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Idretten som

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 507
Skolegt. 1, Porsgrunn — Tlf. 53 G56

Brødr. Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 50 409
Brød gir styrke — Kaker gjør fest

I toppform

Alfred Sport
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TORVET

V. Porsgrunn Telf. 52 121

red.

Magnus Hjellum.

slitt klisjé,

PORSGRUHD METALVERK A.S
red.

føler den seg som bruker G R U D E S 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festlige i GRUDEKLÆR

REIS TRYGT
REIS MED
BENNETT

God jul og godt nytt dr ønskes 
alle våre øvrige forbinnelser, såvel 
idrettslige som forretningsmessige. 
Takk for samarbeidet i 1969.
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HOVEDSTYRET og M. HJELLUM
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Hovetbakken 16
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Telf. 51 568

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

Jocobitm Boktrykkeri, Porigrunn

etisk og sosial faktorHDloJI

IlELE VISJON
Porsgrunn

Hyggekveld i Boksegruppas regi.
Mandag den 17. nov. var det hyg
gekveld i Klubbhuset, og de vel 
70—80 frammøtte trivdes med en 
riktig sprudlende Bjørge Lillelien 
som underholdt med historier fra 
sin turnering nært tilknyttet vår 
fremste idrettsungdom. Han svar
te dessuten på spørsmål fra «sa
len». Han ble spurt bl. a. om hva

vil Porsbladcts redaksjon ønske 
alle sine lesere. Vi takker for in
teressen og for innkomne blad- 
penger i 1969, og håper pa enda 
bedre oppslutning om vart åndelige 
«pusterør» i klubben neste år.

Porsbiadets redaksjon takker di
striktets tre aviser, Varden, TA og 
Porsgrunns Dagblad for stor vel
vilje og hjelpsomhet når det gjel
der å skaffe bildestoff til vårt lille 
organ. Vi ønsker dere alle en god 
jul og et framgangsrikt nytt år.

Vår viktigste økonomiske faktor, 
våre annonsører, ønskes en god jul 
og et framgangsrikt nytt år. Vi 
håper at deres annonserende sat
sing på Porsnavnet i virkelig med
vind vil gi dem de resultater en 
har lov til å vente. Porsere støtt 
dem, de støtter oss.

S©<3 jwD

Beha Fabrikker

Idrettens aksjonsområde er større 
enn mange tror og vil erkjenne. Vi 
må ikke se oss blinde på bare 
dens fysiske betydning. Ånd og le
geme danner en enhet, og bare 
gjennom et intimt samspill mellom 
kropp og sjel oppnår vi en harmo
nisk utvikling.

Det er nylig holdt en internasjo
nal konferanse om idrett og opp
dragelse i Mexico. Blant de orga
nisasjoner som sto bak denne kon
feransen, finner vi også Unesco, 
og i sitt syn på idretten og dens 
rolle i samfunnslivet legger denne 
organisasjonen stor vekt på dens 
etiske side. Idretten er en skole i 
viljestyrke og lojalitet. Den lærer 
oss mot, fellesskap, selvkontroll og 
kameratskap. En nasjon bør derfor 
være like stolt av sine idrettsan
legg som av sine skoler og indu
stribedrifter. De første er i like 
høy grad som de siste med på å 
forme et bedre og lykkeligere liv 
for mange.

A.s

All idrett foregår i et sosialt 
miljø. Selv den ensomme oriente- 
ringsløperen som tar seg fram 
gjennom skog og mark, driver sin 
idrett i et sosialt fellesskap. Her 
står vi faktisk ved selve kjernen i 
idrettskonkurransen som prinsipp. 
Idretten er utenkelig uten samar
beid og har derfor i sosial forstand 
større verdi enn mange aner. Kon
kurransen skaper kontakt mellom 
jevnaldrende og likesinnede, den 
binder mennesker sammen og 
fremmer hjelpsomhet og toleranse.

