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Så må Pors ta nok et år i 2. divisjon. La oss da håpe at disse spillerne har litt mer tur enn tilfellet var på Raufoss i går. Bak fra venstre: 
Roy Martinsen, Per Dahl, Svein Halvorsen, Ragnar Numme, Kjell Gundersen, Reidar Flaa, Arild Weholt, Asbjørn Martinsen, Kai 
Gulliksen, Kjell Madsen, Jørn Frønes, Ivar Kristiansen, Svein Barth. Sittende: Bernt P. Jørgensen, Idar Marcussen, Jan Magnussen, 
Tom Evensen, John E. Odden, Reidar Ringbakken, Thor Skarnes.   . A



Unnlot å blåse

Raufoss-rep.:
Trygve Sundbø og 
Knut Snare (foto)

De kom på banen, rundspilte 
sine motstandere etter alle kuns
tens regler. Gjorde hjemmelaget 
til statister og var fullstendig do
minerende i alle spillets faser. En 
tre-fire måls ledelse etter derme 
omgangen kunne ingen sagt noe

Desperat lag
oppstilling
I visshet om at de måtte score 

tre mål for å rykke opp, Kom Pors 
på banen med en desperat lag
oppstilling i 2. omgang. Tre mann 
i forsvar, to på midtbanen og de 
resterende fem i angrep.

Raufoss (VG) — (Raut oss—Pors 2—2) — lo annullerte 
mål. to stolpeskudd, ett opplagt straffespark som ikke ble 
dømt, et utall av soleklare målsjanser, pluss det mar
kerte overtaket i kampen. Dette var fasiten til Pors — 
laget som i dag kan karakteriseres som Norges uheldigste 
— i gårsdagens kvalifiseringskamp mot Raufoss.

Det førte til klare sjanser på 
begge sider av banen i omgangens 
forstc halvdel. Men så kom Pors. 
Da alle var sikre på Kaufoss-tri- 
iimf, scoret de først ett mål. Like 
etter var det andre et faktum. 
Pors hadde så 15 minutter å av
gjøre kampen (il sin fordel.

Et stolpeskudd gav ingen resul
tater, men da Rolf Nilsen klart 
ble felt innenfor 16 meteren, var 
man ikke i tvil. Pors ville greie 
det.

som helst på. Isteden ledet altså 
Raufoss 2-0 Et fantastisk resul
tat etter hva som skjedde i den 
omgangen. Men dommer Rolf Nyhus unn

lot å blåse. I et øyeblikk da selv 
Raufoss-forsvarerne så smått 
hadde begynt å tusle utenfor stre
ken for at straffet skulle tas. av
gjorde dommeren at ballen skulle 
spilles fra mål.

Pors-laget hadde i denne om
gangen tatt alle sjanser, egentlig 
hadde dc lykkes, men en mennes
kelig feilt skapte den endelige kli- Ballen daler ned i Pors-målet fra 35 meters hold. Kai Gulliksen hopper fortvilet, keeper Weholdt 
p'akS • 11 dia<r t' ^stSode d lffCn * er skjult bak stangen, og Johnny Bekkelien løfter hendene. Målscorer Rolf Nereng var for langt 

' ' unna til å komme med på bildet.



ETTER TRAKTET VILT

Arild Weholdt synker ned: — Hvordan kunne jeg ...

[/v y/øtcrii/, awij JYO/o/ti/, utu uuruoc/t.. */i 
John Mair (halvt skjult). De fatter det

■ etter 
mann

skap. I begynnelsen trodde de 
nesten ikke det var sant.

Rolf Nilsen ble felt, og det trodde 
de fleste andre på banen at resul
tatet også skulle bli?

NYHUS: — Jeg dommer aldri 
straffe hvis jeg ikke er hundre 
prosent sikker. Og det var jeg 
ikke i dette tilfellet’.

verkeri et par minutter 
kampen, våknet Raufoss’ :

goalen var en ren forsvarstabbe, 
gjorde ikke saken bedre:

— Jeg skjønner ikke hva '< Vår
herre > har imot meg, ytret den 
meget skuffede keeperen da 
kampen var over og slaget tapt.

