Våre langrenns-rekrutter satte punktum for sesongen med fest i klubbhuset 6.
april. Jentene såvel som guttene har gjort en imponerende innsats i løypene i
vinter og tatt hele 74 premier. Her er hele gjengen samlet med premiene. Bjørn
Barth (midt i annen rekke) fikk innsatspokalen.
Han har vunnet alle de 13 renn han startet i!
(Foto: Kyrre)
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IOIRETT
OG MYIWGHETER
Vi
synes
landets
politiske
myndigheter '/iser for liten interesse
Kfor idretten og de som driver med den.
Det være seg aktive eller ledere.
Tenker ikke myndighetene over hva
disse sparer dem for av unødige
utgifter, ergrelser og bryderi? Vi har
idag en prektig idretts-ungdom som
har krav på å få den støtten de
fortjener. Hva koster ikke den
kriminelle ungdommen som går
omkring med nedbrytedne stoffer og
annet? Hvilken belastning er ikke de
for hele samfunnet?
Vi vil påstå at den jente eller gutt
som kommer tidlig inn i et
idrettsmiljø er spart for mye. Når de
kommer
til
den
”farlige”
ungdomsalderen er de allerede vel
forankret i sunne og trygge former. De
har hele tiden gått så opp i idretten og
dermed fått så mye av fritiden belastet
med trening og konkurranser, at det
r)ikke har blitt tid til å fly med ”tull og
tøys”. Slik vil det bli i ungdomsårene
også.
På nært hold har vi sett hvilken
idretts-glede som utfolder seg hos
unger og ungdom her i Pors. Blide og
fornøyde møter de opp til trening og
konkurranser, og blir tatt hånd om på
beste måte av lederne. Og apropos
ledere’ Hvilken imponerende innsats
gjør ikke alle de tusen rundt om i
klubber og lag uten at det koster stat
og kommune ”fem øre”. Det er
gratis-arbeide alt sammen’ Utenom
leder-jobben må de rundt med
loddebok eller være til stede på
klubbens bingo-kveld. Penger til å
drive må de også være med å skaffe.
Det koster å holde hjulene igang. Selv

om de bevilgende myndigheter
selvsagt er klar over det, tror vi ikke
de fullt ut skjønner hva det virkelig
kreves av penger og innsats for å drive
en idrettsforening i våre dager. De
skulle innbys til en titt bak kulissene,
for å få et aldri så lite innblikk i den
aktivitet som foregår på de mange
fronter i klubb og lag. Det ville gi en /
bedre forståelse av de problemer
aktive og ledere sliter med. Problemer
man ikke greier å løse ved egen hjelp.
Derfor er det vårt håp at
myndighetene snarest innser at deres
engasjement i idretten ikke står i
rimelig forhold til behovet idag.
RED.

INNLEVERINGS-FRISTER
TIL PORSBLADET
Vi har fått forespørsler om når stoff
til de forskjellige nummerne av
Porsbladet skal innleveres.
Til en orientering for ALLE kan
opplyses:
15. JUNI til nr. 2
15. SEPTEMBER til nr. 3.
7. DESEMBER til nr. 4. (julenr.)
Alt stoff leveres eller sendes
redaktøren,
Moldhaugveien 2.
HUSK: skriv bare på en side
av manuskriptarket,
dersom det er 2 eller flere ark.
VELKOMMEN MED STOFF!
Hilsen
Redaksjonen
CZS3
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For andre året på rad er jeg tilstede
på årsmøtet deres, og det er jeg glad
for. Vi i Idrettskretsen ser nemlig frem
til å komme ut i foreninger og lag.
Dette ikke for å belære, men for å
lære av det selv, sa Idrettskretsens
formann, Helge Andersen i sin
hilsningstale på Hovedforeningens
årsmøte i januar.
Vi vil gjerne komme i kontakt ikke
bare med formenn og styrer, men også
de andre av foreningens medlemmer,
sa Andersen videre. God kontakt med
de enkelte særgrupper i foreningene er
også viktig. Pors er en driftig foreninge
og driver godt. Jeg håpet dere kom
opp i 1. divisjon ifjor, men nå i år må
dere spille dere opp, sluttet
Idrettskretsens formann.
Leif.

Damer med
i boksingen?
Nei, nei, ta det rolig! Vi har slett
ikke tenkt å ”slå et slag” for å få
damer i bokseringen. Vi bringer bare
videre Bjarne Lingaas’ tanke om å få
en damegruppe innen boksegruppene
rundt om i landet.
Det er koner, forloveder eller
venninner til de aktive som skal danne
en slik gruppe. Dette for å ta vare på
de aktive og skape et miljø, sier
Lingaas.
Det har nemlig vist seg, sier han
videre, at når guttene kommer i den
alderen at de begynner å interessere
seg for jenter, dabber bokseinteressen
av. Dette kan vi forsøke å hindre ved å
trekke jentene til oss. La dem
arrangere
hygge-kvelder
med
kaffe-spleis o.l. for guttene.
Like viktig er det å få kontakt med
foreldrene til de unge guttebokserne.
På den måten er det mulig å få et godt
miljø også her. En gruppe uten miljø,
er ingen gruppe, mener Lingaas.
Vi kaster ”hansken” videre til Erik
& Co., uten dermed å beskylde dem
for at det ikke allerede er et miljø hos
dem.
Leif.
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Hva betyr tapet av
«Otten» og John Einar?

Brødr. Karlsen

D
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blikkenslagerverksted
Telefon 50409

Porsgrunn
Ja,
det er et spørsmål
fotball-interesserte porsere har
stilt seg etter at ""Otten"" og John
■'f
Einar "forsvant" til Urcedd.
Meningene er delte. Noen mener
det, andre det. Men hva mener
de som får problemet belt inn på
livet, de som skal finne habile
erstattere? Nemlig gatta i UK.
Porsbladet har spurt dem, og her
er svarene:
OPPMANN
PER
DAHL:
i si. Men et savn blir
Ihvertfall virker det slik før
sesongen begynner. Begge var jo
av
det faste
mannskapet.
> uu
"Otten" ville vi ikke vite hvor
Halfdan Realfsen til minne
$ stod1 i år, i og med at han
begynner å trekke på årene.
Det tynnes i rekkene i foreningens
Kanskje er han på vei nedover. .
gamle garde.
. .? John Einar skulle normalt ba
Med Halfdan Realfsens død, er
mange gode år foran seg.
foreningens eldste medlem
og
UK—MEDLEM IVAR: Vi vil
æresmedlem gått bort.
nok savne dem. På den annen
Hans idrettslige aktivitet
var
side mener jeg vi har fått
forbunnet med fotball. Med Lyn på
fullgode erstattere i Ams tein
Hoyås og Askedalen, og senere Pors på
”Vessia” var de arenaer hvor han fikk
Abrahamsen og Jørn Hansen.
utfolde sine ferdigheter.
Styrke og pågangsmot, iver og
kampglød, var de fremherskende
egenskaper hos ham, og som gjorde
han til en fryktet motstander.
Som tilskuer på Stadion i senere år,
Linda Olsen og
frydet han seg over oppgjørene med
Trude Holen
Jitt ” friskhet” i taklingene, og man
ble nr. 3 og 4 i kl. 14 — 15 år ved et
skimtet humørfyllte gutteglimt i
turnstevne i Langesund i vinter.
øyekroken.
Hans idrettslige interesse gikk også
til skiidretten, og som gav seg utslag
på mange måter.
trofast medlem, og som med sitt
Han
var
med
å
erverve
kjennskap og erfaring på forskjellige
Rugtvedtkollen
til
foreningens
felter trådte støttende til.
eiendom, og senere i hans formannstid
Han frydet seg over enhver
i hovedforeningen 1951-52, var det
fremgang og vekst i foreningen.
hans fortjeneste at vi i minnelighet
Vi har mistet et aktet og avholdt
fikk ordnet en ny utvidelse av bakken
medlem.
Et
fint
menneske
til Norgesmesterskapet 1952.
stillefarende og beskjeden, som
Hans mange gavepremier i årenes
gjennom sitt lange medlemskap ydet
verdifulle bidrag til foreningens ve og
løp til Rugtvedtrennet viste også hans
vel.
kjærlighet til skisporten.
Han opplevde alle nyanser i en
VI vil bevare hans minne i kjær
erindring.
forenings liv.
I medgang og motstand var han et
A.F.
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føler den seg som bruker GRUDESl
Stikk innom og orienter Dem om det
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TRENER ROY: Klart vi vil
savne en kar som "Otten"". I
øyeblikket bar vi ingen som kan
erstatte ham. Han spilte godt
if] or, avgjort riktig wing-spill.
John Einar var også god å ha. At
vi til tider var misfornøyd,
skyldes at vi forlangte for mye
av ham.

Rolf Tangen formann
i Seniorlauget
Seniorlauget avsluttet en virksom
sesong med årsmøte 2. mars. Her ble
Rolf Tangen valgt til ny formann.
Styret ellers: John Pedersen, Sven
Edin, Olaf Holtan, Olaf Hansen.
Varamenn: Abraham Christensen,
Erling Andersen.

Opplsutningen om møtene har vært
god, men det opplyses at det er plass
til flere. Alle porsere over 40 år er
velkommen.
På et av møtene ble et forslag om å
danne sangkor mottatt med velvilje.
Straks etter var koret et faktum. Det
består av 7 mann og flere øvelser er
holdt.Planen var å ha premiere på
hyggekvelden 9. mars, men sykdom
satte en stopper for det.
I løpet av sesongen har man hatt 4
medlemmsmøter og to hyggekvelder
sammen med damegruppa. (Mer om
hyggekveldene på annet sted i bladet).

73 m er ny bakkerekord i Rugtvedt
Kongsberg-junioren, John Hasslann,
satte ny bakkerekord i Rugtvedt
under
avslutningsrennet
i
Grenlands-cupen 25. februar. Han
strakk seg til 73 meter.
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IMPONERENDE FREMGANG
PÅ LANGRENNS-FRONTEN
74 premier tatt i vinter

Uten tvil har man i skigruppa nå
fått en virkelig fin gjeng av unge
langrenns-løpere, både jenter og
gutter. De er i alderen fra 9 til 13 år,
altså noe å bygge på. Det har de
allerede bevist. I alle renn porserne har
vært med i denne vinteren, har de
gjort et godt innhugg på premielistene.
Hele 74 premier, derav 14 første
premier, har det blitta I fjor tok
ungene i alt 24 premier. Snakk om
fremgang bare på et eneste år.
Ja, det har gått over all min
forventning, sier ” sjefen” selv, Halvard
Bjørnstad. Men tilføyer straks: uten
den enestående treningsviljen og
interessen til ungene hadde det ikke
godt så bra. Det er ungene selv vi kan
takke for fremgangen.
Og
den
påstanden kan vi
underskrive
på.
Helt
fra
langrenns-treningen kom inn i faste
fonner senhøstes 1971, har interessen
vært jevnt stigende. Det begynte med
4-5 stykker, øket utover vinteren til
8-10. Denne sesongen har det vært
opptil 17 stykker på treningen.

