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mcÉcb^mner I!

(Varden-foto.)

En gledesdag ble det på 
Stadion da de første to 
poeng i toppserien kunne 
innkasseres i oppgjøret 
mot Skeid. 2-1 lød seieren 
på, og matchvinner ble 
«Otten» da han satte et 
frispark direkte i «nota».
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

Litt om
Mwr ©r Jdrettsmerket
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? %Telefon 51150

OMEGA er

Ii takt

6, V. Porsgrunn,

det som oftest skjellsord

Porsere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innsiallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

QÅ til

SKIENSKIEN

A

Brustroket — Porsgrunn
Telefon 50 937

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

Vask
og

Fphn 
Massasje

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Dame
og

Herre 
klipp

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene 

AUT. FORD-FORHANDLER

Redaktør: 
JAN RØNHAUG 
Hovetbakken 16

Kasserer: 
Helge Madsen

Sportskapell på
SOLMYRÅS

I
J 

>Realisens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50693

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen 

Tlf. 50 915
Fagmessig arbeid

BUSSE
Anbefaler sin

TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

med tiden!

«Ekko»

HOVEDSTYRET og 
LEIF CHRISTENSEN

Postgiro 54 954
Jccobsins Boktrykkeri, Porsgrunn

vite at de har publikum med seg, 
det inspirerer og kan gjøre sitt 
til å snu en kamp fra å ligge un
der til seier. Det er på tide at vi 
tenker på dette- For det første 
fordi det blir morsommere for oss 
selv — og som nevnt, det kan gi 
laget nye krefter.

Jeg tør våge å påstå at hvis vi 
hadde heiet noe mer og vært mere 
med når Hamarkameratcne måtte 
spille med 10 mann så hadde Pors 
vunnet den kampen.

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Torggt.
for utførelse av alle Deres bankforretninger

SKATTER OG AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas

Sommeren er kommet igjen, og 
med den alle de gleder og fornøyel
ser som vi vanligvis forbinder med 
denne årstid. I løpet av noen korte 
sommermåneder skal vi bygge opp 
en kondisjon, såvel fysisk som psy
kisk, som igjen skal føre oss vel
berget gjennom en lang vinters 
mørketid og kulde. Ved siden av 
sol, luft og vann, utnyttet i den 
utstrekning vår tid tillater det, vil 
fornuftig drevne mosjonsøvelser 
være et viktig ledd i dette oppbyg- 
gingsarbeide. Idrettsmerkeprøvene 
er et av de midler som de aller 
fleste av oss kan benytte oss av, 
og som samtidig gir oss en slags 
kontroll med vår yteevne- Men for 
å få mest glede av dette, bør en 
drive fornuftig trening i forskjel
lige øvelser. Du vil alltid finne en 
eller annen øvelse som interesserer, 
eller som du kanskje har vanske
ligheter med å greie. Dette inspi
rerer ofte til ekstra øving, og lys
ten øker etter hvert.

Idrettsforbundet har i år gjort 
en del endringer når det gjelder 
registrering av øvelser, så merker 
og diplomer kan leveres adskillig 
hurtigere enn før. På grunn av de 
store forandringer som er foretatt 
på Stadion i sommer, må øvelses- 
feltene legges om, og dette krever 
arbeide, men vi håper å få dette 
ferdig i juli/august, til den verste 
feriestormen er over. For de som 
måtte ønske å drive litt trening 
«på si», er Stadion åpen også i 
ferietiden. Når vi setter i gang 
(dette vil bli avertert), blir det 
øvelseskvelder tirsdag, torsdag og 
fredag. Da håper vi at mange nye
— i tillegg til de «faste» merke- 
takere vil finne veien til Stadion
— og til en riktig god «høstform»!

Vel møtt!
Idrett smerkeut valget, 
Andreas.

-X

\:BEI>NEft ANDERSEN 
Ax^MTTILSENs

Ja, dette har vært et spørsmål jeg 
har stilt meg selv mange ganger 
etter å ha overvært en fotball
kamp på Pors Stadion.

Det er så dødt» pa kampene at 
man skulle tro at man ikke hadde 
noe glede av det i det hele tatt. 
Finnes det ikke patriotisme lenger, 
eller er vi blitt så blaserte at vi 
ikke synes noe er spennende eller 
morro lenger. Man skal ikke reise 
langt før forholdet er et helt an- 
net. Jeg leste nylig i en av lokal
avisene at ute på Riissletta i Bam
ble, der var det rent sydlandsk 
stemning, likeså i Brevik og Skien, 
for ikke å snakke om Drammen 
og Østfold.

Hvis vi en sjelden gang hører 
noe, er 
eller mishagsytringer.

Vi har kanskje lett for å snak
ke om «gamle dager» og jeg til
later meg å gjøre det. Da var det 
liv og røre på fotballbanene, enten 
det var på gamle «Tusten» eller 
Urædd’s bane. Man gikk «mann av 
huse» og stemningen var på topp 
med store heiagjenger med for- 
sanger, vimpler, plakater osv. Jeg 
har inntrykk av at de få som lar 
seg rive med av spenningen, og som 
kommer med et utbrudd blir sett 
på som et rart dyr.

Jeg tenker på hva det har å 
bety for de ute på banen, — det å

Det er denne planen som nå 
kommet et godt stykke videre mot 
sin løsning.

