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Det kryr

'ngen skal komme a si at det
mangler fotballrekrutter i vår fo
rening. En tur opp på lilleputttreningen, slik vi var en dag i mai,
bekrefter det. Det krydde av vor
dende spillere under 12 år. Bildet
skulle tale for seg. Enda var to
lag vekk da bildet ble tatt. De var
ute i kamp —
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Når dette skrives gjenstår 2

serieomganger

for

sluttstrek

settes for sommeren. Årets se
rie åpnet 'meget lovende, idet
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Det ble tap med nøyaktig de sam
me sifre som nede i Kristiansand.
Også her ble det å reise skuffet
hjem. Her synes vi heller ikke
innsatsen var på topp. Guttene
virket litt «daue/> og den store
gnisten mangletHeller ikke den store gnisten
var tent i neste oppgjør som var
Ulf på Vestsiden. Riktignok ble det
2-0 seier og nye poeng, pluss 2.
plass på tabellen, men helt for
nøyd kunne man liksom ikke bli.
Så far de gjenstående to kampene
mot henholdsvis Vard i Hauge
sund og Østsiden hjemme se om
det kan bli mer «sveis i sakene».

kampene.

Da budskapet kom, om Kåres
plutselige død, fikk vi alle et sjokk.
Det var jo bare timer siden vi så

ham på stadion, tilsynelatende i
full vigør. For tiden var det klubb
husets ve og vell Kåre var opp
tatt av. Han gikk av som. formann
ved siste årsmøte, men stilte seg
villig til å fortsette i komiteen
som medlem. Vi kan vel for en stor

❖
Når det gjelder cupen er 1. run
de passert med 3-1 over Snøgg og
Fram i Larvik står for tur. En me
get vanskelig oppgave etter vår
mening. Fram på Torstrand har
vi ikke de aller beste erfaringer
med. Men vi får håpe og tro det
beste.

vi tok fire strake seire på de

forste

3K.wlq JtMlL>en

del takke Kåre for at klubbhuset

er godt holdt vedlike. Han var f- t.
styremedlem i seniorklubben.
I begge disse tillitsverv vil Kåres
bortgang nå bli følbart, men også
blant oss venner og kamerater vil
han bli savnet.

Kåre var en snill og omgjenge

Leif.

lig kamerat. Han holdt heller
munn enn å snakke vondt om et
menneske. Det var alltid humør

Hjemme på

stadion ble Bryne slått så klart
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som 3-0 i åpningskampen, så

Enkelte - lurer seg selv

og liv der Kåre var. Hans mange
påfunn og vittigheter skapte alltid

fulgte 3-1 over Florvåg i Ber
.......... 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 Bank
sparing.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN
Avdelingskontor VEST
Telf. 54 535

Elektrisk utstyr på lager

qå til

Spesialfixnia i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

RESULTATENE HITTIL

Odd og endelig 1-0 over Moss.

Inntil to serieomganger gjenstår
er resultatene for Pors vedkom
mende i 2. divisjon disse:

Nå skal det tilføyes at vi på de

to siste kampene fikk tre straf
fespark. Seiren over Moss kom
jo nettopp på straffespark.

DET FØRSTE NEDERLAG

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innsiallasjonsavdelingen

gen, deretter kom hele 3-0 over

SKIEN

Så kom nederlaget som mange
hadde fryktet på forhånd. Vi skul
le møte Start i Kristiansand og
det endte med 2-0 tap. Men spillet
ute på banen var noe jevnere enn
resultatet tilsier. Ikke så og for
stå at Start ikke var det beste
laget, men med litt hell kunne vi
også fått ballen i «nota». Vi tenker
spesielt på «Ottens» skudd i tverliggeren i 1. omgang- Likeså had
de Idar Marcussen et par farlige
tilbud da han var helt igjennom.
Det må innrømmes at vi reiste
fra Kristiansand en smule skuffet.
Bedre ble det ikke i neste opp
gjør som var ute mot Sandefjord.

Pors — Bryne
Florvåg — Pors
Pors — Odd
Pors — Moss
Start — Pors
Sandefjord — Pors
Pors — Ulf
1. runde :
Pors — Snøgg

morro. Derfor hadde Kåre mange
venner, og bare venner.
Vi føler med hans nærmeste fa
milie som mest av alle merker hans

bortgang. Måtte Kåres minne få
leve lenge i blant oss.

3-0
1-3
3-0
1- 0
2- 0
2-0
2-0

Otto.

