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Thimegruppa passerer tåe 2^>
Vår alltid driftige damegruppe er
25-års jubilant i år. Dagen ble mar
kert i januar, og bildet viser sty
ret i jubileumsåret:

Foran fra venstre, formann. Nelly
Svarstad, Wenche Kristiansen.
Bak fra venstre: Ingebjørg Austad.
Anne-Helene Halvorsen, Unni Johanessen og Hennie Waage.
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«kmtt» på
Hovedstyrets årsmøte
FORENINGEN ER I
STADIG VEKST -

Stille og rolig gikk det 66. års
mote i hovedforeningen for seg
i Klubbhuset 28. januar. Beret

ninger og regnskaper ble enstem

mig godkjent.

Det mest posi

tive var den gledelig store opp

slutningen motet hadde fått av
ung og gammel innen vår fore

ning, som utvilsomt er i stadig

vekst.
Valgkomiteen hadde gjort et bra
iorhåndsarbeid og valgene gikk
som smurt. Ingen tillitsmannskrise
på noe område, altså! Formannen
Macka Grimsgaard ble enstemmig
gjenvalgt. Jan Rønhaug ønsket
ikke gjenvalg som viseformann.
Det vervet ble på konstituerende
møte senere overlatt Asbjørn Wennerød. Bjørn Reinholt fikk ny til
lit som sekretær mens Willy Smedplass overtok kassererjobben etter
Roy Martinsen som på grunn av
trenervirket i fotballgruppa ikke
kunne makte begge oppgaver, na
turlig nok. (I parentes bemerket
er også samtlige gruppeformenn
automatisk medlem av hovedsty
ret.)
Stadionutvalget fikk denne sam
mensetning: Arne Rugseth, Kåre
Glad, Wilhelm Karlsen, Egil Bratt-
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berg, Lars Grotnæs. Her vil man
muligens savne «gamle gode» An
dreas Skilbred som har vært med
i en årrekke. Men denne gangen
fikk ikke forsamlingen «lurt» ham.
— Skal jeg få gjort noe med mitt
eget hus før det faller «over hode»
på meg. er det nå på tide å kutte
ut i stadionstyret, var «unnskyld
ningen» Andreas kom med. Noe
som selvsagt ble respektert.

PER DAHL er av fotballkretsen,
oppnevnt som UK-sjef for de høye
re lag. 4. divisjon og oppover.)

INNKOMNE FORSLAG
To innkomne forslag ble behand
let og fikk både hovedstyrets, lovkomiteens og salens tilslutning. Vi
i Porsbladet hadde forslag om ut
videlse av redaksjonsstaben fra 3
til 4 medlemmer. Det blir nå tre
arbeidende medlemmer, mens kas
sereren tar seg av alt med abonne
mentet, ajourføring av kartoteket,
annonser o. 1. Vi mente også med
vårt forslag om utvidelse av sta
ben at det ene medlem burde være
kvinnelig. Noe man også i fram
tiden må følge opp! Det er så vidt
mange «kvinnesaker» innen fore
ningen at det er jobb nok for en
skriveglad dame. Argumentet for
forslaget var at det nytter ikke
bare for en a to mann i lengden å
drive fram et brukbart medlems
blad. Det krever mer arbeid enn
de fleste aner. At det i Porsbladets
lover står at hvert gruppestyre
velger en representant til bladet er
fullstendig «dødt» i praksis. Men
klage på at ikke det og det kom
mer inn, og sånn og sånn skulle
bladet vært, ja, det er de fleste ikke
sene om. Men prøv selv! Det er
fntt for enhver å levere stoff til
bladet!
Seniorlauget hadde et forslag
om å stryke noen linjer i sine lover,
og siden det ingen betydning hadde
for laugets «drift» ble det bare å
strø sand på forslaget.

GULLMERKET TIL

Red.

ARNE STENQUIST ble igjen
med i jr.-utvalgct i Telemark Fot
ballkrets.

KJELL JOHANESSEN

Under et stevne i Oslo bokset en
av våre aller mest lovende rekrut
ter, Kjell Johanessen, til gullmerket og klarte det’ Gratulerer Kjell,
dette var moro for deg. Ferdighetsmerkene er det første en gutt
bør ta mål av seg til. Kan han sin
boksc-ABC, går det senere så mye
lettere for ham.

Mer vind i seila i

Seniorlaget nå —
I julenummeret etterlyste vi virk
somheten ■ Seniorlaugen. Nå ser
det ut til at det har rettet noe på
seg i det man har satt igang med
mer møtevirksomhet. Allerede 22.
januar holdt lauget «åpent» møte
der selveste programdirektør Otto
Næss i Fjernsynet var til stede og
snakket løst og fast om dets hi
storie, programopplegg etc. Av
gjort et populært tiltak! I februar
hadde man et «internt» møte der
Olav Jøntvedt tegnet og fortalte.
I mars er også planlagt møte. Og
på «godt informert hold» erfarer
vi at møtevirksomheten skal fort
sette utover våren, ja, også tildels
forsommeren.
Fortsetter man som man nå har
begynt, kan det sannelig bli opp
sving i vårt Seniorlaug, som uten
tvil har sin store misjon for fore
ningen.

Realfsens Elektriske forretning As
Telefon 50693

Porsgrunn

Telefon 50693

BUSSE
Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster
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Alt i utstyr

Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51729

Porsgrunns A u t o %

Herman Holtan
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Telefon 51150
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i takt med tiden!

POPSGRWi h'
Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Enkelte - lurer seg selv
andre er våkne — sparer og sikrer seg med tanke på fremti
den: Gjennom de mange forskjellige spareformer vi kan tilby, opp
når De fordeler langt ut over renter, blant annet rett til lån. For
eksempel: Sparelån, Bosparelån, Lønnskontolån.
De virkelige store fordelene får De imidlertid ved Skattefri Banksparing.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Avdelingskontor VEST

Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen

Elektrisk utstyr på lager

Qå til

Spesialfirnia i tegne- og kontorntstyr

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN
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BMsget kretsmester
Bandysesongens lyspunkt ble Blagets kretsmesterskap. Selv om
det ble få kamper, er det ikke
mindre grunn til å gratulere for
det!

