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Av Mo Hjell mm
Forholdene i samfunnet

utvikler

hoMt

noen gang tidligere i historien. En

alle. Det har allerede i årevis v:.rt
snakket om store fritidsproblem
for de unge. En ekstra fridag i

viktig side ved denne prosessen er

uka vil selvfølgelig oke dette pro

organisasjonen uttalte da at det

dermed større fritid både for voks-

blemet for mange.

seg i vår tid med større fart enn

For

ikke

lenge siden ble det

årsmøte

i

Lensmennenes

Landsorganisasjon. Formannen i
Idar sammenheng mellom den

ne og barn.

gledelige lille kriminalitet hos barn

I mange etater er lørdagsfri alle

«Lediggang

er

roten

til

alt

og ungdom i det norske bygdesam

rede gjennomført, og den tid er

yondt» sa de gamle. De satte nok

funnet

vel ikke langt borte da de aller

saken «på spissen

doms-

fleste mennesker i vårt land bare

ordtak, men sannheten i det er li

arbeider 5 dager i uka. Fra begyn

kevel ikke til å komme forbi.

med et slikt

og
og

den virksomhet ung-

idrettsorganisasjonene

driver.
Denne

påstand

stemmer også

neste skoleår har vi

De unge trenger oppgaver og

overens med synspunktene tidlige

sannsynligvis f. eks. 5 dagers sko

ansvar også i den tida de er fri

re fengselsprest Guldvåg har kom

leuke i vår kommune.

fra sitt egentlige arbeid. Spørs

met med gjentatte ganger både

målet er om vi makter å gi dem

skriftlig og muntlig.

nelsen

av

Vi ser selvfølgelig med glede på
at samfunnet nå har råd til å gi

nyttige og utviklende tilbud. Der-

La dette være en spore til in

sine borgere større fritid enn før.

pom ikke hjemmene og samfunnet

tensivering av vårt idrettsarbeid

Men ikke alle foreldre ser BARE

klarer dette, kan større fritid kom

— og til ettertanke for de bevil

med glede frar til at barn og ung

me til å bli mer til skade enn til

gende myndigheter i stat og kom

dom »nart vil lå en hel dag ekstra

gavn for både denne og hin.

muner hver gang spørsmålet om

fritid i tillegg til det de hadde
tidligere.

støtte til idrettsarbeidet er oppe til

I denne sammenheng er det bå

For mange foreldre vil det nok

de gledelig og oppmuntrende at

ikke by på noe vesentlig problem

det i dag er allment anerkjent i

om barna deres får lengre fritid.

vide kretser at et av de beste mid

De har kanskje både evner og mu

ler vi rår over til å hindre feil-

ligheter til å aktivisere dem i nyt

utvikling blant de unge, er det id

tig leid. Men det er ikke slik for

rettstilbudet vi kan gi dem.

drøfting.
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BLIKKENSLAGERVERKSTED

Vi går mot den tiden da årsmøtene

tar til og en av de viktigste poste

Telefon 50 409

Brød gir styrke — Kaker gjør fest

ne på dagsordenen er valg.

føler den seg som bruker GRUDES
Stilck innom og orienter Dem om det
nye og festlige i GRUDEKLÆR

gcre for hvert år å få flinke

Alfred Sport
Telefon 51 404 — Porsgrunn

ket i fjor. Er det gjort, så skader det

mulig å komme igang med merkeprø-

ikke om det kommer i bladet en gang

vene så tidlig som vi hadde håpet i år.

til. Her er de som var «spreke i fjor:

dig med alle øvelsene.

sen, Mary Barth, Grete Hartvigsen. Lil

Klyve skole og Skogmo ungdomsskole

lian Jensen, Elsie Melby, Grete Skogen,

har allerede hatt sine idrettsdager, som

Bjørg Nordskog, Jorunn Sørensen, Ivar

vanlig med cn mengde ivrige og flinke

Kristiansen, Gerd Ødegårdstuen.

