
Fotballen er kommet i gang for fullt. Hittil i år må vi si oss fornøyd med det 
som har skjedd. Vi ligger riktignok ikke i toppen på 3. divisjonstabellen, men 
heller ikke avskrekkende langt etter ledende Kvik, Halden. Vi har derimot slått 
harde rivaler som Urædd (3-0) og Brevik (3-1) samtidig som vi tok Lyns "skalp” i 
NMs 2. runde. Her på bildet er det Jørn Hansen som er i aksjon mot Askim (0-0). 
I bakgrunnen skimter vi Rolf Askedalen og Espen Gundersen.
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Ettertrykk tillates gjerne, men husk: oppgi kilde!

Var det noen som sa at 
dugnadsånden i foreningen var borte? 
I alle år har det vært gjort 
dugnadsarbeid i skibakken for å holde 
den i stand. Det har vært en gjeng som 
trofast har møtt opp, og stort sett har 
de vel ikke fått særlig takk for det de 
har gjort. Dere skal i hvert fall være 
sikker på at uten dere hadde det ikke 
gått.

I vintre med normal kulde har det 
været mye folk som har brukt netter 
på å holde bandybanen i orden. Med 
svære brannslanger i oljehyre har de 
gått og sprøytet banen. Helt 
nødvendig, men er vi klar over at dette 
ble gjort av en del interesserte 
personer som følte ansvar for at dette 
var en oppgave som måtte gjøres. Selv 
om vi har fått mye hjelp av 
kommunens folk de senere år, har våre 
måttet ta et tak med.

Det har ofte vært sagt at "en sterk 
fotballavdeling er omtrent som en stat 
i staten” — også hos oss. Det var folk

som skulle komme til dekket bord. 
Joda, vi har hørt det har vært sagt. 
Men hvorfor skal det nødvendigvis 
være slik? Er det fordi vi har så 
vanskelig for å få dem til å ta et tak 
med, eller er det fordi vi ikke har 
brukt de rette argumenter? En årsak 
er det sikkert til at det har vært en 
periode med visse vansker.

Denne perioden er over — ser det ut 
til. Fra tidlig i vår har det vært en 
masse folk tilhørende fotballavde- 
lingen som har møtt opp til arbeid på 
stadion. Her har vært utført en masse 
- fra av- og på-legging av plasten, 
utlegging av grusen som var skaffet til 
veie, riving av det gamle billettkon- 
tooret og gjerdet, oppsetting av nytt 
gjerde, planting av popler langsetter 
den gamle treningsbanen, alt er utført 
av dugnadstropper. Når vi så vet at 
fotballavdelingen har en svær gjeng av 
folk som også tar sin jobb på 
gammeldansen (her er folk med fra 
mange grupper), da er det vel ikke tvil 
om at det er en ny vår i foreningen.

Klubbhuset blir pusset opp. 
Innvendig er det vasket og lakket, 
pusset pokaler og vinduer. Utvendig 
males huset Alt gjøres av folk som er 
interessert i foreningen vår.

Bingoen starter om litt. De samme 
personer går igjen fra gang til gang 
med salg av blokker og telling av 
penger, kafeterian med si ne damer — 
alle utfører en jobb uten vederlag. Gad 
vite om det finnes en forening som vår 
når det gjelder innsatsvilje. Fortsetter 
det slik, da er det ingen sak å stå i 
spissen. Vi må føle at vi eier alt 
sammen, at vi kan samarbeide uten at 
det skal være nødvendig å ty til ord vi 
ikke er tjent med. Jeg håper dere 
fortsetter alle sammen slik som nå. Da 
kan vi kalle oss for en familie.

Som nok de fleste forstår er det 
omtrent håpløst for oss i redaksjonen 
å rekke over alle grupper i vår 
forening.

Vi savner et mellomledd de 
forskjellige grupper i mellom. Det 
hadde absolutt vært til stor fordel for 
den enkelte gruppe og oss, at det til 
hvert nummer av Porsbladet kommer 
inn rapport fra hva som har foregått 
siden sist. Det vil gi mer forståelse for 
hver enkelt gruppes arbeid og gi de 
øvrige medlemmene, som ikke har den 
direkte kontakten med den respektive 
gruppe, mer kjennskap til den.

Derfor gruppestyrer, på neste 
styremøte oppnevner dere en 
representant, som kan komme med 
noen ord (det behøver ikke å være 
langt) til oss i redaksjonen. Vi takker 
på forhånd for interessen!

og idrett er ikke 
politikk, men . . !

Politikk er ikke idrett og idrett er 
ikke politikk, men en viss samhørighet 
har de! Vi står foran et meget viktig 
kommunevalg. Som alle vet står 
idrettsforeninger og idretten generelt 
over det ganske land klar til å sette i 
gang større anleggsarbeider. Dette 
medfører store økonomiske vansker. 
De kommunale og statlige myndig
heter og de folkevalgte i særdeleshet 
har muligheter til å være med på at 
slike bevillinger kan skje.

Det er derfor opp til oss 
idrettskvinner og menn til å få valgt 
inn medmennesker, som er interessert 
i våre saker. Dette gjelder for alle 
partier, så noen partipolitisk utredning 
skal dette ikke være. Vi vil ikke og 
skal ikke rettlede våre medlemmer inn 
i det eller det partiet, men vil istedet 
henstille til hver enkelt å hjelpe til at 
flest mulig idrettsinteresserte blir valgt 
inn. Det trenger vi nemlig om idretten 
skal fortsette med sin økning i 
medlemstall.

Kultur kan være vel og bra, men la 
ikke "disse” mennesker som hører inn 
under den kategorien få lov til å gjøre 
hva de vil. Det har de gjort lenge nok. 
Nå er det vel snart vår tur. Vi håper 
dere er med!
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Fotballen ruller for fullt:
VI HAR GJORT DET BRA!WaBKEEW

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

SJOKOLADETOBAKKFRUKT
Telefon 50 260 V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

 i

H. M. Marthinsen Å.sI

Telefon 52 392 — Porsgrunn

Produsent for Telemark:

PPStiStfi Lundetangens Bryggeri
ZZ-TSk."

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSE VARER

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

  

I

I

I juniorserien er vi hittil i år 
ubeseiret og alt typer på at vi 
skal komme langt i så vel NM, 
som Borg-cup. Godt spiller også 
våre øvrige aldersbestemte lag. 
Sjøl om vi vel ikke skal vente 
like fine resultater som i år, hvor

Hva Rolf (Svenungsen) tenker på her i 
denne situasjonen vet ikke vi, men et 

 artig bilde er det. Det er hentet fra
 kampen mot Urædd hvor vi like godt

gikk bort og vant med 3-0!

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

Gå til

sen
Telf. 51 632

REFIEX
Torgt. V. Porsgrunn

CE9 1
Ved brua Porsgrunn

< Vt

Troll fra Porsgnmd. 
Porselen for de 

dagene det er flest av

vi best i kretsen i omtrent alle 
klasser.

Vårt 1. reservelag har gått på 
et tap mot Storm og lider av det, 
men det er ennå muligheter til 
KM. 2. reservelaget vårt er hittil i 
år ubeseiret og kampen om plass 
på laget er "knallhard"!

fy ■&■****■

Vi har kommet godt i gang 
med sesongen når dette skrives. 
Ser en derfor tilbake på hva som 
har skjedd må en si det har vært 
mye positivt, selvom vi enkelte 
ganger har følt oss langt ned har 
vi kommet igjen.

