26 årgang

-

■

b
' ”■ -F

r

1
i

fl
L '

r-“
føietåe pULApatå, i fJlugtuedt

'I

Langrennstrening for gutter og jenter har vært drevet jevnt oppe ved Rugtvedt siden oktober måned, og oppslut
ningen har ikke vært dårlig. Bildet viser de unge i full trening. Alt den 10. november kunne skiene tas i l|ruk !
(Foto: Ramsvik)
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derfor i løpet av vinteren få fram
en eller to av våre lovende junio
rer tror vi en del hadde vært
vunnet. Det er tross alt ungdom
men vi må satse på neste sesong.
Laget må fornyes på flere plasser.
Ingen tvi] om det.

JTéaéww Sefisteft
Atter har vi mistet en kjær idretts-

MOT TOPPEN

Som alle de andre lagene i av
delingen har også vi «lov» til å
sikte mot toppen igjen. Skal vi
dømme etter årets innsats er det
en «farlig» tanke, men det bør
være det inspirerende mål for
neste sesong.
— Men er vi da egentlig gode
nok for det? spør du. Vi svarer
kort og godt bare slik: det får
tiden vise — —

Leif.

venn. Budskapet om Halvor Tek
sten^ bortgang vil bli mottatt med

vemod, langt utenfor foreningen.

Hans mange interesser på ulike
felter, initiativrik og virkelysten
som han var, gjorde ham til en

ettertraktet person i de forskjellige
organisasjoner.

Han var ingen aktiv idrettsut
øver, men ble medlem av vår fore

VI ER I 2. DIVISJON OGSÅ
NESTE ÅR !
Var det noen som snakket
om 3. divisjon i host? Selvføl
gelig var det det. Og de hadde
god grunn til det også! En tid
hadde vi faktisk det ene benet
i 3. div. illen de lo siste kampe
ne ble avgjørende. Starl måtte
nøye seg med 1 poeng i et
gnistrende oppgjør på stadion.
Det ene poenget vi fikk der
skulle vise seg å være mer enn
nok til å beholde plassen i 2.
divisjon. Riktignok ble det tap
mot Mjøndalen i siste kamp,
men hva betydde det når na
boen Odd tapte hele 3-0 hjemme.

ning snart etter han flyttet hit fra

SLUTTABELLEN :
Kampene i siste serieomgang,
som var helt avgjørende for topp
og bunn, gav disse resultatene:
Mjøndalen — Pors
1- 0
Start
Vard
2- 2
Ulf 3- 1
Drafn
Odd
Østsiden
0-3
Tabellen til slutt så
Mjøndalen
14
14
Start
14
Østsiden
Vard
14
Ulf
14
Pors
14
Odd
14
Drafn
14

slik ut:
25—10
23—12
23—14
20—20
13—18
lg—23
11—21
11—23

20
19
16
16
12
11
9
9
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LÆRDOM

Sesongen er nå etter hvert kom
met mer på avstand for det van
lige publikum. Imidlertid er trener,
spillere og ledere opptatt med å
analysere det som har skjedd gjen
nom de 14 kampene. Så får de
prøve å ta lærdom av det som
har skjedd, rette på feilene og
legge opp til et kanskje bedre
sesongopplegg for om mulig å nå
toppen igjen. Det er ikke lett, men
med jevn, hard og målbevist forhåndstrening skulle grunnlaget
være lagt. Tilførsel av nytt blod i
laget trengs så avgjort. Kan vi

TAKK FOR I ÅR
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR !
Porsbladet takker alle abonnenter.

annonsører og andre forbindelser

for i år, og ønsker samtlige en rik
tig god jul og et godt nytt år !

Notodden.

Han ble straks med i administra
sjonen, og det er på dette felt Hal
vor satte merker etter seg. Han var
hovedforeningens formann i to pe
rioder, siste gang ved foreningens
50-års jubileum. Mange store og
små oppgaver ble løst i hans for
mannstid. Han vil også minnes
som den suverene leder av Gren
land Fotballkrets i åra etter 1945.
Halvor var en som spilte på man
ge strenger, men aldri med «sor
din». Halvor var en person med
humør og pågangsmot, hans evne
til å omgås mennesker, og hans
optimisme, var egenskaper som
løste mange av de oppgaver han
ble stilt overfor. Hans mangfol
dighet hadde et særpreg. Han var
en PR-mann av høy klasse. Få
kunne lage slik publisitet om et
arrangement som Halvor, og denne
virksomheten hjalp mange med
slunkne kasser.
Vi husker ham med takknemlig
het fra de store arrangementer
vår forening har hatt. Vi minnes
ham impulsiv, umiddelbar, gutten
— sprudlende av glede til innsats.

Vi takker ham for alt han ydet
vår forening i mange år, og med
ærbødighet og takk lyser vi fred
over hans minne.

A. F.

PORS-BLADET
KLÆR TIL ENHVER !

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

Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris
Gå til

fra

BOTNEN

!<saksen
Ved brua Porsgrunn

Telefon v. brua 52 951 —

Tel f. 51 632

REFLEX

Olav Rossing

Torgt. V. Porsgrunn

Telefon 50 260

FRUKT

TOBAKK

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

V. Porsgrunn

ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

H. M. Marthinsen A.s

I

Telefon 52 392 — Porsgrunn

G ULLSMLED FORRETNING

V. Porsgrunn

Poraeltn skltfer Mg ot fra tndr® keramiske meterta ler vad sitt rene, hvite crteeende og sin
store etyrke. Ikke uten grunn ble porselen
før kalt «det hvite gull». Her vises kaffeserviset Spire, en etilren og modeme re
presentant for det tradisjonsrike Porsgrund
porselen. Spire fåes også som middagsog te-servlse. Spør etter Spire
fra Porsgrunds Porselænsfab-tk.

jul - Frelse!

