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I. F. Pors er gått inn i ritt 64.
arbeidsår og det er all grunn til å
se med optimisme pa den tid som
kommer.
Et kort tilbakeblikk på året som
gikk bekrefter dette, idet man bå
de sportslig, økonomisk og admi
nistrativt har oppnådd resultater
som man bør være tilfreds med.
En økende forståelse og bedre
kommunikasjon med våre kommu
nale myndigheter gir et lysere
perspektiv for de nærmeste år.
Sportslig sett har samtlige av våre
grupper gjort en innsats som vi
har all grunn til å være tilfreds
med. Økonomisk sett er vår stil
ling relativt god, det utføres en
mengde tiltak fra gruppenes side
for å styrke og bedre klubbens
likviditet. Om de enkelte grupper
ikke har hatt noen store overskudd
har man iallfall greid å svare sine
forpliktelser uten å komme på minussiden. Rent administrativt ar
beider gruppene godt, erfarne til
litsmenn yder frivillig store meng
der av sin fritid for å holde ma
skineriet velsmurt og i god gjenge.
Hovedstyret har også grunn til å
være fornøyd med året som gikk,
da man kan registrere at nær sagt
samtlige av de arbeidsoppgaver
man planla å utføre ved begynnel
sen av året var fullbrakt ved
årets utgang.

1969

Selv om man fra det overnevnte
kan virke litt selvgode og selvtilfredse, er det all god grunn til å
stoppe og rope et varsko. Det er
nettopp i medgangens dager det er
så lett å slappe av og falle tilbake
til gamle synder, «om at alt går
jo så bra.......... ». Medgang er ikke
alltid det letteste å bære. Jeg tror
derfor at nettopp i dette året som
kommer må vi styrke vår samar
beidsvilje og at alle tillitsmenn og
kvinner ser på sine plikter noe
mer enn det å komme på et inn
kalt møte. Det må et personlig en
gasjement til, det er ikke nok å
møte med en kropp uten sjel. La
oss derfor sammen gå inn for å
kreere nye ideer, framkaste planer
som kan være til beste for vår
forening her på Vestsiden.
Hovedstyret.
M. C. Grirnsgård,
form.

JotballdommermjH
Telemark fotballdommere går
sterkt inn for en ny sesong og for
å heve dommernivået i vår egen
krets. Vi ser fram til å få gjen
innført diagonalsystemet i 4. div.
kamper, dvs. 2 autoriserte dom
mere som linjemenn ved siden av
kamplederen.
Fra NFF’s dommerkomite er det

24. årgang

kommet en ny fortolkning vedr.
4-skrittsregelen for målmannen.
Dette innebærer at målmannen kan
dele opp de 4 skritt han. har an
ledning til å ta mens han bærer,
spretter eller kaster ballen opp i
lufta. Dette vil f. eks. si at mål
mannen har lov til å ta mindre
enn. 4 skritt med ballen, nulle eller
sparke den ut mot 16-meteren for
deretter å ta den opp og spille
den ut. Av stor interesse vil også,
prøveordningen med den nye til
lemping av offsideregelen bli. Den
ne går ut på at det ikke kan blå
ses offside ved frispark, (som nå
v/ utspill fra 5 meteren og v/
innkast). Om regelen skal prak
tiseres i ordinære kamper allerede
i år vites ikke i skrivende stund.
red.

TILLITSMANNSMØTE
I PORS

Den 25. mars ble det arrangert
møte mellom de forskjellige grup
pers tillitsmenn i Pors. Ca. 30 kvin
ner og menn var til stede og del
tok i debatten.
Saker som ble diskutert:
1. Samarbeidsspørsmål mellom
gruppene og hovedstyret og
gruppene seg imellom.
2. Kontingentforhøyelse (nå kr.
10,— pr. år for senior og kr.
3,— for junior).
3. Under event. ble saken om
kring skoleidrettsplassen ved
Vestsiden skole debatert.

!