Jr.- og guttelaget gjorde en jevn
bra sesong, til tross for at de ikke
nådde helt opp i toppen.

God innsats av ARILD

i Landskampdebulen
Tvilsom dommcravgjørelse fratok
antagelig Arild Kittilscn seier i
sin landskampdebut på «hjemmebane.z i Porsgrunnshallen mot Eng
land 7. mars. Arild tapte 2-1, men
publikums pipekonsert var ikke til
å ta feil av. De mente Arild burde
vunnet. Men ta ikke det så tungt
Arild, du gjorde en god figur, og
får sikkert sjansen igjen ved neste
korsvei.
Forøvrig kom Pors som vanlig
godt fra arrangementet, som hadde
samlet 1000 tilskuere. Bokseinteressen i distriktet er det tydeligvis
intet i veien med.
ALF HANSEN deltok i jr. NM
i hopp i Mo i Rana i februar. Han
fikk en 25. plass i den harde kon
kurransen.

VI VANT INNENDØRS-SERIEN

Med sin 3-0 over Gvarv i siste
kamp i hall-serien i fotball sikret
Pors seg «avdelingsmesterskapet»
fbråh lOdd. Disse var med å sikre
seiereri- Under den siste kampen:
Åsbjbrn Martinsen, Ragnar Numriåé,
Einar Odden, Jørn Frønes, Nils Olaf Isaksen, Bernt Petter
Jéfgeriåén/' Kåre Numme, Tom
Evensen, «Otten» Nilsen, Jan Maguussen, Tore Berberg.

5

A-LAGETS TRENINGSKAMPER
Går alt etter programmet med
hensyn til vær- og baneforhold
spiller vi disse treningskampene
før seriestart: 28/3 mot Sarpsborg
8/4 mot Fram, 12/4 mot Stag. Den
18/4 prøver vi oss med to lag mot
Øm. Alle disse kampene går på
utebane, da vi selv ikke regner med
å ha noe brukbart å by på her på
Vestsiden. Det er oppmannen, Roy
Elseth, som gir oss disse opplys
ninger idet bladet skal i trykken.
Roy tilføyer at stadionåpning er
planlagt til 25/4, der det spilles
med to lag mot Eidsvoll Turn.

DAMEGRUPPA hadde tirsdag
23. februar lagt sitt «møte» til
Andelsslakteriet, der de ble vist
rundt i bedriften. Sikkert et po
pulært tiltak som gav mersmak.

Noen går — andre kommer
Fotballgruppa ble siste sesong
«tappet» for tre spillere: Åge Lund
og Kåre Bergstrøm gikk til andre
klubber som såkalte «spillende tre
nere», mens Thor Helge Halvorsen
forsvant til naboklubben på den
andre siden av brua.
Derimot fikk vi fin-fin forsterk
ning idet Kjell «Jeisen» kom tilJ
bake. Også Tom Evensens inntre
den hilses med glede.

Stor aktivitet
Som et lite opropos til aktivite
ten innen vår forening nevnes at
i helgen 6.—7. mars var hele fire
grupper i virksomhet: lørdag 6.
hadde turngruppa 25-års fest i
klubbhuset. Søndag var disse ar
rangementer: boksegruppa hadde
landskamp mot England, skigruppa holdt Rugtvedtrennet (i Oddbakken), endelig hadde fotball
gruppa bingo i Folkets Hus. Joda,
det mangler ikke på tiltak og ar
beidslyst blant de forskjellige til
litsmenn.

Gamlefest i år også
Heller ikke i år sviktet damegruppa
de gamle på Vestsiden. Den 16. mars
gikk den tradisjonelle og populære fes
ten av stabelen i klubbhuset. Omtrent
100 spreke pensjonister fikk førsteklas
ses forpleining og underholdning. Res.
kap. Holtskog talte. Dessuten var det
sang og musikk. Kort sagt: en allsidig
og hyggelig kveld for de gamle.
Damegruppa fortjener all honør for
sitt tiltak. Det ligger ikke lite arbeide
bak et slikt arrangement.

Dribling et effektivt

våpen i moderne

fotball
Odvar Bergmark, ikke ukjent

.som Sveriges landslagsdiktator

i fotball, kunne på en foreles
ning for forbundstrenere her i

landet fortelle:
— Etter det man kan lese ut
fra moderne fotball vil driblerenbli mer og mer nødvendig for et
lag. Vi ser nå i kamper systemer
og taktiske opplegg som har de
fensivt preg over seg. Dette gjør
angriperens rolle vanskeligere, av
den grunn at det er lettere å øde-‘
legge enn å konstruere. Dribling*
vil derfor være et av de mest ef
fektive våpen til å redusere for
svarets slagkraft og ødelegge dets’
system gjennom improvisasjon og
uventede trekk. Det må i den for
bindelse, sa Bergmark videre, slåes.
uttrykkelig fast at det er en for
utsetning at dribleren underlegger
seg lagsmoral og disiplin.

PORS-BLADET
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Foreniogns hayesle itierkelse lil Øyvind tolnes
DEN KOM LITT SENT - MEN ER IKKE MINDRE VELFORTJE FOR DET
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Øivind Tolnes med fortjent medalje og diplom, som markerer fore
ningens høyeste utmerkelse. — Gratulerer Tolnes, sier Hovedfore(Varden-foto.)
ni agens formann M. C. Grimsgård.
Pa hovedforeningens årsmote i
januar fikk Øyvind Tolnes over
rakt fortjenestemedaljen med di
plom. Altså foreningens høyeste
utmerkelse for utmerket admini-

strativ innsats i en årrekke. At
han -ikke fikk den velfortjente ut
merkelse under markeringen av 65års jubileet, skyldes etter hva M.
Grimsgaard sa, en beklagelig mis-

forståelse, idet man trodde Tolnes
allerede hadde fått medaljen.
— Men det er menneskelig å
feile, og jeg håper du tilgir, sa
formannen ved overrekkelsen.
Porsbladet slutter seg til gra
tulantene!

