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Forøvrig er Pors-bokscrne 
1 full trening for en ny 
sesong i ringen.

Kom igjen hvis noen tør!, 
sier en av våre kommende
stor-boksere,
Petter Pettersen, som her 
er kiar til kamp. —
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Komfyrer, ovner, stovsugere etc.

Alt i utstyr
Vestregt. 14 — Porsgrunn — Tclf. 51729

Lykke til!

A. B.

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51150

I.OMEGA Ski
i

Forsere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

qa tit

SKIEN SKIEN
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

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

SKATTER OG AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas

Porsgrunns Auto A/s
Valler myrene

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

skudd — fotballen er fortsatt rund.
Fra enkelte er det vist liten inn

sats og det må til av alle, skal det 
lykkes å vinne.

La oss håpe at det ender godt 
og at vi i 1971 fremdeles befinner 
oss i 1. divisjon.

Til slutt vil vi gjeme tro at alle 
gjeme ser at klubben vår vinner 
og at alle går inn for det.

Vask
og 

Føhn 
Massasje

Dame
og

Herre
klipp

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Kasserer:
Helge Madsen

Redaktør:
JAN RØNHAUG
Hovetbakken 16Realfsens Elektriske forretning A.s

Telefon 50693 Porsgrunn Telefon 50693

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen 

Tlf. 50 915 
Fagmessig arbeid

SUSSE
Anbefaler sin

TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFOR RETNING

Vi må jo kunne si at det ikke har 
gått som håpet og ventet i 1. div. 
Selvsagt var det ingen som trodde 
at vi skulle ligge på toppen, men 
det finnes jo en mellomting. Som 
det i skrivende øyeblikk ser ut blir 
det nokså nær bunn, selv om vi 
enda har en sjanse til å klare oss.

MEDLEMSKONTINGENT
Alle Porsere som finnes i vårt kar
totek har nå mottatt et postgiro- 
innbetalingskort som vi håper ikke 
blir lagt på hylla, men hurtigst 
mulig tatt med til nærmeste post
hus for betaling.

De som ikke har fått et slikt 
kort og mener de vil være med i 
Pors kan enklest henvende seg til 
Hovedforeningens sekretær, Bjørn 
Reinholdt tlf. 52 226 eller til kas
serer Roy Martinsen. En kan også 
henvende seg til gruppe-tillitsmenn 
og få disse til å formidle dataene 
▼i dere til oss.

i takt med tiden!

«Ekko»

God sesong
i junioravdelingen
JR.-LAGENE PÅ WEEK-END 
TUR TIL AALBORG

Hva er årsakene?
Det er sikkert mange, bl. a. en- 

del man helst ikke bør snakke høyt 
om. En av årsakene er i hvert fall 
for liten stabilitet. Det har vært 
for mye bytte av spillere og av 
plasser. Man må få lov til å spille 
seg inn på en plass. Dette bør 
eksperimenteres med tidlig og ikke 
i panikk på slutten av en sesong.

En annen årsak er sikkert for 
liten — for ikke å si ingen, disi
plin. Disiplin trengs over alt hvor 
det er mere enn to mennesker, 
enten det er voksne eller barn. Le
derne må ta bestemmelseene om 
hvordan og hvorfor det bør gjøres 
slik eller slik. Det nytter ikke 
når det er like mange meninger 
som det er folk. Vel, går det galt 
så faller det tilbake på lederne 
forutsatt at deres plan er fulgt.

HOVEDSTYRET og 
LEIF CHRISTENSEN

Postgiro 54 954 
Jacobsens BoLhykkcri, Porsgrunn Fotballgruppas jr. avdeling 

har nettopp satt punktum for 
en hektisk sesong.

— Og innsatsen til samtlige lag 
i serien er jeg godt fornøyd med, 
sier oppmannen, «Dutte» Realfsen. 
Jr. lag I vant sin avdeling klart 
med 28 poeng. Lilleputt I skal spil
le finalen i TA-cupen, mens de øv
rige lag alle oppnådde pene tabell- 
plaseringer.