Vi var vel ikke så altfor 
optimistisk før sesongstart, da 
treningskampene ikke ga de 
beste utsikter. Men etter en 
helter svak åpning mot Ørn hvor 
vi tapte 0-2 borte i Horten 
"snudde vi", men først gjennom 
en uavgjort kamp mot Askim 
(0-9). Det ble fortjent 3-1 over 
Brevik etter en meget opp
løftende annen omgang, der 
spillet fløt meget godt spillerne 
imellom.

Siden ble det finfine 3-0 over 
Urædd, som tapte på egen 
taktikk nemlig hardhet og fant 
at dommeren måtte ha skylden 
for det meste, men merkelig er 
det nå en gang, at Urædd de siste 
par åra har vært oppe i flere slike 
kamper, der etterhvert dom
meren har kommet i fokus. 
(Snøgg-Urædd i fjor og 
Askim—Urædd i år). Skyldes det 
derfor at Urædd har mye av 
skylden for det hele selv?

Vi tapte senere for Kvik i 
Halden, spilte uavgjort 1-1 borte 
mot Fram.

I cupen ble det seier over 
Gvarv i 1. runde og sensasjonelt 
3-2 over Lyn, Oslo på Pors 
stadion i 2. runde. Vi lå under 
med både 1-0 og 2-1, men kom 
igjen og vant fullt fortjent 3-2 til 
slutt. Hvem vi skal møte i 3.  
runde er ikke avklart i skrivende 
stund. 

*ubbLusetYåll
 vlser se9 n% ' finfin blå farge. Kjell F“
- Knutsen (huskomiteens formann) har 

vet omtrent "bodd" på huset og har Z_- 
sammen med en del medhjelpere fått -i 

z-jrzjnz-zz virkelig fint snitt over vårt iZ 
samlingssted. 
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Brødr. Karlsen

Porsgrunn
..............
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RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 507

Alfred Sport
I toppform Telefon 51 404 — Porsgrunn

Vestsiden Sko 1
£ AJ

Encforhandler Telf. 52121V. Porsgrunn

TEXACO
Vi utfører

Smøring C-ljeskift
Vask Hj ula vballans sring

Se

Bilrekvisita Kasettspillere og Band

5Be/td(M & eSeruice^
Porsgrunn — Telf. 53410

TELLEF FORTELLER

l

BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50409

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

Paul Bjørnsen
TORVET

lang. Kapteinen spurte riktig
nok hva vi var for en menig
het. Men ålreit vi fikk vdr «li
sens». 11 kroner hadde vi nok i 
kassa og verden var vdr.

ELEWSJON

søndagspuss. lange mansjet
ter og greier, sd vj ga oss rent 
over. Det var en fin opplevelse 
pd en vakker sondags formid
dag.'

Det er rart med industrien 
pd et sted. Porsclænsfabriken 
og Verkstedet har gjennom 
drene gitt solide kontingenter 
av ungdom til idretten, og ikke 
minst Idrettsforeningen 
«Pors» har fått gode styrker 
derfra. Idrettsungdom som er 
en styrke for industrien, som 
igjen virker til å holde ung
dommen samlet, sd de kan 
makte de store oppgaver og 
del omfattende arbeid som del 
er å holde store idrettsanlegg i 
gang. Her kan det trygt sies at 
Idrettsforeningen «Pors» går i 
spissen blant norsk ungdom. 
Men la oss pd ingen mdte 
glemme «Pors» damegruppe. 
Den svikter aldri når tunge 
lass skal trekkes i land.

Sd skal vi snakke litt om 
gamle dager Igjen. Den gang 
gamle «Lyn» lyste opp pd 
Vestsida ndr det skulle spar
kes fotball. Når bestemor var 
pige. da var det piger til. Ned- 
skriveren av disse underbare 
linjer var også med i «Lyn» ( 
som senere ble «Pors»), Var 
kasserer, og i egenskap av 
trykkerilærling nyttet sin del

akk! Skjebnen, dere, skjeb
nen. Vår senterhalf og lagkap
tein. en sindig og tenksom kar 
forøvrig. hadde det fatale 
uhell al fotballbuksen revnet

også vårt store utvalg i

i ■ -

Pinsedags morgen 
anno 1910

troppe1 vårt vidunderlige 
folball-lag opp pd Østsiden 
brygge. Av en ell^r annen 
grunn manglet Armeen sin 
mann ved stortromma i mu- 
sikk-korpset.

Her kunne vi straks sotte 
inn en mann av vdre. som i det 
sivile liv tilhørte Porsclamsfa- 
brikens musikk-korps Altså 
gjorde vi nytte for oss med en 
gang. Og takk for det. Etter en 
herlig tur gikk vi i land på det 
underbare Notodden Og snart 
var kampen i gang mellom 
«Lyn» og «Snøgg».

Det begynte sd skjønt. Men

Ikke nok med det. at den rev
net. men det skjedde pd fram
siden. Hadde ulykken enda 
inntruffet pd baksiden. Men 
nei takk. Hvis noen nd tror at 
vdr lagkaptein mistet hodet 
sd er det en feil konklusjon. 
Med et fast tak på buksen, 
akkurat der som revnen var. 
marsjerte han bort til vdr 
goalkeeper og befalte ham d 
innta scntcrhalfplassen. Der
på stilte han seg selv i goalen, 
med den ene handa fast knyt
tet foran buksen, og den andre 
handa svinget freidig rundt i 
luften for å oppfange de skud
dene som uvegerlig måtte 
komme... Og som kom.
Dessverre alt for mange. Det 
var omtrent som vi leser om 
Don Quixotes kamp mot vind- 
mollene. .

Senterhalfen som trodde 
han også var goalkeeper

Men, som det står i Kora
nen. en ulykke kommer sjel
den alene. Vdr faste mål
mann. som eide vdr kjærlighet 
og aktelse fullt ut. han hadde 
forøvrig never sd store som 
snoskuffer. og tok gjerne alt 
som kom av baller, i allfall de 
som kom i nærheten av ham. 
Denne sture trofaste gutten 
var nd steget i gradene til sen

Forts, side

Vestsiden hadde gode natur
herligheter for sport og id
rettsliv både sommer og vin
ter.

Nybergåsen. åsene omkring 
Klyve og Rugtvedt og videre 
over Ånerod til Larkollen og 
strøkene der omkring var ut
fartssteder til alle årets tider. 
Meget folk fra Østsiden fant 
også ut at her var «tilbud» av 
fin natur, for lange og korte 
turer.

I Nybergåsen ble det drevet 
adskillig med fri idrett og 
turn. Svingstang var rigget til 
mellom to trær og ellers hjem
melagede turnapparater av 
forskjellige slag.

Jeg husker en spesiell epi
sode. VI unge var i følge med 
en ung tysk kunstmaler fra 
«Porselæn*. Maximlliam 
Kopp. Turen gikk gjennom 
Nybergåsen. Kopp fikk øye på 
en svingstang, spratt opp og 
grep om stangen med kraftige 
never, og sd gikk kjempeslen
gen l flotte svingninger, for- og 
baklengs. Det var saker og 
ting for oss andre. Sd langt 
hadde nok Ikke vi kommet. 
Saken var den. at Kopp hadde 
vært en av Tysklands finefte 
turnere, men hadde fallt ned 
en gang, og siden hadde han 
haltet noe. Men han var i full

:...

Aii ■ i

Idrettsforeningen «Pors» feirer 17. mai 1922. På bildet ser vi i* Pedersen, Jens Dolva, Ludvig Weber, Halfdan Eltvedt, Thorleif 
bakerste rekke fra venstre: Dolva, Halvor Malmgren, Bjarne Wright, Eivind Olsen, Gerhard
Josef Pedersen, Rudolf Paulsen, Finn Kristensen, Andreas Nil» Olsen, Carl Carlsen, Gunerius Olsen.