I
P O R S - B L A I) E T

System og taktikk
må velges ut fra det
spillemateriell
man har
Angående bruk av systemer og
taktikk må TRENEREN velge en
slagplan ut fra det spillemateriell
han rår over. Dette er viktig, fordi
det er en utbredt misforståelse i
fotballkretser her, sier Sveriges
Odv. Bergmark. Og han fortsetter:
Man ma ikke pådytte et lag
systemer som krever så mye at
forutsetningene i laget ikke er til
stede. Hva som er riktig taktikk
og system kan aldri bli gitt som
noen skreddersydd regel. Det er
trenerens forståelse av spillet ved
siden av kjennskapet til sine spil
lere, som er og blir det avgjørende,
fastslår Bergmark.

Hvis det er noen av leserne som
hirer på hva den egentlige forskjell
mellom SYSTEM og TAKTIKK er.
kan vi si det slik:
SYSTEM er den grunnformen
et lag spiller etter, med bestemte
oppgaver for hver spiller i for
svar og angrep.
TAKTIKK er både den enkelte
spillers handlinger og hele lagets
fellcshandling. (Taktikktreningen
kan deles i to: a) taktikk i teori,
b) taktikk på banen og i kamp.)
red.

Feiltagelsen viser pa den annen
side at det ikke er helt iorden
i papirene «et eller annet sted».
Slike ting med oppgave over hedrcde medlemmer må så godt det
lar seg gjøre være ajour til enhver
tid.

På møtet ble våre to jr.-Norgesmestre i boksing, Einar Nilsen og
Lars Andersen overrakt hver sin
flotte blomsterbukett som takk for
innsatsen.
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1 UP UTER T skisesong
TO RENN MaTTE FLYTTE
TO AVLYSES
Rugtvedtrennet? momlet en
(ilskuer med seg selv da han
ved siden av billetten kjøpte et
program der det faktisk sto
Rugtvedtrennet, selv om det al
dri så mye gikk i Oddbakken.
Han hadde altså kommet pa
rett sted, denne litt i øyeblik
ket tvilsomme tilskuer!
Og andre søndag pa rad gikk et
Pors-renn i Oddbakken. Man had
de heller ikke søndagen 7. mars
noe mulighet til å avvikle renn i
Store Rugtvedt. Rennet, som ble i
tammeste laget, hadde samlet om
kring 100 løpere fra Østlandsom
rådet, med vinneren og skiflygeren
Knut Kongsgård, Kongsberg i
spissen. At lengdene og kvaliteten
ikke ble som ønskelig får mild-

været og det dårlige føret ta hovedskylda for. Lengste hopp ble
målt til 65,5 m. (Bakkerekorden
er 76 m.)

FLERE AVLYS1NGER
Skifolket i Pors skal i likhet
med mange, mange, andre kolleger
ikke hatt det store, hektiske jag
som følger skiarrangement, denne
vinteren. Men vær og temperatur
råder ingen over — i hvert fall
ikke foreløpig. Av renn Pors skulle
hatt i år i tillegg til de to som ble
flyttet, var gutterenn i Lille Rugt
vedt og «minibakken» 10. januar.
Stort langrenn for alle kl. senior,
jr. gutter og piker 21. februar!
Begge gikk i «vasken».
Altså en noe mager skisesong i
Pors i år.
Leif.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll

bitter
Bandy-degr
& aderingen en
o
pille a svelge
MEN NYTT «FRISKT BLOD»
OG PÅGANGSMOT KAN RETTE
OPP DET TAPTE —
Vi tar sikte på å toppe 2. div.,
men i verste fall skal det gjøres
en bedre figur enn i fjor, da
siste kampen reddet oss, sa ban
dyformannen, Ame Hegna, før
sesongstart.
Vi tvilte ikke på at du mente hva
du sa den gang, Arne, bare så
synd at den bitre realitet etter
årets sesong ble enda verre: ned
i 3. div. med Pors. Og der er det
lenge, lenge siden vi har vært.
Men etter hva vi forstår på spil
lerne er dette intet «blivende sted».
Selvfølgelig. Laget er vel tross alt
bedre enn som så. Med noe mer

treningsiver og kampvilje ville nok
plassen vært reddet, Ja, vi vet
ikke, men bare spør. Hvertfall har
ikke oppslutningen på treningen
vært den beste, og ikke i alle
seriekampene har man maktet å
stille det beste laget, uvisst av
hvilken grunn.

LOVET BRA

Opptakten til sesongen begynte
i grunn så lovende med de første
skøytetak allerede 6.—7. novembr.
Men så kom mildværsperioden og
satte en stopper for videre regel
messig istrening. Og hvordan vin
teren i sin helhet har artet seg,
skulle det være høyst unødvendig
å komme nærmere inn på. Regn,

PORS-BLADET
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varmegrader og bløt is fikk karene
ut av balanse. Som eksempel kan
nevnes at en kamp 24. januar nett
opp av nevnte gnurn ble avlyst.
Når værgudene setter en stopper
for bandyspill på den tiden, kan
det ta på humøret for noen hver.
Men selvfølgelig er forholdene like
for alle.

Bare godt
treningsarbeide

gir slike resultater
Thor Skarncs kjører guttene
inn i fint «spor»
Kamplederjobb nr. 200 passert.

«PILLEN» SVELGET

Den «bitre pillen» som degrade
ringen er, var sikkert ikke lett å
svelge. Men nå er det hele mer på
avstand. Derfor tror og håper vi
guttene går på med friskt mot
neste sesong. Det er dessuten man
ge lovende emner å bygge opp la
get på!
Kom igjen, bandygutter, og lyk
ke til!
Leif.

BANDYENS

2. DIV. RESULTAT :
De tørre tall og bedrøvelige fak
ta fra årets sesong i 2. divisjon
ser slik ut:

Bestum—Pors
Pors—Sparta, Dr.
Pors—Brevik
Njård—Pors
Bragerøya—Po rs
Pors—Haslum
Pors—Solberg
Sparta, Dr.—Pors
Brevik—Pors
Pors—Njård
Pors—Bestum
Pors—Bragerøya
Haslum—Pors

4-4
2-3
4-2
6-1
10-4
4-5
2-12
1-1
9-2
2-2
2-1
2-6
10-2

Den siste kampen Solberg—Pors
ble avlyst ganske enkelt fordi vå
re gutter da allerede var i 3. div.
Facit ble 2 seire 3 uavgjort, 8
tap. Poeng 7, negativ måforskjell
32-71.

