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Ja faktisk har bandysporten innenfor vår forening hatt en merkbar oppblomstring. Det er ikke bare på den aktive siden, men 
også når det gjelder de passive. Tilskuerantallet på A-lagets kamper har vært meget bra og spesielt mange var det på 
lokaloppgjøret mellom Pors og Brevik, der nærmere 400 var innenfor ”portene”. Dette er svært hyggelig for en idrettsgren 
som virkelig holder seg til amatørreglene.
Bildet ovenfor disse linjer er hentet fra kampen mot Skiold på Vestsiden hvor vi tapte 2-4. Det er Pors som har hatt en farlig 
visitt foran Skioldmålet, Kai Gulliksen til venstre.
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ESSEM plast

Knut Bjørnstad

Postgiro 54954. Abonnement

PORSGRUNN VEST
SVEISE- OG MEK VERKSTED - TLF. 51 487

Telef. 51730 — V. Porsgrunn

Porsgrunn
KinoAndr. Aasland Red.

V. Porsgrunn

Hva er fotball?

Porsgrunn

Verft A.s
i

PARKRESTAURANTEN A/S - PORSGRUNN

£ssoVAUXHALL
er bilen

serviceFUNNEMARK Duddi

er stedet v/ Broen

Storgt. 84 b — Porsgrunn

Telefon 50 834

NEN SIER:

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland

r
Fra redaksjonen

Blomster for alle anledninger i inn- og utland 
Bukett- og kransebinderi 

Medlem av Norsk Blomstertelegraf
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Sigrid Kjellevold 
Tlf. 52509

Ansvarlig redaktør: 
Thrond Kjellevold, 
Anders Bårsveg 1, 
3900 Porsgrunn 
Tlf. 52509 (P), 25065 (K)

Kasserer:
Inger Åse Wickmann, 
Nybergveien, 
p.a. 3907 Klyve, 
Tlf. 54872

Lars Vik 
Tlf. 52990

kr. 10,— pr. år. Utkommer 6 ganger årlig.

Ettertrykk tillates gjerne, men husk: oppgi kilde!

Fotball er lek. Den har lekens 
store tumleplass. Den har lekens 
frie form og friske liv og derfor 
også den ungdommelige dyrkere.

Fotball er spill. Den har spillets 
bestemte regler, dets innsats, dets 
utbytte, men også dets skuffelser. 
Fotballspillet byr som alt annet spill 
sine utøvere på spenningen for det 
endelige resultat og har derfor også 
spillets magiske tiltrekningskraft. 
Dets ivrige dyrkere slipper ikke sitt 
tak i det før langt ut i livet.

Fotball er kamp. Når gutten vok
ser opp, vil han løpe omkapp, slå 
sin kamerat, beseire ham i ryggtak, 
i lengdehopp, i klatring og alt annet 
rart en gutt kan finne på. Fotballen 
byr ham i en sum spurtløpene, ut- 
holdenhetsløpene, hoppene og alt 
det annet i idretten. Fotballen har 
tvekampens beste egenskaper.

P. Chr. A. i 1927.

Tore Halvorsen 
Tlf. 51120 (2427) (K)
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dessverre føre til at det blir vansker med å 
få valgt tillitspersoner til meget viktige 
oppgaver — som nå f.eks. til stadionstyret. 
Hvordan vi skal klare å finne villige 
personer til dette styret, blir et problem det 
nyvalgte forretningsvalg og den sittende 
valgkomite må forsøke å løse.

I året som er gått, har vi nesten fullført 
en ny treningsbane. Dette arbeidet har tatt 
masser av vår tid, egentlig for mye tid for 
folk som har vanlig jobb ved siden av.

Vi har startet opp fritidsklubb i 
samarbeid med Porsgrunn Kommune. 
Denne fritidsklubbem skal jeg komme 
tilbake til senere. For de unge som den er 
beregnet på, kan den bli noe positivt, og for 
foreningen tror jeg at den på lengre sikt kan 
få stor betydning for lederskiktet. Vi står 
foran et viktig år, et jubileumsår. 
Foreningen skal feire dette på en enkel 
måte. Vi skal bl.a. stå som ansvarlig for 
årets 17. mai-arrangement i Porsgrunn. 
Dette betyr ikke at vi skal ta oss av alt, vi 
skal samarbeide med andre foreninger i 
byen — foreninger som faktisk har "hevd" 
på spesielle oppgaver under 17. 
mai-arrangementet. Vi skal ha fullført 
treningsbanen, og her regner vi med god 
hjelp fra Thor Auensen — som har vært oss 
meget behjelpelig under den fasen som er 
gjennomført.

Det er mye mer som vel kunne sies fra 
formannens side, men plassen tillater ikke 
det. Jeg får fortsette i neste nummer.

Jeg vil imidlertid gjerne få takke alle dere 
som har utført en jobb for foreningen i året 
som har gått — som tillits-kvinne eller 
mann, som leder for våre yngre, dere som 
aldri sier nei når dere blir spurt om å ta et 
tak. Uten dere kunne ikke en frivillig 
organisasjon bestå. Jeg håper dere vil 
fortsette på samme måte, da er det ingen 
fare for Idrettsforeningen Pors.

Porsbladet har skiftet en viss form 
fra tidligere år. En ny redaktør og nye 
medlemmer er kommet til. Vi vil i 
samarbeid prøve å få Porsbladet til å 
bli et mer reportasjepreget organ.

Vi håper medlemmene setter pris 
på vår nye form, men vi vil gjerne 
høre fra dem som har noe å si for eller 
i mot. Innlegg av en hver art vil bli 
tatt inn, men vi vil gjøre forenklinger 
av stoffet, hvis vi mener det er på sin 
plass.

Bladkontingenten er steget fra 6 til 
10 kroner og dette beløp håper vi blir 
sendt inn så fort som mulig på den 
medsendte postgiroblankett. Av 
medlemslistene å dømme er det 
mange porsere som i dag ikke holder 
Porsbladet og det er meget sørgelig. 
Videre er det enkelte av toppledelsen 
innen vår forening som ikke har betalt 
bladkontingenten på flere år og det er 
heller ikke bra! Så skynd dere ned til 
postkontoret og betal, så får dere 
Porsbladet i posten regelmessig!

Et år er gått, et år med blandete 
opplevelser. Jeg har i løpet av året fått 
sjanse til å møte on lang rekke av våre 
medlemmer, medlemmer som vi ikke har 
vært redde for å ta et tak for foreningen. 
Jeg skulle ønske at mange av de som 
vanligvis bare står på "sidelinjen", ville 
forstå hva de mange ulønnete tillitsmenn og 
kvinner legger ned av arbeid for 
foreningen skal kunne bestå. Det or 
altfor lett å kritisere. Kritikken I

Kapteinen hadde gått av for 
aldersgrensa, og grannekona undrast 
på om han framleis kunne kalla seg for 
kaptein.

