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HUSK BLADPENGENE!

Kr. 10,- Postgiro 54954

PORS-BLADET

ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.

PORS-BLADET

J. Pettersen

Brødrene Karlsen

KJØTT- OG PØLSEVARER

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Tlf. 52392 - Porsgrunn

Telefon 51404— Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING
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Formannen

------- SIER
har best av å være på sine hjemste
der, i sitt lokale miljø mest mulig.
Dette også for å motvirtke utflyt
tingen fra hjemstedene.

V. Porsgrunn

REDAKSJONSKOMITEEN

I toppform

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

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

Ansvarsh.: Gudmund Madsen,
Grønstensgt. 14, 3300 Porsgrunn
Tlf. 54656
Kassaror Inger Åse Wickmann,
Nybergveien, p.å. 3907 Klyve.
Tore Halvorsen, Terje Grimsgård,
Lars Vik, Tom Gisle Skarnes,

SPORTSHUSET
Sykler - mopeder og påhengere.

TORVET
Tlf. 53594

V. Porsgrunn

Telf. 52121

Eneforhandler

Realfsens Elektriske
forretning A.s
Tlf. 50693

Porsgrunn

___

Alfred Sport

Tlf. 50693

■Vv.

A
S

ALT I BARNEKLÆR
samt oppskrifter og garn.

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

VELKOMMEN
til våre forretninger!
KJØTT - DAGLIGVARER

IlELEVISJON
Porsgrunn
RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

TOLLNES-Tlf. 50848
Kjøtt — Kolonial
10 % på kolonial
NETTO - Tlf. 54796
10 % på kolonial
KLYVEGT. 25 - Tlf. 52450
Kjøtt — Kolonial
KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292
Kjøtt

Tlf. 52506 - 52507

Erik Studsrød

Vi i Pors har i alle år kunnet rose
oss av at vi er en forening som er livs
kraftig. Splid eller forsøk på å så
splittelse har aldri fått tak i våre
medlemmer fordi kameratskapet og
klubbånden på Vestsia har hengt så
bra sammen.

Porsgrunns Auf:o A/s
Vallermyrene
Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

«Selvros stinker», og vi kan jo der
for heller si alle disse pene ord om
Pors under ett, nemlig «klubbdisi
plin».

Trygg og DBS sykler
Trygg mopeder
Dekk og slanger
Sykkeldeler
Mopeddeler
og reparasjoner

En idrettsforening står og faller
med dette om medlemmene viser
klubb disiplin. La oss Porsere derfor
vise oss selv og andre at ingen har
greid å drepe vår Porse-patriotisme
når det gjelder enten å ta et arbeids
tak for klubben, eller det å møte til
regelmessig trening og ikke minst
det å være behjelpelig uke etter uke
med Bingo og Gammeldans.

Storgt. 184— Gromstul
Tlf. 50863

V

..... andre er våkne “ sParer °9 sikrer seg med tanke på fremtiden: Gjennom
de mange forskjellige spareformer vi kan tilby, oppnår De fordeler lanot
utover renter, blant annet rett til lån. For eksempel: Sparelån, Bosparelån
Lønnskontolan.
De virkelig 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

En gang gikk Stortinget inn for
sentralisering. Spesielt gjaldt det
skolene i landet. Barn skulle fraktes
fra sitt hjemsted lange strekninger,
de skulle sitte seg frem til skolen og
sitte seg hjem igjen etter mange sittetimer i mellomtida.
Reaksjonen mot dette kom. I dag
er det ingen som vil forfekte sentra
lisert skoleutbygging lenger. Barn

<wED®!]®LTD2>J> «=

Porsgrunn
Sykkelverksted

Enkelte lurer seg selv

f

1

Fra

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr.

INGE—MA A/S

1 WMHT
I W

Det er riktig at du er medlem i
Pors når du har løst ditt første medlemstegn, men det er ikke det sam
me som at du er en god Porser.

For å være en ekte Porser, forlan
ges at du selv viser klubbdisiplin og
det smitter forbausende fort.
Vi håper at leserne forstår vårt
ønske om en sterk klubbånd og en
alltid god klubbdisiplin i Pors.

«c EP GD EFS 0® GO oO

»

Dølen var en avis som kom ut i
forrige århundre og Åsmund Olavson Vinje eiet og skrev avisen. Den
ne avisen var svært ulik andre aviser
fordi den utkom ikke regelmessig,
tvertimot: den utkom uregelmessig.
Det vil si at den kom hver gang re
daktøren var i byen og så lenge han
hadde noe å skrive om; eller andre
hjalp til å skrive den. Men det siste
hendte ikke ofte i «Dølen».

Leserne av «Dølen» var interessert
i sin avis og de likte den fordi det
som var å lese der var noe som de
alle var interessert i. Derfor ble de
skuffet og brukte seg litt når avisa
ikke kom. Det hendte også ofte at
disse mennesker spurte Asmund
Olavseon Vinje om når avisa kom
neste gang for da skulle de sannelig
Forts, side 5