Gjennomsnittlig har Pors stilt med 14
løpere i rennene i vinter.
Og jeg har så absolutt tro på
langrenn her i Pors. Kan vi bare være
så heldige å få lysløype, vil vi få mer
rasjonell trening. Til vinteren vil vi
prøve å få lånt skikretsens 1.000
meter lange transportable løype, og ha
den oppe på Møllerplassen, sier
Halvard, som villig innrømmer at den
store drømmen er å få egen lysløype i
Rugtvedt.
Leif.

KLUBBMESTERSKAP
I LANGRENN

Selv om langrenns-folket har måtte
lete med lys og lykte etter snø i vinter,
har det lyktes å finne noen brukbare
steder. Som et ledd i treningen har
man holdt klubb-renn 1 gang i uka, og
her er resultatene:
JENTER.
10 år.
1) Tove Stenquist. 2) Kari
Gro Jensen.
12 år.
1) Mariann Askedalen.
13 år.
1) Helga Bjørnstad.
GUTTER.
9 år.
1) Morten Knutsen. 2)
Arvid Tveit.
10 år.
1) Bjørn Barth. 2) Hans
Olaf Berge. 3) Kjetil Hølen.
4) Gunnar Stangeby.
11 år.
1) Terje Ødegaardstuen.
2) Rune Bjerkely. 3) Roy
Kristiansen.
12 år.
1) Inge Bjerkely. 2) Jan
Helge Larsen. 3) Jan
Svarteberg.
13 år.
1) Per William Nilsen.

NYBEGYNNERE.
Jenter.
7 år.
1) Kari Stenquist og Beate
Kristiansen.
Gutter.
7 år.
1) Espen Knutsen.
8 år.
1) Haavard Ødegaardstuen.

9-årigen Morten Knudsen har vist fm J
fremgang i vinter. Her får han premien *
for sin 2. plass på Ulefoss.
*

Fotballtrening
for småguttespillere

INNSATSPREMIEN
TIL BJORN BARTH

På annet sted i dette nr. av
Porsbladet er trening for gutter i
alderen 8 - 12 år behandlet. Her skal
vi gå et skritt videre og ta for oss
aldersgruppen 12 - 14 år. Det vil si
småguttespillere.
Fra nå av begynner selve lagspillet å
ta større plass i guttenes bevissthet.
Faktisk større enn de tekniske øvelser.
Man er helt oppslukt av selve spillet,
og dette må treneren benytte seg av.
To tredjedeler av treningen skal
bestå av kampspill. Tross dette blir
også guttene skolert i silt tekniske
register. Undervisningen skal være
interessant, morsom og alltid ha et
mål.
Midtpunktet
i
den
tekniske
undervisningen
skal
være
de
spillemessige former, altså ballovelscr i
begelse i ulike retninger. Smaspillet 4
mot 2, 3 mot 1, 3 mot 3, 4 mot 3 er
ypperlig gruppespill, hvor man lærer
den direkte pasning, lukepasning,
taklinger, driblinger og ikke minst å
bevege seg i åpent rom etter pasning.
Et godt og riktig tilslag er en stor
styrke for en fotballspiller.
Treneren må få disse guttene til å
legge vekt på nøyaktige avleveringer,
og må derfor stadig korrigere
fotballbevegelsen
og standbeinet.
Påpeke at de må legge merke til under
spillets gang hvor kameratene plasserer
seg. De må stadig presses til å kaste
raske blikk omkring seg, slik at de vet,
før de spiller ballen, hvor medspiller
befinner seg. La dette drilles inn gang
på gang, slik at det til slutt går i blodet
på dem.

Etter poenberegningen 10 for seier,
9 for 2. plass, 8 for 3. plass o.s.v. ned
til 1 poeng for 10. plass, har
langrenns-utvalget kommet frem til en
helt rettferdig avgjørelse når det
gjelder innsats-premien i år. Ti renn er
lagt til grunn for poengene, renn der
alle porserne har vært med. Med 1.
plass i samtlige ti renn var det ingen
tvil om at Bjorn Barth skulle ha
innsats-premien.
Slik ser poenglisten til efe 8 beste
ut:
Bjørn Barth 100 poeng
1.
Tove Stenquist 58.
2.
Helga Bjømstad 43.
3.
4.
Inge Bjerkely 39.
Morten Knutsen 38.
5.
Per William Nilsen 37.
6.
7.
Hans Olaf Berge 36.
8.
Kari Gro Jensen 26.

Flere 1. plasser og bakkerekorder til Alf Hansen i år.
Våre hoppere har tross en snøfattig
vinter fått med seg noen renn. Flere
topp-plasseringer har det blitt.
Dessuten bakkerekord og lengstehopp.
Bjørn Østland
innledet med å vinne B-kJassen i
Vinje helt til i slutten av fjoråret. I
Telemarksmesterskapet på samme stecW'
ble Bjørn nr. 2 og Alf Hansen nr. 3.
Alf hadde lengste hopp på 54 m. To
seire på like mange dager fikk Alf
Hansen da han vant i Klosterkollen
lørdag og fulgte opp søndag i Siljan,
der det også ble bedekerekord. 48,5 m
er Alfs rekord på.
f Grenlandscupen som Pors,
Skotfoss og Odd arrangerte fikk Alf
Hansen en fin 5.plass sammenlagt i de
tre rennene. Han ble nr. 2 i begge
rennene i Rugtvedt (også Odds renn
måtte gå i Rugtvedt) og nr. 11 i
Hasselbakken. 573,5 poeng i alt.
(196,8, 177,9, 198,8).
I Norgesmesterskapet ble Alf nr. 10
i B-klassen. Han var best av hopperne
fra Grenland.

Flesteparten av dem vil nå absolutt
bestemme seg for å spille på visse
plasser. Det vil være klokt å forklare
dem at det er en fordel at de forsøker
seg først på flere plasser. Spilleren vil
da ikke bare lære seg å finne sin egen
plass på laget, men også forstå de
andres oppgaver.

Følgende taktiske kjennskaper skal
guttene ha:
1. Oppgavene til de forskjellige plasser
på laget.
2. Viktigheten av å stadig løpe i fritt
rom
med
henblikk
på
kombinasjoner.
3. Samspillet i forsvaret og angrepet.
4. Manns- og sone-oppdekking.
5. De enkleste taktiske an vendinger
ved
frispark,
innkast
og
hjørnespark.
6. Spillereglene.

Gjennom ulike komkuranseformer
for hoppinger og løp over korte
strekninger og med vendinger blir
spensten og kraften oppøvd. Særlig
fotballmåten å løpe på blir forbedret.
Man kan også med fordel benytte ball
over disse korte distanser. Det er vel
ingen grunn til å underslå at
overkroppen til ungguttene ikke står i
forhold til underkroppen. Man må
derfor gjennom enkle styrkeøvinger
forsøke å forbedre overkroppens
muskler. Samtidig skaper man også
rom for lungene. Ser det som en
fordel å innøve enkle turnøvelser.

«Jb°o Haigei mæÆ
i Norway*Cup
I

Dersom det blir aktuelt å sende lag
til Norwau-Cup i år, blir det
junior-laget, sier "Dutte” Realfsen til
Porsbladet. -Av fjordårets lag, sier
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Per ikke så
optimist i år
Skal jeg være ærlig, er jeg ikke så
optimist i år som ifjor. Da viste det seg
jo at min optimisme var begrunnet.
Men selvfølgelig tar vi i år også sikte
på å kjempe i toppen, til tross for at
det tydeligvis var vanskelig å motivere
spillerne for en ny sesong til å
begynne med, sier oppmann Per Dahl i
et intervju med Porsbladet foran
sesongens mange og harde dyster.
Jeg tror laget skal bli bra, og innen
alvoret begynner er guttene sikkert
blitt
mer
pigge.
Fram
til
serie-premieren skal vi kjøre hardt,
men at de tidlige trenings-kamper pa
gress gjør oss bedre, har jeg ikke tro
på. Det er først og fremst å kunne
bruke banen til trening så tidlig som
mulig som vil gi oss utbytte, fastslår
Per. Det må være hensikten med
varmekablene, legger han til.
Trenings-fremmøtet?
Nå er jeg ikke fornøyd før alle er
her hver gang. På denne bakgrunn vil
jeg si det ikke har vært så bra.
Kampoppsettet?
Jeg synes forbundet i år kunne
vridd litt på det. Det er lite
oppfinnsomt. Vi har de samme lagene
hjemme på vårparten i år som ifjor.
Moss for eksempel til og med på
samme dag som ifjor! Nei, viønsker
oss en variasjon fra år til år.
De to nyinnmeldte, Amstein og
Jørn?
Avgjort
fine
forsterkninger.
Arnstein på midtbanen og Jørn
Hansen i angrepet. Jørn har jeg
tiltenkt en spesiell oppgave der
fremme, men jeg vet ikke om jeg får
de andre i UK (Ivar og Roy) med meg,
sier Per.
Hva går tanken ut på?
Nei, det vil jeg ikke si noe om.
Leif.

Pors vinner av Krystal-Cupen etter 2 —
1 seier over Hei i finalen.
0

han videre, er det bare noen få som er
for gamle i år. Jeg mener derfor laget
ikke er dårligere enn ifjor, og det
skulle være moro å se hva guttene
kunne greie i denne cupen.

Pors vinner av Tollnes
fotballturnering innendørs.

