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Det er en trykket stemnin 
i Pors Supporterklubb. 
Trener Dag-Eilev Fager- 
mos oppsigelse kom som 
lyn fra klar himmel. - Det 
har liksom vært så mye 
som har skjedd i år, sier 
leder Jan Bjørnflaten.

g le bli noe problem å beholde 
plassen i 1. divisjon.

Men først tabbet Pors seg ut 
med kontrakten til fire sentrale 
spillere. Nå ligger Pors og sliter 
for å komme over på riktig side 
av nedrykksstreken. Da var det 
ikke noen hyggelig melding at 
Fagermo velger bryte kontrak
ten.

-I og med at han har vært i 
klubben, er han en av de naturli
ge kandidatene, men det kan 
like gjerne bli en armen, avslut
ter Kolstad.

VANSKELIG: Ole Halvor Kol
stad i Pors tror det blir vanske
lig å finne en fullgod erstatter til 
Dag-Eilev Fagermo.

Foto: Joakim S. Enger

- Jeg syns ikke det klinger helt 
som del skal, sier Bjørnflaten.
- Skuffet
I utgangspunktet er vi jo skuffet 
over at treneren ikke vil fullføre 
kontrakten, sier Bjørnflaten som

mulig kandidat?
- Ja. det er klart. Tor Ame er 

en solid person som vi vet hva 
står for, og han er godt likt i 
gruppa. Det er sikkert en 
mann som kommer til å kom
me opp til diskusjon, sier 
Karlberg som i dag, sammen 
med styret, skal ha møte med 
spillergruppa angående tema
et.

- KLINGER IKKE: - Jeg syns ikke det klinger helt som det skal, sier leder i Pors Supporterklubb. Jan Bjørnflaten, om Dag-Eilev Fager- 
mos beslutning om å bryte kontrakten. Foto: Danny Twang

håper at klubben klarer å skaffe 
en fullgod erstatter.
- Men kan du ikke forstå pro

blemstillingen hans?
- Jo, jeg kan på en måte forstå 

problemstillingen hans. Men jeg 
syns det er litt rart al han ikke så 
den problemstillingen da han 
skrev under en toårskontrakt i 
høst. De ungene var jo der da dg, 
sier Bjørnflaten.

Han syns imidlertid del var bra 
at Fagermo gikk ut så tidlig som 
han gjorde.
-Nå håper jeg bare han er 

proff nok til å fokusere på Pors 
resten av sesongen, slik at vi 
beholder plassen. Nå bør også

den utlyste avgangen ikke vil få 
konsekvenser for prestasjonene 
på banen ut sesongen.
- Ved at Dag-Eilev gikk ul så 

tidlig og sa al han vil gi seg har 
gitt klubben god lid lil å finne 
en god trener. Men Dag-Eilevs 
likemann iror jeg nesten ikke 
man kan finne i Norge, sier Kol
stad.

Pors-spi Heren vil foreløpig 
ikke komme ul med noen alter
native kandidater før eller møtet 
med styret i morgen.
- Da vil det nok komme en 

felles uttalelse.
- Hva med Tor Arne Sanner

holt?

=■ Ska! Fagermo 
gi seg???
Tor Arne Sannerholt er på 
ferie i Kristiansand og Dyre
parken, og har ikke fått med 
seg at Dag-Eilev Fagermo har 
besluttet å gi seg i Pors.
- Dette kom veldig brått og 

overraskende på, sier Sanner
holt, som forstår Fagermos 
beslutning om å la familien 
komme foran.
- Ser du på deg selv som en 

kandidat?
- Tiden vil vise, må jeg si til 

det. Dette kom så brått på at 
foreløpig gidder jeg ikke si 
noe, sier den ferierende, som 
lover å oppdatere seg når han 
kommer hjem.

Andreas Fosse

Før sesongen så alt rosenrødt ut 
for Pors. Med et lag som i 2. 
divisjon hadde spilt jevnt med 
blant annet Sandefjord i cupen, 
virket del ikke som om det skul-

- Vanskelig å finne en god erstatter
Ole Halvor Kolstad og 
resten av spillerne i Pors 
forstår grunnen til at Dag- 
Eilev Fagermo vi gi seg. 
Men de tror det blir van
skelig - om ikke umulig - 
å finne en like god trener. 
Andreas Fosse I

- Det er surt, men det skjer jo i 
fotball at trenere gir seg, sier 
Ole Halvor Kolstad i spiller
gruppa i Pors.
- Både spillerne og Dag-Eilev 

tror jeg er så profesjonelle at

i supi orterleirei
Pors-styret ha god tid til å finne 
en god erstatter.
Ønsker Sannerholt
- Hvem mener du bor la over 
jobben som Pors-trener?
- Det mest naturlige valget vil 

jo være Erik Pedersen, men han 
har jo gitt uttrykk for at han ikke 
føler seg klar til å la over rollen. 
Samtidig ser jeg helst at Peder- | 
sen spiller.
-Jeg syns imidlertid Sanner

holt er dyktig og gjorde en god 
jobb da han var i klubben. A få 
han tilbake tror jeg ikke hadde 
vært dumt, avslutter lederen for 
Pors Supporterklubb.



glad for å få

Lekende lett for Pors II

Og

Fyresdal-Pors II 0-5 (0-3). 
Pors II hadde ingen pro- 

t blemer med å slå Fyresdal 
i etter en lang busstur. Bus

sturen hjem ble mer pro
blematisk.

Tre spillere er tilbake for 
Pors foran kampen mot 
Bryne søndag, men trolig 
er det bare en som går rett 
inn på laget.

midt i de mørkeste Nissedals- 
skogene. Der ble vi sittende 
halvannen time før en Maxi Taxi

-Sannsynligvis starter jeg på 
benken, så får jeg håpe på noen 
minutter. Det skal bli utrolig dei
lig å få spille i 1. divisjon igjen, 
selv om det har vært moro å spil
le med de unge i 3. divisjon, sier 
Knutsen.

prøvde på mye en vanligvis ikke 
tør gjøre i en fotballkamp, men 
holdt likevel farten og konsen
trasjonen oppe. På bussturen 
hjemover ble spillerne nødt til å 
teste tålmodigheten.
- Det var en støtdemper, fjær- 

demper eller noe som knakk

KLAR TIL KAMP: Endelig er Christer Fjellstad klar for 1. divisjonsspill igjen.

Andreas Fosse

Pors II tok en sterk borteseier 
over Fyresdal onsdag. Pors kon
trollerte kampen fra start, og 
etler en halvtime punkterte Jan 
Erik Suarez kampen med en

Andreas Fosse |

Svein Roger Dahlen er tilbake 
fra skade, og Knut Stian Knutsen 
og Christer Fjellstad er ferdig 
med utestengelsen etter kon- 
traktsurret i Pors i våres.

Christer kommer til å gå rett 
inn på laget, mens Knut Stian 
sliter med en beinbetennelse.
Han kommer neppe til å klare 90 ikke må bli feige. Vi må tørre å

Fjellstad som er 
starte til søndag.

Knut Stian Knutsen er også 
glad å Kunne være tilbake, men 
om han starter mot Bryne tror 
han ikke.
-Jeg må ta hensyn til helsa. 

Hodet og kroppen har veldig lyst 
til å spille, men jeg vil ikke øde
legge beina. Formmessig føler 

Christer Fjellstad ser fram til jeg meg fin.
endelig å få spille 1. divisjons
fotball igjen.
- Det blir kjempebra. Jeg vet at 

jeg hadde fått spilt en del hadde 
det ikke vært for suspensjonen. 
Da er det ikke like moro å trene 
for å spille 1 3. divisjon, sier

suser fra 30 meter som la seg i 
bøylen.
- Midtbanen gjorde en veldig 

god jobb. Det var den som gjor
de utslaget, sier Jan Bjørnflaten, 
som var lagleder denne kampen.

Pors II: Svein Roger Dahlen, Jørn 
Gunnar Eilevstjønn, Dan Vegar 
Pedersen, Torkild Lorentzen, Son
dre Krogsgård, Fredrik Nordkvelle, 
Knut Stian Knutsen (Jørn Tore 
Hagelund), Jan Erik Suarez, Kris- 
VVæL Gudmundsen (Ken Are 
Mahk), Vegar Weholt, Asim Had- 
zahc.

ku

KAMPFAKTA
I 2. omgang lekte Pors seg. De Gimle stadion onsdag, 3. divisjon, 

0 ............. Fyresdal-Pors II0-5 (0-3).
Scoringer: 0-1 Asim Hadzalic (10), 
0-2 Torkild Lorentzen (14), 0-3 Jan 
Erik Suarez (29), 0-4 Kristoffer 
Gudmundsen (54), 0-4 Fredrik 
Nordkvelle (str. 83).
Gult kort: Sondre Krogsgård 
Jørn Gunnar Eilevstjønn, Pors.
Dommer: Robert Nygård

minutter, sier Dag-Eilev Fager- 
mo som er glad at lagets stall blir 
styrket.
- Selv om «Svenna» er tilbake 
og egentlig er førstekeeper, 
kommer han ikke til å starte mel
lom stengene mot Bryne. Dag 
Ole Thomassen fortjener å stå. 
Om «Svenna» skal få sjansen, 
må Dag Ole spille seg ut. Det har 
han ikke gjort ennå, sier Fager- 
mo.
- Kampen mot Bryne er en 
kamp vi må vinne. Det er en ster
kere motstander enn de to fore
gående lagene vi slo på hjemme
bane. Det som er viktig er at vi

gm pi bpF
angripe selv om vi har få poeng. 
De kampene vi har vunnet, er 
nettopp de hvor vi har vært 
offensive. Vi er blitt trygge på 
hjemmebane, derfor skal vi vin
ne, sier Pors-treneren, som 
omtrent kan velge fritt i stallen 
hvem spillere han vil bruke. 
Bare Aleksander Svanberg er 
skadet.

hentet oss trygt hjem. Da var 
klokka to, ler Bjørnflaten.



come-

- Jeg trives godt i Pors og vil

og syte mye på hverandre, men vi

MAHLIO VR5 r

VRAKET: Sami Mahlio settes på benken mot Bryne.

PORSGRUNN: Pors er det sjette beste hjemmela
get i 1. divisjon. Fire seirer, en uavgjort og to tap 
skulle gitt 13 poeng - men siden Pors er fratatt to 
mot Hønefoss gir den gode hjemmestatistikken 
«bare» 11 poeng foran søndagens møte med Bry-

- Det er veldig synd. Dag-Eilev 
har gjort en svært god jobb med

SÅRT SAVNET
Trener Dag-Eilev Fagermo har 
savnet den utestengte trioen Fjell
stad, Dahlen og Knutsen.

- Nå har vi en mye sterkere 
tropp, og det blir svært viktig nå 
som karantenene fort kan kom
me utover. I tillegg har vi noen 
skadeutsatte spillere, sier Fager-

back i 1. divisjon.
skjønner hverandre, sier Fjellstad 
med et smil.

utstengt, men spilte alle vinterenes laget. Dag-Eilev og jeg kan kjefte 
treningskamper fra start. og syte mye på hverandre, men vi

SPILLEKLAR: Knut Stian Knutsen 
sliter med skade, men er spilleklar 
igjen.

TILBAKE: Svein Roger Dahlen er spilleklar men vikar Dag Ole Thomassen 
har gjort sine saker bra den siste tida. foto: arild hansen

mo. Keeper Svein Roger Dahlen 
er klar for spill igjen.

- Svein Roger er Pors’ førstekee- 
per, men Dag Ole har stått bra og 
han må spille seg ut før det blir 
bytte. Det har han ikke gjort ennå, 
sier Fagermo.

Knut Stian Knutsen sliter med 
benhinnebetennelse.

- Han holder ikke 90 minutter 
ennå, forteller Pors-treneren.

Fagermo mener at klubben har

3

tapt mye på utestengelsen av tri
oen i tillegg til de to poengene 
klubben ble fratatt.

- Jeg mener ganske sikkert at vi 
hadde tatt flere poeng med dem 
tilgjengelige.

PS! Andreas Nyhaug, Torkild 
Lorentzen, Ole Halvor Kolstad, 
Marius Solberg og Vetle Odden 
har alle to gule kort foran sønda
gens møte med Bryne.

John-Erling Kleppe flyttes ned på midtbanen igjen, 
mens Håvard Kleven starter på benken i og med at 
Christer Fjellstad gjor comeback som spiss. Ole Hal
vor Kolstad og Sandro Occhipinti blir kantspillere..

Dermed starter folgende 11: Dag Ole Thomassen, 
ne og målmaskinen Paul Oyuga. Foran den kam- Andreas Nyhaug, Vetle Odden. Trond Inge Haug- 
pen vrakes Sami Mahlio fra start. land, Marius Solberg, Knut Helge Hagen, Erik

- Pedersen, John-Erling Kleppe, Sandro Occhpinti.
THORBJØRN SKAARDAL n Christer Fjellstad, Ole Halvor Kolstad.

thorbjorn.skaardal@ta.no J- *+
Oyuga sto over med karantene da Bryne bare greide 
0-0 mot Strømsgodset sist. Kenyaneren har blitt 
årets hit i 1. divisjon med sine 10 mål, og blir den 
store trusselen mot Pors hjemmestatistikk som teller 
tre strake seirer mot Mandalskameratene (4-0), 
Tromsdalen (3-0) og Vard (5-2).

- Hvor mange har han scoret? 10? Det er bra det, 
men vi må tenke mest på oss sjøl. Vi har vært gode 
hjemme, og dette er en kamp vi må vinne det også. 
Bryne er ikke like gode borte som hjemme, og vi må 
ha poeng siden vi møter Start neste gang, mener 
Pors-trener Dag-Eilev Fagermo.

Bryne har tapt sine tre siste bortekamper, og har 
hatt en nedadgående formkurve etter at laget tok 
cup-skalpen til Viking.

- Stopperen Lemsalu og Oyuga er nøkkelspillerne.
Men jeg vet at den gode midtbanespilleren Jarle 
Mong må stå over på grunn av tre gule kort, opply
ser Fagermo som vraker Sami Mahlio etter 0-2 tapet 
for Sandefjord. Et tap som sendte Pors under ned- 
rykksstreken igjen.

svinger borte den helga, men 24.9aprilVkk9han ten trfete beskje- baCk?i .dMsfon"91 fram tH 1JUli'Søndag gj0r 2O’årin9en

____ FRODE BERG' 772----------- ’ Dc,n tilIiten ie8 har blitt vist i 
_ -------------------------v--------- Pors denne sesongen har utviklet 
Sammen med lagkameratene meg voldsomt. Jeg har nok ikke 
Svein Roger Dahlen (den gang tatt de helt store framskrittene de 
skadet) og Knut Stian Knutsen siste månedene, men håper at jeg 

‘ rt etter over- skal være på gang igjen nå, mener 
gangsrot._____________________han.

Straffen var karantene fra 1. Noen mål i 1. divisjon har det 
divisjonsspill fram til 1. juli. ikke blitt - ennå.

- Det var utrolig kjedelig. Jeg føl- - Det må jeg rette på. Målet mitt 
te at både jeg og klubben var skik- er et mål i annenhver kamp, sier

trynet Det var toft, minnes Chris
ter Fjellstad.

ble trioen utestengt

Straffen var karantene fra 1. 
divisjonsspill fram til 1. juli.

- Det var utrolig kjedelig. Jeg føl
te GL j—c? ------- . Q
kelig på gang, så fikk vi en midt på angriperen.
trynet. Det var tøft, minnes Chris- 1 den vanskelige perioden har 

' J han holdt formen ved like
gjennom trening med A-laget og 
kamper for Pors 2 i 3. divisjon.

- Det blir ikke helt det samme, 
l>a vi ------------------ ---------- , _ men har vært viktig uansett. Jeg
foran et etterlengtet comeback i har mistet mye verdifull kamptre- 
mntPt med Brvne hiemme søn- ning på høyere nivå, sier Christer 

Fjellstad.
Han er inne i sin andre sesong i 

Pors etter overgangen fra Odd og 
skrev nylig under en kontrakt som 
binder ham til klubben ut 2005-

revansjesugen
Nå er han mer enn revansjesugen

motet med Bryne hjemme
dag.

- Jeg gleder meg enormt, sier 20- 
åringen.

Og Fjellstad går etter all sann
synlighet rett inn på Pors-laget.

- Jeg regner med å starte med sesongen.
Christer, men laget blir først tatt ut - Jeg trives godt i Pors og vil 
fredag, sier trener Dag-Eilev utvikle meg videre her, sier Fjell- 
Fagermo til TA. stad, som opprinnelig er Gjerpen-

- Det viser at jeg har tillit, og det gutt der han spilte frem til han var 
har utviklet meg voldsomt. Det småguttspiller.
gjor meg tryggere og bedre som At Dag-Eilev Fagermo forlater 
fotballspiller, mener Pors-angripe- Pors etter sesongen liker han ikke, 
ren. Han fikk kun med seg to 1. ~ ’ ’* 1 ~
divisjonskamper før han ble

mailto:thorbjorn.skaardal@ta.no


?ors med fullt
mararaskap igjen

TILBAKE: Christer Fjellstad er tilbake på banen etter karantene, og starter for Pors mot Bryne

Sandro Occhipinti Christer Fjellstad Ole Halvor Kolstad

PORS LAG 4-3-3

Når Pors møter Bryne 
hjemme søndag, kan 
Dag Eilev Fagermo 
kan igjen velge 
spillere fra øverste 
hylle.

Er motivert
Mange har spurt seg om Fager-

Eliteserien
Fotball menn

PORS-BRYNE
Søndag
4. juli

klokken 16.00

alt for å berge kontrakten. For 
første gang har vi full stall til
gjengelig, og det er veldig bra å 
ha Christer (Fjellstad) og Knut 
Stian (Knutsen) tilbake. Vi har 
4-5 mann med 2 gule kort, og 
noen må snart sone. Derfor var 
det veldig beleilig at vi har spil
lere tilbake etter karantene. Vi

MORTEN SKIFJELD

PORSGRUNN Etter at NFF ga 
Knut Stian Knutsen, Christer 
Fjellstad og Sven Roger Dahlen 
karantene etter papirrot, er na 
samtlige spillere i A-lagsstallen 
tilgjengelige etter l.juli.

gjør ingen store endringer så 
langt. Kleppe går ned på mid
ten, Mahlio må starte på ben
ken. Håvard Kleven ble skadet 
mot Sandefjord, men er tilbake 
i trening. Jeg føler at dette er en 
kamp for Sandro (Occhipinti), 
så han starter på kanten, av
slutter Dag Eilev Fagermo.

FORTSATT MOTIVERT: Dag Eilev 
Fagermo er fortsatt motivert for å 
gjøre en toppjobb for Pors. Søn
dag håper han på 3 poeng mot 
Bryne,

Dag Ole Thommasen

Vetle Odden Terje Haugland

Andreas Nyhaug Marius Solberg

Erik Pedersen Knut Helge Hagen John Erling Kleppe

Alle klare
Til søndagens kamp mot Bryne 
er endelig alle Pors-spillerne 
klar til dyst, men det blir ikke 
gjort store endringer pa laget 
fra sist. Bryne er et lag som har 
lang tippeligaerfaring, og lig
ger for øyeblikket på S.plass i 
1.di visjon. Det kan bli en hard 
nøtt for Pors å få med seg alle 3 
poengene søndag.

- Vi har vunnet de siste 3 
hjemmekampene, og selv om 
Bryne har erfaring fra Tippeli
gaen sa sent som i fjor, er dette 
en kamp vi skal vinne. Etter
som forbundet har fratatt oss 
poeng ligger vi langt nede og vi 
ma bare vinne denne kampen, ne sesongen på grunn av at han 
innleder Pors trener Dag Eiliev vil ha mer tid sammen med fa- 
Fagermo. milien.

- Jeg har ikke noen proble
mer med å motivere meg for 
resten av sesongen. Jeg skal 

mo fortsatt er motivert for opp- fortsette ut sesongen, og Pors 
gaven som trener for Pors etter- er fortsatt i l.divisjon, og det 
som han har sagt opp etter den- synes jeg er moro. Vi skal gjøre
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. ; men 
ma sta over neste kamp ettersom 
han fikk sitt tredje gule kort.

FOTO: ARILD HANSEN 
gens oppgjør, headet returen over 
mål fra kort hold.

- Dette er en kamp vi bør vinne, 
men jeg er svært fornøyd med 
innsatsen og engasjementet gutta 
viser, roser Pors-trcner Dag-Eilev 
Fagermo.

Han erkjenner at Pors Gren
land skapte for lite sjanser.

- Det gjør vi i denne kampen, 
men totalt sett i år har vi scoret 
bra med mål (23 på 15 kamper 
red. anm.), sier Fagermo.

w

Pors stadion. 404 tilskuere.
Gult kort: Vetle Odden, Erik Pedersen, 
Pors. Thomas Sandal. Bryne.
Dommer: Frank Vik, Begby IL.

BOM: Christer 
Fjellstad var 
sterk i duel
lene, men mis
ser her en 
sjanse for 
Pors.

.5

.3

Tøft comeback
PORSGRUNN: Christer Fjell
stad fikk et knalltoft come
back mot Bryne-stopperne 
Lemsalu og Ueland.

Marek Lemsalu, som var 
meget god i Tippeligaen i fjor, 
og Magnus Ueland var minst 
like toffe som hardhausen 
Fjellstad i duellene. - Det ble 
mange tøffe dueller ja. Slik ble 
det i denne kampen, men jeg 
håper det blir litt annerledes i 
de neste kampene, sier Fjell
stad og ønsker at Pors skal 
skape flere sjanser. - Som 
angriper er det klart en onsker 
seg sjanser, sier Fjellstad, som 
ble stående mye med ryggen 
mot mål der han la igjen ballen 
til medspillerne. - Som spiss 
må du vel ønske deg flere inn
legg fra kantene? - Det er klart. 
Det skal vi rette på til de neste 
kampene, svarer Fjellstad.

PÅ GODT

Pors Grenland - Bry
ne 0-0

di
Dag Ole Thomassen 

Ny solid kamp i mål av 
unggutten, som spiller 
som en veteran. God i 
feltet. Har stor ro.

__ i

Andreas Nyhaug 
Bunnsolid defen
sivt. X antall raid 
framover på 
banen. Meget god 
kamp.

'•t

6
Vetle Odden

Knallhard i duel
lene både defensivt 
og offensivt. Viktig 
med sitt engasje
ment på banen.

MYE POSIT8VT
Men de positive sidene ved 
Oddens spill er mange. Den 
hardtspillende stopperen går inn 
i alt av dueller og gir alltid 100 - 
og vel så det.

- Noen ganger kan det kanskje 
gå litt for hardt for seg, men det 
er viktig å vinne duellene, mener 
Odden.

Det har han helt rett i. Og i den 
delen av spillet er han meget god 
- og viktig for Pors. På de offen
sive dødballene er han også en 
svært viktig brikke med sin tøffe 
og oppofrende spillestil.

- Vi har god kontroll bakover i 
dag, men skulle veldig gjerne hatt 
en scoring. Et poeng er det minst

PORS GRENLAND
Dag Ole Thomassen.................6
Andreas Nyhaug.....................7BB
Vetle Odden ...............................6
Trond Inge Haugland.................5
Marius Solberg .......................... 5
Knut Helge Hagen..................... 5
Erik Pedersen ............................ 4
John-Erling Kleppe .................... 4
Sandro Occhipinti .......................4
(Håvard Kleven i 22 min.) 
Christer Fjellstad . 
Ole Halvor Kolstad

vi burde hatt i denne kampen, 
mener Pors Grenlands nummer 
4.

Odden har vært veldig solid 
etter at han kom tilbake fra 
karantene.

- Føler du det som en revansje?
- Nei, det gjør jeg ikke, men det 

er alltid godt å kunne vise at en 
holder mål, svarer 28-åringen, 
som med sitt engasjement er 
limet bak i Pors-forsvaret.

PORSGRUNN: Vetle Odden (28) markerte seg nok en gang s Pors-drakta - på godt og 
vondt. Midtstopperen ruvet i duellene og stoppet Brynes storscorer Paul Oyuga, men 
pådro seg sitt tredje gule kort. Det betyr at Odden mister neste kamp.

""Trope berg
- Det var kanskje et noe unød
vendig kort, men det blir sånn i 
kampens hete noen ganger, sier 
Odden til TA.

Odden fikk gult da han sparket 
etter Paul Oyuga, som han ellers 
hadde full kontroll på.

Midtstopperen har stått over to 
kamper med rødt kort så langt, 
og mister kommende helgs opp
gjør mot Start.

- Det er surt, erkjenner han.

SJANSEFATTIG
Oppgjøret mellom Pors og Bry
ne ble dominert av to sterke 
defensive lag, noe som førte til få 
store sjanser.

Pors Grenlands største sjanse

Sirende vegg me,d Sand- koble grepet på Brynes Magnus 

satte Kleppe ballen utenfor.
- - —» Ul juygvu U.ld, 

jeg traff dårlig i avslutning-

ner Kleppe. Han skulle

. - ■ _• y - .. ...

hadde John-Erling Kleppe da han STOPP HER: Vetle Odden prøver å

æ pcchipinti- Alene med keeper Ueland. Odden var god i går,

- Det angrepet var meget bra, 
men jeg traff dårlig i avslutning
en. Der burde jeg scoret, erkjen
ner Kleppe. Han skulle mer enn 
gjerne sett at laget skapte flere 
sjanser.

- Der har vi noe å jobbe med, 
sier indreløperen.

Brynes største mulighet kom da 
Pors-keeper Dag Ole Thomma- 
sen, som igjen overbeviste 
mellom stengene, ga en sjelden 
retur på et frispark. Storscorer 
Paul Oyuga, som hadde scoret 10 
mål på 11 kamper foran gårsda-



Bedre for hver
...men

ren, men ikke lenger. Det var

36-13

keeperen kommet

Pors-Bryne 0-0. - Vi blir bedre for hver kamp vi spiller, 
sa Dag-Eilev Fagermo etter Pors' uavgjort mot Bryne. 
Han var fornøyd med innsatsen, men avslutningene var 
for få, og ikke gode nok. Dermed ble det med det ene 
poenget.
Andreas Fosse

7
7
5
7
6
6
5
7
4 
5 
5

29- 13 
25-15
30- 27
31- 18
25- 20
26- 25
26- 30 
33-32
27- 28 
23-28 
20-33 
15-24 
14-38 
12-44

NÆR: John-Erling Kleppe var svært nær ved å gi Pors alle poeng
ene ved ett par anledninger. Pors var best, men måtte dele poenge
ne.

rykket ned fra eliteserien i fjor, 
la seg bakpå mot oss. Vi har 
endelig fått den respekten vi skal 
ha på hjemmebane, avslutter 
Pors-treneren.

KJEMPET: John-Erling Kleppe og Pors kjempet godt mot Bryne, 
og fortjente alle poengene, men laget kom sjelden lenger enn til 16- 
meteren mot gjester som la seg lavt på Pors Stadion.

kamp vi spiller
det ble bare nesten mot Bryne

1. div. Menn 
Haugesund - Kongsvinger 
Hodd - Vard Haugesund 
Mandalskam. - Sandefjord 
Pors - Bryne 
Skeid - Hønefoss BK 
Strømsgodset - Start 
Tromsdalen - Raufoss 
Aalesund - Moss 
Start 
Aalesund 
Sandefjord 
Strømsgodset 
Mandalskam. 
Bryne 
Kongsvinger 
Moss 
llødd 
Skeid 
Hønefoss BK 
Pors 
Haugesund 
Raufoss 
Vard Haugesund 
Tromsdalen

Pors var friske fra start da Bryne 
gjestet Pors Stadion. Men laget 
kom sjelden lenger enn til Bry
nes 16-meter. Avslutninger ble 
det få av fra Pors sin del i første 
omgang. Christer Fjellstad prøv
de seg ett par ganger, men for 
dårlig. Pors rotet seg vekk da de 
var innen rekkevidde målet. 
Resultatet ble en sjansefattig 
omgang. De to store sjanse som 
var hadde Bryne. En av dem vai
et frispark fra Brynes Bjørn 
Ingvar Kydland, hvor Dag Ole 
Thomassen viste hvorfor Svein 
Roger Dahlen sitter på benken. 
Skuddet var hardt og vanskelig å 
se utgangen på, Thomassen red
det mesterlig.

Kleppe var nær
I 2. omgang fortsatte Pors med 
godt spill. Bryne hadde sine 
visitter, men det var de blå som 
var nærmest seieren. Åtte minut
ter ut i omgangen sklidde John- 
Erling Kleppe ballen rett på utsi
den av stolpen, etter å et godt 
gjennomspill. Ikke lenge etter 
skøl Kleppe overraskende og 
hardt, men dessverre rett på kee
per, som måtte gi retur. Noen 
minutter før slutt fikk Pors fri
spark, og Kleppe viste nok en 
gang hvilken dødballspesialist 
han er.
- Hadde

til gutta var kjempebra. De viste 
vinnervilje, og jeg syns laget 
vårt gjør det bedre for hver kamp 
nå. Dessuten er vi trygge på 
hjemmebane. Bryne, ett lag som

KAMPFAKTA ^4
Pors Stadion søndag, 1. divisjon, 
Pors-Bryne 0-0.
Innbyttere Pors: Håvard Kleven 
21 minutter for Sandro Occhipinti. 
Gult kort: Vetle Odden og Erik 
Pedersen, Pors. Thomas Sandal. 
Bryne.
Dommer: Frank Vik, Begby IL 
Spillerbørs Pors 
Dag Ole Thomassen 
Andreas Ny haug 
Velle Odden 
Trond Inge Haugland 
Marius Solberg 
Knut Helge Hagen 
Erik Pedersen 
John-Erling Kleppe 
Sandro Occhipinti 
Christer Fjellstad 
Ole Halvor Kolstad

0-0 
3-0 
3-2 
0-0
2- 2
3- 0 
1-1 
1-0

15 36-13 39 
15 33-18 34 
15 29-13 30 
15 25-15 28 
15 30-27 26 
15 31-18 24 
15 25-20 24 
15 26-25 20 
15 26-30 20 
15 33-32 19 
15 27-28 17 
15 23-28 15 
15 20-33 14 
15 15-24 13 
15 14-38 9
15 12-44 8

ørlite lavere, da hadde ballen 
smøget seg under tverrliggeren. 
Men keeperen fikk stusset ballen 
over. Vi fikk ikke engang corner, 
sa Kleppe.

- Manglet det lille ekstra
- Jeg er selvfølgelig skuffet over 
at vi ikke tok alle poenga, når vi 
styrte kampen som vi gjorde. 
Bryne var ikke spesielt farlige.
Men vi manglet det lille ekstra i problemet vårt i dag. Innsatsen 
dag. Avslutningene var for få og ’’ " - ’ •
dårlige. Da blir det bare ett 
poeng da, sa Kleppe.

Han var middels fornøyd med 
seg selv i kampen.
- Det gikk veldig opp og ned, 

sa indreløperen som var den 
største trusselen mot Brynes ene 
poeng.
-Det ble veldig mye til at vi 

slo opp på Christer (Fjellstad) i 
dag, veldig mye opp i midten. Vi 
har gjort det bra slik før, men 
klarte ikke utnytte oss av det i 
dag. Vi burde nok prøvd å kom
me mer rundt på kantene. Da 
hadde vi nok fått flere sjanser, 
og kanskje ett mål, sa Kleppe.

- Vi blir bedre
- Det her var en kamp vi skulle 
ha vunnet, sa Fagermo etter 
kampen.

Han var ikke fornøyd med uav- 
gjortresultatet.
- Vi var gode fram til 16-mete-
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INNBYTTERE for Pors: Kleven 25 minutter for Occhipinti

*

Sliter og jobber jevnt og trutt hele 
kampen. Mangler av og til litt fart, 
men kompenserer med innsats.

Jobber og sliter. Flere fine fri
spark. Kan av og til se for lite 
fremover på banen.

FORNØYD: Dag Eilev Fagermo var godt fornøyd med guttas innsats 
mot Bryne. Her prøver han å oppildne til enda bedre innsats.

FOTO: PER EIRIK HEKKELSTRAND

Plasseringssikker. Løser opp 
mange situasjoner med sitt over
blikk. Litt mye bakoverpasninger.

Pors spilte en bra forsvarskamp, 
men skapte altfor lite fremover til 
at det ble noe spenning og nerve i 
kampen. Heldigvis lukket de godt 
igjen bakover, og fikk med seg 1 
poeng.

Kjemper som alltid det han 
kan. Unødig gult kort. Sterk i 
duellene.

Har for det meste kontroll. 
Noen slurvete avleveringer 
trekker ned. Gode innkast.

Nok en god kamp. Blir sikrere for 
hver match. Kjemperedning i tom
gang.

lite sjanser, men har full kon- oss med 30 poeng ved sesong- 
troll bakover. Det har vi også slutt. Vi spilte jo bedre enn Bry- 

ne i dag, og de er jo et av lagene 
øverst på tabellen. Vi gjør det 
bra hjemme, og har scoret 23

PORS 0 (0) 
BRYNE 0(0) 
HJØRNESPARK: 4-2 
OFFSIDE: 3-2 
MÅLSJANSER: 5-2

Full kontroll på sin side. Fikk for 
lite baller å jobbe med på sine 
overlappinger.

Kommer aldri skikkelig inn i kampen. 
Pluss for et par gode frispark forsøk. 
Borte i perioder.

GOD KAMP: Christer Fjellstad var tilbake etter karantene og gjorde en 
god kamp for Pors. FOTO: PER EIRIK HEKKELSTRAND

Nydelig åvære tilbake
til medspillerne, men vi greide 
ikke å skape allverden likevel. 
Jeg synes vi spilte bra, spesielt 
de første 20 minuttene, men det 
ville seg liksom ikke, sier 
Christer Fjellstad mens han 
tøyer ut etter kampen.

Christer Fjellstad var glad at 
karantenen hans nå var over, 
og at han kunne konsentrere 
seg om å spille fotball fremover.

- Det er godt å være i gang 
igjen. Ja, det er rent nydelig å 
være tilbake. Vi hadde ikke all
verden å by på i dag, men Bryne 
skapte enda mindre, så vi bur
de tatt med oss tre poeng i dag. 
Vi er uansett glade for det ene, 
avslutter Christer Fjellstad.

lende innsats. De kjemper godt songen, og det hadde jeg vært 
alle sammen. Vi produserer for fornøyd med. Jeg tror vi klarer 
lite sjanser, men har full kon- oss med 30 poeng ved sesong-

Pors beviste at de hører hjem
me i l.divisjon.

- Dette var en slitekamp, og 
jeg synes guttene gjør en strå-

- Guttene kjemper godt
MORTEH SKIFJELD------------------ Bryne søndag, og med litt tur
Dag Eilev Fagermo var alt i alt hadde de fått tre poeng i stedet 
fornøyd med lagets innsats søn- for det ene. De viser at de kan 
dag, men innrømmet at det ble spille jevnt med de fleste il.di- 
skapt for få sjanser fremover på visjon, men mangler det lille 
banen. Han syntes derimot at som skal til for å avgjøre slike 
Bryne hadde lite å by på, og at kamper.

- Vi viser fremgang for hver 
kamp, og hadde vi ikke blitt fra
tatt poengene fra NFF hadde vi 
stått med 15 poeng etter vårse-

Mangler fortsatt innsats. Vinner 
ikke mange dueller. Uansett for 
lite engasjert i spillet.

Jøss, han blåste for Pors. 
(Ihuga Pors-supportere var stadig frempå med 
ironiske kommentarer)

Flink til å skjerme og var et bra 
oppspillspunkt. Fikk for lite 
hjelp på topp. Pluss for innsats.

ØYEBLIKKET: Pors angrep etter 60 mi
nutter var som pluykket ut av lærebo
ken, men dessverre ble Kleppes skudd 
reddet av Eskeland.

Et par friske forsøk tidlig i kam
pen, men ikke flink nok til å bru
ke Nyhaug da han kom på løp.

DOMMER: Frank Vik, Begby I.L. 4 Ga Fjell
stad for lite. Burde blåst mer for holding. 
Problemer med å måle opp 9,15 meter.

fremover på banen helt til vi
kommer til motstanderens 16- 
meter. Vi er også fortsatt for , 

, ^dårlig på kantene, sier Fager- mål så langt.'Jeg synes' vi‘har
■Jno- ' ' beviståWi ér et 1.'divisjonslag,
' t P°rs spilte faktisk bedre enn avslutter Fagermo. -t

H dIII =1:1 
PORS ~

MORTEH SKIFJELD ^ 4

PORSGRUNN Christer Fjellstad 
har ikke spilt fra start for Pors 
siden første serieomgang, og 
han var selvsagt glad for igjen å 

; være tilbake på laget. Han gjor- 
I de også en fullt godkjent inn

sats mot to tøffe motstandere i 
midtforsvaret til Bryne. Han ga 
alt i duellene, og var selvsagt 
veldig sliten etter kampen.

- Dette ble som ventet en sli
te- og jobbekamp. Jeg synes jeg 
var dårlig spillemessig, men sy
nes at jeg holder bra kondi- 
sjonsmessig. Det blir en del ri
ving og sliting, men sånn blir 
det bare i min rolle. I første om
gang fikk jeg lagt igjen en del
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ge Haugland hadde mange tøffe dueller med Brynes Paul Oyuga.

KAMPFAKTA

Pors begynte 
friskt, spesielt de 
første 20 minuttene 
på Pors Stradion 
mot Bryne søndag. 
Etterhvert sank 
tempoet betrak
telig, og de fleste 
sjansene, hvis de 
kan beskrives som 
sjanser, rant ut i 
sanden.

MORTEN SIOFJELD
PORSGRUNN Imidlertid had- 
de Pors full kontroll bak
over, og Bryne skapte ennå 
mindre fremover enn det 
Pors gjorde. I annen omgang 
hadde Bryne nesten ingen 
direkte målsjanser, og fikk 
ikke en gang en corner.

Det positive hos Pors den
ne gang var at man i alle fall 
fikk med seg et poeng, sam
tidig som at Christer Fjell
stad viste at han blir en fin 
tilvekst for laget fremover. 
Han jobbet iherdig hele 
kampen igjennom, men fikk 
litt for lite hjelp av sine lag
kamerater når ballen hav
net innenfor 16-meteren.

Sterk i kroppen
Christer Fjellstad var veldig 
sterk i denne kampen, men 
var dyktig sliten etterpå. 
Han hadde ingen enkel jobb 
mot Brynes midtstopperpar 
Lemsalu og Sirevåg. Bryne 
la lavt på banen fremover, 
og Pors klarte ikke å komme 
seg frem på kantene. I stedet 
slo de lange baller fremover, 
og selv om Fjellstad fikk tak 
i mange av dem fikk de ikke 
noe ut av dem i neste trekk. 
Vi synes dommeren burde 
slått ned pa en del holding 
av Fjellstad, og ofte lot han 
bare spillet gå videre selv 
om det burde vært dømt fri
spark til Pors-spilleren.

Pors innledet som nevnt

Pors Grenland - Bryne 0-0
Pors Stadion
404 tilskuere
Gule kort: Erik Pedersen og 
Vetle Odden, Pors
Thomas Sandal, Bryne

bra, og allerede etter få mi
nutter var Vetle Odden på 
farta. Han fikk tråklet seg 
inn i feltet, men i stedet for 
å fyre av et skudd forsøkte 
han en pasning på tvers. 
Dermed rant den sjansen ut 
til ingenting.

Også John Erling Kleppe 
hadde en noenlunde samme 
situasjon, og han vet vi har 
et godt skudd. Det virket 
som om det låste seg når de 
kom på innsiden av 16-me- 
terstreken. Kleppe hadde 
forøvrig Pors’ tre beste sjan
ser. Først da han ble spilt i 
gjennom av Occhipinti et
ter 50 minutter, men dess
verre endte avslutningen 
millimetre utenfor stolpen 
til Roger Eskeland. Deret
ter på en retur etter et langt 
frispark av Marius Solberg, 
men ballen gikk rett over 
mål.

Andreas Nyhaug var vel
dig flink til å komme frem 
pa banen, men som oftest 
fikk han ikke ballen av Oc
chipinti når overlappen 
kom. De få gangene han 
fikk ballen kom det til farli
ge sjanser. Blant annet etter 
60 minutter da Roger Eske
land klarte å redde Kleppes 
fine avslutning fra 14-15 me
ters hold.

Ellers holdt Dag Ole 
Thommasen nullen, og spe
sielt hans redning av Bjørn 
Kydlands frispark etter en 
halvtimes spill av første 
omgang var det virkelig 
klasse over. Han begynner å 
få stor selvtillit unggutten, 
og har vokst med oppga
vene hele veien. Han burde 

.få tillit i fremtiden også, 
selv om Sven Roger Dahlen 
blir spilleklar i nærmeste 
fremtid.