&SPIRE

Av res. ksip. {RiniBoiar

I

Alle har vi opplevd hvordan et en
kelt ord som vi leste eller hørte,
plutselig utløste mange tanker hos
oss. Når du loste det lille ordet
jul, hvilke tanker var det da som
dukket fram hos deg?
Jeg tror neppe det var tanken pa
frelse som meldte seg først. Jul —
juletre, julegaver, julemat, juletravelhet, julenisse, hygge, kos,
minner om de mange julekvelder
med gang rundt juletreet og gaveutdeling. Var det ikke omtrent
dette som dukket fram hos deg?
Det er vel nokså normalt for oss å
tenke slik.
Jul — frelse! Det virker frem
med på mange. Frelse er et belas
tet ord. Et ord som mange reage
rer på med forakt. At de skulle
trenge noe slikt, nei!
Likevel er det ingen ord som
passer bedre sammen enn jul og
frelse. Frelse betyr å bli gjort hel
og frisk igjen, reddet ut fra fare,
føre en ut i fritt rom. Er ikke
dette aktuell tale for deg? Er ikke
du slått i stykker inne i deg? Er

du ikke syk på sjel og kropp?
Merker du ikke hvordan farer
truer deg Kjenner du deg ikke
sperret inne av overmektige kref
ter? Tenker vi litt nærmere over
dette, så må vi svare jo, jeg gjør
det!
Gud vet at ingen av oss makter
å registrere hvor stor den fare er
sem truer oss, og hvor hjelpeløse
vi er. Men om vi ikke registrerer
det, så gjorde han det. Midt inn i
vår situasjon sendte han sin egen
sønn og lot englene juble det ut.
«Eder er i dag en Frelser født
som er Kristus, Herren i Davids
stad.»
Vi er mange som har opplevet
at dette ikke er et fromt eventyr,
men en virkelig Frelse som hel
breder og heler, som frigjør og
fører oss inn til et åpent og tillits
fullt forhold til Gud.

Derfor sier vi: Jul er frelse!
Den opplevelsen er så ufattelig
rik, at den ønsker vi at også du
skal få oppleve denne julen.

Produsent for Telemark.

IPSnS^fi

Bandyoppmann Wennerød:

Osebro 52 32«

Oscar Olsens Eftf.
BAKERI OG KONDITORI

5.

Lundetangens Bryggeri
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Håper på
2. div. igjen
— Idrett skal være lek, men i
bandygruppa synes jeg det er
blitt for mye lek, sa Asbjørn-,
Wennerød bl. a. da han på bandygruppas årsmøte hilste fra
hovedstyret. Nå er den samme
Asbjørn blitt oppmann for Alaget, cg under en samtale stilte
vi ham spørsmål om det nå erslutt på «leken».

— Jeg vil si det slik at enkelte
under fjorårs sesongen ikke tok
det alvorlig nok, og jeg vil prøve
å stramme inn tøylene der det
trengs. Dessuten tror jeg bestemt
på god hjelp av Thor Jensen og
Ivar Kristiansen som er med meg
i UK, til å holde orden i sakene.
— Hva mener du om det mann
skapet UK har å «rutte med» i år?..
— Personlig er jeg litt uerfaren,
når det gjelder mannskapet. Men
vi har jo karer som Jan Magnus-sen og Nils Olaf Isaksen som beg-ge er av god støpning. Noen direk
te store navn har vi imidlertid ikke.
På den annen side er det noen juniorspillere som ble brukt i fjor,
og de burde jo normalt hevde segenda bedre i år:
— Vi sikter på opprykk i år,
men om det er realistisk å regne
med det er en annen sak. Jeg harfor liten kjennskap til de utenbys

PORS-BLADET

Lysanlegg-saken på skøytebanen
nærmer seg 10-års «jubileum»
Arne Hegna gjenvalgt til for

mann, Asbjørn Wennerød ny Alagsoppmann i bandygruppa:

— Den siste bandysesongen er

en av de vanskeligste i gruppas
historie, både sportslig og øko

nomisk, gikk det fram av beret
ningen på bandygruppas årsmø
te sist i oktober. Et aldri så

lite

i
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«.lyspunkt»

var

B-lagets

kretsmesterskap, selv om de ba

re hadde spilt 3 kamper. A-laget
hadde 7 poeng og en negativ
målforskjell på 37-71. Dette før
te altså til 3. divisjon.
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lagenes styrke, men at vi greier å
tukte de lagene vi skal spille mot
her i kretsen er jeg ikke i tvil om,
selv om disse alltid yder noe ekstra
når de skal møte Pors, fortsetter
oppmannen.

VIKTIGSTE OPPGAVE
— Hva er en oppmanns viktigste
oppgave foruten det å ta ut laget?
— Det er om å gjøre å få gut
tene til å trekke sammen. Få en
kameratflokk ut av det. med andre
ord. Dessuten få dem til å trene
jevnt og godt, svarer brannmannen
som nå sannelig er kommet i brenn
punktet som UK-sjef. Men den go
de Asbjørn forteller at han tross
alt ser optimistisk på sesongen.
Det må jo en oppmann alltid gjø
re, sier han. Men det ser lyst ut
og spillerne er interessert i å ta
fatt på en ny sesong, fastslår opp
mannen, som mener det er lettere
å se optimistisk på sesongen så
lenge man er i 3. divisjon, for da
har man alltid blikket rettet opp
over!

Leif.

LYSANLEGGET
Lysanlegget på skøytebanen var
et sentralt tema på årsmotet. Man
har som kjent søkt kommunen om
bidrag t:l å lose finansieringsspørsmålet. Kr. 156.000,— trenges for
å få et godkjent anlegg. Forhå
pentligvis vil kommunen denne
gang vise en positiv reaksjon: Når
vi sier «denne gang», kunne man
fra beretninger helt tilbake fra
1963 lese: «vi arbeider videre med
lysanlegget, men når vi har med
de kommunale myndigheter å gjø
re må man vente lenge, meget len
ge». Også i 1961 og 1965 var lysanleggsaken oppe. — Som man ser
nærmer denne for oss så viktige
sak seg 10-års jubileum, sa vise
formannen Thor R. Jensen.
Av beretningen ellers gikk det
fram at man hadde benyttet 24
spillere på A-laget, og at man had
de 250 dugnadstimer for å få revet
den gamle meicrigården på Vest
siden. Denne jobben støttet i hvert
fall godt opp om økonomien. Det
var særlig to mann som hadde
jobbet jevnt og trutt med nedri
vingen : Olaf Halvorsen og Asbjørn
Wennerød. Disse to fikk da også
en velfortjent blomst hver.
A-lagsoppmannen Winje Henrik
sen karakteriserte den «avgåtte»
sesong slik:
— Sesongen har vært en stor
skuffelse idet vi måtte ned i 3.
divisjon. Grunnene til det er flere.
Dårlig vær umuliggjorde skikke
lig forhåndstrening på skøytene.
Dessuten har vi et lysanlegg som
er under enhver kritikk. Det er
så og si umulig å drive effektiv
trening under sl:ke lysforhold. Når
vi ser kampene under ett, forsatte
oppmannen, kan man trygt si at
innsatsen har vært variabel. Vi le
verte en meget god kamp en gang,
for så å spille helt elendig i neste.
Men rekrutteringen er tross alt
god, trøstet Winje Henriksen seg
med.
Årets toppscorer på A-laget he
ter Jan Magnussen med 14 full
treffere. Roald Reiersen ble topp
scorer på B-laget med 8 mål.