B.K.’s

A-laget startet hard treningen for en ny
sesong 5. desember ifjor med 3 ganger
ukentlig, for senere å øke til 4 ganger.
Roy Martinsen er også i år trener.
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Trening av unge fotballspillere i alderen 8-12 ar

Blinkskudd

O

Vi skal her se litt på hvordan
Fredrikstad- og landslagets tidligere
spiller,
Roar
Johansen, mener
treningen av de yngste fotballguttene
bor være:
SPILLERE I ALDEREN 8 - 10 ÅR
Hovedvekten ved undervisningen i
denne aldersgruppen er å lære ungene
å tilpasse seg en bevegelig ball. De må i
beregning og viten forstå hvordan man
nærmer seg ballen. Treneren skal legge
vekt på allminnelig kroppsbeherskelse,
slik at guttene kan bevege seg riktig å
motta og nikke ballen. Små plastballer
eller spesielle gutte-baller kan være
gode hjelpemidler. Det er en fordel å
ha en ball til hver spiller. Vi må i
denne alderen søke etter å tilegne
guttene grunnelementene i spillet, og
deretter videreutvikle det.
Ballbehandlingen, teknikken og
forståelsen av ball-mottaking, levering
og bevegelse blir godt utviklet
gjennom spill 6 mot 6 på en

banehalvdel og uten mål. Treneren må
hele tiden være aktiv med å rettlede.
SPILLERE I ALDEREN 10 - 12 ÅR
I allminnelighet spiller guttene
fotball med et vist alvor. De vil alle
være angripere og skyte mest mulig.
Senere går de inn for å vise at de har
fin teknikk. De forsøker videre å
drible flest mulig av motpartens lag.
Nettopp gjennom dette vil man
ødelegge
grunnelementene
i
fotballspillet.
Treneren for denne aldersgruppen
skal gi greie og enkle forklaringer som
blir lett forstått. Riktige anvisninger i
f.eks.
innsidespark,
yristspark,
hvordan de skal holde standbeinet nær
ballen og bevegelser ved headinger.
Her kan også mindre baller med hell
benyttes. Det er meget verdifullt å la
guttene få øve i mindre grupper, og
hele tiden være under oppsyn. La dem
få oppgaver de i fremtiden vil få innen
laget. Allerede nå begynner denne

aldersgruppen å få lyst til å bli keeper,
forsvarer eller angriper. Det faller dem
alltid vanskelig å holde plassene sine,
fordi det helt impulsivt er naturlig å
folge ballens gang. Vi lærer dem
forståelsen av de forskjellige plassers
funksjoner ved å la målmannen øve
inne i målfeltet, forsvarerne langs
sidelinjen hvor de foretar øvelser som
lange pasninger langs sidelinjen, og
hvor de legger inn pasninger fra
flanken. Da kan angriperne starte på
ballen og skyte i mål.
Langsomt vil man i denne
aldersgruppen få guttene til å forstå
dette med å kombinere. Derfor må vn
absolutt la halve treningstiden gå med
til å tilgodese øvingsspilL Av og til kan
man med fordel spille med to
11-mannslag. Spillereglene, særlig
offsidereglene, skal ,am strengt
overholde. Et offensivt spill med stor
vekt på angrep hele tiden er vårt mål
for disse unge. Ballen skal gå hurtig
mellom de to målene .

Seniorlauget og damegruppa i
fellesskap har virkelig skutt blink med
sine hyggekvelder i klubbhuset. Det
har hver gang vært stuvende fullt og
topp-stemning, noe
ikke minst
musikken har sørget for. Til den siste
kvelden (9. mars), var det the
Moonlights som slo an tonene og fikk
gammel og ung ut på dansegulvet. Det
er
ikke
tvil
om
at
slike
sammenkomster har sin store misjon.
De er med på å knytte medlemmene
nærmere sammen, og man får stifte
bekjennskap med folk også utenom
sin egen gruppe.

■

C

vem blir den Ijardeste
Ja, hvordan er sjansene iår? Det er
et
naturlig
spørsmål
alle
klubbpatrioter stiller seg foran hver ny
fotball-sesong. Og nettopp det
spørsmålet har Porsbladet stilt noen
ivrige tilhengere her hos oss. Dessuten
spurte vi hvem de mente vil bli den
hardeste ”nøtta” i kampen om
opprykking.
Vi fikk disse svarene:
FRANK
OLSEN,
tidligere
B-landslagsspiller: Pors er avgjort gode
nok til å hevde seg i toppen. Måtte
guttene bare få den rette gnisten.
Østsiden blir ”stygge” i år. Laget har
fått flere gode forsterkninger, og må
regnes blant de beste i avdelingen.
Sarpsborg derimot har jeg ikke tro på.

tnøtta* l

RUNE FRØNES, jr. spiller og
A-lagskandidat: Vi er avhengig av
endel folk. Kan bare disse slippe
skader, kan vi ha muligheter til å
kjempe i toppen.
Den som ligger best an til opprykk
er Østsiden.
IVAR
KRISTIANSEN,
UK-medlem: Noen ganger er jeg i tvil
om sjansene i år fordi jeg kan følge
med i tempoet på treningen. Men
bevare-meg-vel må jeg jo tro det beste,
laget er bedre i år enn ifjor.
Når det gjelder opprykk holder jeg
på Sarpsborg. Men Odd blir heller ikke
noe dårlig lag i år. Disse to aspirerer
sterkest til en plass i toppen, etter min
mening.
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vordan er tjansenel

Det at folk spør når neste kveld skal
være, må
i
gi arrangørene det beste
bevis på at dette er noe som slår an.
Og vi for vår del vil allerede nå
oppfordrej
Seniorlauget
og
damegruppa til å gjenta suksessen til
høsten, selv om vi vet at det ligger
mye arbeide bak å arrangere suksessen
til høsten, selv om vi vet at det ligger
mye arbeide bak å arrangere
hyggekveld for en 100 mennesker. ,
Men det er ikke bare (de
’
?.ld
forannevnte som har holdt hyggekveld
denne vinteren. Hovedstyret hadde en
etter sitt årsmøte, mens fotballgruppa
har hatt to.

Damegruppa holdt sin tradisjonelle
fest for eldre på klubbhuset tirsdag
den 20. mars. Ca. 90 stykker var mott
fram da formannen ønsket alle
hjertelig velkommen og leste en fin
prolog. Sokneprest Bergan holdt en
kort andakt og søte småpiker sang og
spilte gitar.
Så var det kaffe og deilige smørbrød
Og
kaker
som
damegruppas
medlemmer hadde stelt istand. Oscar
Kjellevold takket for maten og festen
gikk videre med sang av småpikene og
tryllekunstner av LeonHardo. Tellef
hilsen fortalte historier og så var det
trekning- i gratislotteriet
og- mange
kunne ta med seg en gevinst hjem.
Qr\1/r f
a1 a
Sokneprest Bergan nurliiftot
avsluttet rlof
det V-ihele,
De eldre ga uttrykk for at de hadde
hatt det koselig og at dei setter stor
pris på dette tiltaket.

-
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Tirsdag 13. mars hadde seniorene sin
første trening på stadionmatta, takket
være varmekablene.

ii Fest for eldre.

for hyggekveldene

i.

Porsbladet spør:

9
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Jr. laget startet treningen 15. januar
og har siden trent 3 ganger i uken
utendørs. Den første treningskampen
ble spilt 2. mars.
{

Småguttene og lilleputtene startet
treningen
på
Vestsiden
skole
henholdsvis 20. januar og 9. mars.

Porsere i Fotball
kretsen
I Fotballkretsens administrasjon,
utvalg og komiteer er disse porsere
med: Helge Madsen viseformann i
styret, Per Dahl UK-sjef for høyere
lag, Jan Runar Arvesen medlem av
Dommerkomiteen, Thron Kjellevold
varamann i samme komite og Roy
Elseth varamann i Juniorutvalget.
Dessuten er han en av trenerne for jr.
kretslaget.

På hyggekvelden 9. mars var
utdelingen av idrettsmerkene et
populært innslag. Bildet viser de av
merketakerne som var til stede. I alt
var det 40 som tok merket ifjor.
1
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Varmekabler et faktum
Av Kjell Gundersen.
Et nytt kapitel er skrevet i
foreningens historie. Man har gått til
anskaffelse
av
varmekabler på
stadionmatta. En investering på
120.000 kroner. I mars ble det holdt
medlemsmote om saken. Bare et fåtall
var tilstede der. Av den grunn har
Porsbladet bedt Kjell Gundersen,
medlem av kabelkomiteen gi leserne
en redegjørelse om hva som er skjedd.
Kjell skriver:
Komiteen som ble nedsatt, begynte
å
innhente
tilbud
til
et
varmekabelanlegg i april—72. Den 4.
mai ble det utarbeidet materiale
oversendt foreningen til godkjennelse.
Klarsignalet ble gitt, og nedploying av
kablene ble gjort i løpet av juli. I
august ble trafokiosken oppført av
SKK. Den resterende montasjen ble
gjort i løpet av vinteren, og 15.
februar ble anlegget startet.

Tekniske data.
Varmekabelene som ble ployet med
en spesialplog, ligger i en dybde på 30
cm, og med en innbyrdes avstand på
35 cm. Totalt er nedlagt ca. 20.000 m
med kabel, som er koplet sammen i 14
stk. koplingsbokser i en groft i vestre

ende av gressmatten. Fra grøften går
14 stk tilførselkabeler til trafo. Videre
er det innstallert 2 stk termostater
under gressmatten, som bevirker at
den ønskede temperatur oppnåes.
Varmekabelene utgjør en effekt på
60 watt/m2, og totalt ca. 420 KW.
Anlegget er tilkoplet en spenning på
380 volt.
Til kraftforsyningen har SKK bygd
opp en trafokiosk på Stadion. SKK
har bygd trafoen uten omkostninger
for foreningen, da det ble stilt tomt til
disposisjon.
Plasttildekking.
Foreningen har videre gått til
anskaffelse
av
plast
polythen
uvetenfolie. Hensikten med plasten er
å
fremskynde gressveksten, og
dessuten begrense utgiftene til
strømforbruket. Plasten er 0,15 mm
tykk. Plasten består av 2 stk duker,
hver med størrelsen 56 x 74 m.
Dukene rulles av og på ved hjelp av 2
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stk. plastrør, som har en lengde på 58
m/stk og en diameter på 315 mm.
Rullene veier ca. 440 kg/stk., Og
plasten ca. 800 kg/stk.
Plasten skal rulles av en gang pr.
uke for lufting. Tiden for lufting er ca.
1 døgn.
Oppstarting av anlegget vil vanligvis
ligge rundt 20.februar. Denne dato er
bl.a. avhengig av Bandygruppens
terminliste. (Planene er at Pors
Stadion skal islegges om flomlys
anskaffes).
Spillematten er derav spilleklar ca.
20. mars om de klimatiske forhold er
normale.