£ua Ginundien
3-1
Så har Pors igjen mistet et av
sine medlemmer. Det ble stille i

NOEN BEDRE?
I cn seriekamp i våres vant små
guttelag I hele 16-0. Motstander
var Skiens Grane.
i

DUDDI KJELLEVOLD RØD
er av Idrettsforbundet uttatt som
leder for Norges tropp til et Nor
disk Ungdomsledenkurs i Finland
i tiden 9.—15. juli.

flokken da budskapet om Eva
Amundsen’s bortgang nådde oss.
Hun var et aktivt og interes
sert medlem av damegruppa i man
ge år. Vi vil savne hennes gode
smil og vennlige vesen, og lyser
fred over hennes minne.
H. W.
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Varmekabler
på Stadion

Sæniavlaatyet

Fotballfolkets drøm ser ut til å
bli til virkelighet: nemlig å få
varmekabler pa stadionmatta. En
kjærkommen tilvekst både når det
gjelder tidlig gresstrening om vå
ren og ikke minst kamper på skik
kelig gress så tidlig som mulig.
Noen billig investering er det
imidlertid ikke. 125 000 kroner
dreier det seg om, men det er pen
ger man regner med å få noe igjen
for i form av sportslig utbytte.
Kabelarbeidet settes igang i juli
og kablene skal 22 cm under gressteppet.

En fullsatt buss med seniorlaugmedlemmer og andre innbudte
satte fredag 14. april kursen for
Lundetangen Bryggeri i Skien der
man skulle være bryggeriets gjes
ter. Under disponentens ledelse
ble man vist rundt i bryggeriet,
og fikk i ord og selvsyn se hvor
dan ølet ble til. En interessant
opplevelse- Etter omvisningen sam
let man seg i kantinen der man
ble budt på smørbrød — og selv
sagt øl. Ja, man kunne drikke så
mye man kunne svelge. Det er
ikke hver dag man kommer i slikt
«smørøye», og at dette ga mer
smak var det bare en mening cm.
Og som disponenten uttrykte det:
«— dere er velkommen igjen, vi
har mer øl å by på».

KVM

Curtis på .besøk

10

3ta>id damp, am SMkn.
I alt 11 lag i jr.avdelingen i år.
Den som måtte tvile på rekrut
teringen til fotballen i Pors kan
f. eks. bare ta seg en tur opp
på stadion onsdager og freda
ger. Da vrimler det av lilleput
ter, dvs. gutter inntil 12 år. Da
vi besøkte treningen en dag tid
lig i mai var ca. 60 gutter i
sving. 1 tillegg var to lag ute i
kamp andre steder.

— Vi regner å ha ca. 100 lille
putter med smått og stort, sier
lederne. Vi stiller to lag i TA/
SIF-cupen og så er det egen internserie der fire lag deltar- Noe
organisert trening for alle disse
spillerne er selvsagt vanskelig å
organisere. Vi spiller mest på to
lag,
det tror vi guttene synes
er gøyest også.

Og det kan vi være enig i. Når
guttene er så små skal fotballen
i høyeste grad være lek. De unge
skal få boltre seg som de nesten
vil. Nå får de selvsagt råd og vei
ledning av lederne mens de spil
ler, og det er verdifullt- De må
så tidlig som mulig vite på hvilke
plasser de skal spille på laget, og
at disse må holdes. Ikke bare løpe
der ballen er.

At de unge synes treningen var
kare gøy hersket det bare en me
ning om da vi var på besøk. Gut
tene spilte av hjertens lyst og det
var nesten ikke manns mål å høre
på banen. Det var tre «kamper»
i sving og innsatsen var på topp
i samtlige. Guttene kjempet så det
var en fryd å se. Vi skulle tro at
det må bli riktig «store» spillere
av en del av disse. Allerede i den
alderen røpes visse anlegg. Men
det er ikke det å bli en god spil
ler som er det aller viktigste i den
alderen. Det er at de unge har noe
å ta seg til i fritiden. Og her har
de en herlig avkopling i fotballen

på Landdangen

SiaanetwMAteunet
i Lande.
1500 barneturnere i Lunde.
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under dyktige ledere. Vi synes
foreldrene til alle disse ungene må
prise seg lykkelig som har en sønn
som går til fotballtrening og kam
per et par ganger i uka. Hele ti
den blir ungene tatt godt vare på
av flinke og dyktige ledere- Så
lenge de unge er innenfor området
på stadion lir de ingen nød. Her
blir de tatt godt vare på hele ti
den og kan føle seg trygge. Så
lenge ungene er på fotballbanen
finner de i hvert fall ikke på ram
pestreker av noe slag. Joda, fot
ballen har sin misjon.