VALGENE
På et årsmøte som ble hurtig og
greit avviklet ble Arne Hegna
gjenvalgt til formann. Styret for
øvrig: Thor R. Jensen, Per Dahl,
Nils Olaf Isaksen og Thor Helge
Halvorsen. Varamenn: Helge Han
sen og Bjørnar Natedal.
Asbjørn Wennerød ble A-lags
oppmann i stedet for Winje Hen
riksen. Med seg i UK fikk Asbjørn:
Ivar «Juve» Kristiansen og Thor
R. Jensen.
B-laget: Kjell Knudsen og Rolf
Nilsen. Jr.utvalg: Olaf Halvorsen
(oppmann), medlemmer: Frank
Olsen, Jon Sigurd (lillegutt) Barth
og Morten Pettersen.
Avisprotokollfører: Finn Mor
ten Steen. Materialforvalter: Thor
Helge Halvorsen.

Til tross for degradering og i sin
helhet dårlig sesong var det ingen
nederlagsstemning å spore på års
møtet. Man kunne til og med koste
på seg en latter nå og da. Over
kaffekoppen etter møtet gikk bandypraten livlig. Jo, det er alltid
«gøy» å være på bandygruppas
årsmøte. Disse gutta sitter ikke
som støtter, men her er det liv og
moro. Slik skal det være, tross i
alvorets stund.

Leif.
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24 idrettsmerketakere i år!

T)et hat noe tned
o

inn&titting.en a
— Det cr klart at når vi her
kan sitte å le av at vi i en kamp
i serien taper hele 2-12, må det
ha noe med innstillingen til kam
pene å gjøre. Vi tar det med andre
ord ikke alvorlig nok. Slik må det
ikke fortsette, sa Bjørn Bach i en
liten diskusjon under bandygrup
pas årsmøte i forbindelse med den
«bedrøvelige» sportslige beretnin
gen som ble lagt fram.
— Nei, sa Erling Olsen, gammel
bandyveteran, slikt kan ikke gå.
Det må jo være en feil en plass.
Sett dere i hodet gutter, hver gang
dere går på banen: denne kampen
SKAL vi vinne!
— Årsaken til et slikt dårlig
resultat som i fjor mener jeg også
skyldes for dårlig trening. Det er
de som ikke passer den godt nok
som ikke makter å følge med hele
kampen. Dette går ut over de som
har bedre grunnlag. Disse må
kjempe for de andre dårlige trente
på laget, sa den avgåtte oppmann
Winje Henriksen.
Uansett hva som er årsaken må
blikket igjen rettes framover i
bandygruppa. Det mente selvfølge
lig også formannen, Arne Hegna,
da han sa: — det viktigste i kom
mende sesong er ikke å komme opp
i 2. divisjon igjen, men å få bygd
opp et skikkelig lag.

Leif.

Stor aktivitet
i turngruppa
Trim på, 14iyvesko9eBB
Skigruppas administratorer har
leid Klyve skoles gym.sal til trim
ming hver onsdag fra kl. 20—21.
Men etter hva vi forstår kan også
andre være med. Er det noen som
er interessert så møt opp!
— Vi tar det ikke hardere enn
hver enkelt har «kondis» til, sier
de som er med. Og da skulle jo
dette passe alle.

GERD REALFSEN
gjenvalgt som formann.
Torsdag 25. nov. holdt turngrup
pa sitt årsmøte på Hotell Vic.
Det var i år også møtt mange
fram, ca. 70 stykker.

Turngruppa, som i år har feiret
25-års jubileum, kan se tilbake på
en meget aktiv sesong. Selvsagt
har stor-stevne som ble arrangert
i juni, satt sitt preg på sesongen,
men det har også vært uvanlig

Idrettsmerkeprøvene har holdt
fram i dr som tidligere, og blant
dem som har fullført har vi
fått en ny Statuettvinner, nem
lig Eva Melby Andersen, en ikke
helt ukjent dame innen turn
gruppa. Her mangler det såvisst
ikke noe pd formen. Vi gratu
lerer!

I<lK*<béé*iineB*B<es^aiueÉten
til Kva ill el by AiiiBersen
Som eneste porser i år har Eva
Melby Andersen tatt idrettsmerkestatuetten. Porsbladet gratulerer
den tidligere turnformannen med
bragden!
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stor virksomhet i turnsalen. Også
økonomisk k’arer gruppa seg bra.
I år ga stor-stevnet ekstra inntek
ter, noe som kommer godt med i
tiden framover.
Det var en meget fyldig og god
årsberetning som ble lagt fram på
møtet og lest av Reidun Skilbred.
Revidert regnskap ble opplest og
godkjent.
Valgene gikk hurtig og greitt
unna, idet valgkomiteen hadde
gjort alt klart i god tid. Gerd Realfsen fortsetter som formann, og
det gjør også varaformann Grethe
Hartviksen og sekretær Reidun
Skilbred. Nye i styret er kasserer
Wencke Eriksen, styremedlem Else
Grotnæs og varamann Fine Hansen
mens 2. varamann Solveig Clausen
ble gjenvalgt.
Tillitsmenn: Damer: Åse Jørgen
sen, husmødre: May Kortner Olsen
og piker og nøster: instruktørene.
Valgkomite: Berith Schjøth, Åse
Jørgensen og Herdis Mørch.
Hovedforeningens formann, Macka Grimsgaard, rettet en takk til
turngruppa for stor innsats i året
som har gått.
Liv.

De øvrige som har fullført prøvene,
enten for bronse, sølv eller gull,
eller bedre, er følgende:
Da m e r : Åse Tangen, Ruth
Jørgensen. Wenche Eriksen, Karoline Kulleseid, Inger Åse Wickmann, Hildur Grønbeck,
Mosse
Magnussen, Herdis Mørk, Else
Grotnes, Reidun Skilbred, Bjørg
Frenvik, Berith Schjøth, Liv Olsen,
Harriet Fjeldvik.
Herrer : Arild Schjøth, Tollef Moen, Hasse Olsen, Kai Tan
gen, Hans Hovet, Lars Grotnes,
Arne Stenquist, Thor Skames. An
dreas Skilbred.
Alt i alt 24 merketakere, og som
man ser leder damene fremdeles
i antall. De er ikke lette å slå, men
det kommer en ny sommer, og da
er sjangsen der på ny.
Vi gratulerer samtlige merketa
kere og ønsker disse og nye vel
møtt neste sommer!

For merkeutvalget
Andreas Skilbred.