deltakere. Her er det ikke mangel på
interesse og iver, noe som vi i merke-

de voksne og eldre. Hvorfor ikke gjøre

Følgende tok også merket, men aspi

rerer til en eller annen høyere merke-

Hos oss har vi stort sett vært

fort mørkt om kveldene nå, så vi be

grad: Harriet Fjeldvik, Tove Andreas

gynner litt tidligere enn før, ved 17—

sen, Turid Jakobsen, Elsa Hansen, Eva

17.30 tiden. For de som måtte ønske

Melby Andersen, Svein Halvorsen, Asle

heldige, men vi har jo også måttet

utsette årsmøter fordi vi ikke har
fått de nødvendige tillitsmenn.

som kan bli meget dyktige admini

stratorer, og selv om vi har hatt
gode ledere så er det sunt med nytt

TORVET

«blod».
Hermed henstilles til valgkomiteene om at de setter igang snarest

mulig, og vi ønsker: <dykke til».

det

tar

vi også gjerne lørdagene og

ET PENGESPØRSMÅL —
MEN..........

A.s

Vi har en del merker og diplomer

ker feil, så har vi ikke tidligere be-

som vi har tenkt å dele ut på første
hyggekveld L høst. Når det blir er enda

ikke bestemt — men melding herom
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

gratis inn etter pause. Andre ste

PORSGRUHD METALVERK A.S

senere.
Idrcttsmerkcutvalget i Pors

A. Skilbred.

der må man betale i hvert fall
noen kroner.

får

aldri

En idrettsforening

for mange inntekter.

Mange bekker små

osv.

Dette er ikke ment som noen kri-

og ting nå, men en gammel uvane
som vi bør gjøre slutt på.

Ville det ikke i det lange løp løn

ne seg å få satt opp et gjerde

Leivestad, Einar Gundersen.

søndagene til hjelp. Hvis jeg ikke hus

tikk til de som steller med saker

Bena Fabrikker

GuIImerket: Astrid Rasen, Thor Skar-

nes. Andreas Skilbred.

et 'forsøk? — Det er morsomt, og det

Paul Bjørnsen

Telf. 52 121

Ragnar Numme, Bjørg

gjor ingen skade — tvert imot. Det blir

vanligvis holder seg i bakgrunnen,

V. Porsgrunn

Sølvmerket:

Frenvik. Berit Schjøth, Reidun Skilbred.

Og

villige folk innen vår forening som

Vestsiden Sko

Jan Magnussen, Liv

Kronborg, Turid Numme, Gerd Realf-

villige folk til de forskjellige verv.

Det finnes sikkert flere flinke og
Eneforband !?r

Bronsemcrket:

sving på sakene, og en del er nå fer

utvalget gjeme skulle sett overført til

Som tiden er blir det vanskeli-

I toppform

kjentgjort navnene på de som tok mer

grunn av

Først i den sene tid er det blitt litt

Skolegt. 1, Porsgrunn — Tlf. 53 656

I. L. Dyraas

graving av kloakkled

ninger på Stadion har det ikke vært

På

SKRIV TIL PORS-BLADET

mellom stadion og treningsbanen ?

Under hver eneste kamp er det
mange som lurer seg inn her. Man

Jeg synes nå det er på tide at med

kan selvfølgelig ha plasert flere

Vanligvis har de fleste mer enn

kontrollører her, men har vi folk

nok å kritisere. Ville det ikke da

nok til dette?
En annen ting som også bør

være rette veien å skrive til Pors-

overveies, nemlig ikke å slippe folk

det man er misfornøyd med.

lemmene blir flinkere til å skrive.

bladet for om mulig å få rettet på

deg l form
ta idrettsmerket

0

PORS-BLADET
Det beste i
Frukt, Sjokolade og Røykesaker

Etter møtet med Verkerk og Guttormsen

PORS,

får De hos

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning
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Våre LILLEPUTTER slo an tonen i Kristiansand!