Vi skal selvfølgelig ikke lukke 
øynene for de faremomenter det 
moderne idrettsliv innebærer. Hele 
utviklingstendensen i samfunnet 
vårt synes dessverre å peke bort 
fra aktivitetsprinsippet. Overdre
ven tilskuermentalitet — enten det 
nå er på tribunene eller foran TV- 
skjermen — kan føre til en passi
vitet og en sjåvinisme som er et 
motsatt resultat av målet for sunn 
idrett og sport. Vi roper heller 
ikke hurra for den overdrevne 
dyrkelse av stjerneidrettsmannen.

Men ser vi bort fra disse minus- 
faktorer, gir idretten et grunnlag 
for opplevelse av ekte fellesskap. 
Rett ledet skaper den en medmen
neskelig trivsel og et miljø som 
kan være med på å gi ungdommen 
det rette utgangspunkt for hele 
sin livsførsel.

«ØM deg 1 fon" 
te jdrettsmerket

6

©g godt nytt år!

«Skriv i Porsbladet»
begynner å bli en 

men ikke desto mindre har bruken 
av den hjulpet. Vi har nemlig en 
handfull trofaste skribenter som 
vi virkelig er stor takknemlighet 
skyldig. Tusen takk for hjelpen i 
år og velkommen igjen neste år.

han tenkte når han i august i år 
sa i en sportsreportasje i radio at 
Vålerengen hadde l1/-» bein i 1. 
div. ? «I virkeligheten mente jeg 
de hadde begge, jeg bare slo av 
for kjente,» kom det kontant.

Hyggekvelden munnet ut med 
ypperlig harmonorgelmusikk og 
det var en fin anledning til å prø
ve sine danseferdigheter.
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BOTNEN
brua 52 951 — v. Osebro 52 328Telefon

Tel f. 51 632V. brua Porsgrunn

J
BAKERI OG KODITORI SJOKOLADETOBAKKFRUKT

Kommisjonær for Norsk Tipping A/STelefon 50 260 V. Porsgrunn

•/

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

I

Telefon 52 392 — Porsgrunn

&s PIKE

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

!

og at disse har gjort en kjempe
innsats?

Dotte som en innledning til det 
jeg har på hjertet. Først vil jeg 
henstille til medlemmene å fa med 
flere i foreningen vår, få med dere 
venner og kjente. Vær med å ta 
et tak når det trengs og still dere 
positivt til å motta tillitsverv. Jo 
flere det er til å dele på arbeidet 
desto lettere går alle ting unna. 
Bedre resultater blir lønnen.

I og med at fotballgruppa er 
blitt med i den eksklusive 10 klubb- 
serien må man regne med flere til
skuere til kampene, og som følge

ETTER TRENINGEN-------
slapp av i cn god stol

fra

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

Gå til

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

REFLEX
Torggt. V. Porsgrunn

oKsen

Vår forening har gjort seg fordel
aktig bemerket, ikke minst i de 
siste årene. Jeg tenker da på den 
store tilslutning til turngruppa og 
det meget vellykkede barneturn- 
stevnet som de arrangerte på for
sommeren. . Boksegruppas mange 
storstevner med ypperlig deltakel
se og ikke minst for gruppas egne 
aktive som har tatt mange premier 
rundt omkring i landet, og sist men 
ikke minst, fotballgruppas store 
bragder de siste sesonger. Men er 
medlemmene klar over at det bare 
er en liten prosent av medlemmene 
som er en direkte årsak til dette

derav plikter vi at alle kan få se 
det de betaler for. Umiddelbart 
etter at det var klart at 1. div. 
var et faktum ble det satt igang, 
og 8—10 dager senere var arbei
det i full gang. I den forbindelse 
er det sikkert bruk for deg. Så når 
foreningen kaller så mot fram. La 
oss vise at vi skal klare de mål vi 
har satt oss uten for store uttel
linger og gjeld.

Porscrne klarer det nok også 
denne gang. Nå skal vi gjøre tvi- 
lerncs ord til skamme og bevise at 
det ikke bare skal bli en gjeste- 
visitt. Full innsats fra de passive 
vil inspisere de aktive og resul
tatene uteblir ikke.