— Sjølvsagt kan han det, sa mannen 
hennar. — Om ei tønne er tom for sild, 
er det likevel ei sildetønne.
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Brødr. Karlsen FRA LILLEPUTT TIL LANDSLAGET
Porigrunn

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52506 — 52 507

Allred Sport
I toppform Telefon 51 404 — Porsgrunn

Encforhandler Telf. 52 121V. Porsgrunn

TEXACO

Smøring Oljeskift
hansVask Hjulavballansering 1

Se også vårt store utvalg i
Bilrekvisita Kasettspillere og Band

Brede Halvorsen har gjort foruroe på fotballbanen mer enn en gang. Han var 
"tidlig på'n" og deltok et par år før sin tid allerede på lilleputtstadiet. 
Lilleputtmester i TA/SIF's turnering ble han et par ganger og kretsmesterskap i de 
yngre klasser fulgte med jevne mellomrom årene etter.

I 1973 ble han Norges meste r i juniorfotball sammen med mange andre kjekke 
unggutter innen vår forening. Året etter gjorde han rangen stridig for noen og 
enhver på fotballbanen og hadde han hatt lov, ville han antageligvis da spilt fast på 
vårt A-lag.

føler den seg som bruker GRUDES! 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festelige i GRUDEKLÆR

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen
TORVET

.-.J

l/ELEVISJON

& Seruic^
Porsgrunn — Telf. 53410

Vi utfører

Brede i Tottenham-drakt, 
favorittlag i engelsk fotball.

blikkenslagerverksted
Telefon 50409

Brede smilende og glad etter å ha 
scoret i finalen i jr.-NM mot Brann i 
1973.

Brede i skuddet 
lilleputturnering.

Og det var i dette året, 1974, Brede 
virkelig slo igjennom ikke bare lokalt, 
men også internasjonalt. Brede 
debuterte på guttelandslaget på Bislett 
mot Danmark. Siden ble det 
juniorlandslaget og turneringer i 
Monaco og Israel. Kretskamper ble 
det også dette år.

I inneværende år regnes Brede for 
sikker kandidat til en plass på vårt 
A-lag.

Han har videre deltatt på A-laget i 
bandy og har vært en like stor ener på 
skøytebanen blant sine jevngamle som 
på fotballbanen.

Bredes internasjonale karriere 
slutter nok ikke med kampene i Israel. 
Etter all sannsynlig vil Brede bli 
mannen Fotballforbundet bygger et 
nytt juniorlandslaff opp om. Det må 
en si er en, PORSER I SKUDDET!

Thrond

. .■
WBI

for forste gang i avisene i TA/SIF’s
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Telef. 50 693 Porsgrunn

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Vestregt. 14 - Porsgrunn — Tclf. 51 729

Au to A/s
Herman Holtan

GLASS — PERSIENNER

Kirkegt, 35 Telf. 51396

OMEGA
PD-foto

Enkelte - lurer seg selv

Stadionkomite.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP

q» til

SKIEN
SKIEN

Porsgrunns
Vallermyrene

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 — 24 221

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51150

Pors Hovedforenings styre for kommende år, f.v. Willy Smeplass (kasserer), Bjorn Reinholt (viseformann), 
Duddi Kjellevold Rod (formann), Gerd Realfsen (styremedlem) og Egil Bratberg (sekretær).

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telf. 50 693

Andreas Skilbred.
Thor Skarnes
Bjarne Sundbø
Mary Barth
Mosse Magnussen.

Kjell Knutsen 
Tor Fossan 
Anne Brekling 
Henni Kristiansen 
Helge Olsen 
Lars Grotnæs 
Kåre Berberg.

Revisorer.
Leo Weber.
Helge Madsen
Asbjørn Wennerød. varamann

Thrond Kjellevold 
Inger Ase Wickmann 
Knut Bjørnstad 
Tore Halvorsen 
Lars Vik
Sigrid Kjellevold

Rolf Nygaard 
Hans Hansen 
Sven Ed in

1.
2.
3.

Idrettm. komite
Formann:
Medlemmer:

»»»

Lovkomite
Formann:
Medlemmer:»

Huskomiteen.
Formann:
Kasserer:
Medlemmer:

»»»»

Porsbladet.
Redaktør:
Kasserer:
Medlemmer:

»»»

BUSSE
Anbefaler sin 

tobakk-, sjokolade- og papirforretning

Kommisjonær for 
Det norske pengelotteri 
Utbetaling av gevinster

Innstallasjonsavdelingen

DUDDI GJENVALGT SOM FORMANN

Duddi Kjellevold Rød 
Willy Smeplass. 
Egil Bratberg 
Gerd Realfsen 
Einar Klingberg 
Turid Hiis 
Thor Skarnes

Arkivarer.
John Dahlmann.
Thor Svennungsen.

Rep. til Kontaktutvalg.
Einar Klingberg.

VALGENE: 
Foretn. utvalg. 
Formann: 
v. form. 
Sekretær: 
Styremedl.: » 

» »

Fjorten har fått «s 
7 års medaljen

Turngruppa hadde i

•ABr

ANDEftSEN a
yx^OTTILSEN5

^=1=^ 7®0£N-PORSGRUNN

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

.......... 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 
Sparing med skattefradrag.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Filial VEST Tlf. 54535

Turngruppa hadde i år 14 
jenter som fikk 7 års medaljen.

Det var Helga Bjørnstad, Hilde 
Haugeland, May Britt Holte, 
Gunn Marit Langeland, Annc- 
Lisc Løberg, Hilde Kjcøen, Anne 
Marit Kittilsen, Trude Kiane, 
Elin Nygård, Rita Pettersen, 
Signe Nordby.

Pors Hovedforening avholdt sitt 
årsmote 31. januar. Duddi Kjellevold 
Rod ble gjenvalgt som formann og 
fikk med seg i styret, Bjorn Reinholt, 
Willy Smeplass, Egil Bratberg, Gerd 
Realfsen, Einar Klingberg, Turid Hiis 
og Thor Skarnes.

Sekretæren i fjorårets styre kunne 
legge frem en meget fyldig rapport 
over "rikets tilstand”. Av Hoved
foreningens viktigste saker ble i forste 
rekke det nye treningsfeltet og Åpent 
Hus-tiltaket, som trass i kritikk fra 
enkelte medlemmer har blitt en meget 
stor suksess. 300 ungdommer samles 
ukentlig i vårt klubbhus og det må en 
si er meget flott når en dertil vet, at 
ungdommene selv er med på å drive 
fritidsklubben, ja, da yet ikke jeg 
hvorfor tiltaket ikke er på sin plass.

Det nye treningsfeltet skal kunne 
benyttes i lopet av høsten —75 og det 
vil sikkert gjøre det lettere for 
fotballavdelingen å få plass for alle 
dens utøvere.

Valgene gikk forholdsvis lett unna, 
men det lyktes ikke å få valgt 
stadionstyre og etter all snakket frem 
og tilbake om den "saken” var jo ikke 
det mer å vente heller! Hovedstyret 
fikk fullmakt til å finne frem til villige 
folk og legge det frem forslaget ved et 
medlemsmøte senere ut på våren.

i takt med tiden!