11 LAG
I alt stiller jr. avdelingen i år
med hele 11 lag: 2 lilleputtlag, 4
i internserien, 2 småguttelag, 2
guttelag og 1 jr-lag. Så snakk om
rekruttering!

Leif.

Mandag 10- april hadde fotballgutta besøk av selveste landslags
trener George Curtis. Etter først
å ha overvært treningen ute på
treningsbanen, samlet man seg i
klubbhuset der Curtis ga gode
råd om moderne treningsprinsipper. Det var en stor og lydhør for
samling som overvar et meget
nyttig møte, som var ment som et
ledd i forberedelsene til en hektisk
sesong.

Kjell «Bakern» Knudsen ble valgt
til viseformann i bandykretsen,
mens Thor Jensen ble UK-medlem
på tinget i Brevik i våres. Neste
ting skal holdes i Pors’ regi.

iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll

— Under en fotballkamp var
det en tilskuer som ustanselig kla
get høylydt på dommeren i alt
denne foretok seg på banen. Til
slutt blåste dommeren av kampen
og gikk bort til tilskueren og spur
te: «— si meg, er det De eller
jeg som dømmer denne kampen?»
«—Hør på’n nå da,» svarte til
skueren «nå vet’n ikke det engang»
*

— Det sies at fjernsynet er tyg
gegummi for øynene.

hl.amecptap/p.a
«mat udjent mål»
Tirsdag 6. juni reiste ca. 30 stk.
am damegruppas medlemmer på
busstur «mot ukjent mål». Kl. IS
tok vi farvel med Vestsiden og
turen begynte. Først kjørte vi
rundt omkring hei’ i distriktet, så
bar det mot Vestfold, så rundt
omkring der borte en stund. Gjettekonkurransen gikk livlig. Vi
skulle nemlig gjette på hvor vi
havnet. Det var ikke lett for vi
ble kjørt så mye rundt- Men like
vel, 12 av damene traff rett i blin
ken, det ble Park Hotell i Sande
fjord. Og der ble det servert mid
dag og kaffe. Vi ble dor resten av
kvelden og hygget oss med dans
og morro. Kl- 24,30 var det opp
brudd. Og turen gikk da rett hjem
til Vestsiden som var enden på en
alle tiders tur «mot ukjent mål».

*
SMILEBÅNDET
— Det er trist å se hvordan for
eldrene etter hvert kommer til å
ligne sine barn.

Søndag 11. juni møttes omkring
1500 barneturnere i Lunde- Pors
hadde 126 deltakere på stevnet
fordelt på 2 partier. Det dårlige
tæret la selvsagt en demper på
stevnet, og alt regnet hadde gjort
grassmatta temmelig sølete og
glatt. De unge turnerne lot seg
imidlertid ikke skremme av dette,
r.cn turnet i vei så søla skvatt,
cg det ble noen festlige oppvis
ninger. Det var mange sølete og
våte unger som forlot grassmatta
denne søndagen.
17 Porsjenter fikk utdelt 7-års
medaljen: Lise Jensen, Britt Liljedal, Liv Fredriksen, Else Marie
Lønn, Bjørg Karlsen, Gro Jensen,
Anne Marie Røra, Sølvi Kristian
sen, Tone Bjarkeli, Elisabeth Jan
sen, Torgunn Kristiansen, Inger
Lill Austad, Wenche HaffenbrådlAnne Gro Pedersen, Hanne Rugtvedt, Torunn Thygesen, Anne Ufs.
Skade Turnforening hadde ned
lagt et godt arbeide ved dette
stevnet og kan se tilbake på et
vellykket arrangement.
E. G.

