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Styret

vil gjerne

som har hjulpet

rettte

en takk

oss til å utgi denne

BrØdrene Dyrings trykkeri,

til alle dem
lille beretning,

skriftets forfatter,

biblio-

tekar Ernst "V. Lund og ikke minst alle våre annonsØrer, hvis bidrag
vårt 50 års jubileum

har gjort

det mulig

å markere

på denne måten.

Porsgrunn. Brodrene Dyrings boktrykkeri.
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RDET tennis forekommer
i de fleste språk, og en støter
allerede i det 13. århundre på navnet i Italia i fm-bin-

•.\C)'

delse med spill. l de fleste sportsgrener
mennene
Tennis»
major

som i nyere tid er pionerer,
begynte i 187<1i England.

V,,".

gresstepper

Wingfield

slik også i tennis.

«Lawn

Spillet ble den gang laget av

og som brukte

som baner.

er det engelsk-

Spillereglene

de engelske

lawns

eller

som den gang ble fastsatt,

er om tren t de samme i dag.
Wimbledon

og tennis hØrer sammen,

de fØrste kamper
Mekka.
I Norge
Christiania

begynte

tennis

Footboldcklub

i 1875 ble

I begynnelsen

av dette

som mosjonssport

l 880-årene.

var den fØrste som tok opp spillet,

men den fØrste spesialklubben
Tennisclub.

vårt distrikt.

og allerede

spil t der, og i dag er byen alle tennisspilleres

i Norge var Christiansand

av klubbene

stiftet

på vårparten,

Ch,'. J. Reim

klubbens stifter.
århundre

kom de fØrste klubber

KragerØ var fØrst. Skien Tennisklubb

Ingen

Lawn

kan nØyaktig si stiftelsesdagen,
idet fØlgende

og Porsgrunn
men

Porsgrund

notis kan leses i «Grenmar»

tennisklubb
Lawn

ble

Tennisclub

stiftet

i 1903.

er i hvert

fal]

for l]. mai 1903:
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«Lawn Tennis p/ads»
anlægges [or tiden her i byen paa Joh. Jeremiassens Enkes Skibs'-ærft, Pladsen der allerede
er udmaal t og gruset vil blive taget i Brug saasnart den bliver tilstrekkei ig jevnet og
presset.
Jeremiassens

enkes plass er som de fleste vet der hvor monumentet

er reist. For eldre Porsgrunnsfolk
At spillet
ldrætsblad

også er kOlllmet

er det naturlig
igang

samme

over de [alne

fra siste krig

fl kalle stedet for tennisplassen.
år, forteller

nedenstående

korrespondanse

fra

10rsk

og Sport i augustnull1llleret:
- Vi har [aaet en lawn-tennis-klub
her i staden med en nærsagt enestaaende
tiistq61llning aE «byeJ1Sbedre •. Pladsen ligger herlig til med svalende gufs fra vandet og er efter lægmandsskjØn særdeles hensigtsmessig. Men sig mig engang uden at blunke, - hva d interesse
kan der være ved denne barneleg? Den er da ingen sport, [or sporten bØr anstrænge.
Kan
lawn-tennis virkelig ['la folk i sved en sommerens norlll;lldag paa 20° R? - Nok om det,
Einder nogen lawn-tennis fornl6ielig, S;l(l l;ld dem spille; det hele er en modefeber, som vel
snart forsvinder.
N. l's Porsgl"llndslwrresjJonden/.

Hr. redaktØr.
FI.-\rst nu er jeg blevet opmærksom paa Deres Porsgrundskorrespondents
artikel i ldrætsbladet no. 29, hvori han bl. a. kommer med nagle i hØi gr;ld naive bemærkninger angaaende
lawn-tennis.
Jeg maa af udtryksmaaden
trække den slutning, at Deres korrespondent
aldrig har seet
lawn-tennis spillet aE folk, der virkelig kan spille, thi han vilde da have vidst, at det ingenlunde er nogen barneleg - som han [inder at burde kalde spillet - men, at det tværtimod er