— Som en liten oppmuntring var 
småguttelagene og lilleputt I i 
Oslo på svenskelandskampen. En 
tur som forøvrig ikke gikk helt 
smertefritt. På veien innover 
«streiket» Blåmann allerede i Lar
vik og vi måtte få tak i ny buss 
for å komme videre.

I oktober reiser begge jr.lagene 
på week-end til Aalborg, hvor det 
muligens også skal spilles en kamp.

En tur for våre to guttelag er 
også planlagt. Sansynlig blir det 
enten Arendal eller til cupfinalen 
på Ullevål, slutter «Dutte».

Vi tar på fallrepet med at jr.- 
lag I nådde 2. runde i cupen.

Leif.

Fra Skigruppa meldes at innen- 
dørstreningen nå starter for fullt. 
Man regner med en ny aktiv sesong 
hvor det kommer til å bli full inn
sats av porsere i sporet.

Lan gren nsutvalget oppfordres til 
større aktivitet kommende sesong 
både når det gjelder trening og 
arrangementer. Det vil derfor bli 
søkt om arrangement av krets- 
langrenn.

I hoppbakken skal Pors arran
gere Landsrenn søndag 7. mars 
1971, og områderenn for gutter 
den 21. mars.

Skigruppa er dessuten forespurt 
av Skiforbundet om å avvikle et 
hopprenn for B-løpere i vinter en 
gang. Rennet inngår i en «hopp
uke» for «morgendagens menn» og 
øvrige rennsteder blir antagelig: 
Raufoss, Rena, Fåvang og Oslo.

To av våre unge hoppere, Arild 
Jensen og Alf Hansen er med i 
den såkalte Grenlandsstallen, og 
bar således ligget i systematisk 
trening i hele sommer.

Ellers meldes om vedlikeholds- 
aktivitet oppe ved hoppbakkene, 
idet bl. a. hyttene skal gis et strøk 
maling.

/VBEDNEli ANDERSEN»

En ting til vil jeg gjeme få 
nevne, nemlig at man ikke skal ta 
en seier på forskudd. Det har vært 
mye rart å høre fra enkelte spil
lere i årets løp i så måte. Selvsagt 
skal man være optimist og tro på 
seier, men ta den aldri på for-
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Den nye Bandy-gutta
har startet oppBingolovenBOTNEN Olaf Næssog litt tilTelefon v. brua 52 951 — v. Osebro 52 328

Telf. 51 632V. brua Porsgrunn

BAKERI OG KODITORI FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

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

H, M, Marthinsen A.s Holder vi hodetTelefon 52 392 — Porsgrunn

over vannet?

&SPIRE
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Produsent for Telemark:

PPSljSlfi Lundetangens Bryggeri

A. B.

J.Kr.

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

Gå til

Som en appendix kan jeg si at 
jeg synes det er for galt at kom
munen har begynt med boketter
syn hos idrettsforeningene. Her er 
det vel svært lite å hale. Hadde 
det ikke vært en ide å ta de som 
snyter stat og kommune for kjem
pebeløp istedet?

Tørrtrcningcn med tanke på en ny 
bandyscsong er i full gang på as
falten ved Vestsiden skole. Det 
kjøres med kølle og ball to ganger 
ukentlig, og samtlige fra fjorårets 
lag er på plass.

— Vi skal vinne serien, men vi 
vil ikke opp i 1. divisjon, er den 
spøkefulle parolen blant gutta. Men 
man er innstilt på å satse hardt 
og berge 2. divisjonsplassen en god 
del tidligere enn tilfelle var i fjor.

0-1 mot Rosenborg, 1-3 mot 
Stromsgodset, 1-1/ mot Skeid, 
0-1/ mot Viking, 1-2 mot Sarps
borg og 0-6 mot Hamarkamera- 
tene. Poeng 0, målforskjell 3-20. 
Det er den bedrøvelige facit av 
hostens kamper inntil Porsbla- 
det går i trykken.