Lykke til. TVI-TVI !

H. M. Marthinsen Å.s
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T ■■ N

I
i

■ :

Roraelen «kitler «eg ut fra andra keramiske ma
terialer ved «Itt rene, hvite utseende og sin 
•tora «tyrke. Ikke uten grunn ble porselen 
far kalt «det hvite gull>. Her vlsea kaffø- 
•ervlset Spire, en stllren og moderne re
presentant for det tradisjonsrike Porsgrund 
porselen. Spire fåes også som mlddags- 
og te-servlse. Spør etter Spire 
fra Porsgrunds Porselænsfab-tk.

& W

2. div. keeper kjempe for a holde PORS-spillerne pa «matta».

Likevel matte den gode Stag-kcepercn hente 6 blinkskudd ut fra maskane.
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leve ren idu kan

Her blir det må! i 6-0 kampen mot Stag. Øistein Numme dundrer i vei — —.

Reserver til lag i de øverste divisjoner

T E >X A C 0

BORON
Otto.

L

Det er Texaco som har Boron

.1
l

GOD

— et drivstoff med 
enerett for Texaco

krets- og forbunds anbefaling (som 
jeg går ut fra vil foreligge) bør 
det være mulig.

Om tingrepresentanter som ikke 
går inn for et slikt forslag tillater 
jeg meg å si at de ser ikke lenger 
enn til sin egen nesetipp. Til Pors- 
bladets lesere, enig eller uenig, la 
oss diskutere dette, jeg tror sik
kert bladets redaktør gir spalte
plass for alles mening.

^Pedtdic/en ^Bertdm & <Seruice^
Porsgrunn — Tel f. 53410

Da jeg tidligere har vært frampå 
her i Pors-bladet angående 1. re
server, tillater jeg meg igjen å be 
om spalteplass for samme sak.

Sist var det Odd som spilte i 1. 
div. og Pors i 3. div. Jeg skrev 
dengang at en måtte legge for
holdene best mulig til rette, slik at 
reservene fikk bedre kamptrening 
og mulighetene til å bli i serien 
økte.

At kretsens lag har greid å 
kjempe seg fram til de øverste 
divisjoner, har til resultat at vi 
her hjemme får se alle landets 
beste fotballag i aktivitet. Dette 
kan bevirke til økt interesse for 
fotballsporten, som igjen kan kom
me alle lag tilgode.

En må regne med i dagens fot
ball at skader og formsvikt kan 
inntreffe. Det er derfor om å gjøre

Alene på Vestsiden

/ul med din gled
Denne strofen fra julesangen, dek
ker vel de flestes oppfatning av 
julen. Det er godt oppfattet. Julen 
er gledens høytid. Den er det på 
tross av alt det som gjør at en 
enkelte ganger gruer til jul. Julen 
har ikke samme karakter for oss 
alltid, det vet vi av egen erfaring. 
De ytre opplevelsene, vår egen si
tuasjon preger den og vår opple
velse av julen. Men som regel er 
gleden vår naturlige følelse i julen.

Det er større grunn til glede 
enn de fleste tenker over. Gleden 
har ikke bare sin grunn i de ytre 
tingene som vi forbinder med ju
len. Hvem setter ikke pris på pre
sangene og den gode maten. Det 
er det samme hva folk sier, dette 
spiller en stor rolle for oss.

Men gleden har andre og dypere 
kilder å sprudle fram fra. Engle
nes lovsang over Betlehems marker 
er ikke bare fjern historie. Den er 
varsel om at julens kjerne er noe 
som har betydning ikke bare på 
jorden, men i himmelen, ikke bare 
i tiden, men i evigheten.