Elektrisk utstyr på lager
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Kjent ansikt på VestsidenGå til -rV/ JBREEH

1 F
Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

SJOKOLADETOBAKKFRUKT
Telefon 50 260 V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos e
H. M. Marthinsen A.s

Telefon 52 392 — Porsgrunn

&SPIRE
tilskuere på

blir spilt bedre

Produsent for Telemark:

Vøsstts du at:Lundetangens Bryggeri

TELLEF
NILSEN

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSE VARER

GULLSMEDFORRETNING

V Porsgrunn

Dommerfløyten ble benyttet 
første gang i 1878?

Målnettet første gang ble be
nyttet i 1891?

Målmannens privilegium til å 
bruke hendene ble begrenset til 
straffesparkfeltet i 1912?

Det først i 1924 ble bestemt 
at mål kunne lages direkte fra 
hjørnespark?

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.

KLÆR TIL ENHVER !
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

REFLEX
Torgt. V. Porsgrunn

V-.

niesen
Ved brua Porsgrunn Telf. 51 632

Vi sitter i den lune stua til Tellef 
Nilsen på Moldhaugen. Tellef er 
gammel idrettsmann og har mye å 
fortelle.

- Det første laget her på Vestsiden 
var Moldhaugen Fotballklubb og Lyn 
og i 1909 ble de to klubbene slått 
sammen og kalt Lyn. Formann var da 
Albert Zimmermann, match-kaptein 
var Halvdan Realisen. Banen var i 
Askcdalcn. Men noe senere laget vi 
banen på Grønland på dugnad. Den 
første kampen vi spilte var mot 
Storm, der Lyn vant 5 -3. Siden var vi 
i Larvik og tapte 2-1 for Verge.

Jeg husker også, fortsetter Tellef, at 
vi drog med Frelsesarmeen til 
Notodden for å spille mot Snøgg. Vi 
hadde ikke noen penger å rutte med, 
alt ble gjort på dugnad. Og vi holdt 
sammen, og hadde mye moro.

Siden gikk Tellef til Urædd som var 
medlem av N.F.F., der han spilte ytre 
høyre. Han forteller at Urædd var det 
ledende lag her i distriktet på den 
tiden, men da Pors meldte seg inn i 
forbundet 1911 hadde også de mange 
gode spillere. Tellef minnes Frank 
Olsen, Thorleif Aasland, Ernst Haugen 
og Oskar Næs. Pors kom ofte langt i 
rundene.

I neste nummer av Porsbladet vil 
sansynligvis Tellef bli å finne i 
spaltene med en liten idrettshistorie. 

Lars

— Var det mange 
kampene deres?

— Flere hundre fant fram til Urædd 
da de store kampene foregikk og det 
var hornmusikk og dans på kvelden.

Hva mener du er det grunnleggende 
i fotballen, Tellef?

— Jeg tror det viktigste er 
kondisjonen, hvis den er god kan man 
komme langt, slutter fotballkjempen 
fra Moldhaugen.

STnar Jorgensen TH5053^o<sgrunr^fest

— Jeg husker at Pors spilte 5 
kamper i semi-finalen mol Sarpsborg. 
Men dengang vi spille fotball på sletta 
var det ikke noe snakk om system. 
?\lle sprang etter ballen, den som var 
raskest var best.

— Tror du det
fotball nå, Tellef?

— Ja, jeg tror nok det. Det er mer 
kultivert, det er mere sammenheng 
over det som foretas. Det er også blitt 
strengere og bedre dommere nå.

— Hvem dømte for dere på 
Grønland plass?

— H.B. Henriksen og J. Hobber var 
to gode dommere.
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Bare de blir tøffe nok,
Et håndball-

kan Pors om få år

bli et mget brukbart Sag!

f

Thrond

F® rørøHE

intervju ved 
Tore Halvorsen

Roft nok synes vi, men trener Karin Hansen mener det bor enda røffere. Bildet 
er hentet fra en av damelagets treninger. Foto: Terje Hansen.

Rent 
gjort

o

BANDYGRUPPA 40 ÅR!
10

Karin Hansen, damehåndballagets trener:

- DISSE JENTENE VISER EN 
KJEMPEFIN TRENINGSIVE

Borg, selvsagt i mindre 
er det for tidlig å starte

andre serier. Banen er likevel godkjent 
for kamper i kretsens junior og 
gutteserier. I den forbindelse kan 
nevnes, at gruppa har sendt inn en 
soknad til Bandyforbundets anleggs- 
komite. Når anledningen finner seg vil 
denne måle lysstyrken på banen og 
sette opp et forslag om hvordan den 
med tiden kan bli godkjent. Gruppa 
håper kommunen her vil tre støttende 
til, når det gjelder det økonomiske.

Også i junioravdelingen har det 
vært bedre enn på mange år. Asbjørn 
Wennerød & Co har gjort et godt 
arbeide og det kunne virkelig ha 
lykkes for oss i år. Med Brede 
Halvorsen med i kvartfinalen mot 
Skeid i gutte-NM og vi hadde vært i 
semi-en og det som videre var!

Som medlem av årets ”spillerstall” 
og også medlem av gruppas styre, vil 
jeg på vegne av disse takke alle som 
har vært med på å hjelpe gruppa på en 
eller annen måte. En spesiell takk til 
Thor Svenungsen, som på en utmerket 
måte har skjøttet vervet som 
A-oppmann.

Bandysporten innen vår forening har hatt en merkbar oppblomstring ikke 
bare blant de aktive, men også blant gruppas passive medlemmer i inneverende 
sesong. Dette har gjort seg utslag i større interesse i forbindelse med kampene 
til gruppas forskjellige lag.

Enkelte ganger har det vært nærmere 300 til 400 tilskuere på kampene og 
det må sies å være meget bra. En må mange år tilbake for å finne såpass stor 
interesse. Mye av dette kan vi nok takke distriktets aviser, som har vært svært 
velvillige overfor gruppa i form av spalteplass. Dette er noe vi i bandygruppa 
setter stor pris på og gjennom Porsbladet retter vi en takk til de forskjellige 
sportsredaksjoner.

vinter (23.1), 
”erkerivalen” 
Vestsiden og 
sesongen har
Ready, som for et par år siden spilte i 
1. divisjon, slått med 4-1 også det på 
Vestsiden. Fra Øvrevoll tok vi ett 
poeng etter å ha spilt uavgjort 3-3 på 
Tvetenbanen og Skiold slo vi i 
Drammen med 3-2!

Heller ikke i år har A-laget kunnet 
spille sine kveldskamper på Vestsiden. 
Lysanlegget er blitt endel forbedret, 
men ennå er det ikke godt nok for 2. 
divisjonsspill og vel heller ikke for de

økonomisk har også gruppa 
det meget bra. Det årlige 

julelotteri gikk bra i år igjen, men 
spesielt kakelottcriet i EPA-stormar- 
ked fire lørdager for jul var meget 
innbringende. Gruppa deltar også i 
den bingoen som vår forening 
arrangerer på Folkets Hus for tiden. 