et spill, der kræver den
hØieste grad a[ uclholden hed, og a t det desuden kræver saa meget
snartænkthed
og beregning - i det hele et
hjernearbeicle,
der gjør
at spillet
ne tap ikke
passer [or bØrn.
Naar Deres korrespondent er bange for,
at spillet ikke skulde
kunde
anstrænge
saa
meget, a t det sk ul de fortjene navnet aE sport,
kan jeg trøste ham med
en ucltalelse af en a[
Klubbens
f01"ste bane p<'t Je1"emiassens lJ!ass.
vare fØrste skilØbere,
«J eg har aldrig været saa udk j(?rt efter et
der har taget flere premier l HolmenkolJØbene:
længdelØb paa ski, som jeg har været efter en lawn-tennismatch».
At lawn-tennis nu er kommet paa moden, er naget alle ser, men dette beviser jo netop,
at det byder paa saa meget sport, at det [ormaar
at trænge i?;jennem overalt, hvor det
kOlllmer hen. Tiden faar vise, om Deres korrespondents
spaadolll, om at «det hele er en
l1l0defeber, som vel snart forsvinder», vil gå i op[yldelse.
ÆrbØdigst
Emst J.: o b ro,
p. t. sekretæl- i Kr.a. lawn-tennisklub.

5

Det er sparsomme
eier Chr.

.J.

opplysninger

Reim og avdØde ingeniØr Fredrik

kom man sammen i Middelskolen
arbeidet

på klubbens

for klubben

Reim

var klubbens

Og straks

telen

Men sikkert er det at verksstiftere.

var gått

plass, der som nevnt

I april

måned

ut av jorden
var stillet

1903

begyndte

til disposisjon

Serine jeremiassen.

har elskverdigst

gitt oss anledning

mai 1903. «Vi holder

«lO.

spedeste barndom.

Johannessen

og stiftet klubben.

fØrste bane, nede på Jeremiassens

av enkefru

Verkseier
bl. a. står.

ellers om klubbens

til å lese hans notater

på med at gjøre istand

fra de dage, og hvor det

en pJads nede paa værftet

og sjauer med

elet naar vi har tid til overs». Og videre den ~9. nov. samme år: «Hele den lange deilige sommer er forbi.
Den gjemmer

mange

behagelige

minder,

kanskje

viste sig at være god. Vi fik medlemmer
Johannessen

idet hun var kasserer,

brug til langt uclover hØsten, men
tennissen som et minde».

hjemme

foruten

tilslut

Baba Vauvert,

'I'Vinsnes og Rikka
så mannfolkene

Sendresen.
begynte

sØke hva som skulde begynde
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Fredrik

Den

da ogsaa sammen

var materialforvalter

Finn

Hanne

Den

ide med

og pladsen var i brug til stadighed.

blev kulden

disse var også Johs. Johannessen,

med og av damer,
Thina

i hobetal,

tennispladsen.

og jeg som egentlig fik det istand og vi dannede

fØrste bestyrelse,

Foruten

særligt

Det var Fredrik

med Baba Vauvert

og jeg' formand.

Placlsen

den
var

i

og mØrket herrer, og nu tænker man tilbage paa

C. Knudsen,

PohJmann,

siste forteller

å spa og arbeide

tennisklubben

Finn

Lillian
at hun

nede på plassen.

der og ble straks med i klubben.

Jeremiassen,

Franklin,
godt
Hun

H. E. Pohlmann

Ingeborg

husker

at hun

Johannessen,
fra vinduet

var ikke sen om å under-

De

tekniske

naturligvis

ferdigheter

var

så som så den gangen.

Det var en helt ny sport som de
færreste av medlemmene hadde sett
fØr. Finn jeremiassen

var den som

var best kjent med spillet.
1\Ien
samme år ble tennisklubben
i Skien
stiftet,

og det varte ikke lenge fØr

man

fikk

guttene,

kamper

og man

sØk av spillere
var Tommy
aven

mot
hadde

Skiensogså be-

fra KragerØ. Sftledes

'lViborg, KragerØ, litt

De navæ1'ende bUlIeunlegg pil Bjontt1.'eclt.

spesialist, og han var her ofte

de fØrste år, og man lærte meget
a v ham, fortelles

det. En annen

gang, men med trelister.
snuble

i. Da banen

kan også fortelle

Dette var lite praktisk,

lå ved vannet,

havnet

a t man ikke del te banene
idet listene

ofte kom over banedekket

ballene ofte i elven, og en måtte

dem igjen, men alt var bare moro, forteller
der nede ved el ven om SOlllmeren.