Otto Spazek. Daniel Lummcl, Henry Hahn, Sverre Mikalsen, Kristen Barth,
Midterste rekke fra venstre: Gustav Rinker, Harry Jacobsen, Sverre Fjeld, Fredrik Hahn,
Fw.na M~lmgren, K-i Hai^ceil, . Johs. Oscar Rinker, Haakon Paulsen og Anker Kristiansen.

fefem Porsgrunn 
av dugnad i å trykke billetter 
til de store kamper. Sd var det 
at vi hadde fått innbydelse av 
fotballklubben «Snøgg» pd 
Notodden til d delta i pinse- 
kamper. Men penger da. 
vennen mm. penger. Hvor 
fantes de? Ikke i vdre lommer 
akkurat. Men akkurat som jeg 
sto og trykte på en begrave!- 
scssang. kom den andre lære
gutten med den nye avisen 
bort til meg. Jeg til d lese. Sd 
stdr det: «Frelsesarmeen har 
pinsetur til Notodden» Kr. 1.- 
pr. billett» osv. Du verden, 
tenker jeg. dette er noe for 
«konn». Armeen var jo like 
bort i gata Veien dit ble ikke

; •............... ■ - ■...............-
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51 729

Herman Holtan
GLASS — PERSIENNER

KirkegL 35 Telf. 513% 17. mai, ja - -

OMEGA
i takt med tiden!

håndballbaner og

Enkelte - lurer seg selv
Hilde Kåsa

menSKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen

qå til

SKIEN SKIEN

Lars. Duddi

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

.......... 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, Lørmskontolån.
De virkelige store fordelene får De imidlertid ved 
Sparing med skattefradrag.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

Porsgrunns Auto %
Vallermyrene

AUT. FORD-FORHANDLER 
Telefon 51150

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Tilslutt møtte vi Lisbet Larsen fra 
Skien.
1. Vanskelig å si.
2. ---------
4. Joda, idrett er ikke akkurat det jeg 

setter i høysetet. De kronene kunne 
nok vært benyttet til andre etter 
min mening, riktigere formål.

5. Porsgrunn er jo så tydelig delt i to 
så det virker rimelig at Vestsiden får 
en hall, men rent prinsipielt mener 
jeg at det burde holde med en 
innendørs hall i hver by.

Elektrisk utstyr på lager

5 på gaten warer
Trenger vi en egen hall på Vestsiden?Realfsens Elektriske forretning A.s

Telef. 50 693 Porsgrunn Telf. 50 693

Neste "offer" var Olav Bertiniussen 
fra Nedre Bydel.
1. Det er jo en stor innendørshall på 

Østsiden, men jeg kan tildels være 
enig at Vestsiden kan trenge sin 
egen.

2. Svømmehall, håndball, fotball osv.
3. 5 mill.
4. Joda, de 10-15 mill, kunne nok 

vært brukt til fornuftigere formål.
5. Det kommer helt an om det er

behov for det. På Vestsiden er det 
nok behov, men jeg synes det var 
svært dyrt.....

PORSGRUNN
Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

I bybakken traff vi først 
fjortenårige Hilde Kåsa fra Moldhau- 
gen.
1. Ja.
2. Sv-mmehall, 

cafeteria.
3. Vet ikke riktig, men jeg tipper det 

vil komme på noen millioner.
4. Nei, jeg synes det er en god 

investering.
5. Ja.

Dag Aurstad, 17, fra Vestsiden 
svarte følgende:
1. Ja — en stor.
2. Tre håndballbaner, svømmehall som

Idrettshallen i Skien, den er bra
3. 1-2 mill.
4. Nei.
5. Nei, ikke hver "bydel",

Porsgrunnshallen er for liten.

Det har i den senere tid vært ymtet 
frempå om ikke Vestsiden snart burde 
få sin egen idrettshall. Bandyfolket så 
nok heller at det kom en kunstfrossen 
bane til distriktet, men hva sier folket 
på .Vestsiden til disse tankene. Vi tok 
en tur på byen og stilte følgende 
spørsmål.

Litt senere traff vi en eldre herre fra 
Vestsiden som ønsket å være anonym.
1. Ja.
2. Svømmehall og andre former for 

innendørs aktiviteter, gjerne en 
cafeteria. Hovedsaken er at 
ungdommen får et skikkelig sted å 
samles.

3. Et par millioner.
4. Nei, jeg mener det er et godt formal 

som absolutt er på sin rette plass.
5. Vestsiden trenger iallfall et sted der 

Ungdommen kan samles.

1. Mener De vi bør få 
idrettshall på Vestsiden?

2. Hva bør den inneholde?
3. Vet De hva en slik hall koster?
4. Hvis vi forteller Dem at prisen vil 

ligge mellom 10-15 mill, kroner, 
mener De da at pengene kunne vært 
benyttet til (andre) riktigere 
formål?

5. De mener altså at hver "byde!" bør 
ha sin idrettshall?

Ja, den begynte vel for vår del 
allerede 16. mai, både med alt som 
skulle være klart til 17., og ikke minst 
med opptakten — seiren over Urædd. 
Selv om kampen ikke sportslig var av 
beste merke, skal ikke det ødelegge 
for gleden. Vi visste at vi skulle kunne 
klare å stå i spissen for 17. 
mai-arrangementet, egentlig kunne vi 
klart alt sammen alene. Det var 
naturlig hyggelig at vi hadde folk med 
i enkelte komiteer fra andre 
foreninger også, noe som de vel har 
hatt hevd på. Dessuten ønsket 
kommunen at det skulle være slik. 
Men hovedarbeidet var lagt på våre 
skuldre, og de var gode å ha.

Alle som en jobbet kjempegodt, alt 
gikk knirkefritt inntil politiet greidde 
å sette noen kjepper i hjula, noe de 
etter ordførerens uttalelse ikke hadde 
hatt det ringeste med. Det er jo litt 
trist nå da — å vite dette etter at det 
hele er over, og vi så gjerne ville gledet 
våre eldre med flere barn og mer 
musikk. Trist er det også at det skulle 
bli politiet — som vi tidligere har hatt 
det aller beste samarbeide med — som 
skulle bli den største skuffelsen vi 
møtte. Alle vi kontaktet ellers, var ja 
mennesker.

17. mai opprant med strålende sol, 
en fantastisk opptakt. Det var en 
kjempeoppslutning om alle arrange
mentene, fra barnetog til bekrans
ninger og barneleker og ikke minst 
folketoget som samlet sikkert et halvt 
tusen porsere. Oppfordringen i siste 
Pors-blad hadde kanskje sin virkning. 
Jeg var i høy grad stolt av å høre til 
samme klubb, nå fikk en se at vi er 
mange.

Hjertelig takk alle sammen for det 
dere gjorde på hver deres post, som 
komiteformann eller medlemmer og 
for bare å møte fram. Nå har vi vist at 
kan — enda engang.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN 

Filial VEST Tlf. 54535

BUSSE
Anbefaler sin

TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

en egen
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VELLYKKET
JUBILEUMSFEST

Sekretæren

også

Damegruppas
Jarseng-tur

Turid Hiis
Har gjort en fin innsats i Pors 

fritidsklubb gjennom siste år. Det var 
derfor fu lit ut fortjent at hun fikk en 
reise til Danmark og Finniand, som 
representant for Telemark Idrettskrets 
ved forskjellige ungdomskonferanser.

Etter middagen gikk praten 
høylytt rundt de forskjellige 
bordene og stemningen var god. 
Og festen varte til langt ut i de 
små timer.

for 
på sitt

kunne trekkes inn i idrettens 
rekker.