Eder er i dag en Frelser født! 
Dette er den virkelighet som har 
forandret tiden og evigheten. Det
te er gledens sprudlende kilde! Er 
du en av de mange som ikke syns 
dette er noe å bli så gla for? Da 
er grunnen ganske enkel. Du tar 
feil av selve livssituasjonen din. 
Du ser ikke at slik du lever er du 
i en overhengende fare. Når som 
helst kan sluttstreken for livet 
ditt bli satt, og livsregnskapet ditt 
skal gjennomgåes av ham som har

at reserven som rykker inn har 
den best mulige forutsetning for å 
kunne fylle plassen.

Jeg våger å si at 4. div. B-lag 
er for dårlig motstand for de øver
ste div. reserver! Dette vil være 
en indirekte årsak til at oppholdet 
i 1. div. vil bli kortvarig.

Derfor henstiller jeg til fotball- 
ledelsen å ta fram igjen vårt tid
ligere forslag om reservenes del
takelse i 4. div. Se nærmere på det 
og om nødvendig omarbeid det slik 
at forslaget ligger klart til neste 
års ting.

Deltakelse i 4. div. må selvføl
gelig være betinget av at reserve
laget er godt nok til å være der. 
Jeg er oppmerksom på at enkelte 
lag misliker en slik ordning og at 
det derfor kan bli vanskelig å få 
den igjennom på et ting, men med

f sfi

re ? Prøv om 
tanker, ord og gjerninger. Du mak
ter det ikke om du trener hver 
dag i uka! Det er vår situasjon!

Kanskje du nå aner hva jul er? 
Det er Guds svar på din nød! Det 
er Gud som gjør det du verken 
kan eller vil.

Jesus fikk det navnet fordi 
han skulle frelse sitt folk fra deres 
synder. Der en får oppleve dette, 
det mest frigjørende av alt, der 
forstår en englenes glede. Der må 
en synge: 0, jul med din glede — 
vi hilser deg alle velkommen

Gunnar Holtskog.

en målestokk, en fordring: Full
kommenhet. Det er denne virkelig
het så mange fornekter. De har 
skapt seg en Velferdsgud, som står 
ferdig til å yte dem alle tjenester 
når de finner å ha bruk for ham. 
Denne Gud finnes bare i disse 
menneskers tanke. Den Gud vi har 
å gjøre med er ganske annerledes. 
Les Bibelen så skal du møte 
ham som han er. Da skal det ikke 
vare lenge før du aner: Jeg er ikke 
slik som Gud krever. Det er dette 
som er saken. Der dette går opp 
for oss med full tyngde, blir situa
sjonen desperat. Hva skal en gjø-
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neste års 1. divisjon Tanker vedPORS og

ca.

klpruppa
♦

har

Sek r.

Strømsgodset I. F., 
Gullskogen Idrettspark. 
301/0 Gulskogen.

Skeid,
Vogtsgt. 61/, Oslo 1/.

Sarpsborg Fotballklubb, 
Haftor Johnssønsgt. 32, 
1700 Sarpsborg.

for fysisk fostring for så mange 
av våre medmennesker som mulig. 
Ved siden av ansvaret er det med 
full tillit vi ser framtiden i møte 
når det gjelder rekruttering til de 
aktives rekker og også til klubbens 
administrasjon. Den stadig økende 
flokk av barn og ungdom som fyl
ker seg under porsemerket borger 
for det.

La meg til slutt få lov å takke 
alle aktive for deres innsats i året 
som gikk, og den samme takk går 
til alle klubbens mange tillitsmenn 
som gjør sin plikt hele året rundt.

Til slutt vil en ønske alle våre 
medlemmer en god jul og et rik
tig godt og framgangsrikt nytt år.

Formannen.

kameratskap kan fint oppveie den 
support og selvtillit klubber med 
et langt større folketall i ryggen 
får del i. Ulsteinvik med sine 2000 
innbyggere er et lite ladested med 
utsikt utover Atlanterhavet. Stedet 
ligger på øya Ulstein, hvilket med
fører båtreise for de som skal be
søke stedet, om en da ikke bruker 
helikopter. Distanse fra Porsgrunn 
ca. 750 km. Raskeste reisemåte: 
Fly 4- bil -F båt!