5 gullballer i år
Man har såvisst ikke sluntret
unna ferdighetsmerkene i år. Dette
meget viktige middel til å skape
teknisk gode spillere har vært dre
vet jevnt og trutt i hele sesongen,
og resultatene har da heller ikke
uteblitt. For jr. og guttelagenes
vedkommende har det blit 5 gull,
4 sølv og 2 bronse.
Gullballen: Rune Frønes, Helge
Lillefjære, Ivar Realfsen, Agnar
Vee Haugen og Finn Morten Steen.
Sølvballen: Morten (Marty) Eriksrød, Morten Paulsen, Rune
Breiland og Alf Lindsheim.
BronsebaUen: Runar Weholt og
Nils Frønes.
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RIKTIG SKIGANG
— Hva legges det mest vekt på
under treningen?
— Hovedvekten blir lagt på å
lære ungene å gå riktig på skiene.
Det vil de også få glede av siden,
selv om de slutter å gå aktivt
langrenn. Dessuten drives det mye
gymnastikk for å utvide musklaturen. Senere i vinter skal vi ha en
smøringsekspert som skal lære
ungene å smøre skiene riktig til en
hver tid.
— Skal porserne delta i mange
renn i vinter?
— De kan være med i så mange
renn de vil, så sant det er klasser
til det. Blir vi mange nok vil vi
også prøve å stille et stafettlag.
Vi kan ikke forlange så mye i år
siden vi kom så sent i gang med
treningen. Imidlertid er jeg impo
nert over hvor flinke jentene er til
å følge opp treningen.

LYSLØYPE DET STORE
ØNSKEMÅL!
— Det store ønske er å få en
brukbar lysløype på Vestsiden. Da
ville selvsagt treningsforholdene
blitt adskillig bedre. Slik det nå er
bruker vi lyset fra begge bakkene
i Rugtvedt og går en rundløype
derfra og opp jordene så langt
lyset fra bakkene når opp, slutter
en ivrig langrehnstrener.
Red.

En liten pause i treningen må til sier fra venstre: Svein Findal. Terje Ødegaardstuen, Jan Svarteberg. Bjørnar
Ødegaardstuen. Bjørn Barth, Tove Stenquist, May Britt Voje. (Tre treningsivrige utøvere: Kari Jensen. Helga
Bjømstad og Per William Nilsen var dessverre akkurat den dagen ikke til stede da bildet'ble tatt.)
(Foto: Ramsvik.)
^bbH^***^*******************-^*********************************^*********-*-***^-»;^^

Ranguennstnening-en fc-t guttet gåt tned tiu ø-g tg&t
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appz aed fRagtuedt
• Alle idrettslag og foreninger har
som regel en eller flere såkalte
ildsjeler. Langrennsutvalget i
Pors har i hvert fall én. Han
heter Svein Åge Jensen, opp
rinnelig Stranda-gutt, nå bosatt
på Rabben. For egen regning
våger vi å påstå at uten ham
ville det ikke ha kommet igang
organisert langrennstrening for
gutter og jenter i Pors. Den
startet opp i oktober og det
trenes nå jevnt og trutt 2-3
ganger ukentlig.
— Men skriv nå ikke at det bare
er meg som står for dette, sier
Svein Åge. Jeg har god hjelp av
Einar Ødegaardsstuen som tar seg
en god del av den tekniske trening,
mens Leif Christensen har med

gymnastikken
gjøre.

Og

kondisjonen å

— Hvordan er treningsopplegget
Svein Åge?
— Det går på kondisjon og gym
nastikk første del av en treningsdag, så går vi i bakkene opp ved
Rugtvedt med staver for å lære
riktig skigang. Allerede 10. no
vember fikk vi så mye snø der oppe
at skiene kunne tas i bruk. Og så
sant føreforholdene tillater det
skal skiene brukes, hver treningsdag framover. I desember øker vi
så treningsdagene til 3 pr. uke.
En gang i blant i løpet av seson
gen vil vi holde testerenn for de
unge. Da skal de gå i så lange
løyper som de etter alderen skal

gå i et vanlig langrenn. På den
måten får vi individuell testing.
— Jeg vil allerede nå, midt i
r.ovember, si at de unge lover godt,
fortsetter Svein Åge. Det er en
gunstig .alder vi har på de unge,
nemlig mellom 9 og 12 år. I den
alderen er det lettere å lære dem
noe, og spør om de ikke er lære
villige! Både gutter og jenter, som
det er på treningen, er kjekke å
ha med å gjøre. Det kan du trygt
skrive, sier Svein Åge. Man skal
også huske på at vi i motsetning
til flere av de andre lagene i kret
sen driver under kummelige for
hold. Vi har kun skibua ved LilleRugtvedt å være i. Den er jo bra i
og for seg, men det er jo verken
garderober eller dusjanlegg.

«OTTEN» — 1/00 kamper
på A-laget.

I

På fotballgruppas årsfest i slut
ten av oktober ble Rolf «Otten»
Nilsen tildelt et flott armbåndsur
for sine 400 kamper på A-laget.
Øystein Wige fikk 15-års aktivitetsmedalje.

2. PLASS TIL ØYSTEIN
NENSETH I NM —

Ved Norgesmesterskapet for begynnerboksere på Jessheim den
14.' november ble Øystein Nenseth
nr. 2 i bantam. Ingen dårlig pre
stasjon i den harde konkurransen,
og Porsbladet gratulerer!

PORS-BL AD ET

Ran gxenne>utiLalget
i afttiuitet
INTERESSEN
FOR LANGRENN
OPPADGÅENDE
Langrennstrening for de yngre
har vært drevet jevnt siden ok

tober oppe ved Rugtvedt, og
oppslutningen på 10—12 styk

ker regner langrennsformannen

Otto Malmgren.

Gudmund Madsen for å være
bra.

Nei til damer
i Seniorlauget!
Otto: — adgang forbudt for da
mer i Seniorlauget, men de er
velkommen til spesielle møter!

— Et enstemmig styre vedtok
ikke å ta opp damer som medlem
mer i Seniorlauget. Det ble disku
tert fram og tilbake, men vi kom
til slutt fram til nevnte beslutning.
Vi sier i vår argumentasjon at
damene har sin Damegruppe, og
da kan herrene ha sin egen grup
pe innen Pors, sier laugets for
mann Otto Malmgren til Porsbla
det. I midlertid skal vi ha det opp
på medlemsmøte for å høre med
lemmenes mening. Men jeg regner
med at medlemmene følger styrets
vedtak, legger formannen til.
Og på medlemsmøtet den 12. no
vember fulgte medlemmene styrets
vedtak, dog etter en del debatt. På
den annen side ble det vedtatt at
man skulle innby damer ved spe
sielle anledninger.
LOVENE
På medlemsmøtet var man, etter
det vi erfarer i tvil om man kan
nekte damer å bli medlem. Etter
en titt i lovene hvor det står:
«medlemmer i Pors kan tas opp i
klubben når flertallet stemmer for
det». Her stemte altså flertallet
imot, og man var enig om at det
var handlet riktig. Men det står
imidlertid ingen ting om det gjel
der damer eller herrer.