Det beste i
Frukt, Sjokolade og Røykcsaker

får De hos

Vestsiden
Frukt- & Cigarforretning
SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51 187
ALT FOR SYKLER OG SPORT
Reparasjoner

Abreham Aas
Telefon 52 102

Storgt. 108

«Central» Vaskeri

Porsgrunn
Kino

HENTER OG BRINGER
Telefon 51614

Fergegt. 5, Porsgrunn

Andr. Aasland
Jern vareforrctn ing

Mwjne Johonses?
Telefon 52 092 — Porsgrunn

GRØNNSAKER — FRUKT — SJOKOLADE
SPORTSARTIKLER

Kommisjonær for Norsk Tipping A.s

Trikotasje-Magasinet
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PARKRESTAURANTEN A/S — PORSGRUNN

Vestsiden Blomster f or retning
Numme og Handeland
Telef. 51 730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

H.S PORSGRUHDS MEK. VÆRKSTED
VAUXHALL
er bilen

FUNNEMARK
er stedet

HVEM, HVA, HVOR
I PORS
For å lette kommunikasjonene i
foreningen, i og mellom de enkelte
grupper, vil vi forsøke oss på en
«Porsekatalog» som gir opplysnin
ger om de forskjellige tillitsmenn
som er valgt i dette arbeidsåret.
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En av Porsbladets mange oppga
ver er å aktivisere leserne til de
batt. Det er en rekke samfunns
messige og idrettslige problemer
rundt oss som innbyr til debatt,
og det c-r din oppgave å få de fram
i lyset.
Som cn slags innledning til dis
kusjon vil vi komme inn på dette
med miljø og grobunn for en id
rettsklubb av Pors’ format. Skal
man begrense dette miljøet og leg
ge rekrutteringen til historiebestemte bydeler? For å si det rett
ut: må man bo på den riktige
siden av elven for å bli en god
Porser ?
Hva med alle disse nye bolig
områder som under tiden etable
res her i distriktet? Skal disse
ungdommene bli overlatt til seg
selv eller til små og tungtarbeidende klubber som har heller lite
å by på? Skal man se på nyetab
lering av en masse små klubber
i borettslagene og med tildels uru
tinerte ledere?
Ja, det var noen få spørsmål
som reiser seg. Det siste har for
resten vært til behandling i bla
dets spalter. De andre spørsmå
lene og eventuelle nye håper vi
leserne vil være med på å lose.
La oss i hvert fall ikke svare med
å si at de som saken gjelder ikke
forsøker selv, og hvorfor skal det
så være vårt problem ? Vi skal
huske på at mange, ja, kanskje
de fleste av innvånerne i disse nye
boligsentra er innflyttere som er
kommet fra forskjellige miljøer og
ikke har så lett for å vite hvor de
skal begynne. Slike folk må stort
sett «draes» ut av sofakroken. Da
kommer de. Ansvaret for «draingen» og for at ungdommen her skal
bli budt et sundt klubbmiljø, hvi
ler den på oss?
red.

Med vennlig bistand fra Vardens sportsredaksjon.

FORSERE fra den gamle generasjon og fram til dagens drivende krefter
feirer 50-års jubileet på tradisjonelt vis

Det er en travel tid for Fotball
gruppa om dagen. Nå skal den
siste finjustering av formkurven
og opplegg gjøres slik at alt glir
som smurt når fotballen begynner
å rulle for alvor om kort tid. Vi
får ta det som et bevis på stor
aktivitet at ikke Porsbladet har
mottatt noen lengere «jubileumskantatc fra den kanten, og mar
kere de 50 år på denne måten. For
å bruke fotballformannens egne
ord: «Akkurat nå er vi ikke så in
teressert i lange historiske utred
ninger, men av handling som kan
trygge vår posisjon som distrik
tets beste fotballklubb i tiden som
kommer». Likevel vil ikke han og
heller ikke vi la en slik milepel
passere uten at en tenker tilbake

på tidligere bragder på gressmatta
og på de menn som så grundig har
vært med på å gjore Pors kjent
utover landegrensen. Det vil føre
for langt og kanskje gå over vår
kompetanse om vi skulle begynne
å trekke fram spesielle anlednin
ger og bestemte personer i så måte
men bare glede oss over at fotballhistorien i Pors er av en slik stør
relse at den ville sprenge den til
delte spalteplassen.
Vi bare slutter vårt lille innlegg
med å gratulere fotballgruppa med
de 50 og ønske alt hell i framtiden
slik at vi tribuneslitere fortsatt
kan nyte god fotball på stadion
på «Vessia». Tvi, tvi med innevæ
rende sesong!
red.
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Realfsens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693

Porsgrunn

Telefon 50G93

Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr

Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51 729
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i takt med tiden!