OF 
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Håper på Ruud
Pors trenger noen forsterk
ninger, og i øyeblikket er 
det først og fremst Odd 
Grenlands Espen Ruud 
man har i kikkerten. Ryk
tene ville ha det til at han 
var klar for Pors allerede 
mandag, men i følge Pors’ 
sportslige leder Per Karl- 
berg hadde man fått telefon 
fra Odd i helgen med nega
tivt resultat.
-1 følge Odd kunne de ikke 
slippe Ruud før de hadde 
fått tak i en eventuell er
statter, og når det blir vet vi 
ikke. Ruud selv var innstilt 
på å spille for Pors frem- . 

Dommer: Frank Vik",-Begby.. . over, sier Per Karlberg.
’ I.L ' • >..• r ' ■ , , s k ,
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SVENSKEBESØK: Trener
Dag-Eilev Fagermo får 
besøk av svenske Olof Vidén 
Wotson på onsdagens tre
ning.

Tam forestilling
Svenske 
på IPors- 
treninqa

Han bærer navnet Olof Vidén 
Wotson og kommer på besøk 
oå Pors-treninga onsdag. En 
bra spiller, ifølge Pors-trener 
Dag-Eilev Fagermo.
-Jeg vurderte ham i fjor, 

men uten at del ble noen 
overgang da, sier Dag-Eilev 
Fagermo.
Kantspiller/indreløper
- Han er en bra spiller. Som 

kan benyttes både som kant- 
spiller og som indreløper. 
Farten er hans forse. Han 
kommer på Pors-treninga 
onsdag. Og skal også være 
med på ytterligere to trening
er med oss før vi finner ut hva 
vi skal gjøre. I løpet av de tre 
treningene, regner vi med å 
ha et godt nok grunnlag for å 
vurere om han er god nok for 
Pors-spill. Momentet om vi 
har råd til ham, kommer også 
inn i bildet.

Olof Vidén Wotson er 
svensk, men slett ikke ukjent 
med norsk fotball. Han spilte 
for Fredrikstad FK i fjor. Nå 
er han tre treninger unna 
eventuell Pors-overgang. For 
å si det slik.
- Han er i hvertfall aktuell, 

sier Dag-Eilev Fagermo. Som
i ikke legger skjul på at han er 

skuffet over at det ser ut som
1 om Espen Ruud ikke kom

mer.
Hadde håpet på 
Espen Ruud
-Vi hadde håpet at Espen 

Ruud kom til oss. En klasse
spiller vi hadde hatt bruk for. 
Hva som skjer med ham nå, 
vel jeg ikke. Men slik det ser 
ut, er det definitivt at han blir 
i Odd. Beklagelig, men slik er 
det, sier Dag-Eilev Fagermo.

Om ikke Pors-stallen 
tørster etter forsterk
ninger, er de velkomne 
likevel. Espen Ruuds 
overgangen fra Odd ser 
det ikke ut til å bli noe 
av, men en svensk spil
ler kan være på vei.
Thor Karlsen ________



klart

Han kommer fra Gøteborg. Og 
kom med i Våstra Frolunda som 
14/15-åring. Der gikk han gra-

ham på tre treninger denne 
uka. Før det eventuelt 
skjer noe mer.
Thor Karlsen

Olof Hvidén-Watson spilte de

Olof vil gjerne 
til Pors-fotballen

dene opp til seniorspill. Før han 
gikk til Fredrikstad FK for to 
sesonger siden. Og spilte for 
Østfold-klubben i sesongene 
2002 og 2003. Nå håper han på 
nye utfordringer. Gjeme i Pors. 
Og med to sesonger i Fredrik
stad, har han dannet seg et godt 
bilde av norsk fotball.
Liker offensiv fotball
- Det er mange bra lag her. 

Lag som spiller OK fotball. Inn
imellom er det også mye 
«rusk». Men sånn er det i grun
nen over alt. Jeg liker offensiv 
fotball og liker å spille for lag 
som har en offensiv spillestil. 
Det er da jeg best får utnyttet de 
kvalitetene jeg har som spiller.
- Hvordan vil du beskrive deg 

som kantspiller og indreløper?

måte på gårsdagens treningsøkt 
Spørsmålet nå er om Pors finner 
ham god nok en plass i klubbens 
1. divisjonsstall. Men også om 
de har råd til å gi ham kontrakt.
Seriøst interessert
- Vi er seriøst interessert i å 

hente Olof til Pors, sier assi
stenttrener Erik Pedersen, som 
ledet gårsdagens Pors-trenings- 
økt.
- Når Odd ikke ville gi fra seg 

spillere, måtte vi se andre steder 
for å hente forsterkninger. At 
Olof vil bety en forsterkning, er 
vi ikke i tvil om. Vi hadde bia 
med opplysninger om ham før 
vi inviterte ham hit. Nå gleder 
jeg meg til å se ham i trenings- 
aksjon, rakk Erik P. å si før tre
ninga var i gang.

-Jeg har fart og bra teknikk. 
Jeg slår bra innlegg. Jeg liker å 
score mål også. Men målgiven- 
de innlegg, synes jeg er like bra 
som det å score selv. Får jeg 
kontrakt med Pors og får spille i 
klubben i høst, håper jeg også at 
klubben greier å beholde sin fer
ske 1. divisjonskontrakt. Det 
lover jeg å bidra til, hvis dette 
besøket resulteter i det jeg håper 
på.
Gress best, men...

Før sin første Pors-trening 
benyttet også Olof til å ta Pors- 
anlegget i øyesyn. Han likte det 
han så. Men ga uttrykk for at 
han liker best å spille på gress- 
underlag. Men sa at han skal 
takle kunstgressunderlag også.

Det taklet han på utmerket

spilt og trent med svenske og 
tyske klubber. Men er klubbløs i 
øyeblikket. Et engasjement med 
Pors, hadde derfor passet ham 
godt.
Interessant
- Pors er et veldig interessant -----------  r—------  —

klubbaltemativ for meg, uttryk- håper også at han på de 
te Olof Hvidén-Watson før sin 
første trening med sine eventu
elt nye lagkamerater.

-Hadde jeg ikke sett slik på

meg om å akseptere den invita-

tid fint lite jeg vet om Pors-fot-

VELKOMMEN PÅ PORS-TRENING: Svenske Olof Hvidén-Watson ble ønsket behørig velkommen på Pors-treninga i går. Her sammen 
assistenttrener Erik Pedersen, som ledet gårsdagens Pors-trening. Svensken skal delta på tre Pors-treninger denne uka. før det eventuelt 
skjer noe mer. Foto: Danny Twanq

ballen fra tidligere. Jeg vet at de 
vant sin 2. divisjonsavdeling 

x forrige sesong og spiller nå i 1.
to foregående sesongene i Fred- divisjon. Og at de har blå drakt, 
rikstad. Denne sesongen har han Ellers er det meste vedrørende 

klubben ukjent for meg.
Håper å overbevise

Han gir imidlertid 
uttrykk for at han har lyst til å 
prøve seg i Pors. Og gledet seg 
til de tre treningene han skal 
være med på denne uka. Han 

. ‘ tre tre
ningene kan overbevise såpass 
at han stadig er aktuell for en 
plass i klubbens 1. divisjons- 

----------------- stall. Han håper på en kontrakt 
det, hadde jeg heller ikke brydd med Pors.
meg om å akseptere den invita- 
sjonen jeg fikk. Det er imidler-



Endelig 
klar for Pors Forberedende 

trenersamtaler

Konseptet Grenland 
Fotball med to samar
beidende klubber er 
sportslig sett, slik det 
var tenkt å være, noe 
av det mest ideelle i 
norsk fotball, men det 
fungerer ikke i 
praksis, sier en 
betenkt Jan Furumo.

IKKE FRIGITT: Trener 
Dag-Eilev Fagenno skal tre
ne Notodden neste sesong, 
men han er ikke frigitt av 
Pors. Klubbene møtes i dag 
for å diskutere saken nærme
re.

han sin bekymring over det 
skjer innenfor GFs egne rekker.

mo.
I vedtaket heter det at den ge

nerelle fotballaktiviteten bør 
økes radikalt (mer trening og

ikke
- men konsep
tet er ideelt

ARME BORCERSEN__________
arne.borgersen@varden.no

SKIEN Han har hovedansvaret 
for spillerutviklingen i fotball
forbundet og kjenner dessuten 
GF som tidligere styreformann

-1 tillegg til å evaluere orga-
__________________ niseringen av spillerut viklings-

- Jeg synes det er beklagelig prosjektet har utvalget også et 
at GF ikke klarer å etablere en 
flyt av spillere mellom klub
bene, når vi først har nådd må
let med ett lag i 1. divisjon. I 
dag ser vi at det ikke finnes 
ettervekst i Odd (bortsett fra

37 tiltak
Og norsk fotball har i mange år 
vært gode på spillerutvikling, 
men har likevel satt fokus på 
eget arbeid for å bli enda bedre 
Spillerutvikling er definert 
som en spesiell utviklingsgrup- 
pe mellom topp- og breddefot-

ligere enn i dag. Utvidet kamp- 
sesong fra og med fylte 13 år 
gjennom sesongutvidelse og or
ganiserte kamper gjennom he
le året. Innføring av 5-er fotball 
som ferdighetsutviklende til
tak for alle aldersgrupper, mye 
kraftigere satsing på landslag- 
saktiviteten - spesielt for al
dersbestemte landslag. Den nye 
klubblisensen bør stille krav og 
stimulere til økt satsing på ek
sempelvis treningsfasiliteter 
og trenerutdanning. Tydeligere 
spissing av tiltak for 17-19 
åringer.

KLAR FOR PORS: Olof 
Hvidén-Watson debuterer for 
Pors søndag, j

Svenske Olof Hvidén-Wat
son er endelig klar for Pors. 
Det er ikke lenger noen hin
dringer for overgangen.
- Vi gleder oss veldig over at 
saken endelig er løst. Og at 
den fikk det resultatet den 
fikk, sier Per Karlberg, 
sportslig leder i Pors-folbal- 
len.
-Glad er også Olof selv. 

Han har lenge ventet på 
avklaring i denne saken og 
har vært frustrert over de hin
drene som dukket opp. Og 
over at det tok så lang tid før 
det skjedde noe. Han jublet 
da han fikk den hyggelige 
beskjeden.

Olof Hvidén-Watson for en 
snarlig debut i Pors-drakta. 
Det skjer allerede søndag, når 
Pors spiller treningskamp i 
Vestfold mot Sandefjord. Det 
er overveiende sannsynlig at 
han er i Pors' startoppstilling i 
den kampen.

Grenland Fot 
ball fungerer

Modellen baserer seg på kret- 
sansvarlig-ordningen, toppspil- 
lerutvikler-ordningen og ord
ningen med aldersbestemte 
landslag. Ordningen med kret- 
sansvarlig er imidlertid under 

på Odds rekruttlag i 2. divisjon revurdering. * 
framfor Pors i 1. divisjon, som 
er et langt bedre alternativ.

Bedre alternativ
Jan Furumo berømmer i ut
gangspunktet telefotballen for 
at den har greidd a utvikle den 
ene aldersbestemte langslags- 
spilleren etter den andre. - Og 
vi gjør det fremdeles. Telemark 
er den kretsen, som har klart å 
få fram flest landslagsspillere i 
norsk fotball i de senere år. Han 
gir særlig honnør til tidligere 
kretsansvarlig Dag-Eilev Fa- 
germo for det arbeidet han har 
utført. Han trekker også fram 
klubbtrenere i Odd-miljøet som 
Brede Halvorsen og Leif Ha
rald Bergseth.

- Hvorfor er du betenkt, Furu
mo?

- Telemark har fostret flere 
spillere, som har gått gradene 
på aldersbestemte landslag 
helt fram til U-21 nivå. Det som 
bekymrer er at ingen av dem ball og har vært NFFs viktigste 
spiller på Odds A-lag i eliteseri- satsningsfelt de siste årene, 
en. - De er gode nok for U-21, Jan Furumo forteller om den 
men ikke for Odd. Og akkurat store debatten som fant sted i 
det kan jeg akseptere, men jeg alle kretser i 2002, og som resul- 
aksepterer ikke at disse spiller terte i en ny modell.

Pors-trener Dag-Eilev 
Fagenno har sagt opp den 
kontrakten har med Pors- 
fotballen. Han skal trene 
Notodden neste sesong. 
Men den saken er langt 
fra opp og avgjort. Klub
bene møtes i forberedende 
samtaler i dag. j D
Thor Karlsen

Dag-Eilev Fagenno er ikke 
frigitt av oss ennå, sier Pors- 
leder Bjørn Barth.
- Det skal være et møte 

mellom de to klubbene i dag i 
sakens anledning. Per i dag, 
er Fagenno stadig under kon
trakt med Pors-fotballen. Går 
han til Notodden, bryter han 
den kontrakten han har med 
oss.
- Betyr det at Pors forlanger 

betydelig økonomisk kom
pensasjon for at Fagenno skal 
gå til Notodden?
- Det ligger i sakens natur, 

sier Bjørn Barth.
Olav Hanssen, tidligere 

leder i Pors-fotballen, er en 
sentral person i dagens møte 
mellom Pors og Notodden. 
Han bare bekrefter klubble
der Bjørn Barths uttalelse.
- Del er helt på det rene al 

den økonomiske sida er vårt 
ankepunkt og det springende 
punktet i dagens møte. Å bry
te en kontrakt, har selvsagt en 
økonomisk konsekvens.
- Hvor mye vil Pors for

lange i kompensasjon for å 
frigi ham fra den kontrakten 
han har med klubben?
- Det kan bli et betydelig 

beløp. Men hvor stor sum det 
er snakk om, vet jeg ikke nå. 
Vi har ikke diskutert ferdig 
den strategien vi drar til 
møtet med Notodden med. 
Men vi dar til møtet med klart 
utgangspunkt, sier Olav 
Hanssen avslutningsvis.

ansvar for å følge den totale ut
viklingen, slår lederen fast. 
Forbundsstyret vedtok i 2002 
seks tiltak i spillerutviklings- 
modellen. De seks punktene 
omfatter i alt 37 tiltak, som ut- 

Espen Ruud), og at klubben må fyller målsettingen, sier Furu- 
ut for å kjøpe nye spillere. For 
meg er dette et paradoks, og jeg 
skjønner Dag Eilev Fagermos 
frustrasjon. Jeg forstår heller 
ikke hvorfor Martin Wiig gikk flere kamper) gjennom klubb-.

i aksjeselskapet. Nå uttrykker til Sandefjord og ikke til Pors. sone, krets- og regionstiltak 
Furumo forteller videre at med oppstart ett eller to år tid- 

Telemark i vinter hadde fire 
spillere i U-21 troppen. Det sam
me hadde FK Haugesund. - 
Haugesunds spillere er på U-21 
fremdeles, men ingen av våre. 
Årsaken er, slik jeg ser det, at 
de får sjansen i Haugesund, 
men ikke hos oss. sier Jan Fu
rumo.

Han nærer spesiell interesse 
for spillerutvikling og engasje
rer seg naturligvis om det som 
skjer på hjemmebane, selv om 
hans primære oppgave er som 
leder i forbundets spillerutvi- 
klingsutvalg.

mailto:arne.borgersen@varden.no


Jan Tore vil
til Pors

Thor Karlsen

- Jeg har lyst til å spille 
for Pors i høstsesongen. 
Det var moro å spille for 
klubben i treningskampen 
mot Sandefjord i Sande
fjord lørdag. Jeg synes det 
gikk greit også. Selv om 
jeg hadde bare én trening 
med klubben før denne 
kampen.

KJEMPEKAMP: Jan Tore Amundsen spilte en kjempekamp for Pors i treningskampen mot Sandefjord 
søndag. Etter bare én trening med klubben. Nå har 21-åringen lyst til å spille for Pors i høstsesongen. 
Og håper at Pors kan bli enige med Odd om en utlånsavtale.

te. Jeg kjenner da også de aller 
fleste av Pors-spillerne fra tidli-fleste
gere.

Sier Jan Tore Amundsen som 
kom til Odd fra Urædd for 3 1/2 
år siden. Han legger ikke skjul 
på at eliteseriespill med Odd er 

i er

får vi ham innlemmet i vår stall 
til resten av høstsesongen, sier 
Per Karlberg.
- Det har jeg ingenting imot. 

Jeg var ikke helt fortrolig med 
Pors' spillesystem foran tre- 

1, men

neste sesong?
Også neste sesong?
- Foreløpig tenker jeg kun på 

inneværende sesong. Hva som 
skjer videre, får jeg ta stilling til 
etter sesongen. G reier Pors å 
beholde plassen i 1. divisjon, kan 
videre engasjement være aktuelt. 
Vel og merke hvis Odd vil og jeg 
selv vil. Det som er saken for 
meg nå, er om jeg får innfridd 
mitt ønske å spille for Pors i 
høst, sier Jan Tore Amundsen.

for ham enn på annetnivå i Odd.
Kan sette fart i karrieren
-Å spille for Pors, kan sette 

fart i karrieren. Det er stor for
skjell på spill på 2. divisjonsni
vå, som jeg må nøye meg med i 
Odd, og 1. divisjonsspill. Og det 
er også stor forskjell fra første- 
lagsspill til annetnivå. Det må 
være en god plan for meg å 
utvikle meg videre i Pors. For så, 
forhåpentligvis, å bli god nok til 
eliteseriespill med Odd etterpå.
- Foreløpig snakkes det kun 

om inneværende sesong. Kan du 
tenke deg å gå på for Pors også

Sier Jan Tore Amundsen. Odd- 
spilleren som Pors håper å inn
lemme i sin stall for spill i høst
sesongen - på låneavtale. Pors- 
trener Dag-Eilev Fagermo la 
ikke skjul på at han var imponert 
over 21-åringens spill og innsats 
under kampen i Sandefjord. Og 
antydet at han og assistenttrener 
Erik Pedersen skulle bli enige 
om de ville gå for spilleren. De 
ble fort enige om at det ville de. 
Og spilte ballen over til den 
sportslig ledelsen i klubben.

Per Karlberg, sportslig leder i 
Pors-fotballen tok kontakt med 
Odd i sakens anledning i går. Og 
ble i hvertfaU ikke avvist.
God dialog med Odd
- Vi er i en god dialog. Odd

stilte seg ikke avvistende til vår 
forespørsel, sier Per Karlberg. 
- Men Odd er avhengig av ska- ningskampen i Sandefjord, men

de- og karantene-situasjon i egne det gikk greit å komme inn i det- 
rekker og kunne ikke gi sin 
umiddelbare tilslutning. Klubbe
ne er imidlertid enige om å holde 
kontakten fremover. Og når det 
skjer, kan det skje fort også. Men 
Jan Tore Amundsen blir ikke 
under noen omstendighet klar r r
for Pors til søndagens bortekamp hans mål, på sikt. Enn så lenge 
mot Aalesund. Men forhåpentlig Pors-spill langt mer interessant
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DYR: Pors krever 400 000 kroner for at sin trener Dag-Eilev Fagermo skal bli løst fra kontrakten etter åiets sesong.

Krever 400 000
i

--ry

for Fagermo
Pors setter hardt mot hardtJ

KOMPENSASJON: Bjørn
Barth mener at Pors er i sin ful
le rett når de krever en kompen
sasjon fra Notodden som vil 
hente Dag-Eilev Fagermo ett år 
før kontrakten går ut.

Pors krever 400 000 kro
ner for å slippe sin trener 
Dag-Eilev Fagermo til 
Notodden Fotball etter 
årets sesong. Hvis ikke 3. 
divisjonslaget vil betale, 
må Fagermo belage seg på 
nok en sesong på Vestsida.
Erik Enger 5*0

Allerede i våres signaliserte 
Fagermo at han ønsker å slutte 
etter årets sesong. Familiesitua
sjonen, med to døtre som han vil 
bruke mer tid på, var begrunnel
sen. Både Fagermo og Pors- 
leder Bjørn Barth bekrefter at det 
ble inngått en muntlig avtale om 
at Fagermo kunne gå etter årets 
sesong.

Barth forteller at Pors gikk 
med på at de ikke skulle legge 
hindringer i veien dersom Fager
mo ville slutte. Fagermo mener 
at de ble enige om å slippe ham 
gratis etter sesongen.
Kompensasjon

Bjøm Barth bekrefter al klub
ben vil kreve penger for Fager
mo. Han vil ikke si noe om belø
pet, men vedgår at Pors ikke vil

sjansen til å følge opp døtrene 
mine, samtidig som jeg kan leve 
av fotballen.

Fagermo vil ikke kommentere 
Pors’ krav overfor Notodden, 
men bekrefter at det ble inngått 
en muntlig avtale om at han kan 
slutte etter årets sesong.
Fullfører sesongen

37-åringen presiserer at han 
ikke har problemer med å moti
vere seg for resten av sesongen. 
Forholdet til spillerne er bra, og 
alle er innstilt på å gi alt for at 
Pors skal fornye kontrakten i 1. 
divisjon.
- Hvis Pors og Notodden ikke 

blir enige, og Pors krever at du 
fullfører kontrakten - hva gjør du 
da?
-Jeg slutter 1. november uan

sett.
Møte

I går formiddag møttes ledel
sen i Pors og Notodden til innle
dende samtaler. Der ble Notod
den Fotball presentert kravet fra 
Pors, og partene ble enig om å 
møtes på nytt om noen dager. 
Siste ord er definitivt ikke sagt i 
denne saken.

slippe ham for småpenger.
- Notodden har lagt mye peng

er i potten for å sikre seg Fager
mo, og da må de også regne med 
å betale så lenge vi har kontrakt 
med ham ut neste sesong.

Pors måtte i våres betale 
60 000 kroner til Notodden for å 
få Håvard Kleven spilleklar. Den 
gang var Notodden tøffe i for
handlingene og ville nekte Kle
ven å spille for Pors dersom de 
ikke fikk pengene de mente de 
hadde krav på. Dette skal også 
være en av grunnene til at Pors

nå ser muligheten til å gjøre 
penger på at Fagermo bryter 
kontrakten ett år før tida.
God trener

Barth understreker at Pors er 
svært godt fornøyd med den job
ben Fagermo har gjort. Han har 
vært flink til å hente nye spillere 
og fikk laget opp i 1. divisjon i 
fjor høst. Også Fagermo under
streker at han har hatt en fin tid 
på Vestsida, og at samarbeidet 
har fungert bra.
- Nettopp derfor skrev vi en 

toårskontrakt med ham, og det 
sier seg sjøl at vi helst vil at han 
fullfører kontrakten, sier Barth.
- Kan det bli aktuelt å løse 

Fagermo fra kontrakten allerede 
nå dersom forholdene mellom 
ham og klubben ikke fungerer 
tilfredsstillende?
- Ikke sånn det ser ut nå.

Familiesituasjon
Fagermo er skuffet over at en 

del folk i Pors-miljøet mistenker 
ham for å skyve familien foran 
seg, når «sannheten» er at han 
har fått et gyllent økonomisk til
bud fra Notodden Fotball.
- Hvis jeg bare var ute etter 

penger, hadde jeg takket ja til 
Sandefjord i fjor høst. Nå får jeg

Pors-keeper Pl 
på landslaget
Pors-keeper Dag Ole Thomassen 
(bildet) er tatt ut på G-18-lands- 
laget som skal møte Ungarn i to 
kamper senere denne måneden. 
Førstkommende helg er den 
talentfulle unggutten nødt til å 
finne seg i å starte på benken. 
Pors stiller nå med Svein Roger 
Dahlen mellom stengene etter at 
sistnevnte ble friskmeldt.
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- Så du forhandler ikke med Pors?
- Jeg har ingen fullmakt fra Notodden 

til å gjøre det.
- Gjør du det for Fagermo sin del, da?
- Hvis det er tilfelle, så er det en ven- 

netjeneste som ingen andre har noe 
med, sier Holta.

Dag Eilev Fagermo ønsker ikke å si 
så mye om saken nå, men gjentar at 
han slutter etter sesongslutt.

- Jeg forholder meg til avtalen jeg 
har med klubben. Derfor slutter jeg et
ter sesongen, men jeg synes det er 
merkelig at Olav Hanssen uttaler seg 
til media om denne saken. Det var av
talen at det skulle vi ikke gjøre. Dette 
føyer seg bare inn i rekken ting av 
hvordan han har taklet saken. Og det 
er litt rart at han er involvert i dette, 
fordi han aldri har hatt med meg å gjø
re i disse årene jeg har vært trener, si
er Fagermo.

SLUTTER: Trener Dag Eilev Fagermo sier 
han forholder seg til avtalen han har med 
Pors: - Derfor slutter jeg etter sesongen, 
sier han.

Feil på feil
PD skrev i en artikkel at klubben for
langer 400.000 kroner i kompensasjon 
av Notodden for å slippe Fagermo etter 
sesongslutt. - Helt feil, sier Hanssen.

- Det beløpet er høyere enn hva vi 
eventuelt vil forlange i kompensasjon.

Etter det Varden vet, vil kravet til 
Pors utgjøre rundt 300.000 kroner. Det 
kom også fram i artikkelen at Pors ikke 
vil slippe Fagermo om partene ikke blir 
enige

- Det er også feil. Vi tvinger ingen til 
å trene Pors, men det sier seg selv at vi 
skal ha en kompensasjon om han skal 
trene et annet lag før vår kontrakt går 
ut.

Det er heller ikke riktig at Pors har 
forhandlet med Notodden.

- Vi har snakket med Kjetil Holta som 
privatperson. Ikke Notodden Fotball
klubb. Også det er feil, sier Hanssen.

- Men disse opplysningene har kom
met fra fotballgruppas leder Bjørn 
Barth?

- Ja, men denne saken er det meg selv 
og Bjørnar Natedal som tar oss av. Vi 
kjenner alle detaljene og vet hva som er 
riktig.

IKKE ONDT BLOD
- Det var ingen forhandlinger 
under møtet med Pors onsdag. 
Jeg hørte på deres side av saken, 
og tok kravet til etterretning. 
Hvis vi skal kalle det forhand
linger, så har jeg vel foreløpig 
tilbudt null kroner, sier Holta.

Han lar det skinne gjennom at 
han veldig gjerne ønsker at Dag- 
Eilev Fagermo skal trene Notod
den.

Olav Hanssen avviser at kra
vet fra Pors kommer som en 
hevn for at de måtte betale 60 
000 for å kjøpe fri Håvard Kle
ven fra Notodden tidligere i år.

- Alt dette er ryddet opp i nå. 
Det er ikke noe ondt blod 
mellom Pors og Notodden. At 
summen vi krever er 400 000, 
slik det ble skrevet i noen aviser 
i går, er helt feil, sier Hanssen, 
som undres litt over hvem han 
forhandler med.

- Holta er vel formelt ingen 
representant for Notodden, men 
i praksis er det jo slik det funge
rer. Alle klubber har godt av en 
onkel. Uansett: Det spiller det 
ingen rolle for oss hvem vi får 
pengene fra, bare vi får dem.

at han er en meget ryddig per
son. Samtidig er han også en for
retningsmann, men jeg har tro 
på at vi kan komme til en løs
ning så fort som mulig, sier 
Hanssen.

Holta på sin side er noe mer 
tilbakeholden.

- Jeg håper vi kommer til en 
løsning med Pors, sier Holta, 
som understreker at han forelø
pig ikke har tilbudt en eneste 
krone, og heller ikke vært på 
noe forhandlingsmøte.

NILS-TORE OLSEH
nils-tore.olsen@varden.no

PORSGRUNN Ledelsen i Pors forklarer 
at det tidligere ble operert med noen 
forskjellige muntlige avtaler, men at 
klubben har gått vekk fra denne poli
tikken fordi de ikke ønsker konflikter 
rundt hva som er sagt og ikke sagt.

- Vi hadde en muntlig avtale med Dag 
Eilev Fagermo, men for en tid tilbake 
gjorde vi en skriftlig avtale om at alle 
muntlige avtaler ble gjort skriftlige. 
Den har klubben, og Dag Eilev Fager
mo signert, sier Olav Hanssen i Pors.

-1 praksis vil det si?
- At den skriftlige avtalen omfatter på, forteller Kjetil Holta, 

det som har vært muntlig.

Olav Hanssen i Pors 
benekter at det er noe som 
heter muntlige avtaler i 
klubben. Den tiden er over, 
forklarer han. p

HAR VÆRT I MØTE
Og det bekreftes av Fagermo 
selv:

- Ja, jeg skal trene Notodden 
neste sesong, sier Fagermo, som 
understreker at han ikke har 
skrevet kontrakt med Notodden, 
og forholder seg til sin kontrakt 
med Pors.

Saken ser likevel ut til å løse 
seg.

For selv om Notodden Fotball 
ikke vil høre snakk om kom
pensasjon, var klubbens rike 
onkel Kjetil Holta i møte med 
Pors onsdag.

Olav Hanssen, som leder for
handlingene for Pors, har tro på 
en snarlig løsning.

- Førsteinntrykket av Holta var

TIL NOTODDEN: Dag-Eilev Fagermo trener Notodden kommende sesong, 
og en eventuell kompensasjon til Pors betales av Kjetil Holta.

Holta løser 
ut Fagermo

SKIEN: Pors krever kompensa
sjon av Notodden Fotball for 
sin trener Dag-Eilev Fagermo, 
som skal trene Notodden nes-

i te sesong. Notodden avviser 
kravet, men klubbens rike 
onkel Kjetil Holta er villig til å 
løse ut Fagermo.

"MARTIN K ANDERSEN
- Vi betaler ikke et rødt øre, sier 
Jan Sæterbakken, daglig leder i 
Notodden Fotball, om kravet fra 
Pors.

- Dette er en sak mellom Pors 
Grenland og Dag-Eilev Fager
mo. Vi har ikke skrevet kontrakt 
med ham, og kommer ikke til å 
gjøre det før han er løst fra sin 
kontrakt med Pors, og således 
er fri på markedet. Det sa vi fra 
om til Pors allerede tidlig i juli, 
sier Sæterbakken.

Pors på sin side mener at det 
allerede er klart at Fagermo skal 
trene Notodden neste sesong.

- Det er ikke riktig. Beløpet jeg sa var 
langt under, dessuten sa jeg heller ikke 
at vi hadde en muntlig avtale, kommen
terer Barth.

Bekrefter
I Notodden bekrefter de det Pors og 
Hanssen sier. Det blir bekreftet av Jan 
Sæterbakken i Notodden.

- Ikke bland Notodden som klubb inn 
i dette. Vi ønsker Fagermo som trener, 
men det er opp til han å avslutte tidli
gere arbeidsforhold. Notodden kan ik
ke bruke penger på å kjøpe han ut av 
kontrakten med Pors, sier den daglige 
lederen på Notodden.

Også finansmannen og Notoddens 
«onkel Skrue» er rimelig kort i sin kom
mentar.

- Vi har vel ikke hatt forhandlings
møte. Jeg ble informert av to stykker 
fra Pors om hvor saken står, og vil in
formere Notodden om det jeg vet etter-

mailto:nils-tore.olsen@varden.no
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Ivar Morten Normark
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«Bw/Moseren vandrer vi
dere»
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Svak. Store problem mot raske 
Austnes. Byttet ut ved pause.

Arbeidet bra. Mye involvert i 
oppbyggingen av angrepene.

Var på det jevne. Hadde et par 
dårlige skudd fra distanse.

Lite med i spillet. Problemer 
med ålesunds midtbane.

Ble litt for ensom på topp. Jobbet 
veldig bra og ga forsvarerne til 
vertene god kamp.

Offensiv i første omgang. Mer 
usynelig i andre omgang.

,4 s
f

AALESUND 6(3) 
PORS 0 (0)

HJØRNESPARK: 2-5 
OFFSIDE: 3-1 
MÅLSJANSER: 14-4

Usynelig. Ingen god kamp. 
Korrekt byttet ut.

H ul i m tl-Id.
PORS

En meget god kamp av 
hjemmelaget. Nesten 

5.000 på tribunen og 
hele seks mål.

God kontroll første halvtimen. 
Mistet ballen i farlig posisjon 
ved et par anledninger

Viser svakhet på farten mot 
raske AaFK-spillere.

ØYEBLIKKET: Morten Moldskreds 2-0 sco
ring med hælen. Fantastisk scoring.

DOMMER: Kjetil Sælen 3. Blåste unød
vendig mye og ga vertene en meget bil
lig straffespark

INNBYTTERE: Occhipintii 45 minutter for Lorentzen. 2 Ingen innflytelse på kampen. 
Markerte seg ved å få et unødvendig gult kort
Zoares 10 minutter for Odden.

■ V

Skulle hatt frispark på 3-0 må
let. Burde muligens tatt fjerde 
scoringen

Pors1 beste spiller. Viste svært 
god fysikk og teknikk. Jobbet 
meget bra.



YDMYK KEEPER: - De var klart bedre enn oss. De ga oss en skikkelig leksjon i god fotball, sa en ydmyk Pors-ke

God debut av Watsæ

ANDREAS LINDBÆK
ÅLESUND I hele forrige uke har 
styret vært samlet for å avgjøre 
treneren sin skjebne i klubben.

- Fagermo fortsetter ut se
songen, sa den midlertidige tre
neren Ole Halvor Kolstad. -Men 
dette kaoset påvirker oss i ne
gativ retning. Vi prøver å være 
profesjonelle, men det er van
skelig når situasjonen er som 
den er, fortsatte Kolstad som 
måtte steppe inn å ta seg av da
gens kamp.

Styremøte
Lagleder Bjørnar Natterdal var 
for øvrig ganske sikker på at 
Fagermo fortsetter i jobben. - 
Det er styremøte senere i dag, 
som jeg skal være med på via 
telefon. Der regner jeg med at 
det kommer fram at Fagermo 
fortsetter i klubben ut sesong
en. Det er i alle fall det innstil
ling våres er, sa Natterdal.

God førstehalvtime
Pors hengte veldig godt med og 
var fullt på høyde med vertene. 
Men etter at hjemmelaget gikk 
opp i ledelsen raknet det full
stendig for gjestene.

- Vi hadde en grei taktikk i 
dag, men dessverre fungerte 
den kun de første 30 minuttene, 
sa Kolstad etter kampen.

- Vi er gode hjemme, men vel
dig dårlig borte. Dette må vi få 
ordnet. Målet er å vinne minst 
to kamper borte de resterende 
kampene, fortsatte Kolstad.

Morten Moldskred
Forsvaret til Pors hadde store 
problemer mot hjemmelagets 
raske vinger. Spesielt Mold
skred brukte farten mot et noe 
tregt Pors-forsvar. Aalesund- 
spilleren fikk gleden av å score 
tre mål.

- Vi er imponerende i dag. Vi 
viser at vi er trygge og så spiller 
vi som et topplag, avsluttet 
Normark

kåret til Pors sin beste spiller. 
Vi må ga i oss selv. I dag ødeleg
ger personlige feil for oss, fort
satte svensken.

På spørsmål om at trener tur
bulensen hadde innvirkning på 
dagens kamp, sa Watson at han 
hadde ingen kommentar før 
han gikk inn i garderoben 20 
minutter etter de andre.

Leksjon i skikkelig fotball 
Pors-keeper Svein Roger Dah- 
len tok tapet med fatning.
- 6-0. Dette var moro, kom det 
ironisk frak Dahlen. - De var 
klart bedre enn oss. De ga oss 
en skikkelig leksjon i god fot
ball, sa en ydmyk Pors-keeper 
til Varden etter kampen. Selv 
mente han at han burde hatt 
frispark på vertenes tredje mål 
og at det aldri var straffe.

Lagleder Natterdal var enig 
med Dahlen. - Det tredje målet 
skulle vært annullert for an
grep på keeper. I dag var vi 
maks uheldig, sa Natterdal.

God debut av Watson
Den svenske vingen Olof Wat
son var veldig god for Pors i 
gårsdagens kamp. Etter kam
pen satt han lenge helt alene på 
midtbanen. Helt nedslått sa 
han at han var meget skuffet.

- Dette er et hardt tap å svel
ge. Vi forventet ikke å ta poeng 
her oppe, men måten det skjed
de på gjør at jeg blir fryktelig 
skuffet, sa en veldig skuffet 
Watson etter kampen.

SKUFFET: - Vi kom hit for å kontre, 
men i stedet blir vi kontret i senk 
av Ålesund, sa Olof Watson.

FOTO: FRIDGEIR WALDERHAUG

Aalesund - Pors Grenland 6-0 (3-0)
Kråmyra stadion, 4712 tilskuere
Mål: 1-0 Erik Hoseth (31), 2-0 Morten Moldskred (33), 3-0 Moldskred 
(38), 4-0 Trond Fredriksen (62), 5-0 Moldskred (70), 6-0 Frode Fagermo 
(str. 83).
Dommer: Kjetil Sælen, Arna-Bjørnar.
Gult kort: Herman Ekeberg, Aalesund, Sandro Occhipinti, Pors.

Fikk en leksjon
Pors kom til Ålesund 
uten trener Dag-Eilev 
Fagermo. - På grunn 
av uenigheter ville 
han stå over denne 
kampen, sa lagleder 
Bjørnar Natterdal til 
Varden etter kampen.

(Imponert Normark
□ Ivar Morten Normark var im
ponert over det Pors viste de 
første 30 minuttene.

- Pors sine spillere er veldig 
fysisk robuste og veldig gode 
duellmessig. De var faktisk 
best de første 25 minuttene. 
Men sa fikk vi ristet av oss feri
en og satt i gang det spillet vi 
vet vi kan, sa en blid Normark 
etter kampen.

- Vi spiller som et topplag. 
Det vi viste i dag er rett og slett 
imponerende. Bulldoseren van
drer videre; avluttet en smør
blid Normark.

Den nyinnkjøpte svensken Olof 
Watson gjorde en god debut 
selv om det ble stjernesmell. 
Etter klampen lå han helt alene 
pa midtbanen.

- Jeg er meget skuffet. Vi kom 
hit for å kontre, men i stedet 
blir vi kontret i senk av Åle
sund, sa en veldig skuffet Wat
son etter kampen.

Svensken viste veldig god 
teknikk og arbeidsmoral, og 

' han kan helt klart bli én åvgjø- 
fehde brikke videre' for Poré.

- Dét hjelper ikke at jeg blir "•

■
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Det eneste positive for Pors var 
at nyervervelsen Olof Watson 
gjorde en lovende debut. Også 
keeper Svein Roger Dahlen års- 
debuterte, men med mindre hell.

Taktikken var å ligge bakpå og 
være trygge i forsvar, og heller 
satse på dødballer offensivt. Og 
Pors lyktes med det de første 25 
minuttene, men så var det stopp. 
De siste 15 minuttene raknet det, 
og da kom tre raske mål imot.

2-0 målet må være et av årets 
vakreste i årets 1. divisjon. Mor
ten Molskred laget sitt første av 
tre mål for kvelden. Det gjorde 
han med et frekt helspark som

-.F

1-1 
2-1
1- 3
2- 1 
4-0 
9-1 
6-0
6-0

32-32
25-37
22- 29
23- 52
24- 39
15-55

44
43 
39 
31
31
30
27
23
20
22
20
20
17
15
14
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Start 
Aalesund 
Sandefjord 
Bryne 
Strømsgodset 
Kongsvinger 
Mandalskani. 
Moss 
Hødd 
Skeid 
Hønefoss 
Haugesund 
Raufoss 
Vard Haugesund 
Pors 
Tromsdalen

.

Ydmyket etter 
alle kunstens regler

1. divisjon, menn
Bryne - Raufoss 
Haugesund - Strømsgodset 
Hønefoss - Hødd 
Kongsvinger - Mandalskam. 
Moss - Skeid 
Sandefjord - Vard 
Start - Tromsdalen 
Aalesund - Pors

f y A

_________ --________________

r
I
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slik vi gjør i dag. Vi gir oss ikke 
og skal virkelig kjempe for 
poengene fremover.

Gårsdagens «trener», den skad
de kapteinen Ole Halvor Kol
stad, var enig.
- Vi tapte for et bedre lag i dag. 

Det er lite å gjøre med. Men 
allerede på onsdag skal vi kjem
pe videre for å overleve i divisjo
nen.