Trener Thor Skarncs har all
grunn til d glede seg sammen
med oss i styret. Det gir Thor
også uttrykk for når han for
teller om 30 Pors-seirc, 3 Norgesmestre (Einar Nilsen, Lars
Andersen og Arild Kittilsen), i
tillegg til landskampdcltakclsc.
Best forening i jr.-NM ble Pors
også. Helt sikkert er det, at
uten et særdeles godt trenerarbeide oppnår man ikke slike
resultater. Thor var sekundant
i jr.-landskampen mot Danmark
og kampleder mot England i
landskampen her i Porsgrunn.
Her passerte han 200 kamper
som kampleder. Gratulerer Thor.

LANDSKAMPSEIER
Som en ekstra spiss på det hele
satte Einar Nilsen da han ved si
den av sitt NM tok seier i Danskelandskampen. Sammen med Ei
nar har Arild og Lars vært de
mest treningsivrige, og vi ser ty
delig det har gitt oppmuntrende
resultater. En kar som Øystein
Hansen gjør sine saker bra, og blir
sikkert bedre etter hvert. Det er
også gledelig å konstantere endel
nye ansikter i det flotte trenings
lokalet på Kjølnes. Med denne bak
grunn av lovende karer og gode
treningsmuligheter er det ingen
grunn til å «fortvile», og vi står
godt rustet i årene som kommer.
Som stevnearena er Porsgrunnshallen utmerket egnet. Noe vi alle
rede har fått erfart.
Odv.

A v Erik Johansen.

Pors lioksiiigeii
i dag og i morgen
Porsboksingen idag — og imorgen. Kunne det ikke være av
interesse å hore litt om dette?
Om rekruttering, trenere, lede
re. treningsmuligheter og ikke
minst utsiktene framover for
denne gren i vår forening. Hvem
kan gi oss bedre informasjoner
om alle disse ting enn gruppas
utmerkede formann. Erik Jo
hansen.
Red.
— Værs’go Erik, du har ordet:
Man kan vel si om Pors Boksegruppe at den i dag er av de grup
per i landet som driver best. Dette
til tross for at vi ikke har den ab
solutte toppen innen norsk boksing.
Men bredden er der i fullt mon.

STILLINGEN MEGET GOD
Stillingen innen gruppa i dag må
sies å være meget god. Treningslysten blant de mange guttebokserne er upåklagelig. De fleste prø
ver virkelig å satse for å nå top
pen. Personlig tror jeg det vil lyk
kes for flere av dem. Normalt går
det opp og ned med kvaliteten og
tilgangen på treningen. På meg
har det virket som vi i år har hatt

J

9

PORS-BLADET

NM-titel
til Arild Kictilsen i Kristiansand
ROALD SKILBRED
TOK SØLV I TUNGVEKT,
OG BOKSET SITT SISTE NM
A.I.K. Lund, Kristiansand sto
i dr som arrangør av senior NM
i boksing. Stevnet gikk i to av
delinger over en ettermiddag og
i alt 28 kamper. Det var fullt
hus og stor jubel.
TO FRA PORS
Vi stilte med to mann, Einar
Nilsen skulle ogsa vært med, men
en lei influensa satte en stopper
for deltakelsen hans. Einar hadde
så absolutt hatt medaljesjanser.
Men selveste Norgesmesteren fikk
vi. Det sørget Arild Kittilsen for
idet han vant lettvekt helt suve
rent. Han er i kjempeform for ti
den, er etter min mening OLkandidat. Bare så synd det er van
skelig for talenter fra distriktene
å komme videre, særlig her i Te
lemark. Vi har, og har hatt flere
gode folk i flere idretter, men de
kommer ikke lenger enn til å være
såkalte «lovende», og det er ikke
lenger godt nok. Men det er vårt
håp at Arild får anledning til å
utvikle seg videre og at de ansvar
lige i boksesporten ' Norge holder
et våkent øye med ham.

SØLV TIL ROALD
Pors’ andre mann i Kristiansand
Roald Skilbred, fikk sølvmedalje i
tungvekt. Han vant først to harde
kamper. Spesielt den ene var hard.
Ja, en av de hardeste jeg har sett.
Og ikke minst spennende. Når
Roald så skulle opp mot Bjørn
Rudi i finalen, var nok det meste
av kreftene og «gnisten» brukt
opp. Men han holdt i nesten to

runder før Bjørn fikk armen i væ
ret, som tegn på seieren er min.
For Roald betød dette NM et
definitivt farvel med boksingen da
han neste gang det er Norgesmes
terskap er «falt» for aldersgren 
sen, 32 år.
OPPNÅDD MEGET
Roald har oppnådd meget i den
tid han har vært med. Siden 1957
har han bokset ca. ICO kamper, og
vunnet mellom 60—70 av dem. 4
NM-titler, 3 sølvmedaljer, ved si
den av mange internasjonale seire.
Norges Bokseforbunds pokal pluss
3 landskampseire. Den største seie
ren var kanskje «gevinsten» over
svenskenes Nordiske mester i fjor.

Odvar.

— Pors-boksingen forts.
mer tilgang enn noensinne. Vi har
fått mer system i saker og ting
enn tidligere. Og treningsforhol
dene da? De er intet minre enn
alle tiders. Jeg våger å påstå at
Pors i og med lokalitetene i Pors
grunnshallen og det treningsutstyr som er anskaffet, har et av
Skandinavias beste treningsfor
hold. Hva jeg dog kunne ønske
meg var flere treningsdager. Men
det er jo grenser for hvor meget
man kan belaste en fra før så
opptatt trener som Thor Skames.
Han går opp i treningen med liv
og sjel. Jeg må ofte beundre den
tålmodighet og utholdenhet han
legger for dagen.
HJELPETRENERE
Derfor hadde han
assistanse i form av
Men det kommer vel
trener nå tre ganger

ØNSKELIG
fortjent litt
hjelpetrener.
det også? Vi
pr. uke, men

kunne for den saks skyld holde
det gående hver dag. I vårt lokale
i Porsgrunnshallen kan vi komme
a gå som vi vil. Og dagen er sik
kert ikke langt unna hvor bokserne
er i sving i lokalet hver eneste
dag. — Man må si vi ligger godt
an med aktive boksere i Pors nå.
Et par Norgesmestre er kommet
i år i juniorklassen, vi har gode
seniorer og mange nye, som kan
skje, hvis de fortsetter å trene,
kommer som et skudd neste se
song.