Brustx-dket — Porsgrunn

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Torggt. 6, V. Porsgrunn,
for utførelse av alle Deres bankforretninger
SKATTER OG AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Forsere!

Stikk innom

Ekko

når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Elektrisk utstyr på lager

Inns,allasjonsavdelingen

QÅ til

Spesialfimia i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221
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I

5

P U R S - 7? Z, A D E T

o

Pors Skigruppe 50 ar
W ^5^

re
■»<

.

r ■'

X

00 X.
■ ■

’

.7

O'

vennlig bistand fra Porsgrunn Dagblad.

C’lir‘s Jan Andersen.

Ei.il Kristiansen. Oscar Andersen.

Man yter ikke Pors skigruppe noen
rettferdighet ved å avspise den
med disse få ord i Porsbladet. men
av tidsmessige grunner blir det
med dette glimtet i denne omgang.
Skigruppas første formann var
Christian Andersen og i hans
funksjonstid ble det første Lands
renn arrangert i Rugtvedtkollen,
i det Herrens år 1924. Senere har
mang’en djerv porser skjøttet dette
verv. I 1939 ble det første lands
renn med H. M. Kongens pokal
arrangert, siden fulgte mange sto
re begivenheter avbrutt av de
'■mørke år . I 1946 gikk det første
landsrenn av stabelen etter krigen
og nå begynte det for alvor «å
lukte større oppgaver» av skigrup
pas arbeid. 1952 ble kronåret med
Norgesmesterskapet, et arrange
ment som ble 100 % vellykket. 30
tusen
ikkeinflaerte» kroner ble
det økonomiske resultatet.
Andre arrangementer av større
omfang var hoppuken som første
gang ble arrangert i 1964. Året
etter, i 1965. var Rugtvedtkollen
atter arena for et NM. Denne gang
var det juniorene som fikk kjempe
om lauvbærene i de vakre omgi
velsene omkring Rugtvedt.
Vakkert var det også å bivåne
fakkeltogets (Porsturnernes) inn
marsj og markering av 50 års jubileumet under rennet den 5. mars.
Måtte den høytidelige stemningen
i bakken den kvelden inspirere til
nye dyster i vår største og beste
nasjonalsport. Gratulerer !
red.
POST FESTUM

Skigruppas driftige formann i jubileumsåret. Egil Kristiansen, har her
overrakt en erkjcntlighetsgave til de senere års ivrigste og heste deltager
i Rugtvedtkollen. Guttorm Heidal. Han var forovrig jubileumsrennets klart
heste hopper uansett klasse.