Ved enestående velvilje fra brø
drene Rugtvedts side, er tomt sik
ret på toppen av Solmyrås.

Dette er et meget vakkert sted. 
Høyt og fritt ligger denne tomta, 
like ved Pors-løypa. Her skulle det 
være mange muligheter.

Sportskapellet vil komme til å 
inneholde : kapellsal, peisestue, 
kjøkken og overnattingsrom.

Driften blir slik som det er van
lig for sportskapeller. Det blir sam
lingssted for turfolk og hytte for 
interesserte foreninger.

Det er 15—18 klubben i V. Pors
grunn som har tatt initiativ til 
dette stedet. Ungdommen på Vest
sida vil sikkert sette pris på et 
slikt sted. I alle fall er erfaringene 
fra andre slike tiltak at de unge 
vet å finne veien til sportskapellet.

Tegningene er nå ferdig og over
sendes Skien bygningsråd i disse 
dager. Området for plaseringen er 
godkjent av byplansjefen for Skien-

Vi håper at denne saken i høy 
grad skal samle alle gode krefter 
på Vestsida, så vi her får et sam
lingssted for alle som setter pris 
på en fin tur og en samling om

Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51729

Guds ord. Den kombinasjonen er 
det mange som søker i vår tid.

Vi håper det er riktig mange 
som kan tenke seg å ta et tak for 
å få løst denne planen så raskt 
som mulig.

Vel møtt til samarbeid!
Gunnar Holtskog.
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BOTNENIiS
Telefon v. brua 52 951 — v. Osebro 52 328

Telf. 51 632V. brua Porsgrunn

BAKERI OG KODITORI SJOKOLADEFRUKT — TOBAKK

Kommisjonær for Norsk Tipping A/STelefon 50 260 V. Porsgrunn

H. M. Mafthinsøn Å.s1

Telefon 52 332 — Porsgrunn

&SPIRE

Tom “Treff
Produsent for Telemark:JpSlJOLA Lundetangens Brygger i nere»

J.Kr.

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

— Lars Borgar Waage og Idar 
Marcussen ble tatt ut til kretslags- 
turneringen for juniors på Gjøvik.

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

Gå til

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

tra

ALT I PREMIER OG GAVER 

får De hos

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

REFLEX
Torggt. V. Porsgrunn

en
Fotballforbundet gjør viktig vedtak:
Bare autoriserte trenere får kontrakter/

OMFATTENDE SISTEKURS
Høyeste utdannelse blir Forbunds- 
kurset (D-kurset). Dette er ganske 
omfattende og krever som opptak 
at man er autorisert distriktstre- 
ner. Deltakerne samles først i fire 
dager og gjennomgår et fast opp
satt pensum, samtidig velger man 
et emne i fotballtrening som man 
selvstendig skal arbeide med etter 
samlingen. Det gis x/2 år til dette 
arbeidet. Man vil få hjelp i arbei
det med bl. a. studiereise i inn- og 
utland. Kurset avsluttes med en 
2-dagers samling. Bestått prøver 
gir selvsagt også her autorisasjon.

Leif.

Fotballforbundet cr vel av de sær
forbund som satser friskest på in- 
struksjonssektoren. Trenerkursct 
på krets- og forbundsplan har det 
vært gjennom en årrekke. Og de 
som virkelig er interessert i å gå 
inn for jobben som fotballtrener 
har hatt, og får nå i enda sterkere 
grad, en god utdannelse. Det er 
ikke «bare» å være trener om det 
nå er for lillcputtlag eller A-lag. 
En viss bakgrunn må man ha. Det 
er ikke nok at man før har vært 
en god spiller på sin klubbs førstc- 
lag, eller landslaget for den saks 
skyld. Selvfølgelig er det en fordel, 
men ingen avgjørende sådan. Alt 
må læres, også fotballtrening! Det 
har Norges Fotballforbund klart 
for seg, og deres utdannelsestilbud 
bør man takke ja til. De som har 
gått gjennom kretskurser og for- 
bundskurser kan bekrefte at man 
virkelig lærer noe og har noe igjen 
for dem.

Porselen skiller eeg 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 kaffe- 
servlset Spire, en atllren og moderne re
presentant for det tradisjonsrike Porsgrund 
•porselen. Spire fåes også som middags- 
og te-servise. Spør etter Spire 
fra Porsgrunds Porselænsfab-ik.

ned på jorda, og en snakker om å 
finne fram til varige trim-tilbud, 
tilbud til deg og meg som vi kan 
gjøre bruk av når det måtte passe 
akkurat oss. I et forsøk på å starte 
annet «trim-trinn» har Idrettsfor
bundet henvendt seg til de enkelte 
lagene. Kanskje med vekslende hell 
på grunn av det faktum at det slett 
ikke er lett å kombinere stjerno 
idrett og mosjonsidrett med de 
resurser og den tillitsmannsstab la
gene rår over i dag.