Vi har ikke her tatt med de 
sportslige prestasjoner av forskjellige 
årsaker. I skrivende stund vet jeg ikke 
om det blir noe mer bandy eller ikke i 

men A-laget har slått 
Brevik med 3-1 på 
bare det gjør jo at 
vært god! Ellers er

"Det er en enestående gjeng å arbeide med” utbryter en fornøyd trener, 
Karin Hansen, (aktiv 2. div. spiller i Borg) overfor Porsbladet. "Spesielt 
oppslutningen på treningen har imponert meg, med et gjennomsnitt på 15-16 
jenter hver gang. l7i er jo ikke flere oppe hos oss i Borg.

Karin, ekte Vestsida jente, har i alle år måttet over på den andre siden av elva 
for og kunne drive sin favoritt-idrett, håndball. Til daglig er hun musikklærer 
ved Kjølnes U.skole, og hun har rukket å bli 25 år gammel. Jobben som trener 
for Pors Damelag denne sesong, har hun tatt på seg helt uten vederlag.

Spesielle talenter som peker seg ut?
"Igrunnen ikke. Det er først og fremst jevnheten som preger laget"
Hva må til for å kunne bli en god håndballspiller idag?
"Ballfolelsen er veldig viktig, og det er noe som må drilles inn i meget ung 

alder. Flere av jentene våre har kommet alt for seint igang med dette. Har en 
ikke spilt noe særlig håndball før en er 16-17 år gamle, får en ofte problemer 
med å mestre spillet fullt ut”

Forskjellen på 5. div., der våre jenter holder til, og der du spiller?
'Det er et helt annet tempo, og det skiller mye på den kroppslige styrke og 

"toffheten" på banen”
Stor forskjell på topp og bunn innen 5. div?

To lag skiller seg klart ut nemlig Herkules II og Kjapp. De har damer som 
har spilt aktivt i 10-15 år, og har en helt annen rutine enn det vi kan stille opp 
med. Men vi holder oss da ihvertfall omtrent midt på tabellen"

klar du kunnet spore noen merkbar framgang siden du startet opp treningen 
ifjor host?

"Spillerne har begynt å bevege seg mer på banen, og ikke låse seg fast på 
bestemte plasser gjennom 2 x 25 minutter. Primære ting som passningsspillet er 
ogsa blitt radikalt forbedret”

frode, disse jentene først og fremst mangler av ferdigheter?
Det a plutselig kunne "eksplodere". Håndball er jo et hurtig spill og vi har 

mang en gang sett lag som faktisk er blitt løpt i senk fordi motstanderen har 
denne evnen til plutselig å kunne slå om tempoet. "Rush" er også noe jentene 
rna lære seg. Det blir mer og mer benyttet og er meget effektivt. ”

Hva har gledet deg mest denne sesongen ?
vi °P?.5lu.tni”8en på treningen. Jeg fryktet jo et visst frafall fordi
vi a kjørt temmelig hardt, men det har vist seg at det virkelig er tæl i disse 
jentene, og en fantastisk treningsiver" g

På hvilken måte legger du opp treningen?
"Jeg kjører etter samme mønster som vi driver i 

med” S°m inn°Vmg av alt f°r kompliserte trekk,

Treningsforholdene ?

™ det er vel noe seint 
håndballbane til disposhjon.VJfiJ ikke dJdFt raf U J
får heller ikke trenet inn alle spillets faserskikkeli f' V “V tremngen’ °g V'

Tar du på deg jobben nesle sesong også?
"Ja, gjerne hvis det passer sånn, innimellom nh . / ■ ;■ «

slutter Karin som foreløbig ikke har no pv f. d andre jeg driver pa med , 
som lurte på det. S planer om overgang til Pors, for dem
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Fotballavdelingen trenger DIN hjelp i damegruppa nå

DEG. Fotballavdelingen vil når dette bli aktuelt gi beskjed om dette gjennom oppslag og annet. Vi vet DU

God innsats roi ute FRA SIDE 21 Øa fotballene var fylt .
FOTBM1= •under vanskelige forhold! STOFF

*
Thrond

SKIGRUPPA

Vanskelighetene med å trekke 
skille mellom amatører, maskerte 
profesjonister og rene profesjonister 
har lagt mange hindringer i veien 
for det internasjonale samarbeid. 
Erklært profsjonisme finnes legalt 
i flere land, og FIFA utøver ingen 
kontroll med hvordan de enkelte 
forbund praktiserer amatørbestem
melsene.

bund gikk ut i 1920, og etter nytt 
«gjestespill» 1924—28 har de siden 
holdt seg utenfor inntil den annen 
verdenskrig. Fra 1945 har det gått 
forholdsvis greit å reorganisere det 
internasjonale forbund, og det om
fatter nå de fleste land der fotball 
spilles.

Det internasjonale fotballforbund 
- Fédération Internationale de Foot- 
ball Association (FIFA) — ble stif
tet i 1904 av en del kontinentale 
nasjoner og England kom med i 
1906. Etter første verdenskrig opp
sto der store vansker med forbun
dets reorganisering, de britiske for-

Tsjekkoslovakia. Senere kom lag fra 
Uruguay og Argentina til å domi
nere de olympiske leker 1924 og 
28, mens Italia var sterkest i 1930- 
årene. Etter siste krig har svenskene 
nådd ypperlige resultater internasjo
nalt, som kuliminerte i olympiseiren 
i 1948. Andre nasjoner som fra 
1920 av har hatt gode lag, er særlig 
Frankrike og Sveits, og sist men 
ikke minst Østerrike, hvis «Wunder- 
team» var nær ved å detronisere 
England på hjemmebane i 1932.

I Norden var som nevnt Danmark 
foregangslandet, og i tiden fram til 
første verdenskrig omtrent den enes
te nasjon som kunne hamle opp med 

engelske lag. I mellomkrigstiden 
kom først Spania i forgrunnen sam
men med Belgia, Nederland og

Fotballavdelingen innen DIN forening ber om hjelp av DEG! Ved jevne mellomrom skal plasten av og på matta på stadion og til 
dette trenger en DEG. Fotballavdelingen vil når dette bli aktuelt gi beskjed om dette gjennom oppslag og annet. Vi vet DU 
kommer!

Skigruppa har ikke hatt de beste 
forholdene denne sesongen heller. 
Likevel har gruppa hevdet seg med 
bravur. Spesielt gjelder dette i 
langrennssporet. Det har blitt premier 
i fleng og i år som ifjor er Bjorn Barth 
den fremste, men også på jentesiden 
er det bra. Tove Sunquist har vist seg 
som litt av en langrennsløper, og har 
vunnet 12-årsklassen ved flere 
anledninger.