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

ALT I PREMIER OG GAVER 

får De hos

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

ETTER TRENINGEN--------
slapp av i en 9°^

fra

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

REFLEX
Torggt. V. Porsgrunn

skelige «nøtter» å knekke håper vi 
i det lengste å holde hodet over 
vannet. Men det MÅ scores mål. 
Vi har ikke råd til å «misse» på 
en eneste opplagt målsjanse. Det 
har vært gjort mer enn en gang 
i høst, og det skyldes ikke bare 
uflaks. For liten konsentrasjon i 
skuddøyeblikket og udyktighet har 
også vært en medvirkende årsak.

Leif.

1. DIV.-KONTRAKTEN HENGER 
I EN TYNN TRÅD

^Tsnksen

Porselen skiller eeg ut frs 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- 
serviset Spire, en stilren og moderne re
presentant for det tradisjonsrike Porsgrund 
porselen. Spire fåes også som mlddage- 
og te-servlse. Spør etter Spire 
fra Porsgrunds Porselaensfab-ik.

Den nye loven er urettferdig. Hvor
for? Jo, fordi det heter at man 
i dag kan spille 30 ganger eller 
3 måneder i året og det uansett 
foreningens størrelse. Altså en li
ten forening på 25 medl, kan få 
like lang tid som en med 100 medl.

I en idrettsforening blir nemlig 
alle grupper slått sammen til ett. 
Her må on forandring til, enten 
far de som klarer å skaffe lokaler 
få spille så lenge de vil, eller 
må hver gruppe få seg tildelt 3 
måneder hver.

Når sant skal sies så mener jeg 
det var riktig å fastsette maksi
male premier pr. kveld, dermed får 
man vekk den konkurransen mel
lom bingoklubbene med kjempege- 
vinster. Det ble faktisk så ille til 
slutt at enkelte ganske enkelt ikke 
fikk fortjeneste i det hele tatt.

Hvorfor skal man rasjonere her? 
Det er ikke snakk om noe slikt 
når det gjelder tipping, pengelotte
ri eller totalisatorspill. Her kan det 
spilles ubegrenset for her har sta
ten store inntekter. Når det gjelder 
idrettsforeninger så skal det leg
ges «kjelker» i veien. Tiltross for 
at en idrettsforening påtar seg 
mye samfunnsnyttig arbeid som 
burde være samfunnets oppgave. 
Enkelte kommuner gjør mye for 
idretten, andre intet!

ENDA HÅP
For hvert poeng som glir ut av 

hendene på oss, reduseres selvsagt 
sjansene til fornyet 1. divisjons- 
kontrakt. Men i skrivende øyeblikk 
er det enda håp om å berge plas
sen. Vi ligger bare poenget bak 
Skeid som inntar 8. plassen på 
tabellen.

— Vi er ikke ferdig i 1. divisjon 
før vi er så mange poeng etter de 
andre lagene at vi ikke greier å 
ta dem igjen, sa en av spillerne 
før Sarp-kampen på Vestsiden. Det 
er vi da heller ikke og selv om de 
tre gjenstående motstanderne, 
F.F.K., Brann og Hødd, alle er van-

Olav Næss er ikke lenger blant 
oss. I en alder av 55 år vandret 
han bort. Dette kom så uventet på 
oss. Denne sterke idretts- og fri
luftsmannen kunne da ikke være 
syk. Så lite visste vi--------

Olav Næss var aktiv skiløper 
fra 1930-åra fram til krigens ut
brudd. Mange er de premier han 
tok med seg hjem i de åra. Senere 
gikk han mer over i administra
sjonen og det slitsomme arbeidet 
med å holde hoppbakken i god 
stand. I NM junior i 1965 var Olaf 
basen for arbeidet med å få bak
ken i stand, og når han med det 
røde flagget sto på kulen og viftet 
klart visste vi alle at alt var som 
det skulle være. Og slik var det så 
ofte, det var Olaf vi måtte ty til 
i bakken. Vi visste at vi hadde en 
kapasitet i ham, noe vi prøvde å 
vise på hans 50-års dag ved å 
overrekke ham gullklokka. Denne 
er det ingen andre som har fått 
innen skrigruppa.