Nå gjelder det nevnte først og
fremst skolen. I dag ser vi at vi også
må kjempe for å få lokalmiljøer - •
sett fra idrettens side. Kjempeanlegg vokser opp mange steder, også i
vår by. Vi har fått en Porsgrunnshall
som er blitt alt for liten når så man
ge skal sokne til den. Men hvem
kommer inn i den? Kjølnesbanene
er det blitt mange av, og vi tror at
det er noen som får nytte av dem.
Men, når det nå skal tas sikte på
ytterligere utbygging på 40 - 50 mill,
kroner - etter de siste planene fra
Kjølnes-komitéen, da må man vel
spørre om en har tenkt å gå motsatt
vei av hva man gjør på sentralt hold.
Dagens samfunn krever at man sat
ser mer på de lokale forhold. Pors
grunn er blitt en stor by med mange
bydeler som hver for seg er et lokalt
samfunn. Det er her man må satse,
forstår ikke politikerne det? Det er
her man må opparbeide et miljø som
er så nødvendig om en vil motvirke
tendenser i retning narkotika, kri
minell handling. Det er her en fin
ner de mennesker som er villig til å
ofre hele sin fritid for at samfunnet
(Porsgrunn kommune) skal unngå
store uttellinger i form av sosiale ut
gifter.
Vi vet det finnes planer på lokalt
hold om idrettsanlegg og haller i
flere av Porsgrunns bydeler. Også
Vestsiden må få en hall, ellers stag
nerer flere av de idrettene som vi
ønsker å trekke unge mennesker inn
i.
Vi håper de ansvarlige i For
mannsskap og bystyre vil innse nød
vendigheten av å samarbeide med
den del av befolkningen som sokner
til idretten, den største organisasjon
som finnes i byen — i stedet for å gå
inn for gigantprosjektet for Kjølnes,
et prosjekt som umulig kan være
annet enn et sykdomstilfelle.

pqrs-bladet
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Til Rjukan på
TURNSTEVNE

’-<t; h.i

TEXACO

•

Vi utfører
SMØRING-OLJESKIFT

il’v. • I

w

VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i

Gf'i.

BILREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

Det bør nevnes at: Fine Hansen,
Marit Jansen, Elen Marthinsen, alle
tre fikk utdelt lenke for 27 års stev
ne deltagelse.
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Porsgrunn — Tlf. 53410
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bar det i busser lørdag den 12/6,
med 50 «spreke» Porse-damer, og
Elen som reiseleder med sixpence og
fløyte. Vi var den største troppen fra
Telemark, så vi «ruvet» godt opp i
opptoget, der vi marsjerte i takt
etter Porse-(tumsangen) og Porsgrunns-sangen som vi sang av alle
krefter da orkesteret sviktet oss.

Og ikke minst bør nevnes Grethe
Hartvigsen med 30 stevner.

?

Også en takk til Reidun for hen
nes fantastiske ledelse.
Bildet er fra Idrettsmerkestatuettutdeling i Morgedal 11/6 - 76. 3 porsere erobret statuetten
1975. Gerd Realfsen, Daniel Teigen, Else Grotnes.
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OMEGA
i takt med tiden!

Norges
Brannkasse

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Alt i forsikring
Branntakstbestyrer

Qå til

Anders Bj. Kassen
Skolegt. 2
Tlf. 52238 - 50684
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

Porsgrunn
SKIEN

Resultatet er usikkert —

SPAREBANK

Heigarder — Bruk

Banken der du bor.

SPAREBANKEN
ro" BREVIK, EIDANGER « PORSGRUNN

Årsmøte
årsmøte ble avholdt på Pors
klubbhus lørdag deen 8. mai 1976.
Fra hovedstyret i Pors var for
mannen Duddi Kjellevold møtt
frem. Fremmøte var meget bra. For
mannen referte dagsorden, og den
ble enstemmig godkjent.
Som dirigent ble det enstemmig
stemt på Øyvind Sandersen.
Som referent ble det enstemmig
stemt på Øystein Nenseth.
Årsberetningen ble lest opp, og
som for øvrig var meget fyldig og
godt skrevet, og det var for øvrig
ingen anmerkninger til denne.
Regnskapet ble bifallt, og revisor
syntes det var meget godt ført av
Kai Larsen.
Valgende fikk følgende utfall:
Øyvind Sandersen
Formann
Øystein Nenseth
Viseformann
Kai Larsen
Kasserer
Karl Søderholm
Sekretær
Terje Hansen
Styremedlem
Jan Eskilt
Varamann 1
Eirik Lund
Varamann 2.
Øystein Nenseth
Avisprotokoør
Materialforvalter Bernt Johansen

Valgkomité til neste år:
Petter Rød Pettersen, Tom G. Skar
nes og Isak Iversen.
Innsatspremier i gutteboksing:
Charles Søderholm og Fred Larsen.
I senior og junior:
Petter Rød Pettersen.
Styret vil i den kommende sesong
arbeide spesielt med å få bedret gutteavdelingen.
Styret som var vil også gjerne få
takke Hovedforeningen i Pors for
godt samarbeide også da Norges
Bokseforbund og Telemark Bokseutvalg for et godt samarbeide.
Formann i hovedstyret i Pors tak
ket styret for et godt samarbeide og
de aktive guttene for en meget god
innsats, som ba alle om å gå inn for
en ny sesong med stor glød.
Øystein Nenseth

Fire Porsere er tatt ut til lands
lagssamling. Disse er:
Petter R. Pettersen, Stein Halvorsen
og Tom Gisle Skarnes.
Thor Skarnes skal virke som tre
ner under samlingen.

NB! Intervju med vår guttemester og mer om boksing i neste nr.

Karin Høimyr

Forts, fra s. 3
«DØLEN» — PORSBLADET

sette inn et stykke som de gjeme
ville ha i avisa si. Dette var jo unød
vendig å spørre Vinje om fordi de
visste «Dølen» egentlig skulle kom
me hver måned, og de visste også
adressa til avisa.

Dessverre ble det mest prat og lite
handling av alle disse interesserte.
Til slutt måtte Vinje slutte med «Dø
len». Mange var lei for at avisa ikke
utkom mere, men da var det for
seint å angre.
Vi håper ikke det skal skje med
vårt blad, noe vi i red. begynte å lure
på denne gang. Det har vært flere fra
de forskjellige avdelinger innen fore
ningen som har lovt de skulle kom
me med stoff, men det har nå bare
blitt med preken. Dere vil sikkert se
hvilke avdelinger vi sikter til, men la
gå denne gang. Porsbladet har blitt
forsinket og det kommer av at vi har
ventet på stoffet dere lovte å komme
med. Ikke fordi vi har nok å skrive
om, men et blad blir tørt og kjede
lig skal kun vi i red. skrive alt.