IKKE GLEMME
Glemmes må såvist ikke var go
de gutterekruttering på Vestsiden
skole der <Beiten» har alt under
kontroll med disse unge. Det er
nettopp herfra det må bygges vi
dere, for her finnes mange utmer
kede emner, ikke minst blant de
aller yngste. Bare så synd at for
bundet har forbudt kamper for
gutter under 16 år. I våre nabo
land er aldersgrensen helt nede i
10 år. Guttungene her hjemme hop
per i skibakker fra de er ganske
små. For ikke å snakke om fotball
og bryting hvor de allerede i 10års alderen har hatt mange kam
per på lilleputtlag eller brytematta.
OPTIMISTER
FOR FRAMTIDEN
Porsboksingens framtid tror jeg
vi kan se lyst imøte. Rekruteringen blant nybegynnere og gutteboksere er så fin at vi har all
grunn til å være fornøyd. Men ikke
bare det alene kan skape en sik
ker framtid for denne sporten i
Pors. Vi vet alle at for å få gode
utøvere i vår idrett koster det
penger. Og det har vi bra med i
øyeblikket. Kan bare vår gode øko
nomi fortsette er det ingen tvil om
at vi i Pors kan nå langt med våre
aktive både nasjonalt og interna
sjonalt.

Til slutt en oppfordring til alle
foreldre til våre gutteboksere:
Slutt opp om din sønn. Møt på
treningen en gang i blant. Det vil
stimulere interessen.
Og til deg gamle Porsbokser:
Mot også du opp på treningskveldene nå og da. Det er alltid bruk
for deg, selv om du ikke mer dri
ver aktivt. Flere på treningen gir
større gruppe og mer interesse.

PORS-BLADET
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Også

Festlig markering av

turngruppas 25-års jubileum

d nntegrta ppa

,futt ste ed
Pors tumgruppe holdt en helt
igjennom stilig jubileumsfest i
Klubbhuset lordag 6/3. 120 damer
og herrer var med på festen. Blant
disse var 2 av æresmedlemmene,
Erling Olsen og Andreas Skilbred,
og varaformann Erling Tveten fra
Turnkretsen og representanter fra
de øvrige gruppene.
Toastmaster, Helge Madsen, los
te det hele vel i land og sørget
for at stemningen var på topp hele
tiden. Helge med hjelpere hadde
lagt ned et veldig arbeid for å få
det hele så festlig som mulig, og
jeg tror ingen ble skuffet. Det var
en fest som lot seg høre. Festen
ble åpnet med en fin prolog lest
av Reidun Skilbred. Hun ble led
saget av 6 spreke unge turnere
som dannet flaggborg.

Etter hovedretten ga formannen
Gerd Realfsen et kort tilbakeblikk
over turnernes virke. Hun over
rakte vakre blomster til gruppas
første formann, Mosse Magnussen.
Fru Margit Realfsen (æresmedlem
met Halfdan Realfsens hustru)
overrakte jubilanten vakre bloms
ter og hilste fra herr Realfsen som
var forhindret fra å være med.
Formannen takket for blomstene
og sendte med hilsen tilbake.
Hovedforeningens formann ,M.
Grimsgaard, hadde hilsen fra ho
vedstyret og overrakte vakre blom
ster. Han sa bl. a. at tumgruppa
er den største innen vår forening,
og den har vår tillit med de mål
den setter seg.
Viseformann Erling Tveten, fra
Telemark Turokrets ønsket oss
fortsatt stor framgang, han over
rakte formannen en nydelig lyse
stake og ønsket at «lyset» måtte
brenne i mange år framover.

Tor Skarnes fra boksegruppa
hilste fra styret og aktive og over
rakte en formannsklubbe.
Gerd
takket for gaven og sa at det var
noe hun trengte, samtidig onsket
hun boksegruppa lykke til med
det store stevnet som skulle holdes
dagen etter.

Damenes tale tok Alf Jansen seg
av og han festet seg ikke minst
med de skiftende motene fra maxi
til mini og midi. Herrenes tale ble
holdt av Reidun Skilbred på vers.
Den høstet applaus fra samtlige
damer. Rolf Tangen takket for
maten.

HYGGELIG 25-ÅRSFEST HOLDT

Lørdag 30/1 holdt Pors dame-

gruppe en vellykket 25-års fest i
Klubbhuset.

Om

lag 100 damer

og herrer var til stede. Gruppas

første formann, Mosse Magnussen.
som har vært med hele tiden, ble
overrakt vakre blomster av for

mannen

i

jubileumsåret.

Nelly

Svarstad. Fru Magnussen ga et in

teressant og morsomt tilbakeblikk
over virksomheten i de svunne år.

Hovedforeningens formann, Macka
Formannen foretok så utdeling
av aktivitetsmedaljer for 10 år til
Reidun Skilbred, Mosse Magnussen og Karin Pettersen. 15 år: Eva
M. Andersen, Bjørg Frenvik, Berit
Schøth, Mary Weber, Solveig Ja
cobsen, Dagmar Dahl Mickelsen og
Grethe Rosland. 20 år: Harriet
Fjelvik, Fine Hansen. 25 år: Gre
the Hartviksen, Marit Jansen og
Elen Marthinsen. Det ble også delt
ut en del diplomer og idrettsmerket, og Harriet fikk også overrakt
en nydelig blomsterbukett for sin
erobring av idrettsstatuetten.
Festen fortsatte så i beste stem
ning ut i de små timer. Underveis
var det også et morsomt innslag
i en ekstraordinær ordensutdeling
ved ordenskapitlet Hans Hansen og
Martin Marthinsen i fine kapper.
Det var flere av våre damer som
ble slått til riddere. Et morsomt
innslag som løsnet på smilebån
dene. Så står det bare igjen å tak
ke alle som var med på at festen
ble så vellykket.