Bjarne Lingaas:

NORSKE BOKSERE
FOR BESKJEDNE I RINGEN
Må lære seg kontra-boksing
Vi norske er for
f beskjedne
’
i ringen. Vi må lære oss kontra-boksing. Det vil si
for eksempel tre raske slag. Så et skritt tilbake til motstanderen,'
- ..., for så å komme
igjen med en ny
r slag-serie. Men her må det absolutt være tempo og eksplosjon.
Kan vi lære å trene denne veien,
’ , er vi kommet langt. Dette sa blandt annet
tidligere stor-bokser, nå instruksjonskonsulent, Bjarne Lingaas da han besøkte
Pors-treningen forleden.

Okonomi.
De
totale
utgifter
for
varmekabelprosjektet ligger på ca.
120.000 kr. 1 folge komiteens
kontakter både i Norge og Sverige er
dette muligens ”verdens rimeligste^?.
anlegg”.
De totale utgiftene til strømforbruk
pr. år vil ligge på ca. 10.000 kr.

Han sa videre: slik boksing krever
kondisjon og styrke, men er meget
effektiv. Ja, det kan være nok til å
vinne kampen. I Pors har dere mange
gode boksere. Kan de komme inn i
den "gaten" hvor kontra-boksing har
en bred plass kan det bli mange
triumfer. Men det er ikke gjort i en
hånd-vending å lære dette. Man kan
ikke vente resultater etter bare noen
måneders trening. Det kan ta år for å
få det skikkelig til, presiserte Lingaas.

Komiteen har bestått av Einar
Gundersen formann, og medlemmene
Ivar Kristiansen. Tor Andersen og
Kjell Gundersen.

Alle slag
Men la han til, det er selvfølgelig
ikke meningen at man skal "glemme"
de andre slagene man har lært. På
treningen skal man lære hverandre å
bokse. Det er ikke nødvendig å treffe.
Hensikten er at man venner seg til å
slå alle slag. For et øyeblikk å komme
tilbake til kontra-boksing, her bør
man kjøre runder på 1 1/2 minutt. Så
kort pause og påzn igjen. Det er ikke
tvil om at det er rette måten for å få

Nytt fra Damegrappa

HONNØR TIL PORSBLADET
—Jeg vil gi min honør til Porsbladet. •
Jeg får det tilsendt og leser det med
stor interesse. Bladet er et viktig
ledd til å spre informasjon i
foreningen.
Disse hyggelige ord kom fra ingen
ringere enn Idrettskretsens formann
under
hans
hilsningstale
til
Hovedforeningens årsmøte i år.
Takk for det, herr formann!

26 Pors-jenter på
turnfestival i Haugesund.
Til sommeren skal Haugesund
Turnforening arrangere turnfestival
for ungdom. Her blir Pors representert
med 26 jenter i alderen 13 — 16 år.
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Juletrefest for medlemmer med barn ble avholdt den 8. januar. 80 unger og
50 voksne var tilstede og vi hadde det riktig koselig med gang rundt juletreet,
boller og brus og besøk av julenisser med godtposer til barna, akkurat slik som
det skal være på en riktig juletrefest. Mange av barna underholdt med sang og
var riktig flinke.
Den 13. januar hadde vi vår tradisjonelle årsfest. Ca. 80 stk. var tilstede og
stemningen var på topp fra vi kom og til festen sluttet kl. 2.00. Vår populære
’
n j av festdeltagerne bidro med
”Porse-trio” spilte opp til” dans
og flere
underholdning utover natten.

Damegruppa har i vinter arrangert to hyggekvelder sammen med seniorlauget.
Det har vært ca. 100 stk. tilstede hver gang og programmet har vekslet med
underholdning, dans og bevertning. Disse hyggekveldene er blitt meget
populære.
Videre har Damegruppa vært på omvisning i Diplom-Is’ anlegg i Torskeberget.
Dette var meget interessant.
t
n
Damegruppa får stadig nye medlemmer, men det er plass til flere °g alle som
er interessert er hjertlig velkommen til klubbhuset annenhver tirsdag kl. 19.00.

15. februar satte ”Jeisen” anlegget igang.

j

det nødvendige tempo. Kjører man
tempo, kommer også kondisjonen. De
som trener idag må få kondisjon til å
slå serier. Jeg husker når jeg bokset
selv, jeg var "redd" for å slå serier.
Dette fordi jeg fryktet at kondisjonen
ikke var god nok.

Mer teori

Heretter mener jeg vi må legge mye
mer teori inn i bokse treningen. Vi skal
ha litt fantasi i boksingen også. Vi må
fornye og variere slagene. Det er
mange måter å bokse på. Det var ikke
en OL-mester i Munchen som bokset
likt. Vi skal ikke tvinge en spesiell stil
inn i en bokser, fastslo Lingaas.
Hvordan skal nybegynnere trene?
Når guttene er ganske små, skal det
være lek. De skal lære slagene o.s.v.
Når de er 14 — 15 år må det bli mer
system i treningen. Da skal guttene
blant annet ha styrke-trening med
seniorene minst en gang i uka.
Leif.

En mors tålmodighet overfor sitt barn
er som en tube tannpasta - den blir
aldri helt brukt opp.

19 ferdighetsmerker i boksing
Disse 19 gutte-bokseme klarte
ferdighetsmerket i bronse ved et
stevne på Vestsiden skole: Rolf Nilsen,
Rune Svendsen, Tellef Johansen,
Trond Rollefsen, Jens Thysted, Tor E.
Andersen, Tore Heie, Roger Augestad,
Roger Kristoffersen, Jan Ellefsen,
Ronald Håkonsen, Kåre Wagenius,
Finn Schønning, Øivind Nilsen, Kjell
Hansen, Jan T. Gunhus, Frank
Andersen, Teije Børresen, Tore Olsen.

- ------------------------------------- —___ ___________ PORS - BLADET
KLÆR TIL ENHVER !
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

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

13

Elter varmekabler kommer:

Gå til

fra

1

BOTNEN

Isnksen

•OAtqftvriril

Ved brua Porsgrunn

Telefon v. brua 52 951

Telf. 51632

— /Ir Kjell Gundersen —

REFtEX

Rossing Bakeri

Torgt. V. Porsgrunn

BAKERI OG KONDITORI

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE
Telefon 50 260

V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

FLOMLYS TIL 480 000?

I

H, M, Marthinsen A.s

Telefon 52392 — Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING

Etter
at
komiteen
for
varmekabelanlcgg hadde utredet et
forslag til anskaffelse av lysanlegg på
Pors Stadion, ble del gitt fullmakt av
Hovedforeningen til innhente tilbud
for en eventuell anskaffelse av dette. I
denne forbindelse ble også en søknad
fra Bandygruppen trukket tilbake i
Porsgrunn kommune om anskaffelse
av nytt lysanlegg på Vestsiden Skole’s
idrettsplass. Ettersom tavlen for
varmekabelanlegget kunne gjores i
kombinasjon med lysanlegg, ble de
nødvendige installasjoner for denne
kombinasjon gjort.

Den totale omkostninger beløper
seg til ca. 480.000 kr. Nå er det
selvfølgelig
ikke
meningen
at
foreningen alene skal belastes med
denne sum. Man tar sikte på å få 1/3 i
tippemidler,
1/3
av Porsgrunn
Kommune, og 1/3 i egeninnsats, (kr.
160.000,— på hver andel.)
Rundt banen skal det settes opp 4
lysmaster, hver 40 m høye. Hver mast
får 12 armaturer med 220 V lamper.
Når nå flomlysanlegget har kommet
så raskt etter varmekabelanlegget, er
det i første rekke av den grunn at man

da kan utnytte de muligheter
varmekabelanlegget gir. Videre at
Bandygruppen
endelig
kan
få
brukbare trenings- og kampforhold.
Fra bandyhold hevdes at det er et
være
eller
ikke
være
for
Bandygruppen man står overfor. For
mange kan investeringene i de to
prosjekter være uoverkommelige, men
det appeleres til medlemmene å mote
frem til medlemsmøtene, hvor de
endelige informasjoner og planer
legges frem.

V. Porsgrunn

Porselen skiller seg ut fra andre keramiske metaller
ved sitt rene, hvite utseende og sin store styrke.
Ikke uten grunn ble Porselen før kalt "det hvite gull".
Her vises kaffeserviset Spire,
en stilren og moderne representant for
det tradisjonsrike Porsgrund porselen.
Spire fås også som middags- og te-service.
Spør etter Spire fra Porsgrunds Porselænsfabrik.

Bantlysesongen ikte så ml
&SPIRE

Alle våre renn
etter
programmet
Til tross for håpløse snøforhold,
fikk skigruppa likevel avviklet sine 3
renn i vinter. Langrennet 28. januar,
målte riktignok flyttes til Tørdal,
mens Område-rennet 11. februar, og
Rugtvedt-rennet den 23., gikk etter
programmet i Rugtvedt. Ja, man
kunne endog leie ut bakken til
Odd-rennet den 25. februar.!

De vanskelige isforholdene tatt i
betraktning, har ikke sesongen vært så
verst, sier Arne Hegna i en kommentar
til årets bandy-sesong. Vi sikret oss ny
2. divisjons-kontrakt, og ble dessuten
kretsmestere. B. jr- og gutte-laget
derimot ble ”uplassert”. Serien for
disse ble nemlig ikke ferdigspilt. Det
sorget værgudene for.
A-laget fikke et 19-1 tap?
Ja det skyldes forst og fremst
keeper-svikt. 1 den kampen hadde vi
en ung og urutinert målmann, og del
har lett for å innvirke på hele laget.

Dessuten hadde
skøytetrening.

vi

svært

Liten

Belastning
Jeg
vil
si
det
tette
kamp-programmet med 2 og 3 lamper
i uka var en belastning. Når vi skulle
ha utekamper på hverdager var det
ikke lett å stille lag på grunn av
arbeide. Kan vi bare til neste sesong få
samlet guttene, tror jeg vi skal få et
bedre lag, sier Ame.
Leif.

Når det gjelder SYMASKIN

Til

epsiISL^

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

Stoff, Trad, Småvarer,
glidelåser, klipping
bruker alle
Porsere

Husqvarna ®
Salg - Service - Innbytte
v/Knut Slåtta - Tlf. 54630
Porsgrunn Vest

Wrtjort hyldest
til NM-guttene
Blomster og nevekjempere hører
ikke sammen. Det lyder som et
paradoks. Men kanskje er dere
interessert i å ”plukke blåveis”? Med
disse ord fikk våre 5 Norgesmestere i
boksing en fortjent gave
fra

Hovedforeningen under årsmøtet. Vår
seniormester, Einar Nilsen, var
dessverre ikke tilstede, men han var
heller ikke glemt. Et flott porselensfat
med Porsmerke i midten kunne Erik
Johansen motta på Einars vegne.
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200 GUTTER I JR.AVDEUNGEN

Ny 2. divisjons-kontrakt
og KM til bandy-gutta
■'Bare for å holde spenningen ved like, sa spøkefulle bandy-gutter da det
endelig ble klart at plassen i 2. divisjon var sikret. Vi spilte for to ting i år: å slå
Brevik, og å sikre oss ny kontrakt. Begge deler gikk, fastslår gutta. I tillegg ble
det også kretsmesterskap.