6
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Peder Olsen

Johannes Hansen

Atter er en av våre eldste med
lemmer av vår forening gått bort.
Peder Olsen var en av våre veteraner
og spilte på laget både under navnet
«Lyn» og «Pors». Stille og rolig som
Peder var, laget han ikke de store
bragder, men Pors-gutt var han og
det ble han fra først til sist. Mange
vil minnes Peder Olsen med vemod,
men også i takknemlighet for hva
han var med på å gi oss i arv, vår
forening.

Med Johannes Hansen er en av
Pors’s slitere brått revet bort.
De siste år var Johannes et passivt
men ivrig medlem som fulgte med

Øivind Tolnes
Med Øivind Tolnes er en av våre
trofaste medlemmer brått avgått ved
døden. Tolnes drev ikke aktiv idrett,
men var til gjengjeld så mye mer ak
tiv innen administrasjonen for en del
år tilbake. Han innehadde mange
forskjellige tillitsverv, bl.a. i Fotball gruppa, som formann og kasserer.
Han var flere år kasserer i Hoved
styret, og det samme i styret for
klubbhuset. Tolnes var en mann alle
stolte på, og som var tilliten verdig.
Han var da også tildelt foreningens
fortjenestemedalje for sitt uegen
nyttige arbeide for foreningens ve og
vel.

Olaf Hansen
Olaf Hansen, et av vårt trofaste
medlem har avgått ved døden.
Det var fotballen som sto Olaf
nærest. Han ble da også som den
ivrige og pliktoppfyllende medlem
valgt tidlig med i fotballgruppas ad
ministrasjon.
Olaf var et medlem som aldri sa
nei når han kunne gjøre Pors en tje
neste.
Hans mange idrettsvenner vil med
vemod savne og minne denne om
gjengelige og fine Porser.

innen alle grupper.
Det var innen bandy og ski Jo
hannes sleit mest, men han var også
et arbeidsjern under gjenoppbyg
gingen av stadion. Han var en av initiativtagerne til bygging av guttebakken i Monradlia hvor han nedla
et kjempearbeid.
Vi vil med takknemlighet minnes
Johannes Hansen for den store inn
sats han nedla for Pors.
Vi har her mistet fire av våre aktede og avholdte medlemmer og vi
vil bevare deres minne i kjær erind
ring!

■MKI
Nå er kampen om idrettsmerkene
i gang igjen på Stadion. Den store
mengden av merketakere har riktig
nok ikke klemt til for fullt, men det
er jo forholdsvis tidlig i sesongen
enda.
Vi har merkeprøver hver tirsdag
og torsdag, men forøvrig er det god
anledning til å trene andre dager
også.
I år er det 5 stykker som står for
tur til å få Statuetten, og som, nær
sagt en selvfølge, er alle damer. Bur
de det ikke snart være mannfolkas
tur til å vise hva de duger til? Vi
bare spør!
Bli ihvertfall med å ta et lite tak,
så vi kan få bedret baneforholdene
på Stadion, når det gjelder idrettsmerkeøvelsene.
Skulle gjeme også ha sett at våre
kvinnelige idrettsutøvere kunne fått
sine egne garderoberom. Dette gjel-

PORS - BLADET

der ikke bare idrettsmerketakerne,
men er et alment behov med den ut
vikling som kvinneidretten har hatt,
og som vil fortsette. Vel heter det at
det er blitt likestilling mellom kjøn
nene, men herfra og til nudistvirksomhet hører vel ikke egentlig med
under foreningens formål! Vel, jen
ter, slå et slag for deres rettigheter
som fullverdige medlemmer av id
rettsforeningen Pors! Hva sier Ho
vedstyret?
Men hvordan det nå er, så ønsker
vi vel møtt til små idrettslige styrke
prøver på Stadion utover sommeren.
ASK.

Fotball - lagspill
Når Pors går inn for å lage en god
sesong i år — som vel er meningen
— når det anskaffes trener, så må
dere gutter selv komme til forståelse
av at fotball er lagspill og lek.
Jeg husker så mange ganger jeg
slet som verst på backplassen for å
rydde opp og gjøre mitt beste for la
get, og så hvordan løperne spolerte
den ene sjanse til mål etter den
annen, bare for sin egoismes skyld.
Pressen bør slutte med å framheve
så sterkt den som lager målene, for
ungdommen er lett motagelig og de
synes de er stjerner som svever høyt
over de andre. Dette ødelegger fot
ballspillet som lagspill.
Fotball er lagspill, og det er alle
elleve som skal være delaktig i og ha
æren av å sette ballen i motpartens 0
mål, ikke bare den som gjør det siste
sparket. Hvis dere vil gå inn for
dette lagspill, og ikke tenke på den
lille ære en får ved å sette ballen
innenfor motpartens mål, da vil hver
enkelt av dere spille meget bedre og
som lag vil dere oppnå atskillig mer,
og da vil det mer forme seg som en
lek.
Det kan skrives adskillig om dette
og det bør gjøres til stadig påmin
nelse for spillerne at fotball er lag
spill. La guttelagene få den instruk
sjon så vil de arbeide seg inn i det og
etterhvert som de rykker opp vil de
lettere gå sammen med andre på
høyere lag hvis lagspillet blir gjen
nomført over hele linjen.
Dette skrev Andr. Jacobsen
1946, og det er like aktuelt i dag.

i

PORSERE- VÅKN OPP! ! !
JAN MAGNUSSEN:

«Savner støtten fra publikum»
Det er ikke mange 26-åringer
som får betegnelsen veteran,
men Jan Magnussen kan med
god grunn smykke seg med
denne «tittel».
Med sine ni sesonger i A-lagsstallen og nærmere 250 kam
per for Pors, står han i en sær
klasse blant årets spillere. Det
kom vel derfor ikke som noen
overraskelse at han i år ble
valgt til lagets kaptein.