Liv.

Grimsgaard roste damene. Det er

ikke småbeløp dere har hjulpet fo

reningen med og ikke minst er det
klubbhuset som har nydt godt av
dette. Han overrakte et pent emal-

jefat til damegruppa.
Alle de øvrige gruppene i Pors
hadde også husket på jubilanten

og sendt vakre blomster. Det var
en stilig fest, som varte ut i de
små timer.

Liv.

YfUlW deg i fonn
ta idrettsmerket
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Tilbakeblikk
i damegruppa
Ingrid Asdahl første

ordentli

ge, fdrniann eller «skillsmissen

med turn gruppa.

Pors damcgruppe kan i år feire
sitt 25-års jubileum. Damegruppa
ble startet i Håndverkeren den 31.
januar 1946, da damene også var
interessert i en turngruppe ble det
foreløbig bestemt bare å danne en
damegruppe og siden bestemme
hvilken idrett en skulle velge.
Styre ble valgt, og det ble følg.:
Mosse Magnussen, form., styremdl.
Dagmar Dahl, Hjørdis Pedersen,
Torborg Eriksen, Randi Hahn.
Supleanter ble Henny Abraham
sen og Gerd Skifjeld.
Det ble holdt faste medlemsmø
ter, hvor Pors’ interesserte damer
både aktive og passive deltok. I
det lange løp viste det seg at det
var vanskelig å kombinere aktive
turnere og de passive. Det var
flere ganger fremmet forslag om å
dele gruppa i to. Først 30. nov.
1948 fikk damegruppa sitt ordi
nære styre, og det var følgende:
Form. Ingrid Asdal. Styremedl.
Torborg Eriksen, Erna Kittilsen,
Randi Olsen.
suppleanter Edith
Kristenscn og Kaspara Larsen.
Damegruppas hovedinteresse har
vært å arbeide for klubbhuset, men
vi har heller ikke vært uvillig til
å hjelpe hvis noen av de andre
gruppene i foreningen har trengt
en håndsrekning. Vi holder våre
tradisjonelle eldrefest, bamejuletrefest, årsfest og den meget kjen
te sparketuren rundt Aannerød.
Litt trimming må jo også til. For
å få litt ekstra penger i kassa, har
vi hatt mannequinoppvisninger.
medlemsutlodninger og vært garderobedamer på bingokveldene til
fotballgruppa. Medlemstallet har
variert litt gjennom årene, men en
kan vel si at det har vært ganske
jevnt, og at vi i dag står som en
ganske god gruppe.
Følgende har vært formenn i
disse årene:
Mosse Magnussen,
Ingrid Asdal, Nansy Steen, Erna

Kittilsen, Molla Hegna, Randi Ol
sen og Nelly Svarstad.
Vi takker alle disse og medlem
mene for godt samarbeide i årene
som har gått og ønsker hell og
framgang i de kommende år.
Wenche.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Bredden
i

Fotballgruppas jr.avd.

blir bare større

og større —
2 LAG I ALLE KLASSER

OGSÅ I ÅR
- Har vi noen gang hatt større
bredde i fotballgruppas jr.-avd.
enn nå? Vi bare spør, da vi selv
er for unge til å svare på spørs
målet. Men her er tallenes klare
tale gitt av oppmannen Dutte
Realfsen på mote for lederne i
desember i fjor: 2Jf spillere i
alderen 16—18 år, 25 i alderen
llf—16 og 26 fra 12—llf år. Her
til kommer en god del lilleputter.
I likhet med fjorårssesongen vil
Pors stille med 2 smågutte-, 2
gutte- og 2 juniorlag i kretsseriene.

nuarkvelden. Da skal man ikke
klage på treningsiveren ’ Foruten
treningen i hallen på tirsdager har
man om torsdagene vært ute på
EPA-plassen bak kirken. Ved si
den av treningen har man hatt
jevnlig teorikvelder og instruksjonsfilmer under ledelse av «sjeftrener„ Jeisen.
Trenere er Karl
Skifjeld og Ivar Kristiansen for
juniorlagene, mens Jeisen og Leif
Christensen har guttelagene. Ame
Stenquist med sine smågutter og
lilleputter startet opp på Vestsi
den skole 9. februar. Over 40 i alt
første kvelden! Og mindre blir det
sikkert ikke senere, verken blant
de yngste eller høyere oppover i
lagene. Som en rød tråd gjennom
hele treningsarbeid i jr.-avdelingen
går den tekniske treningen, ved
siden av spenst og litt styrke blant
de eldste.

Som Jeisen sier: — guttene må
så tidlig som mulig lære seg å bli
«dus» med ballen. Det vil si kunne
behandle den i alle situasjoner.
Dempe, passe, heade osv. Kondisjonstreningen for de eldre guttene
glemmes heller ikke. Den foregår
ved hjelp av tauhopping, og intervalløp av varierende lengder.
For de yngste blir selvsagt tre
ningen mer lekbetont.
Uansett kan man trygt si at fot
ballen i jr.avdelingen har fått litt
av en flying-start. Det drives me
get godt. Måtte bare resultatene
på banen til sommeren bli deretter.
Leif.

TRENINGEN I FULL GANG
Og treningen blant alle disse er
når dette leses forlengst i full
gang. 5. januar startet jr.- og
guttelaget opp i Skienshallen. Hele
36 mann var på plass. Utetemperaturen viste minus 13 grader, men
jammen var det ikke noen av gut
tene som syklet tur/retur Skiens
hallen—Vestsida denne kalde ja-

■ ,'lK

/«W •

PORS-BLADET

12

Friskusen Etho fra Japan var
engang med å sette farge på de i
«.gamle dager» populære Rugtvedtrenn. — Er Rugtvcdtronnenes tid
forbi? — —