Twindeund
på dtangbff-wtg
Kongsberg Idrettsforening sto i
år som arrangør for årets voksne
turnstevne søndag 4. juni. Det var
også i år storstevne. Telemark,
Vestfold og Buskerud var sandet
med ca. 1100 turnere. Værgudene
var ikke snille mot oss i år. Vi ble
møtt med regnevær om formidda
gen, og treningen gikk under trøstesløse forhold. Heldigvis ble det
oppholdsvær under paraden og sel
ve oppvisningen. Alle Pors-damene
stilte i år med nye paradejakkerDet var møtt fram mange tilskue
re tross det dårlige været. 6 trop
per viste sine ferdigheter. Disse
var: Jazzballett, Mannlige vetera
ner, Husmødre, Herrer, Kvinnelige
veteraner og DamerDet hele ble greit avviklet i lø
pet av l‘/2 time og det ble vist
mye vakker turn.
E. G.
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Med guttebokserne til Trondheim
Lørdag 4- mars startet vi opp fra
Jernbanestasjonen med kurs for
Trondheim. Vi var 8 boksere. Roar
Kittilsen var vår dyktige sjåfør,
som loset oss sikkert fram og til
bake fra Oslo. Undertegnede var
reiseleder og sekundant. Vi tok av
fra Fornebu kl. 17,00 og 40 min.
senere landet vi trygt på Varnes
flystasjon utenfor Trondheim. Det
var jo flere av guttene som ikke
hadde fløyet før, så for dem var
det en opplevelse- Hotell Phøenix,
som lå rett ved siden av statuen
av Olav Tryggvason, var stedet
hvor vi skulle bo. Det var et pent
og greit sted. Guttene skulle på
kino, og så ville de gjeme bese
seg litt i kroningsbyen. De yngste
måtte være inne kl. 22,00 de eldste

KM i turn
Pors sto i år som arrangør for
KM i turn for piker i kl. junior.
Bare 5 deltakere stilte opp i den
ne konkurransen.
KM-tittelen gikk til Hilde Lia,
Urædd. Linda Olsen, Pors, tok 4.
plassenE. G.

kl. 23,00. Alle var til sengs i god
tid. Søndag kl. 11,00 skulle vei
ingen finne sted i Nidaråhallen,
hvor også boksingen skulle foregå
kl. 13,00. Det gikk fint med vek
ten til guttene- Etter et bedre mål
tid var det å vente på trekningen
av kampene i de 10 forskjellige
vektene.
Første Porsgutt i ringen var
Paul Roar Heie i kl. gutter 51 kg.
Han vant klart 3-0 over Stein
Jessen B. 30.
Petter Tørrisen var neste Pors
gutt. Han bokset i samme vekt
klasse som Paul Roar. Men Tørri
sen måtte se seg slått på poeng
av klassens vinner Dag R. Dahlen
B. 30.
Gutter 5J/ kg. Petter R. Petersen
var sin motstander overlegen og
sekundanten ga opp for sin mann
i pausen mellom 2-3 runde- Men
Hortensgutten Stein Hast skal ha
ros for tapper innsats. Petter be
gynner allerede å bli en fryktet
motstander, ikke bare her i Norge.
Pvunar Hansen i samme klasse
som Petter var vår neste mann i
ringen. Han møtte Inger Brunes
B. 30 og vant etter fornuftig og
god boksing 3-0.
Nybeg. junior mellomv- TomGisle Skarnes fikk ikke kamp i
lett mellomv. og måtte gå opp i
mellomv. Der møtte han Jarle Glat-

vold NTHI. Tom-Gisle vant klart
på poeng med 3-0.
51 kg gutter. Paul Roar Heie
var igjen oppe og vant over den
sterke hortensgutten Vidar Ytri
med 3-0. Heie stoppet sin motstan
der med fine rette venstre.
Jens Tystad tapte
11 gutter.
knepent for Ingvar Hem B. 30.
Hadde Jens brukt rette venstre
mer fornuftig hadde han vunnet.
Finale nybeg- junior fjerv. Odd
Fjone bokset meget godt. Han utbokset sin svenske motstander to
talt. Svensken var ingen dårlig
mann. Men det var bare det at
porsgutten var så mye bedre. Sven
sken ga opp i pausen til 3- runde.
Finale, Junior bantam. Øystein
Nenseth bokset en av sine beste
kamper og vant klart 3-0 over
Jan Worren AIK Lund. Øystein
har spesialtrenet på sin høyre
kryss. Det fikk Worren merke. For
etter 1 min. boksing måtte han i
Kanevasen for en perfekt høyre
fra pors-gutten.
Finale gutter 51 kg. Paul Roar
Heie hadde bokset 2 kamper tid
ligere på dagen, og skulle mote en
fra B. 30 ved navn Dag R. Dahlen.
Det var helt jevnt, men B. 30gutten vant knepent. Det var en
flott innsats av Paul Roar som
måtte gå 3 kamper på en dagFinale 51} kg gutter. Petter R.
Petersen møtte sin klubbkamerat
Runar Hansen. Det ble et flott
teknisk oppgjør som Petter vant
3-0.
Finale Nybeg. junior mellomvTom Gisle Skarnes og Per Olsen
B. 30. Tom Gisle var sin motstan
der overlegen i alle 3 runder, og
viste flott teknisk boksing. 3-0
seier til porsgutten.
På grunn av tidsnød måtte Tom
Gisle skifte i drosjen til flyplas
sen. Men da vi kom til Varnes
var flyet 1 time forsinket på grunn
av snøværet på Fornebu.
Runar Hansen hadde gebursdag
15 år. Vi kjøpte en minneting til
han som undertegnede overrakte
ham på flyplassen før avreisen til
Oslo.
Kl. 19,15 var det klart med flyet
til Oslo. Vi landet på Fornebu ved
20,00-tiden etter en behagelig fly
tur. Nå kunne vi endelig ta det
med ro. Vi spiste og koset oss på
Caravellen før vi startet på siste
etappe hjem til Porsgrunn- Det var
veldig glatt på veien hjem. Men