Joda, det gjorde så. Men 2.
divisjons-plassen hang i en tynn tråd
til
siste
slutt.
Haslum
ble
redningsplanken. Laget, som lå helt i
bunnen av tabellen, måtte vinne sin
siste kamp for å gå forbi Pors. Det
gikk ikke. Hele 0-6 ble tapet. Siden
bare ett lag skal ned, ble porseme
stående. 7 poeng (derav 5 i kamper og
2 "gratis” da et lag ikke motte) og et
målforhold på 24 - 69 ble faciten.

Sent igang
Trostesløse værforhold forsinket
serie-starten med vel 2 uker, fra 10. til
28. desember. Da var ihvertfall
forholdene
i
Buskerud
og
Oslo-området blitt brukbare. Det
resulterte i fire strake utekamper for
Pors, med like mange tap. Noe annet
var heller ikke å vente, da guttene
totalt
manglet
skoyteog
kamptrening. Stort bedre med

Et glimt fra kampen mot Brevik på Furulund. Vi ser Finn Motren Steen
i et forsøk på å forsere en Brevik-spiller. Helt bak Thron Kjellevold.

skoytetrening ble det heller ikke
senere i vinter, da man måtte kjore
hardt på med kamper for å få serien
ferdigspilt. Ofte var det både to og tre
matcher i uka, noe porseme selvsagt
ikke var alene om å ha.
KM og Brevik-skalp
Først 14. januar kunne første
hjemmekampen spilles. Den begynte
oppmuntrende idet en Pors-ball satt i
gamet allerede etter få minutter.
Likevel kunne man ikke hindre det 5.
tapet på rad. Det 6. kom også. Men så
begynte det å skje ”saker og ting”. I
de neste tre kampene ble det 5 av 6
mulige poeng. Først seier over
Drammens B.K. i flomlys på
Tveten-banen, så uavgjort mot Haslum
i Oslo og endelig 3-1 gevinst over
Brevik på Vestsida. Den "skalpen”
henger alltid høyt. Guttene viste en
gnistrende innsatsvilje og kjempet
nesten over evne. Her skulle det
vinnes, og 0-1 nederlaget i Brevik
tidligere på vinteren skulle hevnes.
Med slik innstilling og innsats i hver av
de andre kampene hadde nok porseme
sluppet å kjempe på bunnen av
tabellen. Neste sesong får man
"tenke seg at man spiller mot Brevik
i hver kamp, da skulle det bli poeng av
det....
Seiren over Brevik gav Pors også
KM-titelen i år. Lagenes to innbyrdes
bppgjør avgjorde kretsmesterskapet.
(Begge fikk altså 2 poeng, men våre
vant på bedre målforhold).
En liten baksmell kom i de to siste
kampene, der begge på hjemmebane
endte
med
tap.
(Fullstendig
resultatliste og tabell på annet sted i
dette nummer).
KRETSMESTRENE er: Bjørnar
Natedal, Jørn Sandvik, Øyvind
Nenseth,
Tore
Berberg,
Rolf
Svennungsen, Finn Morten Steen, Nils
Olaf Isaksen, Bjørn Bach, Jan
Magnussen, Thron Kjellevold, Tom
Hellerich, Finn Holtan, Ame Hegna,
Kjell Johansen.
Leif.
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7 lag i årets serier
Med smått og stort har vi ca. 200 gutter i junioravdelingen i år, sier
otballgruppas jr. oppmann, "Dutte" Reaifsen i et intervju med Porsbladet. Vi
Sta%ic lun'orla9' ? gutte- og 2 smågutte-lag i serien, samt 2 lilleputt-lag i
TA/SIF-serien.
-serien. Dessuten blir det 4 miniputtiag i en intem-serie.

Hvordan holde orden på så mange?
Det er en oppmann for hvert lag.
Han får bestemte oppgaver å ta seg av.
Han skal blandt annet påse at
trener-oppsettet blir fulgt, og ikke
minst sørge for at skjemaet for
trenings-dager og tid blir overholdt.
Dette skjemaet må følges slavisk. Blir
det stokking her, blir det bare tull,
presiserer "Dutte", og legger til: skal
hver og en trener eller leder tilpasse
iseg silt eget skjema, er vi nødt til å
komme skjevt ut.
Effektivt
Hvordan drive en jr. avdeling mest
mulig effektivt?
Lang pause! Dette var et vanskelig
spørsmål, sier "Dutte” før svaret
endelig kommer:
Skal vi se rent sportslig på det, må
vi "skjære til beinet". Det vil si bare ta
hånd om de vi ser vi får bruk for. Men
det er klart det ikke går. Fra de minste
og opp til gutte-laget må vi drive
sosialt arbeid. Alle må få være med.
Når man kommer til jr. laget derimot,
må "klinten skilles fra hveten".
iDaQQDKItlDUDtirHIDDnDI
iBBaoQaDonDaiiaaDaBi

Helga Bjørns tad
1

i
I 13
år,
representerte
Pors
områderennet (langrenn) i Evje.
6.600 km har langrennsfolket kjørt
for å være med i renn i vinter.
har
fått
Macka
Grimsgaard
Idrettskretsens diplom.

Porsere i
Idrettskretsen
er
Kjellevold
Rod
Duddi
styremedlem og formann i utvalget for
Utdanning og rekruttering, Vivian
Gundersen er medlem av Trimutvalget.
Rolf Nygaard er en av de to revisorer
og Macka Grimsgaard er med i
Valgkomiteen.

Tar vi godt nok vare på talentene?
Vi har igrunnen ikke gjort det. Nå
har det kommet ny serie-ordning for
juniorene, som vil gi dem bedre
matching. Fra høsten skal den beste
halv-delen i hver av puljene spille
sammen i en. Vinneren her blir
automatisk Telemarksmester. Slik det
har vært, har vårt jr. lag gjennom hele
sesongen spilt mot mange dårlige lag.
Guttene har vært helt overlegne, noe
som ikke har inspirert til å spille god
fotball. Det har ikke blitt skikkelig
trening engang.

Fornøyd
Fornøyd med forholdene i jr.
avdelingen?
Økonomien har jeg ikke noe å klage
på. Stort sett får vi bevilget de penger
til materiell vi trenger. Det er heller
ikke problemer å få penger til turer
for guttene.
Spesielle ønsker foran sesongen?
Mitt høyeste ønske er å få mer plass
til trening. Dessuten håper jeg på gode
sportslige resultater for alle lagene,
sier "Dutte".
Leif.

Bin bjørnetjeneste?
Du loste ikke bare vårt, men også
foreningens
problem,
sa
Valgkomiteens formann da Macka
etter litt påtrykk fra forsamlingen på
årsmotet, gikk med på å ta ett nytt år
som Hovedforeningens formann.
Saken
var
nemlig den
at
Valgkomiteen leverte "blankt” når det
gjaldt noe så viktig som ny mann i
toppen av vår forening. I følge
komiteen hadde Macka, naturlig nok,
nektet gjenvalg etter sammenhengende
5 år som formann. Men vi synes det
var i letteste laget å overtale ham, uten
dermed å beskylde Valgkomiteen for
at de ikke hadde gjort sitt. I iveren
etter å få løst problemet og med en
bare hoderystende Macka, ble han
taktfast klappet inn av en fullsatt sal.
Spørsmålet vi imidlertid sitter igjen
med er om man dermed ikke gjorde
seg selv en bjørnetjeneste. Vi fikk lost
floken, javel. Men bare for kort tid.
Foreningen vokser for hvert år, og
krever mer og mer av folkene i
toppen. Store utvidelses-planer for
stadion-området er i full gang. Disse

vil sannsynligvis være kommet enda
nærmere en realisering i lopet av
inneværende år. Følgelig blir det enda
vanskeligere for en ny formann, hvis
han da kommer fersk inn, å sette seg
inn i det voldsomme arbeidet disse
planer medfører. Dessuten å treffe
viktige avgjørelser i denne og andre
forbindelser.
Det faktum at det ble ny
viseformann i år (Alf Jansen), gjor
etter vår mening ikke situasjonen
bedre. Selv om Alf har flere år bak seg
som varamann til styret, og dermed
har en viss peiling på det som skjer, er
det likevel et stort og krevende sprang
til viseformann. Man blir neppe
moden nok på et år til å overta hele
"skuta”. Det er slett ikke lite å sette
seg inn i. Du har altså kun det ene året
på deg til å bevise at du er den rette
"skipperen" Alf Jansen.
Vi
håper
imidlertid
hele
formanns-saken får en lykkelig løsning
på "valgdagen" i januar neste år. Vi
venter spent på den som tør overta.
Red.
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Arild Weholdt:
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Ivrige turnjenter

■■
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UTEN TVIL DET MEST BRUKTE ORD BLANT SKIFOLKET I
VINTER, OG KLIPPENE NEDENFOR SKULLE VEL FORTELLE
DET MESTE OM ÅRETS SESONG»

JJ7

Ingen
keeper-jobb i år

Ingen målmanns-jobb på meg i
g år! Det bestemte jeg allerede etter
:: Raufoss-kampen ifjor, uten at
akkurat den har noe med saken å
:: gjøre. Ordene kommer fra Arild
:: Weholt, og han fortsetter: Jeg
:: gjentok min beslutning på et
spillemøte tidlig i vinter, så noe
•: nytt er ikke dette. Men jeg stiller
:: meg ikke på bakbeina dersom
J; Asbjørn (Martinsen) skulle få en
:■ skade.
::
Hvorfor ikke i goal?

Vi avlyser
skirennet
25/2.

låDDii
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o

11/2 er avlyst
i

IF Ørn

I

. . .

Breidablikkrennet
9/3 er avlyst

Og i alt ble det

Over 30 avlyste
skirenn i Grenland
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På turngruppas juletrefest som ble
holdt i klubbhuset torsdag 4. januar,
var det 17 turnjenter som fikk utdelt
hver sin teskje i 90 % sølv. Disse
jentene har vært på plass i turnsalen
hver treningstime i sesongen 71/72. 8
- 12 år: Karin Laila Monsen, May
Britt Holte, Åshild Rugtvedt, Inger
Johanne Gisholt, Trine Slåen.