Slik kunne vi ramse opp den ene 
utøveren etter den andre, men det vil 
vi ikke gjøre i tilfelle vi skulle forbigå 
noen. Istedet vil vi gi ros til ALLE, 
som har vært med på å bringe 
Pors-navnet frem og på hvilken måte!

De gode resultater gruppa har 
oppnådd skyldes ikke minst ivrige og 
frem for alt dyktige ledere. Uten dem 
ville vi ikke ha hatt slik fremgang i

spillet var nok Sambandsstatene og 
Canada, men det har der aldri vun
net noe særlig utbredelse. På kon
tinentet ble det derimot tidlig popu
lært, innført delvis av engelskmenn, 
delvis av pionerer som hadde sett 
spillet i England. Danmark innført 
(1875), Holland (1875), Sveits 
(1882), Tyskland (1885), Østerrike 
(1890), Frankrike (1890), og Portu
gal (1893). Den første landskamp 
utenfor Storbritannias grenser ble 
spilt i 1902 mellom Østerrike og 
Ungarn i Wien.

Bare "tenåringer” i damegruppa:
Fra et av damegruppas moter er dette bildet hentet fra, men av bildet å dømme skulle en nesten tro det var tenåringstreff i 
turngruppa! Hvem som skulle ha sittet på stolen i forgrunnen vites ikke, men at bildet er tatt av freelancer Terje Hansen i TA er 
sikkert.

Bare”tenåringer”

løypa eller bakke. Det er ikke få timer 
som er nedlagt her. Bare synd vi ikke 
har snø her nede i Porsgrunnsdistrik- 
tet. Gruppas medlemmer må derfor til 
høyereliggende strøk for å finne sno 
og da i første rekke er Luksefjell-trak- 
tene målet. Her er det ikke få 
kilometer, som er tilbakelagt gjennom 
sesongen!

Har våre langrennsutovere det 
vanskelig er hoppernes mulighet for 
trening prekær. Rugtvedkollen ligger 
der som den pleier å gjøre på 
sommeren! Slik har det vært i flere år 
og det sier seg da, at en får problemer 
med rekrutteringen i denne grenen. 
Men kjenner vi gruppa rett vil det bli 
nok hoppere i Rugtvedtbakkene så 
snart vi får normale vintre!

Porsbladet vil takke for god innsats 
dette året og håpe samtlige går inn for 
nok en ny sesong neste år.

Vi medgir med en gang at 
Fotballavdelingen ikke har fått den 
plass i dette nummer av Porsbladet, 
som det sikkert fortjener. Vi har med 
hensikt gjort det, da det nye 
serieoppsettet nylig er kommet i 
distriktets aviser og noe særlig nytt 
har ikke oppstått.

Redaksjonen kan derimot love at 
ved neste nummer i april vil vi ta for 
oss fotballsesongen mer utførlig og 
muligens kan vi da få til en 
presentasjon av spillerne i A-lagstallen. 
Det siste beror på guttenes egen 
innsats med hensyn til innlevering av 
de spørreskjemaer som er utdelt.

red.



PORS - BLADET14 PORS - BLADET 15

MORTEN KNUTSEN

Fra REDAKSJONEN

at også deres meninger

eMorten og Alle

**************************
'i

I

Thrond

HOROSKOP
FELTE
DOMMEREN

firkanta bilete
Lars

Fotballstjernen

Ung \ 
Porser/

Eirik Lund, Boksegruppas dyktige 
formann.

han absolutt ikke måtte dom- 
kamp den dagen.

sa 
jeg

Vd fehrt landets 
fc©fes@§irMppe!

il

— Veit du kva som er det raraste 
når ein fotograferer?

- Nei, kva er det?
— At ein kan ta 

gjennom eit rundt hol!

Hallo linjemann! 
Du vil vel ikke 
ta en titt hit 

l og prove og lese 
/ den overste linjen?

p

<

-

visst ikkje.
— Då kjem du til å bli svolten 

laurdagen!

- Skal du eta middag nokon stad 
fredag?

- Lat meg sjå — nei, det skal eg

ham for seg, oppga han som grunn 
at han hadde sittet i garderoben og 
lest sitt horoskop for dagen mens 
han ventet på at tiden var inne for 
å gå på banen. Men under lesningen 
av I

— Så du ikke hvor fantastisk 
flott han Arne tok skuddet?

— Ja, det gjorde jeg vel, 
fruen, ganske rolig, — men 
trodde det var derfor han stod der.

a BARNESIDE
— ved — 

ATLE RØED

'1

elitelag, nektet han straks før kam- skopet erklærte nemlig blant annet: 
pen skulle begynne — med banen «Dagen vil være urolig for Dem. 
omkranset av 30—40.000 tilskuere Unngå ihvertfall enhver form for 
— å utføre sitt dommeroppdrag. Da strjj eller kamp, og unngå for en- 
fotballforbundets representanter tok hver prjs opptre som megler eller 

lignende under en tvist.»
I all hast måtte en av fotballfor

bundets andre dommere trekke i 
trøya og overta dommervervet. Noen 

horoskopet ble han overbevist timer senere meddelte forbundssty- 
om at han absolutt ikke måtte dom- ret at Falconetti ikke kom til å opp- 
me noen kamø den dagen. Horo- tre som fotballdommer på en stund.

Under tittelen Fotballstjernen vil vi presentere kjente og ukjente ansikter. I dag 
har vi valgt Phil Parkes fra Queens Park Rangers. Phil er målmann og har vært i 
Londonlagets drakt i vel 1,5 år. Han kom fra Walsall for 15.000 pund eller ca. 
175.000 kroner. Phil har spilt 7 ungdomslandskamper og 1 A-landskamp for 
England.

Unge fru Jensen var på fotball
kamp for første gang i sitt liv og 
hørte tålmodig på sin manns for
klarende kommentarer til kampen. 
Plutselig reiste Jensen seg fra sin 
plass, hujet og svingte med hatten 
som en gal.

— Hva i all verden er det som 
står på nå, Fredrik? spurte fru Jen
sen.

Barnesiden i Porsbladet er et nytt innslag i vårt organ. Vi i redaksjonen har 
lenge merket et storre behov blant yngre porsere om ; _
skal få komme til uttrykk.

Vi har tenkt å fortsette med å vise frem yngre porsere under tittelen — Ung 
porser —. Videre vil vi, når plassen tillater det presentere kjente fotball eller 
idrettsstjerner. Vitser kan det også bli snakk om, men vi er interessert i å hore 
fra den yngre garde porsere om deres mening om hva vi skal ha på siden. Brev 
kan sendes til den vanlige Pors-blad-redaksjon.

y • ji

Lill-Pctlern derimot er hissig og 
lyser av kampgledc såvel under trening 
som kamp. Petter er vel den mest 
lovende bokser i Norge for øyeblikket 
og regnes som et gullhåp i Nordisk 
mesterskap for juniorer i København 
senere i år.

Stein Halvorsen ble også NM-vinner 
i Hønefoss i fjor høst sammen med 
Hans Petter. Stein viser fin teknisik 
boksing og kan nå langt i ringen.