En kjekk vestsia-gutt og porser,
maskinist Trygve Halvorsen, fylte
75 år den 21. mars i år.
At han er så pass opp i årene
kan ingen se på ham, men så er
han også ute og «trimmer» hver
eneste dag. Helt til i fjor var han
med i stadionstyret, og han blir
sikkert med og tar et tak når vi
får bruk for ham.
Vi gratulerer og ønsker ham alt
godt i framtida!
A.B.J.
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Referat fra ÅRSMØTET 1968
Idrettsforeningen Pors avholdt sitt
tradisjonelle årsmote i Pors klubb
hus den 31. januar.
Det var møtt fram 65 medlem
mer, derav 18 damer som et hyg
gelig innslag.
Hovedstyrets formann C. M.
Grimsgaard, ledet selv møtet og
ønsket velkommen med noen ord.
Han karakteriserte året som et av
de bedre både sportslig og admi
nistrativt.
Følgende dagsorden ble lagt
fram og godkjent:
1. Beretninger.
Hovedstyret, Stadionstyret.
2. Regnskaper.
Hovedstyret, Stadionstyret,
Porsbladet.
3. Innkomne forslag.
4. Valg.
Hovedstyrets beretning ble lest
av sekretæren. Den ble godkjent
etter noen bemerkninger.
Stadionstyrets referat ble lest
av Andreas Skilbred. Det var en
fyldig rapport, med mange inte
ressante opplysninger. Bl. a. antall
tilskuere på Stadion forrige år,
som fordelte seg med 12319 voks
ne, 2227 barn og totalt 14546 be
søkende.
Beretningen ble godkjent uten
kommentarer.
Hovedstyrets regnskap ble refe
rert av kassereren Øivind Tolnes.
Regnskapet viste et underskudd på
ca. kr. 18.000,—, med en total om
setning på ca. kr. 300.000,—.
Da dette er første gang man be
nytter det nye regnskapsopplegg,
ble det en del diskusjon angående
verdiansettelser og takster. Da
dette er skjevheter som vil ut
jevne seg med tiden, ble regnska
pet godkjent.
Stadionstyrets regnskap ble lest
av Andreas Skilbred. Regnskapet
viste et mindre overskudd. Også
her ble det en del diskusjon på
grunn av verdiansettelsen av sta
dion. Regnskapet ble godkjent uten
kommentarer forøvrig.
Porsbladets regnskap ble lest av
Helge Madsen. Dette regnskapet
viste også et overskudd og ble god
kjent uten kommentarer.

Huskomiteens regnskap ble lest
av Leo Weber. Regnskapet viste et
pent overskudd og ble godkjent
uten bemerkninger.

Fotballgruppa og Turngruppa
har vedtatt forslag om å opprette
en ny utmerkelse. Porsegutten og
Tumjenta. Stattuttene for utde
lingen av utmerkelsene blir like
og de nødvendige lovendringer ble
enstemmig vedtatt.
Fra turngruppa forelå forslag
til endring av loven når det gjel
der tumdrakten.
Turnforbundet og turnkretsen vil
her ha et ord med i laget, og de
nødvendige lovendringer ble en
stemmig vedtatt.
Fra fotballgruppa forelå forslag
om å utvide fotballstyret med to
medlemmer, idet oppmannen for
A-laget og junioroppmannen til
trer styret.
Forslaget var forelagt lovkomiteen som foreslo følgende tekst:
«Fotballgruppas styre kan bestå
av 7 medlemmer, idet A-oppmannen og junioroppmannen tiltrer
styret med vanlige rettigheter».
Fra hovedstyret forelå forslag
om å heve kontingenten Etter en
del diskusjon, ble man enig om å
utsette saken inntil videre.

Valgene gikk fort og greitt un
na og resultatet finnes gjengitt på
annet sted i bladet.

Før årsmøtet ble avsluttet, over
leverte formannen i boksegruppa,
Erik Johansen, en pen «Stander»
fra den gjestende klubb, D.B.K.
Sparta, Flensburg. Klubben deltok
i det internasjonale stevnet i
Skienshallen.
Hovedstyrets formann takket for
gaven.

Formannen takket for tilliten
ved gjenvalg, han takket de utgående tillitsmenn for godt sam
arbeid og de nyvalgte ønsket han
velkommen til et nytt arbeidsår.
Møtet ble hevet kl. 10,20.
Sekr.