12 — 16 år: Sigrunn Svendsen, Linda
Olsen, Torgunn Kristiansen, Hilde
Haugland, Bente Meen, Signe Kjerstin
Nordbø, Elin Nygård, Gunn Karin
Deilrind, Helga Bjømstad, Marianne
Høidalen, Else Marie Lønn, Karen
Johanne Rugseth.
Det var tUsammen 250 deltakere på
festen.

Juniorlandskampen
Norge-Sverige

Gjerpen
må avlyse

Borgestafetten

Jeg vil heller prøve å få en plass i
løpe-rekka på B-laget. Har i vinter
trent hardere enn før, og vil
fortsette å trene 2 ganger i uka for å
holde formen ved like.
Aldri mer i goal?
Jeg gjør det helt klart at min
beslutning bare gjelder for i år.
Ingen vet om ikke lysten på en
keeper-plass kan komme tilbake
neste år. Nå
i
får jeg ihvertfall
helgene fri. Dessuten har jeg kjøpt
hus, og kan "skyide på" at jeg får
nok å gjøre med det, sier Arild.
Leif.

uten skoft

w

Vi må vel kunne si at denne
landskampen var meget positiv sett
med norske øyne. Riktignok tapte vi 7
- 3, men resultatet skulle iallefall
vært 6 — 4, eller kanskje 5 — 5. De
unge guttene vi stilte opp med er i
(ferd med å tilegne seg krefter og
kondisjon til å gjennomføre en kamp i
et stort tempo. Det mangler
selvfølgelig enda mye når det gjelder
det boksemefcsige, men tendensen til
den riktige boksingen er til stede, og
bare det er positivt. Når guttene og
trenerne forstår at ut og inn boksing
er hva vi må satse på, ja, da er vi langt
på vei til å få fart i norsk boksing
igjen.
P.R. Heie vil så gjeme gjøre det
riktige, men er ikke riktig sterk nok
enda. Men med den viljen Paul Roar
har, til å prøve å gjøre det riktige tror
jeg med tiden vil vise resultater. Det
var en av landskampens beste boksere
du møtte, så du skal være fornøyd
med innsatsen.

P.R. Pettersen bokset meget godt
og hardt, svensken var ingen dårlig
mann, men kunne ikke følge Petters
tempo, og til slutt var det bare Petter.
Petter prøver å bokse tempo fra første
sekund, men enda har han ikke krefter
til å gjennomføre tre runder for fullt.
Men når kreftene og rutinen kommer,
da blir det stor boksing Petter.
Stein Halvorsen motte også en
meget god svenske, og kom aldri helt i
gang. Stein har den store feil at han er
lett å treffe. Han løfter hodet når han
slår, og når han unnviker, dermed er
hele hodet udekket og lett å treffe.
Hodet må ned og guarden opp Stein.
Kondisjonen var prima, og det er et
pluss til deg.
T.G. Skarnes bokset en meget god
kamp, og at han kunne tape, nei det er
det ingen av de som så kampen som
kan forstå. Det er bittert å tape en
kamp som han vinner så klart. Men
kom igjen Tom Gisle, det går flere tog.
Tom Gisle kan bli en meget god

bokser når han får et par år til på
nakken. Han mangler enda snerten og
hurtigheten som skal gjøre det riktige
store, når dette kommer blir det store
greier. Kondisjonen og viljen var
hundre prosent.
G. Tommesen møtte en liten
svenske, men selv om han var Uten
bokset han godt. Geir fikk lite og
ingenting til, men skal ha honnør for å
stille opp når vi trenger ham.
Sandersen som varmet opp guttene
i garderoben. Han fikk guttene varme
og pigge, og ikke minst innstilt på å
vinne. Den kanskje viktigste oppgaven
på laget, skjøttet han hundre prosent!
Bjarne Lingås

Gleden finner man sjelden der hvor
man leter etter den.
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Fotball-skole noe for oss?

HERRETRIMMEN EN SUKSESS
Tekst og foto KYRRE

3i

L
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Selvfølgelig synes ungene det er gøyest
å spille ” på to”, men de bør også få
forståelse av at fotball-trening er noe
mer enn det.

Z

1

Frafall
og tilvekst
i fotballen
Vi tviler ikke på at trenere og ledere for lilleputtene, som det nærmere 100 av
Wnnen foreningen, prøver å gjøre det beste ut av treningen. Det sier seg
imidlertid selv at det er praktisk umulig for en håndfull trenere å få den
effektiviteten ut av treningen som man gjerne ønsker. Nå skal selvsagt ikke disse
våre yngste fotballrekruetter ha den samme organiserte trening som gutter
høyere oppover i lagene. Men et visst system må det også være blant de yngste.
Det er ikke bare a dele to partier og spille en times tid, og så gå hjem a si man
har vært på trening. Nei, et minimum av fotball-kunnskaper må ungene i
lilleputt-alderen tilføres.

•"Det er ikke turn, det er bare trim,
sier Daniel Teigen, instruktør for
herretrimmen tumgruppa startet for
en tid siden.
Og god trim - det er det. Da vi var
bortom gym-salen på Vestsiden skole
forleden var 15 mann i full sving med
kurvball.
Vi har et variert program med
løping
og
vanlig
gymnastikk.
Treningen avsluttes vanligvis med
kurvball eller lignende, forteller
Teigen. 1 alt er 17-18 mann i sving
hver onsdagskveld fra kl. 8 til 9. De er
i alderen 30 — 60 år, altså en ganske
stor aldersforskjell.
Det blir ingen konkurranse-turn av
dette til slutt?

Det regner vi selvsagt ikke med.
Dette er en blanding menn fra ulike
yrkesgrupper. Flere av dem har
stillesittende arbeid, og de trenger
jamen avkopling i form av trim. I alle
fall sitter jeg igjen med det intrykk at
alle er fornøyd med dette, Og da er
hensikten oppnådd.

Spreke trimmere i gym-salen pa
Vestsiden skole.
Lengst til venstre instruktør Daniel
Teigen.
imaui

Dere
får
også
benytte
svømmebassenget?
Det får vi, og det er et meget
populært innslag når vi svette og slitne
kommer fra salen. Man blir nesten
som et ”nytt” menneske, slutter
Teigen.

Våre turndamer . . .
Våre turndamer skal være med på
stevnet for voksne i Holmestrand
søndag 27. mai. Likeledes sender Pors
en
fyldig
tropp
til
Urædds
bametum-stevne søndag 3. juni.

TRIMTUR!
40 spreke turndamer hadde samlet
seg ved Vestsiden skole mandag 26.
februar til den tradisjonelle trimturen
rundt Ånnerød.
Snøen hadde uteblitt, og det var
ikke annet å gjøre enn å ta bena fatt.
Værgudene viste seg fra sin beste side,
og humøret var på topp.
Etter ca. 11/2 time var turen
unnagjort. I klubbhuset ble vi møtt
med deilig ertesuppe, mineralvann og
kaffe, og det var ikke få liter som gle
ned denne kvelden. En fm avslutning
etter en deilig tur.
Else.

Og her mener vi fotballskolen
kommer inn i bildet som en viktig
faktor. Vi forutsetter da at man har
nok kvalifiserte trenere. Guttene deles
inn i grupper, og hver gruppe er på
10-12 ”elever”. Har man for eksempel
100 gutter, trenger man 10 trener. (10
grupper a 10 ”elever” med 1 trener
for hver gruppe.)

1 DRAMMEN
hadde Skiold ifjor fotballskole med
175 ’,elever” fordelt på 15 trenere,
som alle var hentet fra klubbens egen
junior-avdeling. ”Pensummet” strakk,
seg over 24 undervisnings-timer, og
ved skolens begynnelse forutsatte man
at de unge ikke hadde noe som helst
kjennskap til fotball. Oppstilling på
banen og regler utgjorde de to første
timene. Siden steg vanskelighets-graden. Fra våren til sommerferien hadde
guttene lært hvordan de skulle spille
ballen, om headinger og riktig
pasningsspill. Ved skolens slutt i høst
hadde ”elevene” vært gjennom hele
rekken av fotballkunnskaper.

Forsøket verdt?
Kunne ikke en fotball-skole her hos
oss være forsøket verdt?
Forslaget har helt sikkert noe for
seg, sier jr. oppmann . ”Dutte”
Realfsen i en kommentar. Imidlertid
byr det på problemer å skaffe plass og
folk til å ta seg av det, legger han til.
Men i og med at vi kommer til å
benytte skole-idrettsplassen mye mer
enn tidligere, er det jo en mulighet
her. Dessuten har vi fått 4 stykker til å
ta seg av de fire intern-lagene.
Jamen, da ser det ikke så verst ut,
”Dutte”!
Fotball-skole er vel og bra. Men skal
vi drive den fullt ut må vi ha en mann
bare til å ta seg av dette og drive 2
timer hver dag, slik at ungene får
følelsen av at de er på en ordentlig
skole, er ”Jeisens” kommentar. På den
annen side har vi i virkeligheten hatt
fotball-skole lenge hos oss. Det hele er
jo teknisk trening, noe vi har fått
gjennom ferdighets-merkene. I år har
dessuten trenerne i jr. avdelingen fått
hver sin instruksjons-bok om teknisk
trening. Den skal følges, gjør den ikke
det, er det galt, sier ”Jeisen”.
Leif.