Pors ønsker et bredest mulig 
samarbeid med Porsgrunn kom
mune om gjennomføringen av de 
planer som foreligger, et 
samarbeid som er i meget god 
gjenge i dag.

Hvis samarbeidet innen fore
ningen vil fortsette på samme 
måte som jeg har inntrykk av har 
vært det aller beste i år, at 
klubbånden og dugnadsånden er 
tilbake der den engang var, da er 
ikke håpet for foreningen 
lysegrønt — som for de fleste 
andre — men lyseblått som 
fargen på vårt nymalte klubbhus. 
La det blå være tegnet på at IF 
Pors har framtida for seg. La oss 
aldri gi opp.

Duddi Kjellevold Rød

idrettslag i Norge, finner ikke jeg 
noe som er finere.

Det ble ikke bare fotball på 
programmet, også ski ble tatt 
med og friidrett. Nå kunne ikke 
en virkelig idrettsforening lenger 
holde til med bare ei løkke til 
bane. Det ble ordnet med egen 
bane, og skibakke ble laget. Med 
tida ble også dette for smått, 
anleggene vokste. Rugtvedt- 
kollen kom etter 1919, stadion i 
1936. Også disse anlegg ble etter 
hvert utvidet med iherdig innsats 
fra trofaste slitere.

I 1919 ble foreningen opptatt 
som medlem av Norges 
Landsforbund for idrett og 
dermed inndelt i hovedstyre og 
grupper. Det var tre slike til å 
begynne med, fotball, ski og 
friidrett (som senere gikk inn). I 
34 kom bandy og boksing til 
som egne grupper, og flere 
medlemmer ble det. Damene var 
enda ikke kommet med med 
egne grupper — selv om de hadde 
støttet opp det de kunne de som 
hadde sine menn med. Egne 
grupper kom først etter krigen, 
og da kom de godt, først 
Damegruppa med bl.a. turn på 
programmet, senere egen turn- 
gruppe. Håndball forsøkte 
foreningen å få til først i 50-åra, 
men måtte gi opp. Nå har 
håndballen igjen kommet med 
og har overlevd sine første 5 år, 
og nå skal det nok gå. De siste på

Tirsdag 6. mai hadde 
damegruppa tur til Jarseng. Det 
var strålende vårvær og vi slappet 
av i solveggen før vi spiste 
nydelig lapskaus, senere fikk vi 
kaffe og vannbakkels.

Vi prata og kosa oss, noen 
underholdt med sang og historier 
og andre kledde seg ut.

Vi brøt opp ved 11 tiden og 
alle var fornøydde med turen.

Videre har vi nettopp hatt en 
medlemsutlodning som vi er 
svært fornøydde med resultatet 
av.

Det er nå slutt på våre møter 
før ferien, men vi blir å treffe på 
bingoen på Pors stadion, hvor vi 
igjen skal stå for salget i 
kafeteriaen. Vi håper at alle av 
våre medlemmer som har tid vil 
ta sin tur her.

skansen er Seniorklubben og 
Fritidsklubben. Den første med 
flere år bak seg, den siste bare 
nybegynneren.

Har foreningen greidd å sette 
spor etter seg? Det må vi ha lov 
til å si. Naturligvis er det det 
sportslige man først spør etter 
når det gjelder bragdene til et 
lag. Vi har i alle år etter 
innemeldelsen i Norges Lands
forbund for idrett klart å gjøre 
oss bemerket. Vi har deltatt i 
norgesmesterskapene i fotball. 
Om vi ikke akkurat har nådd til 
topps blant seniorene, så har vi i _ 
hvert fan klart å sette grå hår i V 
hodet på dem som skulle sette 
opp rundene i cupen på grunn av 
alle omkampene Pors fikk i 
stand. Våre juniorer 
tradisjonen tro på på 
måte med omkamp

Vår forening er som kjent 70 
år i år og dagen (25. mai) ble 
feiret som den seg hør og bør på 
klubbhuset. Vel 80 gjester var 
tilstede.

Spesielt invitert var forening
ens æresmedlemmer og represen
tanter fra kommune og 
idrettskrets. Egil Brattberg åpnet 
det hele med en sprudlende tale 
og ga ordet til toastmeste Otto 
Malmgren, som tydelig "hadde

Kommune Tor Kåsa, idretts
kretsens formann Helga Ander
sen, Gordon Jensen som 
representant for de forskjellige 
grupper i Pors og Andreas 
Skilbred avrundet det hele med å 
holde takk-for-maten-talen.

Foreningen ble fine gaver og 
blomster til del, men den fineste 
gaven fikk en fra Damegruppa, 
som ved sin formann, Henny 
Waage, overrakte en sjekk på 
hele 10.000 kroner. Fra de 
øvrige grupper fikk foreningen et 
meget dekorativt porselensmotiv 
(er allerede hengt opp i 
klubbhuset).

"Det er stort å være porser — 
noe særmerkt — noe en hver kan 
misunne dem. Jeg er glad jeg er 
porser". Dette stod å lese i TA 
22/4. Jeg vil begynne med disse 
ord i denne talen — fordi jeg så 
gjerne kan skrive under på de 
samme. Vi har grunn til å være 
stolt av foreningen vår. På en 
jubileumsdag — selv om den 
først er i morgen — er det vanlig 
å se litt tilbake på tiden som har 
gått. Egentlig skal man vel ikke 
dvele for mye ved det som var, 
men heller se framover. Allikevel 
er det riktig å ha historien klart 
for seg når en ser hva vi har i 
dag. Ingenting har kommet av 
seg selv, det har ligget arbeid og 
innsats, slit og strek og offervilje 
bak og kanskje ikke minst 
kjærlighet til foreningen.

Det er vel ikke det vi har 
skaffet oss i dag, de hadde noen 
tanke på — de som la 
grunnstammen til foreningen, 
engang en gutteklubb som så 
mange andre med en filletull til 
ball. For det var naturligvis 
sparkingen på løkka som var det 
viktigste for dem, som for de 
fleste guttunger også i dag. Noen 
gutteklubber klarer å leve, vår 
gjorde det. Hva gjorde det at 
klubben i sin tid het Lyn? Etter 
noen år var navnet Pors, og kan 
dere tenke dere noe så fint som 
dette navnet? Går vi gjennom 
samtlige over 7000 navn på

holdt 
samme 

måte med omkamp etter 
omkamp for et par år siden med 
et etterlengtet NM som resultat. 
Landslagsspillere har vi hatt både 
av seniorer og juniorer. Vi har 
hatt mange mestre innen 
boksesporten, og ikke minst har 
vi vist å sette farge på 
landslagene de senere årene.