2-2 og 1-0 i Pors favør ■—
SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51487

ALT FOR SYKLER OG SPORT

Grytidlig lørdag morgen den 16.
august startet vår kjære «Blå
mann» med kurs for Kristiansand.
24 glade Lilleputter, som neppe
hadde sovet særlig godt natten
før avreisen, men likefullt nå i

Reparasjoner

Porsgrunn
Kino

Abreham Aas
Telefon 52102

Storgt. 108

«Central» Vaskeri

sprudlende humør. Bak rattet satt
trofaste Sverre Hansen. Ledere

forøvrig var Asbjørn Vennerød og
Arild Veholt, samt undertegnede.

HENTER OG BRINGER

Telefon 51614
Fergegt. 5, Porsgrunn

Med sang og latter svant de 18
milene som dugg for solen, og kl.
10,30 var vi i Kristiansand.
Som mottakelseskomite var møtt
fram salgsinspektør Wittmann fra
Christiansands Bryggeri. Med ge

Magne Johanne®

Andr. Aasland

Telefon 52 092 — Porsgrunn

Jernvareforretning

GRØNNSAKER - FRUKT — SJOKOLADE
SPORTSARTIKLER

Kommisjonær for Norsk Tipping A.s

Trikotasje-ZAagasinet
OSEBRO
Telefon 52127

1
i

Vestsiden Blomsterforretnmg
Numme og Handeland
Telef. 51730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

PARKRESTAURANTEN A/S — PORSGRUNN

».S PORSGRUHDS MEK. VÆRKSTEi
Esso

VAUXHALL
er bilen

er stedet

v/ Broen

Storgt. 84 b — Porsgrunn
Telefon 50 834

i

var ikke det eneste vår venn Witt
mann hadde å by på. Vi skulle
alle være Bryggeriets gjester på

på Kjevik flyplass, og så i full
fart til Stadion. Utenfor stadion
møtte det oss en velkjent skikkelse
vår alles «Jeisen», som loset bus

besøk i Dyrehaven, samt med påfølggende middag der ute.
Dyrehaven var en sjelden opp

i

sirkus. Middagen på «Kafe Gøyen»
smakte utmerket, bortsett fra po

[1

tetene som var for lite kokt. Etter
middagen var planen å kjøre til

fe

Hamresand for bading og lett tre
ning, men her skulle guttene få en
ny opplevelse. Inspektør Wittmann

hadde fått greie på at Ces Verkerk

i

et forfriskende bad, mens andre
trenet lett med ballen. Vår guide
og gode venn, Wittmann, forlot oss
her, og vi er både ham og Christiansands Bryggeri meget takk

nemlige for alt hva de gjorde for
oss.
Etterpå var det et kort besøk

1

service

FUNNEMARK

Vi tok avskjed med våre skøytevenner, og fortsatte turen ut til
stranden, hvor de modigste tok

nerøs hånd delte han ut Solo og
Cola og det fant god avsetning i
tørste Lilleputt-struper. Men dette

levelse, og at det falt i guttenes
smak er helt sikkert. De matet
dyrene med gress og pop-corn, og
foran apeburet ble det et reneste

I

ne lysende av beundring rakte de i
tur og orden fram hånden for å
håndhilse samtidig som de presen
terte seg. I en drøy time under
holdt disse kjekke sportsstjernene
seg med våre Lilleputter og for
synte dem samtidig med autogra
fer.

og Per Willy Guttormsen lå i tre
ningsleir der ute. Dette ga oss en
sjanse til å møte dem. Per Willy
Guttormsen og Verkerk var mer
enn villig til snakke med våre
Lilleputter og da bussen ankom
var de klare til å ta imot. Lilleputtenes reaksjon på at de skulle

få håndhilse på 2 av verdens beste
skøyteløpere var spontan. Med øy-

sen trygt inn til parkering.
Kampen mellom Pors I og Vigør
I var jevn og det ble vist mye pen

fotball. Sluttresultatet 2-2 må sies •
å være meget rettferdig. Vårt H.
lag var ikke snauere enn å be
seire sine motstandere med 1-0,
som også var fortjent.
24 friske Lilleputter var så en
lydhør heiagjeng for A-laget, som