Hødd,
6065 Ulsteinvik.
Hødd I. L. er en av de siste års 
askeladder i vår fremste fotball- 
serie, og er et bevis på at godt

«Sarps» er så avgjort å regne med 
i Østfold-fotballen og det sier ikke 
så rent lite. De har stadig vært. 
med på å avgjøre de store slag på 
gressmatta både på landsplan og 
når det gjelder mere lokale hego- 
monier. Sarpsborg ligger på øst
siden av «Oslo-vika» og i en distan
se på ca. 121 km fra Porsgrunn. 
Raskeste reisemåte: bil og Bastøy- 
fergen.

En lang og begivenhetsrik idretts- 
sesong nærmer seg slutten, og med 
den påstundene julehelg for øye 
faller det naturlig å stoppe opp et 
øyeblikk og kaste et blikk tilbake 
på året som gikk.

Vår forening seiler i medvind og 
de aktives resultater innen de for
skjellige grupper vitner om et sta
dig bedre og høyere nivå. Men enda 
hyggeligere er det å konstatere at 
vår tids utfordring til idretten er 
tatt opp på bred basis innen vår 
forening. Strømmen av ungdom og 
barn til våre forskjellige grupper 
er et tydelig og klart bevis på det. 
Vår forening har sammen med an
dre idrettsforeninger påtatt seg det 
ansvar som er pålagt oss, å sørge

Skeid er hovedstadens eneste rep
resentant i 1. divisjon etter at 
hele 3 lag fra Tigerstaden har 
måttet si takk for seg de to siste 

.sesonger. De er så absolutt regnet 
som et av de store navn i norsk 
fotball og har flere ganger trukket 
det lengste strået når det har vært 
kjempet om de gjeveste fotball- 
trofeer. Hovedstaden ligger ca. 158 
km fra Porsgrunn. Det går vel 
raskest med å ta bilen?

ledelse av

Vi har i år fått en ny tilvekst 
til våre tidligere bakker. Minibak- 
ken ble ferdig tidlig i sesongen og 
den ble svært populær blant de 
yngste av våre aktive skiløpere. 
Det er utført en del forbedringer 
i Lille-Rugtvedt. Videre er nå alle 
bakkene ryddet og gjort i stand 
til kommende sesong.

Vi har også fått en ny skihytte 
ved Lille-Rugtvedt. Ved vår andre 
skihytte ved Store-Rugtvedt har 
det pågått reparasjonsarbeid.

Innendørstreningen for skigut- 
tene foregår nå på Klyve skole en 
gang i uka under ledelse av Rolf 
Sætre. Vi håper å stå best mulig 
rustet når snøen legger sitt hvite 
teppe over Rugtvedtbakkene. Vi 
håper og tror på våre skiløpere 
og på vår skigruppe.

Til slutt vil vi ønske alle «Pors- 
bladets» lesere en riktig god jul.

Brann,
boks 883, 5001 Bergen.
Brann er i likhet med Viking et' 
av landets «kjendisser» innenfor 
fotballsporten. Brann regnes også 
som 1. i byen mellom de syv fjell. 
Flere sesonger i de 24 foregående 
år etterkrigens Hovedserie. Di
stanse fra Porsgrunn 459 km. 
Raskeste reisemåte: Fly.

Viking,
Steingt. 1/000 Stavanger.
Viking er regnet for å være byens 
fremste fotballag gjennom tidene 
og samtidig med sine mange se
songer i etterkrigstidens Hoved
serie også som et av landets beste 
lag. Storkommunen Stavanger har 
ca. 80 000 innbyggere. Distanse 
fra Porsgrunn 465 km. Raskeste 
reisemåte: Fly.