Pors Turngruppe er
arrangør av årets
kretsstevne for barneturnere,
Stevnet som finner stod don 1. juni
vil bli hovedarrangementet i et el
lers arbeidsrikt år.
Året begynte tradisjonelt mod
barnejuletrefesten i Klubbhuset.
Denne forløp ikke uten komplika
sjoner, idet vi ved årets fest hadde
sloyfet forhåndssalg av billetter
og i tillegg lot nøstene og pikene
komme på en og samme fest. For
håndssalg av billetter var heller
ikke noen god løsning. I fjor ble
50 billetter solgt og 200 stk. motte
opp. I år ble frammøtet enda bedre
og etterat det strømmet på folk
fra alle kanter så vi oss til slutt
nødt til å stenge dørene. Men da f
var «proviant-kvoten»
allerede
sprengt og festkomiteen måtte til
byen for å innhente nye forsynin
ger. Nordbys Konditori var red
ningen og det ble kaker og kaffe
til både små og store juletrefestere og vi ble en erfaring rikere.
Som en ser av årsberetningen er
det innstiftet en turnpris til velfortjente Porstumere. «Turnjenta»
er navnet og den lages i porselen
etter et utkast av Harald Thorstensen. Vi har satt oss det mål at
utdelingen skal være vel begrun
net slik at man får en pris som
inspirerer til dåd og henger høyt
blant de aktive.
Porstumeme vil så gjerne støtte
opp om Klubbhuset, og vi synes
derfor at den kritikk som er fram
kommet ved at vi legger vårt års- A
møte til Havestuen på Vic er for
ensidig. Saken er nemlig den at
siden vi er damer, de fleste hus
mødre, vil vi for en gangs skyld
sitte i ro og mak og bli servert.
Skulle møtet gå i egen regi måtte
flere av oss delta i den sedvanlige
kaffekoking og koppeklirring som
vi ellers får mer enn nok av.
Så står det bare igjen å uttrykke
håpet om et nytt aktivt år for
turningen i Pors. Konkurransepartiene er i full gang, og når den 1.
juni kommer håper vi på full inn
sats fra aktive så vel som av de
som vil gi oss en hjelpende hånd
for å få et slikt stort arrangement
vel i havn.

L. 0.
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v inter fotballens unikum dier - ?

I forbindelse med den første «fot
ballsesong. i Skienshallcn har vi
stilt 4 spørsmål til treneren, opp
mannen og spilleren om deres me
ning om nytten av Skienshallcn
som treningsarena.
—• Fotballtrening i Skienshallcn
nyttig og nivåhevende for fotbal
len i Telemark?
Einar «Jeisen» Gundersen:
— For teknisk trening er Skienshallen ypperlig. Her er god plass
for skuddtrening, pasningsspill og
spurt, men som kamparena for
seriekamper har den liten verdi.
Om en vil høyne fotballnivået i
Telemark bør det drives en rasjo
nell trening isteden for å spille
seriekamper i hallen.
Svein Barth:
— Som treningsarena vil sikkert
hallen være utmerket dersom la
gene kan få disponere den til tre
ning og ikke bare kamper som nå.
For de lavere lagene i kretsen er
det mulig at en vil få en hevning
av nivået allerede denne sesong, da
innendørsserien har bidratt til at
treningen i vinterhalvåret har blitt
bedre skjøttet.
Arnold Johansen:
— For oss med de treningsmuligheter som foreligger på treningsbanen med flomlys og pre
parert bane, vil jeg personlig fore
trekke utendørstrening. Høyning
av fotballnivået — på lengre sikt
— burde en kunne få med riktig
utnyttelse av hallen.
) Kåre Bergstrøm:
— Hallen vil være meget nyttig
til trening på lengre sikt, dette
første året vil neppe gi noen nivåhevning.

Hva med skader?
Gundersen:
— En godt trenet fotballspiller
blir ikke skadet noe mer i hallen
enn ute på gressbanen. Vi har hatt
noen få skader hvorav en fikk et
lettere brudd.
Barth:
— Hvis en spiller fornuftig er
det ikke noe mer farlig å spille
i hallen enn ute på banen.
Johansen:
— Jeg tror ikke antall skader
vil øke, men beinmusklaturen er
nok mer utsatt på asfaltdekke.