Roar er en førsteklasses sjåfør,
og med tiden til hjelp var vi i
Porsgrunn kl. 24,00.
Det var en fin tur. Guttene opp
førte seg eksemplarisk som gode
ambasadører for sin klubb og
idrett- I resepsjonen på hotellet
fikk vi ros for fin opptreden, og
ble ønsket velkommen igjen.
Sportslig sett er jeg mer enn
fornøyd med innsatsen. Jeg fikk
høre mange rosende ord om våre
unge nevekjempere. Så Pors boksegruppe kan se framtiden lyst i
møte.
Tom Gisle Skarnes fikk premie
som stevnets beste bokser i Nybeg.
junior 16—23 år.
Premiene til guttene blir ettersendt da vi på grunn av tidsnød
ikke kunne delta på premieutde
lingen.
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Positiv sesong
for
guttebokserne

o

Viktig
o a

trimme riktig
cv

I

Thor Skarnes.

— Jo bedre fysisk forni man

er i, desto lettere har man for

å utføre det daglige arbeid, sier

Stort

en overlege ved et av Oslos sy

underskudd

ske enkelt at de som driver en

kehus. — Forklaringen er gan
eller annen form for trim har

Til tross for et underskudd på

større fysisk overskudd når det

hele 25 000 kroner kunne bokse-

begynner å tære på kreftene.

gruppa legge fram en fyldig og

Glemmes må heller ikke det

god beretning på årsmøtet den 21.

faktum at følelsen av å være i

I sesongens løp har det

god, fysisk form gir en psykisk

april.

vært arrangert 7 stevner, hvorav

tilfredsstillelse som er fin å ha

en landskamp og NM.

i kampen mot stress, presiserer

Gruppas driftige formann Erik

Johansen ble nok en gang gjen

valgt. Styret forøvrig: viseform.

il

Olaf Skilbred,

kasserer Halvor

Halvorsen, sekretær Øyvind Sandersen, styremedlem Erling Hal

vorsen- 1. varamann Kai Larsen.

2. varamann Egil Didriksen. Hans
P. Johansen ble på møtet, som var

godt besøkt, overrakt ferdighetsmerket i bronse.

*
Bjarne «Beiten» Olsen var poengdommer i bokselandskampen mot
Sveits i Oslo den 27- mai.

overlegeen.

— En helt nøyaktig dose over
hvor mye man bør trimme går det
ikke an å bestemme. 3—4 ganger
i uken skulle være bra. Her må
det legges til at det ikke bare er
trim-hyppigheten som er avgjø
rende, men intensiteten i treningen.
Det er viktig at man kjenner til
de riktige øvelser og hvordan de
skal utføres. De som trimmer intensitivt i 10 minutter kan få mer
ut av det enn de som trener en
halv time uten å ha noe spesielt
program å holde seg til, sier over
legen, som tilføyer at den beste
trimtid er om ettermiddagen.