Har de aktive gjort det bra i denne 
sesongen skal en heller ikke legge skjul 
på den store innsatsen lederne har 
gjort. Thor Skarnes i junior og senior 
og Bjarne "Beiten” Olsen i 
gutteavdelingen har fått frem en 
mengde emner som vi i Pors skal få 
hore mer om’ I Eirik Lund har 
gruppa en driftig og fremfor alt en 
dyktig leder, som sikkert vil fremme 
boksingen og dermed også Porsnavnet 
utover det ganske land.

Ein bil køyrde mot raudt ljos, og 
vart stogga av ein politimann.

— Det blir ei bot på 100 kroner, sa 
politimannen til bilføraren. — Kva 
heiter De?

— Jaroszcack Koritzcinsky Johro- 
hazcowitz.

— Ja, ja, sa politimannen, — det får 
gå for denne gongen. Køyr vidare!

En av Italias mest kjente og beste 
fotballdommere, Pietro Falconetti, 
ble diskvalifisert på ubestemt tid av 
det italienske fotballforbundet. Da 
han en gang i 1950-årene skulle 
dømme en meget viktig ligakamp 
melom to av Italias profesjonelle

i! ill 

—___

E $
u AjK E vT ^T/l 1 r 0

Petter Røh Petersen 
porsere en venter 
bokseringen

absolutt hører til landets beste. HanTpetter'joVan^en^S^in^åvorsen9'Jack 

Iversen Tom Gisle Skarnes og Petter Røh Petersen hører til toppen innen norsk 
amatørboksmg.

Ved siden av disse 5 følger Einar Nilsen i seniorklassen, som vel ikke har vært 
bedre i form enn nettopp i år. Einar har en kampglød i kampene som er meget 
bra, men gartneren er etter det Porsbladet herfarer for godslig og rolig før han 
skal i ringen. Han må faktisk terges for i det hele tatt å ta i fra start! Det samme 
problemet har også Hans Petter Johansen. Hans Petter har kommet seg stort 
inneværende sesong og ble også belønnet med NM i Hønefoss i høst.

Navn: Tove Stenquist
Alder: 13 år.
Idrettsgren: Langrenn
Plasseringer: 3 førsteplasser i kretsrenn og 
en annenplass ifra landsrennet i Hoksund.

Tove forteller til Porsbladet at hun og de 
10-12 andre aktive i skigruppa har trenet på 
Rugtvedt i høst og nå i vinter fire ganger i 
uka på Kikkut. Hun har gått langrenn i tre 
år, først og fremst fordi det er moro.

- Er miljøet godt i skigruppa, synes du?
- Ja, kjempefint, sier Tove Stenquist 

som daglig er å finne på Vestsiden 
Barneskole.
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Distriktets største SKIEN

DRANGEDAL

KRAGERØ

(D
! Eget bokeri med onsotte og 4 biler som forsyner

Grenland SamwIrksSogi
Juniorlaget 1954. Foto T.A.

f •/' e

Foto T.A.Smaguttlagct 1954.

DOMUS- LAGENE

Spesialiteter: Bensin, olje, smøring, dekk, 
hjulbalansering, kvikk-vask, kiosk m/ brus, 
is, sjokolade, aviser, tobakk, sigaretter, etc.

f idongtr 
Votlaimyr.n. 
langeiurd 
Gim.ty 
Kleiva 
Berg.itod

Bem 
ved'

TORVGT. 12 
PORSGRUNN
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PORS SERVICE SENTER
Inneh. Eie & Nordahl 

Langgt. 10, Porsgrunn V. Telefon 54 320.

BONUS på alle kjop
GDS igicr det lelvj-haller for vedukeho'd og 
s^åreporosioner

PORSGRUNN

c/brevik\li
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Skorien 
Bakenutr Skien 
O»re Soium 
Heiifod 
Skropeklev 
Monvfokrvr - longeiund 
O K ben.initarion, Bra>iberg

M»nd6i

Bolehegda 
Stathelle
Drangedal 
Vad4 os» 
Klyve

ik
1 -■ ?

-i
X ‘*S/> ' < •

i distriktet med rykende ferske varer fra Langesund 
tii Bo Leverer ah i brod og kond-torvarer til alle 
anledninger.

Etter on hyggelig og moriom handletur 
•.' d- opoaogc o’ dv ho' ipon en >" 
Før 10 -^o^ge cg gode .c-e- ■ ' 10 .
.anike! g 0 f>ene ordre i'eae-
Stor parkermgiplatt uto og inno 

lytt Dem ov v6r informatjonnicnmto 
I hovedinngangen

I £zSi
- ,:-j 1K1~4 j

Vi er noe nytt og frukt
•.ore "or nye o viie deg Von-.ge vo'c» • me» cti' 
.O’t' a. vonikei g kon i.nne onare i’ede' 
Den nye moten blomttrer hor
Kojmcr.kkovdchngcn - en du>< fro nønge '.e>dc->-.- 
hjørner Presanger - også til den $on hor det 
Lyst på noe godt?

detaljforretning
Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander 
og med en total omsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi bud
sjetterer med 78 mill, kroner i 1975.

PORSGRUNN
DISTRIKTETS STØRSTE OG MEST MODERNE VAREHUS
£n morkedivrderjøkelic giC” lø' Dornvi Vier o' SO-åO^o ov kundene handler nos oil P 9 a 
pc'ionolei Og vå'c : f0 onio>'c g e' øl! for o' du l‘ol trivci > vårt hyggelige ni.^ø Undc'- 

re or de fleste o» vare kunder mener ai har
★ Moderne lokoler lom er lette å finne fram i. * Kvalrtetivarer i enormt utvalg
* Riktige pritet. * Spesielle gode tilbud på aktuelle varer.
Vet du at vi har spesialavdelinger i
Bobykiarr - Bornc.lær - Ungdomiklær - Domeklær - Herreklær - Sko - Urityrivo'e' 
køimei kk E ektr.i» . ieker ■ h,.i . Kjøkken • Ga.er og p«eiongo”rk!er ■ K.oik 
Morvoreøvdel ng - Byeni kolorer.o
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INGE—MA A/S
ALT I BARNEKLÆR*
samt oppskrifter og garn.

Alt ø forsikring •

SPORTSHUSET «pæs
PorsgrunnSykler - mopeder og påhengere.

Tlf. 53594

SPAREBANKResultatet er usikkert —
Banken der du bor.Heigarder — Bruk

™ BREVIK, EIDANGER og PORSGRUNN

hyd ro(((

Hydro — Oljekontor
JERNBANEGT. 15 - 3900 PORSGRUNN

Telefon 51504- 55300

FYRINGSOLJEPARAFIN

NYTT FRA TURNGRUPPA:

SPAREBANKEN

Branntakstbestyrer

Anders Bj. Kassen
Skolegt. 2
Tlf. 52238 - 50684

Vestsiden Delikatesse 
Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 
Fiskemat og delikatesse.