Bergstrøm:
— Samme som ute, men har man
gamle skader er det nok lettere å
slå dem opp innendørs for da blir
det oftere nærtaklinger.
Er tabellene eller poengjaget
uheldig for treningsutbyttet for
innendørskamper ?
Gundersen:
— Ja, dessverre. Her som ellers
er poengjaget et forstyrrende mo
ment, og jeg vil ikke anbefale å
begynne på samme serie om igjen
til høsten. Nei takke meg til privatkamper ved siden av treningen.
Barth:
— Ubetinget ja. Vi har tydelig
sett dette i våre egne kamper i
hallen. I treningskampene har
spillerne slappet av og spilt god
fotball, men så snart det står
poeng på spill blir spillet bundet.
En annen sak er det kanskje at
alle de øvrige lagene satser ekstra
nettopp i kampen mot oss. En seier
mot kretsens høyeste lag er alltid
kjærkommen.
Johansen:
— Poengjaget er absolutt uhel
dig i denne sammenheng. En får
ta det som trening, ikke minst
med tanke på de kommende serie
kamper.
Bergstrøm:
— Pocngjakten er uheldig i hal
len. Det or nok at man kjemper
om poeng om sommeren, vinteren
skal man bruke til å lære å spille
riktig fotball.
Noen kritikk av det tillempede
kampreglement for
hallfotballen?
Gundersen:
— Når det gjelder ledelsen av
kampene synes jeg dommerne har
gjort det bra. Utkastene fra mål
burde være kortere, maksimum 20
meter, da kan en lettere få bygget
opp et riktig angrep. For å hjelpe
både spillere og dommere bør det
settes klarere regler for høye poleballer.
Barth:
_Jeg tror at for å få et bedre
utbytte av disse kampene, hvis de
skal fortsette neste vinter, må man
redusere antall spillere på hvert
lag fra 8 til 6. Dette vil medføre

økt bevegelighet i laget der alle
utespillere er med i angrep og
forsvar (tilnærmet five a side).
Jeg mener at nettopp dette med å
få opp bevegeligheten er meget
viktig for vanlig fotball ute på
grassmatta.
Johansen:
— Jeg har både spilt og sett så
få kamper i hallen at jeg vel ikke
er den rette til å uttale meg, men
stort sett synes jeg det hele fun
gerer bra. Det eneste jeg kunne
tenke meg ville være å redusere
antall spillere på laget — til f.
eks. 6.
Bergstrøm:
— Stort sett ingen kommentarer.
red.

NYTT SYSTEM VED
INNKREVING AV
KONTINGENTEN 1969
Foreningskontingenten i Pors er
utrolig lav, kr. 10,— for senior og
kr. 3,— for junior, men enda sy
nes det å være visse vansker med
innkrevinga.
Utpungingen kommer ubeleilig
på de fleste når vår mann er på
pletten. For å bøte på dette, og for
å gi den enkelte litt pusterom, har
vi i år valgt å kreve inn kontin
genten via bankgiro. Enten har
man bankkonto eller så skal man
innom banken, og da skulle det
være enkelt å la «lappen» til Pors
passere over skranken i samme
slengen.
Systemet er arbeidskrevende for
de tillitsmenn som steller med det.
Derfor, Porsere, støtt våre an
strengelser ved å følge opp med
en hurtig og grei innbetaling.
Nøl ikke med å betale forenings
kontingenten. La 1969 bli et av de
gode «kontingent-år» i idrettsfore
ningen Pors.
red.

få/fl deg i form
ta idrettsmerket

6

PORS- BLADET
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TILLITSMENN IDRETTSFORENINGEN PORS 1969.
Damegruppas styre:
Hovedstyret:
Formann Molla Hegna, Crøgerlien 13
telef. 53014
Formann C. M. Grimsgaard, Nybergåsen
Viseformann Magny Austad, Storvegen 13
60442
Viseformann Jan Rønhaug, Hovetbakken 16
Kasserer Heddy Olsen, Nedre Tollnes
51772
Kasserer Øivind Tolnes, Nedre Tollnes
Sekretær Henny Wåge. Grønlihavn
52969
Sekretær John Dahlman, Tørmogt. 24
Styremedl. Gerd Grotnes, Wrightekås. Tollnes
Varamenn:
Varamann Åse Larsen. Furustadvegen 18
50266
Otto Malmgren. Stadionvegen, Tollnes