opp med kri ttstrekeI' den
ut med pram

de som var med den gang. Og deilig

og var lett fl
for å hente

og vakkert

var det
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Når en skal skrive om et jubileum,

ville det være lett

vidt en vet så ble det ikke fØrt noen protokoll
1913, og da er det johan
Chr. J. Reim,

stifteren,

Pohlmann formann.
ikke hel t fastslåes.
Av arkivet
jeremiassen

jeremiassen

Laila Vauvert

fremgår

Vi siterer

av Fredrik

og medlemmene

Johannessen.

banene

selv sine baner.

på Urædds

sportsplass.
i 1903.

fra styreprotokollen:
generalforsamling

hr. johan

Jeremiassen,

i «Urædds sportshus»

paa det av Pladskomiteen

for «Urædd»

oplyste om at anlægget

paa banen, hvor besluttedes
tilbudte

om at forandre

Lawn

Tennisklubb

blev enstemmig

besluttedes

Til medlemmer

aven

og Bjarne Dyring.

at baller
komite

utsatt

fra Porsgnmd

utgifter,

Tennesklub

og foreslog
vannledning
til at kaldes

(Saken kom også opp senere, men ble da enstemmig

indkjØbes
til ordning

navn

sted.

ville koste ca. kr. ] .500,-

osv. Et forslag [ra J. jeremiassen
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hvilke år kan

Da som ved starten

uforutsette

Knudsen

ti år har vært

men akkurat

til clækning av dette samt eventuelle

Ligeledes

så

I 1907 var for Øvrig fru Hanne

at optage et laan paa kr. ] .700,Urædds

men

har en fØrst fr:t

i de forlØpne

i denne periode,

opparbeidet

styreprotokoller,

opplysninger

Formann

man å anlegge

at i 1913 begynte

at anlægge :! tennispladser

Dirigenten

leder.

har også vært formann

Aar ]9]3 den 19. mai avholdtes
enstemmig

etterfulgt

imidlertid

var drivkraften,

de fØrste år. Skriftlige

som er klubbens

og antagelig

om en hadde

[or klubbens
av banens

avvist).

regning.

istandsætteise

valgtes J. jeremiassen,

Chr. C.

Kontingenten

+

satt til kr. 6
medlemmer,

besluttedes

2 for ind tegnede

og kr. 5

+ l for med-

lemmer indtegnet herefter.
for baller. MØtet hævet.
Rikka

an-

Tillæg

Ingeborg Johannessen.
Sentlresen.
Chr. Knudsen.

Bj. Dyring.
Trygve

Clara Dick.
Gundersen.

Ragna Thorkildsen.
Halvorsen.
Oba Vauvert.

Esther
Bergljot

Aaset. Johan Jeremiassen.

F1'a Johan Hacmes besok.

Fra venstre: Anne Sophie Hansen, Kjell Ahlbom, Nils P. Thorsen,
Og her på disse to baner holdt
da klubben
Det

var

til gjennom
opp

ressen, forteller

og ned

,h.

mange
med

Haanes, Willy Nielsen, Gunnar Aasland, frk. Bøhle og
frk. Borekrevink, Skien, og Ole Braarud.

inte-

styreprotokollene,

det var på nære nippet

klubben

all tid var det noen få som elsket sin sport og fortsa tte. Det måtte

enkelte

år, men

ofte to generalforsamlinger

skulle

gått

inn

til for

å få valgt et lovlig styre.
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1937 var et særlig prekært
at klubben

måtte

«flytte».

år [or klubben.

Urædd

skulle

Da forlangte

nemlig

ha stort arrangement,

Banene
klubbhus

på Urædd

og sponen.

i tidligere

åsene»
ningen.

var etterhvert

Det var bittert

år hadde

ganske

på BjØrntvedt.

en tomt på BjØrntvedt

selv i

midler,

kunne

Og etter

Det gamle klubbhus

J

931, et bevis

på interesse

for

anlegg, men medlemmene

diverse

vanskelige

forhandlinger,

lllan sette i gang påny der oppe

og firmaer

støttet

klubben

Økonomisk

under

«Små-

mecl gJel1l·els-

stor takk.

som bestod av Sakken Andersen,formann,

SØnclerskov, satte i gang arbeidet

på de to fØrste baner,

fra Urædd

som var lagret

og medlemmer

både med dugnad

etter

flytningen,

brente

Helge

Helland

og Rolf

og lØnnet hjelp.
clessverre

opp

ved

låve-

på BjØrntvedt.