Jan er en av de som har gått gra
dene i Pors helt fra Lilleputt- til
A-laget. Som junior var han en me
get stabil midtbanespiller, og mange
spådde ham en stor framtid på fot
ballbanen.
— Det er klart jeg drømte som
alle andre fotballgutter om å kunne
spille på landslaget, men en oppda
get jo fort når en ble litt eldre at en
måtte slå fra seg ambisjonene i den
retning.
Jan hadde sin virkelige debut på
A-laget i 1968 bare 18 år gammel
mot «Ørn» på Vestsida hvor det ble
2-0 seier.
— Men den kampen jeg husker
som den morsomste og uten tvil
mest betydningsfulle er kampen mot
Bryne i 1969 da vi kjempet om opp
rykk til 1. divisjon med «Våleren
gen». Jeg husker vi satt på Hotellet i
Stavanger dagen før kampen og fikk
høre at «Vålerengen» hadde slått
«Eik» hele 6-1. Da skal jeg si deg
«geipen» datt på mange. Da vi kom
ned til Bryne i et voldsomt uvær, så
jo banen ut som en eneste stor søle
dam, og kampen burde vel aldri ha
vært spilt, men det gikk bra til slutt,
og vi vant 3-1. Kvalifiseringskam
pen mot «Raufoss» i 1972 glemmer
en jo heller ikke så lett, men der ble
jo utfallet noe annet og mindre posi
tivt.

«Maggen» er eneste spiller igjen
fra laget som i 1970 spilte i 1. divi
sjon. — Hvordan opplevde du året
blant de store gutta?
— Det er noe eget ved 1, divisjon.
Selv om vi tapte og tapte var hver
kamp en stor opplevelse. Det var all
tid masse mennesker og stor stem
ning på tribunen. Husker spesielt
godt kampen mot «Brann» i Bergen
der det var godt og vel 11000 menn
esker, og du kunne knapt høre dom
merens fløyte. Vi tapte 1-0 på straf
fespark, men var så absolutt det
beste laget. Jo, det var virkelig gøy å
spille i Hovedserien. Laget den gang
bestod av mye eldre spillere med
masse rutine, og var nok et bedre lag
enn årets utgave, men jeg er ikke i
tvil om at den stallen vi har i dag,
kan bli enda bedre og nå mye lenger
enn laget den gang. Vi er en flott
gjeng med virkelige ambisjoner og
målet er selvfølgelig å spille Pors så
fort som mulig opp i 1. divisjon
igjen.
— Føler spillerne det som et stort
press at det i år må bli opprykk?
— Nei, i grunnen ikke. Vi har alle
sammen tro på at det skal lykkes,
men vi er fullstendig klar over at det
er knallhardt å vinne en avdeling,
særlig da 3. divisjon hvor det ofte
blir mye mann mot mann og lite fot
ball. Det gjelder bare å være riktig
motivert og ta en kamp av gangen.
Se bare på «Østsiden»-kampen hvor
vi tapte 3-1 etter tre strake seiere.
Vi var vel innerst inne for sikre på
seieren, og da vi fikk motgang, klar
te vi ikke å ta oss sammen å kjempe.
Det tror jeg forøvrig er ett av våre
heller svake punkter, og det gjelder
ikke minst meg selv. Kjell Erhardt i
«Odd» har virkelig den evnen til å
motivere og få spillerne til å yte
maks i hver eneste kamp. Jeg tror
han alene har halve æren for at de er
der de er i dag.
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— Du har uttalt deg til en avis at
dere ikke trives noe særlig på hjem
mebane?
— Det har flere årsaker. For det
første er Pors-banen lite inspireren
de å spille på. Publikum sitter alt for
langt fra gressmatta, så skal du kla
re å få virkelig stemning som høres,
må du putte inn minst fem tusen
mennesker der. For det andre har vi
et så kritisk publikum at det rett og
slett blir utrivelig å spille for sine
egne. Det er så mange sure bemerk
ninger å høre i løpet av en kamp at
en begynner å lure på hva de egent
lig vil oppnå. Vi er dårlig til å kjem
pe i motgang, men det blir ikke noe
bedre med kommentarene fra tribu
nen. Folk burde heller prøve å hjelpe
oss når vi ligger under, heie litt mer.
Selv da vi spiller god fotball er det få
oppmuntrende ord å høre. Det er
som regel tyst som i graven, bortsett
fra de kritiske røstene som lar høre
fra seg hver gang en gjør en feil på
banen. Dette må det bli en slutt på.
Vi vil jo alle sammen at Pors skal
vinne, og dere på tribunen kan vir
kelig være med å hjelpe oss med
dette, både i medgang og motgang.
Det betyr så enormt å ha et publi
kum i ryggen.
— Er Jan Magnussen en bedre
fotballspiller idag enn. for eksempel
for tre-fire år siden?
— Jeg tror nok jeg var en bedre
fotballspiller i 1972 da jeg hadde
min desidert beste sesong. Dengang
spilte jeg også på den plassen jeg
liker best, nemlig noe tilbaketrukket
midtspiss, sier Jan som virker mer
tent og optimistisk enn på flere se
songer.
Tore Halvorsen