Våre øvrige grupper har ikke 
kunnet vise til norgesmesterskap, 
men ypperlig innsats har de vist. 
Vi har hatt representasjonsfolk 
innen hopp, Jangrenn og bandy. 
Mange av våre medlemmer er 
kretsmestre innen forskjellige 
idrettsgrener, og vi har en

Nå burde det antagelig være 
på sin plass å trekke fram navn i 
denne forbindelse, noe som 
normalt gjøres i en jubileums- 
tale. Jeg vil ikke gjøre det. Det 
vil alltid være noen som ville bli 
glemt av dem som burde vært 
nevnt for den innsats de har 
nedlagt i årenes løp. Også i dag 
er det en rekke navn som kunne 
trekkes fram — personer som har 
utført sine årsverk for fore
ningens ve og vel. La det bare 
være sagt at det som blir gjort av 
dere, er uunnværlig for 
foreningen, uten det dere gjør, 
vil ikke en frivillig organisasjon 
som vår, kunne bestå. Selv om 
dete ikke får noen direkte og 
personlig takk for det dere 
utfører, så håper jeg at dere i 
hvert fall opplever at dere har 
glede av det dere utfører, en 
glede som kan føles som lønn for 
strevet. For et strev er det, og et 
strev vil det komme til å bli. Vi 
kan ikke stoppe her — ved 
milepelen 70 år. Planene er der 
for framtida, et større stadion- 
anlegg, utbygging i Rugtvedt- 
området med bl.a. lysløype, 
bandygruppa må gis bedre 
trenings- og spillemuligheter ved 
at det satses på et skikkelig 
lysanlegg på Vestsiden idretts
plass. Dette må bli kommunens 
oppgave i likhet med at vi håper 
kommunen nå vil innse at en 
bydel med et befolkningsgrunn
lag på over 5000 personer må få 
sin egen idrettshall — dersom 
man ønsker at idretter som turn 
og håndball skal ha livets rett. 
Det tror vi at de bevilgende 
myndigheter ønsker. Og vi tror 
også at de ønsker at tilbudet skal 
bli enda større, at enda flere skal

dagen". Han bant det hele på en 
fortreffelig måte sammen.

Det var taler av foreningens 
formann Duddi Kjellevold Rød, 
representanten fra Porsgrunn

Formannens j^bilesimdate
KJÆRE GJESTER - KJÆRE PORSERE!

utover vår egen forening. 
Riktignok er det idrettslagene 
som er grunnmuren i byggverket 
Norges Idrettsforbund. Det er 
der det virkelige idrettsarbeidet 
foregår. Men noen må ta seg av 
administrasjonen også av sær- 
kretser, idrettskretser, særfor
bund og Norges Idrettsforbund 
på topp. Idretten må koordi
neres, og vi kan i Pors glede oss 
over at vi har kunnet stille 
dyktige personer innen alle disse 
deler av idretten. Vi har vist at vi 
også på dette området har påtatt 
oss en del av det felles ansvar alle 
idrettslag har for at idretten skal 
bestå.

fantastisk bredde stort sett over 
hele spekteret av idretter vi 
driver, og det er vel det viktigste. 
Det er ut av denne bredden vi 
skal trekke dem som skal bli 
med på representasjonslagene i 
de forskjellige idretter, de som 
skal bli forbildene for alle de 
andre — som må ha noe å streve 
mot.

Og her er jeg kanskje ved 
kjernen innen idretten i dag. 
Idretten står i fokus — selv om vi 
ikke alle merker det hele tiden. 
Vi innen Pors er også i sentrum 
for oppmerksomheten. Det 
gjøres noe i vår forening, noe 
som mange, ikke minst våre 
myndigheter, er klar over i dag. 
Vi satser på den yngre garde, gir 
tilbud av forskjellig slag — selv 
om det vi hittil har maktet, ikke 

* har strukket til, fordi behovet er 
så enormt, idretten er i dag ikke 
bare et sted for de fremste, 
enerne, alle skal ha sin sjanse. 
Dette er det som ønskes av oss 
nå, og vi har vel svart ja til å gi 
den hjelp vi kan på mange felter. 
Vi er blitt sosialarbeidere i 
videste forstand, og jeg tror ikke 
vi skal være redd for å ta på oss 
en slik oppgave.

Hvilke muligheter har vi i dag 
for å kunne gi tilbud til de 
mange? Vi har de nåværende 
anlegg, skibakker i Rugtvedtom- 
rådet i forskjellig størrelse, et 
flott stadionanlegg med varme
kabler, en gammel treningsbane 
og nå snart en ny en ferdig. Vi 
har muligheter ved Vestsiden 
idrettsplass som også tilhører oss 
til en viss grad. Vi har et 
klubbhus, hvor ungdommen nå 
har fått fast innpass, et sted hvor 
vi har mulighet til å lage et 
klubbmiljø. I tillegg har vi et 
klubborgan — Porsbladet — som 
er inne i sitt 30-ende år, 
enestående for en klubbavis. Her 
er sjansen til kontakt mellom 
alle grupper, her har man sjansen 
til å uttrykke sine tanker og 
meninger, om man har initiativ. 
Gjennom årene har det vært 
dyktige folk i spissen for 
kontaktorganet. Vi har innen 
foreningen det viktigste som må 
være til stede — folk som er 
villige til å gjøre noe 
foreningen — hver 
område.

Vi har hatt og vi har folk som 
har greidd å sette spor etter seg 
innen administrasjonen, cj‘
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Ess må ikke sy puter 
under armene på spillerne

Jan Magnussen i kamp med Urædds Ame Heilsjorusen 16. mai d.å. hvor vi seiret 
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Distriktets største 
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.
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PORS SERVICE SENTER 
Inneh. Eie & Nordahl

. Lanagt. 10, Porsgrunn V. Telefon 54 320.

Mjndåi 
H*rr« 
B«l*h»gdo 
Slalh.ll. 
Drangedal 
Vodfact 
Klyv.

Mitt mål som fotballspiller i Pors 
(og forhåpentligvis alle de andre 
spillernes også), er å få Pors opp i 1. 
div. igjen — og det så fort som mulig. 
Vi har falt ned i 3. div. i en tid hvor 
spillekjop og handel har vært i 
høysetet. Når man ser dette i et bredt 
perspektiv, kan man være fristet til å 
spørre: Har vi i Pors ”sovet” oss ned i 
3 div.? Jeg tror ikke akkurat det 
heller, for lett har det ikke vært for 
våre trenere og ledere, og vi spillere 
har vel ikke vært gode nok. Det er 
tross alt vi som spiller kampene som

TIL SIDE 17

Eget bokeri med 14 onsatie og 4 biler som forsyner 
distriktet med rykende ferske varer fro Langesund 
til Bo. Leverer alt i brod og konditorvarer til alle 
anledningi

Skoifo», 
Bokenul, Skien 
Ovre Solum 
Htiilod 
Skropeklev 
Manufaktur . langriund 
O K beniinitaijon, Bratib.rg

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

PORSGRUNN
DISTRIKTETS STØRSTE 0G MEST MODERNE VAREHUS
(n markediundcrtøkei,e gio't to' Oomuj mer oi 50-60*'» ov kundene handler hoi 011 p g a 
pcrjonolcf Og .Ore > >0 ontoltc g c> 0>l <O' a' du ikol ".ve, ■ vOrt hyggelige miljø Under- 
»eke'sen vue» . de’c ot oe <le»’e a.- vore kunde' mener o> v. na'

★ Moderne lokaler lOrn er lotte 0 finne fram i. * Kvalilelivarer i onormt ulvalg.
★ Riktige priter * Spetiello gode tilbud på aktuelle varer.
Vet du at vi har spesialavdelinger i
Boby" lær Barneklær - Ungdom,klær Domeklær - Herreklær - Sko - UUtyrivorcr - 
<ojmet<kk - E>ek".,k • leker • H„, - k;ok»en - Gover og p'e,angor"kle' - k>os> • 
Vor.firoo.dr-I nn B ,e"> V ofe’C'-o

Vi er noe nytt og friskt
lom hor mye 6 vue deg Vonlige varer - men og,6 
.o'e' du vonskehg kon f.nne ond'e ueaer 
Den nye moten blomitror her
ko>me’ .«o.de' ngen . on duft Lo monge '.e'acnj. 
h|O'ne' Preionge- ■ og,O r.l dem io1" hor aei me,te 
Lyst på noe godt?
DeSko’esseo«del-ngcn ho» det
Etter en hyggelig og morsom handletur 
. i a, oooaoge o’ dv hø» ,00" en monc penge' 
fo» ,å monge og gode vore' ' 1 ,O tove pme- er 
•■on,kei.g o i nne ona'e jieae»
Stor parkeringsplass ute og inne 
Benytt Dem ov vår informasjonstjeneste 
ved hovedinngangen.