Om ikke lenge så står igjen en 
ny skisesong for døren. Vi vet hva 
det vil si, og vi kommer til å savne 
ditt nærvær. Takk da Olaf for hva 
du har gjort for oss og for ski
sporten. Fred over ditt minne.

Skivenner.
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Turnfølk på Håndballenrekefestivai
er i full gang igjeni Hatsgessmd

Sportskapellet

i høst
L. T.

hiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiii

Tore Halvorsen.

Gutte- og herreparti 
i turn igang i høst?

Og 
framtiden.

Ideen synes å bli til virkelighet: 
reising av sportskapell på Vestsi
den! 15—18 klubben med res. kap. 
Holtskog, herrene Trygve Strøm
stad og Rune Tennebekk i spissen 
er i full gang med byggeplanene. 
Ja, når dette leses kan det være 
like før de første spadetak blir

cg gammel ut i naturen om hel
gene. — Med den beliggenheten 
kapellet får burde det bli et yndet 
utfartssted for folk på Vestsiden. 
Ved gudstjenester vil det bli plass 
til mellom 200 og 250 mennesker i 
kapellet.

Et populært innslag blant ting- 
represcr.tantene var det da man ble 
invitert på rekefestival i turnhal
len. Lokalet var for anledningen 
omgjort til en festlig sjøbu med 
garn og an.net fiskeutstyr. Midt på 
gulvet sto en full-lastet jolle med 
reker og det var bare å forsyne 
seg av havets delikatesse. Og spør 
om ikke rekene forsvant! Tum- 
folket spiste og hygget seg til ut 
i de små timer.

påbegynnes

Eva Melbye Andersen var i som
mer på et ukelangt instruktørkurs 
for husmorgymnastikk.

FORNØYDE PORS-DAMER
Fra Pors deltok en fyldig tropp 

på stevnet og selv om været var 
nokså skiftende med tildels øsregn, 
var humøret på topp hele tiden. 
Utenom turningen var vi også på 
sight-seing. Vel hjemme igjen var 
vi alle enige om at det hadde vært 
en alle tiders tur.

tatt. Kapellet skal reises ved Sol- 
myråsen og får en grunnflate på 
140 kvm, fordelt på peisestue, sel
ve kapell-salen og en sovehems for 
overnatting. Peisestua skal være 
åpen for servering hver eneste 
søndag. Og nettopp dette burde 
være et godt «agn» for å få ung

UTVIDET KRETSSTEVNE
— Av stevner i inneværende se

song er vi blitt tildelt utvidet 
kretsstevne med deltakelse fra Te
lemark, Vestfold og Buskerud. Det 
skal holdes på stadion en gang i 
juni neste år, slutter formannen.

Leif.

HERRE- OG GUTTETURN 
PÅ TRAPPENE

— Til alle som har savnet gutte- 
og herretum i Pors kan jeg si at 
vi arbeider på spreng med å få i 
gang partier for disse. Det store 
problem er imidlertid å få ledige 
timer. Men vi håper å komme i 
gang i høst, forteller en optimis
tisk formann.

— Når det gjelder herrepartiet, 
fortsetter Gerd, vil jeg presisere 
at det er ment som et rent trim- 
parti hvor alle er velkommen om 
de er 20 eller 60 år. Vi har her 
også søkt om å få benytte svøm
mebassenget på Vestsiden skole.

Bildet viser en modell av det planlagte sportskapellet på Sol my rasen.
Fra venstre: res. kap. Gunnar Holtskog, Trygve Strømstad og Rune Tennebekk.

(Vardcn-foto)

PORS-DAMENE
HADDE «ALLE TIDERS» TUR
Turnforbundet holdt sitt ting i 

Haugesund i forbindelse med lands- 
tumstevnet der i sommer. Gerd 
Realfsen og Liv Olsen represen
terte Pors. Mer eller mindre vik
tige saker var oppe til behandling. 
Særlig bør nevnes debatten om 
større bevilgninger til barne- og 
ungdomssektoren, kontra de mid
ler som går til eliteturnerne.

olmyråsen J

— Har dere kommet vel igang 
med en ny turn-sesong, formann 
Gerd Realfsen?