SKIAVDELINGENS ÅRSMØTE
valgte følgende styre for sesongen
1976-77:
Kjell Knudsen (formann)
Arne Findal (viseformann)
Aanund Lia (kasserer)
Ove Anthonsen (sekretær)
Ole Grimsgård
Arne Stenquist
Svein Åge Olsen
Egil Kristiansen (form, i hopp)
Svein Barth (form, i langrenn)
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Sakset fra Porsblactet for 25 år siden:
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som det heter. Ikke hadde jeg tid til
å spørre, men mens jeg løp og løp,
prøvde jeg å ransake hjernekista for
å huske når «Kvikk» hadde fått mål.
Men det var håpløst. Jeg måtte ha
mistet hukommelsen! Heldigvis var
det ikke så mange minuttene igjen,
så da fløyta gikk, ble jeg straks klar
over at det ikke var min hukommel
se som hadde sviktet, men derimot
Franks tunge som løp løpsk.
Den hadde gjerne tendens til det,
når Frank konsentrerte seg. Ja, du
skremte meg kraftig den gangen,
Frank!
Samme år, i 4. runde hjemme,
hadde jeg en opplevelse som viser at
spenningen ved fotballen holder seg,
selvom en er blitt noe blasert i så
henseende.
Vi spilte mot «Selbak» på vår sta
dion, og det ble som så ofte før to ti
mers kamp. Kampen var i og for seg
spennende nok, men allting tydet på
at den ville bli uavgjort. Jeg spilte
ytre venstre da, og fikk liksom ikke
gjort noen ting. Plutselig kommer en
kanonkule av en ball seilende ut fra
en klynge midt på banen, og i ret
ning av en noe forfjamset meg. Det
var en av de lekkerbiskener som Leif
kan servere, og som det, nær sagt,
bare er å ta imot og omgjøre i mål.
Jeg befinner meg sånn helt usann
synlig alene, og stormer innover
mens jeg i mellomtiden bestemmer
meg for å bruke bredsiden av foten,
for å plassere skuddet. Nærmere
fem-meteren mer føler enn ser jeg et
par mann komme stormende på, og
jeg må fyre av. Akkurat idet ballen
skal passere mållinjen, ser jeg keepe
rens ben sprette fram og møte den.
Jeg ble stiv, for ballen skvatt opp
og sto liksom og dirret litt i luften,
som om den betenkte seg på, om
den skulle ta veien i nettet, eller om
den skulle trekke seg tilbake. Jeg ble
helt nummen og veik i knærne, og så
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Dengang ble jeg nummen og veik i knærne
Det er med en viss følelse av ve
mod at en fotballspiller må innrøm
me at ens dager som aktiv utøver er
talte. Resultatet er riktignok ikke
blitt noen samling av gull eller sølv,
men det spørs nå om ikke den til
fredsstillelse man får, ved å erverve
seg gode kamerater i mange tilfelle
oppveier medaljer og premier. Og så
har en jo alle de hyggelige minnene,
da.
Ut av det veid av minner og opp
levelser, for oss fotballspillere både
morsomme og alvorlige, både spen
nende og trivielle, burde det ikke
være så vanskelig å trekke fram en
kelte hendelser som kanskje kunne
lyse litt sterkere enn andre. Men lar
du først minnene begynne å passere
revy for deg, vil du oppdage at det
kan bli vanskelig, for ikke å si umu
lig, å peke ut en spesiell opplevelse
som den morsomste eller den mest
spennende. Jeg trakk derfor på måfå
av bunken og fikk tak i det som jeg
nå vil fortelle om.
— Det er fra en kamp, hvor en li
ten episode etterpå vakte stormende
jubel; men som for meg i en halv
ekstraomgang fortonet seg som et
mareritt. Jeg trodde jeg hadde mis
tet hukommelsen aldeles!
Det var i 1936. Vi spilte i 3. runde
mot «Kvikk» i Halden. Ingen av
lagene greide å score, så det måtte
ekstraomganger til. Vi gikk da selv
følgelig inn for minst uavgjort kamp,
for vi hadde jo nettopp åpnet stadi
on, og det ville bety stor kamp og
mye penger hjemme. Jeg var trukket
ned som fjerde half, og vi kjempet
som for livet, for «Kvikk» satte selv
sagt alt inn på seier. Midt uti annen
ekstraomgang roper plutselig Frank:
«Du må gå med opp og hjelpe til å
utligne, Andreas»! Jeg var akkurat
da i en slags sikker forvissning om at
vi skulle greie oss, og så datt jeg
plutselig fra dyna og ned i halmen,
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i en brøkdel av et sekund 5. runde
forsvinne i en tåke.
Men heldigvis, lærkula hadde fat
tet den riktige beslutning og la seg
pent tilrette inne i nettet, og så var
det over.
Det var nok mange på banen dengangen som hadde fulgt spenningen,
men jeg tror ikke mange var opp
merksom på hvor nær det var ved å
mislykkes. Det var ihvertfall en som
pustet lettere enn de fleste andre, og
det var meg.
An dr. Skilbred
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Så opprant den store dag for
landskampen mellom de gamle mot
standere blant skandinaverne i Sta
tene, fotball-laget «Tul» og «Vos»
(«Titiltunga ungdomslag» og «Vestre
Overthere Sportsklubb»).
Fra år til år økte spenningen, fikk
«Vos» seier over «Tul», kunne du
være sikker på at neste år ble det utgjevning med seier for «Tul». I år var
det «Tuls» tur, men laget hadde netopp mistet «Kikka», som varen gam
mel, prøvet kanon. Han lå på syke
hus og alle som han trodde det var
primadonnanykker, ble dypt skuffet
da bladet «Sportssanhet» brakte et
stort røntgenfotografi av kneet hans.
Sørensen var i sitt gladeste ess på
slike landskamper. Tidlig ute for å
være langt framme og få med seg all
morroa. Stor nistekørj, som inne
holdt ikke bare termos og matpak
ke. Da han hadde akklimatisert seg
i køen, lurte han fram stoppenål og
garn og sydde sammen jakka til
Hansen, og skjørtet til en dame ved
siden av. Så satte han en liten edder
kopp (mekanisk) på skulderen til
damen, og lot seg gli et par plasser
bakover i køen. Vell, folk i kø er så
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FOTBALLDILLA ...
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hydro
Hydro —Oljekontor
JERNBANEGT. 15 - 3900 PORSGRUNN
Telefon 51504- 55300

FYRINGSOLJE

PARAFIN

F-

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

PORS SERVICE SENTER
Lcinggt.