— Nå har jeg spilt stabilt i 
mange kamper, så kommer en 
slik kjempebommert. En slik 
tabbe skjer bare hvert 15. år for 
en normalt god keeper. Hvorfor 
i all verden skulle den komme i 
dag.

Og episoden skjedde slik: Rolf 
Ner eng — Raufoss’ ving forte 
ballen langs sidelinjen i trengt 
posisjon.

Ja, den gode Nereng var så 
trengt at, han måtte ekspedere 
innlegget lenge før han nådde 
dødlinjen. Og fra ca, 35 meters

RAUFOSS (VG) — Gutter, vi 
er i 1. divisjon. Johnny Bekke
lien klor seg i hodet. Etter å ha 
blitt rundspilt så ettertrykkelig 
fatter han det nesten ikke.

At ballen er rund, vet alle. 
Men det får være måte på! Ma
ken til flaks skal man lete lenge 
etter.

Og Raufoss-guttcnc hadde ikke 
noe imot denne gavepakken. De 
har kjempet for 1. divisjon i en 
årrekke — uten å lykkes. Til
bakeslagene gjennom alle år ble 
oppveiet i løpet av 2x45 minutter 
på Raufoss Stadion i går. Da tok 
de igjen for alle skuffelser, alle 
nederlag.

Først da ammunisjonsfabrik
kens utsendte smelte til med fyr-

F. v.: Erik Osteng. Rolf Nereng, Ola Vildåsen, Johnny Bekkelien, 
John Mair (halvt skjult). De fatter det ikke...

DE FATTER DET IKKE’

Ikke målscorercn
VG: — Hva med det andre 

Pors-målet?
NYHUS: — Jeg annullerte må

let fordi cn Pors-spiller angrep 
keeperen. •

VG: — Men keeperen lå med 
ryggen til ballen og Pors-angri- 
peren gjorde bare sitt beste for å 
få falt i ballen, hvilket han 
greide.

— HVA HAR DOMMER ROLF NYHUS
„VÅRHERRE”
IMOT MEG?

.A'
.. . , .. &

Dommer Rolf Nyhus.

VG: — Det var altså ingen for
seelse?

NYHUS: — Som sagt, jeg var 
ikke helt sikker.

I de to første tilfellene er un
dertegnede helt enig med dom
meren. Ved den første annullerin- 
gen var forseelsen klar nok, og 
ved annullering nummer to gikk 
Idar Marcussen unødig på keepe
ren. Han hadde ingen sjanse til å 
få ballen, men i iveren begikk han 

altså feilen. Det var utvilsomt 
synd, fordi målet hadde blitt god
kjent uten hans «inntreden».

I den episoden hvor Rolf Nilsen 
ble felt, derimot, deler vi ikke 
dommerens syn. Enhver kunne se 
at Nilsen ble felt og ballen rullet 
videre uten å bli rørt av forsva
reren.

For øvrig tilføyer vi at dommer 
Rolf Nyhus dømte cn uhyre van
skelig kamp og gjorde etter vår 
mening ikke andre alvorlige feil, 
enn nettopp dette straffesparket.Raufoss (VG) — Fortvilelse er et mildt uttrykk for 

det målvakten til Pors, Arild Weholdt følte, etter å 
ha begått årets keepertabbe. En tabbe som gav Rau
foss en høyst ufortjent 1—0 ledelse, et uhell som 
skulle vise seg å koste plassen i vår fornemste serie 
neste år. —

At også den andre Raufoss- hold går det løse innlegget over 
' forsvarerne, over Arild Weholdt 

og direkte i mål.
Man kan ikke skylde på solen, 

den kom fra en annen kant. Ei 
heller noen som helst slags skru 
på ballen. Målet kom som et ut
slag av en total feilberegning, 
fra den ellers så gode Pors- 
keeperen.

— Jeg var for sikker på å ta 
ballen, hadde jeg tatt vanlige 
forholdsregler ville det aldri 
skjedd, mente Weholdt.

Det andre målet var ikke fullt 
så ille, men langt unna var det 
ikke. En forsvarer sender en ball 
utover som Johnny Bekkelien 
snapper opp. Raufoss-spissen 
sender så ballen til sin kollega 
John Mair som dundrer ballen 
inn fra et par meters hold.