HitadEl diskriminerer de lirt griHlyw
NÅR DET GJELDER

RENNDELTAKELSE AV

KVALITET
24 løpere til et B-landsrenn -r
TV-kamp skulle ikke akkurat
få det store publikum til Oddbakken lørdagen 27. februar. Ja
vi eier Oddbakken, og det stem
mer. For porserne måtte flytte
sitt renn dit dersom de ville ha
noe.
— Men hvorfor ha dette slitet
med å flytte rennet så lange veier?
spurte vi Eigil Kristiansen, form,
i skigruppa.
— Vi ble rett og slett presset av
forbundet til det. B-løperne skulle
også ha konkurransetrening. Det
er så. Men vi tilbød å bruke den
mellomstore bakken i Rugtvedt,
men nei takk, sa forbundet det
går ikke. Ordentlig storbakke
skulle løperne ha.
INTET IGJEN
— Hva fikk man så sportslig
igjen, og ikke minst økonomisk for
å flytte rennet? Ingen ting. Abso
lutt ingen ting. Det kunne selv-

følgelig heller ikke ventes når ba
re 24 mann, og ikke en eneste
uten «klang» i navnet.
I forveien ble vi lovet god del
takelse både fra Oslo-området og
Sørlandet av forbundet, men vi ble
sørgelig skuffet, sa Egil til en av
distriktets aviser etterpå. Slik opp
treden dreper alles interesse til å
få noe som helst renn i stand.
— Det viser seg, fortsetter Egil,
at forbundet ikke legger to pinner
i kors for å hjelpe lagene ute i
provinsene med god deltakelse til
sine renn. Vi er dypt skuffet den
ne gang, slutter en ellers så på
gående og ivrig skileder, som slett
ikke går av veien for å ta et tak til
sportens fremme.

FORTSETTER «POLITIKKEN»
Blir dette fortsatt «distriktpolitikken» i forbundet er de ikke mer
enn vel undt enn at lagene over
hode ikke er interessert i å søke
om renn. Dermed taper forbundet
i hvert fall hver krone i rennavgift. Terminlistene kan bli mag
rere og magrere etter hvert. Hvem
er lysten på å holde renn når «de
høye» herrer ikke legger to pinner

i kors for å hjelpe til med å få
noenlunde bra løpere som vil trek
ke folk til bakkene. På den annen
side er ikke den oppvoksende ung
dom av samme «støpning» som de
«seige gamle kara», at de ofrer all
verden av sin fritid for å arran
gere renn under mer eller mindre
håpløse forhold. For ikke å snakke
om å ha det bryderiet med å
flytte rennet til et annet sted. Skal
forbundet fortsette med «diskri
mineringen» av provinslagene når
det gjelder god deltakelse til ren
nene, har de bare seg selv å takke
for den utviklingen vår nasjonalsport kan få.
Akk ja, det er ikke greit å være
skileder i distriktene utenfor Oslo
området, og i særdeleshet i denne
snøfattige vinteren de aller fleste
har hatt å kjempe mot.
Dessuten tror vi ikke en even
tuell ny runde med postgiroblanketter til hele landets husstander
vil bli særlig populært.

Leif.
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TRENER

Årets første serielag
hvordan skal det se
Men si meg, det skal vel ikke
være klart nå, ca. 1 måned før
start? spør du kanskje. Nei, selv
sagt ikke. De «høye herrer», Roy
Elseth, Ivar Olsen og trener Roy
har enda tid på seg til å finsikte
kandidatene. Og hva herrene til
slutt kommer fram til er for de
mange fotballinteresserte porsere
meget spennende.
Vi har for «moro skyld» valgt
å forgripe begivenheten ved å opp
nevne et høyst «privat UK som
hver for seg skal ta ut det laget de
mener man bør stille med mot
Østsiden.
«Komiteen/- består av
Thorbjørn Solstad, Arild Johancssen og Kjell bak’ern Knudsen.
De fikk denne spillerstallen å vel
ge fra: keepere Asbjørn Marthinsen, Arild Weholt. Backer: Kai
Gulliksen, Bernt Petter Jørgensen,
Kjell Jcisen Gundersen. Ragnar
Numme, Rolf Askedalen, Svein
Halvorsen, Kåre Numme. Midtba
nen: John Einar Odden, Jan Magnussen, Kjell Madsen, Nils Olaf
Isaksen Angrepet: Rolf «Otten
Nilsen, Øystein Numme, Tom Evensen, Lars Borgar Waage, Thor
bjørn Gravklev, Tore Berberg, Bas
se Hansen.
Nå sto det helt opp til de tre
om de ville flytte på «brikkene»,
f. eks. fra backplass til midtbane
eller omvendt, eller andre ting.
Nok om det. Her er i hvert fall
hva karene individuelt kom fram
til:

Thorbjørn Solstad (tidl. UKmedlem): Asbjørn Martinsen, B.
Petter Jørgensen, Ragnar Numme,
Rolf Askedalen, Svein Halvorsen,
John Einar Odden, Kjell Gunder
sen, «Otten» Nilsen, Tom Evensen,
Lars Borgar Waage, Basse Han
sen.
Kjell Knudsen: Asbjørn Martin
sen, Kai Gulliksen, Ragnar Num
me, Rolf Askedalen, Svein Halvor
sen, John Einar Odden, Kjell Gun
dersen, «Otten» Nilsen, Jan Magnussen, Bernt Petter Jørgensen,
Tom Evensen.

Arild Johanessen (fjorårets Boppmann): Asbjom Martinsen, Kai

ROY MARTINSEN

Gulliksen, Rolf Askedalen, Kjell
Gundersen, Jan Magnussen, Kjell
Madsen, John Einar Odden, «Ot
ten Nilsen, Tore Berberg, Basse
Hansen, Tom Evensen.
— Men jeg presiserer, sier Arild,
at samtlige må være veltrenet og
i god form når tiden til seriestart
er inne. En sterk outsider til en
plass i back-kjeden er for meg un
ge Jørn Frønes, legger han til.

Bankers» hos alle tre er As
bjørn i goalen, Rolf Askedalen som
den ene midtstopper, John Einar
på midtbanen, samt Kjell «Jeisen».
Otten», og muligens noe overras
kende, nyinnmeldte Tom Evensen.
Helt «glemt».er angriperne Øystein
Numme og Thorbjørn Gravklev.
Hva det betyr i praksis står igjen
å se når det helt offisielle mann
skap tas ut torsdagskvelden 29.
april. I alle tilfelle synes vi det
skal bli artig å se hvor mye «kar
tet» foran stemmer med «terren
get» til Roy, Ivar og treneren.
Leif.