Så er det likevel noen lag som 
har klart det og det til fullkom
menhet. Det siste er myntet til 
trim-opplegget til Porsgrunn Ori- 
enteringslag. Dette går i korthet 
ut på at de i det vakre terrenget 
rundt Porsgrunn har plasert post- 
markeringer. 25 poster i Jarseng- 
området (vår- og sommerløype) og 
25 poster i Skifjeld-området (høst- 
løype). Postene er selvbetjente i 
den forstand at der finnes en mer- 
ketang og en gjør ganske enkelt 
bruk av «klippekortmetoden». Klip
pekort og kart påført postene fås 
kjøpt «ferdigpakket» så en selv 
bare suplerer med kompass og 
nødvendige «navigasjonskunnska- 
per». Ved siden av naturopplevel
sen er det også lagt inn et lite 
konkurransemoment som går ut 
på å samle poeng (posten har en 
innbyrdes poenggradering) til tur- 
orienteringsmerke i henholdsvis 
gull, sølv eller bronse. Postene kan 
tas en pr. tur eller i kombinasjo
ner av flere på kryss og tvers i 
vakkert skogsterreng, over kluk
kende bekker, langs fortryllende 
stier og over tepper av skogens 
vidunderlige blomsterprakt. Dette 
anbefales til alle, spreke som dor
ske. Og til neste sesong velkommer 
vi et lignende tiltak på Vestsidas 
omgivelser.

Fotballforbundets faste trenings- 
konsulent har utarbeidet nye linjer 
for utdannelse av instruktører: 
man begynner med kretskurset 
(B-kurset). For å komme med her 
kreves NIF’s A-kurs. Man må selv 
ha spilt fotball, minst på junior
nivå, og det blir eksamen med 
oppgaver fra fotballforbundet. Be
stått prøve gir autorisasjonsbevis. 
Neste trinn er Distriktkurset (C- 
kurset) som forbundet arrangerer. 
Opptaksbetingelser: aut. kretstre- 
ner og minst 6 måneders sammen
hengende praksis. Antall undervis
ningstimer er 60, og kurset av
sluttes med eksamen.

NYE RETNINGSLINJER

I løpet av året vil vi ha ca. 1200 
autoriserte trenere her i landet. Og 
nettopp dette med autorisasjon vil 
være en avgjørende betydning i 
fremtiden. Fotballforbundet vil 
heretter kun godkjenne trenerkon- 
trakter med autoriserte trenere. 
Dette for at man med sikkerhet 
vet at de trenerne som blir ansatt i 
klubbene har en viss utdannelse. I 
det hele er det viktig at de som på
tar seg en trener jobb (uten noen 
form for kontrakt) har peiling på 
«faget». Altfor ofte blir det blant 
klubbenes jr.-avd. tilsatt «tre- 

uten noen som helst bak
grunn. Det er faktisk her de beste 
trenerkrefter trengs. Det man ikke 
lærer om fotball i ung alder, er det 
vanskelig å ta igjen senere.

Det første trinn i «Trim-raketten» 
har brent ut. De store folkeaksjo
nene har ikke lenger den samme 
appell til den enkelte. Det er ikke 
lenger så populært å ha trimkon- 
kurranser i form av storstilte PR- 
arrangementer. Trim er kommet
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om

Odden følger hakk i hæl!men

bare

Leif.

Stor aktivitet
i junioravdelingen
160 SPILLERE ER MED

I DE FORSKJELLIGE SERIENE

Tyrngrappa å sterk
medvinn

SENDER KRETSENS STØRSTE

TROPP TIL LANDSTURN-

STEVNET I HAUGESUND

Leif.

fVVV VVVWVVVV Y wv v W ¥▼ W W

2 jr.lag, 2 guttelag, 2 smågut
telag, 2 lilleputtlag i krets- 
serien pluss 6 i inter nscrien.

— Et annet problem er bane- 
mangcien. Hadde jr.avdelingen fått 
lov til å bruke selve stadion til 
trening ville mye vært gjort. Men 
det nekter stadionstyret. Med litt 
mer imøtekommenhet her ville de 
gjort arbeidet med rekruttene let
tere for oss, sier oppmannen. Nå 
har vi riktignok tatt skoleidretts- 
plassen i bruk. Dette fører imid
lertid til mye flying for lederne.

Men dessverre er ikke det lett å 
få til.

STADIONSTYRET LITE 
IMØTEKOMMENDE

En ny turnsesong er avsluttet, med 
unntak av en tropp på 27 stk. som 
skal på Landsturnstevnet i Hauge
sund i tiden 4.—8. juli. Det har 
vært rekord-deltakelse i salen på 
Vestsiden skole, som dessverre nå 
blir i minste laget.

Vi er igjen med i konkurranse- 
tum takket være Reidun Skilbred.

Fem piker har deltatt på trenings- 
konkurranse og K. M. Når det 
gjelder K. M. klasse 10—11 år ble 
Trude Holen nr. 5 og Hilde Hafen- 
brådel nr. 7. I kl. 12—13 år ble 
Hill Anita Nilsen nr. 6 og Wencke 
Hafenbrådel nr. 9. I kl. 14—15 år 
ble Borghild Holen nr. 3. Dette er 
meget gode resultater når en ten
ker på den korte tiden vi har holdt 
på. Så gratulerer, Reidun, og lykke 
til videre med jentene. Borghild 
Holen skal i tiden 21.—27. juni 
delta på Hortens-leiren, som blir

Ragnar Numme 64
Jon Einar Odden 63
Rolf «Otten» Nilsen 55
Svein Halvorsen 53
Jan Magnussen 47
Kai Gulliksen 39
Thorbjørn Gravklev 39
Rolf Askedalen 39 
(spilt tre hj.kamper)
Kåre Bergstrøm 34
Øystein Numme 34
Basse Hansen 32
Arild Weholt 31
Asbjørn Martinsen 27
Bernt Petter Jørgensen 14
Thor Eriksen 10
Roy Elseth 8 (en kamp)
Thor Halvorsen 7 (en kamp)

VENTET IKKE LENGE
Men vi ventet sannelig ikke len

ge før det ble «fritt valgt i øverste 
hylle». Etter gnistrende innsats og 
tæl ble Skeid slått 2-1 på Stadion.