NYHUS: — Greit nok, han 
gjorde ingen feil, men like før 
hadde en annen Pors-angriper 
gått på keeperen istedenfor bal
len. Det var på ham jeg blåste.

- Pors ville ha straffe da

RAUFOSS (VG) — Dommer 
Rolf Nyhus var uten tvil det 
mest ettertraktede viltet etter 
gårsdagens oppgjør på Raufoss 
stadion. Ja. enkelte Pors-tilhen- 
gere var så ivrige etter å demon
strere sin mening om dommeren 
at de slapp ut luften i bildekkene 
hans. Og den gode dommeren 
hadde da også cn del å svare 
for:

VG: Hvorfor annullerte du det 
første Pors-målet?

NYHUS: — Jeg blåste for ob
struksjon på en Pors-spiller, 
var overhodet ikke i tvil om av
gjørelsen.



BURDE 
HAT1

2 STRAFFE
SPARK MOT 
\ RAUFOSS

PORS SNYTT FOR 1. DIVISJON

Pors blir fortsatt å finne i 2. divisjon, mens Raufoss blir en av de 12 klubber 
\ som skal utgjøre den nye 1. divisjon neste år. Pors oppnådde bare 2-2 på Raufoss 
| i går, og det var ikke nok. Det måtte ha blitt seier for opprykk. Det er likevel 
/ ingen tvil om at Pors burde ha vunnet, bl.a. ble laget snytt for to straffespark.

Dette bildet viser situasjonen umiddelbart etter at Raufoss har gått opp til 2-0.
Se sporten



Makan til

Raufoss-salutten burde ha
drønnet for porserne

fZZZZzZZZ^S-./

Men Raufoss drakk chamr

hele 
bort

Slutt for i år. Kjell Gunder
sen rusler nedslått av banen 
på Raufoss — —.

RAUFOSS
De spilte sin beste kamp på år 

og dag. De spilte motstanderen 
trill rundt i samfulle 90 minut
ter.

VARDEN-RAPPORT VED 
VÅR UTSENDTE MEDAR
BEIDER JOHNO - SE 
SPORTEN.

ingen 
engang

gørr uflaks!

k

Men de gråt etterpå. De var 
alle sammen dypt fortvilet. To 
straffespark skulle de hatt. To 
selvmål laget de. Dessuten fikk 
de en scoring feilaktig annulert.

De raste mot dommeren med 
grunn. De hadde fortjent å 
vinne. De hadde fortjent å ryk
ke opp etter denne innsatsen.

Til og med Raufoss egen fot
ballformann Eilert Bekkelund sa 
det. i Pars-garderober etter kam
pen:

— Vi var heldige i dag. Ingen

Humøret på nullpunktet — eller langt under i garderoben etterpå. 
Her Kjell Gundersen, Jan Magnussen og Svein Halvorsen. Stemnin

gen taler for seg.

Hg. Vi har 
norsk toppfotball.

Skal Raufoss ha forhåpninger 
om å bli værende i J. divisjon, 
må laget vise langt andre takter 
enn det gjorde mot Pors. I to 
omganger ble de fullstendig 
rundspilt. Forsvaret fikk imid
lertid bevist at det står for en 
stoyt. Det samme gjelder keeper 
Ame Ørbeck. Utenom disse var 
det uhyre syltynt det hjemmela
get presterte. Men så motte de 
da også et lag som var innstilt 
på å vinne. Hvilket Raufoss på 
ingen måte var skyld i at de 
ikke gjorde.

f

— Vi har mott både Fredrik- \ 
stad og Hamkam i cupen i år. 
Ingen av dem imponerte synder- 

ingen respekt for
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— Makan til gørr 
uflaks! Her scorer vi sak
tens alle fire målene, og 
enda går vi ikke opp —.

Mild fortvilelse og for
ståelig bitterhet slo ut i 
en opprørsk Pors-garde- 
robe etter den topp-dra- 
matiske kvali-thrilleren 
på Raufoss i går, der 
ammunisjonslaget med et 
nødskrik rodde i land 2-2 
og avanserte til toppse- 
rien med ellevill begeist
ring og drønnende salutt.