Styret i ]95]
Et vakken

mot litt erstat-

heller ikke de i 1937.

gårc15 grunn.

En rekke enkeltpersoner

Alle disse fortjener

brannen

resignere

skulle

bra, og ikke minst hadde man et godt og praktisk

at man måtte nedlegge dette tradisjonsrike

med å skaffe de nØdvendige

Banekomiteen,

tok energisk

og tidsmessig

På grunn
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blitt

aldri gitt opp, og det gjorde

~ran fikk håndgitt
og arbeide

måtte

og nye tribuner

se seg om etter n y plass.

der. Dette ble helt og holden t reist av medlemmene

klubben

som var eler av tomten,

fotballfinale,

bygges, og da ble i hver fall den ene bane Ødelagt. Ja, tennisklubben
ning, og man måtte

Urædd

opp arbeidet

hus ble bygd,

av ekspropriasjon

med a skaffe

nytt

tross man samtidig

til skole måtte den nye

klubbhus.

arbeidet

bane

legges

Saken

med bane
opp

ble naturligvis

lØst.

nr. 3.

i Brekka.

Arbeidet

her

i

skråningen
behovet

har gjort det hele mer komplisert
for en ny bane

aktuel t. Styret

om stor Økonomisk støtte gikk man

lØs

og kostbart.

rettet

Det Økende

henvendelser

på dagen. Klubbens

til en rekke bedrifter
medlemmer

ligere enn dem som i de forh-lpne år hele c~ gangei' hadde brettet
av

i alt

5 baner. En stor oppmuntring

tig å tildele

;1

h~Olpetat den nye banen

være for stor, eller innsatsen

arbeidet

så langt

Og nye oppgaver

kommet,

Klubben

Når en går igjennom

klubbens

vanskeligheter

sport er Økonomien

Andersen.

De har representert

medlemmer.
allerede
andre

blir

ferdig

for liten,

o. a., og med tilsagn

og gått i gang med anlegg

Statens

Idrettskontor

fant det rik-

har tomt til ytterligere
protokoller,

som hemmer

er det stadig
klubben

utvikling.

medlemmer

h;lde sportslig

i denne

forbindelse,

tradisjoner.

i protokollen

kanskje

tennisklubb
Helge

gjennom

10. nov. 1948 utnevnt

men en kan

viste

mer

har hatt sine

fått det til å gå.

nemlig

og administrativt

sitt navn

at det i tennis

Porsgrunn

har alltid

to navn som går igjen,

har fØrste gang skrevet

nevnes

oppgaven

i år. Nå er imidlertid

2 baner.

i 1910-11, og siden er han all tid med. Slike medlemmer
som burde

Men

arbeidet

faller det straks i øynene
sportens

ble de også begge P;l generalforsamlingen
Helland

til jubileumsåret.

til å fullfØre

lØst til års, hvis man ikke skal svikte klubbens

nær sagt i alle flr. Men virksomme

Når en skal se tilbake
fortjenester

skulle blitt

kanskje

at saken

venter.

enn i annen

gjorde

i dag skulle ikke vise seg dår-

opp armene

denne gang var at

i klubben

laget tippemidler.

Styret hadde
seg

i arbeidet

medlemstall

Helland
mange

,"o-,

til klubbens

i 1916, men han

og Sakken
og for sine
fØrste ære,begynte

f~)r,

er det få lag som har. Det er også

ikke gå lenger

i detaljer.
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Organisa sjOJlslo rJlOld og tillitsverv.
Klubben

ble innmeldt

i Tennisforbundet

19...l5gikk man over til Telemark
med på å stifte Telemark
Klubbens

medlem

Idrettskrets.