9.
9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
6.

— Andreas Nærstad, Strømmen 
er valgt til ny president i Norges 
Skiforbund.

i

Og den gevinsten 
utsette på. Vi var

RAGNAR leder i kampen 
Hydro-pokalen —

Forhåpentlig er tabellstillingen 
NOE anderledes for oss i topp- 
serien når dette leses. Disse 
linjer ble satt på papiret like 
etter Hødd-kampen. Folgelig 
står den utsatte kampen mot 
Fredrikstad «til rest». I stedet 
for 5 poeng og 5—11 i målfor
skjell, KAN det bli 1 poeng. 
Da vil bildet se klarere ut, og 
optimismen være større før 
sluttstrek settes for sommeren.

Umiddelbart før kampene i topp- 
serien skulle ta til gjorde Norsk 
Hydro kjent at de ville sette opp 
en pokal, Hydro-pokalen, som etter 
sesongslutt skal tilfalle den av 
Pors-spillerne som i hjemmekam
pene yter størst innsats. En 3-mann 
sterk jury, bestående av sportsre- 
daktør Carl Helgesen, PD, Andreas 
Skilbred og Bjørn Eriksen, Hydro, 
skal etter hver hjemmekamp felle 
sin dom. Hvert av jurymedlemme- 
ne kan gi opptil 6 poeng. Det vil 
si at spillerne i en kamp kan få 
18 poeng. For å komme med i 
poengberegningen må spillerne væ
re på banen minst 1/2 time i hver 
kamp. (Innbytterne teller også 
med, såfremt de har spilt i minst 
den forannevnte tid.)

Etter endt vårsesong er det lag
kapteinen, Ragnar Numme, som 
topper listen med sine 64 poeng. 
Det gir nesten 13 poeng i gjen
nomsnitt for hver kamp! Nesten *

VANSKELIG FØDSEL 
Innledningen i 1. divisjon ble pe- 
simistenes dag. Premieren mot 
fjordårets seriemester, Rosenborg, 
endte med 0-2. En blanding av ner
ver på høykant og for stor respekt 
for trønderne var nok den vesent
ligste årsaken til tapet. Rosenborg 
var faktisk ikke bedre enn at man 
med den gamle gode innsatsen ville 
kommet på talefot med dem.

Neste post på programmet var 
Strømsgodset i Drammen. Et opp
gjør som ikke akkurat skulle få 
nervene mer i «balanse» enn de 
var. Det gikk som de aller fleste 
fryktet på forhånd, men tapet 1-7 
ble nok dessverre større enn ven
tet. Når Steinar Pettersen & Co 
får boltre seg, ender det med «ka
tastrofe» for motstanderen. Etter 
dette nederlaget levnet ikke Oslo
avisene oss store sjansene i topp- 
seriens videre frammarsj. Dagbla
det f. eks. mente at poengene måt
te komme på tombola, hvis det 
skulle bli noen!

FEDRENE SVIKTER
— En god hjelp kunne fedrene 

til alle disse guttene vært hvis de 
hadde vist litt interesse for det 
deres sønner foretok seg i fritiden. 
Før sesongen startet fikk lilleput
tene med seg et skriv hjem der 
det bl. a. stod kampene de skulle 
spille, og at foreldrene var velkom
men til å se sine «håpefulle» i ak
tivitet på banen. Men nei, ingen 
har vist seg, fastslår «Dutte».

«Pors er blitt varm i tøyet, og vil 
sikkert få flere poeng.»

FIN INNSATS
- Hvordan ligger de forskjel

lige lagene an i seriene etter vår
sesongen ?

— Jr.lag I har en klar ledelse. 
H-laget har plasert seg midt på 
tabellen. Det samme gjelder for 
begge gutte-lagene. Også små- 
guttelagene ligger fint an. Lille
puttlag I har bare seire og en mål
forskjell på 38-0, opplyser en stolt 
jr.oppmann.

— Jeg vil spesielt fremheve den 
overraskende sterke innsatsen alle 
H-lagene har gjort hittil, slutter 
«Dutte», og ønsker alle spillere og 
ledere en god sommer.

— Dette må vel minst si at vi 
har kretsens største junioravde
ling, oppmann «Dutte» Realfsen?

— Ja, uten tvil! Det er bare en 
klubb utenom oss som stiller to 
lag i en klasse, nemlig Herkules, 
som har med to småguttelag.