— Interessen for langrenn i
Pors synes å være oppadgående
og det er et gledelig tegn, sier
Gudmund til Porsbladet. Foruten
å drive trening to ganger i uka
i hele vinter skal vi hver uke ha
et medlemsrenn. Enten fra Vest
siden skole eller fra Rugtvedt. Når
det gjelder rekrutteringen, forts.
Gudmund, ser det bra ut. Kan vi
nå bare beholde de unge som nå
er i gang er jeg overbevist om at
det vil komme flere til. Får vi
dertil trenerne til å fortsette, fort
setter også ungene. Det gjelder å
få noen til å ta seg av dem. for
sikrer formannen, som også kan
opplyse at Pors skal, holde lang
renn for alle klasser den 23. jan.

SPORTSKAPELLET
— Kommer langrennsutvalget til
å engasjere seg i forbindelse med
sportskapellet. Vi tenker da på
merking og rydding av løyper o. 1.
— Ja, det er klart at der må vi
gjøre noe. Til åpningen av kapellet
f. eks. skal vi rydde og merke
løyper opp dit. Andre løyper rundt
kapellet skal ordnes når snøen
kommer.
Det gjelder løypa inn Hegnadalen over til Kirkerønningen, mellom
Kirke- og Solmyråsen og opp til
selve Solmyrås og kapellet. Den
andre går fra Rugtvedt til Lille
Aamodt fram til Kirkerønningen
og inn på den løypa som jeg alle
rede har nevnt, sier Gudmund.
Langrennsutvalgets formann kan
også fortelle at det blir et eller
annet skiarrangement i vinter i
samarbeid med sportskapell-folket.
Red.
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Fin-fin innsats

i Porsgrunnshallen

Jlauo
Keengasjwit

6ø-ni ttenen

Fotballgruppa har reengasjert
Roy Martinsen som trener for kom
mende sesong. Om den gode Roy
vil forandre på sitt opplegg i år.
har vi ikke sjekket, men forhå
pentlig har han mer suksess med
laget neste år. Utvilsomt er det
flere ting som kan rettes på.

Eliteballen

til Espen
Gundersen
Som en fortsettelse av ferdighetsmerkene etter gullballen har
Pors opprettet høyst privat en så
kalt eliteball. Her ligger kravene
igjen over gullballens. Den første
eiteballtager heter Espen Gunder
sen. Porsbladet gratulerer! Eliteballen er en statuett med inskrip
sjon: Kravene til denne eliteballen
kan det kanskje være av interesse
å se litt nærmere på:
1. Pasninger mellom to stenger
75 cm brede og avstand 6 m. 5
spark på hvert ben og alle skal gå
gjennom åpningen (gull 9 treff).
2. Skudd fra 16,5 m, 26 poeng
(guDballen 25).
3. Balljonglering 75 (gull 50).
4. Driblinger mellom hindringer
(slalåm). 25 sekunder (gull 29),

Etter no^n skuffelser, som også
kommer innen vår idrett, er det
igjen mye å glede seg over.
Rekruteringen er i orden, og
guttene trener som aldri for. De
blir bare bedre og bedre.
SEKS AV 6 MULIGE
Ved stevnet den 20. november
tok vi 6 seire av like mange mulige.
Øystein Nenseth vant sin kamp
3-0 i bantam.
I tungvekt vant Arne Akseth 2-1.
Hans Petter Joh an essen sørget
for 2-1 i fjærvekt.
I lett mellomvekt fikk Tom Gisle
Skames 3-0 gevinst.
Geir Thommessen vant 3-0 i
tungvekt.
Endelig vant Petter Rød Petter
sen 3-0 i bantam.

Guttene bokset teknisk godt,
med prima kondisjon og fremfor
alt har de viljen til å vinne. Det
skal bli meget interessant å følge
guttene videre i deres frammarsj
i bokseringen.
Oddvar.

iniiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiim

5 Headinger 50 (gull 25):
6. Presisjonspasninger (15 m
vrispark etter marken) mellom
pinner med 1^2 m mellomrom. 5
tilslag på hver fot. 9 treff (gull 8).
7. Lange spark (25 m fra midt
linjen), ballen skal spilles fram
over midtlinjen og dale ned i mot
satt halvsirkel. 5 spark på hvert
ben. 8 treff (gull 7).
Som man skjønner er dette ikke
helt lett, og krever en god del fot
ball «i beina». Har man tatt gull
ballen kan man være over 16 år
for å ta eliteballen:
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Årsmøfe i
SKIGRUPPA
Frammøtet var upåklagelig da
skiruppa holdt sitt årsmøte i klubb
huset den 15. oktober. Ingen spesi
elle saker stod på programmct, og
det hele gikk greitt unna. Valgene
ga dette resultatet:

Formann: Hans Haukenes.
Viseform.: Arne Findal.
Kasserer, sekr.: Aanund Lia.
Styremedl.: Halvard Bjørnstad
og Gunvar Follhaug. Varamenn:
Gordon Jensen, Jens Haukenes.
Langrenn- og loypekomité: Gud
mund Madsen, form., Svein Åge
Jensen, Nils Tore Johnsen, Tom
Einar Johnsen, Ståle Vojc, Nils
Røra, Olav Skogen, Otto Bjørn
stad, Arne Stenquist, Arne Findal.

Jr.utvalg: Viggo Jansen, form.,
Svein Barth, Eigil Kristiansen, G.
Follhaug, Arild Jensen. Jens Hau
kenes, Halvard Bjømstad.
Valgkomite: Eilert Jensen, Bj.
Østland, Gordon Jensen:

3 renn
i ICugtvedt i år?
Skigruppa har søkt om å få ar
rangere Landsrenn og Områderenn kommende vinter. Dessuten
er man av skiforbundet blitt fore
spurt om å holde et renn for Bløpere.
Går alt dette i orden skulle det
bli 3 hopprenn i Rugtvedtbakkene
i vinter. Den 23. januar arrange
rer skigruppa langrenn for jenter
og gutter, alle klasser.

deg I form
ta idrettsmerket

0

Qodt ar ior
damcgruppa
HENNIE WAAGE
ny formann.
Damcgruppa har i året som gikk
holdt 17 medlemsmøter og 10 sty
remøter, derav 2 sammen med fest
komiteen. Videre har vi hatt barncjuletrefest, jubileumsfest, fest for
de eldre, tur til Andelsslakteriet,
Oslo-tur og det siste møte før fe
rien ble holdt på Arnhild Webcr’s
hytte. Vi har hatt 2 medlemsutlodninger, det har begge ganger
vært en kolonialkasse til en verdi
av kr. 150,—. Så har vi også i år
vært garderobedamer på fotballgruppas bingokvelder. Noen av da
mene har også i år vært med på
rengjøring av lokalet og pussing
av vinduer og pokaler. 4 av dame
ne fikk frammøtemedaljen i år, det
var: Randi Eriksen, Edith Berberg,
Karen Omnes og Unni Johannes
sen.
5 ÅR PÅ RAD!
Bjørg Marum og Else Sjåberg
fikk hver sin blomst for en flott
prestasjon. De har vært på samt
lige møter i 5 år på rad. Flere nye
medlemmer har vi også i dette
året fått. Men med sorg å med
dele har et av medlemmene våre,
fru Solveig Solem gått bort. Sam
arbeidet i styret og gruppa ellers
er meget god. Vi ønsker fortsatt
god framgang for damegruppa.