Tenniskrets

Sakken

i 1925, og i Telemark

Andersen

I Vestfold

tenniskrets

navn ble i 193-1-forandret

var formann

i Vestfold

til Porsgrunn

Det kan ikke være tvil om at Porsgrunn
Telemark.
suverent

Tilslutningen

den største

Sportslig

I

i 1930 og var

tenniskrets

Olaf vVright Schou

Tennisklubb,

tennlsklubb

i årene

gjennom

1938-39,

og Aksel

har i de senere år

idet man slØyfet ordet
årene

«LawlP.

har vært en av de ledende

har ofte vært stor, og i dag i jubileumsåret

er klubben

helt

i fylket med ca. 150 medlemmer.

i 1903 og 20 år fremover kan man si at klubben

selv sine baner

Det arrangertes

årlige

og KragerØ

tennisklubber.

Noe

mot

Sporten

i det hele tatt

seg på banene

Skien

i orden.

kamper

12

ble man medlem

i 1931.

innsats.

Årene fra starten
holdt

til klubben

for idrett

i 19...l8.

Arstal var i flere år med i styret, derav ett som viseformann.
vært formann i Telemark tenniskrets.
Klubbens

distriktslag

og drev

i de dager
idretten

særlig

var ikke så virksom
som den

hobby

levde stille og rolig. Medlemmene

klubbturneringer,
samkvem

og som
utenbys

nevnt

ellers

var

enkelte
det

år
ikke.

som den ble senere og er i dag. Man hygget

den skal være, til glede og til mosjon.

Det var heller

ikke noen særkrets

til å ta seg av mesterskap

I 1923 ble det litt mer [art i arbeidet.
da grosserer

Chr. S. Hanssen

skulle

gjøres.

noe

Man

til en kamp om pokalen.

meddelte
inviterte

Klubbens

at han gjerne
landets

sterkeste

Kristianiaklubben

og 17. september.

møtte Norges den gang beste spillere,

Per M. Hansson,

vi her

stilte

kl ubben

med

Helge

Noen

dager

fØr denne

match

Andersen,

og A. Rynning

besluttet

den gang, Kristiania
P~L

dette,

styret

Lawn

at nå

tennisklubb,

og den fØrste kamp

Det ble selvsagt stort tap for våre spillere.
Arvid

RØraas,

Arvid

Rynning

Våre spillere

O.

arrangerte

med brØdrene Amble på annen

store som klubben

i\fvklegånl

og Stærnes,

og R. Nergaard.

bet god t fra seg, de tok mange

fant
De
mens

Kristianiagames, og

skulle rå se topptennis.

Porsgrunn

tennisklubb

meget spennende

kamper.

som 2. og 3. mann.

plass. Turneringen

også en åpen
Vinner

Doublen

turnering.

av herresingle

ble vunnet

Det

ble Siegw.

av Helland

og

fikk bred plass i byens aviser, og var den

avviklet.

Aret etter var så våre spillere
pokalen.

Sakken

med, og det ble mange

Skien med Helland

Andersen

klubb

var jo for å lære, og forat Porsgrunnsfolk

var i alt 33 spillere

tørste

Helland,

tok sin l. aksje med 5 seire mot

hele kampen

Amble,

baner

den gang var gode og ivrige, og

ville sette opp en pokal,

var med en gang med

16.

sted på Porsgrunnklubbem

eller andre større turneringer.

beste spillere

Sifrene Ira kampene

i Oslo og kunne

ikke

nekte

Oslospillerne

å ta den

annen

aksje

i

viste dog at det var fremgang:
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RemfeldL-Helland 6-2 og 6-2.
Dahr-Andersen 6-0, 3-6 og 6-0.
Smith-Nergaard
6-3 og 7-5.
Stærnes-Rynning 6-·[ og 6-2.
Samtidig var spillerne med i Osloklubbens åpne turnering og gjorde seg også litt bemerket. I dell
alm. turnering gjorde Nergaard god innsats mot T. Herstad, idet han tapte med sifrene 6-3 og
7-5. Helland mq>tteSakken Andersen og- vant 6-i, 3-6 og 6-3, men møtte så favoritten Trygve Smith
og tapte stort selvfØlgelig, 6-0, 6-0.
I handicapturneringen

gikk det bedre, Helland fikk. en 3. premie og i double fikk han og Sakken

også 3. premie.
I 1925 sikret Osloklubben seg pokalen til odel og eie. Kampene foregikk her i Porsgrunn, og vår
motstand var ennå sterkere, og det ble sogar en seier, nemlig i double hvor Rynning- TØnnessen
slo Myklegaard-Stærnes med 5-7, 8-6 og 7-5. Kampen var drivende hard og meget spennende, sier
referatene fra den gang.
Oslospillerne uttalte også etter kampene at nivået her nå var atskillig hØyere, og enda bedre vil
det bli bare banene blir bedre, sa de.
Samme år var for Øvrig en del av klubbens spillere med i en stor turnering på Rjukan, og her tok
Sakken Andersen 1. pr. i single, mens han og TØnnesen vant double. Samarbeidet med Rjukan fortsatte i årene fremover.