Lars Grotnes. Wrightekås. Tollnes
Alf Jansen. Solumsgt. 8 b
Stadionstyret:
Formann Ame Rugseth. Klyvegt. 29
Rolf Myrmoen, Nybergveien
Realf Rollefsen. Lundeveien 3
Vara menn:
Thorbjørn Hansen, Toppen 7
Trygve Halvorsen, N. Tollnes
Tor Fossan. Strandvegen, Tollnes

Huskomitc :
Formann Kåre Kittilsen, Wrightekås, Tollnes
Otto Malmgren, Stadionvegen. Tollnes
Ame Findal, Rabben, Tollnes
Isak Holm Andersen, Klyvegt. 7
Amhild Weber, Bjørndalen
Else Sjåberg, Bjørndalen
Wenche Kristiansen, Wrightekås
Torbjørg Solberg. Strandvegen, Tollnes
Einar Gundersen, Tolmo. Tollnes

Lovkomiteen :
Rolf Nygaard, Vidsynvegen 4
Hans Hansen, Linåesgt. 11
Sven Edin, Flåtten terrasse 1
Porsbladet:
Redaktør Jan Rønhaug Hovetbakken 16
Magnus Hjellum, Grønstensgt. 6
Idrettsmerkekomiteen :
Andreas Skilbred, Tollnes
Ståle Voje
Tor Skames. Grenlandsgt. 22
Einar Gundersen
Reidun Skilbred
Harriet Fjeldvik
Revisorer :
Leo Weber. Grenlandsgt.
Asbjørn Wennerød. Kirkegt. 42
Terje Gulliksen
Tumgruppas styre :
Formann Eva Melbye Andersen, Fr. Nansensgt. ‘45
Viseformann Harriet Fjeldvik. Møllerplassen
Kasserer Bjørg Frenvik, Bjømtvedt, Solum
SeKretær Reidun Skilbred, Fredboveienl, Tollnes
Styremedlem Liv Olsen. Tollnes

1. varamann Grethe Hartvigsen. Torvgt. 43
2. varamann Gerd Realfsen, Vestheimveien 9
Bandygruppas styre :
Formann Trond Kjellevold, Heigt. 27
Viseformann Bjørnar Natedal, Solumsgt. 8
Sekretær Helge Hansen, Strandvegen 66 ,
Kasserer 1 Ole S. Nicolaysen, Stadionvegen, Tollnes
Kasserer 2 Kjell Pedersen, Fredbo, Tollnes
Styremedl. Tor R. Jensen, Molhaugvegen 7
Styremedl. Ivar Johnsen, Heigt. 45

52753
54368
52822
52959
51920
53544

50266
53387
50701

52857
51487
60435
60442
51840
50631

tlef. 50999

Porsgrunn

Priv. Arb.
Fotballgruppas funksjonærer :
Formann Rolf Myrmoen. Nybergveien
telef. 52822 51024
V.formann Gunnar Haugland, Sv. Omresvei 2 52596 20863
52959 50021
Sekretær Realf Rollefsen, Lundevegen 3
Kasserer Kåre Glad, Tollnes
51120-1610
Styremedl. Thor Svennungsen. Hagmannsgt. 8
53408
1. varamann Jan Per Hansen, Bjørnstad
54491 51120-1833
2 varamann Jan Jacobsen, Raskenlund
644G4
U. K. for A - 1 a g e t:
Oppmann Svein Barth, Nybergvegen
52437 51024
Ivar Kristiansen, Nybergåsen
5003G

B og C-utvalg:
Oppmann Arild Johannessen, Crøgesvcg. Skien
Thor Fossan. Strandvn., Tollnes
Lars Grotness, Wrightekås
Kjell Knutsen, Kongle vegen 8
Vidar Kristiansen, Storvn., Tollnes
Junior utvalg:
Oppmann Ivar Waage, Grønlihavn 13
Hans M. Realfsen, Vestheimvn. 9
Trener Thor Skames, Grenlandsgt. 22
Thor H Halvorsen, Smedgt. 23
Leif Christensen, Moldhaugvn. 2
Carl M. Grimsgaard, Nybergvegen
Hallvard Bjørnstad, Nybergåsen