gjorde det som vi ventet av dem
og vant 3-0.
Kjøttkaker og is var aftensmat
før trette, men fornøyde Lille
putter krøp inn i bussen for å ta
fatt på den lange hjemturen.
Bortsett fra litt bilsyke, gikk det
helt greit, og med 24 sovende små
fotballspillere ankom vi Porsgrunn

kl. 24,30, hvor mødre og fedre var
møtt fram for å hente sine res
pektive.
En flott tur med mange hygge
lige opplevelser. La det også være
sagt, at våre Lilleputter ikke bare
var gode fotballspillere, men de
representerte også sin klubb uten
for banen på en måte som av
tvang den dypeste respekt hos de
vi møtte. Høflige og veloppdragne
og usedvanlig lette å ha med å
gjøre. En spesiell takk til Sverre
Hansen for sikker og fin kjøring.

C. M. Grimsgaard.

1
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Nytt fra Turnfronten:

BANDY-sesongen

hva med den?
Bandysesongen nærmer seg med
raske skritt. Det begynner å krible
hos bandyguttene. Igjen melder de
samme spørsmålene seg — greier
vi plassen i 2. div.? Hva med B,
junior og guttelaget? Blir vi lig
gende etter med istreningen? Øko
nomien, hva med den? I det hele
tatt, oppgaver for sesongen er hel
ler ikke i år mangelvare. Bandyentusiastene kjenner til dette fra
før, og håper på også i år å gjøre
en god innsats.
Som nevnt ovenfor, 4 lag skal i
ilden. A-laget stiller i 2. div., Blaget i den lokale 3. div., mens
junior og guttelaget stiller i de
lokale kretsseriene. Så aktiviteten
blant bandyfolket vil nok også i år
øke i takt med kuldegradene.
Forhåndstreningen tar til i ok
tober måned. To kvelder i uken
med kondisjonstrening, samt lør
dag og søndag med teknisk tre
ning. Dette fram til isen kommer,
forhåpentlig så tidlig som mulig.
Det er nettopp med istreningen vi
som oftest blir liggende etter Os
lo- og Buskerudlagene, som er opp
til 2 måneder tidligere ute, takket
være de kunstfrosne banene de ny
ter godt av. Vi ser resultatet år
etter år. Først etter 3—4 serie
kamper kommer vi på høyde med
de andre lagene med hensyn til
skøyteferdighetene. Dette medfø
rer en noe ujevn, men stigende
formkurve. Poengsankingen kom
mer som oftest sent igang. Kom
munen og parkvesenets folk gjør
en god innsats med isleggingen og
prepareringen av banen. Vi håper
fortsatt på et godt samarbeid her.
Skolebandyen er inspirerende for
oss i bandygruppa. Riktig mange
kjekke og «barske» gutter treffer
vi her. Senere glir disse godt inn
i vår «stall» av lovende talenter.
Fra våi* side forsøker vi å gjøre

{

<; • <
vårt beste for å stotte skolebandyen. Bl. a. med dommere, bandyutstyr, instruksjon og ellers utstyr
som hører en bandybane til.
Arbeidet med utvidelse av lys
nettet på banen ser dessverre ut
til å gå noe tregt i de respektive
instansen. Et fullt utbygd lysan
legg etter NBF’s krav, slik at vi

også på vestsiden kan spille kveldskamper, måtte være en av vare
største ønsker for framtida.
Til slutt vil vi ønske vare med
lemmer vel møtt til kommende se
song. Og håper vi får riktig man
ge gode og spennende kamper å
glede oss over utover vinteren.
Bandyggruppa.

Ponelen skiller seg ot fra andre keramiske ma
terialer ved sitt rene, hvite utseende og sin
etore styrke. Ikke uten grunn ble porselen
far kalt «det hvite gull». Her vises kaffeservlset Spire, en stilren og moderne re
presentant for det tradisjonsrike Porsgrund
■porselen. Spire fåes også som mlddagsog te-servise. Spør etter Spire
fra Porsgrunde Porselænsfatrik.