14

Det vil fØre for langt
årene fremover.

La oss dog nevne

med over 30 deltagere.
Sandefjord,
dessverre

spillere

Vinner

nr. 2 ble Andersen
dØde noen

30-årene
Vestfold

;'1 gjengi

brakte

innen

etter

klubben.

siden med fru Karen

at klubben

resultater

klubbens

i 1929 arrangerte

medlemmer

en litt forsinket

kunne

ble da en kjær og kjen t venn a v klubben,

og nr. Reidar

Larsen,

å

Senere
Helland.

og med enkelte

fikk gode impulser.
var man kommet

sportslig
ha

slått

forsterkes

aktivitet
Sandefjord

innen

klubben.

junior,

I 1931 ble klubben

lagmester

6-;} i finalen. Helland

spillenuteriellet

med A-spilleren

I det hele stiger interessen

lag i Oslo-området.

Oppgangen

stagnerte

var det naturligvis

riktige
forfalne,

side under

og Andersen

en del da man måtte

resultater,

for

er de fØrende

Aksel Arstal og på spinne-

sterkt etter samarbeidet

Det ble vekslende

stilstand,

med Vestfold-laga.
både her og i

men man lærte meget, og

flytte fra Urædd

idrettstreiken.

mest for ;1 lære, i N.M.kampene

og nesten

selvfØlgelig var omtrent

Straks etter frigjØringen

men man gikk i gang med friskt mot, og da

også, og fremgang

som

opp til «Brekka»,

og

god t i gang igjen, så kom krigen.

Uten noe særlig held deltok klubben,
årene

Karl Næss,

den gang mest lovende

N iv;'1et kan man trygt si lå meget godt «provinsiel t» sett, og det vekslet med turneringer
Vestfold

i

25 års jub. turnering

av herresingle

klubbens

freillvise

;"11'senere.

ogs;"1 stor

tenniskrets

alle sportslige

har det vært år etter år. Medlemstallet

for lag fØr krigen.

I krigs-

100 % av medlemmene

på den

satte man i gang igjen. Banene
de

var

spilleklare

igjen,

kom

var temmelig
medlemmene

Øker som nevnt stadig, og nå i jubileums;"lret
1S

har klubben

et stort antall

Og dette at klubben

juniorspillere

som langt overstiger

hva lllan tidligere

med sine 50 år i dag er yngre og mer livskraftig

har kunnet

mønstre.

enn noen gang tidligere,

er det

beste lØfte [or fremtiden.
A v de unge spillere
klubben

i flere

er det en rekke som har et godt grep på spillet,

l årets N.i\L [or juniors
og Kjell
ammen

Ahlbom.

Det

deltok i Oslo frk. Anne Sophie

ble ingen

med en rekke andre

Kluubens

og som

juniors

har

plasering,

vil sikkert

Gunnar

men de fikk gode resultater

nå meget

[or Øvrig totalt

Hansen,

langt i årene

dominert

Aasland,

fremover.

årets kretsmesterskap

[or juniors,

pr. [or piker.

tok de tre [Ørste plasser

i single, og frk. Anne Sophie

Hansen

mot

van t hel t overlegen t.

seniors

nådde

Vestfold

som Telemark

semitinalen

i laglllesterskapet

I.

~Willy Nielsen

og god «presse». Og disse

med i interkretskampen
Klubbens

år har gjort ære på

turneringer.

idet

Fem spillere

[or Telemark-Vestfold.