VALGENE PÅ ÅRSMØTET
På årsmøtet 9. november ble
følgende styre valgt: form. Henni
Waage, viseform. Marry Barth,
sekr. Wencke Kristiansen, kass.
Unni Johannessen, styremedl. Åse
Gulliksen,
varam. Anne Helene
Halvorsen.

TOM GAVEM ny formann
i håndballgruppa —

Jr.avdelingrene i norsk
fotbaIH må fetyrkes

med
em fallende
fiuwp£an

Årsmøtet i håndballgruppa valg
te Tom Gavem til ny formann.
Viseformann ble den tidligere for
mannen, Ragnar Hjellum. Sekre
tær: Knut Borgar Olsen, kasserer
Øystein Gavem, styremedlem Arne
Gustav Rugseth. Varamenn: Thore
Halvorsen og Thore Ludvigsen.
UK: Geir Aurstad, Thore Ludvig
sen og Ragnar Hjellum.
Gruppa hadde i følge årsberet
ningen en jevn bra sesong.

På lederplass i bladet «Fotball»

tar redaktøren opp og gjør kjent
Bandyguttene startet skøytetre
ningen den 13. november. Det er en
uke senere enn i fjor. Det var på
Hvitsteintjem man holdt til den
ne gangen.

at Fotballforbundet denne høs

ten sender ut en kursplan og et

kursopplegg som han ber de en

kelte klubber merke seg og gjø
re det ytterste for at opplegget

skal

JAN toppscorer både i fotball
og bandy —
Jan Magnussen er toppscorer bå
de i fotball og bandy. Når det gjel
der bandy hjalp det dessverre så
lite, i det man måtte ned i 3. div.
Du får skyte laget opp igjen den
ne sesongen, Jan!

FOTBALLGRUPPA:
Realf Rollefsen er gjenvalgt som
formann for A-laget og Bjørnar
Natedal ny jr.-oppmann.
Duddi Kjellevold Rød er valgt
inn i Norges Idrettsforbunds styre.

-^pp/-^*^**************^^*

kunne

gjennomføres på

beste måte. D^t gjelder kurs for

kretstrenere og juniorledere. ..

KLUBBENE BESTEMMER

— Det er klubbene som bestem
mer i hvilken grad det skal bli
vellykket v«d å plukke ut og sende
sine best egnede folk. Dette kurs
opplegget er i detalj planlagt,
kursene blir tilbudt som ferdige
undervisningspakker, og det øko
nomiske tilskuddet er fra Fotball
forbundet allerede bevilget, sier
redaktøren i sitt skriv. Juniorav
delingene i norsk fotball må styr
kes både når det gjelder instruk
sjon og lagledelse. Det skulle være
å ønske at samtlige lagledere for
de aldersbestemte klasser denne
vinteren gjennomgikk et juniorlaglederkurs. Det ville være hjelp
til selvhjelp i klubbene, fortsetter
redaktøren.
Forts, s. 13.
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Til tross for finaletap:

Guttelag I årets lag

i junioravdelingen
12 strake seire i seriekampene
og 51-1 i målforskjell.

kvelder non stop. Guttene fikk sin
velfortjente pokal. Toppscoreren på
guttelaget i år heter Rune Frønes
med 23 «blinker». Fortjent opp
merksomhet til han også under
stor jubel! Keeper Runar Weholt
var heller ikke glemt under utde
lingen. Han fikk en påskjønnelse
for «årets redning» som han had
de under en kamp i Langesund.
Gledelig er det også at man i lø
pet av sesongen tydelig kan merke
at en spiller gjør framgang i sine
ferdigheter på banen. Dette hadde
Morten (Marty) Eriksrød til fulle
gjort: For det fikk han et par
flotte joggesko. Den samme utmer
kelse fikk Gunnar Pedersen på ju
niorlaget. Bernt Johanessen laget
en meget viktig scoring — som
førte til 2-1 seier i en juniorkamp.
For det ble han tildelt en gave.
Kåre Skifjeld ble toppscorer på jr.
laget og fikk en oppmuntringspremie. Ferdighetsmerker var også
tatt i år. Disse er spesielt omtalt
på annen plass i bladet.
— — Fotballgruppas formann,
R. Rollefsen, var på plass og hilste
guttene med disse ordene: «Vi i
styret får dessverre ikke anledning
UTDELINGER I FLENG
— Målsettingen både til gutte- til å følge dere så nøye som vi
og juniorlaget må være klinkende . gjeme ville. Tiden tillater ikke det.
klar neste år: krets?nesterskap. Men vi er klar over at det er fra
Det er bare å knytte lissene stram dere vi skal leve videre, og en
mere, trene hardere og høre mer klubb uten jr:avdeling er ingen
på trenerne, sa Macka Grimsgaard klubb. Og til dere som nå er over
før han begynte utdelingen av vel 18 år og for gamle til å spille på
jr.laget vil jeg rette en inntrengen
fortjente trofeer til lagene.
de appell om å fortsette med fot
Det er intet mindre enn impo ballen. Ha ikke for liten tro på
dere selv, men gå inn fullt og helt
nerende når en spiller har 100 %
fremmøte til treningen i løpet av foi’ å «danke» de eldre A-lagshele sesongen. Det hadde nemlig spilleme ut av laget. Kom derfor
to guttelagsspillere og en fra jr.- på seniortreningen flittig heretter»
laget. Disse var Espen Gundersen, sa formannen.
Med dette var et verdig punktum
Agnar Vee Haugen og Kåre Skifjeld. Når det gjelder de to først satt for sesongen 1971.
nevnte hadde de hver 65 treningsLeif.
— Jeg er godt fornøyd med. den
innsatsen både junior- og gutte
lagene har levert i år. Jr.lag 1
ble nr. 2 i sin avd. med 19 p.
og en målforskjell på 60-12.
Lag II ble nr. 1/ med 11/ poeng
og 26-19 i målforskjell. Når det
gjelder guttelag 1 vant de som
alle nå vet sin avdeling med 12
strake seire. Det vil i protokol
len si 21/ poeng. Målforholdet
ble 51-1. At vi tapte finalen var
etter min mening bare uflaks.
Hadde det vært en torr og fin
bane tror jeg resultatet ville
blitt et annet enn 1-2. Ordene
kom fra jr.avd. formann, Dutte
Realfsen, ved avslutningen av
sesongen i klubbhuset 28. okt.
Og han la til i sin «takketale»:
Vi må heller ikke glemme den
fine bragden jr.lag I gjorde i
Borg-cupen der de nådde semi
finalen. Så vidt jeg vet er dette
første gang et lag fra Grenland
gjør det. Guttelag II ble i se
rien nr. 1/ og fikk målforskjell
27-22 og 15 poeng, sa Dutte
videre.