Hamarkameratene,
Bakkegt. 2, 2300 Hamar.
Hamarkameratene er Pors’ debu- 
tantkollega i neste års førstediv. 
De har hatt en 2. divisjonssesong 
som det virkelig står respekt av 
selv med Thorsen uten skjegg. 
Dessuten kom de helt til semifi
nalen i Cupen, og det måtte over 
tre timer til for Strømsgodset å 
benekte dem finaleretten. Hamar, 
historisk by og trafikknutepunkt 
på veien nordover, har ca. 15 000 
innbyggere. Distanse fra Pors
grunn ca. 290 km. Raskeste reise
måte (uten bruk av fallskjerm): 
bil.

Er klisje-maskinen «snill» vil vi på 
motstående side se et Norgeskart 
med piler som markerer hvor Pors 
må begi seg hen for å spille sine 
9 bortekamper i 1970. (Kjente 
porsere er med på turen over vårt 
langstrakte land.)

Av kuriositeter kan nevnes at 
Pors bare en gang skal sette kur
sen sørover, og det er bare så
vidt sør det også, nemlig når 
turen går til Stavanger. Lengste 
distanse etter landeveien er til Ul
steinvik, 150 mil tur retur. Samlet 
reiselengde på Pors’ bortekamper 
blir ca. 6400 km. En distanse som 
tilsvarer en reise til selveste Adis 
Abeba!

Arne Findal, 
Toralf Ren

ningen, Hans Haukenes, Roald Fol- 
laug, Arne Weholt, Hans Hansen, 
Rolf Knudsen og Aanund Lia.

årets sluttFredr i ks t ad Fo tba ll klubb, 
1600 Fredrikstad.
«Rødskjortene» har gledet mang’ 
en fotballelsker her hjemme på 
Berget, og vil sikkert fremdeles 
gjøre det med sitt metodiske fot
ballspill. Vi husker dom sikkert 
fra dramatiske møter med Pors i 
Cupen? Klubben regnes rned til 
«innboet > i førstedivisjon og med 
det spillermatcriell de har nå skal 
de nok bli å regne med i neste års 
1. div. Plankebyen ligger ca. 120 
km fra Porsgrunn. Raskeste reise
måte: bil og ferge.

Skigruppa hadde sitt årsmøte den 
14. nov. på Klubbhuset. Det nye 
styret har denne sammensetning: 
form. Egil Kristiansen, viseform. 
Gordon Jensen, sekr. Aanund Lia, 
kass. Rolf Sætre og styremedlem 
Kjell Olaf Amundsen.

Av årsberetningen for 1969, som 
det her vil bli tatt et lite utdrag 
av, går det fram at gruppa 
hatt et godt år.

Skisesongen tok til med innen- 
dørstrening på Klyve skole under 

Rolf Sætre og Nils Tore 
Johnsen. Etter at snøen kom ble 
alle våre fire hoppbakker flittig 
brukt til trening.

Rosenborg, 
boks 592, 7001 Trondheim. 
Rosenborg Ballklubb er trøndernes 
triumfaktor på fotballbanen, og 
med sine for oss så kjente «hvit- 
skjorter» har de gjort en komet- 
aktig karriere med lærkula. De er 
alltid mektig populære, og samler 
det største publikumsantall såvel 
i bortekamper som hjemme på 
Lærkendal. Storkommunen Trond
heim med sine 115 000 innbyggere 
ruver godt i landssammenheng og 
er et godt «naturgrunnlag» for 
fotballsporten. Distanse fra Pors
grunn ca. 718 km. Raskeste reise
måte: fly, men også med bil gjør 
en turen unna på dagen.

«Godset» var det drammensdistrik- 
tet trengte og har befestet sin plass 
rundt «førstedivisjonsbordet». De 
har dessuten satt seg ordentlig i 
respekt i fotball-Norge ved å vin
ne årets Cupmesterskap. Strøms
godset sokner selvfølgelig til 
Drammen, som hører til blant de 
store norske byer med sine 
50 000 innbyggere. Distanse fra 
Porsgrunn 117 km. Raskeste reise
måte: bil.

Vi har avviklet 5 renn i bakke
ne i siste sesong. Det åpnet med 
renn i Mini. Så sto vi som arran
gør av TM og KM i langrenn og 
hopp. Deretter Jubileumsrenn og 
gutterenn, og så avsluttet vi se
songen med klubbmesterskap i tre 
av bakkene.