Kolstad måtte sitte på benken 
ettersom Erik Pedersen spilte 
kampen, og trener Fagemio ikke 
var med til Ålesund.
- Dethar vært litt turbulens i 

det siste, sa Kolstad.
Fagermo skulle i et styremøte 

for å avklare fremtiden sin i 
klubben. Andre omgang utviklet 
seg som den første og Pors slapp 
inn tre mål til. Blant annet fikk 
Aalesund et billig straffespark på 
slutten. Molskred fikk fullføre 
sitt hat-trick og Trond Fredrik
sen fikk også puttet på et mål. 
Dermed ble det deppestemning i 
garderoben og 0-6 i sekken med 
hjem.

gikk i en fin bue inn i målet.
Da hadde allerede Hoseth gitt 

hjemmelaget ledelsen 1-0. Det 
tredje målet var av den tvilsom
me sorten. Keeper Dahlen gikk 
opp i feltet og skulle plukke en 
tilsynelatende lett ball. Han fikk 
Aalesunds angriper Paolo dos 
Santos i kroppen, og mistet bal
len til Molskred, som satte bal
len i det tomme buret. Hele Pors 
laget ville ha frispark, men dom
mer Kjetil Sælen blåste for mål.
Bedre etter pause

2. omgang startet bedre. Pors 
hadde bestemt seg for å gjøre et 
forsøk på å ta opp kampen med 
Aalesund. De dominerte første 
kvarteret, men så var det slutt. 
Det ble med noen langskudd 
som ikke var for farlige. Nykom
mer Hvidén-Watson var frisk, og 
det lover godt for kampene fram
over.
- Jeg er ikke fornøyd med 

kampen fra min side, sa han etter 
kampen.
- Men det blir slik når vi taper
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YDMYKET: Olof Hvidén-Watson spilte til ståkarakter, men både han og lagkameratene ble ydmyket etter alle kunstens regler på Kråmyra 

igår- Lf
Aalesund-Pors: 6-0 (3-0). 
Møtet med Aalesund ble 
en kamp mot overmakten 
for et Pors-lag i krise.
Målene rant inn og laget 
spilte en svak kamp. Lite 
tyder nå på at laget vil 
overleve i 1. divisjon.
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18 43-14
18 43-18
18 43-15
18 37-20
18 27-19
18 30-24
18 31-32
18 32-31
18 27-35
18 36-40
18
18
18
18
18
18



,4

o

Dahlen årsdebuterte etter sin 
langvarige bruddskade. Og han

søkt å få NFK til å «overta» Fagermo allerede 
nå - lenge før sesongen er over.

- Det er greit at jeg har bestemt meg for å 
slutte i Pors etter sesongen, men jeg fortjener å 
bli behandlet med respekt uansett. Den pero- 
nalpolitikken som her er blitt ført, er ikke bra, 
mener Fagermo, som føler at han tillit i spil- 
lergruppa.

.3

.4

.3

.4

.4

.4

.5

.5

.4

.5

PRESSEMELDING
Pors-leder Bjørn Barth ønsker ikke å uttale 
seg om saken:

- Det holder at en person i klubben uttaler 
seg. Ring Ola Hanssen, sier Barth til TA.

Hanssen henviser til pressemeldingen som 
ble sendt ut sent i går kveld.

Pors har forhandlet med Notodden FK ved
Kjetil Holta for å komme fram til en løsning,

5
Erik Pedersen

Sentral. Mye 
borti ballen.

□lof Hviden-Watson
God debut. 
Skuddvillig. Stor 
innsats.

TRUET MED SPARKEN
Fagermo ble hjemme da Pors tapte

og tok ballen med helen på baksi
den. Ballen gikk i en fin bue og 
landet i målet. Kanskje et av årets 
vakreste mål?

AaFK kjørte over Pors i det siste 
kvarteret av 1. omgang. Flere gode 
målsjanser kom på rekke og rad 
for hjemmelaget. Og etter 39 
minutter kom dagens mest tvil
somme mål. Dahlen går ut i feltet ......

'^3,

35
John-Erling Kleppe

i Usynlig i før
ste omgang

. Spilte seg
OPP-

_____________ FRODE BERG___________
Etter at Fagermo takket ja til trenerjobben i 
Notodden FK fra og med neste sesong, har 
han ikke følt tillit i Pors Grenland. Fredag 
rant begeret over for Pors-treneren.

- Pors, og i første rekke Ola Hanssen som har 
ført denne saken for Pors, har flere ganger tru
et meg med sparken og sa ovenfor spillergrup- 
pa den dagen jeg bestemte meg for NFK at jeg 
burde slutte i Pors umiddelbart, forteller 
Fagermo, og fortsetter.

- Fredag fikk jeg vite at Pors hadde spurt 
Lars Borgar Waage og Tor Ame Sannerholt 
om de kunne ta over trenerjobben ut sesongen. 
Da var det nok for meg. Da ble jeg svært ned
brutt og nedfor.

Samtidig har Pors etter det TA erfarer for-

og fredag kveld lå følgende forslag på bordet 
(hentet fra pressemeldingen):

«1. Pors Grenland og Notodden Fotball
klubb v/Kjetil Holta er enige om en økono
misk ramme, som skal avgjøres mandag, senest 
tirsdag 10. august, etter at begge parter har fått 
noe mere tid til å studere avtalen.

2. Partene er også enige om at Dag-Eilev 
Fagermo skal trene Pors Grenland ut sesong
en 2004 (31. oktober), under forutsetning av at 
den økonomiske rammen i punkt 1 innfris.»

- Er det aktuelt for deg å fortsette, Fagermo?
- Jeg har hatt lyst til å trene Pors hele tida jeg, 

men etter siste ukes hendelser og den mistilli
ten som har blitt vist er jeg veldig usikker. 
Akkurat nå er jeg bare veldig sliten og ned
brutt, og kan ikke svare på det, svarer Dag- 
Eilev Fagermo.

NOK Å GJØRE: Svein Roger Dahlen 
hadde nok å gjøre i sesongdebuten.

rene i da Pors ble nedstablet 
med hele 6-0.

JAN SINDRE ANDREASSEN
- Det ble en annen kamp en vi 
hadde håpt på. Vi ville legge oss 
lavt og satse på ett poeng, men da 
Aalesund fikk hull på byllen så 
raknet det litt for oss, sa den sym
patiske keeperen.

- Jeg tror ikke det hadde blitt noe 
annerledes om det var noen andre 
som stod i mål i dag. Aalesund var 
fryktelig gode.

Tekniske og raske spillere som 
fosset mot oss fra alle kanter. Sær-
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baller. Ingen av
store sjanser i denne perioden av

kom 1-0. Eirik Hoseth ble spilt fri 
og lurte unna keeper Dahlen og 
stopper Hagen, og dermed kunne 
han trille inn ballen i tomt bur. o .

2-0 målet var det lite Pors kunne Eneste Pors sjansene er der debu-
gjøre med. Molskred fikk en stuss 1-—---------

Aalesund - Pors Gren-< 
land 6-0 (3-0) / V 

Kråmyra stadion, 4712 tilskuere. ® 0 
Mål: 1-0 Eirik Hoseth (30). 2-0 Morten 
Moldskred (34), 3-0 Morten Moldskred 
(39), 4-0 Trond Fredriksen (62), 5-0 Mor
ten Moldskred (70), 6-0 Frode Fagermo 
(str.) (82).
Gult kort: Herman Ekeberg. AaFK. 
Sandro Occhipinti, Pors.
Dommer: Kjetil Sælen, Arna Bjornar.

PORS GRENLAND
Svein Roger Dahlen................
Andreas Nyhaug....................
Vetle Odden............................
(Jan Erik Suarez i 11 min.) 
Torkild Lorentzen ..................
(Sandro Occhinpini i 45 min. 4) 
Knut Helge Hagen................

k Marius Solberg......................
: Knut Stian Knutsen ..........
>.l (Fredrik Nordkvelle i 19 min.)

Erik Pedersen ......................
; John-Erling Kleppe................
| Christer Fjellstad ..................
i Olof Hviden-Watson............

fikk Pors en billig straffe mot seg 
da innbytter Zøares gikk i duell 
med en Aalesundspiller. Aale- 
sundspilleren falt og dommer 
dømte straffe. Den satte frode 
Fagermo kontant og utagbart i 
nettet.

ÅLESUND: Keeper Sven Roger lig kom de lett til på sidene syntes 
Dahlen årsdebuterte etter sin jeg.
langvarige bruddskade. Og han På spørsmål om han regnet med 
fikk sannelig mye å holde ting- å stå neste kamp sa Dahlen at 

n . andre tar ut laget, men at han reg
net med å stå videre.

SVIKTET: Dag Eilev Fagermo føler sterk mistillit i Pors, og ble hjemme fra gårsdagens kamp.
i 

SKIEN: Pors Grenland-trener Dag-Eilev Fagermo var ikke på Kråmyra i går da Pors ble utklasset. - Jeg 
føler at jeg ikke har tillit i klubben og fredag ettermiddag rant det over. Da bestemte jeg meg for å bli hjem
me, sier Fagermo til TA i går kveld. Nå er det usikkert om han fortsetter ut sesongen.

HOLDT FØLGE
Pors hold godt følge de første 25 
minuttene. De forsvarte seg godt, —---------------- ---------------
og satset på kontringer og død- for å «plukke» en tilsynelatende 

lagene kom til lett ball.
____ — -r Men han for en Aalesund angri- 

kampen. Men så etter30 minutter per i kroppen og mister ballen.
Molskred setter ballen i tomt mål. 
Alle trodde det var frispark til 
Pors, men dommeren godkjenner 
skåringen dessverre for Pors.

tant Watson som står for, men det

Vanskelig årsdebut for «Svenna» 
blir med halvfarlige langskudd.

2. omgang startet med at Pors 
triller ballen, uten å komme til 
særlige sjanser. Jon Erling Kleppe 
våkner til liv og kommer til et godt 
skudd som går like over.

Etter 60 minutt snapper Watson 
ballen fra AaFK forsvaret, og bur
de laget mål. Men sjuddet gikk 
utenfor. Men midt i Pors sin beste 
periode kom et nytt mål imot. 
Austnes driblet seg fri på venstre
kanten og slo ut i feltet. Fredrik- 
sens skudd var knallhardt, men i 
keeperhjørnet. Dermed 4-0 imot. 
Som i første omgang falt Pors 
sammen da de fikk mål mot deg, 
og på 5-0 målet sov hele Porsfor- 
svaret. Molskred kom alene mot 
en sjanseløs Dahlen. På slutten
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Rollefsen, Olav Hanssen, Bjørnar Natedal og Svein Barth.

X

Pors-ledelsen, med økonomiansvarlig Olav Hanssen i 
spissen, gikk på en pressekonferanse i går formiddag til 
frontalangrep på sin trener Dag-Eilev Fagermo. Hanssen 
kalte Fagermo for en løgner elter al 37-åringen uttalte til
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fylkesavisene at han var truet med sparken. Senere på 
dagen fikk Fagermo full støtte i spillergruppa, og det er 
nå klart at han fortsetter som trener ut sesongen.

Side 17
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ANGREP: Pors-ledelsen hadde lite godt å si om sin trener Dag-Eilev Fagermo på pressekonferansen i går formiddag. Fra venstre Realf
Foto: Joakim S. Enger
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Gikk i strupen 
på Fagermo 
... som fortsetter som trener ut sesongen lf(
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den rette treneren ut sesongen.

- Og du vil ikke ha problemer 
med å møte på jobben igjen?

- Nei, jeg er profesjonell nok 
til å takle det. det forventer jeg 
at alle andre rundt meg også 
er. For Pors har denne histori
en bare føyd seg inn i rekken 
av stormfulle vinder rundt 
klubben. Nå begynner snart, 
bokstavelig talt, det blå lyset å 
brenne på vestsia.

- Vi må vinne de to neste 
hjemmekampene mot Kong
svinger og Haugesund. Hvis 
ikke kan det være kjørt, inn
rømmer Fagermo, som gleder 
seg til å fortsette ut sesongen.

- Ja, om vi har fred rundt oss 
er dette laget for bra til å rykke

HILS-TORE OLSEN 
nils-tore.olsen@varden.no

PORSGRUNN Spillerne hadde 
møte med både styre og Dag Ei- 
lev Fagermo. Mange av spiller
ne har savnet informasjon og 
også lurt på hvorfor denne sa
ken har gått så langt som den 
har gjort.

- Det er dessverre spillene 
som blir mest skadelidende, det 
er synd, for de har til sjuende 
og sist ikke gjort noe galt, sier 
Fagermo, som også fikk svar på 
tiltale av Olav Hanssen.

- Hanssen kaller Fagermos

med Dag Eilev Fagermo var 
21. juni. Hvordan kan han da 
påstå i avisene at jeg vil spar
ke han, sier Hanssen spør
rende.

- Og den muntlige avtalen 
Dag Eilev Fagermo refererer 
til er bare tull. Vi har et skrift
lig referat som omhandler de 
muntlige avtalene. Den har 
Pors og Dag Eilev Fagermo 
skrevet under på. Hanssen 
mener også at treneren har 
drevet et spill som ikke lukter 
godt. - Fagermo ville selv for
lenge sin kontrakt med Pors, 
men klubben sa nei. Plutselig 
melder han fra om at familie
situasjonen har forandret seg 
i løpet av noen få måneder. Da 
har han allerede’ skrevet 
under for Notodden fra 31. ok

tober. Det hele er rett og slett 
at Fagermo har fått en lukra
tiv avtale med «onkel Holta» 
(Kjetil Holta, red.anm.), men 
at Notodden skjonte at de had
de tråkket langt over streken, 
derfor har de prøvd å reparere 
skaden med a si at det er Holta 
som privatperson som for
handler med oss. Men na er vi 
ferdig med denne saken. Vi be
klager ingen ting og har opp
ført oss som en arbeidsgiver 
skal gjøre. Fagermo har opp
ført seg uryddig og fått svar på 
tiltale av sin arbeidsgiver, av
slutter Olav Hanssen. Pors 
fikk, som Varden skrev, 
250.000 kroner i kompensa
sjon, inkludert Håvard Kle
ven.

Fagermo på trening igjen
Før morgendagens 
kamp mot Kong
svinger tyder det 
meste på at det er 
sånn noenlunde ro i 
rekkene på Pors. I 
går møtte Fagermo 
spillerne før 
treningen.

Hanssen slår tilbake
PORSGRUNN Etter at Dag Eilev 
Fagermo kalte Olav Hanssen 
sine utspill for bare tull rant 
begeret nesten over for han. 
Derfor innkalte han til en 
pressekonferanse for å fortelle 
hva som er fakta i saken.

-1 denne saken synes jeg at 
journalistene har gjort en for 
dårlig jobb. Dere burde gjort 
mer for å finne ut de reelle fak
ta i saken og ikke gjort dette 
til et angrep på meg, sier han.

Varden var i kontakt med 
Hanssen sent søndag kveld, 
men da ville han ikke kom
mentere saken mer eim det 
som sto på trykk mandag. Men 
nå har han fått nok av det han 
kaller løgn og usannheter fra 
Fagermo.

- Siste gangen jeg pratet

Fra venstre Ole Halvor Kolstad, 
Vetle Odden, Per Klarberg og Dag 

utsagn i Varden om at han bare E’*ev Fagermo 
kom med tull, for løgn og 
usannheter.

- Det får stå for han sin reg
ning. Styret og alle spillerne 
har selv vært vitne til at han 
truet å sparke meg. Det faller 
på sin egen urimelighet, sier 
Pors-treneren.

Etter spillermøtet fikk Fa
germo en klar støtte fra spiller
ne. Omtrent alle vil ha hen 
med videre.

- Det er 95 prosent av spiller
ne som vil ha deg med videre, 
fortalte Ole Halvor Kolstad 
han.

- Det varmer hjertet at gut
tene gir meg slik støtte, men 
det var også en et par forutset
ninger for at jeg skulle fotsette 
ut denne sesongen. Jeg må trå ned. Det blir en tøff kamp, men 
til helhjertet, og guttene må om vi alle står sammen kan vi
mene helhjertet at de tror jeg er klare det, avslutter Dag Eilev
den rette treneren ut sesongen. Fagermo.

mailto:nils-tore.olsen@varden.no
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FORTSETTER
PORSGRUNN: I går ettermid
dag hadde Dag-Eilev Fagermo 
møte med spillergruppa. Etter
på var treneren krystallklar: - 
Jeg trener Pors ut denne 
sesongen!

Kaoset mellom Pors Grenland og Notod
den fortsetter. Det er ikke mange måne
dene siden Kleven ble midtpunktet i en 
feide mellom Notodden og Pors Gren
land. Det endte med at Håvard Kleven 
selv måtte betale 10 000 av de 60 000 
kronene Notodden forlangte for at han 
skulle få fortsette karrieren i Pors.

Samtidig ble han sjikanert av Notod- 
den-supportere. Nå er det glemt, ifølge 
Håvard Kleven, som flytter hjem til 
Notodden etter å ha spilt for både Odd og 
Pors de siste sesongene. Han ser det hel
ler ikke som noe problem at han er en

BLIR: - Den støtten jeg har fått fra spillerne, 
Erik Pedersen og Bjørnar Natedal varmer vel
dig og gjør at jeg blir i Pors ut sesongen, 
sier Dag-Eilev Fagermo.

på dagen. Det var i juni - etter kampen 
mot Sandefjord, og alle spillerne hørte 
hva som ble sagt, forteller Fagermo.

Noe mer vil ikke Dag-Eilev Fagermo 
kommentere. Han orker heller ikke høre 
hva Olav Hanssen sa på gårsdagens pres
sekonferanse.

- Nå vil jeg gi alt for spillerne. Jeg vil blø 
for dem. Så får styret gjøre som de vil, 
avslutter Pors-treneren.

PORSGRUNN: Håvard Kleven (20) er 
spilleren som blir en del av pakkeløs
ningen mellom Pors og Notodden.

HANS EIVIND ØYGARDEN
hans.eivind.oygarden@ta.no 91568678

HANS EIVIND ØYGARDEN 
hans.eivind.oygarden@ta.no 91568678

Dag-Eilev Fagermo var sliten og lei da 
han snakket med TA i går kveld. Den sis
te tiden har vært tøff.

- Derfor varmet det voldsomt da jeg fikk 
unison støtte fra spillerne. Alle ville ha 
meg som trener ut sesongen. 1 tillegg har 
jeg fått enorm støtte fra Erik Pedersen og 
Bjørnar Natedal. Alt dette gjør at jeg blir 
ut sesongen. Jeg skal jobbe knallhardt for 
spillerne, sier Fagermo.

Pors-treneren reagerer på at Olav Hans
sen sier at Fagermo ikke svarte på telefo
nen og derfor heller ikke møtte opp til 
gårsdagens pressekonferanse.

- Jeg slo ikke på mobiltelefonen før 
klokka 10, men alle andre klarer å slå 
hjemmenummeret mitt. Jeg fikk ingen 
henvendelse om pressekonferansen. Det 
kan bevises hos Telenor. Det Olav Hans
sen sier får stå for hans regning, sier Dag- 
Eilev Fagermo.

Fagermo reagerer også kraftig på at 
Hanssen sier det er ren og skjær logn at 
Fagermo skal ha blitt truet med sparken.

- Det blir for dumt. En av gangene satt 
hele spillergruppa og hørte på da Hanssen 
sa at var det opp til han kunne jeg slutte

Kleven hjem til Notodden
del av pakkeløsningen NFK og Pors 
Grenland har kommet fram til. Og han 
skal få igjen de 10 000 kronene han måt
te betale for å bli Pors-spiller.

- Jeg gleder meg til å spille fotball hjem
me på Notodden. Nå skal jeg hjelpe 
Notodden opp i 2. divisjon, fastslår 20- 
åringen som har fått med seg 14 kamper 
og scoret to mål i 1. divisjon denne 
sesongen.

Håvard Kleven avsluttet i går sin sivil
tjeneste hos Pors. Han håper å fortsette 
den på Notodden. I går kveld satt 20- 
åringen i møte med NFKs Jan Sæterbak- 
ken.

- Jeg er glad jeg er ferdig i Pors. De siste 
dagene har vært et lite helvete - også for 
oss spillerne. Nå skal jeg spille for Notod
den ut denne sesongen, så får vi se hva 
som skjer etter det, avslutter Håvard Kle
ven.

TIRSDAG 10. AUGUST 2004

mailto:hans.eivind.oygarden@ta.no
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ALVORLIG: Olav Hanssen sparte ikke på uttrykkene da han på en pressekonferanse ga sitt syn på det han kaller «Fagermo-saken.» Hvordan Dag-Eilev Fager-
mo kan fortsette som Pors-trener etter dette er ikke lett å forstå. FOTO: TOM ERIK HOLLAND

MARTIN K. ANDERSEN^

- Vi har ringt ham og sendt mel
ding. men han tar ikke telefonen. 
At han ikke er her ser vi som 
hans arbeidsgiver alvorlig på, sier 
Olav Hanssen.

I gårsdagens TA sa Dag-Eilev 
Fagermo følgende:

«Pors, og i forste rekke Olav 
Hanssen som har ført denne 
saken for Pors, har flere ganger 
truet meg med sparken og sa 
overfor spillergruppa den dagen 
jeg bestemte meg for NFK ai jeg 
burde slutte i Pors umiddelbart.»

Men Hanssen - leder for den 
økonomiske avdelingen i Pors - 
blånekter for at han skal ha truet 
med å gi Fagermo sparken, og 
krever at treneren dokumenterer 
sine påstander i TA.

- At jeg skal ha truet med å gi 
ham sparken er ren og skjær løgn. 
Fagermo farer med logn og 
usannheter, maken har jeg aldri 
opplevd. Dette er et personang
rep uten sidestykke, sier Hanssen, 
som beskriver hendelsen slik:

PORSGRUNN: Det er 
full skjæring mellom 
Pors og Dag-Eilev 
Fagermo. Olav Hanssen 
tok i går kraftig til mot
mæle mot Fagermos 
beskyldninger om at 
Hanssen har truet ham 
med sparken. Fagermo 
selv var ikke til stede.

SAMLET GRUPPA
- Vi følte det var viktig at spiller
ne og assistenttrener visste hvor
dan det lå an. Vi samlet derfor 
spillergruppa til et mote der vi 
spurte om Fagermo fortsatt had
de deres tillit. Det hadde han. og 
da bestemte vi oss for at han skul
le 1a fortsette ut sesongen, sier 
Hanssen.

At Fagermo ber om en bekla
gelse har han ingen forståelse for.

- Beklage for hva? For at han 
har rotet det til i Pors? Det er han 
som burde beklaget seg. Han er 
fortsatt ansatt i Pors, tordner 
Hanssen, som nekter for at han 
har sagt til Fagermo at han ikke 
takler motgang.

- Jeg sa til ham i vår at nå hadde 
han en utfordring. Det hadde 
vært mye motgang, og jeg spurte 
hvordan han ville takle det.



ikke fra spillergruppa.

KOMMENTAR
Erik Enger□

mo slutter etler årets sesong. 
Selvsagt skjønner jeg at Pors vil 
ha penger når Notodden vil ha 
ham som trener ett år før kon
trakten hans går ut. Det gjør jo 
Fagermo også. Hva er så proble
met?

Jeg kan også forstå at Pors- 
miljøet føler seg litt snytt når 
Fagermo velger å forlate klub
ben, men sånn er jo fotballen. 
Fagermo er ikke den eneste som 
er blitt fristet av andre klubber, 
og uansett bør klubbledelsen 
håndtere saken med hodet og 
ikke med hjertet. Da hadde ikke 
denne håpløse situasjonen opp
stått.

Noen ganger i livet er det vik
tig å telle til ti og sluke en kamel 
eller tre før man lader kanonen. 
Hva har Pors-ledelsen igjen for 
å gå til frontalangrep på Fager
mo, slik de gjorde i går?

Kanskje følte de al de hadde 
en god sak. Kanskje var del en 
slags mental balsam for de som 
mener al Fagermo tjener for 
godt. Særlig klokt var del imid
lertid ikke, i hvert fall ikke selt i 
el kommunikasjonsfaglig per
spektiv.

For Olav Hanssen ble det en 
dag med blandede følelser. På 
klubbhuset i går formiddag var 
han blant sine egne, de blåeste 
av de blåe. På mange måter ble 
han løftet fram på en slags hal- 
lelujabølge, og det var neslen 
noe religiøst over hans «tale for 
dagen». Derfor var det definitivt

Jeg har i mine år som journalist 
aldri opplevd at partene har 
snakket så mye forbi hverandre 
som i denne saken. Fremdeles 
skjønner jeg ikke hva krangelen 
egentlig handler om. Ofrene er 
verken Pors-ledelsen eller Dag- 
Eilev Fagermo. Det er spiller
gruppa som opplever et kom
plett kaos mens de kjemper en 
desperat kamp for å overleve i 
1. divisjon.
Del er liten tvil om at Pors 

allerede i april godtok at Fager-

1 morgentimene ble lokalpres
sen invitert til et oppklarings- 
møte etter at Fagermo gikk ut i 
TA og Varden og hevdet at 
Hanssen & Co. truet ham med 
sparken.
Redegjørelse

Olav Hanssen kom med en 45 
minutter lang redegjørelse for 
saken sett fra porsemes ståsted. 
Fagermo var ikke til stede på 
pressekonferansen.

«Dag-Eilev Fagermo farer 
med løgn og usannheter, maken 
har jeg aldri opplevd. Jeg vil rett 
og slett ikke finne meg i slike 
påstander som han kom med i 
dagens presse», skrev Olav 
Hanssen i sin innkalling til pres
sekonferansen.

For utenforstående er det 
egentlig litt vanskelig å forstå 
hva konflikten dreier seg om. og 
eller gårsdagens seanse i klub
blokalene er det liten tvil om al 
konflikten mellom Fagermo og 
ledelsen i øyeblikket er fullsten
dig låst. Likevel fikk Fagermo 
full støtte i spillergruppa senere 
på dagen, og det er nå klart at 
han fortsetter som trener ul 
sesongen.
Beskjed

Fagermo ga allerede i april 
Pors-ledelsen beskjed om at han 
ønsker å trekke seg elter årets 
sesong. Partene er uenige om 
han allerede da hadde fått et til
bud fra Notodden. Fagermo 
hevder at så ikke er tilfelle, men

klubben.
Støtter Fagermo

Fagermos trenerkollega Erik 
Pedersen var helt klar i sin sak i 
går formiddag.
- Jeg støtter Dag-Eilev fullt ut, 

og håper at han blir med oss 
videre. Det tror jeg er det beste 
for alle parter. Det blir i hvert 
fall feil å hente inn en helt ny 
trener nå, sa Pedersen før møtet 
i spillergruppa. Der fikk han 
støtte fra resten av gutta.

Fagermo sa seg villig til å fort
sette dersom han hadde en sam
let spillergruppe bak seg. Bjør
nar Natedal var til stede på 
møtet, og dermed fikk spillerne 
gjennomslag selv om «red
ningsmannen» ble kalt for en 
løgner av ledelsen noen timer

tidligere.
Pedersen syns det er tragisk at 

en slik fillesak har skapt så store 
bølger, og han mener miljøet på 
Vestsida må ta sin del av skylda.
- Dag-Eilev har gjort en kjem

pejobb for Pors, og denne kon
flikten kunne vært unngått med 
bedre kommunikasjon. For folk 
på utsiden oppfattes Pors-miljø- 
et som litt sært, og det syns jeg 
klubben bør ta til etterretning. 
Dag-Eilev er så profesjonell at 
han garantert vil gjøre en maksi
mal jobb for klubben ut sesong
en.

Pedersen har sjøl ikke bestemt 
seg for om han blir med videre 
etter årets sesong. Han syns 
definitivt det blir vanskeligere å 
motivere seg etter de siste 
dagers hendelser.

LØGN: Økonomiansvarlig Olav Hanssen beskyldte Pors-trener Dag-Eilev Fagermo for å fare med løgn 
og usannheter. Han fikk støtte fra Pors-miljøet, men ikke fra spillergruppa.

at det først og fremst var famili
ære årsaker til at han ønsket å 
bryte kontrakten ett år før tida. 
Olav Hanssen mener at dette er 
feil, og beskylder Fagermo for å 
seile under falskt flagg.

Partene er enig om al det ble 
inngått en slags muntlig avtale 
om at Fagermo kunne løses fra 
kontrakten elter sesongslutt, 
men Pors hevder at de aldri har 
sagt al han kan gå gratis. 21. 
juni møttes partene til et møte 
på klubbhuset. Der ble det skre
vet el referat, der Hanssen hev
der at Fagermo skrev under på 
at Pors kunne kreve penger ved 
en overgang til Notodden.
Toppet seg

Konflikten toppet seg lørdag 
da Fagermo ga beskjed om at 
han ikke ble med til søndagens 
kamp mot Aalesund. Han 
begrunnet avgjørelsen med at 
hadde følte mistillit i forbindel
se med at Hanssen & Co. for
handlet med Lars Borgar Waage 
og Tor Ame Sannerholt om å 
overta treneransvaret allerede 
nå.
- Jeg føler at de dolket meg i 

ryggen. Vi var enige om al jeg 
skulle fortsette ul sesongen, og 
det kan ikke tolkes som annet 
enn mistillit når de forhandler 
med andre trenere uten å infor
mere meg, sa Fagermo i går for
middag.

Han hevder også al Hanssen 
tidligere i sommer, med hele 
spillergruppa til slede, sa rett ut 
at han helst så at Fagermo slut-

Frontalangrep 
iå Fagermo

... men spillerne støtter sin trener
Pors-ledelsen, med økonomiansvarlig Olav Hanssen i 
spissen, gikk på en pressekonferanse i går formiddag til 
frontalangrep på sin trener Dag-Eilev Fagermo etter al 
sistnevnte uteble fra søndagens kamp mol Aalesund. 
Erik Enger 10 vS

et skudd for baugen da spiller
gruppa senere på dagen nær
mest krevde at Fagermo skal 
fullføre sesongen.

Pors-ledelsen trodde nok at de 
parkerte Fagermo på sidelinja 
for godt, og ble på mange måter 
satt sjakkmatt da 37-åringen litt 
overraskende viste styrke og 
meldte seg til tjeneste igjen etter 
et par dager i tenkeboksen.

Hva kan Pors lære av denne 
saken? Var det riktig av Hans
sen & Co. å hive seg over 
Fagermo da han meldte forfall 
til Aalesund-kampen?

Svaret er nei. Pressekonferan
sen var tragisk for IF Pors. Selv 
om ledelsen mener at Fagermo 
er selvforskyldt, hadde de ingen 
ting å vinne på å gå ul med det 
de mener er sannheten. Hans- 
sens tordentale var en taktisk

tet.
Hanssen mener at Pors som 

arbeidsgiver er i sin fulle rett til 
å forhandle med hvem de vil så 
lenge Fagermo gir seg etter 
årets sesong.
250 000

Tross den åpne konflikten 
mellom Pors og Dag-Eilev 
Fagermo, har Notodden og Pors 
kommet fram til en løsning på 
saken. Notodden betaler 
250 000 kroner for å frigi Fager
mo fra kontrakten. Med i denne 
pakka er også spilleren Håvard 
Kleven som blir sendt hjem til 
Notodden etter sesongslutt. 
Sistnevnte ble ikke informert 
om dette før avtalen var ferdig- 
forhandlet, men skal i ettertid ha 
akseptert overgangen til moder-

bommert. Den har forsuret kli
maet mellom spillergruppa og 
ledelsen, og den har på mange 
måter satt klubben i et underlig 
lys utad.

Nå er det viktig at alle bidrar 
til å legge ting bak seg. Det har 
ikke skjedd noe kriminelt, og 
selv om det er penger i bildet, er 
fotball tross alt en ufarlig greie. 
Allerede i morgen venter er\ 
særdeles viktig oppgave når 
Kongsvinger kommer på besøk 
på Vestsida. Nå står IF Pors' 
framtid på spill, og da må per
sonlige hensyn settes til side. 
Hvis ikke, tror jeg plattformen 
klubben har klart å bygge opp 
de siste årene, kan ramle sam
men.

Konflikt uten dialog
Gårsdagens pressekonferanse 
i klubbhuset på Vestsida var 
en merkelig seanse. Sannhe
ten i den mye omtalte Fager- 
mo-saken skulle fram. Ble vi 
noe klokere?



I

Nyhaug spiller aldri dårlig. Nok 
en godkjent kamp.

i---

Involvert i begge scoringene før

Gutten er full av innsats. Vinner

scoringen. Kanonskudd i tverrliggeren.

DET * BEN T B E R GS LISERJEGSLIK

DAHLEN

SOLI
Ikke så dominerende som van* 
lig. men spiller en grei kamp.

fefr’

Dommer;
Roy Helge Olsen 6
Merket ikke at han var tilstede. Da dømmer jo en 
dommer bra.
Innbytter Pors;Jørn Marius Terkelsen i 18 min. for Fjellstad.Fredrik Nordkvelle i 3 min. for Hviden-Wat- 

son Sami Mahlio i 2 min. for Pedersen

Virker litt usikker, men rydder 
stort sett greit opp.

PORS 3 (2)
KONGSVINGER 0 (0)

I ] > HJØRNESPARK: 5-3
I j ’ OFFSIDE: 8-2

MÅLSJANSER: 9-2

Solid, sterk og som vanlig helt i hun
dre. Beviste luftstyrke ved scoringen.

Blir avslørt på farten. Litt slurv i 
pasningsspillet.

r jobber som alltid. Vinner mange baller, 
pause. Litt slurvete i avleveringene. Mang]er gjennombrudspasningene.

Glipper en ball noe unødvendig. 
Hver kamp er bra trening for

igjen. Jeg trodde vi hadde 
glemt det. Vetle Odden

Kom seg utover i kampen. For
venter litt mer fra svensken.

!]■? \ Hvem representerte de egentlig?
BL JBandagens selsomme pressekonferanse, der Olav Hanssen langet ut mot trener Dag-Eilev 
IVI Pa8ern?° °8 beskyldte ham for nær sagt enhver lite misunnelsesverdig menneskelig dyd, står 
B W Bi ettertid som et komisk opptrinn av de sjeldne i idretts-Norge. Her går et knippe supérve- 
teraner ut og «halshugger» treneren samtidig som spillerne et par timer seinere trykker ham til sitt 
bryst og gir ham full støtte. Det kan jo ikke bety annet enn at Olav Hanssen, Svein Barth og Realf 
Rollefsen - alle med særdeles lang fartstid på Vestsida - også har mistillit til egne spil
lere. Sannsynligvis er det også omvendt. Men hvem representerte de egentlig?

Det hender i fotball at spillere og trenere får tilbud om nye og mer fristende job
ber. Sånt skjer også ellers i yrkeslivet. Dag-Eilev Fagermo fikk en forespørsel fra 
Notodden Fotball. Klubben har sikret seg en rik onkel i Kjetil Holta og lokket 
Fagermo med god lønn, sportslige utfordringer, sikker økonomi og mye kortere 
arbeidsvei. Fagermo takket ja og sa han ville slutte i Pors. Da startet bråket...

At deler av miljøet på Vestsida er litt spesielt - for å si det forsiktig - vet de 
fleste som har syslet med fotball de siste 30-40 årene. Men hvem bestem
mer egentlig i Pors akkurat nå? Olav Hanssen er det vel når sant skal sies 
ikke!

Moro å synge seiersropet 
ren fra 20 j s J

WATSON 1

PORS f
Etter hvert var det bare 

et lag som spilte fot- 
ball, derfor ble ikke 
kampen den helt 

store.



Endelig jubel på Vessia

misme.

fornøyd.

FOTO: PER-EIRIK HEKKELSTRAND.

n.

KAMPFAKTA

klassisk betydning,

ke på a 
sjon.

laginnsats, mens 
mer og andre blå 
smilte som om a 
normalt igjen.

Det er selvsagt

siste uken har det 
på hodet, og selv 01

så har vel denne 
preg pa mange av c

Begynte nitrist
Det første kvarteret virket det 
som om lagene prøvde å få 
hverandre til å sovne. Men Pors 
lykkes med taktikken. Først 
lange baller for å strekke ut 
Kongsvinger-laget. Deretter be
gynte småspillet og mer rom å 
spille i. Det ga resultater.

Etter drøye 19 minutter kom 
den første scoringen. Et langt 
innkast av Marius Solberg ble 
stusset videre av Christer Fjell
stad. Inne i feltet surret Kong- 
svinger-spillerne det til for seg 
selv. John-Erling kleppe takket 
for sjansen og dunket ballen i 
mål fra drøye 5 meter.

PORSGRUNN Midtstopper Vetle 
Odden ordnet sitt tredje mål for 
sesongen og leverte nok en god 
kamp. Etter kampen var han 
overrasket over at de husket 
seiersropet. Det ropet har ikke 
gjallet i garderobene på Vessia 
siden 20. juni da Vard Hauge
sund ble slått.

- Det er lenge siden vi har 
sunget den sangen. Er nesten 
rart at vi husker den, gliser Vet
le Odden, som også synes den 
siste tiden har vært turbulens. - 
- Selvfølgelig har det vært litt 
storm. Men vi har lagt saken

Sterke Vetle
For selv etter 1-0 målet var ikke

inn sitt tredje mål for sesong
en, og ga også Pors en fortjent 
2-0 ledelse til pause.

- Det er jeg enig i. Jeg synes 
vi var klart best. Det så man ut 
av innsatsen, sier Hagen.

Etter pause var det bare et 
lag på banen. Pors fortsatte 
med spillet som kjennetegner 
dem. Derfor handlet det meste 
om hvor stor seieren skulle bli.

Pors hadde flere målsjanser, 
blant annet John-Erling Klep
pes suser i tverrliggeren. Men

Pors - Kongsvinger 3-0 (2-0) 
Pors stadion 
330 tilskuere
Mål: 1-0 John-Erling Kleppe 
(18), 2-0 Vetle Martini Odden 
(36), 3-0 Knut Helge Hagen 
(74).
Gult kort: Christer Fjellstad, 
Pors, Kjetil Byfuglien, John 
Reidar Jensen, Kongsvinger.

gjestene farlige. De kunne ha 
vært ved noen anledninger, 
men Pors-spillerne gjorde dem 
dårlige samtidig som de hadde 
pasningsspill som et bedrifts
lag.

I stedet malte porskverna 
mer og mer. Samtlige spillere 
beviste høy lagmoral. Det ga 
betaling igjen. Etter 36 minut
ter fikk blåtrøyene corner. Den 
slo Marius Solberg perfekt inn 
foran mål. Midtstopper og 
«tanks» Vetle Odden headet

punktum finale fikk kaptein- 
Hagen sette. Trond Inge Haug
land stusset et frispark i tverr
liggeren. På returen dukket ha
gen opp og fastsatte resultatet 
til 3-0.

- Dette betyr at vi har økt 
selvtillit til neste kamp mot 
Haugesund, for det er også en 
kamp vi må vinne. Det som gle
der meg er at alle spillerne leg
ger igjen 110 prosents innsats. 
Da er Pors gode, avslutter Knut 
Helge Hagen.

NILS-TORE OLSEN
nils-tore olsen@varden.no

PORSGRUNN Dag E
mo var igjen på pl

- En viktig scoring. Det ga oss 
den selvtilliten og roen vi had
de behov for, sier Hagen.

I forrige kamp lagene imel
lom sa Kongsvinger-trener Ve
gard Skogheim at Pors var det 
største drittlaget de hadde 
møtt. Hva han sier nå er usik
kert, men laget hans kommer 
garantert inn i den kategorien 
selv.

- Rart at vi husket seiersropet
bak oss. Det beviste vi i dag.

- Fornøyd med egen innsats?
- Ja, dessuten er jeg vel snart 

toppscorer, gliser han.
- Hvor gode var dere i dag 

egentlig?
- Vi har vel spilt bedre kam

per, men som et lag synes jeg at 
vi er upåklagelige. Alle spiller
ne jobber for hverandre. Da 
komme poengene også. Dessu
ten er jobben til spillerne og 
konsentrere seg om fotball. Det 
har vi gjort, og det skal vi fort
sette med, avslutter Vetle Od
den.

V^BI
MÅLTEFT: Vetle Odden scoret sitt tredje mål for sesongei

GLAD SOM EN UNGE: Knut Helge Hagen var mildt sagt glad etter kampen. Muligens har Pors tatt første skrittet på vei opp av sumpa etter 3-0 
seieren mot Kongsvinger.

mailto:olsen@varden.no


GA JERNET
for laget og treneren DAG-EILEV FAGERMO

i

PORSGRUNN: Etter en uke med bortimot unntakstilstand viste

i

6
5

5
6
5

TT:

6
John-E. Kleppe
Touchen satt fra’ 
første spark. 
Nydelig mål.

fil

5 s5 I
7 E
5 I5 5
6 !'5 8

åtte minutter da Andreas Nyhaug 
forserte 40 meter ned høyresida 
før han nesten fant Olaf Hviden 
Watson.

Etter scoringen var det mest 
Kongsvinger uten at de klarte å 
skape sjanser. Neste sjanse falt for 
Marius Solbergs fotter etter glim
rende forarbeid av Olaf Hviden 
Watson. Fra kloss hold fikk ikke 
Solberg ballen på mål etter en 
halvtimes spill.I: 

jFPj=
1. DIVISJONSFAKTA

Hodd - Start 1-5 (0-1)
Mål: 0-1 Fredrik Strømstad (29), 0-2 
Fredrik Strømstad (46), 0-3 Kai Ris
holt (52), 1-3 Dag Roar Orsal (55), 1- 
4 Ben Wright (75), 1-5 Atle Roar 
Håland, straffe (90).

Raufoss - Sandefjord 1-0 (1-0) 
Mål: 1-0 Petter Senstad (41).

Strømsgodset - Aalesund 2-4 (2-2) 
Mål: 1-0 Eldar Hadzimehmedovic (7), 
1-1 Paulo Dos Santos (17). 2-1 Tho
mas Kolbjornsen (33). 2-2 Eirik 
Hoseth (39). 2-3 Morten Moldskred 
(53). 2-4 AmirSharif (61).