&SPIRE

Det har i grunnen skjedd svært
lite i Turngruppa de siste måne
der. E*ter arrangementet av baineturnstevnet på stadion 1. juni
var de voksne turnerne i aksjon
på Notodden helgen etter. Her var
vi representert med fyldige trop
per både på dame- og husmorpartiet. Dette stevnet markerte tur
nernes avslutning for vår-sesongen
og alle våre medlemmer kunne ta
en velfortjent pause i sommerens
varme og solrike måneder.
Nå er vi imidlertid i full gang
igjen i nyoppusset og ominnredet
gymnastikksal. Det har i de senere
år vært en fantastisk oppslutning
om samtlige partier, og det viser
seg i år at interessen ikke har
dabbet av — tvert imot — det ser
faktisk ut som den har øket, idet
nye medlemmer stadig strømmer
til. Dette inspirerer selvsagt in
struktørene som etter beste evne
legger opp program som passer alle.
Det er i ferste rekke Landsturnstevnet for voksne i Haugesund
sommeren 1970 vi nå ser fram til,
og vi håper her på å kunne reise
med en stor tropp.
Vi startet i fjor med konkurransetrening og oppnådde gode resul
tater både i KM og treningskonkurranser. Det sporet til økende
iver, og vi har i år fått utvidet
treningsmulighetene med 1 time
pr. uke. Tross nye og strengere
konkurransebestemmelser satser vi
på enda bedre plaseringer kom
mende år. Vi har emner, men de
er unge, så det gjelder å være
tålmodig.
R- S.

Reidun Skilbred har i tiden 8.—
10. august deltatt på kurs i «Gym
nastikk moderne» i Oslo, en ny
form for gymnastikk som sann
synligvis etter hvert vil vinne inn
pass her i landet. Instruktør var
madam Foerster fra Vest-Tyskland.
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FOtbdll Jekeller
Ja, dette er spørsmålet en har lyst
til å stille etter å ha sett adskil
lige kamper i de lavere divisjoner
i Telemark siste sesong.
Mye av det spill og den oppfør
sel som er vist av aktørene, f. eks.
i kretsens 5. div., er hinsides alle
idrettslige prinsipper og formål.
Det er med bange anelser en ten
ker på at dette i en viss utstrek
ning representerer rekrutterings
grunnlaget for våre større representasjonslag.
For nærmere å konkretisere pro
blemet vil en peke på det munn
bruk som forekommer med spillere
imellom, skjellsord til motspillere
og utidig kjefting på dommeren.
Den videre konsekvens blir rått
spill og unødig mange skader, som
sammen er med på å sverte den
idrettslige glede omkring fotball
spillet.

blodig alvor —

At ikke utysket blir slått har
dere ned på kommer av at det stort
sett er urutinerte og ferske dom
mere som har ledelsene av disse
kamper.
Årsakene til disse «aggresjone
ne» mener en ligger i dårlig disi
plin på klubbplanet.
Den «årelating» av virkelig gode
krefter som har funnet sted fra
klubbfotballen til bedriftsfotballen
må vel også ta en del av skylden
etter vår mening.
Heldigvis er det fremdeles man
ge klubber som både arbeider og
spiller etter idrettslige prinsipper,
men man må være på vakt mot en
utvikling som prøver å ta knekken
på det kameratslige og idrettslige
miljø fotballspillet skal være en
eksponent for.
red.

på Vestsiden
TEXACO

BOFW
— et drivstoff med
enerett fcr Texaco

[©@4 eir Texaco s©m ^aB* SBorors
& <Seruice^>
Porsgrunn — Tel f. 53410
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EN HEKTISK
FOTBALLSESONG