Det har vært en meget positiv
bokse-sesong som nå er slutt, og
mange interesserte gutter har
vært meget flinke til å trene og
lære boksingens ABC. Og det er
jo den som en må kunne for å bli
en god bokser.
Det er også en del som har mis
tet lysten, og er blitt skuffet, fordi
de trodde at det var om å gjøre
og være sterk. Jeg må med en
gang si at slike ikke er velkom
men, om de da ikke får et annet
syn. Nei, vi trener i lek, forsøker
å være så smidige og raske som
mulig, og kombinerer dette med
gode parader, rette slag og godt
fotarbeid. Og det som er aller
viktigst: fornuft!
Det er vårt opplegg til å bli en
god bokser ved siden av å bli
gode kamerater. Her er det ikke,
som mange tror, om å gøre å slå
fra seg mest mulig. Nei, alt er
under kontroll, ingen får ta på
seg hansker uten å kunne sin ABC.
Vi begynte på Vestsiden skole
14. sept, og flyttet noen dager se
nere over til Porsgrunnshallen.
Jeg vil med en gang si at det
var et dårlig bytte, fordi det kom
mer ikke så mange gutter til Hal
len som til VestsidenDet har vært i alt 28 gutter
som har trent, men 10—12 jevnt.
Disse har også gode evner og vi
ser gode resultater. Det har vært
stevner som våre gutter har im
ponert nokså mye. Å trekke fram
noen spesielt er muligens ikke rik
tig, men det er vanskelig å unngå
Petter Rød Pettersen i denne sam
menheng. Han trener hver kveld,
og er et særlig godt emne. Men
Petter, jeg vil gi deg noen vel
mente og oppriktige ord. Når du
nå forlater guttetreningen, fortsett
med leken, bruk fornuft og pass
deg selv. Disse tre små setningene
er meget viktige.
Når Petter er nevnt må jeg også
nevne alle de kjekke guttene fra
Herøya, Jack Iversen, Jens Thysted, Paul Roar Heie, Per Steinar
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Klevstad og Petter Tørrisen. Til
tross lang vei moter disse gutter
fram til trening hver gang, det er
alle gutter med godt blikk og for
ståelse av boksing. Vi har også
flere gode typer om de ikke er
navngitt.
Jeg vil takke dere alle for de
hyggelige treningskvelder vi har
hatt sammen, spesielt vil jeg tak
ke dere for lydhørhet og forståelse
som dere har vist, f. eks. ved skyggeboksing som de fleste synes er
kjedelig, men som jeg mener er
viktigst for å bli en god bokser.
Jeg setter også stor pris på at
ingen av guttene røker. Den dum
heten må vi fortsatt unngå. Til
slutt vil jeg takke for at jeg har
fått anledning til å være sammen
og hatt det moro med så mange
kjekke kamerater.
Hilsen « Beitene.

Kombinasjonen psykologi'fot
ball er ingen motesak eller en
spesiell interesse for å knytte
vår- idrett til en spesiell viten
skap, slik at man kan lose alle
de problemer som norsk fotball
står overfor.

Psykologi eller menneskekunnskap
er en del av helheten som trenerne
bor ha kjennskap til, forståelse for
og evne til å anvende i sitt prak
tiske arbeid. Dette på linje med
trening og utvikling av det fysiske
ressursgrunnlaget såvel som inn
læring og forbedring av taktisk
forståelse og ferdigheter f. eks.
Hva er så «fotballpsykologi» ?
«En betegnelse på et område som
behandler psykiske forhold, deres
betydning og behandling i forbin
delse med fotballspillet og trenin
gen av fotballspillere», sier en pro
fessor.
Ved å vite mer om mennesket
Boksegruppa har nå inngått avtale
og dette i et spesielt miljø, ligger
om et samarbeid med Tønsbergsboksere ang- arrangementer neste det muligheter til å kunne kon
sesong. Det er også en god løsning trollere de spesielle forhold som
for begge klubber fordi å arran knytter seg til det som opptar de
gere stevner med gode boksere er fleste — hvordan skape et høyest
for dyrt for en arrangør alene. Vi
mulig individuelt og lagmessig
har snakket om dette før, bl. asamarbeid med Oslo-aliansen og prestasjonsnivå ?
Enkelte hevder at den psykiske
NBF uten resultat. Det er klart at
starter utenlandske boksere i Tøns kampforberedelse må være like
berg fredag og her lørdag eller
søndag så blir utgiftene overkom
melige. Og vi kan arbeide mer med
å få stevnene så festlige som mu har vi noen interesserte som «Beilig, slik at vårt publikum blir for ten» har kontaktet og som har gitt
nøyde og kommer igen.
sine premier.
Oddvar.
Dr. Sivertsens pokal til beste
guttebokser: Petter Red Pettersen.
Køpmann R. O. Helgesens pokal:
Jens Tysted.
Vestsidens Frisør’s pokal:
Jack Iversen.
Begge for stor treningsinnsatsPetter Tørrisen, Per Steinar
Guttegruppa hadde en hyggelig
sammenkomst som avslutning på Klevstad, Paul Roar Heie, Runar
«Chich Ham». Pølser og is gikk Hansen og Trond Rollefsen fikk
ned på høykant. Det var også ut hver sin minnepremie for stor in
deling av gavepremier som en på teresse og lydhørhet.