Tapet

guttene
var også

var ytterst

knepent.
Det kan i elet hele [astslåes at tennissporten
materiell

må en kunne

Jubileumsåret
hyggelige

har ellers vært preget

naboklubb

og 50 års jubilant,

vår store mesterspiller
gnistrende

61

lærerik

vente sterk fremgang

Johan

Haanes

oppvisningskamp

i P.)rsgrunn

i dag står seg godt, og med sitt gode spille-

fremover.

av jubilelImsturneringen
Skiens Tennisklubb,

som sammen
i september.

arrangert

og sesongen

sammen

ble avsluttet

med den gode Drammen-spiller,
Haanes

ga også våre junior

med

klubben~

med bes. k av

Finn Aas, laget en

god instruksjon

etterpå.

Klubbpolcaler.
For å stimulere

interessen

innen de aktive satte konsul Carl P. vVright allerede i 1914 opp en pokal

innen klubben.

Den vant selvfØlgelig, kan en vel nesten

pokal er nevnt

fØr. I 193·1 satte ingeniØr Aksel Arstal

klubben

SOlli

resultatmessig

suverent

ble vunnet

av klubbens

1937, og som ellers hevdet

Klubbens

av Putte

medlemmer,

nemlig

seg i en rekke

eJlergislee styre

Helgesen,

jllbilwmåret

si, Helge
opp

en

en spiller

Helland.
pokal

for

Grosserer
beste

juniorspiller

mnen

som for Øvrig vel har nådd

ved 2. pr. i norgesmesterskapet

turneringer,

Chr. S. Hanssens

både hjemme

for juniors,

og u tenbys

i årene

lengst

double

i

fØr krigen.

er:

Formann:
Herman Resch,
Viseformann:
Finn Rafn,
Sekretær: Henrik Finne jr.,
Kasserer: Helge Versvik og
Styremedlem:
T. Holst Eggen.
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Fonnenn
Foruten

gjennom årene:
de i innledningen

nevnte

har fØlgende

19+9
1914
Lalla
Vauvert
Sverre
Ahlbom
1942
1938
Leif
Sakken
Aksel
Herman
Resch
Ars
tal
1951
1950
'!\T.
Schou
19n
Finn
Olav
Th.
GenIer
1946
Arstal
19,11
1945
1948
1953
1952
1934
1933
1936
1935
stillhet.
1937
N
icolai
TØnnesen
Valgene
Arvid
Helge
Rynning
Helland
utsatt.
Johan
J.
C.
A.
MØller
Wright
JAndersen
eremiassen
Charles
Helgesen
P. Axselsen
Wright
Styret
ble
anmodet 1939
om å 1940
fungere
i

fungert

som formenn

siden

1913:

Henvend Dem til stedets eneste
det gjelder elektrisk materiell.

spesielle

engrosforretning

når

Vi står til tjeneste både
når det gjelder leveranse
og konsultativ veiledning

JOH. J. SLAATTA
Byggmester

•

- Entrcprel1orforretning

Alle slags byggeal'bcicler
i tre, Hllll' og betong
Sliping av gul vel'
Telefon

Als

Ingen

Bilkompaniet

kommer

kjeks
Den

Telefon 50252 - 50253

ETABLeRT

- Porsgl"llnn

forbi

MARVA

Hug ust 1{Jete rsen

50695

er b:;st

o. Braarud

als

1893

Kjøtt og pø!seforretn

ing

SKOTØYFORRETNING
PORSGRUNN

øst og vest
Telefoner

51 506 - 51 505

Alt

i

- relast

BORGESTAD
FABRIKKER
BORGESTAD

Bøle Sagbruk & Høvleri
Telefon

Skien 20 551

Lev livet støvfritt

Sakken

Andersen.

med en god støvsuger
Har ikke De - har vi
Priser fra

Sbpsw,egle1r

kr. 260.00 til kr. 598.00
Snakk

med

Centrum
Sverresgt.

Elektriske
2 ved

Folkeskolen

PORSGRUNN

Sports- og
Fritidsklær
Se utvalget
TELEFON

51 096

-

TELEGRAMADRESSE

: «CHARTERING»

hos

for

ungdom

I

Husk

forretningen
hvor De
alltid vil finne det beste
utvalg!

H. J. Hals
Skotøyforretn

ing

H. Bugge-Paulsen
Tannlege

God servise
Porsgrunn
Telefon 50764

R. O. HELGESEN
Telefon

50090

Den individuelle

Tennis-sko

i

klipping.
permanent

hos
Bertrand

Porsgrunn

hårfarge

Alfred

Sport

A.S

og
Reparasjon
av ten nisutstyr

Berntsen

l

Storgt.