VARENS KAMPER I 2. DIV.
— Vi åpner sesongen i xløvens
egen hule», nemlig mot Østsiden i
Fredrikstad, sa formann Realf Rollefsen da han på et hyggemøte i
februar presenterte terminlisten.
Åpningen er søndag 2. mai. For
øvrig er alle kampene satt opp på
søndager, men etter hva vi skjønte
kan det bli andre kampdager, og
da sannsynligvis lørdager. I sin
helhet ser listen for vårsesongen
slik ut:

2/5 Østsiden—Pors
9/5 Pors—Vard
16/5 Odd—Pors
23/5 Drafn—Pors
31/5 Pors—Ulf
13/6 Start—Pors
20/6 Pors—Mjøndalen
Når det gjelder returkampen
mot Odd er det en viss mulighet
for at den spilles en mandag.

Målet er først
og fremst å

holde oss
i

2. divisjon

3 ganger ukentlig trening
i sesongen —
— Noe vesentlig nytt i mitt tre
ningsopplegg har jeg ikke i for
hold til det som har vært de
siste drene. Det man vil merke
er at jeg har kjørt kortere in
tervaller med flere repetisjoner
(opptil 32). Intervallene er helt
nede i 10 sek. toppintensitet,
med 5 sek. pause.
— Har den uvanlige merkelige
vinteren skaffet deg ekstra proble
mer?
— Det er klart. Særlig har det
vært store vanskeligheter med å
få brukbare baner å spille på. EPA
plassen har dog vært en god red
ningsplanke sier trener Roy Mar
tinsen.
— Spillemateriellet i år?
— Stort sett det samme. Noen
har gått, mens vi har fått fine
forsterkninger i Kjell (Gundersen)
og Tom (Evensen). Derimot har
vi sett svært lite til Basse Hansen
på treninga i år. Så han setter jeg
foreløbig et spørsmålstegn ved.
selv om det ikke er kommet be
skjed om han har lagt opp eller
meldt seg ut.
3 GANGER I SESONGEN
— Når det gjelder å hevde seg
i årets serie, tar vi først og fremst
peiling på å holde oss i 2. div.
Det er flere eksempler med andre
klubber som har store vanskelig
heter med å bli i 2. div. når de er
kommet ned fra 1. Start, Kristian
sand f. eks., sier Roy. Og han leg
ger til at det i hele sesongen ubonnhørlig skal trenes tre ganger
i uken, og at det bare blir en pause
på en ukes tid midt på sommeren.

Leif.
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kan «smette» til topps før vi vet
ordet av det.

virker ikke

FAVORITTER «MANGELVARE»

avs krekkend
ÅRETS 2. DIV.-SERIE UTEN

DESIDERT FAVORITT

Drafn, Mjøndalen, Odd, Start,
Ulf, samt nykomlingene Vard
og Østsiden, er våre motstande
re i årets 2. div.serie, avd. A.

IKKE AVSKREKKENDE
På papiret, ja, vi sier utrykkelig
på papiret, virker ikke dette av
skrekkende sterkt.
Selvsagt tas
ingen ting for gitt, og vi regner
oss ikke i 1. divisjon igjen før
man tar til i 2. Men et visst håp
om å gjenerobre «tronen» har man
lov til å ha. Og det har vi da også.
Parolen etter degraderingen i fjor

)

men

host var grei: hurtigst mulig opp
i 1. div. igjen.
Men først skal det altså spilles.
Mye avhenger av hvordan man
kommer «ut». Det vil si hvilke lag
man får hvor i de første kampene,
og poenguttellingen.

OVERRASKELSER?
Ingenting ville glede mer om vi
tok strake veien til toppserien ved
første anledning. På den annen si
de ma vi også være fornøyd bare
vi greier å holde «stand» i 2. div.
i år. Det kan i løpet av sesongen
komme ubehagelige overraskelser.
Lag vi minst av alle regner med

Etter var mening er det i puljen
ingen desiderte favoritter. Vi skal
ogsa vokte oss vel for å utpeke
noen, likeledes å «sende» lag ned
i 3. div. på det nåværende tids
punkt.
Til «den bedre halvdel» hører vel
Mjøndalen, Odd (selv om ting ty
der på at laget ikke blir så sterkt
i år), Pors (som i motsetning til
Skienskhibben sei’ ut til å stå flere
grader sterkere rustet nå, i og med
Kjel is tilbakekomst). Start er hel
ler ikke et lag a spøke med. Men
etter deres svake sesong i fjor
venter vi å se den saken an. Drafn,
som kom opp i 2. div. i 1970, må
vi heller ikke holt «lukke øynene»
for. Tilbake star Ulf, Vard og Øst
siden. Disse stiller vi i øyeblikket
et spørsmålstegn ved.

Leif.
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— Far vi høre den sart etterlengte «.maskesusen» i år? — —

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

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

Gå til
fra

BOTNEN
V. brua Porsgrunn

TeLf. 51 632

Telefon

Oscar Olsens Eftf.

REFLEX

Olav Rossing

BAKERI OG KODITORI
Telefon 50 260

V. Porsgrunn

brua 52 951 — v. Osebm 52 33C

Torggt. V. Porsgrunn

FKUKT

TOBAKK

Kommisjonær

SJOKOLADE

for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

H. M. Marthinsen A.s

Telefon 52 392 — Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Porselen skiller eeg trt fra andre keramiske ma
terialer ved sitt rene, hvite utseende og sin
store styrke. Ikke uten grunn bla 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 middagsog te-servlse. Spør etter Spire
fra Porsgrunds Porselænsfatrik.

&SPIRE

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri
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Brødr. Karlsen

ELEVISJON

BUKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50 409

Porsgrunn

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

Sport
I toppform

Telefon 51 464 — Porsgrunn

føler den seg som bruker G R U D E S
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festlige i GRUDEKL7ER

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen
TORVET
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V. Porsgrunn
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Vi utfører

Smøring

Vask

Oljeskift

Hj ulavballans ering

ff 4
Se også vårt store utvalg i

Bilrekvisita

Kasettspillere og Band

^Uedtdic/en SBendin & <Service^>
Porsgrunn — Telf. 53410

Telf. 52 121