'* ^-.-1

- Dette jeg nå skriver, burde jeg kanskje ha kommet med under et av vinterens 
medlemsmoter, der det såvidt er berort, men jeg folger selv at det er lettere å 
skrive noen ord om det her, da får jo også medlemmer som ikke har vært tilstede 
på motene litt rede på hva som er blitt droftet til nå.

Spørsmålene som ofte stilles er: Hva kan klubbledelsen gjore for å beholde sine 
spillere idag? Ordet miljø er svært så populært. Hva kan gjøres for at miljøet skal 
bli bedre? Penger er et annet aktuelt ord også. Skal vi beholde våre spillere for 
enhver pris? Ja, dette er et par av de mest brennaktuelle spørsmål som 
fotballavdelingens styre har "mareritt” over etter en sesongs slutt i denne 
moderne fotballtid.

Jeg har lyst til å lufte min mening om disse spørsmåla fordi de bl.a. har vært 
aktuelle for meg og fordi det blir pratet så mye på hjørnet uten å bli tatt skikkelig 
opp. I og med de har vært aktuelle for meg, foler jeg at jeg har lært litt av dem, jeg 
har følt dem innpå kroppen og har derfor tatt litt tid til å tenke dem over.
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Bandygruppa
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Thrond

TIL A-LAGET

I BANDY

1974/75

Tor Oppmann (manager of the year)

O
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Mel: Bedre og 
bedre dag for dag...

Leiken klar til innsats med lærkula. Utstyret her er ikke det en vanligvis 
regner som "riktig" fotballutstyr, men det kommer nok.

0*

6.
Neste år må det trenes mer, 
dager og timer fler og fler. 
Husk av unge har vi mange 
og vi må forvente at de tar sprange’ 
over til vår A-lags stall, 
”de gamle” står for fall?
A-a-a-a-a-a-a, 
Det må trenes no, mer i alle fall!

4.
”Sol” vil i løper’n lage mål, 
men han må ennå gi litt tål. 
Han må passe på ved vante* 
til han Gisle formen får elegante! 
Når har jeg forsvaret nevnt, 
det er da ganske jevnt?
A-a-a-a-a-a-a,
har du sett dem når de er riktig tent?

1.
Bandy, vår idrett kjent og kjær 
den står oss alle meget nær. 
Vi kan more oss og smile 
selv om andre synes vi må fortvile! 
Selvom stillingen var svak 
vi sang med velbehag.
A-a-a-a-a-a-a, 
det blir bedre og bedre dag for dag.

M BARNESIDE
— ved — 

MORTEN KNUTSEN ATLE RØD

2.
Bedre det gikk, ja, for hver dag, 
når gutta endTig kom i slag. 
De blir best når våren kommer 
og når luften får en duft av en sommer! 
Da de vinner som de vil, 
med riktig finfint spill!
A-a-a-a-a-a-a, 
Tenk om bandy’n ble Norges sommerspill!

ikke dra 
skikkelig 
kamper!

Porsbladet er kjent med at det 
for noen år tilbake ble tatt et 
initiativ fra noen litt eldre jenter 
på Vestsiden ang. samme sak: De 
kontaktet styret og møtte 
velvilje der, men lenger har ikke 
saken kommet, dessverre.

Det må da gå an å få startet 
ett jentelag, sier Leiken, jeg er 
sikker på^ at det iallfall ikke 
mangler på interesserte jenter.

Lars

5.
Yngvar og Brede, Kai og Jan 
danner vår løperrekkes klan. 
Hertil kommer Bjørn med barten 
han som ofte også kaldes for ”smarten”. 
Disse gutta lager mål 
om enn me skrik og skrål!
A-a-a-a-a-a-a, 
for de gutta vi utbringer en skål!

4^W(o]

Siste sesongs kamper 
2' ga tydelig beskjed om større j 

publikums
Bandygruppa avholdt sitt årsmøte 5 O"S© ITSSS©! ,

18.4. på Pors Klubbhus. Øyvind 
Nenseth ble gjenvalgt som formann og 
fikk disse med seg i styret, Gisle 
Haugland, Nils Olav Isaksen, Yngvar 
Jakobsen, Ame Johansen, Morten 
Røh Petersen, mens Tor Svenungsen 
igjen sammen med Kjell Knutsen tar 
seg av A-laget. Øyvind Nenseth har 
også overtatt jobben som junioropp- 
mann.

Årets sesong for vårt bandy lag må 
sies å ha vært meget god. Laget klarte 
å holde plassen i divisjon og ta 
Telemarksmesterskapet fra Brevik, 
trass i minimalt med istrening. Dertil 
har laget vært belemret med å spille 
samtlige av sine kveldskamper på 
utebane, noe som er svært uheldig.

Publikumsmessig har årets sesong 
vært meget god. Aldri har kampene 
blitt møtt med så stor interesse som 
nå i vinter. På enkelte av kampene var 
det over 400 tilskuere tilstede noe en 
må si er flott. Noe liknende kunne vi 
sikkert også ha greid i våre 
kveldskamper, h vis disse hadde vært 
spilt på Vestsiden.

Gruppas regnskap for siste sesong 
viste balanse, men da er ikke 
bingoinntektene for i vinter tatt med. 
Det er derfor lenge siden Pors 
Bandygruppe kunne starte opp en 
sesong med såpass brukbar økonomi. 
Mye av dette skyldes økning av 
billettinntekter, kakelotteri samt 
medlemslotteri alt dette før jul —74.

For A-laget sin del var det svært 
hyggelig at Tor Svenungsen og Kjell 
Knutsen fortsatte som uk. Det vil 
sikkert bære frukter i sterkere grad til 
vinteren som kommer.

Også på juniorsiden har det lysnet. 
Asbjørn Wennerød og Basse Karlsen 
og resten av ”gjengen” fikk de tak på 
guttene siste vinter og guttelaget spilte 
seg frem til TM. Brede Halvorsen var 
en sentral spiller og Brede fikk også 
plass på guttelandslaget noe vi har 
nevnt i et tidligere Porsblad. Hyggelig 
er det også at det er tanker om å få 
bedret på lyset på Vestsiden skole. 
Hovedforeningens formann, Duddi 
Kjellevold Rød, kunne love all den 
støtte hun kunne komme med i denne 
saken og kjenner vi Duddi rett blir det 
sikkert et positivt utfall i denne saken 
om ikke så mange år.

Ellers på årsmøtet la vi merke til 
den gode stemning medlemmene i 
mellom noe som har uvurderlig 
betydning for å drive en amatør- 
gruppe som det bandyen er.

På et annet sted i dette bladet har vi 
tatt med sangen (manager of the year) 
Thor Svenungsen laget til Bandy- 
gruppas 40-års jubileum.

3.
Bakerst på banen i vårt mål 
kneiser vår Bjørnar, sterk som stål. 
Foran ham står Øyving stødig 
og de andre vil forstyrres nødig: 
Tore, Tossi, Finni, Thrond 
er englcr hånd i hånd ....
A-a-a-a-a-a-a, 
kan du tenke seg bedre lag og ånd?

— Jeg synes det burde vært 
minst et jentelag i hver 
fotballklubb. Det er bare 
fordommer at ikke jenter kan 
sparke fotball. Jeg tror de har 
like gode forutsetninger som 
gutter.