Jeg 
trodde 
det ville 
komme 

1500 tilskuere 
for å se Olav og 
meg slåss på 
haugen

Vette Odden
Gikk i bresjen i 
skjebnekampen. 
God til å sette lin
ja. Sterk i duell- 
spillet.

Knut H. Hagen 
Bedre og bedre 
utover i kampen. 
Mye involvert 
framover.

_______ KURT HELLA_______
- Vi bryr oss ikke om utenom- 
sportslige ting. I dag brettet vi 
bare opp ermene og viste at alle

KANONMÅL
Et kanonmål vekte kampen fra 
noe som lignet sommerdvale. 
John Erling Kleppe dunket Chris
ter Fjellstads heading etter inn 
kast knallhardt i mål på halv vol
ley fra fem meters hold.
For Pors-åpn ingen fram til da 
hadde vært søvnig og nervøs. Et 
par halvsjanser og en stor etter en 
kjempebrøler fra Svein Roger 
Dahlen var Kongsvingers bidrag. 
Pors hadde en stor sjanse etter

kelsen nær headet i mål etter et 
halvt minutt på banen var det 
«lugna gatan» for hardt pressede 
Pors.

- Vi viser at vi klarer å tenke 
sport, men det er nok ingen tvil 
om at bråket den siste uka skjer
pet oss litt ekstra, sier Knut Helge 
Hagen som raskt legger til.

- Men nå skal vi kun fokusere 
på fotball videre.

PS: Jørn Marius Therkelsen 
spilte de siste 18 minuttene for 
Pors i sitt comeback på høyere 
nivå og viste mye positivt. Han 
kommer til å bli et viktig tilskudd 
til dagens Pors-mannskap.

Eilev Fagermo. Etter en treg start kjørte de over Kongsvinger og 
kunne fort vunnet mer.

inn, men var nesten slått ut da 
dommeren blåste.

- Det var viktig. Utrolig viktig. 
Nå må vi slå Haugesund for å 
være ordentlig med i kampen om 
fornyet kontrakt, sier Fagermo 
som på spørsmål om sin situasjon 
sier:

- Jeg synes vel vi fikk se at spil
lerne har tillit til meg etter hva vi 
presterte i dag. Jeg gleder meg til 
fortsettelsen og det tror jeg gutta 
gjør også.

Selv om Fagermo ikke ville inn 
på disputten mellom han og Olav 
Hanssen kostet han på seg en 
kommentar avslutningsvis.

- Jeg trodde det ville komme 
1500 tilskuere for å se Olav og 
meg slåss på haugen, smiler Fager
mo.

FRUSTRERTE KiL
Kongsvinger var nære på å redu
sere etter 51 minutter da de lurte 
Pors’ offsidefelle. Skuddet gikk 
like til side for Svein Roger Dah
len. Pors’ første sjanse etter pause 
kom i det 56. minutt da Knut 
Stian Knutsen slo et innlegg inn 
foran mål. Christer Fjellstad og 
Olaf Hviden Watson var millime- 
tre fra å rekke fram. Minuttet etter 
skrudde John-Erling Kleppe bal
len i tverrliggeren fra 20 meters 
skrått hold.

Det ble mer og mer Pors etter
hvert som Kongsvinger-spillerne 
ble frustrerte. Christer Fjellstad 
burde scoret 5-0 da han nikket 
svakt utenfor fra kloss hold etter 
66 minutter.

Da Knut Helge 1 lågen skjøt inn 
5-0 etter at Jørn Marius Ther-

f it

Pors - Kongsvinger 2-0 (2-0) 
Pors stadion, 330 tilskuere.
Mål: 1-0 John-Erling Kleppe, Pors, 2-0 
Vetle Odden (37), 3-0 Knut Helge 
Hagen (74).
Gult kort: Christer Fjellstad, Pors. Kje
til Byfuglien, Kongsvinger. 
Dommer: Roy Helge Olsen, Våg.

Pors
Svein Roger Dahlen....................
Andreas Nyhaug.......................
Vette Odden BB.....................
Trond Inge Haugland..................
Knut Stian Knutsen....................
Knut Helge Hagen.....................
Erik Pedersen..........................
(Sami Mahlio i 2 min.) 
Marius Solberg.........................
John-Erling Kleppe...................
Christer Fjellstad.......................
(Jorn Marius Therkelsen 118 mm.) 
Olaf Hviden Watson...................
(Fredrik Nordkvelle i 3 min.)

BRETTET OPP ERMENE: Pors-spillerne brettet opp ermene og lot seg ikke påvirke av utenomsportslig bråk. Og da var det ingenting å si på stemningen i garderoben etterpå.

FOTO: INGE FJELDDALEN

_____ _ _ — —— - - - - — w ■ a a ■ **** * ■ 

Pors-spillerne at de fortsatt er villig til å gi jernet for laget og Dag-
mann kan ta et tak, sier Pors bes
te Vetle Odden til TA.

Odden dirigerte linja bak og 
roet Pors-nervene med et svært 
viktig 2-0 mål etter 56 minutter. 
Marius Solberg slo en corner 
hvor Vetle Odden raget høyest og 
headet inn 2-0.

- Vi var ikke strålende i første 
omgang, men slapp oss løs etter 
2-0. Det var gøy i dag, stråler 
Odden.

Dag-Eilev Fagermo jublet høy
ere enn noen for hvert mål satte I T-.



Tid for
ettertanke

Erik Enger

Foto: Joakim S. Enger

Leder Svein Barth i IF 
Pors kommer ruslende mot 
Dag-Eilev Fagermo med 
utstrakt hånd. Han sier det 
ikke rett ut, men ansiktsut
trykket er ikke til å la feil 
av. Han er ikke spesielt 
stolt av den mye omtalte 
pressekonferansen mandag 
formiddag.

STØTTE: Kaptein Ole Halvor Kolstad gir 
sin fulle stotte til Dag-Eilev Fagermo.

sjakktrekk fra ledelsens side.
Kongsvinger

Spenningen er stor foran kvel
dens kamp inot Kongsvinger på 
hjemmebane. Hvordan vil de sis
te dagers hendelser slå ut?

Trener Fagermo forteller at 
Pors stiller med følgende lag:

Der fikk Fagermo gjennomgå og 
beskyldningene mot 37-åringen 
nærmest haglet, først og fremst 
fra økonomiansvarlig Olav 
Hanssen, men godt assistert av 
de andre i Pors-ledelsen.
Godt forhold
- Vi har alltid hatt et godt for

hold. Jeg syns du har gjort en 
kjempejobb for Pors. Men vi er 
amatører og gjør ikke alt riktig, 
sa Barth til en smilende Dag- 
Eilev Fagermo.

Barth legger ikke skjul på at 
han er skuffet over at Fagermo 
slutter i Pors, men han håper al 
partene nå kan legge konflikten 
bak seg og konsentrere seg om 
det sportslige.

Det var en typisk dagen-der- 
på-stemning på Pors stadion i 
går formiddag. Dag-Eilev Fager
mo ledet treninga, og ute på

Svein Roger Dahlen, Andreas 
Nyhaug, Trond Inge Haugland. 
Vetle Odden, Knut Stian Knut
sen, Marius Solberg, Erik Peder
sen, Knut Helge Hagen, Oloi 
Hvidén-Watson, Christer Fjeld 
stad og John-Erling Kleppe.

banen så alt ganske normalt ut. 
Den elektriske stemninga fra 
dagen før var blåst bort med 
sommervarmen. Noen av de 
ivrigste porseme snakket rolig 
sammen, men latteren satt lengre 
inne enn normalt. De fleste for
slo nok al den mye omtalte pres
sekonferansen ikke var noe

KLAPP: Leder Svein Barth i IF Pors kom med en ut rakt hånd da han møtte trener Dag-Eilev Fagermo 
på Pors stadion i går formiddag.

Støtt® ta 
kapteinen

PORSGRUNN: Pors-kaptein Ole 
Halvor Kolstad foler for å presisere 
noe av det som har blitt sagt om 
trener Dag-Eilev Fagermo. Samtidig 
gir kapteinen sin fulle stotte til tre
neren.

HANS EIVIND ØYGARDEN l] b 
hans.eivind.oygarden@ta.no 91568678

Pors-kaptein Kolstad er for tiden ska
det. og er tidligst aktuell for troppen 
til kampen mot Haugesund 22. 
august. Søndag ledet han Pors Gren
land fra benken i Ålesund.

- Jeg må komme med noen presise
ringer i forhold til det som har blitt 
sagt og skrevet de siste dagene. For 
det forste stemmer det ikke at klub
ben ikke var informert om at Dag- 
Eilev ikke ble med til Aalesund. Dag- 
Eilev ringte både meg og styremed
lem Bjomar Natedal. Så klubben var 
informert om at Dag-Eilev ikke ble 
med, sier Ole Halvor Kolstad.

Pors-kapteinen reagerer også på at 
det blir sagt at Fagermo skulle ha 
ringt rundt til alle spillerne for å be 
om støtte.

- Det er helt feil. Dag-Eilev ringte 
meg som kaptein og Knut Helge 
Hagen som visekaptein. Vi informer
te spillerne om hva som hadde skjedd 
på vei til Ålesund.

Ole Halvor Kolstad bekrefter avslut
ningsvis motet der Olav Hanssen i 
Pors skal ha «truet Fagermo med 
sparken».

- Det var på det første spillermøtet 
etter at Dag-Eilev hadde sagt opp. 
Alle spillerne hørte at Olav Hanssen 
sa at «om det hadde vært opp til meg, 
skulle du sluttet nå», sier Kolstad.

- Det har vært altfor kraftig kost. Nå 
må vi få fred og tenke på fotballen. 
Det å la Dag-Eilev fortsette var den 
raskeste og beste løsningen for å få 
fred. Skulle klubben funnet en ny tre
ner nå, kunne det tatt flere uker - i til
legg måtte en ny trener brukt tid på å 
finne seg til rette. Da kunne vi allere
de vært nede i 2. divisjon. Nå skal vi 
kjempe sammen for å beholde plas
sen i 1. divisjon, avslutter Kolstad.

mailto:hans.eivind.oygarden@ta.no
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JAKT: Dag-Eilev Fagermo er på spillerjakt. Nå er 
Tor Henning Hamre i søkelyset.
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til Rekdal etter at Steffen Iversen korn til 
klubben.

I forrige uke var han på prove i Start, 
men kvinesdølen ble vraket til fordel for 
Stabæks Bronimir Poljac.

- Jeg vet Hamre vil vekk fra Vålerenga. 
Og vi trenger forsterkninger for over- 
gangsvinduet stenger, fastslår Fagermo 
foran søndagens mote Haugesund i 1. 
divisjon.

Foruten Kvinesdal og Lyngdal, har Ham
re vært innom Mandalskameratene.

Der scoret han 13 mål på totalt 41 kam
per. Det gikk imidlertid langt bedre i Tal-
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- Vi sjekker ut om Hamre er en mann for 
oss. innrømmer Pors-trener Dag-Eilev 
Fagermo.

Oslo-laget hentet Hamre hjem fra Flora 
Tallinn før sesongen, men Hamre bhar 
ikke fått tillit og er langt unna laget til Kje-

linn, der det ble hele 62 mål på 49 kamper 
- og flere scoringsrekorder på sørlending
en. Blant annet var han nummer to på 
scoringslista for hele Europa i fjor med 59 
mål.

Overgangsvinduet stenger 31. august, og 
lite tyder på at Pors får forsterkninger for 
søndagens mote med Haugesund.

Med 3-0 over Kongsvinger fikk Pors nytt 
håp, og nå kommer en ny skjebnekamp på 
hjemmebane.

- De to poengene vi mistet, hadde vært 
gull verdt nå. Men vi må bare jobbe hardt 
videre, innser Fagermo.
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Pors sjekker ot Tor Henning Hamre
PORSGRUNN: Start takket nei, men 
Pors Grenland har nå kastet sine oyne 
på Vålerengas spissreserveTor Henning 
Hamre.
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MÅ GÅ VIDERE: Morten Fevang 
og Odd må gå videre i UEFA-cu-

ende høyt, men trekker man fra 
det vi får av Notodden er tal
lene skremmende, sier Olav 
Hanssen i Pors.

- Men den beste investering-

UEFA-cup redder neste år? 
Det er selvfølgelig viktig med 
sportslig suksess i den hjemli
ge serien, likevel er det i euro
pacupen Odd kan redde sat
singen for neste sesong. Røn- 
ning forklarer at inntektene 
rett til klubben vil dekke opp 
arets underskudd.

- UEFA-cupen er særdeles 
viktig. Slår vi FK Ekranas ser 
det meste mye lysere ut. Man 
kan trekke et storlag og tjene 
gode penger på tv-inntektene, 
eller vi kan ogsa ga videre til 
gruppespillet i den andre run-

-ogPors / 
reddes av 
Fagermos 
avgang
den. Uansett vil det bli gode 
penger til klubben.

- Dessuten er det viktig med 
tanke på neste års lisens for 
spill i tippeligaen. Det er nem
lig augusttallene som danner 
grunnlaget for søknaden.

- Men er det Odd som får inn
tektene fra tv-salg?

- Nei, det er Grenland fotball 
som får de inntektene. Men jeg 
tipper at klubben isolert sett vil 
tjene rundt de 750.000 kronene 
som vi har snakket om i under
skudd. For vi har ikke budsjet
tert med spill i UEFA-cupen i 
år.

- Hva skjer om det blir cup- 
exit og ingen plass i Royal Lea- 
gue?

- Det vil nok få store konse
kvenser for satsingen neste år. en for å slippe å gå på en smell, 
Det er jeg rimelig sikker på. er å beholde plassen i divisjo

nen. Da venter det minimum 
315.000 kroner fra Fotballfor
bundet, avhengig av hvilken 
plassering. Dessuten planleg
ger vi diverse dugnader som 
skal innbringe 100.000 kroner, 
legger Hassen til.

- Vi må beholde plassen, hvis 
ikke er det en «light-skandale». 
Da kan vi rykke ned med en 
halvmillion kroner i minus, 
kommenterer leder av fotball- 
gruppa, Bjørn Barth.

REDNINGEN?: Pors kan redde 
budsjettsmellen på at Dag Eilev 
Fagermo slutter i oktober.

tidlig ut i cupen og at vi har 
hentet Occean, bekrefter 
klubbdirektør i Odd, Tom Hel
ge Rønning.

hai’ Pors Fotballgruppe et 
underskudd på 200.000 kroner. 
Det i seg selv er ikke faretru-

Kronerulling for 
ny Pors-spiss

PORSGRUNN: Pors har lagt Tor Henning Hamre på is, 
men spissjakten fortsetter. - Vi har fått mange positive 
tilbakemeldinger på den kronerullingen som nå er satt 
i sving, bekrefter Pors-trener Dag-Eilev Fagermo.

THORBJØRN SKAARDAL 1(1 d 
thorbjorn.skaardal@ta.no l ] _______

Hamre takket i første omgang nei til henvendelsen fra 
Pors i går, ettersom han skal ha gitt uttrykk for at han nå 
var nærmere en spissplass i Vålerenga.

- Vi tar det til etterretning og ser på andre alternativ. 
Derfor tok jeg kontakt med Tom Helge Jacobsen, som sli
ter benken i Sandefjord. Men den tidligere Odd-spissen 
takket nei, røper Fagermo. o

Supporterklubben er blant de som ruller kroner lor a ia 
inn en ny spiss før overgangsvinduet stenger 31. august.

Fotballgruppa går mot stygge røde tall, og har ingen 
penger å leie inn spillere for. Derfor kommer nødhjelpen 
godt med. ,, , „
-1 tillegg har Norsk Hydro og IF Pors blant andre aller

ede gitt grønt lys for å bidra, sier Fagermo.

Før et eventuelt 
avansement i UEFA- 
cupen er klart og en 
plass i Royal League 
er spikret, viser 
prognosene i Odd et 
underskudd på 
750.000 kroner. På 
Vestsiden blir tallene 
reddet av at Dag Eilev 
Fagermo forsvinner.
NILS-TORE OLSEN _____
nils-tore.olsen@varden.no

SKIEN Odd gikk som kjent ho
destups ut av cupen i 3. runde 
etter flausen i Haugesund. Det 
kostet dyrt. I kombinasjon med 
økte stadionutgifter og at Olivi
er Occean ble hentet til klub
ben, kan årets underskudd hav
ne på 750.000 kroner.

-1 årets budsjett lå det allere
de innbakt et underskudd på 
300.000 kroner. Men de foreløpi
ge prognosene viser at vi kan 
ga mot et underskudd på tre
kvart million. Hovedsakelig 
kommer det av at vi gikk for Avgang til kr. 330.000

På vestsia er ikke tallene like 
store, men det kunne de ha 
vært hvis Dag Eilev Fagermo 
likevel hadde fortsatt trener- 
jobben etter kontrakten utlø
per i oktober.

For avtalen Pors fikk med No
todden var god. Klubben får 
som kjent en kompensasjon for 
Fagermo og slipper også å beta
le lønn til hovedtreneren i no
vember og desember. Dessuten 
sparer Pors 60.000 kroner på at 
Håvard Kleven ble med i Fager- 
mo-pakken. Noen av disse 
pengene er allerede innbakt i 
juliregnskapet.

- Det er helt riktig. Pr. 31. juli pen. Hvis ikke kan den sportslige 
satsingen bli redusert neste år.

ARKIVFOTO 
PER-EIRIK HEKKELSTRAND

mailto:thorbjorn.skaardal@ta.no
mailto:nils-tore.olsen@varden.no


Rask avklaring
Sportslig leder Per Karlberg i 

Pors håper på en rask avklaring. 
Selv om 50 000 kroner er mye

å skrape sammen ekstraordinære 
midler. Pengene de fikk for

Klart for 
«skjebnekam
pen»

|h. - vc

£
SAMME LAGET,
ELLER...: Dag-Eilev Fager- 
mo har ennå ikke bestemt seg 
for å kjøre samme mannskap 
som mot Kongsvinger i 
«skjebnekampen» mot Hau
gesund søndag.

Søndagens kamp mel
lom Pors og Haugesund 
blir av hele Pors-miljøet 
og tilhengerne betegnet 
som «skjebnekampen».
Thor Karlsen

Fagermo skal nemlig brukes til å 
dekke opp underskuddet i årets 
regnskap så langt.

Det foreligger heller intet nytt i 
saken omkring Jan Tore Amund
sen og hans eventuelle overgang 
fra Odd til Pors. Per Karlberg

uttrykker at saken har drøyd så 
len^e at han begynner å tvile på 
om Pors får tilgang på denne 
spilleren.

SPISS: Pors-trener Dag-Eilev Fagermo ønsker seg en ny spiss, og har rettet blikket mot Vålerenga- 
spilleren Tor Henning Hamre.

Kronerulling for 
ny Pors-spiss
Vålerenga-spiller øverst på ønskelista 
Pors har startet kronerul
ling for å kunne hente en 
ny spiss til klubben før 
overgangsvinduet stenger 
1. september, in n 
Erik Enger I I *

Firmaer og privatpersoner kon
taktes i disse dager. Klubben 
trenger om lag 50 000 kroner for 
å leie en spiss i to måneder. 
Øverst på ønskelista står Våle- 
renga-spilleren Tor Henning 
Hamre.

Men han kan i realiteten Pors 
bare glemme. Han har langt på 
vei avslått en overgang til Pors. 
Klubben fikk i går telefon fra 
spillerens agent. Hamre hadde 
meddelt denne at han i stedet for 
en overgang, hadde til hensikt å 
ta kampen om med Steffen Iver
sen om en plass på Vålerenga- 
laget. Og at Pors måtte komme 
med et skikkelig godt tilbud, 
hvis en overgang til klubben 
skulle være aktuelt.
Goalgetter

Skulle gå det slik at Pors ikke 
får anledning til å hente Hamre, 
går de glipp av en betydelig 
goalgetter. Ingen i Pors har sett 
ham i aksjon, men trener Dag- 
Eilev Fagermo har fått brukbare 
referanser av Start-trener Tom 
Nordlie. Hamre var nylig i Kris
tiansand og prøvespilte, uten å få 
kontrakt.
- Han scoret veldig mange mål 

på Start-treninga, men Nordlie 
mente at han var litt for treg til at 
de ville hente ham, forteller 
Fagermo.

Hamre scoret 69 mål på 40 
kamper for Flora Tallin fra Est
land før han ble hentet til Våle
renga før denne sesongen. Han 
har imidlertid fått lite spilletid, 

, og etter at Oslo-klubben hentet 
- Steffen Iversen, er veien til A- 
. laget blitt enda lengre for goal- 
| getteren.

Måltyv
' - Vi trenger en spiller som er 
; god inne i boksen. Vi har stor 
I fart på kantene, og derfor må 
! ikke spissen være lynrask hvis 
i han er en dyktig avslutter, sier 
1 Fagermo.
| 37-åringen har også flere spil- 
i lere i kikkerten. Sandefjords

Hjalmar Johansen er en kar 
Fagermo har sansen for. Han har 
spilt midtstopper de siste sesong- penger, håper han at Pors klarer 
ene, men har tidligere scoret 
mange mål som spiss.

Vinner Pors, er de godt med i 
kampen om å få fornye 1. 
divisjonskontrakten. Med tap 
er muligheten betydelig svek
ket.
- Det er kanskje litt drøyt å 

kalle det skjebnekamp, sier 
Pors-trener Dag-Eilev Fager
mo.
- Men det er en kamp vi må 

vinne. Gjør vi det, har vi 
skaffet oss et pusterom. Og 
en god mulighet for det som 
skal skje fremover.
- Med tap, da?
-Da er situasjonen langt 

vanskeligere. Selv om det sta
dig er mange kamper igjen å 
gjøre det på. Men det å tape 
tenker jeg ikke på. Vi skal da 
heller ikke tape en kamp vi 
må vinne.

I går kveld hadde Dag-Eilev 
Fagermo ikke bestemt seg for 
om han skulle stille med sam
me startoppstilling som mot 
Kongsvinger. Nemlig Svein 
Roger Dahlen, Andreas 
Nyhaug, Vetle Odden, Trond 
Inge Haugland, Knut Stian 
Knutsen, Knut Helge Hagen, 
Erik Pedersen, Marius Sol
berg, John-Erling Kleppe, 
Christer Fjellstad og Olof 
Hvidén-Watson. 1 ren «Never 
change a vinning team»-stil. 
Eller alternativt - å la Sandro 
Occhipinti, som sto over mot 
Kongsvinger, komme inn for 
en eller armen.
- Det med «Never change a 

vinning team» er noe fra 
gamle dager og en «regel» 
som blir brutt veldig ofte. 
Som jeg ser det nå, er det 
mest sannsynlige at det 
mannskapet som startet mot 
Kongsvinger, starter igjen. 
Men jeg holder Occhipinti- 
muligheten åpen. Han har 
verdifulle egenskaper i den 
rollen han har på laget.
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-Jeg var lei meg da dette
er
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TEKST
Thor Karlsen

hva spillesystemet angår. Jeg 
har ikke vært borti det systemet 
Pors spiller tidligere. Men dette 
er......................... .

sen» var tom. Men den svenske 
besøkende var en spiller klub
ben gjeme ville ha. Og forsøkte

ikke. Samtidig som han var en 
for god spiller til annetlagsfot- 
ball. Han kom i en litt kjedelig 
situasjon. Derfor ble det med 
kun to år for plankebyklubben. 
Selv sier Olof at han hadde to 
bra år i Østfold-klubben, men 
som fotballspiller hadde han 
ambisjoner utover det tilbudet 
han hadde der. Og valgte å hop
pe av. Det betydde starten på en 
noe omflakkende periode.
Hadde ikke penger
-Jeg «hoppet» hjem lil Gøte

borg etter Fredrikstad-perioden. 
Og dro etterpå til Karlsruher 
SC, for prøvespill. Det gikk bra. 
Så bra at treneren ville ha meg.

venske Olof Hvidén-Watson kom til Pors - og 
•w overbeviste fra start av. Pors ville knytte ham til 
seg umiddelbart. Men så enkelt var det ikke. Det ble 
overgangsrot. Med NFF og det svenske fotballfor
bundet som sentrale aktører. Før saken løste seg på 
beste måte.

§ g

E - 
© o

Både for klubb og spiller. Olof 
selv sier at han nå har lagt den 
kjedelige perioden, med mye _ 
venting og frem og tilbake, bak å selge spillere for å finansiere 

kjøpet. Men det rakk de ikke før 
overgangsvinduet var lukket og 
låst.

Og Olof søkte lykken i en 
annen tysk klubb. Borussia 
Dortmund. Der han trente med 
klubbens U23-lag. Han gjorde 
et solid inntrykk der også, men 
slutten på den historien hadde et 
latterlighetens skjær over seg.
Lurt av treneren
- Treneren ville ha meg i klub

ben, men han ville se meg i
en 

definitiv bestemmelse. I kamp-

Sportrettet
Navn: Olof Hvidén-Watson. Alder: 22 år.
Yrke: Fotballspiller.
Sivilstatus: Samboer - med Jannicke.
Hobby(er): Fotball og musikk.
Favorittidrettsutøver: Det var Asprilla - tidligere Newcast- 
le-spiller.
Favorittmat: Alt utenom kokt fisk.
Sist sette film: En hip hop-film for en tid tilbake.

slik det foregikk. Han driblet og 
slo pasninger. Og jeg prøvde så 
godt jeg kunne å treffe goalen. 
Jeg traff i hvert fall noen gang
er.

Han var i Ørgryte til han var 
11 år gammel. Da nyttet han 
bopel og et klubbskifte var nød
vendig. Morlanda ble hans nye 
klubb? Der han spilte på klub
bens gode guttelag. Før han 
foretok nok et klubbskifte. Til 
Stenungsund, som 14-åring. En 
stor klubb, med 1. divisjonssta- 
tus på den tiden.
Forbigått og sur
-Som 14-åring trente jeg 

også av og til med klubbens A- 
lag. Men da de, på et litt senere 
tidspunkt, skulle ta ut nye spil
lere til A-lagsstallen, valgte de 
å satse på 17- og 18-åringer. Jeg 
følte meg forbigått og ble sur. 
Så sur at jeg sa Stenungsund 
farvel.

Og den nye klubben, ble Vås- 
tra Frolunda. Som 15-åring. 
Den klubben som hadde det 
beste juniorlaget i svensk fot
ball. Der kom Olof med. Og 
hadde suksess. Han var med på 
å vinne SM-tittelen i juniorsam- 
menheng. Og var med på 
sportslige suksesser både hjem
me i Sverige og utenlands.
Formet i Våstra Frolunda
- Det er heller ingen tvil om at 

det er Våstra Frolunda som har 
formet meg mest som fotball
spiller. De hadde en helt unik 
treningsstil. Med bevisst satsing 
på spissing av spillernes kvali
teter. Klubben har da også fått 
frem mange virkelig gode spil
lere. For meg var det en utrolig 
lærerik periode.

Han holder da også stadig 
kontakten med spillere han spil
te sammen der. Og han var i 
klubben inntil Fredrikstad kom 
på banen og hentet han over til 
norsk fotball.
- Brå overgang?
- På en måte, ja. Jeg oppdaget 

snart at det er mer bevisst tre
ning i norsk enn i svensk fot
ball. I norske klubber er det mer 
fokusering på grunnspillet. I 
svenske klubber ser de helst at 
spillerne trener mest på det de 
er gode på.
Nå porser ■ og trives

Den tidligere så omfattende 
og omflakkende fotballkarrie- 
ren er nå et tilbakelagt stadium. 
I hvert fall foreløpig. Han er nå 
porser og trives som sådan. Han 
kan tenke seg å spille for klub
ben fremover også. Selv om 
fotball på elitenivå er hans defi
nitive mål. Han har tro på Pors 
også. Og at klubben har 1. divi- 
sjonsstatus også neste sesong.
- Det er helt selvsagt. Og jeg 

lover å bidra med det jeg kan 
for at høstsesongen skal bli 
skikkelig god, sier Olof Hvi
dén-Watson.

hva systemet heter. Det 
grunnen bare sifre.
Kjedelig situasjon

Han spilte for Fredrikstad i 
sesongene 2002 og 2003. Fast a o__
på førstelaget var han imidlertid konsentrere meg om" fotballen 

igjen. I Pors.
Fotball all sin dag

Han har spilt fotball all sin 
dag. Hvordan det begynte, hus
ker han ikke. Utenom det at det 
var fotball-lek sammen kamera
tene på hjemstedet. Nesten døg
net rundt. Olof merket snart at 
han hadde talent. Det gjorde det 
ekstra moro. Han hadde funnet 
sin idrett og det han ville drive 
med.

Klubbfotball kom han med i 
som fem/seks-åring. 1 klubben 
Ørgryte i Gøteborg.
Dannet radarpar
- Da jeg kom med i klubben,

i kampene utover høsten. Selv 
føler han å ha glidd godt inn 
både i Pors-miljøet og som en 
av gutta på laget.
-Jeg synes det har fungert

bra. Jeg har fortsatt mye å lære Borussia Dortmund og var gått 
på i trenerteamet i Borussia 
Mønchengladbach. Og hadde 
latt den klubbsøkende fra Sveri- 

klart ikke det viktigste. Spil- ge fullstendig i stikken.
ler vi bra, spiller det liten rolle - Jeg var lei meg da dette 

i skjedde, men jeg kan le nå. Jeg 
dro hjem til Floda, men slett 
ikke med halen mellom beina. 
Og ble der inntil Pors kom på 
banen. Nå er heldigvis denne 
roteperioden over. Og jeg kan
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Fra kjedelig til hyggelig
- Det var kjedelig da det sto 

på. Men desto hyggeligere var 
det da det hele løste seg som 
klubben og jeg selv ønsket det. 
sier Olof Hvidén-Watson.

Han har nå spilt tre kamper i 
Pors-trøya. Debuten fant sted i 
treningskampen mot Sande
fjord. Debutanten scoret kam
pens eneste mål og ble matc
hvinner. Etter det har han spilt 
to seriekamper. Borte mot Aale- kampsituasjon før han tok 
sund og hjemmekampen mot d ’**’ ’ ' ’ T’
Kongsvinger. Han velger å tro situasjon kom jeg ikke der nede, 
at måten Pors-laget spilte og så jeg dro hjem til klubben min i 
fungerte på i Kongsvinger-kam- Sverige, Floda, for å få spille 
pen er måten det skal fungere på kamper. Og Dortmund-treneren 

lovet å ta turen for å se meg i 
aksjon.

Men treneren dukket ikke opp 
på noen Floda-kamper. Han 
hadde rett og slett hoppet av fra

gsh> aas
£ *

ifli
° E
S-S-Sg i 
: g 5 .§><> cg «H

fe &

IliH
110 
. 03«3^5 
S Q. 1 

Ifl sM fe I



Tiden moden for seier
1 I

PORS 2 (2)

-1

Upresis,-oppsp^rgæTdJX.

Knut Stian Knutsen

Knut Helge Hagen

John E. Kleppe Christer Fjellstad 01 of H vidén - Watson

PORS LAG 4-3-3

Dag Eilev Fagermo 
mener spillerne bør 
kjenne sin besøk
elsestid og gå 
seirende ut av 
morgendagens 
oppgjør mot Hauge
sund.

1. divisjon 
Fotball menn

blir tøft, men jeg satser på at vi 
skal klare det.

Fagermo optimistisk for fram
tiden.

- Vi hai* fått ny selvtillit og 
vet at vi er gode på hjemme
bane. Kanskje har vi fordel av å 
spille på kunstgress, men spil
ler vi slik som vi gjorde mot 
Kongsvinger, regner jeg med 
seier uansett.

- Og framtiden?

- Det er jo nesten sånn at vi 
må vinne samtlige kamper her
etter hvis vi skal overleve i di
visjonen. Det kreves 30 poeng, 
men vi hai-jo allerede spilt mot 
tabelltoppene Start og Åle
sund. Etter min mening har vi 
en fair sjanse til å vinne mot de 
øvrige lagene vi ikke har spilt 
mot ennå.

Belærende tribr 
Svein Roger Dahlen,

Bedre selvtillit
Etter den etterlengtede seieren 
mot Kongsvinger har Pors fått 
fornyet selvtillit. Til tross for 
at laget, som ligger under ned- 
rykksstreken med 17 poeng, 
har mange tøffe slag i vente, er

nyhauc

PORS-HAUGESUND
Pors Stadion 

22. august 

klokken 18.00

■

Svein Roger Dahlen 
Vetle Martini Odden

levnt og tøft
Haugesund er vel egentlig et 

iv de lagene som har overras
ket meg negativt. De har ikke 
lart å leve opp til de forvent- 
lingene jeg hadde, erklærer Fa- 

:rermo, til tross for at Pors tapte 
ta lagene møttes tidligere i år. 
Lampen på Haugesund Stadi- 
>n endte 1 - 0 til hjemmelaget. 
Til Pors’ fordel skal det imidler- 
id sies at Haugesund ikke på 
loen måte vant overbevisende, 
>g at det jevne oppgjøret like 
■jerne kunne gått telemarking- 
ines vei. Ifølge Fagermo kom- 
ner også morgendagens møte 
il å bli en jevn batalje.

- Jeg regner med at det kom- 
ner til å bli en tett kamp der 
et gjelder å omsette de få mål- 
jansene vi kommer til å få. Det

KARINA HACEM 
karina.hagen@varden.no

SKIEN Etter den etterlengtede 3- 
0 seieren mot Kongsvinger sist 
uke løfter Pors Grenland blik
ket mot ytterligere avanse
ment. Den siste tidens turbu
lens mellom trener, Notodden 
og Pors-ledelsen så ut til å gi 
spillerne en ekstra gnist som 
forhåpentligvis kan føre pors- 
grunnslaget ut av bunntilvæ- 
relsen. Hvert eneste oppgjør 
framover blir en kamp for før- 
stedivisjonstilværelsen, og Dag 
Eilev Fagermo mener seier 
over Haugesund absolutt er 
nødvendig. Tiden er rett og 
slett moden for det nå.

ut. dq vell»
•unerøst til Pors-keeper 

, som drøyde tiden på 
stillingen 2-3.

F

' INNBYTTERE:
fornkn?uOMC?ipinti’20 mln“«er 

He Se Hagen (5)

God den første halve timen, 
forsvinner helt ut av kampen 
i andre omgang.

HJØRNESPARK: 10-4 
OFFSIDE: 2-3 
MÅLSJANSER: 5-3

Solid bakover på banen, men sliter 
med nøyaktigheten offensivt.

Helt grei kamp i midtbane- 
P°sisjon. Ikke blendende, men 
gjor jobben.

Andreas Nyhaug 

Trond I. Haugland

Erik Pedersen Marius Solberg

Har kontroll på sin venstre 
oackposisjon, men er lite med 
fremover på banen.

pors S F """ 
W HAUGESUND 3 (2)

Ikke habil på gjestenes første sco
ring, svak på scoring nummer to.

Helt ordinær kamp av Haugland.
presse inn 3-3.

Alvorlig situasjon
- Det er veldig viktig at vi 
vinner denne kampen. Hauge
sund befinner seg omtrent på 
samme sted som oss på tabel
len og er et lag vi definitivt må 
slå, sier Dag Eilev Fagermo til 
Varden. Porstreneren mener at 
spillerne burde forstå hvor al
vorlig situasjonen er og handle 
deretter.

- Slike kamper må vi vinne 
for å overleve i førstedivisjon. 
Jeg er ganske sikker på at spil- 
erne kjenner sin besøkelsestid 
)g vil vinne. Tiden er definitivt sitter han på innbytterbenken i det ytterst viktige oppgjøret mot Haugesund, 
noden for et løft, fortsetter Fa- 
jermo, som ikke har latt seg 
mponere av Haugesund så 
angt denne sesongen.

Pors tapte knepent 2-3 j 
en kamp preget av 
midtbanekrig. Hauge
sund kriget seg til full 

kjW»SSJ«rd.oppgJ.ret

Ble byttet ut for å få mer trykk 
fremover på banen• -

■ . ■■ .

,.

_ ______ I
SEIERSTOKT: Sandro Occhipinti er tilbake etter å ha vært utestengt som en følge av gule kort. I morgen 
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KAMPFAKTA |

lette og' spillet vårt faller‘helt 
sanimen etterpause. Vi blir 
presset til a sla langt på Chris

ter (Fjellstad, .red.. anm:). og 
midtstopperne til Haugesund 
fikk godt tak på ham etter

hvert, . sier, tomalscorer John 
Erling Kleppe.

Pors Grenland - Haugesund 2-3 
(2-2)
Pors stadion
430 tilskuere
Mål: 0-1 Christian Grindheim 
(2), 1-1 John-Erling Kleppe (9), 
1-2 Grindheim (26), 2-2 Kleppe 
(38), 2-3 Jostein Grindhaug (65).
Gult kort: Carl-Olof Hviden- 
Watson, Pors Grenland.
Dommer: John Åge Mjåland, 
Imås.

I stedet var det nevnte 
Grindheim som viste effekti
vitet. På en mulighet som ikke 
kunne kalles målsjanse, satte 

■ han inn dagens andre scoring. 
Pors-keeper Svein Roger Dah- 
len var ikke med på lobben, 
som dalte ned halvmeteren 
under tverrliggeren. I beste fall 
keepermat, i allefall ikke en 
målsjanse.

- Haugesund gjorde 
oss dårlige og og vi 
legger oss ikke ned 
for å dø på grunn av 
dette tapet, sier Dag 
Eilev Fagermo etter 
at Pors tapte 2-3 
for vestlandslaget 
søndag. Fremtids
utsiktene til blå- 
trøyene er dermed 
mer dyster enn 
på lenge.
TOM ARNE BORCERSEM 
tom.arne.borgersen@varden.no 

PORSGRUNN Tre poeng mot 
Haugesund og fotball-livet had
de sett langt lysere ut for Pors. 
Null poeng, ble fasiten.

- Ja, men vi kan ikke legge 
oss ned og dø av den grunn. Det 
er klart dette var en viktig 
kamp hvor vi skulle hatt alle 
poengene. Nå får vi brette opp 
ermene og sikre oss nødvendi
ge poeng i de ti neste kampene, 
legger Dag Eilev Fagermo til.

Gavepakker
Ironisk nok sto det 1-2, men 
fortsatt manglet det målsjan
ser lagene hadde spilt seg fram 
til. Alle tre scoringene kom 
som et resultat av gavepakker. 
Også omgangens fjerde sco
ring kom etter en gi-bort-sco- 
ring. John Erling Kleppe luk
ter alltids scoring og man gir 
ikke ham metervis av plass på 
cornere. Olof Widen-Watsons 
corner var presis og bredsiden 
til Kleppe var dødelig.

2-2 burde gitt gnist og full 
tenning hos Pors, men etter 
pause ble blåtrøyene med pa 
det de for all del skulle unngå. - 
Vi ble med på krigen, i stedet 
for a rulle ball på ett og to 
touch. Det hindret oss i å bru
ke kantene slik vi skulle, leg
ger Fagermo til.

Spesielt enkelt ble det heller 
ikke da innbytter Jostein 
Grindhaug satte inn den tredje 
FKH-scoringen etter tjue mi
nutters spill av annen omgang. 
Skuddet fra tjue meter duppet 
inn ved vinkelen og var kam
pens prestasjon, men presset 
var altfor dårlig da Grindhaug 
fikk sikte og slå ballen.

Tomålscorer John Erling 
Kleppe og resten av Pors- 
mannskapet jaget den viktige 
tredje scoringen, som aldri 
kom. Angrepsrekke til Pors ble 
byttet ut kvarteret før slutt, 
uten tellende resultat. Nær
mest var Vetle Odden, som 
gikk i duell med keeper Steinar

På defensiven
Pors var hele tiden pa defensi
ven i oppgjøret mot Hauge
sund. Nå ogsa tabellmessig. Al
le lag foran pa tabellen, unntatt 
Raufoss, sikret seg poeng i hel
gens runde og nedrykksspøkel- 
set. henger over skulderen.

- Nå er det nødvendig med po
eng på bortebane. Vi får tenke 
Skeid i uka som kommer og pa 
hvordan vi skal ta bortepoeng. 
Der har vi ikke vært gode nok 
denne sesongen, sier Fagermo. 
Pors-treneren ser fremover og 
oppgavene er soleklare. Pors 
må ha poeng.

Allerede etter tre minutter 
var Pors på defensiven. Kris
tian Grindheim fikk ballen 
mellom midtbaneleddet og for
svarsfireren, på tolv meter, og 
klinte til via et Pors-bein, under 
keeper Svein Roger Dahlen og i 
mål. Scoringen var enkel og 
flere får ta skyld i den skjebnes
vangre scoringen. Jakten på 
tre poeng gikk likevel litt en
klere da John Erling Kleppe 
scoret drøye fem minutter et
ter. Offensive Christer Fjellstad 
vant duellen med FKH-keeper 
Steinar Eikje og Kleppe satte 
inn dagens første Pors-scoring 
med bredsiden.