Våre løpere har siste sesong tatt 
76 premier. Vi har også vært rep
resentert ved flere renn utenom 
vår egen skikrets.

Skigruppa har i år feira 50-års 
jubileum og i den anledning utar
beidet Aksel Fjeld en fyldig 50-års 
kavalkade. Sjølve markeringsda- 
gen var den 22. mars. På jubi
leumsfesten ble Kjell Olaf Amund
sen tildelt 10-års aktivitetsmedalje. 
Det ble også utdelt 9 skiplaketter. 
Navn som følger: 
Gudmund Madsen,



10PORS-BL ADET

Porsgrunn
Kino

SPORTSARTIKLER
Kommisjonær for Norsk Tipping AsHåndball a Pops

i

Landsturnstevnet Telefon 52127

1970

PARKRESTAURANTEN A/S — PORSGRUNNrTurnprisen
O BWMBf HEK. VERKSTED‘r
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Fine Hansen
Elen Marthinsen
Dagmar Dahl Mikkelsen
Solveig Clausen
Harriet Fjeldvik
Marit Jansen
Grethe Hartvigsen

Storgt. 84 b — Porsgrunn

Telefon 50 834

«Central» Vaskeri
HENTER OG BRINGER 

Telefon 51 614

Fergegt. 5, Porsgrunn

VAUXHALL
er bilen

FUNNEMARK
er stedet

Trikotasje-Magasinet 
OSEBRO

Johansen
Telefon 52 092 — Porsgrunn 

GRØNNSAKER — FRUKT — SJOKOLADE

Abreham Aas
Storgt. 108 Telefon 52102

II Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland 

Telef. 51 730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland

Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Andr. Aasland
J em varef orretning

SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51487

Omkring månedskiftet har det blitt 
dannet en ny gruppe i Pors. Det er 
ca. 115 unge håndballentusiaster 
(herav 38 jenter) som har etablert 
seg med følgende styre: form. To
re Halvorsen, viseform. Morthen 
Halvorsen, sekr. Rolf Sveinungsen, 
kass. Einar Klingenberg, styremdl. 
Bernt Johansen. Håndballsporten 
seiler i medvind og med dette vil 
vi ønske ungdommene hjertelig 
velkommen i Pors.

Begrunnelsen for styrets stand
punkt er samtlige 7 medlemmers 
utrettelige virke gjennom mange 
år, — nær sagt fra gruppas start 
og fram til i dag.

Gjennom alle disse år har over
for nevnte medlemmer vært i full 
aktivitet både i gymnastikksalen 
og på det administrative plan, og 
styret ønsker derfor å påskjønne 
disse med nevnte ærespris.

Vi har mottatt skriv fra hovedko
miteen for Landsturnstevnet 1970 
i Haugesund, hvor de forteller litt 
om opplegget til noen festlige da
ger i tiden 4.—8. juli i turningens 
tegn

Det å komme til en by av Hau- 
gesunds størrelse byr på mange 
fordeler. Avstandene er små, og 
ved å ta en tur gjennom byens 
hovedgate, Haraldsgaten, eller på 
dans i Turnhallen, er en simpelt
hen nødt til å treffe turnere fra 
fjernt og nær.

Byens naturpark, Haraldsvang, 
vil daglig bli benyttet til folkefest. 
I tillegg til dette er det planer om 
bryggeball og minikrus med dans 
på dekk. For de som er glad i å 
fiske, bør forholdene ligge godt 
til rette. Deep Sea Fishing vil bli 
arrangert og ønsker en mer avan
sert stangfiske, er det reservert et 
begrenset antall stenger i Etne- 
elven. Etneelven, ca. 6 mil fra Hau-