Bcksegruppa
samarbeider om
arrangementer

Hyggelig avslutning
for guttebokserne

skjønnelse for innsatsen. Heldigvis

«Beiten*.

planmessig og målrettet som den
fysiske, noe som er et stort krav
overfor trenerne som ikke har noe
spesiell skolering innen dette fag
området.
PSYKISK SPENNING

Psykisk spenning eller den ind
re nervøsitet som spilleren opple
ver i en gitt situasjon, influerer
pa spillerens prestasjonsevne og
derved indirekte på laget.
Hva er så psykisk spenning og
spenningsnivå?
Psykisk spenning kan vi bruke
nesten på linje med nervøsitet
som kanskje er en noe mer daglig
dags betegnelse. Hos ulike indivi
der arter nervøsitet seg pa mange
mater, og dette kan vi registrere
hos fotballspillere — spesielt i
førkampfasen!
Spenningsnivå er et samlebe
grep for det vi kaller grunnspen
ning pluss situasjonsbetinget spen
ning. Altså:

1) Grunnspenning — den spen
ning som vi til daglig bærer
med oss og som ikke er knyt
tet til spesielle objekter eller
forhold.
2) Situasjonsbetinget spenning,
den frykt (angst) følelse som
oppstår når en spiller er i en
spesiell situasjon — f. eks.
når en sitter reserve og vet
at en skal ut på banen og
spille.
= Total spenningsnivå.

Når det gjelder spenningsnivå
og det man kaller spenningstoleranse (dvs- den spenning en tåler
før prestasjonen forringes), er det
vesentlig å slå fast følgende. For
det første er spenningstoleransen
ulik hos ulike individer- og den er
også forskjellig fra idrett til idrett.
Spenningsnivået har betydning
for i hvilken grad de ulike spiller-

PORS-BLADET

ne prestere godt/dårlig på tre
ning og i kamper. En person med
lav grunnspenning vil prestere
uarng pa trening, men bedre i
Kamp i motsetning til en annen
som med høy grunnspenning vil
prestere godt pa trening men dår
ligere i kampsituasjonen.
ut lia dette resonnementet skul
le det være en sentral oppgave for
treneren å kunne regulere de ulike
spillernes spenningsnivå. Dette kan
gjøres gjemiom arbeid pa lang
sikt i treningsarbeidet og i til
knytning til selve kampen. Regu
leringen bør være en naturlig del
av oppvarmingsfasen.
I orutsetningen lor å kunne fore
ta spenningsregulerende tiltak, er
observasjon av spillerne i treningsog kampsituasjon over tid. Dette
lor å kartlegge den enkelte spillers reaksjoner og for a finne ut
hvor på «spenningskurven» han be
finner seg til enhver tid. De fak
torene som synes å ha størst inn
virkning på fastsettelsen av nivået
er: erfaring og kjennskap til de
forhold som hersker omkring en
kampsituasjon, spillerens motiva
sjon og hans evne til å konsentre
re seg med riktig styrke i riktig
retning.
Har man sa greid å regulere
spenningsnivået slik at det er gun
stig i forhold til den spesielle opp
gaven som laget står overfor, kan
en så vente suksess umiddelbart?
Her er det riktig at treneren er
realistisk og ser på den fysiske
siden, også når en vil vurdere om
de tiltak som er truffet er gode.
Man kan ha laget godt psykisk
forberedt, men det hjelper lite om
det svikter på utholdenhet eller
taktisk forståelse eksempelvis.