Jan Hafenbrådl, Seminarvn. 2, Klyve
Asbjørn Wennerød, Kirkegt. 42
Ivar Olsen, Fredbohavn
Ame Stenquist, Skogvegen 14
Arne Hesmyr, Heigt. 1 C
Åge Lund, Klyve

52219
53040
51120-1765
53033
51200

54282
53931
50631
53563

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK
Telf. 52 506 — 52 507

51012
53014 21540
54237 50668
51040
51608 51200
53040
53040

|reisebureau7
Skolegt. 1, Porsgrunn — Tlf. 53 656

I. L. Dyraas

Brodr. Karlsen

Telf. 51 568

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 50 409
Brød gir styrke — Kaker gjør fest

I toppform
føler den seg som bruker G R U D E S

Stikk innom og orienter Dem om det

50080-209
51120-1759
53375 50080
53383 52208

nye og festlige i GRUDEKLÆR

allred Sport
Telefon 51 404 — Porsgrunn

Ene forhandle r

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET

53134

Arne Weholt, Rabbenvn., Tollnes
Busse Realfsen, Storvegen 28
Bjørnar Natedal
Trener Einar Gundersen, Tollnes

51608

ELEVISJON

REIS TRYGT
REIS MED
BENNETT

53040
51024
51729

52403 51040
Skigruppas styre :
Formann Egil Kristiansen, Riis, Gjerpen
telef. 35184
V. formann Toralf Rønningen, Augestadvegen 10
50265
Sekretær Anund Lia, Rugtvedt
Kasserer Gordon Jensen, Hydrovegen 54, Herøya
Styremedl. Arne Findal, Rabben, Tollnes
1 varamann Kjell Olaf Amundsen. Knardalstrand
2. varamann Rolf Sætre. Ulefoss

V. Porsgrunn

Beha Fabrikker

Telf. 52 121

A.s

J uni or utvalget:
Formann Halvard Bjørnstad, Nybergåsen
50668
Ame Røe. Odd Svarstad. Ame Veholt. IHans
”
Petter Rpc.
Ame Hesmyr. Bjørn Østland. Olav Kree.

Bokscgruppas styre :
Formann Erik Johansen, Engmo 36
telef. 53781
V.formann Bjarne Olsen, Solumsgt.
50434
Sekretær Terje Olsen
Kasserer Helge Slåtta, Slottsbrogt. før kl. 15
51012
Styremedl. Rolf Pedersen, Gråten
Varemann Knut Slåtta, Møllerplassen
Bjarne Olsen virker jsom
---- ‘trener for Boksegruppa.
Helge Slåtta er formann i Telemark
------------ : Boksekrets.
Thor Skames er konsulativt medlem for
Norges Bokseforb.

PORSGRUHD METALVEKK A.S

Herr Dagfinn Jensen,
3912 I-leixe.
ETTER TRENINGEN------slapp av i en god stol

Klær til enhver I
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

fra

Gå til

BOTNEN

les: en
V

K Q Nr K *?«-><? N

Telefon v. brua 52 951 — v. Osebro 52 328

hEhk

V. brua Porsgrunn

Tel f. 51 632

Oscar Olsens Eftf.

REFLEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

BAKERI OG KODITORI
Telefon 50 2G0

FRUKT

TOBAKK

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

V. Porsgrunn

ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

J. Pettersen

1

I

KJØTT- OG PØLSEVARER
Telefon 52 392 — Porsgrunn

A.s
GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

H.Q

cr fremstillet av det
beste kom og det ster
keste bindemiddel

A”®
/<

ife

o

Når De

v\

JfeM

velger

en slipeskive. så tinn
den riktige hårdhets og grovhetsgrad - den
tom vil p33C2 for D<?m.
Vi har alle.

A/S
PORSGRUNN

-7 /'
' /<-

IPSt

Produsent for Telemark:

Liwdøtangebis Brrøri