Pors fikk spillet til a gli, bruk- Eikje og sistnevnte mistet bal
te kantene og spilte bra helt.til . len T på utsiden av stolpen.
avslutningsfasen. . Sjansene .- Utrolig surt og bittert. Det 
kunne kommet, men glitret . er. helt upødyendig a tape en 
med sitt fravær. kamp som denne. Målene er for

mailto:tom.arne.borgersen@varden.no


Stø kurs mot

TAP: Erik Pedersen og lagkameratene kom ikke opp mot prestasjonene fra Kongsvinger-kampen. Med gårsdagens tap blinker nå et blått
lys for Pors. Foto: Danny Twang

Pors skuffet og tapte 2-3 i gårsdagens skjebnekamp mot 
FK Haugesund på Pors stadion. Toppscorer John-Erling 
Kleppe scoret to mål, men til liten nytt. FK Haugesund 
koblet grepet etter pause, og nå er det seks poeng opp til 
sikker plass for for våre gutter. Med andre ord; Det luk-

nedrykk
Pors sviktet i skjebnekampen

PORSGRUNNS DAGBLAD
MANDAG 23. AUGUST 2004 ♦ UKE 35 ♦ NR 161 ♦ LØSSALG KR 10,00 

HAR DU TIPS TIL PD? RING PÅ TELEFON 90 52 01 50 - DØGNET RUNDT

tet nedrykk av gårsdagens Pors-lag. Jakten på en ny 
spiss intensiveres denne uken, og en skikkelig goalgetter 
er kanskje det siste håpet for Vestsida-klubben.
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til å ta feil av.

knock out på John-Erling Kleppe.

FAKTA
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spill. Christer Fjellstad kjempet en 
duell med gjestenes keeper, som 
glapp ballen ved kanten av 16- 
meteren. Der dukket Kleppe opp, 
og fra skrått hold skjøt han ballen 
i nettmaskene til 1-1.

2 MÅL: John-Erling Kleppe, som her kommer seg fri, scoret to mål, men det 
hjalp lite.

o4

3
5
5
4
4
4

........5
4
6
4

utenfor etter en drøy halvtimes 
spill, før storscorer Kleppe igjen 
fant nettmaskene. Denne gang 

corner av nevnte Hviden-
Watson, hvorpå ballen etter en

stuss havnet bak i feltet. Der sto 
Kleppe umarkert og dunket inn 
2-2.

Frem mot pause hadde Pors 
Grenland flere muligheter til å ta 
en fortjent ledelse, men verken 
Christer Fjellstad eller to ganger 
Knut Helge Hagen klarte å få tel
lende resultat.

JOHN ERLING KLEPPE 
Stort pluss for to nye 
mål av lagets storsco
rer. Var ofte kreativ når 
han var i aksjon, men 
ble brukt for lite ute på 
høyrekanten.

5
KNUT STIAN KNUTSEN 
En ny bra gjennom
ført kamp av Knut
sen Virker trygg og 
sikker på opp- 7* 
gaven sin.

KEEPERMAT
Pors Grenland fikk imidlertid en 
ny kalddusj. Og igjen var det 
Christian Grindheim som var 
mannen bak scoringen.

Etter godt angrepsspill fikk 
Grindheim ballen utenfor 16- 
meteren, og han nølte ikke med å 
skyte. Men skuddet var ikke har
dere og mer velplassert enn at det 
burde vært keepermat for Svein 
Roger Dahlen.

Med ledelse 1-2 til Haugesund 
føltes det der og da ut som om

Kroppsspråket hans er heller ikke en snau målsjanse.

Christian Grindheim flikket bor
ti beinet til en Pors-spiller og 
mellom hendene til keeper Svein 
Roger Dahlen, før den trillet over 
streken.

- Veldig unødvendig scoring, sier etter 
Kleppe om den saken.

SVAK OMGANG
Annen omgang ble et lite antikli
maks for alle som håpet at Pors 
Grenland skulle sette inn det 
avgjørende støtet. Spillet ble for 
lite konstruktivt, kantene ble 
brukt alt for lite, og spillet i denne 
omgangen ble mer som en krigfø
ring mellom to jevnbyrdige mot
standere enn sjanseskapende og 
underholdende fotball.

Det eneste lysglimtet var at 
omgangens eneste scoring var en 
liten perle. Jostein Grindhaug fikk 

gjestene hadde scoret to mål på drømmetreff fra 20 meter, og bal
len dro seg ned i krysset, utagbart 
for keeper-Dahlen.

Pors Grenland fikk ikke til en 
skikkelig sluttspurt, og kampen 
ebbet ut med et skudd fra John 
Erling Kleppe som strøk utenfor.

- Haugesund lyktes med å ta 
bort midtbanen vår i annen 
omgang, og vi klarte ikke å få spil-

5
VETLE ODDEN

Var tøff i duellene.
Uredd som alltid Kan 
ikke lastes for scoring
ene.

VELDUG TUNGT
- Akkurat nå er det veldig tungt. 

To-målsscorer John Erling Klep
pe henger med hodet og ser alvo
ret i situasjonen.

- Dette var en veldig viktig 
kamp. Det var vi fullt klar over. 
Så når vi taper kampen og mister 
tre poeng på hjemmebane, er det 
klart jeg er skuffet, sier Kleppe.

Der og da ser han liten glede i 
si ne to scoringer.

- De var greie nok de. Jeg var på 
rett plass til rett tid. Men det betyr 
lite akkurat nå, sier Kleppe.

Hi

Pors Grenland - Haugesund 
2-3 (2-2)

Pors stadion. 430 tilskuere. < u 
Mål: 0-1 Christian Grindheim (4), 1-1 
John Erling Kleppe (11). 1-2 Christian 
Grindheim (25), 2-2 John Erling Kleppe 
(37), 2-3 Jostein Grindhaug (65) 
Gult kort: Olof Hviden-Watson, Pors. 
Dommer: John Åge Mjåland, Imås.

PORS GRENLAND 
Svein Roger Dahlen............
Knut Stian Knutsen  
Vetle Odden  
Trond Inge Haugland ..........
Andreas Nyhaug  
Knut Helge Hagen  
(Sandro Occipinti i 20 min.) 
Erik Pedersen ....................
Marius Solberg  
John Erling Kleppe  
Christer Fjellstad ................
(Ole Halvor Kolstad i 15 min.) 
Olof Hviden-Watson ...... 
(Jørn Marius Therkelsen i 12 min.)
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PORSGRUNN: Pors Grenland kunne med seier over Haugesund få heng på 
lagene over nedrykk-streken i 1. divisjon. Men ballen trillet gjestenes vei på 
Vestsiden, og til tross for to scoringer av John Erling Kleppe måtte Pors 
Grenland gå poengløse av banen etter tap 2-3 mot tabellnaboen fra vest. 

 
terIe rauup Men samme Kleppe fikk rettet

--------------------------------skuta på rett kjøl igjen med sin 
Med seier over Haugesund ville scoring etter drøye ti minutters 
de to lagene være likt med 20------ — — •
poeng hver. Med 2-3 i protokol
len og tre poeng til gjestene står i 
stedet Haugesund bokført med 23 
poeng og Pors Grenland med 17 - 
og bare ett lag bak seg på tabellen.

X
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PORS OVERTOK
UHELDIG START Pors Grenland kom imidlertid til-

John Erling Kleppe og Pors Gren- bake, og resten av omgangen had- 
land fikk seg en real bakoversveis de hjemmelaget et godt grep om. 
allerede i åpningsminuttene. Hau- Ballen ble spilt gjennom midtba- 
gesund utnyttet svakt forsvarsspill nen og ut på kantene, og det 
hos hjemmelaget, og skuddet fra åpnet gjestenes forsvar. ‘ 

’ ‘ ~ ‘ ’’ ’ Olof Hviden-Watson viste seg let vårt til å gli. Men vi kan ikke
frem med et skudd som strøk legges oss ned å dø av den grunn.

’ ’ ‘ Neste søndag møter vi Skeid, og 
da skal vi gjøre alt vi kan for å 
komme sterkere tilbake, oppsum
merer Pors Grenland-trencr Dag KNOCK OUT: Haugesunds Trond Erik Bertelsen prøver seg på en skikkelig 
Eilev Fagermo etter kampslutt. knock out på John-Erlino Kleone

ra

WHO® s
w /I æw® 

‘ ' = Wffl

AVGJØRELSEN: Pors-keeper Svein Roger Dahlen hadde ingen heldig kamp. Her må han se FK Haugesunds Jostein Grindhaug sette inn seiersmålet til 2-

x ti 1.11II
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Slipper ikke

Hilsen ROddan

OGrenland Fotball må redde Pors

2?/

om å la Jan Tore Amundsen 
(bildet) spille resten av

<3/ io

gjørma, hvis det finnes gjørme på 
I
Odd derimot rykker ned med fynd og 

tid, hvor Odd og Pors kjempet om {x 
re, penger, heder og ære i 1. divisjon. 
Hva gjør Grenland Fotball da? Og tenk 
dere hvis Tollnes henter inn de seks

beider med.
Hvis Grenland Fotball funge

rer, så må det vises før over- 
o.—  ir. Få Armin 
Sistek og Jan Tore Amundsen 
til Pors nå. Det er nå det er vik
tig, for Pors må bli i 1 divisjon. 
Hvis Odd ikke gir en spiller til 

j at sammarbei- 
det burde avikles så fort som 
mulig.

Jeg har aldri hatt troen på 
Grenland Fotball, men jeg håper 
de kan vise meg og alle de andre 
motstanderene at GF kan gjøre 
noe for Pors også.

Marius Talmo

ger plassen til Odd med en banan av en 
scoring), - Reis til (Bom)Hoff (Oddrera- 
ne kritiserer sin Espen og Brede etter 
gjentatte bom), Nor(d)nes og ned (Odd 
rykker ned etter at Jan-Frode blir fraløpt 
på slutten av kampen), Kim sa la bim 
(Engen tryller ballen i eget mål i beste 
Bjarte-stil), Kassa er Tom (Rønning har

> mer penger), Sandstøl (Ame måtte 
gjøre comeback), Homstøl (Bård måtte 
gjøre comeback), Fevrang (Morten får 
sitt tiende gule kort på munnbruk), eller 
Festang (midtbanespilleren header fire 
ganger i stanga), osv.

Hvis Odd rykker ned har jeg bare en 
kommentar: Bunnen er nOdd -din Kodd, 
hmmm?

u? Amundsen til Pors
PORSGRUNN: Odd takket i av. Nå kan de ikke en gang slip- 
går nei til Pors henvendelse pe 18-19 mann i stallen til Pors 

- da ser ikke jeg noe poeng i 
. . . samarbeid. Husk at Pores ga
sesongen i 1. divisjon. - Et bort vår beste spiller i Trond 
fantastisk samarbeid, kom- Viggo Toresen til Odd i vår, ref- 
menterer Pors-trener Dag- ser Fagermo.
Ellev Fagermo.
Med avslaget legger også Pors 
spillerjakten død før over- 
gangsvinduet stenger.

- Vi greier ikke å hente spil
lere som kan forsterke laget 
med de pengene vi har. Derfor 
er det bedre å fortsette med den 
stallen som jeg allerede har.

Pors sliter i 1 divisjon og er 
under den røde streken. Det er 
synd for det er viktig for hele 
Porsgrunn at vi har et bra fotball 
lag i byen. Pors trenger en viktig 
forsterkning i stallen, så de ikke 
rykker ned. Derfor mener jeg at 
Grenland Fotball må ta kontakt 
med Odd for å få de til å si ja til 
at Jan Tore Amundsen eller 
Armin Sistek kan gå til Pors.  
Jan Tore Amundsen ønsker selv gikk til Notodden, Tarjei 
å spille 1 divisjonsfotball i Pors. .7.2 - a
Han viste seg bra fram på tre- over til Pors og 
ningskampen mellom Pors - 
Sandefjord i sommer. Armin 
Sistek sa i avisa Agderposten at 
han ønsker seg vekk fra Odd og lagt

VUU UXUOV1 A A vxu.  Hvis Odd ikke gir en spiller til
de prøver å gjøre alt for at Pors Pors, mener jeg a. ......
skal rykke ned. Martin Wiig avibb
reiste til Sandefjord, Lars Lien 
o  ~ i Dale
burde fått tilbud om å komme 
over til Pors og Jan Tore 
Amundsen som vil til Pors, får 
ikke lov av Odd. Det er synd å 
se at en klubb prøver å få øde- 

en klubb som de sammar-

Odd, Pors (oq Tollnes) i 1. divisjon?
\Det er løv i luften. I Telemark-fotballens 
varden er fargene derimot verken gule 
eller røde, men blå, sorte og hvite. Like 
sikkert som at løvet faller mot bakken, 
ramler Odd nedover tabellen, mens Pors 
allerede har landet i noe som likner 2. 
divisjon. Odd og Pors har skikkelig mot
vind og vann i (fotball)støvlene, og der
som ikke noe drastisk skjer, kan det ende 
med nedrykk for begge to. ~ o o-------------- 7 ..

Men la oss tenke tanken at det skjer en ket. Da er allerede Morten Rønningen og 
radikal forandring -med Pors. På en P D.Z.. L—L. " 1  
mirakuløs måte reiser de blå seg fra høst- spillerne med langtidskontrakt har 
gjørma, hvis det finnes gjørme på en I' 1 1  
kunstgressbane da, og berger plassen, dersom de rykker ned. Svartmaler jeg? 
Odd derimot rykker ned med fynd og J.„ 2 2^
klem. Da er vi plutselig tilbake 25 år i på Falkum. For dette kan skje, og i høst-

— r>— i..-----a __ Spj|]e_ mørket blir ingen skånet. Ingen må kom
mer her å fortelle meg at ikke Pors og 
Tollnes, (i jubelrusen av sportslig fram
gang og cognac) da vil gjøre alt de kan

at han mistrives i klubben. Da 
burde han få spille resten av 
denne sesongen i Pors. Nå må 
Odd begynne å tenke på spille- gangsvinduet stenge 
renes beste og ikke bare seg n 
selv.

For meg så virker det som om 
Odd blåser i Pors. Det er synd at

Odd-direktør Tom Helge 
Rønning klargjør med denne 
begrunnelsen eliteserielagets 
beslutning:

- Vi har ikke lykkes å hente 
ytterligere forsterkninger og har 
så små ressurser at Amundsen 
må bli der han er. Vi kommer 
heller ikke til å jobbe mer med 

T. . „ - - r. ,.r å forsterke stallen før over- 
Ifølge Fagermo er ruts-miljø- gangSVinduet stenger nå og set

et rystet over at Amundsen ikke ter Sfrek forjj det er s£ knapt 
sendes over klubbgrensene. mecj « kvalitessikre ytter-

- Pors har aldri fått en eneste i- 
spiller fra Odd som det svir litt *

poengene de har til toppen for å stikke kjepper i hjulene til storheten 
------ui-------- TT- - J - ’ fra Skien.

Dermed vil vi kunne få århundrets fot- 
.  divi

sjonslag, hvis vi regner med Bambles 
damelag. Men herrene vil nok få sin del 
av spalteplassen i Varden, TA og PD.

* Z Z____ i
skulle jeg gjeme vært sportsjournalist og ikke

Notodden rykker opp i 2. divisjon, og 
deretter opp i 1. divisjon. Ooooops, nå 
ble det vel, vel mye fantasi. La meg hel
ler bruke fantasi og kreativitet på avistit- 
ler som Odd vil møte dersom dette 
skrekk-scenarioet slår til:

Som et blylOdd (Beskrivelse av Odds 
frie fall på tabellen). My Bonnie is over 
the Occean (Olivier reiser hjem). Sven- 
ske-faen (Henriksson reiser hjem etter 
nedrykket), Rambekkham (Anders ber-

og rykker opp. Hva da med 
telemarskfotballen? . 

Så mister Odd Alexander ballkrig i Telemark, med fire 1.
Aas, Anders Rambekk og 
Armin Sistek. Holtan blir 
ikke kvitt skadene sine og ... f  . , «a^a, x

mister motivasjonen. Bent Inge Johnsen Titlene vil lyse mot ledelsen i Odd. Da 
og Morten Knudsen slår fortsatt ikke til L------------ -- CIJ—v '''tf U. J. UCAAAO U

og Ame Sandstø gir seg grunnet nedryk- Fagermo Pors-trener igjen. Ja, tenk hvis
— -11—X4---U 1-* -> •

Ronny Deila borte. Kanskje har noen av 
j en 

klausul som sier at de kan gå fra Odd 
’ * ' • - - > 

Ja, selvsagt, men tankene bør være tenkt



Vil revitalisere

SAMARBEID: GF-griinder Rune Frønes mener at Odd og Pors må revitalisere Grenland Fotballs for
retningsidé.

18 og 19 i Odd enn å utvikle seg 
videre i Pors. I tillegg snakker 
ikke klubbene godt nok sammen 
med tanke på hospitering av spil
lere og utvikling av en felles tre- 
ningsarena.
Veivalg

Inntil en bedre forretningsidé 
foreligger hos Odd eller Pors, er 
Frønes sikker på at klubbene vil 
være tjent med å få samarbeidet i 
Grenland Fotball på skinner

mellom Pors og Odd er i ferd 
med å gjenoppstå, tror han ledel
sen både på Falkum og på Vest
sida, ser viktigheten av at Gren
land Fotball består.
- Men dette går ikke av seg 

selv. Klubbene må sette i gang 
en prosess før det er for sent. Det 
må legges vekt å utvikle en tyde
lig fotballkultur i Grenland til 
beste for både Odd, Pors og de 
andreklubbene, fastslår Rune 
Frønes.

igjen.
-De har ikke noe valg. Både 

Odd og Pors kan utvikle egne 
forretningsideer, men før dette 
skjer, må de være lojale mot 
Grenland Fotball.
Kollektivt ansvar

Frønes vil ikke legge ansvaret 
på enkeltpersoner. Han mener 
det nå er opp til klubbene å få 
samarbeidet på skinner igjen. 
Selv om den gamle rivaliseringa

Grenland Fotball-griinder 
Rune Frønes tror den 
sportslige stagnasjonen i 
Odd og Pors skyldes at 
klubbene ikke er lojale 
nok på den opprinnelige 
forretningsideen.
Erik Enger 75I _________

Frønes mener at klubbene ikke 
har noe valg. Hvis ikke forret
ningsideen revitaliseres, vil lufta 
sakte, men sikkert sige ut av GF- 
ballongen.
Konseptet

Grenland Fotballs forretningsi
dé går ut på fem hovedpunkter:

* Eliteseriespill med Odd.
* 1. divisjonsspill med Pors.
* Skape fellesfølelse og identi

tet.
* Markedsføre Grenland.
* Et samarbeid til eksempel for 

andre.
- Dette var en helhetlig forret

ningsidé som lokket fram 
næringslivet og engasjerte folk i 
Grenland på en måte vi aldri 
hadde opplevd tidligere. Nå føler 
jeg at klubbene er i ferd med å 
fjeme seg fra viktige deler av 
forretningsideen, sier Frønes.
- Mer konkret?
- Det sportslige samarbeidet 

fungerer overhodet ikke. Jeg vil 
ikke legge skylda på noen, men 
konstaterer at klubbene ikke 
snakker godt nok sammen.
Unge spillere

Frønes legger ikke skjul på at 
utveksling av spillere er et av 
punktene som ikke fungerer etter 
intensjonen.
- De beste spillerne skal spille 

for Odd. Det gjør de i dag. Pro
blemet er at de unge, lovende 
spillerne heller forblir nummer

forretningsideen
GF-griinder maner til fortsatt samarbeid



Vi har

fra Haugesund-kampen, John- 
Erling Kleppe, får plass på midt
banen. Og kan score mål fra den 
posisjonen også. Knut Helge 
Hagen går ned i midtforsvaret. 
Knut Stian Knutsen har vært

syk, men trente igjen torsdag. Og 
er aktuell for å fortsette forsvar
sjobben. Trond Inge Haugland er 
alternativet.
- Stemningen blant spillerne er 

bra. De har taklet situasjonen

bra. Skulle nesten ikke tro at de 
befant seg i den situasjonen de 
gjør på 1. divisjonstabellen. For
håpentlig betyr det at trår til eks
tra på Voldsløkka søndag, sier 
Dag-Eilev Fagermo.

- Situasjonen er vanskeligere 
enn den hadde vært om vi hadde 
slått Haugesund, men umulig er 
den ikke, sier Dag-Eilev Fager
mo.

-Spillerne er, i høyeste grad, 
innstilt på å slåss for plassen i 1. 
divisjon. Her er det ingen som 
har gitt opp noe som helst. Spil
lerne er veldig innstilte på å slå 
Skeid søndag. Det mener jeg 
også vi har en fair mulighet til. I 
hvertfall er Skeid, som har mis
tet flere spillere, et svakere lag 
nå enn de var i vårsesongen. Det 
er heller ingen tvil om at spiller
ne er innstilt på å pynte litt på 
den svake bortestatistikken vi 
har.

Sier Dag-Eilev Fagermo, som, 
gjør visse forandringer i lagopp
stillingen i forhold til Hauge
sund-kampen.

Sandro Occhipinti spiller fra 
start. I angrepet. Tomålscoreren

BRA STEMNING: Pors-trener Dag-Eilev Fagermo uttrykker at stemningen blant spillerne er bra. 
Tross den situasjonen laget er i. Han lover at Pors-mannskapet skal slåss for den muligheten de stadig 
har til å berge 1. divisjonsplassen.

ikke gitt opp
Dag-Eilev Fagermo 
uttrykte foran forrige 
kamp at det var en kamp 
Pors måtte vinne for å ha 
en rimelig bra mulighet til 
å berge plassen i 1. divi
sjon. Det ble tap, nå er 
situasjonen langt vanskeli-

Thor Karlsen 1 v



Christer var
helt konge

Foto: Danny Twang

KAMPFAKTA

oo

til å klare oss. Dette er ikke kjørt 
ennå, avrundet en optimistisk 
Dag-Eilev Fagermo.

8 
6 
4 
6 
5 
5
6 
6
5 
6 
8

«Godset»

REDDENDE ENGEL: Christer Fjellstad ble Pors' reddende engel og sørget for to meget viktige sco
ringer på Voldsløkka i går.

i 15 min. for Sandro Occhipinti, 
Ole Halvor Kolstad i 13 min. for 
Olof Hvidén-Watson, Trond Inge 
Haugland i 5 min. for Erik Peder
sen.
Spillerbørs Pors 
Svein Roger Dalen 
Andreas Nyhaug 
Vetle Odden 
Knut Helge Hagen 
Knut Stian Knutsen 
Erik Pedersen 
Marius Solberg 
John-Erling Kleppe 
Olof Hvidén-Watson 
Sandro Occhipinti 
Christer Fjellstad

Skeid-Pors: 1-3 (1-1). 
Pors-trener Dag-Eilev 
Fagermo nølte ikke med å 
utrope tomålsscorer Chris
ter Fjellstad og keeper 
Svein Roger Dalen som de 
to største heltene etter den 
viktige borteseieren over 
Skeid i går. - Christer var 
helt konge, jublet Fager- 
rao.
André R. Kolve ________
Og det var Christer Fjellstad som 
sørget for at Pors fortsatt klamrer 
seg til håpet om å overleve i 1. 
divisjon. Angrepsspilleren ban
ket inn både 2-1 og 3-1 og bidro 
strekt til et aldri så lite mirakel 
på Voldsløkka.
- Fortjent
-Jeg mener vi vant fortjent i 

dag. Vi fikk til og med et mål 
annullert, og i tillegg hadde vi 
fem-seks store målsjanser, kom
menterte Dag-Eilev Fagermo.

John-Erling Kleppe sendte 
Pors i ledelsen etter åtte minut
ter, og Fagermo er ikke snau i sin 
karakteristikk av goalgetteren.
- Jeg tror ikke jeg kjenner noen 

som scorer så mye mål som 
John-Erling. Han er rett og slett 
utrolig, sa en opprømt Pors-tre
ner.
Kalddusj

Etter 18 minutter fikk imidler
tid blåtrøyene seg en aldri så 
liten kalddusj. Skeid fikk hjørne
spark og Vetle Odden fikk stjer
netreff med hodet. Ballen suste

inn i nettet bak Svein Roger 
Dalen og sørget for 1-1 til pause.
- Spillerne viste imidlertid god 

lagmoral og de viser en selvtillit 
de egentlig ikke har, skrøy 
Fagermo.

Svein Roger Dalen rettet også 
et straffespark i andre omgang, 
og da Christer Fjellstad la på til 
3-1 fem minutter før slutt kunne 
de tilreisende supporterne slippe 
jubelen løs.
- Hvis vi slår Strømsgodset på 

hjemmebane førstkommende 
helg, har vi for alvor muligheten

Voldsløkka stadion søndag, fot
ball 1. divisjon menn: Skeid-Pors: 
1-3 (1-1).
Mål: 8. min. 0-1 John-Erling Klep
pe, 18. min. 1-1 Vetle Odden (selv
mål), 47. min. 1-2 Christer Fjell
stad, 85. min. 1-3 Christer Fjellstad. 
Innbytter Pors: Marius Therkelsen



DAHLEN

A
PEDERSEN

Alltid en trussel med farten 
sin, men vi så altfor lite til 
den mot Skeid. Pådro seg en 
noe billig straffe.

Innbyttere:
Jørn Marius Terkelsen i 17 minutter for Sandro Occhipinti, Ole Halvor Kolstad i
10 minutter for Olof Hviden-Watson, Trond Inge Haugland i 1 minutt for Erik Pedersen

Et forbilde med sin energiske 
innsats og gjorde mye riktig 
sin midtbaneposisjon.

PORS
En innsatsfylt, sjanserik og 

severdig forestilling for 
uvanlig mange tilskuere 
på Voldsløkka.

Tryggheten selv i ankerrollen 
på midtbanen. Bevarer roen 
når Skeid jakter utliking.

Dommer: Dag Vidar Havsås (6) 
En grei dag, hvor de få feilene gikk begge 
veier.

r;' nt

ifWÉI
Reddet straffe og grep mester
lig inn ved flere anledninger. 
Matchvinner like mye som 
Fjellstad.

Gode dødballer og langpas- 
ninger. Leverer varene på ven
streback, men heller ikke noe 
mer.

Borte i store deler av første 
omgang, men fikk en pang- 
start på andre. To scoringer og 
god innsats etter pause.

SKEID 1 (1) 
PORS 3 (1)
HJØRNESPARK: 6-3
OFFSIDE: 1-1 
MÅLSJANSER: 8-5

Gjorde ikke så mye ut av seg. 
Ville gjerne sett ham på flere 
raid framover. Farlig når han 
kom til innlegg.

På det jevne mot gamle lagka
merater, men slet med kjappe 
Skeid-spisser i første. God i an
dre omgang.

Spiller med høy risiko i perio
der og lager et unødvendig 
selvmål i første. Spilte seg opp 
i andre.

Våken på returen da han scoret sitt 
tiende mål for sesongen. Ville 
vinne og bidro sterkt til seieren.

- Jeg spilte med gåsehud 
i ti minutter etter den 
scoringen.

Tomålsscorer Christer Fjellstad

Brukbar start, men fikk etter 
hvert lite igjen for innsatsen. 
Gjorde forarbeid på det første 
målet.

H UJ113:J*1: 1-1 «j 
te . J

Øyeblikket: Da Christer Fjellstad snudde 
på en femøring og sendte en 
markkryper i mål til 2-1 like etter hvilen.



Ikke helt borte

GÅSEHUD: Christer Fjellstad fikk endelig nettsus

KAMPFAKTA

Pors fikk mye å juble 
for på Voldsløkka i 
går kveld. Laget vant

er Fjellstad til Varden.
Men 20-åringen, som er om

skolert fra midtbanespiller til 
spiss, hadde mer på lager. Like 
for slutt punkterte han kam
pen med lobb over keeper. Han 
hadde all grunn til å være for
nøyd etter fem målløse kam
per i Pors-trøya.

- Scoringene betyr mye for 
meg personlig. Nå slipper jeg a 
ga og vente på det første målet.

Cupfinale
- Jeg følte jeg hadde god kon
troll da jeg gikk opp på den 
corneren, men fikk en dytt i 
ryggen og traff helt feil på bal
len, sukker Odden.

Målet ble heldigvis ikke 
skjebnesvangert. Trener Dag 
Eilev Fagermo var lettet over 
at Pors sikret seg tre livsvikti
ge poeng da laget trengte det 
som mest.

- Dette var en liten cupfinale 
for oss. Vi måtte vinne. Men vi 
må ta tre poeng også mot 
Strømsgodset neste helg, sier 
han.

Det var selvfølgelig ekstra dei
lig at vi også vant kampen, si
er han.

Gåsehud
Det stod 1-1 ved pause på 
Voldsløkka. Det kjappe målet i 
andre omgang var akkurat det 
som skulle til for komme på of
fensiven igjen. - Jeg hadde gå
sehud i ti minutter etter den 
scoringen. Det er den beste fø-

Skeid - Pors 1-3 (1-1) 
Voldsløkka 
611 tilskuere
Mål: 0-1 John-Erling Kleppe 
9,1-1 Vetle Odden 18 selv
mål, 1-2 Christer 
Fjellstad 48,1-3 Christer 
Fjellstad 84.
Gult kort: Ame Jensen, Skeid. 
John-Erling Kleppe, Olof Hvi- 
den-Watson og Ole 
Halvor Kolstad, Pors.

- Dommer: Dag»Vidar Havsås" * -

Reddet straffe
Skeid var minst like farlig fo
ran mål som Pors, men gang 
på gang møtte de veggen i en 
strålende Svein Roger Dahlen. 
30-åringen bidro sterkt til sei
eren i hovedstaden.

- Det var viktig at jeg fikk 
noen tidlige redninger og litt 
ekstra selvtillit. At jeg reddet 
straffe var en ren bonus, smi
ler Dahlen.

Etter halvtimen ble nemlig 
Olof Hviden-Watson avblåst 
for en forseelse mot en Skeid- 
spiller. Men Mohammed Ab- 
dellaoui klarte ikke å lure 
Pors-keeperen fra krittmer- 
ket.

- Vi måtte vinne for å være 
med i kampen om ny 
kontrakt. Vi vant på god inn
sats mot Skeid, mener Dahlen.

John-Erling Kleppe satte 
dagsordenen da han scoret på 
en retur etter bare åtte minut
ter.

Occhipinti gjorde forarbei
det da han tvang Skeid-keepe- 
ren til å slå ballen i tverrligge- 
ren. Men Pors landet med et 
brak da Vetle Odden headet 
ballen i eget mål til 1-1.

BORTEJUBEL: Såndro .Occhipinti (nr. 9) jubler med målscorer John-Er
ling Kleppe etter Pors’ ledermål borte mot Skeid søndag. Det ble til 
slutt seier 3-1 - og første trepoenger på bortebane.

PETER TUBAAS_____________

OSLO Helt siden han fikk til
bake spillelisensen 1. juli har lelsen jeg har hatt på lenge, si- 
Christer Fjellstad jaktet årets 
første mål. Mot Skeid løsnet 
det endelig for unggutten fra 
Skien. Han gjorde alt selv da 
han scoret 2-1 like etter pause.

- Jeg skulle egentlig ha flik
ket ballen videre, men fant 
ingen alternativer. Da hadde 
jeg ikke noe valg. Jeg snudde 
meg og siktet mot lengste stol
pe. Heldigvis gikk den i mål, 
gliser Christer Fjellstad.

- håpet lever 
etter sener på 

årets første kamp på Voldsløkka 
bortebane, og Christer 
Fjellstad scoret to da 
han endelig fikk hull 
på byllen.
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Marius Solberg 

God kamp på 
midtbanen. Slår 
mye smarte pas- 
ninger. Loper 
mye.

Skeid-spiller Knut Helge Hagen 
og Vetle Odden - som 1 ’ ’ 
uheldige involveringer i 1. 
omgang - spiller seg stort opp og 
leder an i korstoget mot årets tre 
første bortepoeng.

- TRODDE DET 
VAR RETT UT

Ole Halvor Kolstad kommer inn 
for Pors og bruker under ett 
minutt på å skaffe seg en karan
tene og bli snytt for straffespark
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Svein R. Dahlen
Stor kamp. Steng
er målet fullsten
dig når det blåser 
som verst.

en ukjent side av seg selv.
- Jeg sier alltid at man må kjippe 

over keeper når du er alene, så jeg 
gjorde det. Jeg tror jaggu det var 
med venstra også, skrattler han og 
forteller at resten av gutta på laget 
har sådd tvil om ungguttens tek
niske ferdigheter.

Y\ 
A

OSLO (Skeid - Pors 
Grenland 1-3): Så løsnet 
det endelig for borte- 
katastrofen Pors - takket 
være tomålsscorer 
Christer Fjellstad som 
scoret sine aller første 
mål i 1. divisjon. Skeid 
ble virkelig satt på plass 
av poengsultne Pors- 
spillere med kun ett mål 
for øyet: å gjøre alt for å 
berge plassen i 1. divi
sjon.

1 F

J7
Christer Fjellstad

To uhyre viktige 
mål. Jobber 
som en trell og 
viser samtidig 
prov på god 
teknl]^
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____  TOM ERIK THORSEN
Med en bortestatistikk (0-1-8) 
som ligner mer på en dårlig grøs- 
serfilm av typen «kalkun» var det 
ingen bønn for hvitkledde Pors 
på Voldsløkka. Å reise hjem med 
null poeng var aldri tema.

At Pors-trener Dag-Eilev Fager- 
mo etter kampen valgte en noe 
uvanlig karakteristikk av laget sitt 
sier alt om at temaet var tre 
poeng.
-1 dag var vi som en god long- 

drink - lagmoralen var blande- 
vannet og matchvinnerne var... ja, 
gliser han til TA og lar det være 
opp til enkelte å velge innhold i 
glasset. Mens han mumser på et 
stykke påspandert sjokoladekake.

Nå skal det godt gjøres å få både 
Christer Fjellstad og Svein Roger 
Dahlen opp i et glass, men hadde 
en klart det hadde det vært et 
glass med et innhold som både 
sørger for å smelle og stenge ver
den ute på én gang.

Unge Fjellstad stod igjen grass
matta i Oslo med to scoringer på 
samvittigheten. Sverma reddet et 
straffespark og flere enorme sjan- 
ser. Skeid-spiss Mohammed 
Abdellaoui stod bak de fleste. 
Han kan umulig sove godt i natt. 
Det kan i aller høyeste grad Pors- 
keeper Dahlen gjøre.

- Jeg er utrolig godt fomøyd med 
at vi vinner. Det er jo en milepæl 
å ta tre poeng borte, sier Dahlen 
til TA i garderoben.

- Ikke minst er det godt å kom
me tilbake etter en dårlig sist, føy
er han til.

SNUDDE KAMPEN
Det første kvarteret var en fryd. 
Pors spiller aggressivt og viser at 
dette er en kamp de vil vinne. 
Når John-Erling Kleppe header 
inn ledermålet etter at Sandro

Occhipinti har satt ballen i tverr- 
liggeren er det høyst fortjent.

Etter 17 minutter fyrer Moham
med Abdellaoui av et skudd som 
går via Vetle Odden. Avslutninga 
er farlig nære ved å gå inn bak en 
utmanøvrert Dahlen. Minuttet 
etter er Odden uheldig igjen da 
han setter et hjørnespark i eget 
nett.

Da tar Skeid over og styrer kam
pen. Abdellaoui lurer Odden 
igjen etter 25 minutter, men bal
len går til corner. Like etter lager 
Hvidén-Watson et klønete straf
fespark. Da trer Svein Roger Dah
len fram og sørger for å pense 
kampen over i Pors’ spor igjen.

2. omgang er ikke mange sekun
dene gammel da Christer Fjell
stad markerer seg. Fra 20 meter 
smeller han inn ledermålet til
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Skeid-Pors 1-3 (1-1)
Voldsløkka, 611 tilskuere
Mål: 0-1 (8) John-Erling Kleppe, 1-1 I 
(18) Selvmål (Vetle Odden), 1-2 (46) • 
Christer Fjellstad. 1-3 (83) Fjellstad
Gule koit John-Erling Kleppe, Ole Halvor j 
Kolstad (Pors) og Arne Jensen (Skeid) ■! 
Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad Fot- j 
bau

Pors ' 
Svein Roger Dahlen ..........
Andreas Nyhaug...................
Vetle Odden........................
Knut Helge Hagen ................
Knut Stian Knutsen ............
Erik Pedersen .....................
(Trond Inge Haugland fra 88) 
Marius Solberg....................
John-Erling Kleppe................
Sandro Occhipinti............
(Jørn Marius Therkelsen fra 74) 
Christer Fjellstad .................
Olof Hvidén-Watson 
(Ole Halvor Kolstad fra 79)

r' 
f

■■
bLu hl: unnsiei rjuiisiau swiyui iui at / uio-naput -----------------------~ hsns første i 7. divisjon.

Samtidig knuste bortebanespøkelset. I bakgrunnen trener Dag-Eilev Fagermo, som har hatt klokkertro på den unge
FOTO: TOM ERIK THORSEN

venstre for keeper. - Jeg så at jeg før råsterke Fjellstad viser fram 
hadde en Skeid-spiller bak meg, ' ’ ' -:J--------
så jeg dytta ham vekk. Og jeg vet 
jo hvor målet står og klinte til, 
beskriver Fjellstad om sitt første 
mål.

Skeid-innbytter Dawda Leigh 
steller i stand liv og røre for Knut 
Stian Knutsen og resten av Pors- ...........
forsvaret, men den hvitkledde 20-åringen fiyktet at søndagens 
backrekka får renset unna. Ex kamp kom til å bli en kortvarig 

Xv.o^.i affære da han ble løpt ned av en 
hadde flere Skeid-spiller og ble liggende.

- Jeg fikk en mild hjernerystelse 
i forrige kamp. Når jeg da får en 
smell i huet etter bare fem minut
ter trodde jeg det var rett ut med 
meg. Heldigvis forsvant det fort.

Sier hardhausen som ikke kun
ne hatt det bedre etter en fotball
kamp. - Så glad som jeg er nå har 
jeg ikke vært på flere år, tror jeg. 
For hadde vi tapt i dag, ville det 
vært sjanseløst.
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SLO TIL: Christer Fjellstad sørget for at Pors-håpet fortsatt lever med to mål mot Skeid 
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Pors låner rutine
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fotballspillere, og, såvidt jeg vet, en 
flink trener som har konkrete øn
sker om hva han vil. For meg er 
dette gode betingelser. Jeg har 
fortsatt ambisjoner på banen.
Hadde jeg ikke hatt det, hadde 
jeg ikke tatt dette initiativet.

Pors forsøkte å hente Jo
hansen tidligere i 

. år, men fikk
nei.

Pors-

andre tanker.
- Dag Eilev (Fagermo, red. anm.) har hatt Hjalmar i kikkerten ganske 

lenge. Da sjansen bød seg, var det lett å ta denne avgjørelsen, sier Pors’ 
sportslige leder, Per Karlberg. Han sørget for å få papirene underskre
vet mandag ettermiddag. Går alt etter planen, er Johansen klar til hel
gens kamp hjemme mot Strømsgodset.

- Hjalmar er en spiller med rutine og sterke sider som vi trenger i la
get. Flere av våre spillere har gitt ham veldig gode skussmål. Hjalmar 
kan bli en viktig brikke for
oss, sier Karlberg.

KLAR FOR PORS: Hjalmar Johansen (t.h.) skrev 
igår under utleiepapirene, og er klar for Pors 
resten av sesongen. - Han har sterke sider som 
vi trenger i laget, sier Pors’ sportslige leder, Per 
Karlberg (t.v.). FOTO: BJØRN BORGE

er 1 
veldig 

innstilt på å takke 
for tilliten med å job
be iherdig de neste 
månedene for at Pors 
skal berge plassen i 1. 
divisjon.

- Det er alltid mer 
spennende når man er in
volvert i enten topp eller 
bunn. Jeg gleder meg til å 
komme i gang.

K': •'
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Partene har ikke 
tenkt tanker om en 
fortsettelse av sam
arbeidet etter se
songen.

Gode spillere - Hittil har det ik-
- Jeg har møtt Pors flere ganger både i år og i ke vært et tema. . 

fjor. Et spennende lag med mange gode Hjalmar har < 
kontrakt med San
defjord ut neste se- > 
song, sier Karl- 1 
berg.

Veteranen 
imidlertid

Pors har sikret seg den rutinerte Sandefjord- gruimsklubben var imidlertid ikke vond å be da Johansen kom på litt 
spilleren Hjalmar Johansen på lån for resten 
av sesongen. - Jeg innså at jeg ikke hadde 
noe valg hvis jeg ville spille fotball i høst, og 
Pors er et spennende lag, sier 33-åringen.

BJØRN BORCE ___________________________________
bjorn.borge@varden.no
SANDEFJORD Johansen, opprinnelig fra Haugesund, har farts
tid fra bl. a. Lillestrøm, Skeid, Fredrikstad og Sandefjord. I år Spennende 
har det imidlertid blitt så som så med spilletid, og midtstoppe- Partene har 
ren har ikke startet en kamp siden helt i begynnelsen av juli.