Inneh. Eie & Nordahl
Porsgrunn V. Telefon 54 320.
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forhipne på å komme bare en albue
foran sin rettmessige plass, så de
trodde det var deres egen energi som
bragte dem framover.
Plutselig fikk damen se den stygge
edderkoppen komme krypende over
skulderen sin. Hun skrek og slo etter
den, og ville jumpe unna, men kom
ikke løs fra Hansen ved siden av.
Hansen trodde hun klamret seg til
ham, og bad henne ryke og slippe,
for mannfolk selv, lar seg lett skrem
me av stygge dyr. Da grep kjæresten
til damen inn og bad Hansen nokså
kvast om å fjerne seg, og Hansen
rykket bakover for knyttneven hans.
Dermed spjæret jakka til damen, og
nå var edderkoppen kommet helt
opp på den bare halsen hennes og
hun besvimte virkelig. Så dro kjæ
resten til Hansen og Hansen dro til
kjæresten, og noen bar den besvimte
bort og la henne i grøftekanten, og
politiet tok slagsbrødrene med seg
så de måtte nøye seg med å lese refe
ratet av kampen dagen etter. I all
ståheien manøvrerte Sørensen seg
frem seks rader foran sin gamle
plass. Da folk hadde kommet seg til
ro, begynte en mekanisk mus å tum
le seg mellom bena deres. Nå, de
oppdaget snart at musa bare var et
leketøy, og sendte den hit, og snart
dit. De alle var med på spøken. Selv
kvinnene skrek ikke. Da lurte Søren
sen en ny liten mus fram fra kørja og
folk så da atter en mus, som de også
trodde var mekanisk, entret vett
skremt oppover leggene til en dame,
og forsvant inn under skjørtene hen
nes. Først fikk hun et forundret ut
trykk i fjeset, så ble hun rød, og
plutselig skrek hun. Et dyr, hjelp, et
dyr. Så besvimte hun også og ble
lagt tilside sålenge. Det var den lyk
keligste køen i Sørensens liv, men
tilslutt kom de inn på Stadion og
skrevet ut over tribunene. Sørensen
hadde sikret seg plass helt nede ved
fotballbanen. Sakkyndige påstod at
da flaskene ble halt fram etter «Tuls»
første mål, ble det så romslig mel
lom folk, at dørfolkene som kjente
teknikken fikk presset inn enda 500
tilskuere til.
En matematiker kan jo stille opp

PORS - BLADET________
_____________________________ U
regnestykket: når halvflaskene ga
og spillerne delt i to. En halvdel drev
rom til fem hundre mennesker, hvor
med ballen foran målet til «Tul», og
mange personer var det da på sta
den andre halvdelen drev energisk
dion? Det var heller ikke mulig å få
med ball nr. 2 for målet til «Vos».
flaska ned i baklomma igjen, så
Da skingret dommerens fløyte: Bal
stemningen steg fort. Det hender jo
lene sakk inn i hvert sitt mål.
dessverre slikt på en landskamp.
En kunne med full rett bruke ut
«Vos» lignet forøvrig ut, og omgan
trykket at publikum kokte. Opphis
gen sluttet 1-1. Det er slik det skal
sede tilskuere stod og hoppet rett
være. Ingen avgjørelse før kampens
opp på sine plasser og skrek, hvite
siste minutt.
av sinne, eller røde av anstrengelse
Annen halvtid begynnedr og høy
eller blå av kvelningsraseri. Mange
taleren sendte ut sin skrattende lyd,
trodde de så dobbelt, kastet tom
hvor referenten fulgte begivenhe
flaska og bestemte seg for å gå inn i
tene: Ballen går til Liffen, fra Lafgoodtemplaren imorgen den dag.
fen, han sender den over til Biffen
Det varte bare ett minutt, for forbit
som header til Boffen. Boffen tar
relsen løsnet som en vårflom i Missiballen ned, dribler, dribler — —
sippi. Publikum sprengte gjerdet.
dribler------ å dribler nydeligt, gir
Dommeren forsto ikke hva som var
skjedd, men reddet seg for sikker
hets skyld i firsprang, (han var gam
mel hekkeløper) ut i garderoben,
som han nådde akkurat da folke
massene fra de to lagsidene møttes
som flodbølger ute på banen og de
to og tyve spillere forsvant som neg
rer i Afrikas brenning. Bare Søren
sen holdt seg flytende. Da trykket
ble for sterkt, tok han et krafttak i
skuldrene til to naboer, og heiste seg
opp etter armene og satte seg til
rette der oppe i luften. Som en tri
umfator ble han båret av sted på fol
kets brede rygg, og folk som ikke
visste hvem han var, ropte Heia. Det
var et stort øyeblikk i Sørensens liv.
til Kjakan, som legger’n dø — helt
Alt ville ha gått utmerket, hvis det
dø------- nydelig dø — — Kjakan
ikke i folkemassen hadde vært noen
går opp — går på — narrer Splinten
hissige slagsmålbrødre. De fikk se
— skyter! Nei — rett i beina til Pe
Sørensen, og ropte: Det er domme
der. Publikums ville hyl fulgte bal
ren!
Ned me’n! Folk på lands
lens bevegelse. Det ble mere opp
kamp
har en ganske enkel og lett
hisselse. Den klubben som fikk mål
fattelig måte å ta tingene på. Er det
nu, måtte seire. Da skjedde noe
noe som går mot deres oppfatning,
merkelig, opp av nistekørja lirket
skyldes det feil av dommeren, og i
han fram en fotball, maken til den
hver landskamp-tilskueres hjerte
på banen, og mens femti tusen par
ligger mange års trang til å «gjøre
øyne nu fulgte ballen som var foran
opp me’n». Derfor reiste det seg mo
«Tuls» mål, ga Sørensen fotballen
mentant en skog av knyttnever mot
sin et kraftig spark, så den trillet inn
Sørensen. — Men kjære dere, da!
på banen. Plutselig så en av «Tuls»
sa
han. Mer fikk han ikke sagt, så
ovemervøse spillere ballen komme
var
han begravet i alle tiders største
trillende, han skvatt til, så sitt livs
slagsmål
på en Amerikansk fotball
store sjanse og laget et lynrappt opp
bane. Nå er han endelig kommet seg
løp. Forsvaret til «Vos» som ikke
såpass at han skimter livet omkring
trodde faren var overhengende, styr
seg, og han forsøker å huske. Hvis
tet til, og før publikum og dommer