Andr.

frisyre,

Aasland
V.

Sportsartikler
Jernvarer
Kjøkken utstyr
Mal ervarer
Rørvarer

Ragnar

Amundsen

utføres

av fagfolk

Damefrisør

133

Telefon

Jernvarer
RørKjøkkenutstyr

Telefon

50 100

j

Telefon

51 558

51 404

Byggeartikler
og

Sanitærutstyr
Glassmagasin

æ IP li) t{ ID/iljf ff æ fi)

Po r s g r u n n

•

... ·LM

PORSGRUNN

BRlJDREJlt~ ,OQCSGMRDEn

Porsgrund

Jern-

&

Metalstøperi
Porsgrunn
Telefon 52240

S. B. Sivertsen
"-.-p

•.••• ~

11

ilT"-

-

-..J.L...U1lOOo .•••

,

-----,

Lege
adresse:
Den norske Creditbank

Ny

Porsgrunds Mek. Værksted

Telefon 51 547

Metall
Halvfabrikata

Porsgrund Metalverk A.s
PORSGRUNN

GLA§§

Når det gjelder

Vi fører alt i
Telefon

52081

Vindusglass
Bekled n ingsglass
Blyvinduer
Thermopanglass

Porsgrunn

Spesialitet:

HATTER

& LUER

HERREARTIK

JERNVARER
LINOLEUM
TAPET

§~æIIL
i alle størrelser

LER

Undersøk hos

og fasonger
fra
egen speilfabrikk

SPORTSARTIKLER

KRISTIAN

THOWSEN

Glassmeste

Skolegt. 10-12

Sentralbord

PORSGRUNNS
Autorisert
PORSGRUNN

A.S

Telefon

rforretn ing

51 523

50104

AUTO A.S
FOl'd-joJ'JwJtdlel
CENTRALBORD

.:il

150

MED

Kr. Kongssa:1rden
Kolonial

Ha det som regel,

Raflund
fra morgen

si det

for Dem

selv,

møbler

en gros

Peder

Tollefsen
Manufaktur

til kveld!

Kr. Raflunds

'---

Als

Kåper

Møbelforretning

Utstyrsvarer

Porsgrunn

Tlf.52318

Tlf. 50768

----.l

Porsgrunn

_

ye

}C011lJnllJlemottas.
Slcattel'
avgifter
til PorsgruJlJl
Benyttog Den
oss til alle
Deres banle/orretJliJlgel'.
SAGBRUK'
HIYLERI
norske
Creditbank
R
AVDELINGSKONTOR:
VESTSIDEN

PORSGRUNN

De gode

'I

J

H.C.~INNE

M. N. s.

EMIL
ØVALDIleren
varerT ennisspi

A

~

BORG

ESTAD

Als
PORSGRUNN

SKIPSREDERI

BORGESTAD

Den 30. november
Farvehandel

åpner

vi i den

nye
Sykeple ieartikler

Floodegården
en velassortert
forretning

i

DAMEKONFEKSJON

Med

~arfymeri

1__

•

Ai/sen t"l
l Jll.

J~
boll anter'U

- Drogeri

Thorsen & Johannessen

Als

Skipsmeglere

Flyruter

Kofferten til reisen
får De hos

TANGVALD
Telefon 50423 - Porsgrunn

Porsgrunds

Bageri

Roar Bøch
Telefon central 51034

• Telegramadresse

«Thorsens»
Tel~fon 52292

er fremstillet av det beste korn og
det sterkeste bindemiddel.

Når De velger
en s1peskive,
ll~rdhets-

s~ tinn den riktige

og grovlletsgrad

-

den

som vil passe for Dem.
Vi llar alle.

NORRØNA

FABRIKER AlS
PORSGRUNN

.

I

tnødrenes
fotspor
Norske

husmødre

Behas kokeapparater
Skolekjokken

i Namsos

35 år. Her
med

har

lært

å stole

gjennom

på

mere enn

blir en ny generasjon

inn-

Beha komfyrer

ført

i kokekunstens

varmen
type

riktig.

2850

I

Og komfyrene

med stekeovn

Spør etter
_1_1_<&..-°

grunnregel:

er Behas

og termostat.

Behas forskjellige

typer

I'
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