- Jeg gjør dette utelukkende av sportslige årsaker, sier Jo
hansen, som føler han vet ganske mye om hva som venter.
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Mange trodde at den nye Pors- 
spilleren var en spiss, men det er 
han ikke. Han har spilt mest som 
midtstopper og på midtbanen.
Kan score likevel
- Spiss er jeg ikke. Men jeg 

kan score mål likevel, var Hjal
mar Johansens kommentar til 
akkurat den saken.

andre Pors-spilleme i tidligere 
sammenhenger.
En liten runde

Han har da også gått en liten 
runde som fotballspiller. Han 
startet i Haugar. Senere ble det 
Lillestrøm, Strømmen, Skeid, 
Fredrikstad og Sandefjord. Før 
han ble Pors-spiller mandag.
- Jeg kommer med blanke ark. 

Pors er ny klubb for meg. Og jeg 
kommer hit med ambisjoner om 
å gjøre mitt ytterste for å hjelpe 
Pors i den situasjonen klubben er 
i. Blir det «bonus», er det i hvert 
fall ikke meg imot, uttrykte Hjal
mar Johansen før sin første tre
ningsøkt med sine nye lagkame
rater.

Han gir også uttrykk for at han 
er glad for at hans sak utviklet 
seg som den gjorde. Og at han er 
Pors-spiller i høstsesongen.
-1 og med at det ikke skjedde 

noe, hadde jeg belaget meg på å 
være i Sandefjord i høst. Men 
jeg er glad det ble Pors i stedet. 
Det gir meg forhåpentlig mulig
heten for mer førstelagsfotball 
enn hva det så ut til å bli i Sande
fjord. For meg er dette en ny 
utfordring. En utfordring jeg ser 
frem til.
-1 den situasjonen Pors er i, 

med (
miste plassen i 1. divisjon, er det 
gjerne slik at en ny spiller blir 
betraktet som en redningsmann 
av tilhengere og lagapparat.

Hjalmar Johansen ble klar 
for Pors mandag. I går var 
han på plass til sin første 
treningsøkt. Der gjorde 
han et overbevisende inn- 
trykk. .
Thor Karlsen < /

Hvordan ser du på den situasjo
nen og «rollen»?-Jeg føler det 
ikke slik. I hvertfall ser jeg ikke 
på meg selv som han som skal 
redde Pors. Jeg har tenkt mer på 
meg selv. Med overgang til Pors, 
får jeg muligheten til å få den 
kamptreninga jeg ønsker. Greier 
Pors å beholde plassen i 1. divi
sjon, som jeg tror vil skje, er det 
bonus. Selvsagt er det også slik 
at jeg ønsker å bidra med det jeg 
kan for at resulatet skal bli posi
tivt.

Pors er ny klubb for 32-åring- 
overhengende fare for å en, men helt ukjent med de blå 

spillerne er han ikke. Han har 
spilt sammen Knut Helge Hagen 
på aldersbestemte landslag. Og 
har «vært borti» flere av de

Hjalmar lover 
topp innsats



I startoppstillingen 
mot «Godset»?
Det er en viss mulighet for at 
Hjalmar Johansen, som ble 
klar for Pors mandag får 
plass i Pors' startoppstilling 
allerede mot Strømsgodset 
søndag. n n 
Thor Karlsen____ 1_____________
Trener Dag-Eilev Fagermo hadde i 
utgangspunktet tenkt å la heltene fra 
Skeid-kampen få sjansen fra start i 
søndagens meget viktige oppgjør.
Skadet Nyhaug
- Grunnen til at jeg muligens må 

endre på det utgangspunktet, er at 
forsvarsspilleren Andreas Nyhaug 
har pådratt seg en skade, sier Dag- 
Eilev Fagermo.

-Om Andreas er klar til sønda
gens oppgjør, vet jeg ikke ennå. Er 
han ikke klar, er det duket for 
endringer. Knut Helge Hagen kan 
bli flyttet frem på midtbanen. Og 
Marius Solberg ned på backplass. 
Og at Hjalmar Johansen kommer 
inn på den ledige plassen i forsva
ret. Det er en mulig løsning.
Fornuftig inntrykk

Fagermo er ikke redd for å gi den 
nyankomne sjansen i startoppstil
lingen ved første og beste anled
ning. Han gir uttrykk for at Hjalmar 
ga et klokt og fornuftig inntrykk 
ved sin første treningsøkt som ny 
Pors-spiller. Han understreker imid
lertid at intet er definitivt bestemt 
før etter dagens Pors-trening.
-Jeg vet mer om dette etter at 

dagens trening er unnagjort. Men vi 
håper å stille med vårt sterkest til
gjengelige mannskap i den uhyre 
viktige kampen søndag. Vår oppga
ve er å følge opp det vi gjorde mot 
Skeid. Et positivt resultat for oss i 
den kampen, betyr at vi har kontakt 
med lagene foran oss på tabellen.

-Hvordan vurderer du Strøms
godset i forhold til Skeid, da?
Tøffere enn mot Skeid
- Strømsgodset er et bedre lag. At 

vi får det tøffere søndag enn i borte
kampen mot Skeid, er det ikke tvil 
om. Men vi er gode på hjemmeba
ne. Har vi bevist i hele år. Der har vi 
tp<gghet. Derfor er jeg også forsik
tig optimistisk med tanke på det å få 
et positivt resultat mot Strømsgod
set, rakk Dag-Eilev Fagermo å si før 
gårsdagens treningsøkt. RETT INN PÅ LAGET? Pors-trener Dag-Eilev Fagermo hadde, i utgangspunktet, tenkt å la helte- 

ne fra Skeid-kampen få muligheten i startoppstillingen også mot Strømsgodset søndag. Men en skade 
på Andreas Nyhaug åpner for muligheten for at nye Hjalmar Johansen (bildet) går rett Twang
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om han gikk på anabole steroider. 
Etter kampen kastet jeg ballen til 
ham og sa: - Her har du ballen du 
ikke traff. Da gikk han i trynet 
mitt.
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/ / nærmet seg var det bare a forsøke.

SAMI MAHLIO
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16
OLOF HVIDEN-WATSON
Kommer mer til sin 
rett på høyrekanten. 
Veldig livlig etter pau
se. Flott scoring.

ji

HÅPET LEVER

UNDERHOLDENDE
Det var litt av en fotballkamp 
Sami Mahlio satte punktum for. 
Trener Dag-Eilev Fagermo har 
sagt at Pors må vinne fem av de 
siste ni kampene for a overleve i 
1. divisjon. Da Svein Tore 
Brandshaug utliknet for Strøms
godset sju minutter for slutt sa det 
mørkt ut. Enda mørkere ble det 
da kaptein Knut Helge Hagen sat
te ballen i tverrliggeren minuttet 
før full tid. Men Sami Mahlio vil
le det annerledes.

- Vi hadde trua hele veien. 1 til
legg spilte vi en ok kamp. Nå tror 
jeg vi skal beholde plassen, mener 
32-åringen.

Sist han scoret for Pors var mot 
nettopp Strømsgodset tidligere 
denne sesongen.

- Men da ble det tap og ingen 
glede. Det er annerledes nå, smiler 
Mahlio.

Pors Grenland styrte kampen fra 
første stund, men skapte ikke de

■

PORSGRUNN (Pors 
Grenland - Strømsgod
set 4-3): Sami Mahlio 
(32) scorer ikke ofte, 
men i går ettermiddag 
satte han inn seiersmå- 
let på overtid. Dermed 
lever Pors-håpet videre.

HANS EIVIND ØYGARDEN 
hans.eivind.oygarden@ta no 

91568678

f

- Det viktigste er at det ble seier, 
sier den beskjedne finnen.

Da klokka hadde passert 90 
minutter tok 32-åringen ansvar. 
Midtbanespilleren avanserte til 
Stromsgodsets 16 meter for han 
sendte i vei skuddet med hoyrefo- 
ten.

- Jeg så etter alternativer, men da 
målet nærmet seg var det bare å 
forsøke. Det var godt å se den gå 
inn, smiler den skadeforfulgte 
Mahlio. som spilte de 19 siste 
minuttene for Marius Solberg i 
går. fei i

FOTO: ARILD HANSEN 

navn som har blitt nevnt som 
aktuelle arvtakere etter Fagermo. 
Bjørnar Natedal i Pors ville ikke 
kommentere navn i går.

: zzz
Pors Grenland - Strømsgodset 

4-3 (1-2) rd
Pors stadion, 560 tilskuere. ° * 
Mål: 0-1 Kim Larsen (20). 0-2 Selvmål (36), 
1-2 Sandro Occhipinti (36), 2-2 Erik Peder
sen (str. 59), 3-2 Olof Hviden-Watson (63). 
3-3 Svein Tore Brandshaug (83), 4-3 Sami 
Mahlio (90).
Gult kort: Petter Larsen, Kim Larsen (SIF).
Rødt kort: Lars Granaas (to gule). Amir Sha- 
rif (SIF).
Dommer: Ken Henry Johnsen, IK Flint 3 >

¥

TOK ANSVAR
I 2. omgang var Pors enda fris
kere og langt farligere.

- Det ble en slitekamp, og jeg var 
forbanna i pausen. Det manglet 
fres i 1. omgang, og jeg ga beskjed 
om at flere spillere måtte stå fram. 
Heldigvis gjorde de det, sier trener 
Dag-Eilev Fagermo.

- Vi blir også bedre da vi la om til 
den vante 4-3-3-formasjonen. Det 
ble for mye strekk i laget da John- 
Erling Kleppe lå i framskudd posi
sjon på midtbanen, legger spil-

6 W

______________________ _______ _____

SANDRO OCCHIPINTI
Våkner til liv etter 
hvert. Scorer mål, 
skaffer straffe og er et 
stadig uromoment.

06
KNUT STIAN KNUTSEN

Herlig gjennom
spill til den forste 
reduseringen. * J 
Gode dodballer.
Sikker defensivt. ’

LIKER ACTION
Nå gleder Erik Pedersen seg til 
avslutningen.

- Nå har vi vunnet to på rad, og 
må bare fortsette. Det blir cup
kamper hele veien, og jeg trives 
med action, sier Pedersen, og leg
ger til at han skal unne seg en 
pose smågodt for å feire seieren.

Det er nå tre poeng opp til Hau
gesund og sikker plass i 1. divi
sjon.

Pors inoter disse i den spen
nende sesongavslutningen: Moss 
(b), Mandalskameratene (b), 
Høcld (h), Tromsdalen (b), Rau
foss (h), Vard Haugesund (b). 
Sandefjord (h) og Bryne (b).

PS! Tirsdag skal Pors-ledelsen 
ha et møte hvor neste års trener- 
kabal skal diskuteres. Erik Peder
sen, Tor Ame Sannerholt, Ole 
Halvor Kolstad og Erik! Holtan er

PORS (4-2-3-1)
Svein Roger Dahlen ........
Andreas Nyhaug..............
Vetle Odden.....................
Knut Helge Hagen............
Knut Stian Knutsen..........
Erik Pedersen ..................
Marius Solberg ................
(Sami Mahlio i 19 min.) 
John-Erling Kleppe ..........
Sandro Occhipinti..........
Christer Fjellstad..............
(Hjalmar Johansen i 8 min.) 
Olof Hviden-Watson ...................... 6
(Jorn Marius Therkelsen i 10 min.)

lende trener Erik Pedersen til.
Før timen var spilt ble Lars Gra

naas utvist da han holdt igjen 
store mulighetene. I tillegg fikk Sandro Occhpinti på vei gjennom. 
Godset to enkle mål, og det var et f _ —-------- 2

f.

<...

~ -L Erik Pedersen var sikker fra straf-
helt nødvendig og friskt pust da femerket. Det gode Pors-spillet 
Sandro Occhipinti reduserte før fortsatte, og det var meget fortjent 
pause. da Olof Hviden-Watson på vak

kert vis satte inn 3-2 med venstre- 
beinet.

Dramatikken fortsatte med bor
telagets utlikning, og Mahlios sei
ne stjernetreff, men ikke nok med 
det: Etter at kampen var over vis
te dommeren ut Stromsgodsets 
Amir Sharif da han dyttet Erik 
Pedersen i bakken.

- Han klasket til meg i trynet og 
dyttet meg ned. Klart rødt kort, 
mener Erik Pedersen, som fortel
ler at det startet med et frispark i 
1. omgang.

- Da var han hissig og jeg spurte

Jeg så etter alternativer, men da målet
° r i
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JUBEL: Sami Mahlio har akkurat scoret seiersmålet på overtid, og jubler sammen med Sandro Occhipinti (t. v.) og 
John-Erling Kleppe.
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Odd III. Det var en søknad med scoringsfot også.

1.

året, mener Fagermo.

PÅ BENKEN: Pors-trener Dag-Eilev 
Fagermo.

Therkelsen la på til 2-0. Og 
Asim Hadzalic igjen, ordnet 3- 
0-ledelse.

Odd var merkelig tamme i 
1.omgangen, men kvitterte til 3- 
1 noen minutter før pause. Selv
mål fra Pors' side. Etter et lurt 
Odd-innlegg signert Fredrik 
Bakke.

Endret karakter
Kampen endret karakter etter

TYomsø, mens den raske stoppe
ren Vidar Martinsen soner karan
tene for rødt kort.

PÅ TRIBUNEN: Moss-trener Lars 
Olof Mattsson.

pause. Pors var langt mindre 
spreke enn i 1. omgangen. Mens 
Odd-gutta hevet seg et par hakk.

Og Odd fikk både 3-2 og 3-3 
før kampen var over. Mens por- 
serne måtte nøye seg med noen 
få målsjanser de siste 45 minut
tene.

5
4
4
5
4
6
5
5
6
6
5

mere. I år har vi hatt 3-4 dommere 
som har vært akseptable, sier 
Mattsson, som er spesielt oppgitt 
over ulikt toleransenivå blant 
dommerne.

K
Pors stadion torsdag, 3. divisjon: 
Pors II-Odd III: 3-3 (3-1).
Scoringer: 16. minutt 1-0. Asim 
Hadzalic, 24. minutter 2-0. Marius 
Therkelsen, 32. minutt 3-0, Asim 
Hadzalic ,41. minutt 3-1. selvmål 
Pors, 78. minutt 3-2. Kim Bentzen. 
81. minutt 3-3, Eirik Midtgarden. 
Gult kort: Ett til Odd.

GREI SØKNAD: Marius Therkelsen leverte en greiførstelagssøknad som Pors-spiller i gårsdagens 3. divisjonsoppgjør mellom Pors II og 
Foto: Joakim S. Enger.

Dommer: Ole Kamben, Bamble. 
Spillerbors Pors 
Thomas Askheim 
Martin Zondag 
Dag Vegard Pedersen 
Torkild Lorentzen 
Jom Tore Haglund 
Marius Therkelsen 
Truls Wallestad 
Jan Erik Suarez 
Asim Hadzalic 
Mike Hernholm 
Bjørn Tore Solvoll

Støfc Mtesteiiu: taBtep
PORSGRUNN: Pors-trener Dag- kasjon mellom klubber og NFF.
Eilev Fagermo støtter Moss-kol- Vi burde evaluert dette to ganger i 
legas Lars Olof Mattssons 
angrep på dommernivået i årets

dårlig, men det går ikke an å 
generalisere totalt, understreker 
Fagermo.

—II MW— |—W———W—■—

THORBJØRN SKAARDAL
thorbjorn.skaardal@ta.no /C‘7

Thor Karlsen________________
Han scoret sitt lags andre mål i 
kampen. Og var dermed sterkt 
delaktig i 3-0-ledelsen. Og had
de ellers hele banen som 
arbeidsfelt.

Marius er født inn i Hei-fot- 
ballen. Som junior prøvde han 
seg i Odd, der han var i ferd 
med å skaffe seg et navn. Før 
han dro til studier i England. 1 
ferieperioder på hjemmebane 
har han spilt for Brevik. Også 
etter at England-studiene var 
over. Før han i sommer ble 
Pors-spiller. Etter den tid har 
han hatt plass på Pors' 3. divi
sjonslag.

Håper
- Førstelagsspill er det jeg 

håper på. Kanskje var det en 
grei søknad jeg leverte i dag, 
kommenterte han etter gårsda
gens 3. divisjonsoppgjør.
-1 hvertfall håper jeg på mer 

førstelagsspill enn hva jeg har 
fått til nå. Et lite bein innafor 
har jeg imidlertid. Jeg har kom
met inn som innbytter de fire 
siste 1. divisjonskampene. I dag 
var det gøy å komme på sco- 
ringslista også. Det er en stund 
siden jeg scora sist. Fornøyd 
med den. Men jeg er mindre for
nøyd med at vi greide bare uav
gjort til slutt, etter å ha ledet 3-0 
i 1. omgangen, rakk Marius 
Therkelsen å si etter kampen.

Pors best i 1. omgangen
Pors var klart best i 

omgangen. Asim Hadzalic sør
get for 1-0-ledelse. Før Marius

Matsson sa sin mening krystall
klart sist helg:

- Det er en skandale. Forbundet 
Har du eksempler som under- burde i stedet satse på 10-12 dom-

1. divisjon. - Standarden er for bygger at Pors har lidd under det- ...................... ...
” ” •■■■*■ ~a" å te i året?

- Når du ligger som et bånnlag 
slik Pors har gjort i år, vanker det 
utrolig mange gule kort. Vi har fått 
to gule kort for kjeftbruk - resten 
er for tacklinger. Og så ille er vi 
ikke, beskriver han. Straffen vi 

’, var 
den andre denne sesongen. Det 
bærer også preg av at dommerne 
er unge og uerfarne, mener han.

Søndag står nettopp Moss for tur fikk mot Strømsgodset sist, 
på Melløs - en kamp Mattsson må 
se fra tribunen etter at han tord
net mot dommerne på Bryne og 
etterpå kalte dommerstanden en 
skandale. Pors ligger fire poeng 
bak søndagens motstander før 
turen til Østfold. .

- Forbundet kjører en knallhard Der har det vært mye rart i år. Vi solgt til Molde, Patrice Bermer til

er mye bedre, men som ikke får gå 
i 1. divisjon, påpeker han.

Førstelagssøknad 
med scoringsfot

Pors II-Odd III: 3-3 (3-1).
Pors' Marius Therkelsen
leverte førstelagssøknad 
med scoringsfot i gårsda
gens 3. divisjonsoppgjør 
mot Odd III.

VURDERER BYTTER
Etter to strake seirer, og tre på de 
siste fire, gir likevel ikke Pors- 
laget seg selv:

- Jeg må vurdere det nøye sam
men med Erik (Pedersen). Både 

Fagermo synes linjedommerne Hjalmar Johansen og Ole Halvor 
er et kapitel for seg: Kolstad er aktuelle.

- De har en gruppe linjedom- Han føler han møter Moss på et 
mere som benyttes konsekvent, gunstig tidspunkt. Rob Friend er

ungdomslinje, og det kan jeg har linjedommere i Telemark som 
skjønne. Likevel er det mye dårlig. | ‘““ 
Problemet er for dårlig kommuni-

mailto:thorbjorn.skaardal@ta.no
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KANSKJE, KANSKJE IKKE: Pors-kaptein Knut Helge Hagen teller på knappene

KAMPFAKTA/??

23

Tips oss!

Moss-Pors 2-2 (0-1) Knut 
Helge Hagen har kontrakt 
ut neste sesongen, men 
Pors-kapteinen vil ikke 
love at han blir så lenge i 
klubben.
Mattias Mellquist

56
49
43
39
38
33
32
32
32
29
29
28
24
23
18
11

57-19 
52-28 
47-20 
45-36 
45-28 
33-29
43- 38
44- 47
37- 40 
33-40
38- 47 
40-39 
38-48 
28-37
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4
4
5
4
8
7
7
7
6
6
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22
23
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23
23
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22
22
23
23
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Ny trener 
klar om 
to uker
- Vi har peilet oss inn på to- 
tre navn, men du får ikke nav
nene av meg. Det jeg kan si er 
at vi er godt på vei, og har en 
prioriteringsliste, sier sports
lig leder i Pors Grenland, Per 
Karlberg. - Hvilke kriterier 
har dere sett etter? - Det er litt 
forskjellige, men vi ønsker en 
som kan videreutvikle spille
stilen vår. En person som glir 
inn i gruppa er selvsagt også 
en viktig ting. - Når regner 
dere med at neste års trener er 
på plass? - I løpet av 14 
dagers tid.

Fire seirer 
berger plassen 
Trener Dag-Eilev Fagermo 
og kaptein Knut Helge Hagen 
er samstemte. Fire seirer på 
de syv siste kampene - så er 
plassen berget i 1. divisjon.

- Vi er bedre enn Moss på 
Melløs. Det er sterkt av oss, 
og med fire seirer i de siste 
kampene så er vi helt sikre på 
å berge plassen, mener Fager
mo og ser optimistisk på 
avslutningen.

- Omsider har vi også blitt 
gode på bortebane. Vi slo 
Skeid borte og burde vunnet 
mot Moss. Knut Helge Hagen 
deler trenerens vurderinger 
og tror på mange poeng på 
høsten.

- Sjansen er absolutt tilstede 
for at vi berger plassen. Vi 
har mange nøkkelkamper 
igjen, og jeg føler at kampene 
mot Raufoss og Hødd blir 
viktige. MK, som vi har i nes
te kamp, er også et lag jeg 
synes vi skal slå, sier Hagen.

absolutt noe for Pors sine spille
re å ta lære av. En meget fortjent 
utlignelse kom etler 85 minutter. 
Knut Helge Hagen skjøt og 
Sandro Occhipinti stod på rett 
plass og blir kreditert for sco
ringen.

Det gjør at Pors fortsatt øyner 
håp om 1. divisjon. Med eller 
uten Knut Helge Hagen på laget 
neste sesong?

Karlberg sa det slik.
- Dette var et større ran enn 

verditransporten i Stavanger, 
sier han til at MFK fikk beholde 
det ene poenget på Melløs søn
dag.

Og det er absolutt en korrekt 
beskrivelse. Sjelden har Pors 
kommet til så mange målsjanser. 
I løpet av 90 minutter hadde 
gjestene 14 sjanser mot Moss 
sine fem. Til pause hadde Pors 
hatt ni målsjanser, men kun 
utnyttet den ene.

- John-Erling Kleppe flikket en 
ball i bakrommet til meg. Jeg 
hadde kjeftet på ham i hele første 
omgang fordi at han ikke spilte 
ballen oftere, sier målscorer 
Christer Fjellstad, som alene 
med vertenes keeper var sikker
heten sjøl ved den anledningen. 
Men også målscoreren sviktet 
ved andre anledninger.

- Jeg kunne scoret tre mål i 
dag, og ingen kunne klaget om 
vi ledet 3- eller 4-0 til pause. 
Trener Fagermo drar det lenger.

- Vi kunne faktisk ha ledet 5-0 
etter et kvarter, sier han.

Den største sjansen hadde 
John-Erling Kleppe som skjøt 
utenfor på blank goal etter 26 
minutter. Samme mann hadde 
også to farlige headinger før hvi
len. Sandro Occhipinti fikk også 
muligheten, men skjøt ikke da 
keeper var på mellomdistanse. 
Samme mann burde også lagt på 
til 2-0 etter 40 minutter, men 
returen på Christer Fjellstad sin 
heading gikk over. Minuttet

Marius Solberg, Pors. 
Dommer: Kristoffer 
Lier.
Tilskuere: 1292. 
Spillerbørs Pors 
Svein Roger Dahlen 
Knut Stian Knutsen 
Vet le Odden 
Hjalmar Johansen 
Marius Solberg 
Knut Helge Hagen 
Erik Pedersen 
John-Erling Kleppe 
Olof Hvidén-Watson 
Christer Fjellstad 
Sandro Occhipinti

etterpå reddet også mossestop- 
per Tom Reidar Haraldsen Fjell- 
stads forsøk på streken.

Pedersens store miss
Etter hvilen fortsatte Pors å 

skape store sjanser. Kleppe skjøt 
i tverrliggeren på et frispark fra 
30 meter. Minutter senere var 
det stolpen på et frispark som var 
noen meter nærmere hjemmela
gets mål. Returen gikk til Erik 
Pedersen som hadde blank goal.

- Av alle ting treffer jeg oppe 
på leggen. Ballen spretter, men 
det er ingen unnskyldning, sier 
en kritisk Pedersen, som misset 
på målet. Trener Fagermo kunne 
koste på seg en fleip på bekost
ning av den rutinerte spilleren.

- Pedersen sier i pausen; Vi må 
sette slike sjanser, spøker Fager
mo slik at alle hører det.

Alle missene holdt på å koste 
Pors et fortjent poeng til slutt. 
MFK-innbytter Jon-André Fre
driksen spilte gjennom Tor Erik 
Moen etter 62 minutter. I den 
anledningen må det settes et 
minustegn til venstreback Mari
us Solberg som ikke falt av tids
nok. Moen vant duellen med 
Svein Roger Dahlen, og fikk en 
enkel jobb med å sette inn ut lig
nelsen.

2-1 til Moss kom etter at nevn
te Fredriksen kjørte karusell med 
tre Pors-spillere etter 77 minut
ter. Knut Stian Knudsen, Vetle 
Odden og Hjalmar Johansen ble 
alle fintet ut i pølsebua. Avslut
ningen alene med Dahlen var

- Når man blir eldre må man ten
ke seg om etter hver sesong. Jeg 
vet ikke om jeg orker et nytt år, 
sier Hagen.

- Det så ikke akkurat ut som du 
ikke orket på Melløs?

- Kanskje ikke, he, he, svarer 
Hagen og drar på smilebåndet. 
Trener Dag-Eilev Fagermo går 
forbi og sier følgende. - Knut 
Helge, kjempekamp. I dag var 
du banens beste.

Stort ran
Noen minutter før hadde også 

treneren gledet seg over at midt- 
banespilleren kom på scorings- 
lista, men Fagermo var litt for 
tidlig ute der. En ærlig Hagen 
innrømmer nemlig etter kamp
slutt at det er Sandro Occhipinti 
som skal stå som målscorer på 2- 
2-scoringen. Noe svært få fikk 
med seg på Melløs.

- Skuddet mitt treffer Sandro. 
Han er sist på ballen og skal vel 
ha scoringa da. Med en sen utlig
nelse, skulle man tro at Pors var 
fornøyd med ett poeng. Men 
samtlige blåkledde spillere for
tvilte etterpå. Sportslig leder Per

på Melløs

V....
PDpomcffl

om han skal ta en ny sesong.

24. minutt 0-1, Christer Fjellstad, 
62 minutt 1-1, Tor Erik Moen, 77. 
minutt 2-1, Jon-André Fredrik
sen, 85 minutt 2-2, Sandro Occhi
pinti.
Innbyttere for Pors: Ole Halvor 
Kolstad 20 minutter for Christer 
Fjellstad, Sami Mahlio i 11 minut
ter for John-Erling Kleppe, Fredrik 
Nordkvelle i 1 minutt for Sandro 
Occhipinti.
Gult kort: Tom Reidar Haraldsen, 
Alexander Forsberg. begge Moss.

Helgerud,

Men vet ikke om han orker en ny sesong
1. divisjon

Haugesund - Tromsdalen 
Hønefoss - Sandefjord 
Kongsvinger - Vard 
Moss - Pors
Skeid - Hodd
Start - Bryne
Strømsgodset - Mandalskam.
Aalesund - Raufoss

Start 
Aalesund 
Sandefjord 
Kongsvinger 
Bryne 
Strømsgodset 
Hønefoss 
Skeid 
Mandalskam. 
Haugesund 
Hødd 
Moss 
Pors 
Raufoss 
Vard Haugesund 23 30-69 
Tromsdalen 23 21-66
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Forsvarsslurv
felte Pors

KAMPFAKTA

en feilpasning, Mandalskamera- tene til seier.

ten kontret og gikk opp i ledel
sen.

Poenqtap i siste minutt
-Forsvarsfireren var for stille

stående og slo for mange feilpas- i 
ninger i dag. Vi burde hatt minst 
ett poeng i kampen. Vi skapte 
sjanser og scoret to mål på borte
bane, det bør være bra nok, men 
da må vi ikke slippe inn tre. Det 
er for dårlig, konstatere Fager- 
mo.

Etter pause kom Pors tilbake. 
Haugland kom frem på kanten 
og la tidlig inn på hodet til John- 
Erling Kleppe, som utlignet. 
Pors presset på for å ta alle 
poengene etter utligningen. De 
blå fikk i stedet en kontring imot 
seg i siste spilleminutt, og Hen-

Start 
Aalesund 
Sandefjord 
Kongsvinger 
Bryne 
Hødd 
MandaLskani. 
Hønefoss
Strømsgodset 
Skeid 
Haugesund 
Moss 
Raufoss 
Pors
Vard Haugesund 
Tromsdalen

2- 2
4-0
3- 2
2-2
1- 1
2- 0

1-2

60-19 
54-29 
48-22
46- 37
47- 30 
47-47 
40-42
45- 40 
33-33
46- 49 
35-47
40-41
30- 39 
40-51
31- 71 
23-68

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

62
52
44
40
39
35
35
33
33
33
30
28
24
24
18
12

1. divisjon
Bryne -Hønefoss 
Hødd - Strømsgodset 
Mandalskam. - Pors 
Raufoss - Haugesund 
Sandefjord - Kongsvinger 
Start - Moss 
Tromsdalen - Skeid 
Vard - Aalesund

Mandal Idrettspark søndag, fot
ball 1. divisjon menn: Mandal- 
skameratene-Pors: 3-2 (2-1).
Scoringer: 0-1 Knut Helge Hagen 
(18). 1-1 Brian Waltrip (28), 2-1 
Håvard Karlsen (45). 2-2 John- 
Erling Kleppe (52). 3-2 Henrik 
Nyhus (90).
Gult kort: Sandro Occhipinti. Pors. 
Dommer: Rune Nordby.
Pors: Svein Roger Dahlen. Knut 
Stian Knutsen, Velle Odden. Hjal
mar Johansen, Trond Inge Haug
land, Knut Helge Hagen, Erik 
Pedersen, John-Erling Kleppe, Olof 
Hvidén-Watson (Marius Therkelsen 
i 10 minutter). Christer Fjellstad 
(Ole Halvor Kolstad i 45 minutter), 
Sandro Occhipinti.

SLURVET: Vet le Odden og resten av den bakre fireren hos Pors slurvet mot Madalskameratene. Nå 
får blåtrøyene det tøft med tanke på fornyet kontrakt i l. divisjon.

Mandalskameratene-Pors: 
3-1 (2-1). En grov miss av 
Vetle Odden og et genrelt 
rufsete Pors-forsvar kostet 
blåtrøyene viktige poeng i 
gårsdagens bortemøte med 
Mandalskameratene.
Andreas Fosse | J 

Trener Dag-Eilev Fagermo reg
ner med at Pors holder seg i divi
sjonen dersom laget tar 12 poeng 
i løpet av de siste kampene. Han 
var imidlertid klar på Mandal
skameratene var et lag de måtte 
slå. Nå er det seks kamper igjen 
(18 poeng) og Pors har bare råd 
til å tape seks.
- Slik jeg ser det nå, blir dette 

en kamp mellom Raufoss, Moss 
og Pors. Ett av lagene vil overle
ve, de to andre rykker ned, sa 
Fagermo etter kampen.

Pors og Raufoss har nå like 
mange poeng. Begge ligger fire 
poeng bak Moss som tapte mot 
Start søndag. På papiret møter 
Moss bedre motstand enn Pors i 
sine gjenstående kamper, men 
Pors må likevel ta fem poeng 
mer enn Moss. Det kan fort bli 
for tøft.

Slurvete forsvar
Mot Mandalskameratene tok 

Pors ledelsen etter på en dødball- 
situasjon. Hjalmar Johansen 
raget høyest i luften. Den såkalte 
andreballen ble dunket i nett
maskene av Knut Helge Hagen. 
Pors var gode fra start og offen
sivt hadde Dag-Eilev Fagermo 
ingenting å utsett på sine spille
re. Men bakover var alt for slur
vete.

28 minutter ut i kampen «solg
te» Trond Inge Haugland seg på 
kanten, ballen ble slått inn foran 
mål og Brian Waltrip utlignet. 
Like før pause slo Vetle Odden rik Nyhus førte Mandalskamera-



Forøtet smien bort gyl
KAMPFAKTATre tabber av Pors- 

keeper Svein Roger 
Dahlen holdt på å 
koste Pors verdifulle 
poeng. Scoringen til 
Sandro Occhipinti i 
sluttminuttene ga 
Pors 4-3 og dermed 
var tabbene uten 
viktighet, men neppe 
glemt.

- - Fikk ballen på feil -bein ved 
den første muligheten, men på

av sesongens viktigste kamper 
innledningsvis. Pors var sørge
lig svake og gjestene fra Ul
steinvik fikk boltre seg. Dog 
uten at store sjanser ble skapt.

De fikk likevel gå i ledelsen 
halvveis da Svein Roger Dah
len ikke klarte å holde ballen i 
fast grep da Andre Nevstad fyr
te av skuddet. Glenn Hart- 
mann sørget for nettsus på re
turen.

Dette tente Pors, som gikk 
litt ekstra til i duellene, ble mer 
presise og pasningene og fant 
lengderetningen i langt større 
grad enn innledningsvis.

Sandro må sone
I sluttfasen fikk Sandro Occhi
pinti muligheter til å bli matc
hvinner. På sin første dobbelt- 
sjanse misset han, men fem mi
nutter før slutt sendte han Pors

kantspiller har fått fem gule, er 
litt i overkant, avslutter matc
hvinneren.

Hødd-tabbe
Etter halvtimen var det klart 
for balanse. Hjalmar Johansen 
stusset Olof Hviden-Watsons 
corner over Hødd-keeperen. Mi
nutter før første omgang ble 
blåst av, handset Kenneth Gis
ke innenfor sekstenmeteren. 
Erik Pedersen var sikkerheten 
selv fra 11-meteren og førte 
Pors i ledelsen.

Etter pause startet Pors nok 
en gang svakt og Magnus My- - 
klebust vippet enkelt inn 2-2. 

hos sjefen, men forklaringen av Pors-keeperen var altfor sent 
keepervalget foran neste helgs ute i duellen og Hødd-angripe- 

ren fikk all verden av tid.
Det var ikke bare fra Pors- 

hold tabbene kom. Ole Halvor 
Kolstad snappet et tilbakespill 
og Sandro Occhipinti omsatte 
givergleden til Hødd-forsvaret 
og satte inn 3-2 kvarteret ut i 
omgangen.

Etter halvtimen kom Hødds 
tredje scoring. En Pors-spiller 
gikk i skuddet fra Geir Televik 
og ballen gikk over en feilplas- 
sert Svein Roger Dahlen.

TOM ARME BORCERSEN 
tom.arne.borgersen@varden.no 

PORSGRUNN Tabbene til tross. 
Svein Roger Dahlen har tillit 
hos Pors-trener Dag-Eilev Fa- 
germo.

- Ingen god kamp av «Sven- 
na». men nå gjelder det å få 
ham lott mer offensiv igjen, 
kommenterer Fager mo kort, i 
det Pors-keeperen gikk inn i 
garderoben. Ingen har det godt 
etter tre baklengsmål som bur
de vært avverget.

Tre tabber var nær ved å kos
te to poeng, men Pors scoret fi
re mål. Det er ett mer enn tre. 
Heldigvis.

Kampen mot Hødd var en 
viktig kamp. Sandro Occhipin
ti bidro i stor grad til suksess 
med sine to nettkjenninger. I 
tillegg ga Vard Haugesund 
Pors en håndsrekning da de 
vant 5-1 over byrival FK Hauge
sund. En gyllen mulighet for 
Pors rent tabellmessig, som 
nesten ble fomlet bort.

kamp mot Tromsdalen, er en
kel. Dag Ole Thomassen spiller 
for U19-landslaget og er uaktu
ell for Pors-spill kommende 
helg.

- Vi velger «Svenna» fordi 
han har rutine. Dag Ole Tho
massen er et fantastisk godt ta
lent, men vårt valg er en hel
hetsvurdering hvor også tre
ninger er med. Dag Ole har 
vært nede i en dal og vi har full 
tillit til «Svenna». Nå er det om 
å gjøre å få ham offensiv igjen. 
Han skal være en autoritet, 
men har ikke vært det i de siste 
kampene. Han bør være en po
tensiell matchvinner, legger 
Fagermo til.

Pors vant den viktige kam
pen, men måtte streve mye for opp av gjørma, 
å score ett'mer enn Hødd.

Lite tydet på åt dette'Vai* en

Står mot Tromsdalen
- «Svenna» står borte mot 
Tromsdalen også, legger Fa
germo til.

Svein Roger Dahlen har tillit

den siste scoret jeg, heldigvis, 
forteller Sandro Occhipinti.

Han ble dagens mann J)å Ves- 
sia, men mot^rbjnsdd?’" *1?“ 
han ikke 'inedv 'Sandro’

FOMLET: Pors-keeper Svein Roger Dahlen hadde ingen god dag på jobb søndag. Tre scoringer til Hødd og 
«Svenna» burde tatt alle tre.

seg sitt femte gule for sesong
en og må sone karantene for 
det.

nr •_ . - Utrolig kjedelig; og h^lt
irø“' •unødvendig av meg. At jeg-som*’ <• - • < ‘F ? t ■<..«:

..
■ #

■

Pors-Hødd 4-3 (2-1) Qjc 

Bane: Pors kunstgress 
447 tilskuere
Mål: 0-1 Glenn Hartmann, 1-1 
Hjalmar Johansen (27), 2-1 
Erik Pedersen (str. 41), 2-2 
Magnus Myklebust (59), 3-2 
Sandro Emauel Occhipinti 
(62), 3-3 Geir Televik (73), 4-3 
Occhipinti (85).
Dommer: Ken Henry Johnsen, 
Flint.
Gult kort: Sandro E. Occhipin
ti, Kenneth Giske, Hødd.

mailto:tom.arne.borgersen@varden.no


KONGEN: Marius Therkelsen var helt konge på bortebane mot Tromsdalen.

Lundblad.

KAMPFAKTA

scoring av John-Erling Kleppe. 
Han banket ballen i mål på et fri
spark fra spiss vinkel. Like etter

sendte Ole Halvor Kolstad en 
lekker pasning til Therkelsen, 
som banket inn ballen på halv 
volley.

-Tromsdalen sto veldig høyt 
og ga oss et stort bakrom. Vi 
scoret på en del sjanser, og går 
inn i de neste kampene med selv
tillit og håp, sa Marius Therkel
sen.

Nerver
Nærmest som vanlig for Pors 

ble det svært målrikt. På 7 kam
per har det blitt 40 mål.

— Vi var 1 _
minutter, men slapp inn tre mål.

Tromsdalen kunstgress, fotball 1. 
divisjon: Tronisdalen-Pors: 3-5 
(1-2).
Mål:0-l John-Erling Kleppe (2), 0- 
2 Marius Therkelsen (28), 1-2 Bjørn 
Strøm (33), 2-2 Eirik Bertheussen 
(60), 2-3 Olof Hvidén-Watson (68), 
2-4 Marius Therkelsen (78), 3-4

Pors gikk noe deppet i gardero
ben etter at Bjørn Strøm reduser
te til 1-2 drøye 10 minutter før 
pause. Da meldte tvilen seg, og 
tvilen ble enda større da Eirik 
Bertheussen utliknet.

-Tromsdalen presset på uten 
tanke på konsekvensene. Da var 
vi presset, men heldigvis scoret 
Olof like etter, sa Therkelsen.

Trond Inge Haugland (80). 3-5 Ole 
Halvor Kolstad (83)
Innby ttere Pors: Trond Inge 
Haugland i 19 min. for Andreas 
Nyhaug. Torkild Lorentzen i 2 min. 
for Ole Halvor Kolstad, Fredrik 
Nordkvelle i 1 min. for Marius 
Therkelsen.
Gule kort: David
Tromsdalen.
Tilskuere:59.
Dommer:Jonny Ditlcfsen. Mo.
Pors: Svein Roger Dahlen, Marius 
Solberg. Hjalmar Johansen, Velle 
Odden. Andreas Nyhaug. Erik 
Pedersen. Knut Helge Hagen. 
John-Erling Kleppe. Marius Ther
kelsen, Ole Halvor Kolstad. Olof 
Hvidén-Watson.

Haugesund vant, Raufoss vant 
og Moss vant. Uten Pors-poeng, 
hadde det med andre ord sett 
svært mørkt ut for de blå. Marius 
Therkelsen ville det annerledes, 
og var mannen bak to av sco
ringene.
- Marius scoret to mål og had

de to målgivende, og var banens 
nest beste. Olof var enda bedre. I 
første omgang var også Ole Hal- ' 
vor Kolstad stor, sa en strålende 
ibmøyd Dag-Eilev Fagermo 
etter matchen.