Årsavslutning
med «smell i»
for lilleputtene
Det var omtrent ikke ørens lyd
å få da 90 lilleputter hadde sin
avslutningsfest i klubbhuset den
7. oktober. På menyen stod pøl
ser, rundstykker og brus.

— Kan de spise så mange pølser
de orker, spurte vi en av lederne.
— å nei, da måtte vi bære inn
pølser i hele kveld. Det er to pøl
ser til hver, svarte han.
POKALER, DIPLOMER, FILM
Programmet bød på film, diplomutdeling og overrekkelse av
pokaler.
Lilleputtlag I og II fikk diplomer
for deltakelse i TA/SIF-cupen.
Dessverre ble det i år ingen seier,
men I-laget sikret seg en fin 2. pl:
med kun ett tap.
Innsatspokalene gikk til Arnt
Fossan, Ole Kåre Wagenius og Bj.
Nærum. Per William Nilsen fikk
pokal som årets toppscorer. Han’
har satt inn 38 av I-lagets 67 mål*
i år. Flott levert, Per William!
Det var A-lagets kaptein, den
ikke ukjente «Otten» Nilsen, som
foretok utdeling av pokaler og di
plomer. Dessuten fortalte han mor
somt og interessant om en av sine'!
mange opplevelser på fotballbanen.

«ARSENAL» VINNER
I årets internserie som bestod
av de engelske navn som Arsenal,
Leeds, Chelsea og Stoke gikk først
nevnte til topps. Hver av spillerne
fikk pokal for den fine bragden.

OOD

JUL
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Småguttenes
avslutningsfest
Torsdag 11/. oktober satte våre
to småguttelag et velfortjent
punktum for sesongen med en
aldri så liten fest i klubbhuset,
d^r meny og underholdning var
den samme som for lilleputtene
uka før.

Selvavlede spillere det beste
Vivdet i yt.auddincfen meget (fata
— Nivået innen vår junioravd.
er meget bra: Det er mange

UTMERKELSER
Man «slapp» heller ikke denne
gang unna utdelinger av pokaler
og ferdighetsmerker til de ivrige
spillerne:
Brons^ballen: Bernt Bremdahl.
Johannes
Bjerketvedt, Torgeir
Jansen, Steinar Johannessen, Ame
Midtgård, Morten Lindgren, Kai
Richter, Øistein Østenå, Gustav
Svarstad.
Sølvballen: Pål Askedalen, Rei
dar Bjørbæk, Brede Halvorsen, O.
E. Grimsgaard, Per William Nilsen.

gode emner i alle lagene, og

Det har ikke manglet på innsats
i kampene blant disse unge guttene
og for det fikk Jonny Lindsheim,
Torgeir Jansen, «Basse» Weholt,
Jan Rasmussen og Ole E. Grimsgaard hver sin velfortjente pokal.
Gratulerer både merketakere og
pokalvinnere!

Jeisen Gundersen som kommer

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

— Forts, fra s. 11.
FASTE INSTRUKTØRER
— Med aspiranter gode nok
kunne hver junioravdeling få sin
faste instruktør. Når en gutt kom
mer til en idrettsgren, har han
krav på riktig instruksjon. Den
store massen som kommer til fot
ballen skulle ikke være noen unn
skyldning forat vi ikke kan hjelpe
alle med riktig instruksjon, slås
det fast i lederartikkelen. Tvert
imot, sier redaktøren videre, burde
nettopp denne massen være vår
største utfordring. — Det er en
kraftig aksjon NFF setter igang
for å bedre fotballnivået. Den star
ter med de aldersbestemte klasser,
det er instruktører og lagledere
først og fremst blant disse klasse
ne som nå skal få sin utdannelse
om fotballforståelsens ABC, slut
ter redaktøren.

rart måtte det være om ikke

en del av disse ble riktig gode
spillere. Av spillere på årets

juniorlag hadde vi 3—1/ stykker
som avgjort vil gjøre seg gjel

dende på A-laget, kanskje alle
rede neste år. Jeg tenker f. eks.
på Bernt Johanessen, Kåre Ski-

fjeld og Ole Johnny Riverud.
Det er «sjefstrener» i jr.avd.

med disse oppmuntrende opp
lysningene etter endt sesong.

TÅLER UMENNESKELIG
— Hvor mye kan unge gutter
mellom 12 og 18 år tåle av tre
ning?
— Det er vitenskapelig bevist
at disse kan tåle umenneskelig. De
er aktive hele dagen med forskjel
lig idrett fra de slutter skolen om
ettermiddagen til de er ferdig med
den ordinære fotballtreningen om
kvelden. Det har også vist seg at
de yngste på lagene har vært de
sterkeste. Derfor er det ingen gren
se oppad for hva gutter kan tåle
av trening, dersom den blir drevet
fornuftig, vel og merke, presiserer
Jeisen.
— Og den trening man må legge
mest vekt på i den alderen, er etter
min personlige mening: den tek
niske. Man må kunne heade, dem
pe og passe en ball, kort sagt hele
det tekniske register må gjennom
gås nøye slik at de unge lærer det
så det sitter en gang for alle.
HURTIGHET OG TEKNIKK
— En ting som jeg muligens
har forsømt i år er hurtighetstre-

ningen. Den vil jeg ofre mer tid
på neste år. Men også neste sesong
vil den tekniske trening komme i
høysetet. Jeg vil kjøre enda mer
på med de viktigste ferdighetsmerkene, fastslår Jeisen.
— Hvordan blir man en god
fotballspiller?
— Ja, det er bare en ting: tre
ne og atter trene. Dessuten må
man forsake forskjellige ting: To
bakk og alkohol må bannlyses:
SER LYST PÅ FRAMTIDEN
— Ser du lyst på framtiden for
fotballen i Pors?
— Ja, absolutt! Kan vi beholde
de unge vi nå har, kan vi legge
grunnlaget for en god stamme. De
unge spillerne vi avler opp selv
må det stelles pent med. Å få spil
lere «utenfra» er vel og bra, men
vi må ta det med en «klype salt>.
Jeg vil si at det kameratskapet
som nå er i hele junioravdelingen
savner sidestykke. (Av de 25 spil
lerne på guttelaget f: eks. var det
bare en som røkte.)
— Men det krever arbeid å stel
le med de unge, forsikrer Jeisen.
Dette med selve treningen skal gå
bra, men vi må ha folk som legger
forholdene til rette for oss. Vi
trenger kort sagt hjelp av fedrene
til en del av disse unge guttene.