I løpet av høsten og for-vinteren har
det vært en viss bevegelse i rekkene
blant fotballfolket hos oss. ”Otten”
og John Einar er gått til Urædd,
Øystein Numme til Herkules, Reidar
Ringbakken til Herøya og Kåre
Numme til Tollnes. Men nye spillere
har også kommet til. Fra Brevik har vi
vært heldige og fått unge, lovende
Jorn Hansen. Minst Like heldige har vi
vært med Arnstein Abrahamsen fra
Langangen. Begge vil uten tvil være en
fin tilvekst i "stallen”. Dessuten har
Arild Jensen og Erland Ingebretsen
kommet tilbake fra henholdsvis
Herkules og Heroya.
P.S. Etterat ovennevnte er skrevet
har Kåre Numme funnet ut at Tollnes
likevel ikke er ”noe blivende sted”, og
han er kommet tilbake til oss. Det
samme har Thorbjørn Gravklev gjort
etter 1 år i Herkules. Helt ny
innmeldelse
er
kommet
fra
nordlendingen Odd-Leif Holm. Han
har tidligere spilt for Lyngen.

o
NEPTUN MARINA
PORSGRUNN - Tlf. 50277

Alt til båten
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oksegruppa går inn for to store
stevner neste sesong.
40-års jubileet skal feires

PORS - BLADET
sommeren til å opparbeide en god
økonomi. Dernest bør vi skaffe oss
trenere, og helst da to på hver
"avdeling”. Videre håper jeg at vi får
et par i det nye styret som arbeider
kun med guttegruppa for øye. På
stevnesektoren vil jeg gå inn for to
store stevner, og et av disse er
juniorlandskampen hvor jeg håper
minst halvparten er porsere!
Øyvind

£>

Pors-bladets utsendte har fått
bokseformannen på tomannshånd
mellom travle økter med N.M.boksing, bingo, trening og Danmarks
tur. Det er heldagsjobb å være
formann i ei slik aktiv gruppe kan det
se ut til, Erik?
Ja, det koster mer enn det smaker,
men når en forst skal ha en hobby, så
synes jeg det er like godt å hoppe som
å krype i det.
Tonen synes opptimisktisk, du
stiller kanskje til gjenvalg?
— Ja, hvis årsmotet er av den mening
at de kan bruke meg, vil jeg gjerne ta
med meg jubileumssesongen også.
Som de fleste av de innvidde vet fyller
gruppa 40 år, og vi tar sikte på å feire
med brask og bram neste sesong. Og
til det burde mulighetene ligge vel
tilrette med en slik fin garde som
gruppen nå rår over. Jeg legger ikke
skjul på at fem strake i N.M. for
begynnere vekker visse forhåpninger i
så måte.
Men det er også endel andre
prestasjoner som også tåler dagens lys
blant bokserne denne sesongen?
Ja, bevares Einar, Tom Gisle, og
Petter Røh har gjort bravader, selv om
Einars N.M. innsats ikke sto helt i stil
med det som skjedde tidligere på året.
Ellers synes jeg nesten det er skam å
nevne navn blant den fine gjengen vi
har nå. Neste år har vi kanskje andre
navn helt i toppen.
Planer for sommermånedene?
Vi får ta det spørsmålet opp i det
nye styret, og siden på et medlems
møte for å lodde stemningen. Det som
vel måtte være aktuelt var å ha en
”kosetrening” en gang i ny og ne bare
for å holde kontakten med gutta.
Hvordan har samarbeidet vært i
gruppas styre i sesongen?
Det har vært en fin tone, men
vanskeligheten er å få alle i styret 100
% engasjert, det faller som regel på en
to - tre stykker.
Er formannen fornøyd med det
arbeid trenerne har gjort?

Ja, det er jeg. Men her kommer
spørsmålet om styrets engasjement har
vært godt nok. Selv har jeg ikke nok
treningsmessig viten til å innlede et
fruktbart samarbeid, og dessuten har
jeg mer enn nok å gjøre med bingo,
gammeldans og stevnearrangementer
til å kunne greie mer.
- Betaler boksegruppa trenerne?
Vi har i et par sesonger kunnet
gjøre det, men iår blir nok økonomien
for dårlig til slikt, så det spørs om vi
har begge igang neste år.
Hva syntes du om betalte idretts
ledere, slik som trenere i en rekke
idretter har nytt godt av i en del tid?
Dette var et vanskelig spørsmål,
men det kan heller ikke forties at jeg
ofte har blitt arg når jeg hører
pengegnål fra trener-hold i de
forskjellige grupper og idrettslag rundt
omkring. Jeg kan vanskelig se
rettferdigheten i at trenerene skal
motta honorarer, mens idrettens andre
tillitsmenn kanskje nedlegger dobbelt
så mange timer i sin klubb. En sak er
også at jeg tviler på at mange trenere
pr. idag kostet noe av sin trenerutdannelse selv, og således burde ha krav
på godtgjøring for dette. Hvis så skulle
skje, hvilket for meg lyder som
framtidsmusikk , er nok statens
engasjement i ungdoms- og idretts
arbeid forhåpentligvis et helt annet.
Hvordan er forholdet til den øvrige
I.F. Pors?'
Her er jo saken den at vi er en
gruppe med helt spesille interesser.
Det ligger vel da i sakens natur at vi i
boksegruppa ikke kan mobilisere den
helt store interessen når alt skal dreie
seg om stadion og fotball opp og
fotball i mente. Jeg vil karakteristere
det som et koldt ekteskap på mange
måter, men vi setter pris på at
hovedforeningen synes det er frukt
bart å ha oss med i ”klanen”.
Til slutt Erik, om du blir gjenvalgt,
hva er da dine personlige kjepphester
for neste sesong?
Først og fremst må vi bruke

Kundskap og
miljø.
Det er med glede jeg besøker Pors
boksegruppe. Dette er for meg
personlig, og som bokseforbundets
representant i særdeleshet. Pors har i
dag en boksegruppe som de kan være
meget stolt av, dere har gutter som
skulle kunne bli meget gode boksere#
om noen år.
I klubben har jeg merket meg et
meget godt kammeratskap, og miljøet
ser ut til å være det aller beste. Dette
med kameratskap og miljø er kanskje
det viktigste for i det hele tatt få gode
boksere, ja i det hele tatt for å få en
god idrettsklubb uansett idrett.
Dette miljøet har dere i Pors, ta
godt vare på det.
Norges bokseforbund ser det som
sin oppgave å få sine utøvere til å gå
inn for den rene hurtige tekniske
boksingen. Enhver form for slåssing og
uregelementær boksing, må bannlyses.
Vår drøm er å kunne lære de unge
guttene så hurtig og teknisk god
boksing at det er en skjeldenhet at
disse i det hele tatt blir truffet av noen
slag. Vi vil gå inn for dette, fordi vi
mener at dette er den eneste måten vi
kan få topp boksere på, og blir vi
dyktige nok er det ingen som skal
kunne se på en gutt om han har
bokset selv om han har bokset flere
hundre kamper.
Dette er store ord, men jeg har
møtt boksere som har vært olympiske
mestere i boksing flere ganger, og med
nese som en nybegynner.
Boksingens største kunst er kunsten
og ikke bli truffet, det vil si kunne
treffe motstanderen uten selv å bli
truffet.
I så henseende er fekting og boksing
like, bare at i fekting er det nok å bli
truffet bare en gang.
Bjarne Lingaas
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Det går
bra pa
håndballfronten

Ingen jumboplasser —
godt håp for
utendørssesongen

En kan ikke annet enn si seg godt
med innendørssesongen
fornøyd med
for
72/73
lor
håndballspillernes
vedkommende, Hverken herrelag,
pikelag eller småguttlag har fått noen
jumboplasser,
sier
trener
for
småguttene, Tom
Tom Gavem,
Gavem, som
forøvrig også har kretsdommergraden.
Det er herrelaget som har utmerket
seg best, og disse har da også en 3.
plass i
serien. For pikelagets
vedkommende har det også gått bra,
mens
det
for
småguttlagets
vedkommende har gått dårlig, forteller
)en smule nedtrykt med allikevel
optimistisk Tom Gavem videre. Det
gikk litt dårlig i begynnelsen, men jeg
må få si at det tok seg opp etterhvert,
så en ka nok kanskje si det har gått
jamt godt.
Hvordan er rekrutteringen?
Den er det ingen som vil klage på.
Dette skyldes kanskje for en del at vi
har byttet endel på spillestallen i løpet
av sesongen. Noen har gått og andre
kommet til.
Da kan det kanskje ventes en sesong
som vil bringe de tre håndballagene
langt opp?
Det håper vi selvsagt på, sier
Gavem.
Økonomisk har man også kommet
|Svært bra ut av det. Imidlertid har det
blitt dyrere hall-leie. Håndballkretsen
tar mer nå enn før, og i alt vesentlig
har utgiftene øket.

Noen spillere som har utmerket
seg?
Knut Flaa bør avgjort nevnes. Han
er en utmerket toppscorer, og det skal
mye gjøres å ha 8-9 mål pr. kamp.
Men det er også mange andre, som alle
gjør sitt til å skape gode lag.
I utendørssesongen skal pikelaget
og småguttlaget forhåpentligvis gjøre
seg bemerket, Herre- og guttelagene
skal konsentrere seg om cup.
Og da krysser man fingrene for
utendørssesongen —73.
Kyrre

Herrelagets Jorn Sandvik i "skuddet”.

Pors har en boksegruppe
de kan være stolt av
Vi ser det som vår oppgave å lære
guttene den rette innstillingen til
boksingen, ikke bare treningsmessig,
men også boksemessig.
Humanitet må også en bokser vise,
kanskje i større grad enn i noen annen
idrett. Vi kan tanke oss en gutt som er
totalt underlegen i en kamp, og
motstanderen prøver å slå denne
gutten ut så fort som mulig, er dette
nødvendig?
I kamper med norske motstandere
burde ikke dette forekomme, vi bør
vise både tilhengere og motstandere av
boksing at boksing er og blir THE
NOBLE ART OF SELF DENFENSE.
Alt dette tror jeg både trenere og
boksere i Pors er enige i, og derfor tror

jeg at Pors om ikke lenge har en av
landets beste boksegrupper.
Dere er i den heldige stilling å ha
trenere som Beiten, Thor og Øyvind,
trenere som lærer guttene å bokse på
den
måten som gleder både
motstandere og tilhengere av boksing.
Vi må aldri si oss fornøyde, men
prøve å utvikle den tekniske boksing
gjennom trening, og kanskje ikke
minst forskning.
Vårt mål er da om noen år å kunne
stille et landslag som kan bokse jevnt
med verdens store boksenasjoner, og
forhåpentlig med flere Porsboksere på
laget. Til slutt Ønsker vi Pors lykke til
med sitt videre arbeid for boksing, og
et fortsatt godt samarbeid.
Bjarne Lingaas

22

PORS - BLADET

2. (HvisjMsresultater
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Bandy-guttas resultater i vinterens 2.
divisjons-kamper:
Skiold - Pors
7- 1
Sparta/Drammen — Pors
7-3
Solberg — Pors
19- 1
Brevik — Pors
1 - 0
Pors — Skiold
2- 9
Pors - Sagene
3- 10
Pors - Drammens B.K.
5- 3
Haslum — Pors
2- 2
Pors — Brevik
3- 1
1- 5
Pors - Solberg
Pors — Haslum
3-5
I returkampene mot Sagene og
Drammens B.K. kunne ikke Pors stille
lag. Følgelig fikk disse lagene
poengene uten kamp. Det motsatte
var tilfelle da man skulle møte
Sparta/Drammen for annen gang. Da
ble det altså Pors som fikk poeng
”gratis”.
Slik ser slutt-tabellen ut etter 14
kamper:
Sagene
102 - 27 24
Solberg
79-43 22
Skiold
66 — 30 21
Brevik
38-31 17
Drammens B.K.
32-64
8
Sparta/Drammen
37-75
8
Pors
7
24-69
Haslum
22-60
6
Bare ett lag rykker ned, og det ble
Haslum.

