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Kommentar fra Varden
Norway Cup, verdens største fotballturnering, er slutt for
i år. Nok en gang klarte Pors å markere seg på Norway
Cup-kartet. I fjor var det som kjent juniorlaget som gikk
helt til topps. I år ble det småguttelaget som skulle for
svare porsernes ære. Det holdt til finaleplass men dess
verre ble det finaletap for småproffene fra Taiwan.
Porserne gjorde likevel en kjempeinnsats i årets turne
ring. En innsats som vil bety mye for fotballarbeidet på
juniorsektoren i Pors i årene fremover.
Det jobbes seriøst og godt på alle ledd innen junioravde
lingen i Pors. Dessverre er det ikke så mye nybyggerstrøk omkring Vestsiden og det betyr at lilleputtlaget nok
henger noe igjen.
Hva betyr så en finaleplass i Norway Cup?
Det inspirerer ihvertfall til enda mer trening i årene
som kommer. Unggutter med ambisjoner vil strømme til
Pors.

Småguttelagets finaleplass kom som en gledelig over
raskelse. Det var juniorlaget som skulle heies frem til en
finaleplass men da juniorene fikk bråstopp mot Lille
strøm sto småguttene klare til å ta over. Det skulle bli et
Pors-Iag i finalen i år også.
Småguttene var målsugne i de innledende rundene og
ble det laget som scoret mest i sin klasse. Litt nyttig lær
dom fikk de også med seg hjem. Guttene skal lære å bli
hardere og få til et høyere tempo.
Norway Cup betød også et viktig sosialt aspekt. Det ble
et bra samhold mellom juniorene, gutte-spillerne og smågutte-spillerne. Det er lærerikt å sende lag til Norway
Cup.
Nå er alle sammen tilbake til fotballhverdagen på
kretsplanet. Det kan bli vanskelig å motivere spillerne til
seriespill igjen, men med tanken tilbake på Norway Cup
kan det bli nye triumfer for de blå. Takk for innsatsen,
gutter.
ARVE MOEN, VARDEN.
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Selwt en inspirasjon men ennå ting å lære
Av Kolbjørn Thorsen ■ Porsgrunns Dagblad

tige ledere og trenere som kan dyrke fram talenter, uten
å drepe massens fotballinteresse.
Heldigvis er den aktive idrett i dag noe mer enn kamp om
I fjor høst da trenerspørsmålet sto i fokus i klubben var
gull og heder. Orienteringssporten var en foregangsidrett. det særs positivt å høre at Roy Marthinsen helst ville fort
i så måte. Jakten på postflaggene lokket ikke bare elitelø sette som trener for juniorlaget. I dag er han ikke det,
pere til skogs, men i størst antall de som var fornøyd med men uttalelsen viser at det er endel sunt fotballvett i klub
bare å finne fram. Senere kom marsj-bølgen og de siste ben.
årene joggebølgen over oss. I dag ses man nedlatende på
For skal norsk fotball bli bedre, skal Pors noen gang
om man ikke eier en joggedress. Slik har det ikke vært be
spille
i vår toppdivisjon, nytter det ikke bare å reise rundt
standig, og fotballen har såmenn ikke vært den idrett som
har gjort mest for å være et tilbud til massen, selv om den på jakt etter etablerte «fotballstjerner» som kan kjøpes.
Det må arbeides i egen hage først og fremst. Her må det
alltid har vært størst.
harves, planeres, vannes og gjødsles etter alle kunstens
I dag tror vi situasjonen er noe annerledes.
regler, fordi det er nødvendig om det skal gro skikkelig.
Norway Cup er en masseidrettsmønstring. Det er gildt
Pors kan det meste av dette. Vi bør ikke fortelle dem be
bare å ha deltatt. Det er som å småløpe inn på Wembley
til en engelsk FA-finale om en klarer å slå seg fram til tydningen av slikt arbeid. De har stadig vist evnen til å
tenke moderne, trekke inn de beste trenerkrefter selv på
Norway Cup-finalen på Bislet.
Pors smågutter klarte det. Å tape 4—0 når man har de minste lag, og visst å omgi seg med ledere som kan
10 000 Bislet-tilskuere og et taiwansk lag som har gått i skape miljø. De vesentlige faktorer for å lykkes.
Talenter har søkt til Pors i ung alder, og virkelig
profesjonell skole mot seg, er ingen skam. Tvert om: Pors
beviste nok engang at de har en av landets beste juniorav blomstret. Vi tror det noe spesielle Vessia-miljøet gjør
klokt i å åpne seg ennå mer, og at både yngre og eldre
delinger i fotball, tredjeplass totalt i turneringen.
^fcpersonlig har vi stor sans for breddeidrettens appell om talenter fra andre kanter av distriktet kan, om de slipper
idrettsutfoldelse for aktivitetens egen skyld. Men vi er til, være med på å berike og utvikle fotballkvaliteten.
Pors smågutter fikk sølv i Norway Cup. Man bør kom
fullstendig klar over at idretten må ha eliten, og at dens
nivå helst bør komme atskillig hakk høyere enn tilfellet er me hjem med løftet hode etter en slik triumf. Beina bør
imidlertid fortsatt være solid plantet i grasmatta.
i Norge i dag. Og kanskje spesielt i fotball.