ØKT SPENNING
Med økt spenning frigjør krop
pen energi som spilleren kan nyt
tiggjøre seg. Her sei’ man umiddel
bart at høy spenning over lang tid
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forut for et viktig oppgjør forår
saker at spilleren tapper ut sine
energireserver oå en lite hensikts
messig måte.
Frykten som skaper spenning,
viser seg på to måter. De reaksjo
ner man får, er:
a) «Flukt», dvs. en stiller seg
negativ i forhold til konkur
ransen og yter ikke sitt bes
te- Uttalelser som: «jeg er
ikke i form», «jeg sov dårlig
i natt», «hvordan kan jeg
spille godt når dere spiller
så dårlig», osv.
b) «Aggressivitet» dvs- at all
energi og konsentrasjon blir
kamprettet og en merker at
spilleren søker å yte sitt bes
te i kampsituasjon.
Dette understreker betydningen
av å få alle spillerne til å styre
sin «energi: i riktig retning —
nemlig ved a vise grader av agressivitet. Spesielt er dette innen en
typisk sosial aktivitet som fotball,
hvor spillerne lett «smitter» hver
andre hva holdning angår. Begyn
ner en med de typiske bortforkla
ringer, følger de andre lett med.
Her kommer lagkapteinen inn i
bildet som en sentral figur.
PSYKISK KVALITET
Han bør først og fremst velges
på grunnlag av sine psykiske kva
liteter framfor sin spillerstyrke.
Følelsesmessig stabilitet og evne
til å demonstrere en aggressiv
kampholdning er det vesentligste
for den som styrer mye av «laget
som enhet».
Hvordan skal man så greie å
skape en kampholdning hos majo
riteten av spillerne? Sosial støtte
tvinger seg fram som et nøkkel
ord her — trygghet og tillit ska
pes ved trenerens spesielle adferd i
førkampfasen, og hans evne til å
trekke inn kjente forhold i denne
perioden hvor spillerne er meget
følsomme for plutselige og ukjente
reaksjoner. Laget må her så langt

som mulig behandles som en enhet,
for den vi/oss-føle Isen som hers
ker innen laget, er avgjørende for
den grad av sosial trygghetsbalanse som eksisterer til enhver tid.
Mange mener også at det er utilrådelig å gi for mye ros eller kri
tikk til enkelte i denne perioden av
kampforberedelsen.
For mange vil også en reduksjon
i spenningsnivået forårsake at de
faller over fra en flukt til en
kamp- og aggressiv reaksjon. På
denne måten kan en tolke reak
sjonene som en pekepinn på hvor
den enkelte spiller befinner seg på
spenningskurven. I praksis er det
slik at spillerne er et sted mellom
disse to hovedformer for reaksjo
ner (mellom flukt- og kampreaksjon).
For trenerne er det vesentlig å
kunne øke spillernes spenningsnivå
under trening, slik at de gradvis
tåler den tilleggsnervøsitet som da
tilføres spillerne, som stort sett
trener under alt for ideelle forhold.
Dette for at deres teknikk og de
taktiske beslutninger som de her
stadig foretar, skal kunne tåle noe
«stress».
Vaner og innarbeidet rutine fra
treningsmiljøet skaper også trygg
het. Derfor vil det f- eks. være
viktig å foreta en oppvarming som
alle kjenner til som et «rituale»-
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KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

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

Gå til

PAUiajI

fra

sen
Ved brua Porsgrunn

Telf. 51632

Brodr. Karlsen

ELEVISJON

BOTNEN

BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50 409

Porsgrunn

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

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 507

REFLEX

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

FRUKT
Telefon 50 260

Mrefi Sport

Torgt. V. Porsgrunn

V. Porsgrunn

TOBAKK

SJOKOLADE

I toppform

Telefon 51 404 — Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

føler den seg som bruker GRUDES
Stikk innom og orienter Dem om det

nye og festlige i GRUDEKLÆJR

ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

Vestsiden Sko

KJØTT- OG PØLSEVARER

H. M. Mafthinsøn A.s

Paul Bjørnsen
TORVET

Telefon 52 392 — Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING

J. Pettersen

Encfor handler

V. Porsgrunn

V. Porsgrunn

Porselen skftle? e®g fra endre keramiske ma
terialer ved sitt rene, hvite utseende og sin
store styrke. Ikke uten grunn ble porselen
fer kalt «det hvite gull». Her vises kaffeserviset Spire, en stllren og moderne re
presentant for det tradisjonsrike Porsgrund
porselen. Spire fåes også som mlddagsog te-servlse. Spør etter Spire
fra Porsgrunds Porselænsfab-^k.

&SPIRE

T
Vi utfører

Smøring
Vask

Oljeskift

Hjulavballansering

h
Se også vårt store utvalg i

Bilrekvisita

Produsent for Telemark:

EPStfSifi

Kasettspillere og Band

cDedfdic/ert SBendrn & (Service-,
Porsgrunn

Lundetangens Bryggeri

Telf. 53410

Telf. 52121

ESSEM plast
ALT FOR SYKLER OG SPORT

Reparasj oner

Abreham Aas
Telefon 52102

Storgt. 108

SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51487

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

Aodir. Aasland

Porsgrunn
Kino

Jern vare forretning
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PARKRESTAURANTEN A/S — PORSGRUNN

VAUXHALL
er bilen
FUNNEMARK
er stedet

iss©
serviee
v/ Broen

Storgt. 84 b — Porsgrunn

Telefon 50 834