Norges 
Brannkasse

pfeftrefegW

I høst begynte Pors med gutteturn. Nå 
på nyåret er en i full gang igjen, Guttene 
møte flittig frem hver gang. De holder til på 
Vestsiden skole hver onsdag. Parti I møter 
kl. 18 og guttene er i alderen 5 - 8 år. Her 
er det ca. 40 innskrevne. Parti II møter en 
time senere, de er i alderen 8 — 12 år. Her 
er det ca. 30 innskrevne. Instruktør er 
Daniel Teigen.

Det er riktig morro å se hvor flinke 
guttene er tii å strekke, bøye og tøye. 
Foruten å lære og marsjere får de morsjon 
og styrketremng. De får hoppe på kasse, 
turne i ringer og turne på matte. Humøret 
er på topp dersom timen blir avsluttet med 
en konkurranse av et eller annet slag.

Samtidig vil vi også minne om 
herretrimmen. Den er hver onsdag kl. 10 på 
Vestsiden skole. Her er det god plass til 
flere i salen. Så møt frem og TRIM.

I. Aase.

Turngruppas juletrefester ble holdt i 
klubbhuset torsdag 9. januar med stor 
oppslutning. For første gang var også våre 
gutteturnere med. Til den første festen var 
det møtt frem 110 barn og 60 voksne. Det 
ble trangt om plassen, men det hele gikk 
greit unna. På den andre festen var det ca. 
70 stk. med smått og stort. Programmet 
varierte med gang rundt juletreet, sang, lek, 
til andakt og konkurranser. Begge festene 
ble avsluttet med nissebesøk. 8 piker som 
ikke hadde hatt skoft i sesongen 1973/74 
fikk utdelt hver sin fine teskje. Disse pikene 
i klasse 9-12 år var Laila Karin Monsen og 
Hege Wickmann. I klasse 12-16 år Nina 
Gulliksen, Anne Marie Meen, Bente Meen, 
Signe Nordbo, Linda Olsen og Margrethe 
Melbye.

Klokka 20 var 42 damer samlet på 
kveldens avslutningsfest. Også her var det 
godt variert program, men blant annet gang 
rund juletreet. Tiden gikk fort, og festen 
ble avsluttet klokka 22.30. Altså i løpet av 
7 timer var tre fester brakt vel i havn.

Til slutt en takk til damene i 
festkomiteen som hadde lagt ned mye 
arbeide i forbindelse med disse 
juletrefestene. Tenk bare å legge i poser til 
180 barn! Så takk skal dere ha.

Else & I. Aase.
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Vi ønsker leserne
en
riktig

miks! Frank Berg:

føfcnen® var fylt
md Gwy og hestemøkk
Fotballspillet populært lenge før Kristi fødsel

NEPTUN MARINA
PORSGRUNN - Tlf. 50277 F

Alt til båten u

Porsgrunn Sykkelverksted
Storgt. 184 — Gromstul — Tlf. 50863

TIL SIDE 13

Anders hadde kalla lensmannen i 
bygda for ein stut, og vart ilagd 
mulkt. Då Anders la pengane på 
bordet, spurde han:

— Er det straff for å kalla ein 
stut for lensmann bg?

— Nei, det er det ikkje, humra 
lensmannen.

— Nei vel. Farvel då, herr Zens- 
mann!

Trygg og DBS sykler — Trygg mopeder — 
Dekk og slanger — Sykkeldeler — mopeddeler — 
og reparasjoner

STØTT
D E

— Den tjukke mannen du ser der, 
lever av avmagringspiller.

— Kan det vera råd?
— Ja, han sel dei.

landskamp spiltes i 1872 mellom 
England og Skottland. I Skottland 
innførtes cup-turneringen i 1874 og 
liga fra 1891. Forbund (associa- 
tions) tilsvarende det engelske, ble 
stiftet i Skottland 1873. Wales 1876 
og Irland 1880.

Til å begynne med dominerte 
driblingsspiIlet, der en mann førte 
ballen framover og ved finter og 
retningsforandringer narret motstan
derne, men etter hvert vant pas- 
ningsspillet — korte trekk fra mann 
til mann — fram som det overlegne. 
Lagoppstillingen varierte også en- 
del, men fra ca. 1890 hadde den 
nåværende: 5 løpere, 3 halfbacks 
og 2 backs foruten målmannen, slått 
helt gjennom.

Internasjonal utbredelse utenom 
Storbritannia fikk fotballen fra 1870- 
årene. De første land som tok opp

— Ja så, du har fått deg briller? Ser 
du noko med dei?

— Ja, nett no ser eg ein idiot.
— Då må det vera spegelglas i dei!

Johan 
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lic schools») opp fotballspillet og 
innførte faste regler, som imidlertid 
avvek fra skole til skole.

I 1840—50-årene dannet tidli
gere elever ved flere av disse sko
lene sine egne fotballklubber og det 
første forsøk på å skape ensartede, 
felles regler kom i 1843 («Cam
bridge rules»). I 1863 ble så The 
Football Association stiftet, og den
ne institution fastsatte reglene for 
fotball, slik at «association football» 
tydelig skiltes fra «rugby».

Til å begynne med fantes enkelte 
reminisenser fra dette spill, men fra 
1870 var reglene i hovedtrekk slik 
de kjennes i dag. I 1885 ble Inter
national Board stiftet, en institution 
som ennå i dag er den øverste au
toritet i regel-spørsmål.

Profesjonelle spillere forekom på 
flere lag fra 1870-årene, til å be
gynne med fordekt ved at dyktige 
spillere fikk gode stillinger, (jfr. for
holdene i Sverige i senere tid), se
nere åpenlyst, idet profesjonismen 
ble legalisert og utskilt i 1885. Den 
engelske cup-turnering ble innført 
i 1871, ligaserien i 1888. Første

— Men snille deg, kva er det du 
skrik for? Eg har då ikkje vore borti ei 
tann enno, sa tannlækjaren.

— Nei, men du står på tærne mine!

11

Far og mor skulle i selskap, og 
hadde det annsamt med å få 
bestekleda pl Vesle Per vart sett til å 
passa på når bussen gjekk. Då det 
hadde gått både vel og lenge, kom han 
inn og sa frå: - No gjekk han!

Fotballovddingens Hovden-tur..
svømming i "poolen" og kortspill, før 
en igjen satte seg til bords for middag. 
Festen fortsatte ut i de små timer 
lørdag også. Ivar Realfsen vant en 
innlagt tippekonkurranse, mens Øy
stein V., Kai G. og Basse J. alle ble 
disket etter at juryen mente trioen 
måtte ha vært dopet!

Deltakerne reiste litt forskjellig 
hjemover igjen søndag. Noen dro 
tidlig, mens andre ventet med å dra til 
etter lunch. Alle fikk imidlertid føle 
noe av fjellets farer, da veien flere 
ganger "forsvant" i snødrevet, men så 
vidt undertegnede vet skal alle ha 
kommet vel hjem!

akkurat stilen av dem vi har sett mest 
på tv-skjermen! Utforstjernen Franz 
Klammer hadde nok ikke fått noen 
konkurrenter av de porsere som satte 
utfor, men så hadde heller ikke 
Klammer satt utfor noen utforløype, 
hvis han hadde hatt en stil som Finn 
Morten Steen for eksempel! I det hele 
tatt modig gjort av karer, som ikke i 
sitt liv har stått på slalåmski før.