Sølvet er en inspirasjon, ikke bare for fotballarbeidet i
Ikke minst er eliten nødvendig for å trekke de unge til
Pors, og disse småguttene spesielt, men for alle unge med
seg. Det er sunt å ha forbilder. Da er det også nødvendig å
en drøm om en fotballframtid. Ikke minst vil det inspirere
ha idrettsledere som kan ta seg av en, og gi en muligheter
andre klubber til sterkere satsing blant de yngre. I Pors
til å nå lengst mulig med de evner man besitter.
bør det resultere i ennå dypere grubling over hva som kan
Pors har alltid nedlagt et stort arbeide på juniorfronten
i fotball. De har vært en foregangsklubb i Telemark, og er gjøres bedre i en avdeling som alltid har ligget foran i
det fortsatt. De siste års A-utgave av Pors har vært et be Telemark.
I Start skulle det være noe å lære, eller kanskje Åsane.
vis for hvilket arbeid junioravdelingen har nedlagt. Dyk-
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Nitidig arb&kQ®
bakjuniorsukæssen
Juniorlaget norgesmestre 1973
Juniorlaget vinner av Norway Cup 1980
Juniorlaget tapende finalist i NM 1980
Småguttelaget tapende finalist i Norway Cup 1981
Diverse TM-titler og cup-plasseringer ellers de siste ti
år.
Dette er høydepunktene i Pors’ junioravdeling de siste
ti åra. En periode hvor denne junioravdelingen har svingt
seg opp til å bli en av Norges aller beste. Det er ikke man
ge klubber i dag som kan se tilbake på en slik fin meritt
liste.
Hva er bakgrunnen for denne suksessen? Det er selvføl
gelig flere årsaker til at Pors er den klubben i Telemark
som har oppnådd best resultater. Man forsto tidlig at nøk
kelen til suksess var nøye planlegging, hard satsing og ni
tidig arbeid med de aldersbestemte klasser. Man fikk an
satt trenere med gode kvalifikasjoner — de unge fikk fø
lelsen av at i Pors ville man virkelig noe. Man gikk ikke
på Pors for bare å leke seg, man gikk dit for å lære å bli en
bedre fotballspiller. Og trenerne var godt kvalifiserte
folk. Man forsto i Pors at skulle man noengang få et A-lag
som lå på et anstendig nivå måtte man bygge opp fra bun
nen. Det hjalp lite at man hadde talenter i junioravdelin
gen når man ikke hadde kvalifiserte trenere tijl å ta seg
av dem.
Her har Pors virkelig gjort et flott arbeide. Juniorsuksessen i 1963 med fem omkamper i NM-finalen mot Brann
startet suksessen. De gutta som der spilte danner i dag
ryggraden på dagens A-lag — navn som Brede, Espen og
Runar skulle være nok å nevne. De aller fleste av junior
laget fra 1973 har spilt mer eller mindre fast på Pors’ Alag.
Hva hjelper det å ansette dyre trenere i A-laget hvis
man ikke har dyktige folk som har skolert spillerne fra de
var lilleputter. I alle fall har Pors gjort det eneste rette —
ansatt kvalifiserte folk til å ta seg av lagene i junioravde
lingen. Det er klart at slik framgang som Pors har hatt
kan tilskrives dette.
I år var det altså småguttelaget som skulle lage blest
rundt klubben. Til Norway Cup reiste tre lag, og det var
første året Pors sendte så unge gutter som smågutte-spillere til Norway Cup. Tross alt er det klubben som står
ansvarlig for spillerne, og ei hel uke i hovedstaden kan jo
kanskje friste noen og enhver. Men disiplinærproblemer
har ikke forekommet. De som dro til Norway Cup dro dit
for å spille fotball og for å gjøre en god figur. Og det klarte
alle lagene.
Både junior-, gutte- og småguttelaget gikk seiersrike ut
av de tre innledende kampene. Men på torsdagen måtte
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båcie junior- og gutteiagei si takk for seg. Juniorlaget for
Lillestrøm som kom helt til finalen. Igjen sto man med
småguttelaget, og de ga seg altså ikke før de møtte artis
tene Chia Li fra Taiwan. Tap 0—4 ble det, men i Pors-leiren etter kampen var det slett ingen sure miner. Man var
de første til å innrømme at det taiwanske laget rett og
slett var for gode. Men vi skal huske at det var 304 små
guttelag med i denne verdens største fotballturnering, og
her var Pors blitt nummer to — en meget sterk presta
sjon. Og vi tar vel ikke mye feil om vi får høre mer til den
ne fine gjengen — det vil selvfølgelig alltid være kamp om
å komme på A-laget i Pors, men det spørs om klubben ik
ke her har talenter det om få år skal bli vanskelig å nekte
en plass.
Og går det som Pors-folk og flesteparten av fotballTelemark ellers ønsker så kan det bli en kamp om å kom
me på et 1. divisjonslag.
A
Vi gratulerer med nok en fin prestasjon fra junioravde-^F
lingen i Pors — det blir sikkert ikke den siste.
TELEMARK ARBEIDERBLAD ROAR GUNLEIKSKAAS.
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