Å score mål og slå to målgi
vende pasninger vitner om en 
solid innsats. Det er uansett ing
en tvil om at Pors var særdeles 
dyktige offensivt, og ekstremt 
effektive foran motstanderens 
mål. At tabellnaboene vant, var 
et lite skår i gleden.
- Det er helt fantastisk at Hau

gesund vant med halve laget ute.
Det er en skam av Sandefjord, 
raste Fagermo etter kampen.

I gang
Pors har virkelig fått sving på 

sakene, og møter Raufoss og 
Vard Haugesund i to skjebne- 
kamper, før Sandefjord og Bryne 
venter i de neste kampene.
- Det blir to ekstremt viktige

kamper for oss, hvor vi kan 
avgjøre mye selv. Jeg tror også 
vi skal ha muligheter mot både 
Sandefjord og Bryne, sa Marius - Vi var virkelig gode i 70 
Therkelsen. minutter, men slapp inn tre mål.

Pors tok tidlig føringen etter en Det er ikke bra, men det gjør
—- r-»... ikke noe sa jenge vj scorer fem

på bortebane. Det er sterkt, sa 
Fagermo.

Therkelsen på 
topp i nord
Målrush for Pors i Tromsø
Tromsdalen-Pors: 3-5 
(1-2). Marius Therkelsen 
scoret to for Pors og bidro 
sterkt til at blåtrøyene vant 
gårsdagens nøkkelkamp i 
Tromsø. . j/Q
Thomas Flaaten Fredriksen
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BANENS BESTE: Svenske-lynet OlofHvidén Watson terroriserte Raufoss-backene.

Erik Pedersen 
Veldig god i sin 
ankerrolle.

5
6
6
5
5
5

.........6
5

ÅRETS MÅL-KANDIDAT
Og sju minutter før pause kom 
ledermålet. Ole Halvor Kolstad 
utnytter en svak heading av Rau- 
foss-forsvaret, og sender Occhi- 
pinti alene med keeper igjen. 
Denne gangen fomler «Pinto» litt 
for lenge, og keeper kommer opp 
i beina hans. Men ballen havner 
hos Kolstad, som knuser til fra 15

spiller den inn i boksen på første 
touch. Der kommer Nyhaug som 
en kanon, vipper med seg ballen 
forbi en forsvarer, og brenner bal
len i mål på halv volley.

Olof H.-Watson
Får med seg bal
len i de umuligste 
situasjoner. 
Skremte vannet av 
Raufoss.

Pors Grenland - Raufoss 
3-1 (2-1)

Pors stadion, 568 tilskuere.
Mål: 0-1 Hamilton Thorp (17), 1-1 
Sandro Occhipinti (20), Ole Halvor Kol
stad (38), 3-1 Andreas Nyhaug (56). 
Gult kort: Vetle Odden, Pors, og Peder 
Andreas Svartbæk, Raufoss.
Dommer: Kim Rune Borgersen, Drafn.

PORS GRENLAND (4-3-3) 
Sven Roger Dahlen  
Andreas Nyhaug  
Vetle Odden  
Hjalmar Johansen  
Marius Solberg  
Knut Helge Hagen  
Erik Pedersen.......................
John-Erling Kleppe  
(Trond Inge Haugland i 3 min.) 
Sandro Occhipinti  
(Marius Therkelsen i 28 min.) 
Ole Halvor Kolstad  
(Torkild Lorentzen i 1 min.) 
Olof Hvidén-Watson

Ole H. Kolstad
Vant mange 
dueller, og skap
te mange sjan
ser. Effektiv da 
hans sjanse 
kom.

meter, via tverrligger og inn, og 
det er 2-1.

Pors skapte sjanser fra 50 sek
under var spilt, og så ingen grunn 
til å roe det ned etter ledermålet.

For etter pausen har Pors tyde
ligvis bestemt seg for å drepe kam
pen. Aggressivt og godt spill gjør 
at sjansene kommer som perler på 
en snor. Spesielt en kom etter 
vakkert spill, der Marius Solberg, 
Knut Helge Hagen, Hvidén-Wat
son og Ole Halvor Kolstad var 
involvert. Dessverre snek Solbergs 
skudd seg utenfor stolpen.

Etter 56 minutters spill kom 3-1- 
målet, som er en kandidat til årets 
mål på Pors stadion.

Andreas Nyhaug vinner ballen 
inne på Raufoss banehalvdel, spil
ler ballen framover og fortsetter å 
storme retning mål. I mellomtiden 
har Kolstad fått ballen, og han

Svensken har vært en viktig for
sterkning for Pors i høstsesongen. 
Han har noe forklaringen på 
omslaget.

- Nå har vi vunnet noen kam
per, og da kommer selvtilliten. 
Med selvtilliten kommer også 
enda bedre spill, sier lynvingen.

- Det eneste som manglet for din 
egen del var et mål?

- Huff, ja, jeg burde scoret på en 
av sjansene, men det viktigste er at 
laget vinner, smiler en strålende 
fornøyd svenske.

PS! Hvidén-Watson ga ikke 
Hrovje Rodin noen hyggelig retur 
til Grenland. Raufoss-backen var i 
sommer på prøvespill hos Odd, 
men viste ingen tegn på at det var 
en feiltakelse å sende ham videre.

PS2! Pors har igjen disse kam
pene: Vard Haugesund (b), San
defjord (h) og Bryne (b).

FDKK RESPEKT 
Raufoss gjør et par desperate byt
ter, men lyktes ikke. Pors fortsat
te å kjøre over laget fra Vestre 
Toten, og i andre omgang viser 
Olof Hvidén-Watson virkelig hva 
han er god for. Han skremmer 
vettet av Raufoss-backene med 
sin kombinasjon av fart og tek
nikk.

- Starten min var ikke den beste, 
men jeg fikk flyt etterhvert. Det 
virket som backene fikk respekt 
for meg, og ikke turte gå opp i 
meg. Jo, det føltes som det gikk 
bra i dag, gliser Hvidén-Watson 
etter kampen.

PORSGRUNN: (Pors - Raufoss 3-1) Med gårsdagens over- Andreas Nyhaug. Med det spillet laget fra Vestsida viste i 
bevisende seier klatret Pors forbi tre lag og opp på 11. andre omgang, er det ingen grunn til å se nedover på tabel- 
plass på tabellen. - Fire poeng til, så greier vi oss, mener

MARTIN K. ANDERSEN 
__________97174312 /(T|V

For bak sluttsifrene 3-1 skjuler 
det seg en spillemessig utklassing.

Som høyreback Nyhaug sier 
det:

- Vi var vel nærmere seks mål 
enn de var to.

- Og nå er dere oppe på 11. 
plass?

-Ja, det er jo helt sinnssykt det
te. Fire poeng til, så greier vi oss. 
Det må da holde, sier Nyhaug.

Pors var best i det meste i hele 
kampen, men det var likevel Rau
foss som tok ledelsen.

17 minutter var spilt av kampen 
da Pors ble brutt. Raufoss’ Petter 
Senstad løp fra Pors-forsvaret, og 
la ballen til Hamilton Thorp, som

enkelt bredsidet ballen i åpent 
mål. Men høstlaget Pors har øst 
inn mål i det siste, og det tok ikke 
lang tid før utligningen kom.
John-Erling Kleppe spiller 

gjennom Sandro Occhipinti på 
venstresiden.bare tre minutter 

'senere. Occhipinti har fri vei mot 
mål, og setter ballen kontrollert 
og sikkert i lengste hjørne, forbi 
en utspilt Dime Jankulovski i Rau- 
foss-målet.
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POSITIV I: Yngvar Jacobsen er positiv til den nye GF-modellen.

_______

Pors-leder, Yngvar Jacobsen. Odd-direk- 
tør Tom Helge Rønning er av samme 
oppfatning.

nerrolle der jeg kan drive med 
spillerutvikling.

For spillerutviklingTENKER ØKONOMI
- Absolutt ikke. Det var viktig for oss å få til en organi
sasjon drevet etter de reglene som finnes. Og etter hva 
jeg har forstått ser det nå ut til å være på plass nå, sier 
Jacobsen til TA.

Han får følge av Tom Helge Rønning i Odd, som først 
og fremst tenker økonomi når det snakkes om Grenland 
Fotball.

- Jeg håper endringen i GF gir grunnlag for å øke inn
tektene våre. Den nye organisasjonen tydeliggjør rol
lene til Pors og Odd på en bedre måte og vil være mer 
tydelig overfor de produktene vi skal selge, sier Rønning.

BENT BERGSLI 
bent.bergsli@ta.no 

99243555
- For oss ligger det ikke noe dramatikk i dette. Vi håper 
tvert i mot at det direkte sportslige samarbeidet til bli 
styrket når det nå trekkes ut av Grenlaand Fotball, sier 
Yngvar Jacobsen. Han frykter heller ikke at Pors - som 
er lillebror i GF-samarbeidet - skal komme svekket ut 
økonomisk.

Sportrettet
Navn: Erik Pedersen.
Alder: 37 år.
Yrke: Elektriker.
Sivilstatus: Gift med Beate. To barn - Mathias (9) og Robin 
(6).
Hobbyer: Fotball, fiske, golf og tilbygg på huset.
Favorittidrettsutøver: Olof Hvidén-Watson.
Favorittinat: Kinesiske retter.
Sist sette film: Shrek II.

7%
Det tror styremedlem i GF og tidligere /// ./

■ - -............   //o -0/

ET BEDRE GF
- tror både Odd og Pors
SKIEN: Omorganiseringen i Grenland 
Fotball vil styrke organisasjonen og 
være en fordel både for Odd og Pors.

BEDRE SPORTSLIG
Yngvar Jacobsen håper at den sportslige biten i Pors - 
som altså trekkes ut av Grenland Fotball - vil bli styrket.

- Vi skal sette ned et arbeidsutvalg med tre represen
tanter fra hver av klubbene som vil ta seg av det rent 
sportslige. Jeg har god tro på at samarbeidet - som helt 
sant ikke har fungert godt nok - skal bli tettere og bed
re. Vi skal først jobbe litt hver for oss før vi kommer sam
men og diskuterer et konkret opplegg, sier Jacobsen.

Også her er Rønning enig med sin mann i Pors.
- At dette skal løses direkte mellom to parter der alle 

omstendigheter tas med, er bare en fordel. Det vil etter 
min mening føre til et bedre samarbeid, sier Tom Helge 
Rønning.

på, og litt av hvert skal restaure
res.
- Vi har hatt huset i omtrent ti 

år, men vi har reist så mye 
omkring at huset har stått og 
forfalt. Nå er det på tide å få litt bene å hente inn spillere, sparer 
orden på det igjen, sier Erik.

Han har en plasterlapp på fing
eren etter å ha klemt seg mellom 
to stillaser for noen dager siden. 
Mannen som er kjent for å 
slenge litt med leppa, kom sik- ne. Men spillerutviklingen i GF- 
kert med noen saftige uttrykk da samarbeidet er helt dødt, i følge 

Pedersen.
- Sandstø er jo ikke interessert 

i det hele tatt, sier han oppgitt.
Erik har levd et imponerende 

fotballiv og er kjent for å være 
både en fargeklatt og en bråk
maker i fotballmiljøet. Men 
hvor begynner historien om 
Erik Pedersen?

Hovedpersonen synker dypt 
ned i den rødbrune skinnstolen.
Liverpool-drakta

Erik Pedersen ble født på 
Eidanger i 1967. Fotballen fikk 
han fort interesse for. Allerede 
som femåring ble gutten knapt 
sett på hjemstedet uten ball.
-Det var et veldig godt fot

ballmiljø på Eidanger. Vi spilte 
mye i gata og på Eidangerjordet.

Og som så mange andre hadde 
også Erik Pedersen en drøm om 
å bli fotballproff. For unge 
Pedersen var det Liverpool som 
har var laget - det er det for så 
vidt ennå.
- Jeg husker at jeg alltid fløy 

rundt i en Liverpool-drakt i 
krepp. Den klødde livet av meg, 
men jeg måtte ha den på. Broren 
min og jeg hadde hver vår drakt. 
Broderen var Tottenham-fan, 
men da vi ikke tak i Tottenham- 
drakt til han, måtte han løpe 
rundt i en Queens Park-drakt. 
Det var ikke like populært, ler 
Erik.
Den første store opplevelsen

Som 15-åring debuterte han på

episoden inntraff. Nå svinger 
han hammeren med et bredt 
smil. Erik skrur av radioen som 
har stått på full guffe, og invite
rer lokalavisa med inn.
Energisk

Erik forteller at han trives med 
å holde på med huset. For tiden 
er det den store hobbyen.
- Jeg har så mye energi at noe 

må jeg jo bruke den på, sier han.
Tobamsfaren tar av seg 

arbeidsjakka og slår seg ned i en 
stor, klassisk skinnstol i stuen. 

7 37-åringen som fortsatt holder 
koken som midtbaneanker på 
Pors, føler at tiden er inne for å 

J roe ned fotballkarrieren og bru
ke tiden på andre ting. Om han 
kommer til å spille for Pors nes
te år, vet han ennå ikke.
- Det er så mye det kommer 

- an på. Akkurat nå konsentrerer
jeg meg bare om å holde Pors i 
1. divisjon. Vi har bygd opp en 
fantastisk mentalitet i klubben 
ved å ligge under for så å kom
me tilbake. Nå har vi all mulig
het til å avgjøre selv, og jeg tror 
vi klarer oss.
Spillerutvikling

Erik Pedersen har blitt nevnt 
som kandidat til å ta over 
hovedtreneransvaret etter Dag- 
Eilev Fagermo, men selv ønsker 
han ikke den rollen.
- Jeg føler at jeg ikke har erfa

ringen som trengs. Dessuten tri
ves jeg bedre i en assistent-tre-

er noe

fr -X E

POSITIV II: Tom Helge Rønning er positiv til den nye GF-model-

A

p rik Pedersen er tilbake der han startet. 
Eal alle fall nesten. 37-åringen som er 
født og oppvokst på Eidanger, har funnet 
tilbake til Porsgrunn. Nå føler den bereis
te fotballspilleren at tiden er inne for å slå 
seg til ro.
Erik Pedersen holder på å sne
kre på huset når PD tar turen 
innom hjemmet hans på 
Hovenga. Garasjen skal bygges Pedersen brenner for/

-På den fronten kan vi bli 
mye bedre i Norge generelt. Vi 
trenger trenere som jobber inn 
mot det individuelle menneske. 
I dag hvor det er dyrt for klub-

klubbene mye penger på å 
ansette en talentutvikler, sier 
Pedersen.

Han syns at spillerutviklingen 
i Pors er blitt bedre de siste åre-

mailto:bent.bergsli@ta.no


ordnet Pors-seier
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65-25 
62-31
57- 28 
50-38
58- 52 
49-40 
53-53

og nå har både treneren og stor
scoreren tro på en god kamp 
mot Sandefjord. De rødkledde 
er på jakt etter kvalifiserings- 
plassen, men er klart best hjem
me.
- Vi er i flyten, men har to tøf

fe kamper igjen. Taktikken er å 
score flere mål enn Sandefjord. 
Det spillemessige legger vi nok 
opp denne uken, gliste Kleppe.

Fagermo innrømmer at taktik
ken ikke er stort annet en å spil
le det Pors kan best, nemlig sitt 
eget spill. Med 19 poeng på åtte 
kamper, er de i bedre form enn 
Sandefjord.
- Del bør komme mange folk 

på stadion til helga. Sandefjord 
har et bra lag, vi har et bra lag. 1 
tillegg er det el lokalderby hvor 
begge lag har mye å kjempe for, 
mener Dag-Eilev Fagermo.

Dermed kunne Pors innkassere 
sin fjerde seier på rad. Samtidig 
påførte de hjemmelaget sitt fjer
de hjemmetap på rad. Pors tok 
dermed et langt skritt mot ny 
kontrakt.
- Det var deilig å vinne borte 

mot Vard. Vi visste at det var et 
lag vi burde slå, og vi klarte å 
score da vi presset som mest. 
Del var lenge jevnt, men vi vis
ste måla ville komme, sa John- 
Erling Kleppe.

Han scoret sitt 13 mål for 
sesongen på lekken vis. Kleppe 
slet seg løs på midtbanen, sprin
tet i retning mål. og dunket bal
len i mål fra 16 meter.
- Det var et hell greit og van

lig mål. Jeg var litt heldig som 
fikk med meg ballen, og over
rasket keeper litt. Han gjorde 
nemlig ikke så mye, gliste en 
noe beskjeden toppscorer.

Ny lekkerbisken
Dermed sto det 1-0 til Pors 

etter 65 minutter. Kvarteret etter 
var Olof Hvidén Watson frampå 
og trakk fram en fantastisk solo- 
prestasjon.
- Olof kom fri på kanten, og 

kriget med seg ballen. Han tok 
seg forbi forsvaret, rundet kee
per og satt ballen enkelt i mål. 
Det var lo flotte prestasjoner, 
skrøt trener Dag-Eilev Fager
mo, som også skrøt av domme
ren.

Pors kjempet Vard sakte, men 
sikkert i senk. Med bedre kondi
sjon og en god dose tålmodighet 
sikret blåtrøyene tre verdifulle 
poeng på bortebane.

I medvind
Pors er i medvind om dagen,

John-Erling Kleppe scoret sitt 13. mål
Vard-Pors 0-2 (0-0). Pors reiste til Haugesund med seier 
i sikte. John-Erling Kleppe og Olof Hvidén Watson ord
net biffen med to lekre mål.
Thomas Flaaten Fredriksen

Haugesund stadion, 1. divisjon, 
Vard-Pors 0-2 (0-0).
Mål:0-l John-Erling Kleppe (65), 
0-2 Olof Hvidén Walson (79).
Innbyttere:Marius Thcrkelsen i 45 
min. for Marius Solberg, Christer 
Fjellstad i 10 min. for Sandro 
Occhipinti, Torkild Lorentzen i 2 
min. for Ole Halvor Kolstad.
Dommer:Kjetil Sælen, Arna Bjør
nar
Pors:Svein Roger Dahlen, Andreas 
Nyhaug, Knut Helge Hagen, Hjal
mar Johansen, Knut Stian Knutsen. 
Erik Pedersen. John-Erling Kleppe. 
Marius Solberg. Olof Hvidén Wal- 
son, Ole Halvor Kolstad. Sandro 
Occhipinti.

65
61
50
50
44
39
39 j
39 '
37 |
36
36 j
33 i
33
32
21
12

0-4 
0-2 
J-0 
5-2 
5-1 
2-1 
0-2 
0-2 i

To kanonmål

1. divisjon 
Bryne - Skeid 
Hønefoss BK - Aalesund 
Kongsvinger - Moss 
Raufoss -Mandalskamerate 
Sandefjord - Strømsgodset 
Start - Haugesund 
Tromsdalen - Hødd 
Vard - Pors

Start 
Aalesund 
Sandefjord 
Kongsvinger 
Hødd 
Bryne 
Skeid 
Mandalskam. 
Hønefoss 
Strømsgodset 
Pors 
Raufoss 
Haugesund 
Moss 
Vard Haugesund 
Tromsdalen

27 
27 
28 
28 
28 
27 
28
28 45-51
28 51-49
27 38-41
28 54-58 
28 39-45
27 39-55
28 45-46
27 36-75
28 28-82



Ny Pors-kontrakt 
for Nordkvelle

gjort det så bra i det siste, ønsker 
Dag-Eilev selvfølgelig å bruke 
det samme mannskapet - så sant 
ingen spiller seg ut. Dermed har 
det ikke blitt plass til meg, for
teller Nordkvelle.

Han hadde mange innhopp i 
vårsesongen, og mot Kongsving
er spilte 19-åringen hele kam
pen. Da var stallen svekket av 
karantener i forbindelse med det 
mye omtalte «papirsurret». Men 
den siste tiden har Pors-stallen 
hatt få frafall, og Nordkvelle har 
fått svært lite spilletid.
-Jeg hadde et lite innhopp i 

bortekampen mot Tromsdalen. 
Før det kan jeg ikke huske når 
jeg sist var på banen, sier Nord
kvelle.
Fremgang

Fredrik Nordkvelle forteller at 
lite spilletid den siste tiden mer
kes på motivasjonen.
-Jeg føler at jeg ikke får så 

mye igjen for treningene, sier 
han.

Men uansett om det ikke har 
blitt mye spilletid den siste peri
oden, så har Nordkvelle hatt 
fremgang når det gjelder spille
tid i forhold til i fjor. Da hadde 
talentet svært få minutter på

Fredrik Nordkvelle er blitt 
enig med Pors om en kon
trakt som binder 19-åring
en til klubben de neste to 
årene.
Andreas Fosse

Kontrakten er ennå ikke under
skrevet, men både Nordkvelle og 
Pors-ledelsen forteller at partene 
er kommet til enighet. Kun det 
formelle gjenstår.
- Jeg er godt fornøyd med det 

nye kontrakt-tilbudet, det er 
betydelig bedre enn det forrige, 
sier Fredrik Nordkvelle.

Sportslig leder Per Karlberg 
forteller at Nordkvelle har blitt 
tilbud en såkalt prestasjonskon- 
trakt. Det vil si at Nordkvelle får 
bedre betalt jo bedre han preste
rer.
Lite spilletid

Fredrik Nordkvelle har ikke 
fått like mye spilletid i år som 
han håpet før sesongstart. 19- 
åringen føler at han er i bedre 
form nå enn i vårsesongen, men 
tror at klubbens gode resultater 
den siste tiden har holdt han på 
sidelinjen.
- Det er klart at når laget har

KONTRAKT: Fredrik Nordkvelle (t.v) er kommet til enighet med Pors om en toårskontrakt. John-Erling Kleppe forteller at han har en god 
dialog med klubben, men at han ønsker å se ting an før han eventuelt skriver under. Foto: Danny Twanq

banen.
Kunne spilt NM

Odd II ønsket i vår å låne Fre
drik Nordkvelle. Han ville da 
spilt kamper i 2. divisjon. Samti
dig vil han vært med og spilt NM 
med Odds juniorlag.
-Nå så det ut som om Odd 

klarte seg uten meg, smiler 
Nordkvelle.
-Men det hadde vært utrolig 

moro å vinne NM. Dessuten 
hadde jeg nok hatt mer igjen for 
å spille i 2. divisjon med Odd II 
enn i 3. divisjon med Pors II, sier 
Fredrik.

Utlånet ble det som kjent ing
enting av. Pors hadde mange 
skader på den tiden, og ønsket 
ikke å låne ut unge Nordkvelle.

Nå ser han lyst på fremtiden. 
Han er ennå ung, og han er godt 
fornøyd med å ha blitt enig med 
Pors om en ny avtale.
- Nå skal jeg bare trene for å 

bli bedre, så både håper og tror 
jeg at det blir mer spilletid neste 
år, sier Nordkvelle.

Han er selvfølgelig svært spent 
på hvem den nye treneren blir.
Flere kontrakter

Sportslig leder Per Karlberg

har det hektisk for tiden. Det er 
mange kontrakter som skal for
nyes. Torkild Lorentzen, Dag 
Ole Thomassen og Christer 
Fjellstad har allerede skrevet 
under nye toårskontrakter. Pors 
har i lenger tid vært i dialog med 
John-Erling Kleppe, men alt 
tyder på at ingenting vil bli skre
vet under før etter sesongen.
-Det er en helhetssituasjon 

som avgjør om jeg skriver under 
ny kontrakt. Men Pors og jeg har 
en god dialog for øyeblikket, sier 
Kleppe.

Både divisjonsstatus og kan
skje også hvem som blir trener 
har trolig betydning for Kleppes 
valg.

Per Karlberg forteller at Pors 
nettopp har startet en dialog med 
Ole Halvor Kolstad. Trond Inge 
Haugland, Svein Roger Dahlen 
og Asim Hadzalic er tre andre 
spillere med kontrakt som går ut 
etter sesongen.
- Vi ønsker å gå i dialog med 

alle spillerne, og for øyeblikket 
utelukker vi ingen av de nåvæ
rende spillerne fra neste års stall. 
Først må vi få innsatt en trener. 
Han må være med å avgjøre 
hvilke spillere han ønsker å satse 
på videre, avslutter Karlberg.
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Start 
Aalesund 
Sandefjord 
Kongsvinger 
Hødd 
Mandalskam. 
Bryne 
Strømsgodset 
Skeid 
Hønefoss 
Pors 
Haugesund 
Raufoss 
Moss 
Vard Haugesund 
Tromsdalen

29
29
29
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29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
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71 
64
51
50 
44 
42 
41
40 
39 
37 
37
37 
37 
35 
21
12

69-27 
66-34
58- 29 
51-41
59- 54 
48-53
53- 44 
41-43
54- 55 
51-51
55- 59 
43-57 
41-46 
46-46 
38-79 
28-83

1- 2 
3-2 
1-1
2- 2 
0-1
3- 1 
2-0 
1-2

1. divisjon
Hødd - Raufoss
Mandalskamcratene - Vard 
Pors - Sandefjord 
Si F - Bryne
Tromsdalen - Moss 
Aalesund - Kongsvinger 
Haugesund - Hønefoss 
Skeid - Start

FIKK MARSJORDRE: OlofHvidén Watson hadde to taklinger i kampen. Beggega ham gult kort. 
Dermed rødt og marsj ordre.

TVERRLIGGER OG MILLIMETRE OVER: John Erling Kleppe 
hadde to gyldne scoringsmuligheter i kampen. På frispark. Ett smalt 
i tverr ligger en. Det andre gikk millimetre over.

I siste serierunde - kommende 
helg. Pors var klart nærmest mot 
Sandefjord, men måtte nøye seg 
med uavgjort.

Skuffelsen sto tydelig å lese i 
Pors-ansiktene da kampen var 
over. Dette var en kamp de bur
de og skulle ha vunnet. Pors-tre- 
ner Dag-Eilev Fagermo beteg
net det som et ran at så ikke had
de skjedd.
Ran
- Del var det det var. Dette var 

ran, kommenterte en uhyre 
skuffet Pors-trener på vei til 
garderoben.
- Vi hadde minst 10 helt opp

lagte scoringsmuligheter i løpet

rings forsøk. Og Sandefjord- 
angriper Hans Erik Ødegaard 
dundret ballen i nettet.

Dermed 1-1. Til stor frustra
sjon og skuffelse for Pors-fol
ket. Det er også å bemerke at 
resultatene i de andre kampene 
ikke gikk i Pors-favør i denne 
serierunden heller. Da er det i 
den aller siste serierunden ned-

poeng tapt. Det skyldtes heller 
ikke bare det at vi ikke satt sjan
sene. Vi hadde ikke dommeren 
på vår side heller. Han blåste 
mest i vår disfavør. Og Olof 
(Widén Watson) pådro seg to 
gule kort. Flere taklingsinngrep 
hadde han heller ikke i kampen. 
Strengt, med andre ord. Og det 
var etter at det skjedde Sande
fjord kom inn i kampen.

av kampen. Sandefjord hadde 
to. Da sier det seg selv at dette 
var en skuffelsens dag, uttrykte 
Fagermo.

Porseme virket nervøse og 
rustne i kampens første minut
ter. Og hadde trøbbel med å 
komme ut av egen forsvarssone. 
Men det varte ikke lenge før de 
blå gutta våknet. Og da det 
skjedde, var det på den andre 
siden av banen det foregikk.
Sandro på løp

Kampen var 15 minutter gam
mel da Pors ordnet 1-0-ledelse. 
John-Erling Kleppe slo inn. Og 
Sandro Occhipinti på løp. knal
let ballen i mål.
- John-Erling prøvde et skudd, 

men traff ikke skikkelig. Så 
kom jeg på løp og hadde bare å 
sette ballen i nota, kommenterte 
Sandro Occhpinli etter kampen.

Enkelt og greit. Og da porser- 
ne først var «der opp», burde og 
kunne det kommet flere. Bare 
minuttet elter scoringen, var Ole 
Halvor Kolstad alene med San
defjord-keeperen, men greide 
ikke å overliste denne. Og få 
minutter elter det, serverte Hjal
mar Johansen en flikk og ballen

Pors-Sandefjord 1-1 (1-0). 
Etter gårsdagens kamper 
og resultater i 1. divisjons- 
serien, er det på det rene at 
thrilleren omkring nedryk- 
ningsproblematikken i 
divisjonen, vedvarer helt 
til siste spark. , pn
Thor Karlsen Cpr_____

hadde kurs for nettet. Men den 
ble stoppet på målstreken.

Pors hadde sjanseovertaket i 
resten av 1. omgangen også. 
Sandefjord hadde i realiteten 
ikke en eneste selvprodusert 
målsjanse i løpet av kampens 
første 45 minutter.
Utvisning som avgjorde

2. omgangen var jevnere. Men 
Sandefjord greide ikke å skape 
noe før etter at Olof Widén 
Watson pådro seg gult kort 
nummer to, på sin andre takling 
for dagen. Og fikk rødt kort og 
marsjordre 12 minutter før full 
lid.

Like elter entret Martin Wiig 
banen, akkompagnert av en 
gedigen pipekonsert. Og fem 
minutter før full lid, skjedde det. 
Pors-forsvaret misset på avkla- rykningsproblematikken 

~ ~ avgjøres.
En gedigen skuffelse
- For det første, så var 1-1 og 

uavgjort i dag en gedigen skuf
felse, uttrykte Sandro Occhipin
ti på vei til garderoben.
- Vi var det klart beste laget i 

denne kampen. Og med et bety
delig sjanseovertak. Dette var to



ste spark

KAMPFAKTA
KOM PÅ LØP OG SCORET: 
Sandro Occhipinti var mannen 
bak Pors' eneste scoring i kam
pen. Han kom på løp og satte 
hallen i nettet. På fremspil - 
eller sknddforsøk - av John- 
Erling Kleppe.
Foto: Danny Twang6

5
6

8
5
5
6
5
7
5
6

■.

ter lor Ole Halvor Kolstad.
Rødt kort (to gule): Olof Hvidén 
Walson, Pors.
Gult kort: Knut Helge Hagen.
Pors. Andreas Augustsson. Sande
fjord.
Dommer: Bjørn Hansen, Kolbotn.
Pors-børs
Svein Roger Dahlen
Andreas Nyhaug
Vctle Odden

Pors stadion søndag, 1. divisjon, 
Pors-Sandefjord 1-1 (1-0).
Scoringer: 15. minutt 1-0. Sandro
Occhipinti, 40. minutt 1-1. Hans 
Erik Ødegaard.
Innbyttere for Pors: Marius Sol
berg 16 minutter for Knut Stian 
Knutsen, Christer Fjellstad 7 minut-

Hjalmar Johansen 
Knut Stian Knutsen 
Knut Helge Hagen 
Erik Pedersen 
John-Erling Kleppe 
Sandro Occhipinti 
Ole Halvor Kolstad 
Olof Hvidén Watson

- Vi hadde håpet å avgjøre 
nedrykningsproblematikken 
til vår favør - i dag, men nå må 
vi vente til i siste serierunde for 
å avgjøre. Da skal vi avgjøre 
også. Og vi skal berge plassen. 
Vi går for tre poeng borte mol 
Bryne. Det skal vi klare, avrun
det Sandro Occhipinti.
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til gode innlegg. Men ballen vil-Start 
Aalesund 
Kongsvinger 
Sandefjord 
Mandalskain.
Mødd 
Bryne 
Skeid 
Strømsgodset 
Moss 
Pors
Hønefoss 
Raufoss 
Haugesund 
Vard Haugesund 
Tromsdalen

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

om han fortsetter i klubben nes
te sesong.
-I dag får vi bare kose oss

hver eneste duell.
- Bryne var veldig feige i den-

71-28 67-3653- 42 60-3251- 55 63-5954- 45 57-56 42-45 48-47 56-6052- 5442- 47 44-5943- 83 29-84

1-1
1- 3
2- 1 
2-1
1- 1
2- 3 
2-1 
5-4
74
64
53
51
45
44
42
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40
38
38
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37
24
13

Bryne-Pors: 1-1 (0-0). - Dette er blant de største 
prestasjonene i telemarksidretten på mange år, 
jublet Dag-Eilev Fagermo etter at plassen i 1. divi
sjon var sikret.
Tor Gunnar Tollaksen re målforskjell gjorde at Pors 

også med tap ville overlevd i 1. 
divisjon.
- Jeg fikk kun beskjed om å 

holde meg i boksen. Det var vel
dig deilig å se den ballen i mål, 
strålte Fjellstad, som ufrivillig 
måtte se at Pors-spilleme ikke 
fikk ballen i mål i første 
omgang.
Nervepirrende

Pors var det førende laget i 
første omgang. Blåtrøyene viste 
at de hadde mest å spille for, og 
vårtet opp med den ene klare 
målsjansen etter den andre.

Allerede etter fire minutters 
spill scoret driblekunstner Sand- 
ro Occhipinti etter nydelig spill. 
Men dommer Øyvind Alpanes med fornyet kontrakt, så får vi 
fra Fauske svarte med å blåse 
for offside. Akkurat det var 
Occhipinti dypt uenig i.
- Jeg fatter ikke hvorfor dom

meren blåste. Jeg var flere meter 
onside, hevdet Occhipinti, som 
var svært god på høyresiden.

Gang på gang skapte han trøb-

SCORET: Christer Fjellstad var mannen bak Pors' eneste nettkjen- 
ning mot Bryne.

mer å by på, sa Fagermo, som 
hadde en god følelse foran

- Vi har ligget nedi gjørma og 
slitt hele sesongen, det er så 
sinnsykt deilig at vi berger plas
sen, sa Pors-treneren, som sam
men med laget lot seg tiljuble av 
en busslast med Pors-supporte- 
re.

Under kampen bet Fagermo 
negler og jublet etter hvert som 
resultatene tikket inn i Pors’ 
favør. I 65. minutter holdt han 
målscorer Christer Fjellstad på 
benken.

Fjellstad brukte snaue fem 
minutter på å vise at byttet var 
vellykket og svarte med å putte 
ballen i nota. Strengt tatt var 
ikke Fjellslads scoring nødven
dig for å sikre ny kontrakt. Bed-

1. divisjon
Bryne - Pors 
Hønefoss - Skeid 
Kongsvinger - Haugesund 
Moss - Aalesund 
Raufoss - Tromsdalen 
Sandefjord - Mandalskamertenc 
Start - Strømsgodset 
Vard - Hødd

- Vi har følt presset lenge nå, 
men f ‘ w ' 
roligere enn på lenge. Jeg følte

den turbulente sesongen vi har i dag, forklarte treneren som nå 
hatt, sa Pedersen, som ikke vet kan gi seg i Pors med god sam-

tenke på framtiden senere. Jeg 
er ikke sikker på om jeg fortset
ter, sa veteranen med et lurt smil 
om munnen.
Stort press

Etter pause kom Bryne mer 
med i spillet, men maktet ikke å 

bel for Brynes forsvar, og kom dominere kampen. Pors-spiller- 
til gode innlegg. Men ballen vil- ne viste at de hadde mest å spil
le ikke i nota. Og da ble Erik le for, og kjempet med forakt i 
Pedersen nervøs for at laget hver eneste duell.
ikke hadde dagen. - Bryne var veldig feige i den-
- Da vi ikke klarte å score på ne kampen. Jeg trodde de hadde 

de store sjansene, var jeg redd 
for at det ikke skulle gå vår vei.
Heldigvis gikk de andre resulta- dagens kamp.
lene vår vei, og vi viste virkelig - Vi har følt presset lenge nå, 
at vi ville bli værende i divisjo- men før dagens kamp var jeg 
nen. Det er rett og slett en veldig roligere enn på lenge. Jeg følte 
stor prestasjon med tanke på det på meg at det skulle gå veien

kan gi seg i Pors med god sam-



sykt deilig

Ole Halvor Kolstad, Pors. Tilskue
re: 1675.

GLEDESSCENER: Sandro Occhipinti og Christer Fjellstad hadde hovedrollen i en av de mange gle- 
desscenene som utspilte seg på Bryne stadion i går ettermiddag.
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Vetle Odden
Banens gigant 
Flink til å sette 
linja, bryte foran 
og ikke minst 
presis i oppspil
lene.

6
6
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min.) for Tromsdalen reddet 
sesongen for Pors, som også had-

ne, men sportslig leder Alf Inge 
Håland helte kaldt vann i blodet 
på dem som trodde på det.

- To plasser ned på tabellen

KALØJT VANM
Før kampen snakket mange om

Sandro Occhipinti
Burde scoret, 
men alltid et 
uromoment.
Skaper rom fo£ 
de andre. C f 

% f.

- Jeg har vært klar for denne 
kampen i 14 dager. At jeg ikke 
fikk starte var skuffende, men jeg 
var skikkelig tent da jeg kom inn
på, sier Fjellstad. Kort etter sco
ringen hans kom beskjeden om 
Moss’ utligning på Melløs og på 
Pors-benken spratt flere mann 
opp og ruslet nervøst omkring.

- Det var fra noe veldig trygt til 
noe usikkert på kort tid den sco
ringen til Moss, sier Dag Eilev 
Fagermo.

han roser Erik Pedersen mer enn 
noen annen.

- Jeg kan ikke få takket Erik 
nok. Det han har betydd for meg 
privat og laget 
er bare ubeskri
velig. Uten Erik 
hadde vi aldri 
klart dette, sier 
Dag-Eilev og 
tørker bort 
noen tårer før 
han plusser på 
noen flere navn 
på skryteblokka.

- Vetle, Knut Helge og Ole Hal
vor. Alle de rutinerte spillerne har 
gitt meg og laget akkurat det vi 
har trengt i den vanskelige situa
sjonen som har rådet, men nå er 
alt bare velstand, avslutter Fager
mo som gir Pors-fansen et løfte.

- Jeg henter ikke spillere fra Pors 
til Notodden.

Pors styrte kampen til Ole Hal
vor Kolstad klønete lagde et fri
spark på 25 meter fra Pors mål. 
Etter en retur kom innlegget til
bake til en totalt umarkert Espen 
Sola som banket ballen i mål bak 
Svein Roger Dahl en fra fem 
meters hold.

Minuttet senere fikk Pors litt ro 
da Aalesund gikk i ledelsen mot 
Moss. Enda mer ro ble det da inn-

VILL JUBEL: Pors og Pors-fansen takket hverandre og konkurrerte om å juble h 
ro Occhipinti. målscorer Christer Fjellstad og John-Erling Kleppe.

Dette
/ / var tøft.

DAG-EILEV 
FAGERMO

□7
KnutH. Hagen
Tackler, pas
ser og jobber 
knallhardt i 90 
min,f

bytter Christer Fjellstad headet 
inn 1-1 etter 73 minutter på et fri

de overlevd med uavgjort og Rau- spark fra Marius Solberg, 
foss-seier.

- Vi var aldri nede, men det var 
et drama uten sidestykke. På 2-1 
til Moss var det tøft, innrømmer 
Dag-Eilev Fagermo.

RØRT TBL TÅRER
Pors-treneren kronet karrieren i 
Pors Grenland med et avslut- 
ningskapittel som gir han tilnær
met heltestatus i historiebøkene.

- Jeg er rørt og jævlig glad. Det 
har vært tre fantastiske år som ble 
kronet med en lykkelig slutt. For 
en lettelse at papirrotet ikke kos
ter oss plassen, hikster Dag-Eilev 
Fagermo fram i sekundene etter at kampen ikke var viktig for Bry- 
dramaet på Jæren, og klemmer og 
klapper på alt fra spillere til ledere 
og supportere.

- I dag blir min siste dag for
i Pors. Da skal jeg ta avskjed på betyr 250 000 kroner i tapte medi- 

kafeteriaen. Fra tirsdag av er det ainntekter. Vi gir alt for seier, pro- 
j bare Notodden, sier Fagermo, før klamerte den tidligere landslags

spilleren. Bryne begynte også 
friskt. Allerede etter 15 sekunder 
måtte Svein Roger Dahlen i 
aksjon med en flott inngripen. 

Dahlen var igjen på 
rett plass to minutter 
senere da John-Erling 
Kleppe serverte Bry
ne en stor sjanse. 
Etter fire minutter 
fikk Pors nettkjen- 
ning, men målet 
Sandro Occhipinti 
satte inn ble korrekt 

annulert for offside. Pors overtok 
mer og mer, og hadde flere store 
sjanser. Occhipinti fikk en ny 
sjanse etter 13 minutter, men skjøt 
utenfor fra fem meter. Etter 27 
minutter skjøt Ole Halvor Kol
stad svakt utenfor fra åtte meter 
på en gigantsjanse etter glimrende 
forarbeid av Sandro Occhipinti. 
Etter 31 minutter var det John- 
Erling Kleppe som testet keeper 
og tverrligger. Bryne fikk sin 
gigantsjanse etter 39 minutter, 
men Espen Sola skjøt utrolig nok 
utenfor på åpent mål fra fem 
meters hold.

PS: Pors kjørte buss til Bryne 
lørdag. De 42 milene til Vest bar 
på Vestsida i Porsgrunn er neppe 
de tyngste milene Pors-heltene 
har kjørt.