Utfartsted - Lysløype

går mot sin avslutning

I de siste årene har området Porsgrunn/Skien vest vært i en rivende
utvikling, med stor befolkningsøk
ning, ikke minst ungdom.
En stor del av disse har ikke
annet å foreta seg enn å drive
gatelangs. Vi vet jo alle hvilke føl
ger dette kan få. Som et alternativ
til dette, er det at 15—18 klubben
har tatt initiativet til å reise et
sportskapell et eller annet sted i
Solumskogen.
Det er vel alminnelig kjent at
folk i Porsgrunn vest—Klyve—
Tollnes området savner et mål for
søndagsturen. Et sted hvor en kan
få kjøpt en kopp kaffe, brus, pøl
ser etc. og slappe av, vekk fra
byens mas.
Derfor mener vi at planene våre
kan falle i tråd med dette ønsket.
Vi har jo i distriktet vårt kun
Jarseng-Skifjell-traktene som har
disse mulighetene. Men for de som
ikke har bil er det langt først å
måtte gå flere km før en kommer
i naturen.
I det store og hele går planene
ut på følgende:
1. Vi bygger et sportskapell med
kafe, som skal være åpen for
alle hver søndag i høst-, vin
ter- og vårsesongen.
2. Det bygges en lysløype fra
Porsgrunn vest via Klyve til
Hvidtstentjen. Denne bygges
f. eks. i «Pors»s regi.
3. Det bygges en lysløype fra
idrettshallen på Moflata til
Hvidtstjentjern. Dette kunne
kanskje være en oppgave for
«Herkules», Skien.
Som en ser blir det da en sam
menhengende lysløype fra Pors
grunn til Skien, en strekning på
tilsammen ca. 5—6 km. med me
get varierende terreng — ideelt
for både fot- og skiturer. Områ
det rundt Hvidtstentjem er i dag
et knutepunkt for de forskjellige

Vi har som vanlig hatt med lag i
alle kretsens serier. Alle lag hai'
gjort en fin innsats i kretsseriene,
og i skrivende øyeblikk kan vi
konstatere at B-laget har vunnet
sin avd. Nå gjenstår bare finalen
mot den andre avd.vinneren som
er Gvarv IL. Vi håper at denne
kampen vil bringe oss helt til
topps. Når det gjelder B-laget for
øvrig må en huske på at laget er
«reservoir» for A-laget, og at spil
lere som aspirerer til dette bør få
best mulig «matching». Dette be
tyr at antallet gjevne kamper må
økes ved at våre B-lag får større
oppgaver. Vi håper fotballkretsen
kan gjøre noe med dette.
Etter en intens innsats måtte
vårt C-lag til slutt ta til takke
med 2. plassen, vel blåst!

Til slutt rosinen i pølsa. . . .
A-lagets serieåpning i 2. div. var
som ifjor — 2 strake seire og ta
belltopp. Etter uavgjort mot Mjøn
dalen ble det Vålerengen som top
pet, og etter halvspilt serie mente
mange at opprykkingsstriden var
avgjort. 5 poeng ledelse til Oslolaget. 16. august, etter 2 serieomganger var det status quo. Pors
og Vålerengen hadde sikret seg 2
seire hver. Så begynte ting å skje.
VIF tapte for Vigør og vi klarte
Mjøndalen hjemme, 5 -s- 2 — 3.
Neste motstander for oss var nett
opp VIF og kampen gikk på Vest
siden, Ja, vi vet alle hvordan det
gikk, 2-1 til oss, og dermed var
forspranget til topplaget plutselig

bare 1 poeng. Neste kapittel i 2.
div. trilleren var at Bryne gikk
Lort og slo VIF, som nå var mer
ket av motgangen i det siste. Dess
uten fulgte Pors opp med seier
over Eik, selv om denne satt langt
inne....
3-1 ble resultatet av
kjempeinnsatsen i Tønsberg, og
tilbake til topp-plassen på tabellen.
Vi tror derfor det er riktig å si
at de 1—2 uker vi nå går inn i
med kamper mot henholdsvis Bry
ne og Stag blir de most spennende
og viktigste i fotballgruppas hi
storie. Vi som er med på denne
spennende innspurten vet at spil
lere og ledere satser absolutt alt
for at det hele skal krones med
hell. La oss håpe at det lykkes.
Fotballgruppa.