— Ja, det vil jeg si. Det er liv 
og røre i salen flere ganger i 
uka. Men dessverre er salen så alt
for liten i forhold til alle partiene. 
Vi har 3 pikepartier, husmødre, 
damer, konkurranseparti pluss 
nøster i full sving.

— Instruktører til alle disse?
— Alle partiene har sin instruk

tør. Reidun Skilbred, Grethe Ros- 
land, Grete Hartvigsen og Ann- 
Sofie Nybø deler den jobben mel
lom seg.

Det er med stor optimisme vi ser 
innendørssesongen i møte. Vi har 
startet for fullt etter sommerfe
rien og oppslutningen er mye 
større i dag enn den var i våres. 
Grunnen er nok at serien begyn
ner om fjorten dager og at fot
ballen har begynt å synge på det 
siste verset for i år.

Siden sist Porsbladet skrev om 
oss har Småguttlaget hatt sin deby 
i Pors Håndballgruppes historie. 
De var ikke snauere enn at de slo 
Urædds Småguttlag 7-5 i en tre
ningskamp på Vestsiden skole. Vi 
håper dette vil danne opptakten 
til en respektabel innsats i serien 
også for vårt Herre- og Guttelag 
og for Dame jr. laget. Men bein
hardt blir det, for det skal i alt 
avvikles 600 kamper fordelt på 
Skien-, Rjukan-, Notoddenhallen.

En annen gledelig ting er at vi 
allerede har fått utdannet to dom- 
meraspiranter, og en av dem skal 
dømme i innedørsserien i år.

Vi vil også benytte anledningen 
til å takke Boksegruppa for leie 
av deres kjekke «bussunge». og 
alle andre innen Pors som har kom
met med råd og vink i startåret, 

vi håper dette vil fortsette i

Til slutt er det bare å si at alle 
som har lyst til å spille er hjerte
lig velkommen på Vestsiden skole. 
Mer detaljert om treningskveldene 
står oppslått på skolen.

an.net
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Boksegruppa

Leif.

venstre: Paul Roar

(Foto: Ramsvik)

Bokserne i sving igjen Leif.

I

Erik.

4 gutteboksere
på treningsleir

Ingen stevner med 
dommeravgjørelse 
for gutteboksere

Boksegruppa 
arrangerer jr. NM 

i november

Vi satt ringside da bokse
gruppa startet opp sesongen 
på Vestsiden skole fredag 28. 
august. De yngste rekrutte
ne, guttebokserne, var først 
i ilden. Av dem var det 12— 
15 stykker den første dagen.

— Og det fremmøtetallet er jeg 
fornøyd med. En må huske på at 
det ennå er noe igjen av somme
ren, noe som gjør at guttene har 
andre jern i ilden, f. eks. fotballen, 
sa trener «Beiten» Olsen, som fra 
første stund innprentet sine ivrige 
og lærevillige «elever» at boksing 
skal være LEK og ikke slagsmål.

Betingelsen for å komme med 
var at guttene minst måtte ha tatt 
ferdighetsmerke i bronse. Sluttelig 
tilføyer vi at Pors hadde den største 
troppen på olympiahytta i Trysil. 
I fjor sommer deltok to gutter på 
en lignende samling på Dombåstun.

Spreke gutter som slår et slag for bokse sporten i Pors. Fra
Heie, Kjell Johansen, Petter Pettersen. Tom Gisle Skarnes (bak), Per Steinar 
Klevstad, trener «Beiten», Odd Fjone, Ame Rugseth.

FERDIGHETSMERKET
I HØYSETET

— Nettopp derfor kommer jeg 
til å legge stor vekt på ferdighets- 
merkene. Det ble en del merker av 
det i fjor, og flere håper jeg på 
i år. Tom Gisle Skarnes og Kjell 
Johansen skal prøve seg på gull- 
merket, forteller Beiten.

YNGSTEMANN 10y2 ÅR
Yngstemann i denne «sterke» 

guttegjengen var 10 y2 årige Terje 
Stokstad fra Moldhaugen. Noen de
butant var såvisst ikke unge Terje 
heller.