Gledessalutten skulle 
bare vært Pors til del 
denne gang. Porsgrunns- 
laget dominerte nær sagt 

kampen, forærte 
to mål og burde 

selv ha scoret både fire 
og fem ganger. Dessuten 
ble porserne regelrett 
snytt for opplagt straffe
spark i sluttminuttene.

!■»■■■

kunne sagt noe på om dere had
de vunnet.

Det var ingen som motsa 
ham. Ikke engang hans egne 
spillere. De kunne ikke huske 
sist noen over spilte dem i en 
slik grad på hjemmebane:

— Utvilsomt det beste laget vi 
har mott denne sesongen.

Raufoss jublet imidlertid — og 
drakk champagne. Det er seks 
år siden laget var i hovedserien. 
Og opprykningen ble denne 
gang, æret med salutt fra ammu
nisjonsfabrikken. Forrige gang 
de var oppe, ble det med den 
ene sesongen. Nå er alle sam
men innstilt på å bli.

Jhonny Bekkclien spilte sin si
ste kamp for klubben. Han sa:
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RAUFOSS
En soleklar hands av en Rau- 

foss-forsvarer på målstreken i 
første omgang. En regelrett 
felling av Pors’ høyreving Rolf 
Nilsen i straffefeltet i slutten 
av kampen. Ingen var i tvil om

skulle blåse. Jeg var bomsikker 
på at han ville dømme straffe
spark.

Det gjorde altså ikke Rolf 
Nyhus. Hadde han dømt, ville 
Pors etter all sannsynlighet ha 
vunnet kampen 3—2, og dermed 
rykket opp i 1. divisjon på be
kostning av hjemmelaget.

Fortvilte Pors-spillere spurte 
i garderoben etterpå:

— Torde han ikke 
straffespark ?

ifili mifé

Raufoss-forsvareren bokset bal
len bort fra mållinjen med høy
re hånd?

— Noe slik så jeg overhodet 
ikke.

— Men fellingen var De opp
merksom på?

— Ja, og grunnen til at jeg 
lot spillet fortsette, var at jeg 
tvilte sterkt på at forseelsen 
kvalifiserte til straffespark. 
Skal jeg dømme straffespark, 
så skal det overhodet ikke være

Fra våre utsendte medarbeidere
ARE BORGIR og 
ARNE PEDERSEN (foto)

tvil i min sjel. Det var det den
ne gangen.

Pors’ høyreving Rolf Nilsen 
var spilleren som ble felt. Han 
forteller:

— Jeg forserte meg fram 
inne i Raufoss’ straffefelt. Jeg 
så Raufoss-spilleren komme 
mot meg fra venstre. Han kom 
for sent til å ta ballen, og tok i 
stedet meg idet jeg skulle gå 
forbi ham. Jeg lå bare på bak
ken og ventet på at dommeren

at begge deler kvalifiserte til 
straffespark. Ingen bortsett fra 
dommeren Rolf Nyhus. Han re
agerte overhodet ikke.

— Hvorfor, Nyhus ?
— For det første så jeg over

hodet ikke noe hands i Raufoss- 
forsvaret.

— Kunne De ved anledningen 
være dekket?

— Nei jeg hadde den fulle 
oversikt.

— Likevel så De ikke at
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Her bokser Raufoss-backen ballen ut. — Ikke hands, sa Nyhus
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Jan Magnussen sendte ballen i 
nettet. Jeg var overhodet ikke 
skyld i at han ble liggende på 
bakken. Det var de to Raufoss- 
forsvarerne som stengte ham — 
og meg. En av dem tråkket til

og med på ham mens han lå på 
bakken.

Arne Ørbeck forteller:
— Jeg kan ikke med sikker

het si hva som skjedde. Alt gikk 
så fort. Jeg ble i hvert fall hind-

RAUFOSS
I det 25. minutt scoret Pors 

sitt første mål på Raufoss i går. 
Scoringen annullerte Nyhus på 
grunn av angrep på keeperen 
Arne Ørbeck. Han mente Pors’
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ret, det er jeg sikker på. Hvem 
som gjorde det, kan jeg imidler
tid ikke med sikkerhet si. Den 
som var nærmest meg, var i 
hvert fall en Pors-spiller.
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Her scorer Pors.
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Idar Marcussen holdt Raufoss- 
keeperen nede.