— Spiller du selv fotball? "
— Ja, vi sparker endel på 

Larsemaren på Moldhaugen når 
vi får lov til å være med av gutta, 
da. Men det er ikke alltid, fordi 
vi er jenter. De sier vi ikke er 
gode nok, men vi må jo lære vi 
også. Guttene må også lære.

Jenta bak disse ord er Leiken 
Vik, 13 1/2 år til daglig å finne i 
7b på Vestsiden Ungdomsskole. 
Hun mener at f.eks. hovedstyret 
sender ut offentlig innkallelse 
eller at det blir satt opp plakater 
på skoler etc. Alle interesserte 
jenter samles da et par dager i 
uka og hvis det er mulig spiller 
mot andre jentelag.

— I Løkkecupen har det vært 
med flere jentelag, forteller hun, 
og for en stund siden så jeg i PD A 
at kanskje det blir startet et 
jentelag på Urædd, men vi kan jo 
ikke dra over der for å få 

trening og spille

Hvorfor ikke jentefotboll i
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Alt i forsikring

SPORTSHUSET
Sykler — mopeder og påhengere.

Tlf. 53594

hydro«c <cc

Hydro — Oljekontor
JERNBANEGT. 15 - 3900 PORSGRUNN

Telefon 51504- 55300

PARAFIN FYRINGSOLJE

SPAREBANKEN

Turngruppa tok 
ikke sommerferie

Resultatet er usikkert —
Heigarder — Bruk

ALT I BARNEKLÆR 
samt oppskrifter og garn.

SPAREBANK
Banken der du bor.

Vestsiden Delikatesse 
Smørbrødbestillinger mottas. 

Alt fra eget kjøkken. 
Fiskemat og delikatesse. Branntakstbestyrer 

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

BREVIK, EIDANGER oc PORSGRUNN

Norges 
Brannkasse

EN MÅ IKKE SY PUTER UNDER..................

dermed få pengene inn ved portene. 
Dette høres veldig lett ut å snakke om, 
men for dere ”passive” kanskje 
umulig. Men det er ikke umulig. Jeg 
må igjen få trekke fram ”mitt 
favoritt-lag” i Drammen. De startet 
for noen år siden nede i 4. div. og har 
jobbet seg oppover. I dag er det (eller 
har vært) et av våre beste lag, som 
driver med store overskudd hvert år. 
Litt av hemmeligheten deres ligger 
akkurat her: Da jeg snakket med SIF’s 
trener i fjor, Erik Eriksen, som selv var 
med på A-laget i deres glansdager for 
et par år siden, spurte jeg han hva som 
gjorde at de fikk så mye folk på 
kampene, og at de spilte så godt. Han 
fortalte at de gjorde alt for å trekke 
folk på kampene.

Vi vet at publikum vil se offensiv og 
morsom fotball, og de vil se scoringer 
og godt spill, sa han. Videre: Folk i 
dag er svært kresne på fotball så vi må 
gjøre alt vi kan for å tilfredsstille dem. 
Det er bedre for oss å tape tre 
hjemmekamper på rad, bare vi spiller 
godt, enn å spille uavgjort i dårlige 
kamper: og dersom vi spiller godt i tre 
hjemmekamper på rad, så taper man 
bare ikke alle tre, sa han.

Det er her jeg mener vi må innordne 
oss i noe av den samme stilen. Hvis vi 
ser framover fra der vi står i dag, kan 
dette likevel bli nokså billig. Vi har et 
materiell stort sett av egen stall som 
lover godt. Ved å kanskje koste på oss 
et par "stjerner” i tillegg kan vi få et 
bedre lag som kan spille oss oppover 
igjen. Det kommer folk på kampene 
og med dem penger.. Det gjelder bare 
å satse i riktig øyeblikk og ha en 
porsjon flaks ved siden av. Hvorfor 
skulle ikke også vi greie dette en gang? 
Jeg tror allerede årets Porslag vil gi 
dere en smal på godt spill som folk 
liker å se på, og dette vil kanskje 
allerede neste år trekke andre gode 
spillere automatisk til klubben. Da 
slipper vi å kjøpe.

Som spiller er jeg nå først og fremst 
tilhenger av å bruke pengene våre til å 
få et godt fotballag framfor flotte 
anlegg og gode spillebaner. Disse ting 
”bygger seg selv” senere med et godt 
lag på vei oppover. Det må for all del 
ikke sys puter under armene på oss 
spillere, ikke forstå det slik, men kan 
vi greie å jobbe oss oppover på 
tabellen igjen, så kan serveringen 
komme etterpå. Vi spillere i Pors 
trenger å vinne litt igjen, da driver 
fotballavdelingen seg selv.

Det er ingenting som stimulerer oss 
spillere mer enn å lage mål og vinne, 
og det synes vel dere som ser på er 
morsomt også?

Jeg drømmer ikke, men la oss 
diskutere saken, og la ikke spillerne og 
divisjonene rase i fra oss.

taper og vinner. Det er tå kamper som 
blir regelrett tapt fra benken. Altså 
har ikke laget vært godt nok, og etter 
min mening er det ikke bare treninga 
som har vært for dårlig (som så mange 
hevder), men også materiellet de siste 
åra. Hvor mange av våre faste og beste 
spillere har vi da ikke måtte se gå til 
andre klubber de siste åra? At det har 
vært penger med i spillet, vet vi alle.

Hva så med miljøet i Pors? Jeg 
hører ofte ”folk på gata” si at miljøet 
i Pors er så dårlig, det er vanskelig for 
nye spillere å komme inn hos oss o.s.v. 
Dette er etter min mening helt 
uberettigede uttalelser, for lederne i 
Pors gjor mer enn det gjores i mange 
andre klubber for at spillerne skal ha 
det godt i klubben. Turer, 
hyggekvelder og andre arrangementer 
er de svært så flinke med, og spillerne 
har nesten ikke tid til mer, dersom vi 
skal trene ”litt” ved siden av.

Men likevel har vi stadig krøpet 
nedover på tabellen, og ikke oppover. 
Likevel mister vi nesten hvert år et par 
av våre faste spillere. Hva kan så være 
galt? Her kommer vi til litt av kjernen 
i dagens diskusjon om hva som kan 
gjøres for å komme oppover igjen.

Jeg sitter igjen med et inntrykk av 
at vi på vårt første medlemsmøte i år 
ble enige om at vi ikke skal opp igjen 
for enhver pris. Vi skal ikke kjøpe 
spillere, ble det sagt, men jeg er ikke 
helt enig. Det må bare gjøres på en 
annen måte enn det gjores i dag. Det 
må foregå offentlig i form av 
kontrakter, og det er vel bare et 
tidsspørsmål når Forbundet innfører 
en slik ordning i Norge. 1 mellomtiden 
tror jeg nok vi må være med i den 
triste galloppen, ellers får vi vel ikke 
spillere igjen til slutt, i hvert fall ikke 
gode nok.

Så spor lederne igjen: Hvor skal vi 
få penger til dette fra? og det er her 
jeg mener den største delen av kjernen 
ligger. Jeg må si jeg ofte synes synd på 
våre ”negere” som sliter dag ut og dag 
inn med bingo og gammeldans for å 
skaffe penger i kassa. Jeg tror bare 
dette ikke er den rette veien å slite for 
framtida. Tenk om disse medlemmene 
sier nei en vakker dag, vi vil ikke mer, 
vi har så lite igjen for dette arbeidet. 
Vi som spiller må jo bare håpe at dere 
ikke legger inn årene for godt en dag. 
Da vil vi falle enda lenger ned.