forstod hva som foregikk, var banen

1 2______________________________
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Å filofosere over hvor god eller
dårlig «Pors-fotballen» er, er slett
ikke lett. En føler det slik at tar en i
litt for negativt, så vil enkelte føle
seg støtt, mens andre igjen vil si seg
enig, men riste på hodet og si — at
han tør skrive slik! Vel, det får så
være. Her følger i alle fall mine re
fleksjoner over vårens «Porse-fotball».
Det begynte så bra med 3 fine sei
re, men siden har det heller vært
tynne saker. Nå må jeg med en gang
medgi, at jeg ikke har sett annet enn
hjemmekamper og har derfor gått

De begredelige resultater skyldes ik
ke treningsmengden. Jeg tror da
mer på spillertypene. Hadde vi hatt
en spiller med Helge Lillefjæres inn
sats og iver, pågangsmot og figh
ting-spirit, men som samtidig veide
70 - 80 kg og var 1.85 cm høy! Du /

han et uforsiktig øyeblikk glemmer
seg, ser han situasjonen da «Tul» og
«Vos» hadde hver sin ball i mål, og
de tåpelige fjesene til spillerne. Så
ler han så begge munnvikende hans
sprekker. Det er fare for at han blir
en nokså breikjefta Norsk-Amerikaner etter denne historien.
W.L

ville dette ha gjort underverker.
Hvor mange ganger lå ikke Rolf
Svenungsen alene ute på vingen ar
beidsledig? Med en lang cross-ball
fra venstre ville hele «Lisleby»-forsvaret ha vært i oppløsning. I stedet
forsøker en seg på millimeter-pasninger i midten, der de fleste lag har
sine beste forsvarere.
Ellers håper jer Per Dahl & Co får
«pelt av» spillerne tendensene om å
være elegante. Det viser seg gang på
gang at det enkleste så absolutt er
det beste. Se bare på de kontinen
tale lagene. Selvsagt ser en endel
tekniske vidunderheter, men det er
likevel det enkle fotballspill som bæ
rer frukter. La oss derfor håpe at vi
får noe mer Fighting-spirit inn over
laget på høstparten. Det tror jeg så
absolutt trengs, og det også i høy
grad. Med den innsatsen som hittil
er vist på hjemmebane, mister en
ikke bare poengene, men også pu
blikumsoppslutningen .
Etter disse «for mange» negative
ord var det ikke mer naturlig enn at
Per Dahl, som oppmann for laget,
fikk uttale seg:
— Det er bare å beklage med
disse resultatene mot «Lisleby» og
«Østsiden». Odd (Engelstad) og jeg
har i uker terpet og terpet på at en
ikke må ta seire på forskudd, men
hva nytter det. Det ser ikke ut som

INTERSPORT Clf

Klær for hele familien,
utstyr til hjemmet
og IDRETTSTØY
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Stort utvalg i

Benytt Ø-konomi-butikken

verden hvor nyttig en slik spiller ville
ha vært! Dette ikke sagt som en for
kleinelse for Helge, som jeg person
lig mener har gjort en positiv innsats
så langt i sesongen.
Samtidig mangler vi fullstendig
en mann, som kan slå en ball i allefall 40 meter. Særlig mot «Lisleby»

Litt av hvert omkringI
Fotballen i Pors
glipp av seirene mot «Sprint» og «As
kim», samt uavgjort mot «Jerv».
(Dette er skrevet før «Kvikk, Halden»-kampen.) Og når sant skal
skrives, og det skal det jo, har det
ikke vært rosenrødt alt som har vært
vist til denne tid, da særlig hjemme.
De begredelige forestillingene mot
de to Østfold-lagene, «Lisleby» og
«Østsiden» ligger meg fortsatt på
hjertet. Det syntes for oss på tribu
nen, at guttene fullstendig ga blaf
fen, men så var sikkert ikke tilfellet.
De gjorde nok sitt beste, men for et
patriotisk og kravstort publikum er
ikke det nok så lenge det ikke blir
poeng!
Enkelte forstå-seg-påere hevder at
det har vært trent for mye! Det
høres helt sinnsvakt ut! Riktignok
trener våre gutter mye, men det kan
jo ikke på langt nær sammenlignes
med de som driver individuell idrett.
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KNUT SLÅTTA — Nordenbygget
Storgt. 136 - Tlf. 53501
3900 Porsgrunn