— Med alle disse lagene har vi 
omkring 160 gutter i alderen 8 til 
18 år i sving. Det krever en ganske 
stor stab av ledere og trenere. To 
mann er ansatt på trenerkontrakt 
til å ta seg av jr.- og guttelagene. 
Det største problem er imidlertid 
å få trenere til alle lilleputtene, 
som vi har 90 av! sier «Dutte», 
og fortsetter: helst så jeg at hvert 
av lilleputtlagene har sin trener.

var det intet å 
nærmere 3-1 

enn Oslo-laget var uavgjort. «En
kelt og effektivt spill ga fortjent 
seier», skrev Aftenposten.

På VG-børsen ble Pors nest beste 
lag denne serieomgangen.

IKKE FLER
Men dessverre ingen flere poeng 

siden Sarpekampen. I en spennen
de og dramatisk match mot Ha- 
markameratene ble det 0-1, så kom 
0-3 mot Brann og 0-2 mot Hødd. 
Selv om situasjonen i øyeblikket 
ser langt annen enn lys ut må vi 
ikke henge med hodet. Det er like 
mange kamper igjen som det er 
avviklet. Etter 3 ukers velfortjent 
ferie håper vi den berømte høst- 
formen er kommet, og selv om 
ingen forlanger samme knallav- 
slutning som i fjor ville det være 
gledelig om vi maktet å fornye 
kontrakten.

Østfold-tur og Sarpsborg fulgte 
så. Her var vi ikke levnet noen 
sjanser mot serielederen som hadde 
hatt fire strake seire. Men allerede 
i åpningsminuttene ante vi at dette 
kunne gå bra. Spillet i rekka gled 
fint, og sjanser ble skapt. Sarpe- 
laget virket interesseløst og sam
menhengen i rekkene var dårlig. 
Stor jubel blant de mange porsere 
på tribunen ble det da Thorbjørn 
Gravklev scoret kampens eneste 
mål, og vi ble 2 poeng rikere. En 
seier som så absolutt var fortjent, 
hvilket en sarpetilhenger ved siden 
av oss på tribunen villig innrøm
met. Avisene hadde dagen etter 
rosende omtaler, som f. eks.: «Pors 
ingen kasteball i 1. divisjon. Det 
er mye fotball i laget, mer enn 
mange har fått inntrykk av». 
(Aftenposten.) VG skrev bl. a.:

like sterk innsats har Jon Einar 
gjort. Han har 63 poeng, 
poenget bak Ragnar, altså.

Fullstendig poengliste for de 17 
som har spilt * vårsesongen ser 
slik ut:

Slaget er ikke tapt
Men bare kjempeinnsats i høstkampene 

kan berge 1. div.kontrakten

DEN HARDESTE ?
Stemningen og humøret steg 

mange grader etter de første 2 
poeng. Med en viss optimisme så 
man fram til oppgjøret mot Vi
king. Lovende så det også ut da 
Basse Hansen satte ballen bak 
Sverre Andersen etter bare 8 mi
nutter. Men vikingene anslo ikke 
slaget foi' tapt, og kjempet seg 
etter hvert til overtaket. Kampen 
ble meget hard, ja, kanskje den 
hardeste som har vært spilt på 
stadion. Med sitt sterke press fikk 
stavangerne utligning i 2. omgang, 
og. vi må si oss fornøyd med det 
ene poenget til slutt.
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Olaf Skilbred den første Pors-bokserne har
Pors-bokser i ringen sier

Gutteboksing

og Porsgrunn

Arild Hannaas.

Vellykkede stevner 
i Kristiansand

Samtdig med stevnet holder turn
forbundet sitt ting og der represen
terer formannen, Gerd Realfsen og 
viseform. Liv Olsen, Pors.

Så står det bare igjen å ønske 
alle Porsere en riktig god sommer.

god rekrutering
vil nå lengst, sier <BElThN >

— Ideen til boksing her i Pors 
var det Wilhelm Karlsen som 
fikk, men den første lille spi
ren begynte i praksis med at 
en guttegjeng drev trening op
pe på Stavdal ved Lahelle, sier 
Bjarne «Beiten» Olsen i en li
ten prat ved gruppas 35-års 
jubileum.

Torsdag 2. juli reiser disse da
mer til Landstumstevnet i Hauge
sund: Harriet Fjellvik, Tine Han
sen, Grethe Hartvigsen. Thorborg 
Hellrich, Solveig Jacobsen, Marit 
Jahnsen, Lillian Jensen, Caspara 
Johannessen. Harriet Jørgensen, 
Ragna Lorentzen, Mosse Magnus- 
sen, Sofie Pedersen. Karin Petter
sen, Grethe Rossland, Ingrid Rugt- 
vedt, Tulle Skilbred, Marit Sund- 
bø, Frøydis Voje, Eldrid Johannes
sen, Inger Westergård, Grete Han
sen, Elsa Ohren, Eva Melby An
dersen, Liv Olsen, Gunn Halvor
sen, Reidun Skilbred og Elvor Heg
na. Mosse Magnussen er reiseleder, 
vi vet av erfaring at Mosse kan 
det der med å være reiseleder, så 
våre kjære ektemenn som blir igjen 
hjemme kan ta det helt med ro, 
Mosse vil passe på at alle blir med 
tilbake igjen.