Andre igjen tok seg heller 
"småturer" til et nærliggende 
etablissement. Der ble lattermusklene 
satt på de største prøver i det 
uk-medlem Øystein V. var i sitt ess.

Lørdagens lunch var et kapittel for 
seg. Den var super! Siden ble det

Thrond.
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Fotball i sin nåværende form er 
oppstått i England i midten av det 
19. århundre, men fotball-lignende 
spill har vært kjent verden over i 
mange hundrede år. I China var spil
let t s u h - k u h («sparke fotball») 
meget utbredt og populært lenge 
før Kristi fødsel. Derimot vet en lite 
om de gamle grekere eller andre av 
Middelhavslandenes folk kjente sli
ke spill.

I middelalderen var forskjellige 
fotballspill populære i Italia («cal- 
cia»), Frankrike («soule», «choule», 
eller «cholle») og England. Som of
test foregikk kampene i forbindelse 
med religiøse opptog o.l. og det 
gikk ofte varmt for seg, noe som 
kommer til uttrykk i stadige forbud 
fra myndighetene. Dette skyldes og
så at spillet hadde liten verdi som 
våpenøving. Ballen som en spilte 
med var til å begynne med fylt med 
høy, mose eller hestemøkk, men 
forholdsvis tidlig begynte en å bruke 
oppblåste blærer i et lærhylster. 
Faste regler eksisterte sjelden og 
banen var gjerne landsbyens gater.

Omkring år 1800 tok flere av de 
større engelske internatskoler («pub-
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kombiskap 
med 2 stenger. 5 hyller og 
rygg gir deg en praktisk og 
rimelig losning pa dme 
garderobeproblemer 
Samtidig tar skapet liten 
plass, og det er enkelt 
å montere
Leveres i bredde 100 cm. 
dybde 58 cm.hoyde 2,10 cm 
kr. Z28.40 inkl moms og i 
hoyden 2.48 cm - kr 774,- 
inkl. moms
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BREDEBlir man hjulbent av
å spille fotball?

I
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Hvordan dommeren
ble til
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I disse dager reiser Brede Halvorsen til Sverige for å være med på Norges guttelandslag

i bandy i en turnering der. Sverige og Finland blir motstandere. Det er første gang noen Telemarking 
overhodet er uttatt til noe bandylandslag, så vi gratulerer!

Spesielt morsomt er det siden Bandygruppa fyller 40 år dette året 

og bedre jubileumsgave kan en ikke få.

PÅ BANDYLANDSLAGET OGSÅ!

Enhver medisinstudent lærer at i 
de fleste tilfeller er rakitis (engelsk 
syke) som gjør folk hjulbente. Men 
man kan også høre at man kan bli 
det av å spille fotball, fordi ballen 
som oftest sparkes med innsiden av 
foten Slik at benet må dreies inn
over. Idrettslegen ved universitetet 
i Heidelberg, dr. Wassen, ønsket å 
komme til bunns i dette spørsmålet. 
Han trodde ikke at man ble hjulbent 
av å sparke fotball og satte igang 
en vitenskapelig undersøkelse, hjul- 
pet av over 1000 fotballspillere. Nå 
kan han med overbevisningens styr
ke hevde at ingen behøver å frykte 
for å miste noe av sin mandige 
skjønnhetved å dyrke fotballsporten. 
Gjennomsnittsalderen hos de under
søkte aktive spillere var 25,6 år — 
og i en slik alder kan man ikke vente 
deformasjoner av benene. 75 pst. 
av alle spillerne hadde fullstendig 
rette ben, ca. 19 pst. hadde lettere 
deformasjoner, og bare 5,2 pst. var 
hjulbente. Dette er ikke noe større 
prosentsats enn gjennomsnittet hos 
mennesker som ikke driver sport. 
Fotballsportens ære synes således 
å være reddet på dette punktet. Men 
hva kommer det av at man stadig 
hører den påstanden at det er noen 
sammenheng mellom fotballsporten

Dette var en stor endring i dom
merens funksjon. Nå var han be
myndiget til å gripe inn på eget 
initiativ, men han var fremdeles 
utenfor spillebanen.

I 1891 kom en fullstendig revolu
sjon. Dommeren fullt utstyrt med 
fløyte, klokke og notisbok, ble flyt
tet fra området utenfor banen og 
innpå selve den oppmerkede bane. 
Det ble oppnevnt linjemenn som da 
skulle avgjøre når ballen var utover 
linjene, og dermed ute av spill.

Det var ikke før i 1880 at dom
meren kom inn i lover og kampre- 
glement og fikk sine plikter klart 
definert. Plikten var å føre notat for 
kampens resultat og passe klokken.

Noen år senere fikk dommeren 
noen plikter i tillegg — å stoppe en 
kamp hvis omstendighetene var 
usedvanlig ugunstige, å tildele fri
spark og å utvise spillere som viste 
uverdig oppførsel, alt uten noen 
appellinnstans.

I 0 :

og hjulbenthet? Også på dette 
spørsmålet finnes det et svar: Fot
ball er en utpreget folkesport. Raki
tis forekommer oftere i de mindre 
velsituerte lag av folket. Rakitis 
fører til hjulbenthet. Hos de hjul
bente er føttene vridd litt innover, 
og siden dette er en fordel når en 
skal sparke fotball, vil en hjulbent 
ha større sjanser i denne sporten 
enn f.eks. en som er kalvbent.

Man må ikke glemme at de lange 
bukser dekker over mange skavan
ker som nådeløst blir avslørt når 
man opptrer i korte fotballbukser. 
Derfor legger man så godt merke til 
når det er en fotballspiller som opp
trer med ben som ikke helt svarer 
til det klassiske idealet, mens man 
ikke ser det hos ti tusen andre

■
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FOTBALLAVDELINGENS HOVDEN-TUR:
EN KJEMPESUKSESS^

TIL SIDE 17
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OHiol-trykk Brodrono Dyring, Pongrunn

fostring som noen kalte det. Enkelte 
lånte seg fullt slalåm-utstyr og satte 
seg i skiheisen, som tok dem opp til 
en høyde på 1250 meter over havet. 
Hadde utstyret vært topp var ikke

Fotballavdelingens Hovden-tur ble 
akkurat så vellykket som de største 
optimister hadde håpet på. 47 
festglade porsere dro oppover den 24. 
januar til vinterparadiset i Setesdalen,

Hovden høyfjellshotell. Det hele 
åpnet med middag fredag kveld hvor 
wiener-chitzel var menyen og siden 
hygget vi oss til ut i de små timer.

Lørdag var "avsatt" til fysisk
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