Jeg vet om en måte å tjene penger 
på, som er mye lettere for våre 
medlemmer, men som det kreves mer 
av oss ute på banen- og trenerne. At 
den kan v.ere vanskelig å gjennomføre 
får så være, men umulig er den så 
langt fra. Min tanke går ut på å få opp 
et lag som spiller god, morsom og 
publikumsvennlig fotball slik at 
interessen til å se på oss vil øke, og
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terhalf, ute på banen. Men så satt 
målmannsyrket så fast i blodet at han 
dessverre forgrep seg på ballen. Rett 
fortalt: han tok ballen med hendene. 
Og på en fotballbane blir ikke synden 
kanselert på samme nådige måte som 
utenfor portene. Kanskje det i 
nærværende tilfellet var slik, at vår 
senterhalf-målmann tenkte som så 
ofte spillerne gjor: ”Går det så går 
det”. Men her gikk det altså ikke. 
Straffespark. Om det er aldri så mye 
leven på en fotballkamp, når et 
straffespark skal tas blir det stille. 
Absolutt stille. Omtrent som når 
presten under hoymessen sier: ”La oss 
bekjenne våre synder”. Og da bor det 
jo være stille. Det ene laget håpet at 
ballen s al være snill og gå utenfor, 
mens det andre håper det motsatte. På 
den måten cr det fifty-fifty. Men i vårt 
tilfelle gikk nok ballen for det meste 
innenfor stakene. Vår mann mellom 
stengene med den ene handa som 
buksevakt og den andre svingende i 
lufta, kunne ikke avvenne skjebnens 
lunefulle spill - med ballen.

Men rett skal være rett, ”Lyn” var 
et godt lag det, når lykken var med - 
og det bor jo helst være det. Vi slo 
"Storm” Skien med 5 mot 4. Best var 
”Lyn” i 1911, da klubben spilte 
uavgjort 1-1 mot ”Urædds” finalelag 
- på dennes bane en sommerkveld. 
Men det var også en vakker kveld - 
med hornmusikk og dans på banen 
etterpå.

Og livet går videre på Moldhaugen.
Hilsen Tellef

Turngruppa har såvisst ikke 
tatt sommerferie, som nok 
mange av oss andre. Gruppa har 
vært representert ved flere 
stevner.

1. juni deltok gruppa med 
hele 140 barneturnere på 
Notodden. 15 gutter i alderen 
9-12 år, 75 piker i alderen 9-12 
år og endelig 50 piker i alderen 
12-16 år.

8. juni var det stevne i 
Sandefjord hvor vi deltok med 
bortimot 50 damer. 24 stk. i 
husmorklassen og 22 stk. i 
dametroppen.

I Haugesund er det landsturn- 
stevne for ungdom og vi har der 
deltatt med en tropp jenter i 
alderen 13-16 år. Stevnet gikk av 
stabelen i tidsrommet 21.-24. 
juni.
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I Vb bte ø biUledørkiv:

I PORS-
SKIEN

STØRRE OG BILLIGERE

Velkommen
til våre forretninger !

Kjøtt - Dagligvarer på sekkel-leto

NEPTUN MARINA
PORSGRUNN - Tlf. 50277

Alt til båten

Porsgrunn Sykkelverksted
Storgt. 184 — Gromstul — Tlf. 50863

Husqvarna @
har

I 
I
I

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

KLYVEGT. 1 - TLF. 50292
Kjøtt

NETTO - TLF. 54796
10 % på kolonial

Salg - Service - Innbytte 
v Knut Slatta - Tlf. 54630 

Porsgrunn Vest

Nar det gjelder SY.M/XSKIN 
Til

Stoff. I rad. Smavarer. 
glidelåser, klipping 

bruker alle
Porsere

TOLLNES - TLF. 50848 
Kjøtt — Kolonial 
10 % på kolonial

KLYVEGT. 25 - TLF. 52450
Kjøtt — Kolonial

Erik Studsrød

El
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hadde også vært fint.
Til dette nummer har vi 

funnet frem et bilde fra 1960. 
Det viser 2. småguttelag. Laget 
møtte Odd II den samme dagen

Johan 
Jeremiassen a.s 
3901 Porsgrunn 

Bjarnason Bygg 
3670 Notodden 
Evensen Bygg 
3700 Skien

7=?j L.lJ
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Arild Jansen, Rolf Malmgren 
(bak f.v.) Finn Holtan, Thrond 
Kjellevold, Tore Grohs, Øyvind 
Olsen, Walter Grennes og Gun
nar Dahl.

grunnD□
D□n

aua 
start 
kombiikap 
med 2 stenger. 5 hyller og 
rygg gir deg en praktisk og 
rimelig losnmg pa dine 
garderobcproblerner 
Samtidig tar skapet htcn 
plass, og det er enkelt 
å montere.
Leveres i bredde 100 cm. 
dybde 58 cm.hoyde 2,10 cm 
kr 728.40 inkl moms og i 
høyden 2.48 cm - kr. TIA- 
inkl. moms
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Olliol-lrylk Brcdrono Ofring, Pongrunn

Hr. Hal'
Bjønr 
3900 K.
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Jeg må få lov til, i PORS-bladets 
spalter, å takke på det hjerteligste for 
tildelingen av denne eksklusive pokal. 
Ved skigruppas tilstelning i klubb
huset kom det faktisk så overraskende 
på meg at jeg ikke fikk sagt hva jeg 
gjerne ville ved en slik anledning. For 
det første innrømmer jeg gjerne, at jeg 
er både stolt og glad over å ha fått 
pokalen.

Det jeg gjerne vil tilføie er at æren 
skal og bør deles med de mange 
nålevende og, ikke minst, tidligere 
slitere og administratorer i skigruppa. 
Deres eksempel og innsatsvilje er vel
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disse årene, og alle de artige og 
hyggelige opplevelser en har fått være 
delaktig i ved enkelte arrangementer.

Det kunne være fristende å nevne 
enkelte ved navn, men risikoen for å 
gjøre urett tilsier at jeg lar det være.

La meg bare til slutt, enda en gang, 
å takke skigruppas styre for 
påskjønnelsen og bringe en hilsen til 
alle de medarbeidere jeg har hatt 
gleden av å samarbeide med inntil nå.

Hans Hansen
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I forbindelse med overrekkelsen av 
Rugtvedt-pokalen i Pors skigruppe 
hadde TA dette bildet av 
pokalvinneren.
Her takker pokalvinneren:

den største årsaken til at enkelte blir 
stående ved en spesiell jobb i så mange 
år. La meg nevne ting som 
"blåveisplukking" i bakken på torsdag 
og hopprenn i en velpreparert bakke 
den påfølgende søndag, rydding hver 
høst, preparering ved hvert snøfall, 
transport med egne biler av barn og 
ungdom til renn rundt i hele fylket og 
mye, mye mer. Når en er vitne til slik 
iver og innsats, blir det jo svært 
vanskelig å si nei til en tre-fire 
skippertaksjobber hver vinter. En 
annen ting er at pokalen minner en 
om de mange gode venner en har fått i
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Innen Pors Skigruppe har man gående en ganske eksklusiv pokal. Den ble innstiftet allerede i 20-årene1 

og det kreves så mye for å få denne pokalen at det inntil for noen dager siden var bare 4 personer som 
hadde gjort seg fortjent til den. Ifølge statuttene må man nemlig ha vært med i minst 25 ar i Pors' 
skiarrangementer — enten som aktiv eller som funksjonær. Dr. Moe var den første som fikk pokalen, 
deretter gikk den til Arne Ballestad, Nils Roen og Gudtorm Heidal. Forleden ble den delt ut igjen, og 
da til den kjente porseren Hans Hansen, som har prestert det kunststykke å ha vært fast rennsekretær i 
27 år!
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