^futtefyopperne
i Pors har vi savnet på premielistene i
vinter. De har ikke vært så mye med,
sies det fra pålitelige hold. Enkelte
ganger har vi funnet Pors-navn. Så som
da Alf Solstad kom helt opp på 2.
plass i klasse 12 år i Siljan. Dessuten
ble han nr. 10 i K.M. Her ble forøvrig
Bjørn Teigen nr. 15 i kl. 11 år og Jon
Sannes nr. 9 i 13 årsklassen.
I vårt eget Områderenn kom Jørn
Teigen på 13. plass, Alf Solstad og
Kjell Norlign (14 år) på 6. plass.

”Bare mildvær, og serie-starten i
bandys 2. divisjon avlyst”, noterte vi
10. desember ifjor. "Fortsatt bare
mildvær, ny serie-runde avlyst”, ble
notert uken etter, for så å "følge opp"
26. desember (2. juledag) med:
"Mildværet fortsetter, og enda en
serie-runde avlyst”?
Skulle ikke dette si alt om umulige
værguder? Skulle ikke dette bare
forsterke behovet for kunstfrosne
baner?
Vi
skulle
mene det.
Kunstisforkjemperne har fått rikelig
vann på mølla i denne merkelige
vinteren. Den slo "alle rekorder”, men
de to foregående har ikke vært stort
bedre. Når man på en tid da det
normalt skulle være både 10 og 20
minus-grader, har hatt mildvær, regn
og varmegrader (5. januar var det
10! ), kan man være fristet til å gi opp
alt som heter bandy, ihvertfall her i
kretsen.

dere i respekt! Oppnevn gjerne en
spesiell kunstis-komite med de rette
fighteregenskaper.
Men dette er ikke bare en sak for
bandyen alene. Skøytelopingen må
også inn i bildet. Derfor mener jeg et
samarbeide med Herkules er naturlig
her, sier Ame Hegna i bandy-gruppa.
Hardt kjør
For å illustrere hvor vanskelig
bandy-folket hadde det i vinter, gir vi
litt innblikk i det som skjedde: Vel 2
uker forsinket kom 2. divisjons-serien
igang. I et forsøk på å ta igjen det
tapte, ble det fra 28. desember til 23.
januar spilt 7 serie-runder. Et
gjennomsnitt på en kamp hver tredje
dag. Følgelig et hardt kjør, ikke minst
når
lagene
var
helt
uten
skøyte-trening.
Med
slikt
tett
kamp-program ble det hverken tid
eller overskudd til is-trening. Og uten
skikkelig trening blir det mer ork enn
moro å være med.

Kan ikke tåle.
Vi kan da heller ikke tåle stort flere
slike vintre, sier Grenlandslederne,
Man vil gå trett og rekruteringen til
bandyen vil bli deretter. Joda, vi
forstår dem godt. De vil selvfølgelig ha
kunst-is. Men det nytter ikke bare å si
det, det må gjøres noe, det må
handles.
Kommunalpolitikere
og
andre ”rette vedkommende” må
vekkes og forklares alvoret før det er
for sent. Tiden går fort. Ungdommen
idag er mindre mottagelig for idrett
dersom ikke forholdene er best
mulige.
Derfor bandy-ledere
i
Grenland:
mobiliser
all
den
pågangsmot og "frekkhet” dere har,
og gå på de rette instanser nå som
saken er aktuell. Kom med noen reale,
men korrekte ”tacklinger” som setter

Nytt avbrudd
Etter 7 harde serie-runder kom nytt
mildvær og regn. Det ble kamp-stopp
igjen. Når det atter en gang ble
brukbart, var det å kjøre på med 2 og
3 matcher i uka igjen, for i det hele
tatt å bli ferdig.
Kampene i 3. divisjon og den lokale
B, junior- og gutte-serien bare
”humpet og gikk”. Det endte med at
lokal-seriene ikke ble ferdig-spilt.
Noen lag trakk seg dessuten underveis.
Som man ser var årets sesong langt
fra problemfri. Det har heller ikke de
to foregående vært. Derfor spør vi: når
kommer det somkan løse problemene,
nemlig KUNST-ISEN? Den tror vi
avgjør bandyens skjebne, ihvertfall her
i kretsen.
Leif.

STYRE OG

TILLITSMENN
2. DIVISJONS-PULJA
OG VÅRKAMPENE
Formann:
Realf Rollefsen
Viseformann Svein Barth
Ren Østlands-serie i 2.
Sekretær:
Jan Per Hansen
divisjon, avdeling A, har det blitt i år.
Kasserer:
Bjørn Realfsen
Foruten Pors, er disse med: Moss,
Styremedlem: Gunnar Haugland
Sarpsborg, Østsiden, Eidsvoll Tum,
Varamenn’
Ivar Waage, Jan Løkling. ii Vålerengen,
Stabæk, Sandefjord,
i! Larvik Turn, Odd,
UK FOR A-LAGET: Per Dahl is Vårens kamper for Pors:
(oppmann), Ivar Kristiansen og trener
29/4 Vålerengen ute.
Roy Martinsen.
6/5 Odd hjemme.
13/5 Stabæk ute.
B — UK: Ingar Tennefoss
21/5 Moss hjemme, (mandag)
U—UK: Bjørnar Natedal (oppmann),
27/5 Sandefjord ute.
Nils Olaf Isaksen, Basse Johnsen.
3/6 Larvik Turn ute.
9/6 Østsiden hjemme (pinseaften)
!| 17/6 Eidsvoll Tum ute.
h 24/6 Sarpsborg hjemme.
JR.AVDELINGEN.
H
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Oppmann Hans Morgan (Dutte) Realfsemsssi
Trenere, oppmenn, ledere:
HOVEDSTYRET og andre tillitsmenn
JUNIORER: T rene r/oppmann
"Jeisen” Gundersen,
Formann:
Macka Grimsgaard.
Busse
Realfsen,
Viseformann: Alf B. Jansen.
Kristoffer Skifjeld.
Bjørn Reinholt
Sekretær:
Trener; Roy Elseth,
GUTTER:
Willy Smedplass.
Kasserer:
Macka
oppmann:
Varamenn: Thor R. Jensen. Gerd
Kurt
Grimsgaard,
Halvard
Realfsen.
Tom
Jonassen,
Bjørnstad.
Hesmyr.
Stadionstyret:
Ivar
SMÅGUTTER: T re ner:
Egil
Arild Realfsen (formann),
Olsen/Ame Stenquist,
Bratsberg, Ame Findal.
Asbjørn
oppmann:
Varamenn: Basse Karlsen, Erik Larsen,
Tor
Wennerød,
Ame Rugseth, Lars Grotnes.
Fossan, Asbjørn S
Idrettsmerke-komite:
Sørdahl.
Andreas Skilbred, Thor Skarnes,
Johny
LILLEPUTTER: Trener
Bjørn Østland, Harriet Fjeldvik, Mosse
Knudsen, oppmann:
Ame
Magnussen.
Svein Barth,
1
Vidar
Hesmyr,
Huskomite:
Kristiansen.
Frank Oldrup (formann), Tor
MINI—PUTTER: Gert Lund, Hans Olaf Fossan, Øivind Tollnes, Wenche
Toftdal, Carl Sverre
Kristiansen, Bjørg Nerison, Else L.
Vibeto, Morten Olsen.
Realfsen, Kåre Berberg, Trygve
Kristiansen, Otto Malmgren.
Ansvarlig
for
garderobene
på
Lovkomite:
Vestsiden skole: Asbjørn Wennerød.
Rolf Nygaard, Elans Hansen, Sven
Edin.
VALGKOMITE:
Arkivarer:
Kjell Gundersen, Leo Weber og Olaf
John Dahlmann, Tor Svennungsen.
Hansen.

FOTBALLGRUPPA
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Gunnar Jørgensen Tlf. 50538 Porsgrunn Vest
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Kunstis er løsningen
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Egil Kristiansen og Gudmund Madsen
ble tildelt Gullknappen ved Telemark
Fylkes Skikrets 75-års jubileum i
Morgedal lørdag 31. mars.
Tidligere er det bare Aksel Fjeld i Pors
som har denne utmerkelse.
Honør!
Porsgrunn Kommune skal ha all
honør for deres hjelpsomhet ved våre
skiarrangementer i vinter.

Likeledes Hopputvalget i Grenland
med sine rekrutter, som har gjort en
kjempeinnsats ved å ha fått Store
Rugtvedt i hoppklar stand.
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Porsbladet ønsker alle
lesere en god påske
f-'.
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En av de aller beste
sesonger i boksegruppa
6 mann på landslaget
Sesongen 72 - 73 har vært en av de
aller beste i gruppas historie. La oss
nevne at guttene har utkjempet i alt
94 kamper hvorav 53 seire. I tillegg til
dette kommer endel guttekamper som
vi for øyeblikket ikke har oversikt
over. Dessuten er sesongen i skrivende
øyeblikk ikke helt ferdig, slik at
bokserne våre etter all sannsynlighet
runder 100 kamper før det hele er
slutt for denne gang. Gruppa har hatt i
alt seks mann på våre landslag, de har
vunnet seks norgesmesterskap. På
lederplan har bokserne hatt dommer i
landskamp og to har vært sekundanter
i juniorlandskampene.
Øyvind

Hr. Halfdan Eltvedt,
Bjørntvedst. 33,
3900 Porsgrunn.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telef. 50 693

Telf. 50 693

Porsgrunn

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 — Tel f. 51 729

Porsgrunns A u t o A/s

Herman Holtan

Vallcrmyrene

GLASS — PERSIENNER
Kirkegt 35

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51150

Telf. 513%
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AÆWE «TO a
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/rø PORSGRUNN

OMEGA
i takt med tiden!

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 Bank
sparing.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN
Avdelingskontor VEST
Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Elektrisk utstyr på lager

Innstallasjonsavdelingen

qå ril
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

Olliot-lrykk Brodrona Dyring, Porigrunn

SKIEN