Her forteller Marcussen selv 
hva som skjedde:

— Jeg ble dyttet over Ørbeck 
av to Raufoss-forsvarere like for
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Angrep på keeper, sa Nyhus



Pors-
jumorene:

år, men det blir mest innlegg. 
Det er blitt hans spesialitet. Han 
la inn ti1 begge scoringene mot 
Tistedalen, bare det forteller en- 
del.

— Jeg synes kombinasjonen 
Bandy—Fotball er god, sier 
han, men det er fotball jeg sat
ser på.

Vi sier tvi-tvi for Brede & 
Co., og håper at det blir en vel
spilt kamp på Vestsiden til søn
dag.

rettere sagt keeper Runar We- 
holt reddet det. Trener Einar 
Gundersen mener at rutinen 
som de hentet i Norway Cup, 
hvor Pors tapte knepent for 
Consett Juniors, kommer godt 
med til kampen søndag. — Fina
leplass er målet, sier Jeisen, og 
legger til at i Tistedalen høstet 
guttene applaus for spillet de 
presterte.

Jørn Hansen er et lite pro
blem for Pors-ledelsen. Han er

egentlig fast på A-laget, men 
han blir nok «løslatt» til junior
laget søndag.

— For meg betyr det en del å 
gjøre god figur på juniorlaget. 
Det er tross alt en landskamp 
igjen i år også, sier Jørn selv.

Brede Halvorsen, 15, er blant 
de yngste på laget, men likevel 
har han spilt de fleste junior- 
kampene i år. Brede er faktisk i 
den situasjon at han både kan 
bli kretsmester i junior og gut-

teklassen. Men dette gjelder 
ikke bare han. Espen Gundersen 
og Agnar Vee-Haugen er i sam
me stilling.

— Jeg trener to ganger i uka, 
pluss 2 kamper, sier Brede, så 
det blir ganske hardt, men jeg 
liker det.

Brede kan fortelle at ca. halve 
juniorlaget går ut neste år, så 
det er i år vi må gjøre det sier 
han, og håper og tror på seier.

Brede har scoret mange mål I

Det hjalp ingen ting at Tiste
dalen hadde vunnet Norway 
Cup før i år, heller ikke at de 
har scoret 11G mål denne seson
gen, ei heller at de har to faste 
landslagsspillere i juniors. Pors 
slo dem likevel.

Etter Rune

, x.cu. faktisk 4
' landslagsaktuelle folk. Jørn 

Hansen, midtstopper og lagkap
tein på landslaget. Agnar Vee-

■ Haugen, 16, er tatt ut til gutte- 
I landslagstrening. Her var også 

Espen Gundersen, 16, tatt ut, 
men måtte melde forfall. Brede 
ble også nevnt i denne sammen
heng, at han skal på guttelands- 
lags-samling i bandy til vinte
ren. Men det er ikke enkeltper
sonene som dominerer dette la
get, men jevnheten og det betyr 
meget. Derfor, mener mange, er 
det fordi dette laget er så godt. 
Og de samme røstene mener at 
om 4—5 år er Pors igjen i topp
divisjonen, bare dette laget får 
modnet seg.

Senest tirsdag spilte et redu
sert juniorlag mot A-laget. En 

j liten match som var ment som 
i finpuss foran semifinalen på 
! Vestsiden til søndag. Resultatet 
j ble 2—1 i A-lagets favør. Etter 
j ledelse 1—0 til den yngre garde. 
I Bl. a. brente A-laget straffe, eller

Frones fine 
scoring i begynnelsen av 2. om
gang og Espen Gundersens gode 
heading like etter, var seieren 
sikret. Og det beste laget vant. 
Ingen tvil om det. Einar «Jei
sen» Gundersen har virkelig lært 
dette laget å spille fotball. Sam
me laget ble like før kvartfina
len Telemarksmestere ved å slå 
Odd 1—0. Og det er ikke slutt 
ennå.

— Vi tar finalen og, sier Jei-, 
sen, som kan fortelle at det er 
tjue år siden Pors har hatt juni- 

| orlag i semifinalen.
j Dette laget, har 

j folk.