I tropevarme lørdag 13. juni 
reiste vi fra Vestsiden skole med 
160 unger pluss 10 reiseledere for
delt på tre busser, målet var Rju
kan, der ca. 1700 barn skulle turne. 
Turen var alle tiders. Ingen ble 
syke, humøret var på topp fra vi 
reiste til vi kom hjem søndag kveld 
da mamma og pappa spent stod og 
ventet på å høre hvordan alt had
de gått. Barna var snille og greie 
så for oss som var reiseledere var 
det en lett oppgave. Vel blåst jen
ter, vi møtes i tumsalen til høsten.

Den lf. desember i fjor kunne 
boksegruppa se tilbake på 35 
års virksomhet. Begivenheten 
ble feiret med fest i klubbhu
set 18. april i år. El lite tilba
keblikk fra svunne år er kan
skje av interesse, og vi skal 
i korte trekk gjenoppfriskc 
noen gamle minner:

REKRUTERINGEN I ORDEN
«Beiten» er betrodd den viktige 

oppgaven som trener for gruppas 
«coming-men», og det er naturlig 
å spørre ham hvordan rekruterin- 
gen er. Til det svarer han:

— Rekruteringen er ganske god. 
På treningen som ble drevet to 
ganger i uka i den sesongen vi nå 
er ferdig med, var det 25—30 gut
ter i alderen 10—16 år i sving.

— Hva legges mest vekt på i 
treningen blant de yngre?

— Teknikken! kommer det be
stemt. Men, fortsetter «Beiten». 
jeg prøver å innprente guttene i at 
det er lek, og ikke slagsmål. Den 
gutten som kommer på boksetre- 
ning for å vise hvor stor og sterk 
han er, har ikke vi bruk for. Bok
singen lever ikke lenge hvis det 
blir en evig kamp mann mot mann 
der det bare er om å gjøre å slå 
og slå. Nei, det er den teknisk 
finne boksingen som vil feire tri
umfer. Jeg er dessuten ikke inte
ressert i å overføre til mine elever 
det som jeg lærte om sporten i 
mine yngre dager. Trening og tre
ningsmetoder er anderledes i dag.

arrangert av forbundet med del
tagelse fra hele landet.

Inger Halvorsen, Trine Realf
sen, Sonja Johansen, Ida Solstad. 
Wencke Simonsen skal delta på 
Idrettsskolen i Skienshallen i som
mer.

— Utpå høsten 1935 kunne det 
første stevne arrangeres i Råd
huset.

— Olaf Skilbred deltok i jr. NM 
i 1936, og tapte på poeng. Sølvme
dalje ble det i 1953 og 1954 ved 
senior NM.

— Johannes Bjørnflaten sørget 
for det første norgesmesterskap til 
Pors da han i 1948 vant tungvekt 
for junior. «Beiten» ble norgesmes- 
ter for senior, som den første i 
1954. Han var også den første som 
representerte Pors i et internasjo
nalt stevne.

— Den samme «Beiten» var re
serve på Europalaget mot USA i 
1951.

De

BEDRE BOKSING FØR
— Personlig mener jeg boksin

gen var mye bedre før krigen. 
Bredden var større, og det «kos
tet» mer å vinne. Man måtte gjen
nom både 5 og 6 kamper for å gå 
til topps i stevnene. I dag klarer 
det seg med bare noen få matcher. 
Det gir ikke guttene den samme 
hardheten og match treningen. Det
te sammen med all kritikken og 
motstanden boksingen har, er 
grunnen til svakere nivå, fastslår 
«Beiten», som med sin erfaring i 
ringen vet hva han snakker om. 
Noen karantene etter «knock out»- 
nederlag var det ikke før. Jeg hus
ker en kar som ble slått ut i tre 
stevner på tre dager (Tønsberg. 
Porsgrunn og Skien).

Noen glimt fra 

"forna da er"

— Som avslutning hopper vi 
fram til jubileumsåret der gruppa 
i fjor sto som arrangør av den 
norsk-danske juniorlandskampen.

— Helt «ferskt» er at Roald 
Skilbred var med på landslaget 
mot Sverige i Oslo i mai måned.

— Styret i jubileumsåret: Erik 
Johnsen (form.), Bjarne Olsen, As
le Leivestad, Helge Slåtta, Thor 
Skarnes, Halvor Halvorsen, Reidar 
Bjømø.

— Gruppas første styre hadde 
denne sammensetning: Wilhelm 
Karlsen (form.), Arvid Johannes
sen (visef.), Rolf Knudsen (sekr.) 
og Alfred Magnussen (kass.).

— Olaf Skilbred var den aller 
første som deltok i stevne. Det 
skjedde etter bare et par ukers 
eksistens av gruppa. Olaf gjorde 
ingen skam på den ferske gruppa 
og klarte seg hederlig i Odds stev
ne der han fikk en seier og et tap.

— På nyåret 1935 var det krets
mesterskap i Porsgrunn, og Pors 
stilte en sterk tropp som gjorde 
en glimrende innsats ved å bli 
beste forening.

— Titler under mesterskapet ble 
det også. Olaf Dahle og Rolf Auli 
(Antonsen) vant hver sin jr.klas- 
se. Rolf fikk dessuten premien som 
stevnets beste tekniske bokser. 
Olaf og Wilhelm Karlsen vant hver 
sin klasse i senior, henholdsvis 
mellom- og tungvekt.

— Olaf Karlsen var den første 
som fikk representasjonsoppgave, 
idet han ble tatt ut på kretslaget 
mot Vestfold.