— Jeg var med på boksetreninga 
i fjor også jeg. Var jeg ikke. «Bei
ten»?, sa Terje henvendt til «Bei-

ROALD SATSER FOR FULLT
Det helt store frammøte var det 

dog ikke da Thor Skarnes blåste 
klart for seniorene.

— At det ikke er så mange her 
i kveld, skyldes nok at det ble be
stemt så fort med å sette igang 
treninga. Gutta kommer nok etter

hvert, mente Thor. Men den av 
«stjernene» som var på plass første 
dagen var Roald Skilbred.

— Nå er det meningen å satse 
for fullt fra første stund. Bortsett 
fra en kamp i 1968, er det fire år 
siden jeg har vært i sving, og jeg 
er blitt 30 år. Likevel føler jeg at 
jeg har mer å gi, kunne Roald 
fortelle oss. Og i hvert fall den 
kvelden virket han pigg og opp
lagt, noe som lover godt. Og med 
jernhard trening under Thors kyn
dige ledelse burde det i det store 
og hele se lyst ut for seniorbok- 
singa kommende sesong. Også 
Knut Slåtta har visse planer om 
come back, ifølge treneren. Dess
uten er Arild Kittilsen ferdig i det 
militære.

et skriv Norges Bokseforbund 
har sendt landets klubber heter det 
at man fra og med inneværende 
sesong ikke har adgang til å ar
rangere stevner med dom-merav- 
gjorelse for gutteboksere fra 12— 
1 år. Grunnen? Jo, forbundet me
ner kampene i denne aldersgrup
pen er blitt for harde.

Sikkerhetsmessig må man være 
enig i en slik avgjørelse. Guttenes 
helse og videre framtid må gå 
foran alt. Men på den annen side 
kan bestemmelsen slå ut i negativ

I dagene 1. til 8. juli var en tropp 
på 4 av Pors’ mest lovende gutte- 
bokserc på forbundets trenings
leir på OL-hytta i Trysil. Det var 
Petter Pettersen, Per Steinar Klev
stad, Runar Hansen og Odd Fjone. 
Guttene kan fortelle om lærerike 
dager med variert program, som 
bl. a. omfattet: gjennomgåelse av 
den grunnleggende tekniske tre
ning, fotarbeide, de fundamentale 
slagpa rader, styrketrening, ana
tomi.

— Det var gutteboksere fra om
trent hele landet, 18 stykker. Og 
trenerkonsulent i bokseforbundet. 
Harald Skoglund, ledet det hele, 
forteller Odd Fjone.

ten», som bare kunne bekrefte på
standen.

— Men hvordan fikk du interes
se for boksing, da? spurte vi Terje 
mens vi hjalp ham å knytte hans
kene før han skulle ut i «kamp».

— En gang var jeg med pappan 
min på boksestevne, og det var 
gøy! Mer lyst fikk jeg til å viere 
med da flere av de andre guttene 
i gata begynte å bokse.

Boksesesongen står for døren, og 
hvordan ser det ut for våre aktive 
i gruppa. Vi kan vel, med hånden 
på hjertet, si at vi skal kunne hev
de oss i konkurransen. Men det 
må legges mer vekt på treningen 
for den enkelte, det nytter ikke 
med flinke trenere. Guttene selv 
må ta seg i nakken og trene for 
seg selv. Det er ikke på trenings
lokalet du får kondisjonen, du må 
løpe og helst løpe en tur hver dag. 
Jeg får si som den danske presi
denten Harry Toft (bokserne kla
get over at Forbundet og klubbene 
gjorde for lite for å få guttene i 
den beste form): «Dette er en lidt 
galen indstilling. Vil man til tops 
er den første betingelse at det er 
bokseren der gjør den største ind- 
sats, trening, trening og atter tre
ning det er vejen. Legg jer det på 
sinde så går det sikkert bra!»