I skrivende stund har jr.laget
vunnet sin avd. og det gjenstår nå
bare sluttkampene om KM-tittelen
som er mot Odd og Snøgg. Vi gra
tulerer Waage & Co. med resulta
tet og ønsker lykke til videre.

Våre 2 guttelag og småguttelaget har gjort en fin fin innsats
selv om de ikke gikk helt til topps
denne gangen.
Lilleputtene må ikke glemmes,
de er og blir fotballgruppas kjeledegger. Grimsgaard & Co. har i
likhet med i fjor arrangert en in
tern serie for hele 8 — åtte lag!
Et prisverdig arbeid som her er
lagt ned av disse ledere. 1. laget
har igjen vist seg å være helt su
verene og har vunnet sin avd. med
en målaverange på 52-1. Hipp,
hipp, hipp.... 2. laget har vist en
glimrende framgang fra i fjor, så
rekrutteringen in spe er helt i or
den.

Fra Pors—Eiks oppgjøret, der Pors vant 3-1.

o

pa Vestsiden

løyper som brukes. Det er derfor
naturlig å ha skillet mellom løy
pene fra Porsgrunn og Skien her.
Vi i 15—18 klubben har til nå
fått en enestående støtte for våre
planer. Dette håper vi vil fortsette.
Vi ønsker jo spesielt at de kom
munale myndigheter i Porsgrunn
og Skien vil fatte interesse for
planene. Men vi er også meget av
hengig av den «menige manns»
interesse for å klare den praktiske,
og ikke minst den økonomiske side.
Vi kommer til å satse på å få
ungdommen i distriktet aktivisert
i det videre arbeid, og vi håper
med dette å kunne bygge opp et
miljø som vil gi «en sunn sjel i et
sunt legeme».
Trygve Strømstad.

Bør Junior

spillere brukes på

høyere lag?
Heller ikke i år har vi unngått dis
kusjonen om bruk av juniorspil
lere på høyere lag.
Det som oftest i de tilfeller der
junior og 1. reservelagskamper
kolliderer, at problemet melder
seg. Stort sett er vel alle enige om
at A-utvalget skal kunne bruke de
spillere som de til enhver tid me
ner er best, uansett om det er ju
niorspillere eller ikke. Derimot er
langt fra alle enige om at utvalget
for 1. reservelag skal kunne gjøre
det samme. Alle utvalg vil gjerne
oppnå best mulige resultater med
sine lag, dette er naturlig, men er
det alltid til beste for klubben?
De juniorer som blir uttatt til

å spille på klubbens 1. reservelag

er og må betraktes som morgen

dagens menn. Disse unge gutter
har vist at de har anlegg for fot

ballsporten og bør gå inn i senior
stallen og delta på treningen. —

En 17—18 åring har ikke vondt

av det, men vil vel sansynligvis ut
vikle seg fortere, kan hende til en
fullt brukbar A-lags kandidat.
Mulighetene for å vinne et krets

1

mesterskap
■

yr**f*t T

i juniorklassen ville

vel være noe mindre, men tro om
vi ikke satser for mye på nettopp

dette. Den klubben som kan stille

et 1. reservelag med unge lovende
. spillere kan se framtiden lyst imø-

te. Derimot den klubben som MA
stille med eldre forhenværende A-

lagsspillere

på reservelaget, vil

fortsette med å være i vanskelig
heter med rekrutteringen til sitt

Trygve Strømstad.

A-lag.
Otto.