— Den første «langturen» gikk 
til Kristiansand der 4 mann stilte 
opp. (Turen måtte de ta for egen 
regning!)

Det arbeides blant de yngste innen 
norsk boksing, og jeg skulle anta 
at Pors og AIK Lund hører til de 
klubber i landet som legger ned 
mest arbeid på denne sektor.

I forløpne sesong fikk dette ar
beide sitt utslag i guttestevner bå
de i Kristiansand og i Porsgrunn.

SER LYST PÅ FREMTIDEN
— Med den interesse det er nå 

ser jeg lyst på fremtiden for bok
singen i Pors. Det er langt fra 
noen farlig sport. Men det er her 
som i annen idrett, ikke alle er 
like godt skikket. I kamper såvel 
som trening må nervene være un
der kontroll, og det prykiske er 
like viktig som det fysiske. I bok
sing lærer ungguttene å reagere 
hurtig ved siden av selvbeherskel
se. Man må ikke la seg invitere 
av motstanderen. Gjør man det og 
blir sint, kan man være sikker på 
det går galt, sier «Beiten», som 
håper på at de «gamle» bokseme 
i gruppa vil møte opp på treningen

teknisk beste uløuenie

det oppvisningskamper seg imel
lom.

I likhet med i Kristiansand fikk 
også her alle sine premier, denne 
gangen fine skjeer, som guttene 
satte meget stor pris på. Og mat 
og drikke i klubbhuset smakte for
treffelig.

Følgende vant for Pors: Paul 
Roar Heie, Runar Hansen, Arne 
Rugseth, Per Steinar Klevstad, 
Kjeld Johansen, Øystein Nenseth 
og Tom G. Skarnes- Og dsse hentet 
hjem seier for AIK Lund: Tormod 
Fidjeland, Jan Osrar Worren og 
Kjell Topstad.

AIK Lund valgte å kjøre åpent 
stevne, og deltakelsen ble derfor 
stor. Hele 35 smågutter deltok, og 
det ble avviklet 26 kamper fordelt 
på 7 vekter. Laveste vekt var 28— 
32 kg, og de tyngste veide mellom 
68 og 72 kg. Man brukte utslag- 
systemet, og enkelte premievinnere 
måtte gjennom 3 kamper i løpet 
av ettermiddagen.

Sportslig ble arrangementet ab
solutt en suksess. Trass i konkur
ranse med idrettsoverføring på TV, 
var et par hundre tilskuere møtt 
fram. Samtlige deltakere fikk sine 
premier, utdelt under en tilstelning 
v-, hadde etter stevnet.

Resultater:
28-32 lg:

1. Arild Hausken, AIK Lund
2. Runar Hansen- Pors

J/0—1/1/ kg:
1. Tormod Fidjeland, AIK Lund
2. Per Steinar Klevstad, Pors
3. Petter R. Pettersen, Pors 

-H—kg:
1. Jan Olav Dahl, AIK Lund
2. Kjeld Johansen, Pors
3. Roy Pettersen, AIK Lund 

52—56 kg:
1. Geir Svendsen, Pors
2. Tor Karlsen, Ski I. L. 

60—61/ kg:
1. Raymond Bakerød, Tønsb.k.
2- Rune Johannessen, Moss B.K.

68—72 kg:
1. Tom Gisle Skarnes, Pors
Pors arrangerte lagkamp noe se

nere i sesongen, mot AIK Lund. 
Man møttes i 10 kamper, og Pors 
vant 7-3. Uten å være for patrio
tisk, tror jeg at lagene var jev
nere enn sifrene viser. Bl. a. fikk 
Pors en «walk over» seier. Vår 
mann pådro seg en ryggskade i 
sin 1. kamp som han vant. Da han 
skulle stille opp i stevnets siste 
kamp, fikk han startforbud av le
gen. Vi hadde forøvrig 5 gutte- 
boksere med bortover som ikke 
fikk kamp, da de ikke passet inn 
i vektene til Porsbokseme. Det var 
litt trist for dem å ikke få bokse 
med avgjørelse, men de laget iste-
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Åpne stevner Håndballgruppa i god gjenge
ESSEM plasteller lagkamper? Beskjeftigelses-serien

SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51487

Porsgrunn
Kino

SPORTSARTIKLER

Telefon 52127

PARKRESTAURANTEN A/S - PORSGRUNN

I

S.S PORSflRUBDS NEK. VtERKSTED
Esso
service

Arild. Hannaas.
I

v/ Broen 

Storgt. 84 b — Porsgrunn 

Telefon 50 834

av og til og ta et tak. De unge vil 
uten tvil nyte godt av de råd og 
vink erfarne folk har å gi dem, 
fastslår Bjarne «Beiten» Olsen.

Leif.

Som nevnt annet sted i bladet har 
det i vår vært arrangert guttestev- 
ner både i Kristiansand og i Pors
grunn.

AIK Lund valgte å kjøre et åpent 
stevne, etter utslagsystemet, mens 
Pors heller ville ha intern lagkamp 
mot AIK Lund.

Begge deler har utvilsomt sin 
store misjon, men vi har fra AIK- 
hold hele tiden holdt på at åpne 
stevner var den riktige veien å gå. 
Ved å arrangere slike får gutter 
fra flere klubber delta og alle får 
bokse. Og premievinnerne må gjen
nom både 2 og 3 kamper i løpet 
av ettermiddagen.