Det beste i
Frukt, Sjokolade og Røykcsaker 

får De hos

Vestsiden
Frukt- Si CigarforretningFor første gang skal «Turn-jenta» 

utdeles, og overrekkelsen skal fin
ne sted under Tumgruppas års
møte 20. november d. å. Styret har 
i møte 4. nov. d. å. enstemmig 
kommet fram til at følgende 7 med
lemmer skal tildeles prisen:

Det var litt av en begivenhet som 
fant sted under Pors turngruppes 
årsfest som ble holdt på Vic 20. 
november, idet den høythengende 
Turnprisen, eller populært kalt 
«Turnjenta», en elegant keramikk- 
relieff, laget av A. Thorstensen ved 
Porsgrund Porselænsfabrik, ble ut
delt for første gang i foreningens 
historie.

Prisen gikk til 7 turndamer, Fine 
Hansen, Solveig Clausen, Marit 
Jansen, Elen Marthinsen, Harriet 
Fjeldvik, Grethe Hartvigsen og 
Dagmar D. Mikkelsen, som gjen-

ALT FOR SYKLER OG SPORT

Rcparasj oner

Utdeling av 
„Turn-jenta" 1969

&
O ti

nom mange år har utmerket seg 
både aktivt og administrativt, og 
overrekkelsen ble naturligvis hilst 
med turnerhurra og taktfast klap
ping av de ca. 70 damene og med 
Rønhaug fra Hovedstyret som 
gjest, som var møtt fram. Det 
vankeet også blomster til de 7 
damene.

Forøvrig på dagsorden sto års
beretning, regnskap og valg. Eva 
Melby Andersen ba om avløsning 
som formann og som ny ble valgt 
Gerd Realfsen. Viseformann over
rakte Eva Melby Andersen blom
ster og takket for godt samarbeide 
i året som har gått. Det har vært 
et slitsomt år, men med god hjelp 
fra alle medlemmene og andre har 
alt gått knirkefritt. Gruppa har 
hatt sitt hittil beste år med vel
lykkede arrangementer, og økono
mien er god.

Etter valget ble det servert en 
enkel varmrett som falt i smak 
hos alle sammen, og som satte en 
spiss på et vellykket årsmøte.

|||y ° *

D o

gesund, har ord på seg som en av 
Norges beste lakseelver.

Hovedkomiteen håper at For
bundets bestemmelser om at det 
denne gang ikke vil bli sendt ut 
herretabell, men at et enkelt trim- 
program vil bli innøvd under tre
ningen i Haugesundd, slik at dette 
fører til at også herrene blir rep
resentert med en stor tropp i Hau
gesund.

Å komme til Haugesund betyr 
ikke på noen probremer. Med buss 
eller bil kan en på gode veger 
kjøre over Hardangervidda eller 
Haukeli. Ønsker en å benytte tog 
eller fly, er det glimrende båtfor- 
bindelser fra Stavanger og Bergen. 
Uansett hvilken reisemåte som blir 
benyttet, vil det bli en opplevelse, 
og vi håper at så mange som mu
lig av turnerne våre blir med. Det 
skulle kunne bli on bra tropp fra Q 
Pors, for vi har vel aldri vært så 
mange i turnsalen som nettopp nå.

IjW Olsen.
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PorsgrunnTelefon 50693

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51729

r
LONGINES
i takt med tiden!

Brustrpket — Porsgrunn

Forsere! Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

Innsiallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

Co Hl

SKIEN SKIEN

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP

Dame 
og 

Herre 
klipp

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Torggt. 6, V. Porsgrunn, 
for utførelse av alle Deres bankforretninger 

SKATTER OG AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas

Vask
og 

Føhn 
Massasje

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 — 24 221

Porsgrunns A u t o %
Valler mytene

AUT. FORD-FORHANDLER

Telefon 51150

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693

Vestsidens Herrefrisør
Winje & Christensen 

Tlf. 50 915
Fagmessig arbeid

BUjSfSE
Anbefaler sin

TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

Kommisjonær for 
Det norske pengelotteri 
Utbetaling av gevinster

Den norske Creditbank 
Porsgrunn

«Ekko»