POR8-BLADBT
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TAKK'

I skrivende øyeblikk vet vi ikke
Stadionstyret har fått gjennomført
hvordan vi vi vil stå når serien
forholdsvis grundige utbedringer
er avsluttet, men vi vet at nær
av dreneringen på Stadion i som
mere 1. div. kan vi ikke komme.
mer. Det er det underjordiske av
Kampen i Tønsberg mot Eik var
løpssystem ved østre mål som har
litt av en nervepåkjenning for alle
fått en «ansiktsløfting». Arbeidet
har vært ganske omfattende og en
regner med at det vil beløpe seg
på vel 15000 kr. Gjennomføringen
ble gjort på et svært gunstig tids
punkt med tørt og fint vær til å Pors opp i 1. divisjon fra neste
utføre gravingsarbeidene i. De vel sesong. En kuriositet var det at
100 m lange grøftene var på sine en av «gamlekara», Bjørn Reinsteder hele 4 m dype. Vi håper . holdt, måtte «spille», målmann si
senere å komme nærmere inn på den Arild skjøtter sine tekniske
dette og andre nødvendige utbed- studier i Sverige, og ikke er å
ringsarbeider på Stadion som må treffe sånn midt i uka.
gjøres, særlig med tanke på de
perspektiver som Pors står over
for i skrivende stund.

Med dette henstiller vi til Porsbladets lesere å betale abonnemen
tet. Det koster bare kr. 6 pr. år
å få bladet tilsendt, så det er noe
vi alle skulle ha råd til. Dessuten,
hvis vi benytter de vedlagte postgiroblankettene, får vi i redaksjo
nen frisket opp vårt litt mangel
fulle kartotek. Derfor støtt oss er
du snild, ditt bidrag kan være
med på å gi regnskapet en positiv
balanse.

Klær til enhver !
Stort utvalg - høy kvalHet - rimelig pris
Gå til

som hadde tatt turen til Tønsberg
stadion. Flesteparten av de som
var innenfor portene måtte være
herfra distriktet etter det brølet
som kom etter at «Basse» hadde
lagt på til 2-1.
A-laget har gjort en fantastisk
innsats, men man bør huske at
det er ikke BARE de aktive som
er årsaken til dette. Vi har et me
get interessert og virksomt UK
i Svein Barth, Ivar Kristiansen og
treneren «Jeisen», samt et driftig
styre som også er en medvirkende
årsak til de gode resultatene.
Vi passive har bare å ta av oss
hatten og takke.
Passiv,

2ra
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V. brua Porsgrunn

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

Telf. 51 632

Oscar Olsens Effcf.

REFLEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

BAKERI OG KODITORI
Telefon 50 260

FRUKT — TOBAKK

V. Porsgrunn

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

J. Pettersen

får De hos

KJØTT- OG PØLSEVARER

H, M. Marthinsen A.s

Telefon 52 392 — Porsgrunn

I

G ULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Thmtut SAipedkwec
fremstillet av det
beste kom og det ster
keste bindemiddel
gx

if

Vi henstiller også til firmaer om
å slutte opp om Porsbladets annonseringsmuligheter. Vi tror meget
sterkt at det er lurt å benytte seg av sjansen nå når Pors’ navn er
sterkt framme i lyset p.g.a. den
storslåtte innsatsen på fotballfronten.
Fredag den 19. september 1969,
avla NRK’s sports team for TV
Pors stadion et besøk. Med Øi
vind Johnsen i spissen foretok de
en masse filmopptak og intervjuer
med våre fremste aktive og ledere
som kanskje vil klare å bringe

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

Når De velger
o

en slipeskive. så finn
den riktige hårdhets og grovhetsgrad - den
com vil passe for Dem.
Vi har alle.

NORRØNÅ FÅBRIKER A/S
PORSGRUNN

OM
>J

Produsent for Telemark:

Lundetangøns Bryggeri

...■vein ,.»• xtn.
å

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693

Porsgrunn

Telefon 50693

OUSSE
Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIR FORRETNING

Kommisjonær for
Det norsko pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr

Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51729

Porsgrunns A u t o A/s

Vestsidens Herrefrisør
Dame
og
Herre
klipp

Vallermyrene

Vask
og
Føhn
Massasje

Winje & Christensen
Tlf. 50 915
Fagmessig arbeid

AUT. FORD-FORHANDLER

Telefon 51150

LONGINES
i takt med tiden!
Brustrøket — 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
Porsgrunn

Forsere!

Stikk innom

»

når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen

Elektrisk utstyr på lager

c,b

SKIEN

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

SKIEN