Vi har i gruppa en fin tropp 
med gutteboksere som, hvis de hol
der på, sikkert vil la høre fra seg 
om et par år. Det er Bjarne som 
tar seg av disse, og det ser ut til 
at han har et godt tak på dem. 
Tor trener våre konkurransebok- 
sere som vel er i de beste hender. 
Jeg tror at boksegruppa kan gå 
sesongen imøte godt rustet, vi vil 
i hvert fall sorge for å forsvare 
Pors denne sesongen også.

Til våre juniorer vil jeg si: pass 
treningen og gå inn for saken i år. 
Det skal være 2 juniorlandskam
per i år, så hvem vet, kanskje det 
er en plass på det norske lands
laget for akkurat deg. Vel møtt 
til boksesesongen 70/71.

— For inneværende sesong har 
vi søkt om fire stevner. I tillegg 
har bokseforbundet tildelt oss Nor
gesmesterskapet for junior (be- 
gynnerklassen), forteller bokse- 
gruppas driftige formann Erik Jo
hansen. Vi har en sterk jr. garde 
i gruppa som vi venter oss mye 
av. legger Erik til.

— Hvor har dere tenkt å legge 
NM?

— Stevnet som skal holdes søn
dag 1. november har vi tenkt å 
legge til den nye idrettshallen på 
Kjølnes, svarer formannen, og til
føyer:

— Til det ene av de fire stev
nene utenom NM håper vi på rus
sisk deltakelse. Saken er nemlig 
den at det kommer en russisk 
tropp til Trondheim for å møte 
bylaget der oppe. Dette er en re- 
turmatch da Trondheim i fjor, for
sterket med vår egen Knut Slåtta, 
var i Sovjet og bokset.
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VITENSKAPEN SIER :
Internasjonalt

ESSEM plastboksestevne
i Kristiansand

Porsgrunn
KinoArild Hannaas.

SPORTSARTIKLER

Telefon 52127

Jubileumsfesten PARKRESTAURANTEN A/S — PORSGRUNN
j

M POrøWMf MEL OHKSTED
£sso

Telefon 50 834

ILeif. Festkomiteen.

Sukkerholdig VÆSKE bør 
drikkes under kampene -

Fin teknisk boksing av 
Lars Andersen, Pors.

service
j

v/ Broen

Storgt. 84 b — Porsgrunn

Til orientering for alle Porsmed- 
lemmer arrangeres jubileumsfest i 
klubbhuset 21. november. Vår for
ening er som kjent 65 år i år. Sel
ve stiftelsesdagen var 25. mai 1905. 
P. g. a. de mange idrettslige akti
viteter i mai måned har vi valgt 
å markere dagen på et noe rolige
re tidspunkt. Det er hyggelig å 
kunne markere begivenheten i eget 
lokale, og det er selvsagt av inter
esse at flest mulig av foreningens 
medlemmer slutter opp om feirin
gen. Likevel må vi gjøre oppmerk
som på plassmangelen i lokalet og 
det må settes strek ved et delta
kerantall på 130. Nærmere kunn
gjøring om festen vil komme i di
striktets aviser.

«Central» Vaskeri
HENTER OG BRINGER 

Telefon 51 614
Fergegt. 5, Porsgrunn

VAUXHALL
er bilen

FUNNEMARK
er stedet

Abreham Aas
Storgt. 108 Telefon 52102

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland 

Telef. 51 730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

TrikoEasje-Magasinet
OSEBRO

Andr. Aasland
J ernvareforretning

AIK Lund arrangerte i juli inter
nasjonalt friluftstevne i boksing 
på Christiansholm Sommerrestau- 
rant. Sist vi laget noe lignende var 
sommeren —66, og den gang i strå
lende sommervær. Fullt så heldige 
var vi ikke i år. Været var heller 
usikkert, selv om regnet stort sett 
holdt seg borte under stevnet 
Men — de 700 tilskuerne satt vel 
nærmest og småfrøs. Økonomisk 
fryktet vi det verste, men de 700 
som trosset været ga oss et lite 
overskudd.