BRYNE: Overlevelsesdramaet på Jæren fikk tilslutt to store helter. Pors-inn- 
bytter Christer Fjellstad ogTromsdalens RudiThommassen ga Pors fornyet 1. 
divisjonskontrakt.

KURT HELLA )7^
Hadde Pors tapt og Raufoss vun
net, ville Raufoss og Pors byttet 
plass, men Christer Fjellstads 1-1 
scoring (73 min.) for Pors og 
Rudi Thomassens 1-1 scoring (82

Bryne - Pors 1-1 (0-0)
Bryne stadion, 1675 tilskuere.
Mål: 1-0 Espen Sola (62), 1-1 Christer Fjell- 5 
stad (73).
Gult kort: Rune Sirevåg. Bryne Ole Halvor | 
Kolstad, Vetle Odden, Erik Pedersen, Pors. | 
Dommer Øyvind Alpanes, Fauske

PORS
Svein Roger Dahlen.............
Andreas Nyhaug ...............
Hjalmar Johansen  
Vetle Odden ......................
Marius Solberg  
Knut Helge Hagen.............
Erik Pedersen....................
John-Erling Kleppe  
Jorn Marius Therkelsen . ..
(Christer Fjellstad i 25 min.) 
Ole Halvor Kolstad  
(Sami Mahlio i 9 min ) 
Sandro Occhipinti  
(Trond Inge Haugland 11 min.)



i går. - Dette var sinnssykt deilig, jublet den avtrop-

'scener

pende Pors-treneren.

Pors-trener Dag-Eilev Fagermo slapp følelsene løs da 
Pors reddet 1. divisjonsplassen etter 1-1 mot Bryne på 
Jæren. For to måneder siden var 37-åringen en hatet 
mann i store deler av Pors-miljøet. Måten han har ledet 
laget på siden den gang, imponerer alle. I formiddag blir

Pors og Fagermos 
store dag

1 11 . o T

- SINNSSYKT DEILIG: Dag-Eilev Fagermo var trolig Brynes mest fornøyde mann

det garantert stor stemning når porseme møtes til for
middagskaffe på klubbhuset, og Fagermo kan dra videre 
til Notodden med hevet hodet.
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God teft
reddet Pors

KOMMENTAR

FLOPP TIL TOPP: OlofHvidén-JVatson er en

. Med

Norsk fotball har aldri 
opplevd flere vellykkede 
snuoperasjoner enn i 
sesongen som ble avsluttet 
i søndag.

mo har startet. Samtidig sitter 
Odds mangeårige juniortrener

__ J Erik Enger 2‘ J

I Fredrikstad hentet trener Knut 
Thorbjørn Eggen inn nesten et 
halvt lag foran høstsesongen. 
Fra å være eliteseriens desiderte 
bunnlag, avanserte FFK til en 
trygg plass i løpet av et par 
måneder. VIF-trener Kjetil Rek
dal var to minutter fra seriegull 
etter at han hentet Steffen Iver
sen og Ami Gautur Arason i 
sommer, mens Ola Bye Rise 
fikk sparken i RBK fordi han 
holdt på å miste seriegullet etter 
flere dårlige kjøp.
Gullkjøp

I Pors har trener Dag-Eilev 
Fagermo igjen vist teft utenom 
det vanlige. Svensken Olof Hvi- 
dén-Watson var en flopp i Fred
rikstad i fjor. Fagermo testet en 
rekke spillere i sommer, og til 
tross for fiaskoen i FFK, så han 
svenskens potensial. Like før 
overgangsvinduet ble lukket 1. 
september hentet Fagermo San
defjords benksliter Hjalmar 
Johansen. Begge to er utvilsomt uui&iiuuig
en viktig årsak til at Pors berget gitt Pors-fotballen 
plassen i 1. divisjon.

Fagermos ettermæle handler 
kanskje først og fremst om sær
deles god teft for nye spillere. I 
fjor hentet han Skjetten-spissen 
André Bjerke Haakonsen som 
dunket inn mål på mål da Pors 
parkerte Tønsberg i opprykks- 
kampen. Kanskje ikke fullt så

viktig årsak til at Pors berget plassen i 1. divisjon.

Jeg tror heller ikke at verken 
Trond Inge Haugland eller Sami 
Mahlio blir ført opp på cv-en til 
Fagermo.

Endelig har også Odd hatt god 
teft og hentet en virkelig kvali- 
tetspiller. Mange tippet skiens- 
laget i nedrykksstriden foran 
denne sesongen, og kanskje er 
kjøpet av Olivier Occean den 
viktigste årsaken til at Ame 
Sandstø & Co kjempet om en 
plass i Royal League til siste 
slutt. 14 mål og en tredjeplass

BMX-sykling, bål og kos.
Thor Karlsen__________________

Klubben har per i dag rundt 50 
medlemmer. Fra hele Grenland. 
På aktiv itetsprogrammet står ter- 
rengsykling først og fremst. Men 
også BMX-sykling som nytt til
bud. Med tanke på de yngste - 
gutter og jenter i alderen 7-12 år.

På avslutningskvelden var det 
flere som demonstrerte sine 
BMX-ferdigheter. Ellers sto bål
brenning og pølsespising i høy
setet.

Klubbens driftige leder, Geir 
Selander, forteller at aktivitetene 
skal fortsette og utvides fremo
ver. Klubben jobber blant annet

originalt, men han turte også å 
satse på Erik Pedersen da han 
ble vraket i Odd. Pedersens ruti
ne og innstilling har utvilsomt 

~ en ny dimensjon.
Flopper

Fagermo har selvsagt også et 
par riper i lakken. Thomas Røed 
var i sin tid en god spiller, men 
det lå vel i korta at den skade- 
forfulgte drammenseren ikke 
ville bli noen stor suksess i Pors.

AVSLUTNING MED BÅL OG KOS: Solum Terrengsykkeklubb 
markerte sesongavslutning i går kveld. Med bål og kos. På bildet en 
rekke av klubbens ferske BMX-aktive. Foto: Danny Twanq

med å få til en ny BMX-bane. 
Tilbudet, som ble lansert i år, har 
blitt veldig populært og har fang
et mange. Flest gutter, men også 
endel jenter.

Geir Selander forteller at klub
ben vil ta kontakt med Skien 
kommune. For å få hjelp til å 
skaffe en skikkelig bane til det 
populære BMX-tilbudet. Det 
kan gi ytterligere tilsig av inter
esserte.

Men også de voksne og ter- 
rengsyklende skal få sine tilbud, 
lover klubblederen. Det jobbes 
med planer og tilbud også i så 
måte.

på toppscorerlista er i hvert fall 
imponerende i hans første 
sesong i Odd-drakta.
Trenerspørsmålet

I disse dager jobber Pors 
f......................
målet. Den jobben blir garantert

sjon er sikret. Sture Fladmark er Brede Halvorsen på gjerdet og 
‘ . ................... ” venter på å gjøre en jobb for

moderklubben. Både Brede og 
Erik er litt omstridte, og det er 
viktig for å lykkes som fotball
trener.

Brede kan vise til gode resul- 
! tater i Odd, og vil garantert være 

topp motivert for å gå løs på en 
trenerjobb i Pors sammen med 
Pedersen. Derfor tror jeg Peder- 
sen/Halvorsen vil være et bra 
valg.

Med ett lag i eliteserien, ett lag 
i 1. divisjon og tre lag i 2. divi
sjon er Telemark i ferd med å 
bli en maktfaktor i norsk fotball. 
Odds juniorlag ble norgesmes- 
tre denne høsten, og med Gaute 
Larsen på plass som talentutvi- 
kler, blir utfordringen i årene 
framover å bli bedre til å foredle 
talentene som allerede finnes 
her i Telemark. En av hovedfi
losofiene i konseptet Grenland 
Fotball er at den enkleste veien 
til Odds A-lag for unge spillere 
går via 1. divisjonsspill i Pors. 
Bare på den måten tror jeg gren- 
landsfotballen vil kunne ta 
ytterligere steg mot toppen av 
norsk fotball.

alternativ, men jeg tror Erik 
Pedersen undervurderer sine 
egne evner som trener. 37- 
åringen har vært med på det 
meste, og er en vinnertype. I til- 

___ legg vil han representere en 
febrilsk med å løse trenerspørs- kontinuitet i det arbeidet Fager-

enklere nå som plassen i 1. divi- < ... - .
visstnok ute av bildet, men Hau- 
gesunds tidligere trener Kjell 
Inge Bråtveit fremdeles er aktu
ell. Sistnevnte er sikkert et bra

Sykkelavslutning med bål og kos
Solum Terrengsykkelklubb så dagens lys for halvannet år 
^en. Og satte i går punktum for sitt andre driftsår. Med



Andreas Fosse

Det var en hyggelig blåmandag på Pors klubbhus i går. 
Gleden var stor etter den lykkelige slutten på årets tøffe 

^1)

Blåmandag med 
positivt fortegn

sesong. Pors-kafeen var stapp full, og det ble et rørende 
farvel med Dag-Eilev Fagermo.

GLADE GUTTER: Det var mye glede på Pors klubbhus i går. Fra venstre: Morten Røh Pettersen, Svein Åge Dahle, Finn Morten Steen, 
Bjørnar Natedal, Hans Morgan Realfsen, Ame Kuntze og Per Karlberg.

har vært den største Pors-sesong- 
en han har opplevd.
- Å rykke opp i fjor var stort. 

Men å komme så sterkt tilbake 
og berge plassen etter våren og 
sommerens turbulente periode, 
det er sterkt, fortalte den sports
lige lederen.

Han la til at søndagen var i det 
mest spennende laget:
-Jeg var utrolig nervøs, men

— ~---------
absolutt fortjent. De har gjort en 
fantastisk jobb i høst. For etter 
alt som skjedde i sommer, var 
det ikke mange som hadde trua 
på at vi skulle holde oss i 1. divi
sjon.
Snart årsmøte

26. november holder Pors-fot-

ballen årsmøte. Bjørn Barth har 
signalisert at han ønsker å gi seg 
som leder. Karlberg fortalte at 
det vil bli gjort utskiftinger i 
ledelsen. Selv har han fått fore
spørsel om å fortsette i rollen 
som sportslig leder.
- Det ønsker jeg å gjøre. Jeg 

trives veldig godt i stillingen, 
men jeg må ta en siste overveiel
se med familien før jeg tar en 
endelig beslutning. Det går med 
mye fritid til en slik jobb, sa Per 
Karlberg.

Sommerens bitterheter var en 
saga blott. Dag-Eilev Fagermo 
og Pors skiltes som gode venner. 
Treneren delte ut seks blomster- 
kvaster, og kom med varme ord i 
kafeen. I retur fikk han stående 
applaus og lykke til videre med 
trenerkarrieren. For sportslig 
leder Per Karlberg betydde 
mandagens kafébesøk både gle- det gikk godt. Dette har guttene 
de og vemod. r^_
- Søndag var helt utrolig, men 

det er vemodig at Dag-Eilev- 
epoken er slutt. For med han 
som trener har det bare gått en 
vei - oppover, sa Karlberg.
- Det største

Han forteller at årets sesong



André R. Kolve

Månedens Idrettsnavn

Kongen av 
Vestsida

Pors. Det skal mye til å erstatte 
Dag-Eilev, fastslo Knut Stian 
Knutsen.

For Fagermo selv kom utmer
kelsen som en gedigen overras
kelse.
- Ja, dette hadde jeg ikke reg

net med. Jeg ser på denne prisen 
som en anerkjennelse for det 
arbeidet jeg har gjort i Pors, men

PD og Fokus Bank i Porsgrunn kårer hver måned i 2004 et 
Månedens Idrettsnavn blant aktuelle idrettspersonligheter i 
Porsgrunn og Bamble. Den/de kårede får PD/Fokus Banks 
Idrettspris på 2000 kroner. Samtlige månedsvinnere er med i 
kåringen av Årets idrettsnavn, der prisen er på 20 000 kroner. 
Månedsvinnere i 2004
Januar: Ella Gjømle, Lyn, eks Stathelle og Omegn l.L. 
Februar: Robin Klausen, Herøya brytegruppe. 
Mars: Kjetil Backen, Sledehundklubben MUSH. 
April: Lene Pettersen, Bamble-fotballens damelag. 
Mai: Isabel Nadine Jensen, Porsgrunn Taekwon Do Klubb. 
Juni: Stian Andersen, Urædd friidrett.
Juli: Marius B. Thommesen, Urædd Bryteklubb.
August: Per Gunnar Mustad, Langesund Triathlonklubb. 
September: Carine Robertsen, Bamble-fotballens damelag. 
Oktober: Dag-Eilev Fagermo, Pors fotball.

jeg må understreke at jeg ikke 
alene har sørget for de gode 
resultatene i høst. Denne prisen 
deler jeg med spillerne. Forres
ten, kan jeg bruke sjekken i 
baren? undret Månedens Idretts
navn for oktober.

Med stjerneskudd og all
sang ble Dag-Eilev Fager
mo mottatt som en konge 
da han og Pors-spilleme 
ankom Bistro Vest. Under 
fredagens avslutningsfest 
ble suksesstreneren også 
utropt til Månedens 
Idrettsnavn av PD og 
Fokus Bank.

feil. Jeg skulle selvsagt ikke vært 
hjemme under bortekampen mot 
Aalesund. Selv om jeg følte meg 
urettferdig behandlet av Pors- 
ledelsen, burde jeg stilt opp for 
gutta og blitt med til Aalesund.
- Jeg er en impulsiv og litt his

sig type, og noen ganger fører 
det til at jeg tar et feil valg. Det 
er bare å beklage overfor gutta at 
jeg ikke ble med, sa en ydmyk 
Dag-Eilev Fagermo.

Men spillerne har trolig glemt 
det. Knut Stian Knutsen var av 
mange som roste Dag-Eilev 
Fagermo opp i skyene under 
avslutningsfesten.
- Han er en helt kanon trener. 

Dag-Eilev stiller store krav, men 
han har veldig peiling på det han 
driver med. Han er utvilsomt en 
av de beste trenerne jeg har hatt, 
og jeg er glad for at han har gitt 
meg tillit, sa fjorårets Pors-kap- 
tein.
- Fullt fortjent

Knutsen syntes også at det var 
fullt fortjent at Fagermo ble 
utropt til Månedens Idrettsnavn.
- Ja, jøss. Det fortjener han vir

kelig. Det er synd at han forlater

I fredagens avis røpet Dag-Eilev 
Fagermo at «Beat for beat» er et 
av favorittprogrammene hans på 
tv. Fredag kveld droppet han 
Ivar Dyrhaug & Co. til fordel for 
avslutningsfest sammen med 
spillerne og supporterne. Det var 
ingen tvil om at Fagermo fant 
tonen sammen med «De elleve 
blå», til tross for at det har vært 
noen unoter tidligere i sesongen.
- Det er glemt nå, gliste Fager

mo og håndhilste på flere av sup
porterne.
Invitasjon i tolvte time

Selv om jubelen sto i taket da 
han dukket opp, burde kanskje 
noen av supporterne og de frem
møtte medlemmene fra Pors- 
ledelsen ryddet plass til litt etter
tanke. I utgangspunktet var ikke 
Fagermo invitert til fredagens 
kombinerte årsmøte og fest i 
supporterklubben. Da invitasjo
nen ble sendt ut, var det kun spil
lerne som ble ønsket velkommen 
til Bistro Vest. Etter at plassen i 
1. divisjon ble berget sist helg, 
ble Fagermo tatt inn i varmen.
- Det som har skjedd har vært 

veldig tøft for meg. Jeg har aldri 
vært så langt nede, og som kjent 
hadde jeg bestemt meg for å si 
opp jobben. Heldigvis lot jeg 
meg overtale til å fortsette. Blant 
andre Erik Pedersen skal ha mye 
av æren for at jeg ombestemte 
meg. Han var en utrolig god støt
tespiller i den vanskelige perio
den, sa Dag-Eilev Fagermo.

Han understreket også at for
holdet til Pors-ledelsen har gått 
seg til igjen, etter bruduljene tid
ligere i høst.
No bad feelinqs
- No bad feelings. Det var tøft 

da det sto på, men nå er det defi
nitivt glemt. I ettertid ser jeg 
imidlertid at jeg gjorde en stor

DELTE PRISEN: Dag-Eilev Fagermo ble hyllet som en konge av spillerne og supporterne på Bistro 
Vest. — Denne prisen må jeg dele med spillerne. De har minst like mye av æren for at vi berget plassen i 
1. divisjon, sa en feststemt Dag-Eilev Fagermo.



TILBAKE TIL START
Waage, Erik Petersen og Brede Halvorsen trenertrio i Pors

ne mellomrom opp gjennom har lagt et bra grunnlag, og jeg ser

til å bli sulten, sier Waage.

ASSISTENT II: Brede Halvorsen blir spillerutviklerASSISTENT I: Erik Pedersen fortsetter som spillende
assistenttrener.

- Det har vært en lang prosess, 
men rett for midnatt torsdag, ble 
vi enige om en 1-års kontrakt 
med Waage. bekrefter Bjørnar 
Naiedal i Pors. Erik Pedersen 
fortsetter som spillende assistent 
med Halvorsen som spillerutvi
kler.

PORSGRUNN: Trenerka- 
balen i Pors endte opp 
der den opprinnelig 
startet. Med Lars Borgar 
Waage som hovedtrener 
i spann med Erik Peder
sen og Brede Halvorsen.

SPEMNEIMDE TEAM
- Jeg gleder meg til å ta fatt på 
oppgaven. Det blir spennende å 
jobbe i team med to andre trenere 
som begge har erfaring fra andre 
områder enn meg. sier Waage.

Pors-treneren har ikke vært med 
på å bestemme hvem som skulle 
bli hans assistenter, men han er 
strålende fornøyd med de to han 
har fått.

- Det er Pors som har jobbet 
med Erik og Brede, men jeg kjen
ner begge som personer, og dette 
blir veldig spennende og utfor
drende, sier Waage entusiastisk.

- At vi er tre stykker var med på 
å gjore at det å si ja var en enklere 
greie. Det blir lettere å fordele 
arbeidsoppgavene da, forteller 
Waage.

PORS FØRSTEPRIORITET
Nå får han oppgaven med å få 
G/F-samarbeidet på skinner igjen

Samarbeidet med Erik og Brede 
blir spennende og utfordrende.

LARS BORGAR WAAGE

SAVNET TRENERYRKET
Lars Borgar Waage trente på 80- 
tallet Pors i fem år. I 1994 overtok 
han Odd, mens han i 2001 ledet 
Tollnes opp i 1. divisjon, for så å 
rykke ned sesongen etter.

Etter ned rykket har Waage hatt 
to sabbatsår fra trenerg jern ingen.

Han innrømmer at han har sav
net treneryrket, og sammenligner 
seg med en sirkushest.

- Det blir litt sånn at når man 
kjenner sagmugglukta, så frister 
det. Men det har vært greit å ha _____________
avstand, det har jeg hatt med jev- jeg det vil gi et bra produkt. Pors 
ne mellomrom opp gjennom har lagt et bra grunnlag, og jeg ser 
årene. Det gjelder å få muligheten ingen grunn til at ikke laget skal 
til a bli sulten, sier Waage. gjøre det bedre neste år, sier man

nen som trente Odds juniorlag i 
nesten 10 år.

Både Mats B. Hansen og Ulf 
Riis kan folge Brede til Vestsida.

HOVEDTRENER: Lars Borgar Waage blir ny hovedtrener i Pors. 
på det sportslige planet - en opp
gave Brede Halvorsen er like opp
tatt av å få til å fungere.

- For meg har Pors hele tida vært 
førsteprioritet. Det har ligget i kor
tene lenge at det skulle bli Pors 
for meg etter at de tok kontakt for 
en stund siden, forklarer Brede 
Halvorsen som skal fungere som 
både spillerutvikler og ansvarsha
vende for 3. divisjonslaget.

Han har tro på at det nye tre- 
nerteamet skal utfylle hverandre 
og at klubben tar et nytt steg.

- Slik jeg ser det har vi sterke 
sider på ulike områder. Derfor tror

THORBJØRN SKAARDAL 
thorbjorn.skaardal@ta.no i. 

MARTIN K. ANDERSEN H ■ (
martin.kandersen@ta.no * J

mailto:thorbjorn.skaardal@ta.no
mailto:martin.kandersen@ta.no


GLEDER SEG: Brede Halvorsen gleder seg stort til å ta fatt som talent utvikler i moderklubben Pors. Foto: Danny Twang

Gleder seg 
til Pors-comeback

ham. Det var spillerutvikleropp- 
gaven han ønsket seg. Det å få 
jobbe inn mot enkeltspillere. Å 
gjøre enkeltspillere mer skolert 
for den jobben de har som lag
spillere.
Forsømt område
- For meg er dette en ikke

Talentutvikler for A-laqet
Brede poengterer også at hans 

rolle i trenerteamet skal være 
talentutvikler for A-laget. Og 
ikke være trener for 2.-laget i 3. 
divisjon i tillegg. Pors' lag i 3. 
divisjon har da heller ingen 
egen spillerstall. Men han synes 
det er naturlig, ut fra den talent- 
utviklerjobben han går på, at 
han leder 3. divisjonslaget fra 
sidelinja i kampsituasjon.
- Du er tilbake i den klubben 

du forlot i -79. Men har vel ikke

hatt bare venner i Pors-fotballen 
i årene etterpå?
- Det var mange i Pors-miljøet 

som vendte meg ryggen da jeg 
valgte å gå til Odd i stedet for 
Pors etter at min Moss-periode 
var over. Men det er glemt nå og 
skværet opp for lengst. Nå blir 
jeg ønsket velkommen tilbake. 
Og er blitt veldig godt mottatt. 
En flott blomsterbukett i anled
ning hjemkomsten, har jeg også 
fått. Den satte jeg stor pris på.
- Nå gleder jeg meg til å ta

Har «programerklæring» foran talentutviklerjobben
Brede Halvorsen er tilbake 
i Pors-fotballen. Sotn 
talentutvikler i det nye tre
nerteamet. Nå har den tid
ligere storspilleren skaffet 
seg solid ballast som tre- .

ner HThor Karlsen / v II

fatt. Til samarbeidet med Lars- 
Borgar og Erik P. Jeg er viss på 
at vi, med de erfaringer og den 
ballasten vi har, kommer til å 
utfylle hverandre godt. Vi skal 
«styre» de nest beste spillerne i 
fjorden. Det ser jeg virkelig 
frem til. Pors imponerte i høst
sesongen. Neste sesong skal vi 
krabbe noen plasser fremover 
på 1. divisjonstabellen, avrundet 
Brede Halvorsen.enkeltspillere er et litt forsømt 

område. I hvert fall er det sjel
den at enkeltspillere får anled
ning til til å trene eksakt for den 
rollen de har på laget. Det blir 
for mye kollektiv trening. Og 
som igjen går ut over den enkel
tes rolle.

Brede nevner flere eksempler i 
så måte. En spiss skal score mål. 
Men det er sjelden han får 
muligheten til å drille inn spiss
kompetansen på ei vanlig tre
ningsøkt. Den drillinga blir det 
liten anledning til i alt det kol
lektive. Det samme med en 
kantspiller som har den posisjo
nen med bakgrunn i at han slår 
gode innlegg. Men å drille inn 
akkurat den spisskompetansen 
blir det lite av på ei vanlig tre
ningsøkt.
Fokus på den enkelte
- Det er sånn det er. Så når jeg 

tar fatt som talentutvikler, vil

Og klar til å ta fatt som sådan i 
moderklubben. Han er behørig 
ønsket velkommen tilbake. Hele 
Pors - spillere og alt inkludert - 
er glad for hans tilbakekomst. 
Brede selv hadde heller ikke 
noe imot et comeback i den 
klubben han la grunnlaget for en 
stor fotballkarriere.
-Jeg gleder meg stort. Det 

verken kan eller vil jeg legge 
skjul på. sier Brede Halvorsen.
Lystbetont Pors-comeback
- Da jeg i høst fant ut at jeg 

ikke lenger skulle være i Odd, 
meldte tanken seg på et come
back i Pors - i trenersammen- 
heng - ganske raskt. Så da klub
ben tok kontakt og ga uttrykk 
for at de ønsket meg i det nye 
trenerteamet, var det noe jeg 
hadde lyst til. Og det å gå på 
som talentutvikler i klubben, 
var helt i stil med mitt ønske.

Da trenerteamet ble formet, 
viste det seg at det var ikke 
hovedtrenerjobben Pors hadde i 
tankene når det gjaldt Brede. 
Men det betydde ingenting for jeg fokusere mye på den enkel

tes rolle. Og muligheten for å bli 
bedre drillet på den posisjonen 
det gjelder. Dette brenner jeg 
for. Jeg håper også at de andre 
to i trenerteamet, Lars-Borgar 
og Erik, ser det på samme måte.

Trenertrioen skal da også ha et 
snarlig møte, der arbeidsoppga-

--- ----- ...----- vene skal legges opp. I tillegg til
liten kjepphest. Å jobbe inn mot det å gå gjennom spillergruppa.

Og se på hva Pors har av spille
re og hva som trengs av for
sterkninger.



Sverre H. Amrani
overtar lederklubba

Foto: Danny Twang

Porsgrunn, kanskje. Og ikke 
bare en bydelsklubb.
- Vi trenger mer oppmerksom

het og et bredere publikum på 
våre hjemmekamper. Pors for 
Porsgrunn er vel et uoffisielt sla
gord. Det jeg håper på, er å få til 
en satsing i Porsgrunn. Der Pors 
står mer sentralt. Pors kommer 
til å spille på Kjølnes. Men om 
det blir permanent, vet jeg ikke. 
Omkring dette spørsmålet, har 
jeg heller ingen spesielle tanker.

Anonym rolle
-Du har vært i Pors-fotbal- 

len lenge. Og har hatt flere sty
reverv. Men du har vært tem
melig anonym?
- Det vil jeg fortsatt være. 1 

hvert fall har jeg ikke noe stort 
behov for å være en gjenganger i 
avisene. Det jeg håper på og tror 
jeg kan gjøre, er å gjøre en god 
jobb for Pors-fotballen i den sty- 
relederjobben jeg har påtatt meg. 
Jeg må understreke at jeg er ikke 
valgt ennå, men jeg vil bli tem-

Bjøm Barth sier farvel som leder 
for styret i Pors-fotballen ved 
klubbens årsmøte i morgen. Han 
har også vært leder for den valg
komiteen som hai' vært i sving. 
Og brukte ikke lang tid på å fin
ne sin erstatter.

Han henvendte seg til Sverre 
H. Amrani som har sittet som 
nestleder de to siste årene - og 
fikk ja. Dermed var innstillingen 
klar. Ved årsmøtet i morgen 
overtar den tidligere nestlederen 
klubba.
Vet hva han qår til
-Jeg vet hva jeg går til, sier 

Sverre H. Amrani.
- Jeg har fungert som nestleder 

i styret i Pors-fotballen de to sis
te årene. Totalt har jeg tre år i 
styret. Jeg fungerte som sekretær 
det første året jeg var med.
- Hva slags styreleder blir 

du. En galionsfigur som nøyer 
seg med en delegerende rolle. 
Eller en som vil ha bukta og 
begge endene?
- Jeg vil være med og trekke i 

trådene i det som er. Det viktig
ste er den sportslige satsingen. 
Og at del vi gjør skal være øko
nomisk forsvarlig. Når det gjel
der den sportslige satsingen og 
vurderingen, overlater jeg det til 
de som skal styre den biten. I 
Lars-Borgar Waage. Erik Peder
sen og Brede Halvorsen, har vi 
fått en solid trenertrio på plass. 
De skal stå for den sportslige 
styringen. Sammen med sports
lig utvalg. Mens jeg skal «passe 
på» den økonomiske styringen. 
At vi holder oss innenfor de ram
mene vi legger opp til.
- Det kommer også en ny dag

lig leder, som skal ha den dagli
ge kontakten utad. Og som skal 
vite mer om detaljene enn styre
lederen. Det samme gjelder for 
alle involverte, som steller med 
saker der det ikke er nødvendig 
for styrelederen å ha detaljkunn
skapene.
Stadig aktiv - med vyer

Den nye lederen i Pors-fotbal
len er 31 år gammel. Og Vestsi- 
da-gutt. Han har også vært aktiv 
på fotballbanen for Pors og noen 
andre klubber. Han er stadig 
aktiv, på et visst nivå også. Han 
gleder seg over at klubben greide 
å beholde plassen i 1. divisjon. 
Og har vyer for klubben. Om at 
Pors skal bli en klubb for hele

NY LEDER: Sverre Herløv Amrani overtar som ny leder i Pors-fotballen ved klubbens årsmøte i mor- 
gen. r-

melig overrasket om det ikke går 
i den retningen på årsmøtet, sier 
Sverre Herløv Amrani.

Ellers er det kjent at Karl Sver
re Vibeto er innstilt som ny nest
leder i klubbstsyret. Hvem som 
blir ny daglig leder, er ennå ikke 
klart. Per Karlberg er innstilt til å 
fortsette som leder for sportslig 
utvalg. Innstilt er også fire styre
medlemmer: Realf Rollefsen, 
Bjørnar Natedal, Erik Sten Olsen 
pluss en representant for bame- 
og ungdomsavdelingen.

Sverre H. Amrani overtar 
som ny leder i Pors-fotbal
len. De formelle seremoni
en går av stabelen på klub
bens årsmøte i kveld.
Thor Karlsen ]]



mellom de to GF-klubbene.

Døstaterer bedre
I

være et sentralt punkt i en slik 
avtale?
- Hospitering av spillere - beg

ge veier - er avgjort et sentralt 
punkt. At Odd-spillere kan trene 
med Pors. Og at Pors-spillere 
kan få treningstid med Odd.
- Trenings- og hospiterings- 

avtaler er de viktigste punktene i 
den diskusjonen som er kommet 
i gang. Og det å finne den beste 
treningsarenaen og kamparenaen 
for den enkelte spiller. Eksem
pelvis kan det være gunstig for 
en fersk Odd-spiller å ta del i 
Pors-treningene. Så får det med

litt på Pors akkurat nå, men vi 
skal møtes igjen for å diskutere 
saken videre. Vi er opptatt av å 
få til en avtale med forankring i 
begge klubbene. Uavhengig av 
hvilke personer som sitter i 
ledelsen og spillermateriellet.

Jan Magnussen forteller videre 
at det er tatt utgangspunkt i avta
len fra 1999. Hensikten med de 
møtene som nå er kommet i 
gang, er å få til en avtale som 
passer bedre til dagens realiteter.
Hospitering av spillere
- Hospitering av spillere må

kamparenaen og hvilket divi
sjonsnivå som passer best for 
spilleren komme ut fra det. Det 
er ingen tvil om at det er interes
sante diskusjoner som pågår. 
Med det håp for øyet å få til en 
avtale om et bedre sportslig sam
arbeid mellom GF-klubbene, 
avrundet Jan Magnussen.

SENTRALT PUNKT: Jan Magnussen forteller at hospitering av spillere begge veier, er et sentralt punkt i den diskusjonen som pågår 
w.v- . Foto: Danny Twang

sportslig samarbeid
Odd og Pors har startet 
diskusjonen om å få i 
stand et bedre sportslig. 
Det er vilje i begge klub
bene for å få på plass en 
ny avtale, n s k 
Thor Karlsen I)

- Vi har startet opp så smått, sier 
Jan Magnussen i Pors-fotballen.
Kun ett møte til nå
- Vi har imidlertid ikke hatt 

mer enn ett møte til nå. Det står



Satser 300.000 på kjøp

ner til forsterkning av spillerstallen.
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Risiko
- Jeg personlig liker å bruke de 
pengene jeg har, men det hele 
er en balansegang. Dette er et 
budsjett hvor vi tar noen risiko
er, men å ikke forsterke stallen 
er også en risiko. Det er i hvert 
fall det høyeste budsjettet jeg 
har vært med på å godkjenne, 
legger Amrahi til.

Regnskapsåret går frem til 
31. desember og prognosene ty
der på at Pors vil havne med et 
underskudd på omtrent 200.000

kroner etter å ha budsjettert 
med knappe seks millioner kro
ner.

Neste års budsjett kommer 
opp mot 6,5 millioner, i bereg
net de 300.000 kronene Pors-fot- 
ballen skal inndrive på konkre
te forslag.

- At det er konkrete forslag på 
hvordan disse pengene skal 
komme inn, gjør at dette ikke 
er større risiko enn det man har 
på markedstiltak. Ideene til 
Olav Hanssen var gode, de, leg
ger han til.

Det er en frisk leder Pors hai* 
skaffet til veie. 31-åringen er si
vilingeniør av profesjon og har 
klare ønsker om å utvikle Pors 
videre.

- Dette vedtaket var nok noe 
vi uansett hadde kommet frem

til, men kanskje over noe leng
er tid. Mulig vi rett og slett tok 
en snarvei til et sted man ville 
komme uansett. Vedtaket gir 
trenerne og sportslig frihet til å 
tenke og jobbe videre med spil- 
lergruppa, sier Amrani.

Sparte 100.000
Det ble røde tall, men det la ing
en hindring i forhold til sat
singen. Publikumsinntektene i 
årets sesong sviktet og det 
kommende budsjettet stipule
rer med ca. 450 tilskuere i 
gjennomsnitt.

Årets resultat viser også at 
Pors har gjort en veldig god 
jobb med den nye kunstbanen. 
Reguleringen av undervarmen 
i kunstgresset er gjort meget 
bra gjennom året og Tore Sjå-
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GJENNOMSLAG: Bjørnar Natedal (t.v), leder Sverre Amrani og avtroppende leder Bjørn Barth fikk gjennomslag for at Pors skal satse 300.000 kro
ner til forsterkning av spillerstallen. FOTO: TOM ARNE BORGERSEN
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Årsmøtet i Pors- 
fotballen godkjente 
Bjørnar Natedals 
benkeforslag om å ta i 
et krafttak og 
øremerke pengene til 
spillerkjøp, for 
deretter å drive inn 
300.000 kroner 
ekstra.
TOM ARNE BORCERSEN 
tom.arne.borgersen@varden.no 
PORSGRUNN Styret i fotball- 
gruppa i Pors la frem et nøk
ternt budsjett for kommende 
års drift, men posten spiller
kjøp var blitt kraftig vingeklip
pet. Man satt rett og slett igjen 
med en slikk og ingenting og en 
stall på 16-17 spillere.

Styremedlem Bjørnar Nate
dal satte i den forbindelse frem 
et ultimatum som sa at enten 
så satser Pors på å utvikle spil
lergruppen eller så er det over 
og ut for hans del. Flere sentra
le styremedlemmer støttet ut
spillet og årsmøtet godkjente 
forslaget enstemmig.

- Det betyr at vi må få inn nes
ten 30.000 kroner i måneden i 
ett år. Personlig er jeg litt skep
tisk til dette, men jeg stiller 
meg bak vedtaket, sier Sverre 
Amrani, den nye lederen av 
Pors-fotballen.
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medlemmene Erik Sten Olsen, 
Bjørnar Natedal, Realf Rollef- 
sen, Hans Morgen Realfsen og 
Henning Karlsson.

berg og Åge Mørcks inn
sats har spart klubben 
for omtrent 100.000 kro
ner. I tillegg har klubben 
fått inn over 300.000 kro
ner i leieinntekter på ba
nen. Årsmøtet var vel
dig opptatt av en streng 
økonomistyring, noe 
som blir en av oppga
vene til den kommende 
daglige lederen, som 
sannsynligvis er klar i LEDERDUO: Sverre Amrani (t.v.) ble tors- 
løpet av to uker. dag kveld valgt til ny leder i Pors-fotballen.

Valget gikk smerte- Med seg fikk han Karl Sverre Vibeto som 
fritt for seg og leder nestleder.
Sverre Amrani ble valgt 
ved akklamasjon. Det samme 
ble resten av gjengen i Pors-sty- 
ret, som består av: Karl Sverre 
Vibeto' (nestleder), Per Karl- 
berg (sportslig leder), styre-
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og stoppe det interne bråket

FOTO: BÅRD SPERRUD
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Terje Hauge

SKAL TJENE PENGER
■ ■ ■ ■ - ■--------- _ ■ o ■

heter Pors i 100 for styret, og ven
ter nå på godkjennelse. Pors i 100 
har en dobbelbetydning i at Pors 
fyller 100 år i 2005, og at Pors skal 
opp og fram som klubb, sier Stø
len engasjert.

Med opp og fram mener han å 
etablere seg i 1. divisjon.

- A snakke om eliteseriespill er 
egentlig uaktuelt. Vi kan spille 
jevnt med alle, men opprykk er 
foreløpig aktuelt. Det jeg mener 
er at Pors skal være så etablert at 
de ikke er blant lagene som blir 
tippet ned i 2. divisjon, sier Stig 
Kato Stolen.

MARTIN K. ANDERSEN
i 'Irt martin.k.andersen@ta.no 
rl(< 97174312

I fjor hadde Pors ingen daglig 
leder. John-Erling Kleppe ble ofte 
omtalt som det. men var egentlig 
kun markedsansvarlig. Det har 
Pors innsett var en liten bom.

- 2004-sesongen viste vel at vi 
trenger en daglig leder, humrer 
Pors-leder Sverre Amrani, og ten
ker på bruduljene rundt Dag-Eilev 
Fagermo og styret i fjor.

Det er episoder som da Fager
mo ikke ble med til Aalesund Pors 
nå vil til livs.

- Vi skal nedfelle kjøreregler. 
Alle konflikter skal holdes internt, 
og Pors skal framstå som en posi
tiv klubb, sier Stig Kato Stolen - 
som vant jobben i kamp med 15 
andre søkere.

- Vi er klar over at det skaper 
gode nyheter for media når sånt 
skjer, men det er ikke bra for 
klubben, sier han.

messig bit. Den administrative vil 
gå på budsjett, regnskap, kontak
ten med NFF og samarbeidet med 
GF, mens den organisatoriske 
handler om å lå Pors Grenland til 
å fungere som en klubb.

- Pors må gå fra å være en dug- 
nadsklubb til å bli en bedrift. Det 
skjer en endring i fotball-Norge 
nå, og den må Pora være med på. 
Det blir en viktig del av min jobb, 
sier Stolen.

FRA KLUBB TDL BEDRIFT 
- Målet med Pors i 100 er blant 
annet at Pors skal forbindes med 
gode fotbaliopplevelser, og på den 
måten også klare å tiltrekke flere 
tilskuere, Og flere sponsorer, for
klarer han.

Stølen får som daglig leder en 
tredelt jobb; en administrativ, en 
organisatorisk og en markeds-

feire jul 
med de tre 
barna og 
kona 
h j e m m e 
dette året 
er at han 
skal dom- 
me i «Ara- 
bian Gulf 
Cup».

3 9 - 
åringen setter kursen mot var
mere strøk allerede son dag. Tur
neringen starter 10. desember, 
og finalen går på julaften.

PORSGRUNN: I går ble den nye daglige lederen i Pors Grenland skal skaffe Pors 200 000 kroner ekstra i 2005 - og samtidig stop- 
presentert. Ansettelsen av 54-årige Stig Kato Stølen fra Heistad pe skandalene rundt Pors.

DAGLIG LEDER: Stig Kato Stolen (54) ble i går presentert som Pors' nye daglige leder. Den gifte trebarnsfaren skal prove å øke de direkte sponsorinntektene ti! Pors fra 400 000 kroner til 600 
000. Samtidig skal han jobbe for å holde konflikter internt i klubben. foto: bård sperruo

Dømmer fotball på julaften
BERGEN (ANB): FIFA-dom- 
mer Terje Hauge får en spesi
ell jul i år. Mens familien åpner 
pakker hjemme i Olsvik dom
mer 39-åringen fotballkamper 
i Qatar!
- Det er nok første og eneste 
gangen i livet mitt at julefei
ringen blir amputert på grunn 
av fotballen. Men familien min 
vet at vi er inne i en fase der 
fotball kommer til å være en 
stor del av hverdagen min, og 
dermed resten av familiens 
også, forteller dommeren.

Grunnen til at han ikke skal

På Stolens CV finner vi bred 
erfaring innen reklame- og mar- 
kedsbransjen.

Den erfaringen kommer godt 
med når Pors-styret nå har plas
sert en inntekt på 600 000 kroner 
på hans skuldre. Det er 200 000 
mer enn i fjor.

- Vi foler at det er realistisk, sier 
Sverre Amrani.- Pors trenger å få 
mer penger inn for å bedre øko
nomien, sier Stølen.

Disse inntektene er penger som 
kommer på siden av inntektene 
fra Grenland fotball. Det betyr at 
det stoil sett vil være relativt små 
summer som skal legges sammen.

- De store sponsorene må vi dele 
med GF. Vi har forpliktet oss til 
det i samarbeidet, og da må vi føl
ge teksten, sier Amrani.

Det betyr at inntektskilder for 
Stølen er salg av matchball og 
andre små poster.

Og den nye lederen er klar med 
nye ideer.

- Jeg har skissert en plan som

mailto:martin.k.andersen@ta.no