I Kristiansand kjørte vi 26 kam
per. Dette fordrer selvsagt noe mer 
sekretærarbeide enn om vi laget 
10 oppsatte kamper. Men, alle au
toriserte dommere kan kjøre et 
stevne etter utslagsystemet, og de 
fleste klubber har vel dommere å 
avse til dette arbeidet. Hvis ikke 
må det kunne gå an at de gjesten
de klubber tar med dommere og 
hjelper til.

Hos oss var det 3 nyautoriesrte 
dommere som foresto hele sekre- 
tærjobben. med trekking, kamp
oppsett, kamplister og skjemaer 
ellers.

Åpne stevner blir mer interes
sante for deltakerne, og nettopp 
dette at ikke 2 klubber isolerer seg 
i arbeidet, mener vi er viktig. Det 
kan være at mange klubber har 
gutteboksere, men ikke nok til å 
stille et fullt lag- Disse bør også

komme med i bildet når det gjelder 
guttestevner.

Selvsagt er det ikke noe i veien 
for å lage både åpne stevner og 
lagkamper, men da mener vi forut
setningen må være at det arran
geres mange åpne stevner, slik at 
alle klubber rundt om får best 
mulig anledning til å representere.

Jeg gjør oppmerksom på at dette 
ikke er tanker AIK Lund kommer 
med etter at vi tapte lagkampen i 
Porsgrunn, det er synspunkter vi 
har fremholdt helt siden Pors ut
fordret oss til lagkamp. Men man 
tenker kanskje mer på tingene, 
etter at 5 av våre smågutter måt
te reise hjem fra Porsgrunn uten 
kamp p.g.a. at Pors ikke hadde 
gutter i deres vekter. Noen av dis
se hører til de største talenter vi 
rår over. Og det er så rart med 
gutter, noen er mer hardbarkede, 
mens andre er mer ømme på om
rådet, og alle vil jo gjerne bokse 
kamp.

Så lenge guttene er såpass små 
som 12—14 år, mener vi at leken 
må være det primære, og i lag
kamper har det lett for å bli for 
mye alvor i tingene. Personlig me
ner jeg at samværet guttene imel
lom er det viktigste. Her bygges 
det opp et flott miljø, og miljøet 
må i høyeste grad være med i be
traktningen når vi skal få norsk 
boksing opp på godt, gammelt plan 
igjen.

— Joda, vi er kommet ganske 
godt igang. Interessen og tre
ning siver en er prima. Opptil 
1/0 jenter og gutter folger tre
ningen to til tre ganger i uka 
og plassen på. Vestsiden skole 
er ypperlig til håndball.

«EeraSiraS» Vaskeri
HENTER OG BRINGER 

Telefon 51614
Fergegt. 5, Porsgrunn

Trikotasje-Magasinet
OSEBRO

Andr. Aasland
Jern varef orre tning

Abreham Aas
Storgt. 108 Telefon 52102

Vestsiden Blomsterforretning
Num me og Handeland

Telef. 51730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland

Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

— Begeistringsordene kommer 
fra formannen i den ferske 
gruppa, Tore Halvorsen, under 
en liten prat vi hadde med 
ham om håndballen i Pors.

ALT FOR SYKLER OG SPORT 
Reparasjoner

FIRE LAG
— Straks etter skoleferien kjø

rer vi igang igjen for fullt. Da skal 
vi innendørs stille med herre-, 
gutte- og småguttelag, samt da
mer jr., sier Tore.

Han tilføyer dessuten at nye 
medlemmer er velkommen til grup
pa. Leif.

INGEN KOLLISJONER
På det ekstraordinære årsmøtet 

i hovedstyret hvor gruppa ble opp
tatt i Pors var enkelte redde for 
at håndballen skulle «ødelegge» for 
fotballen blant guttene.

— Har det forekommet noen kol
lisjoner, Tore?

— Nei, det har vi ikke merket 
noe til. Et lite problem er det dog 
med småguttene som har fotball
trening på samme dag, men tids
punktet er forskjellig så de iv
rigste tar med hegge treningene.

— Har håndballen i Pors kom
met fo" å bli?

— Håper det! Men jeg er skep
tisk fram til årsmøtet til høsten. 
Da går hele det sittende styre, 
og det KAN bli vanskelig å få nye 
til å overta etter oss som p g.a. 
skolegang ikke har tid til å holde 
på, fastslår formannen.

FUNNEMARK
er stedet

VAUXHALL
er bilen

A"

GUTTELAGET TIL TOPPS
— I beskjeftigelses-serien i våres 

stilte vi med to lag, damer jr. og 
guttelag. Overraskende men hyg
gelig var det at guttelaget gikk 
bort og vant serien med tre seire 
på like mange kamper. (Ulefoss 
ble slått 6-3, Urædd II 7-2 og Hoi I 
8-6.) Det er Tore som forteller 
dette, og legger til at Tom Gunnar 
Gavem ble toppscorer med 11 mål. 
Vinnerlaget bestod av: Ragnar 
Hjellum, Tore Ludvigsen, Jørn 
Sandvik, Geir Aurstad, Tore Hal
vorsen, Bent Galaaen, Tom Gavem, 
Tom Asgantsen.

Guttelaget vinner av
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