Pors var representert ved Lars 
Andersen og Thor Skarnes, sist
nevnte som sekundant for Lars og 
ellers som poengdommer i de øv
rige kampene. Og nok en gang 
gjorde Porsgutter seg fordelaktig 
bemerket i Kristiansand. Riktignok 
tapte Lars på poeng for dansken 
Ole Thuesen, men en av avisene 
her nede betegnet bl. a. denne kam
pen som stevnets kanskje fineste

ALT FOR SYKLER OG SPORT

Reparasjoner

Rettelse.
I forrige nr. av Porsbladet var 

det sneket seg inn en feil i resul
tatlisten fra guttestevnet i Kristi
ansand. Og for å gjøre Øystein 
Nenseth rett, korrigeres følgende: 
Klassen 36—40 kg ble vunnet av 
Nenseth og 2. plassen tok Runar 
Hansen, begge fra Pors.

For en tid tilbake hadde Aften
posten en artikkel om vitenskap 
pens betydning for idretten.
Man hadde en samtale med en 
forsker ved Arbeidsfysiologisk 
Institutt. Vedkommende har 
fulgt idrettsutøvere fra for
skjellige grener på ncert hold i 
trening og konkurranser, og 
høstet rike vitenskapelige erfa
ringer. Sammen med fotballfor
bundets lege har han bl. a. fulgt 
Lyns spillere under trening og 
kamper.

SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51487

VEKTTAP PÅ 2’/2 -3 KG
Fysiologene har generelt ved vei

ing funnet ut at en fotballspiller 
under en kamp i sterk varme tar 
av 2y2—3 kg. Videre har det ved. 
tester vist seg at ydeevnen svekkes 
ved et væsketap på 1/2 liter. Dette 
tilsier altså at kroppen, f. eks. 
under en fotballkamp, må tilføres 
væske for at ydeevnen hele tiden 
skal være på topp.

Lyn som har vært «prøvekluter» 
drikker brus både på trening og 
i kamper. Under en match i den 
sterke junivarmen gikk det med 
50 flasker pluss noen liter citron- 
saft. Nå bør nødvendigvis ikke 
væsken man tar inn være brus. 
Det kan godt være vann, men det 
må da inneholde litt sukker. Drik
kingen av sukkerholdig væske bør 
begynne når man har spilt ca. 15 
minutter av kampen sier forskerne.

Dette er merkelig nok stikk i 
strid med det man praktiserte før 
om årene. Da var det nærmest 
«forbudt» å drikke noe som helst 
i løpet av kampen. Ja, tidene for
andrer seg også på fotballfronten. 
Men vi får bare bøye oss for vi
tenskapens ord, og innrette oss 
etter hva «de høye herrer» kom
mer fram til i sin forskning på 
idrettens område.

A

retning og svekke rekruteringen 
til sporten fordi guttene ikke får 
kamper. Det bare å trene og trene 
og ikke komme i ringen til kamp er 
ikke særlig spennende for en ung
gutt.

Vi spurte seniortrener Thor Skar
nes om en kommentar til forbun
dets vedtak:

— Vi i Pors med den forholds
vis store bredde av gutteboksere 
kan tape på denne avgjørelsen. 
Som en kompensasjon må vi gå 
enda hardere inn for ferdighets- 
merkene, mente Thor.

tekniske oppgjør. Begge aktørene 
sto da også svært godt til hver
andre.

At Thor er en meget dyktig 
kampleder, vet jeg. At han også 
kan sine saker som sidedommer 
fikk vi se da vi gikk gjennom skje
maene et par dager etter stevnet.

Vi selv hadde 3 mann med, Nils 
Dag Strømme, Harald Skog og 
Bjørn Rudi. De vant over hver sin 
danske. Skog var stevnets over
raskelse og beseiret Vagn Nørgård. 
Nils Dag og Bjørn bokset godt, 
men ikke så godt som vi vet de 
kan. Og ellers tapte Erling Engh, 
Vika, på poeng for sin danske. 
Forfall ’ 11. time bevirket at de 
to øvrige kampene ble rene danske 
oppgjør.
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føler den seg som bruker G R U D E S 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festlige i GRUDEKLÆR
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Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen
TORVET

& tSeruice^,
Porsgrunn — Telf. 53410

BLIKKENSLAGER VERKSTED

Telefon 50 409
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