— Jeg går inn for å lære gut
tene offensiv fotball og ved siden
av treningen ute på banen har vi
i år hatt teorikvelder to ganger i
måneden der vi har prentet inn de
forskjellige sider av fotballspillet.
Og man skal huske på at et lag
ikke består av bare 11 spillere, men
opptil 15. Og alle, både spillere
og innbyttere, skal ha den samme
forståelsen, slutter Jeisen.
Leif.

PORS-BLADET .
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Hvorfor vil ingen
arrangere

hyggekveld?
Ja, hvorfor? Inntil, når d^tte
skrives i skitten av november
har det i host ikke vært arran
gert en eneste hyggekveld for
medlemmene. Det er jo nettopp
på disse kveldene aktive og pas
sive innen vår forening skal bli
sveiset bedre sammen. Kveldene
har uten tvil sin store misjon.
Vi er klar over at hver enkelt
gruppe har mye å stå i for å få
det hele til å gli. Men så travelt
har man det vel ikke at man ikke
kan ta seg tid til å arrangere EN
hyggekveld i løpet av «sesongen»
oktober/mars. For vi har faktisk
så mange grupper at det kunne
holdes en hyggekveld hver måned
dg likevel ville det i løpet av nevn
te «sesong» bli bare den ene kvel
den på hver gruppe.
Hovedstyrets formann mener
hyggekveldene ligger på gruppeplanet. Hva de gjør eller ikke gjør
skal vi ikke diskutere her. Men det
skulle vel ikke være noe i veien
for at hovedstyret likevel går foran
med et godt eksempel, Det gjelder
bare å komme i gang!

Red.

til
«3 oMup»
Siden oppsetterne av scoringspokalen har valgt å holde seg ano
nyme, vil jeg gjerne få lov til å
takke for denne fine premien gjen
nom Porsbladet. Jeg håper vi får
flere slike premier i sesongen som
kommer. Jeg tror spillerne setter
stor pris på slike premier, da vi
innen fotball og annen lagidrett
sjelden ser premier til de enkelte
utøvere.
Jan Magmissen.

Brødr. Karlsen

I/elevisjon

kondisjonstrening

BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50 409

Porsgrunn
RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Å trene opp en god kondisjon

HVER FOR SEG

kan gjores på mange måter.

Aerob- og anaerob trening må
delvis oves hver for seg. Det synes
også slik at «surhets-trening» ta
per seg etter en tid. Vi trener der
for anaerobt først når konkurransesesongen nærmer seg.
Vanlig:
hjerte/kretsløpstrening bør foregå
hele året. De aerobe prosesser er
den vanlige arbeidsform i muskle
ne. Ved en innspurt i et løp setter
vi inn et høyere tempo enn det som
er vanlig, og kroppen må en stund
arbeide anaerobt. Vi loper «på vil
jen» og presser oss til ekstra stor
innsats.

Kondisjonstrening blir det når
vi bruker storre muskclgruppcr
i lengre tid. Skal vi komme

skikkelig i gang med treningen
må vi planlegge et opplegg og

det krever stor innsats i lengre
tid. Uten faste distanser å lope

eller faste tider å lope på, vil

det være vanskelig å måle fram-

gangen.

TO HOVEDFORMER
Kondisjonstrening kan deles inn
i to hovedformer: aerob trening og
anaerob trening. Grunnen til dette
er at energien frigjøres på. to for
skjellige måter i muskelcellene. En
ten ved tilførsel av oksygen (aerobt arbeid) eller ved en prosess
som ikke krever oksygen (anae
robt arbeid).
Energikilden i muskelcellen er
lagret glykogen. Ved spaltingen av
glykogen får vi frigjort hydrogen.
Denne må fjernes om ikke arbeidet
skal stoppe opp. Til å fjerne hy
drogenet trenges det store meng
der oksygen — dess større arbeid
dess mer oksygen trenges det. Van
ligvis arbeider musklene aerobt og
det er dette arbeid som gjør det
mulig å fullføre f. eks. en fotball
kamp. Men i perioder av kampen
spurter vi har^t noen ganger og
vi puster tyngre og tyngre. . Til
tross for at vi. transporterer mye
oksygen til de arbeidende muskler
blir,det for lite. For at.ikke hy
drogenet skal, hope seg opp, må vi
arbeide anaerobt. Til det aerobe.
arbeid trenger vi oksygen. Luft
pustes inn og oksygenet skilles ut
i lungene. For å transportere, det
i store nok mengder ut til kroppen
må vi ha et godt trenet hjerte-—
kretsløpssystéin. ■ 'f

Når konkurranse-sesongen nær
mer seg, vil det være aktuelt å
spesialisere også kondisjonstreningen. Skiløperen må gå på ski, syk
listen sykle og svømmeren svøm
me osv. Når det gjelder de for
skjellige ballspill kan hovedmøns
teret følges, men bevegelsene bør
legges opp mot det som brukes i
idretten vår. En fotballspiller vil
f. eks. ha behov for spurter, brå
stans, ny spurt osv. Håndballspilleren må løpe framover, bakover
og sidelengs. Grunnen til denne
spesialisering er at melkesyre dan
nes mest i de muskelggrupper som
belastes særlig mye.
(Roald Danielsen
i bladet START.)

Telf. 52 506 — 52 507

Alfred Sport
I toppform

Telefon 51 404 — Porsgrunn

føler den seg som bruker GRU DES
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festlige i GRUDEKLÆR

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen
TORVET

Ert for h

h

nd’?

V. Porsgrunn

TEXACO
Vi utfører

Smøring
Vask

Oljeskift

Hjulavballans ar ing

Se også vårt store utvalg i

Bilrekvisita

Kasettspillere og Band

<zB>enåin & <Seruice^>
Porsgrunn

Telf. 53410

Telf. 52 121

J9

Realisens Elektriske forretning A.s
Telef. 50 693

Porsgrunn

•••usen,

j-erre*

Telf. 50 693

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

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr

Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51 729

Porsgrunns Auto

Herman Holtan

Vallermyrene

GLASS — PERSIENNER

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51 150

Telf. 51356

Kirkegt. 35

/©tPTTOtk

OMEGA

fl

V

-anderseh a
. d^^RITTILSENs

i takt med tiden!

/MN-PORSGRUNN

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- i
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 Skut tefri Bank
sparing.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

I

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Avdelingskontor VEST

Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen

Elektrisk utstyr på lager

I.

Qå til

i

I

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner 20 862 — 24 221

SKIEN

il