sadidas

joggesko
fotballstøvler

MORILD

turndrakter
treningsdrakter

Untersport shop
Meieritorvet — Tlf. 52 102 — Porsgrunn
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Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn
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det hjelper. Guttene har det i bak
hodet likevel. De tror de kan vinne
lett, men slik nytter det ikke å tenke.
Det blir ikke noe poeng av sånt. Jeg
har hevdet, og det vil jeg igjen slå
fast, at det kun skorter på viljen.
Enkelte av våre spillere mener de
ikke har evnen til å kjempe i mot
gang, men dette mener jeg er tøys
fra ende til annen. Det er kun vilje
som teller. Den må spillerne snart
få, ellers så klarer vi ikke vårt mål.
— Enkelte hevder jo, Per, at dere
har trenet for mye!
— At en i det hele kan få seg til å
si slikt vitner jo bare om hvor skralt
det må stå til med hjernecellene!
— Du har heller ikke vært så vel
dig «happy» med hensyn til kom
mentarene fra forstå-seg-påerne fra
«Store stå»?
— Nei, jeg har ikke det, og det
med rette. Det er ok å være uenig i
uttaking av laget, og hva vi på ben
ken finner på, men jeg mener allike
vel disse forstå-seg-påere heller bur
de hjelpe guttene i vanskelige situa
sjoner. Forsøke å oppmuntre dem til
ytterligere innsats og ikke bare kom
me med negativ kritikk. Dette pro
blemet har vel alle lag og jeg forstår
at våre medlemmer har store krav.
Det har vi i ledelsen også gjort, men

PORSGRUNN

Moderne klær for deg!

BEGYNN
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— en bank for alle!

KAD TANGEN
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

Trelast- og Bygningsartikler
Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

Porsgrunn Verft a.s
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Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

PORSKROA
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Tlf. 54922

Stedet hvor Porsere møtes!

Porsgrunn

VEST BAR

Ssso

Stedet hvor Porsere
stikker innom når det
gjelder aviser og blader.

service

v/ Broen
Storgt. 84b — Porsgrunn
Tlf. 50834

A.N.Funnemark
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Gunnar Jorgensén Tlf. 50538 Porsgrunn Vast
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Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn
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Komm. for Norsk Tipping A/S

Vestsiden
Blomsterforretning

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg — høy kvalitet
rimelig pris

Numme og Handeland
tlf. 51730 — V. Porsgrunn

På bameturnstevnet i Langesund
stilte Pors med den største troppen
på ialt 157 gutte- og jente-turnere.
Her er et bilde fra jentetroppen un
der oppvisningen.

Gå til

Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Ved Brua Porsgrunn - Tlf. 51632

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN

ESSEM plast

. <tBråtken
Autorisert Installatør
Vestregt. 16 — Telefon 50880
Porsgrunn
Elektrisk forretning med godt utvalg
i lamper, gaveartikler etc.
Husk at vi også har rett til
å utføre EL-installasjoner.

De garderobesfcf)
du nåhar tenkt a
kjøpe finner du
kanskje blant
Stars utvalg.
E

I alle rom hvor du trenger
garderobeskap - entré, soverom,
barnerom, vaskerom etc. kan du
bruke Star-skap. En enke! og
praktisk løsning. Du får Starskap i forskjellige høyder, dybder
og bredder. Dørene får du i 17
forskjellige farger og finértyper.
Vi ønsker deg velkommen til å
se vår Star-utstilling

SnStar

I—I garderobe
Johan
Jeremiassen a.s
3901 Porsgrunn
Bjarnason Bygg
3670 Notodden
Evensen Bygg
3700 Skien

I

vi må løfte i flokk, ikke gå fra hver
andre når motgangen er her.
— Hva mener du kan gjøres med
laget?
— Så stort kan det vel ikke gjøres.
Vi mangler en del typer, som jeg ville
ha satt pris på, men en kan ikke
vente seg allverden heller. Vi må se i
øynene, at vi er i 3., selv om målet er
2. divisjon. Det er mye som skal
klaffe for å gå opp. En posisjon flaks
Ihører også med og den har jeg ikke
sett så altfor mye av ennå. Håper
den kommer med høsten. At vi er
bedre enn det som har vært vist på
våre hjemmekamper mener jeg vi er,
men det må vel snart snu seg. Vi kan
ikke spille så mange dårlige kamper
hjemme, som tilfellet har vært. I utekampene har vi klart oss bra. Spesi
elt syntes jeg «Jerv»-kampen var bra,
bare synd vi ikke tok med oss begge
poengene. Nei, nå får vi alle bakke
opp laget i sommermånedene og hå
pe det beste. Vi hadde tross alt en
god høstsesong i fjor og inntil i dag
har vi flere poeng enn på samme tid
dengang. Vi får krysse fingrene og
håpe det beste, slutter Per Dahl.
Og håpet har også vi!
THROND

Betal Kontingenten!
Når enkelte også denne gang
en får en postgiroblankett med
bladet skyldes det at de fortsatt
står til rest med kontingenten
for 1974.
Vær vennlig å betale — ellers
stopper bladet.

Det er sikkert mange som har noe
på hjertet, men de våger ikke å skri
ve. Da må vi be om dere vil henvende
dere til oss, og vi skal ordne den
saken.
Porsere, sett i gang og skriv, neste
blad skal ut i september.

God sommer!

j»å ter vi litt

God hukommelse
«Kjæreste Sylvia! Kom tilbake!
Kom tilbake! Du tok feil da du på
stod at jeg bare tenkte på fotball og
at jeg ikke engang kunne huske vår
forlovelsesdag. Jeg husker den så
tydelig. Det var enda den dagen
Moss slo Lyn 2—1».

Tippedilla griper stadig om seg.
På en småskole hendte det nylig at
frøkenen i gjennomgåelse av tabel
len spurte: «Hva blir 1x2 Ola?»
Svaret fra lille Ola kom raskt:
Helgardering, frøken!

Hr. Bjarne Olsen,
Solumsgt. 11,
3900 Porsgrunn.
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anbefaler sin
Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning
Kommisjonær for
Norsk Tipping
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster
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Fjellflora fra Porsgrund - en sikker suksess som
gave og samleobjekt. Nå er det kommet 6 nye
motiver.

PORSGRUND
Pbiygrunds Fbrselænsfabnk A/S
Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.

Offtal-lrykk Bradrena Dyrlng, Porigrunn

5

