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Leif.

Ingen store vansker å ta ut 
serielaget!
Mer intens trening mellom 
treningskampene må til

Etter hjemkomsten fra Arnheem 
fortsetter treningen for fullt. I til
legg kommer treningskampene. Det 
vi imidlertid må legge størst vekt 
på frem til seriestart er mer intens 
trening mellom kampene. Det skal 
kjøres temmelig hardt mellom hver 
treningskamp.

En treningskamp har nemlig vist 
seg å ikke være like god som hard 
trening, mener UK-basen Svein, 
som forøvrig opplyser at disse 
kampene er avtalt, 9. april Fram i 
Larvik, 12. april Vålerengen hjem
me, 14. april Øm i Horten. Den 18. 
kommer Start på besøk, og dagen

Enorm oppslutning.
Oppslutningen til treningen har 

i hele vinter vært enorm. 20—25 
mann har vært : sving 3 og 4 da
ger i uken og «Jeisen» har sørget 
for at kondisjon og styrke er på 
topp.

Etter den voldsomme oppslut
ningen, blir det vanselig å ta ut 
laget som skal møte Rosenborg, 
Svein ?

Nei, noen store problemer blir 
det ikke. Stort sett blir det vel sam
me mannskap som spilte seg opp

Det er slett ikke sikkert det blir 
lettere å spille mot seriemesteren 
selv om de kommer til å mangle 
disse to stjernene. Laget kan for 
alt vi vet bli jevnere og de andre 
spillerne vil slippe seg mere løs.

Nei, her tas intet for gitt, uan
sett, fastslår Svein.

må

Rosenborg uten Sunde og Iver
sen?

i fjor høst. Men bade Inge Hetland 
og Bernt Petter Jørgensen, kom
mer til å blande seg i diskusjonen.

Utsiktene til å bli i 1. divisjon?
Skal vi følge med og legge 

grunnlaget for ny kontrakt, må vi 
ha 4 poeng på de fire første kam
pene. Vi har f.eks. «råd» til å tape 
for Rosenborg og Strømsgodset, 
men da må til gjengjeld Skeid og 
Viking, som er neste motstandere 
slås.

Svein:

etter er Eik motstander i Tøns
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Vi har ikke kommet fram til den 
idielle form for kontingentinnkre- 
velse. Den som får folk til å utbry
te «endelig får jeg betalt kontin
genten!» og derpå med et smil å 
ta opp lommeboken og overlevere 
tier’n som gir en rett til å alle seg 
Porser.

Det er på nåværende tidspunkt 
ikke tatt noen endelig avgjørelse 
om vi skal sende ut postgiroblan- 
ketter i denne anledning, men på 
bakgrunn av at vi alle før eller 
siden tar en tur innom posthuset 
så er vi fristet til å prøve ordnin
gen.

Blir dette gjort håper vi at Pors’ 
medlemmer gjør dette til en suk
sess som vil spare allerede nedles- 
sede tillitsmenn en masse arbeid.

HOVEDSTYRET og 
LEIF CHRISTENSEN

Postgiro 54 954 
Jocobiens Boktrykkeri, Porsgrunn

med. Alle idretter er ikke like inn
bringende rent økonomisk og det 
må derfor foretas en samordning 
og en prioritering av en objektiv 
innstans spesielt i økonomiske/ad- 
ministartive saker. Det er her Ho
vedforeningen med sitt styre kom
mer inn som en meget viktig fak
tor. La oss alle legge oss selv og 
godviljen i selen for å trekke det
te lasset og med dette ønske lykke 
til med et nytt arbeidsdår for alle 
tillitsmenn og øvrige medlemmer

Vi vil på denne måte få takke alle 
som hjalp til med å gjøre festen 
for de eldre så vellykket som den 
ble. En spesiell takk til Pors bok- 
segruppe for pengegaven. Den ble 

til innkjøp av bløtkaker, 
festdeltagerne satte stor

SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TL7» 51487

Årets skisesong har forlengst be
gynt å synge på refrenget og det 
som er igjen av den må vel beteg
nes som en mere fornøyelig del. 
Har nordmennene som nasjon, ski- 
gruppe/foreninger eller enkeltmen
nesker lært noe av den?

Norge, også kalt skisportens 
vugge, har i år måttet gi løype for 
nasjoner vi knapt visste syslet 
med aktiviteter på snø. Dette tok 
vi så tungt at vi måtte vurdere 
muligheten om doping var grunnen 
til at disse fine idrettsungdomme- 
ne gikk bedre enn var egen skie- 
lite de siste ti år — bokstavelig 
talt! Dessuten dukket bortsmør- 
ingsdjevelen opp igjen etter å ha 
vært borte fra norsk langrenn i 
opptil flere år.

For i hvert fall å fjerne denne 
parodien fra norsk skisports repor- 
tuar skal Norges Skiforbund få 
følgende idé gratis:

Sett av et tilstrekkelig beløp og 
engasjer kompetente snøforskere 
til å foreta en ren videnskapelig 
undersøkelse av føreforholdene i 
relasjon til temperatur-, vær-, og 
terreng-anliggende. Man vil da 
kunne komme fram til konklusjo
ner som en gang for alle kan av
live alle «husmannsråd» når det 
gjelder om hva som er det riktige 
å legge under skiene.

Dessverre kan vi ikke konkreti
sere et lignende råd til Pors ski- 
gruppe som med fattig evne for
søker å legge forholdene til rette 
for å få etterlengtede «storfugler» 
til vårt distrikt. Her må man bare 
håpe på sunn fornuft og forståelse 
også for «utkantstrøkene» i norsk 
skisport ; årene som kommer.

Oss vanlige mennesker har lært 
av sesongen 1970 at vår sjåvinis
me må dyrkes med forsiktighet 
slik at sjokkvirkningene ved å se 
at nordmenn spiller statistenes rol
le i en tidligere paragren ikke får 
katastrofale følger.

Porsbladct legger trøstig i vei i 
sitt 25de leveår. Det er forresten 
ikke bare oss som jubilerer. Ho
vedforeningen runder 65 år sent 
på våren. På tross av alderen så 
snakker vi ikke om en pensjonist 
eller on senil olding, men en aktiv 
forening som har tradisjoner å ta 
vare på.

Generelt sett går vel samtlige 
grupper og aktiviteter i Pors inn i 
en meget travel sesong. Alle har 
de satt seg store mål som skal 
gjennomføres selv om begreper 
som tillitsmannskrise og bankerott 
ikke er helt ukjente.

Det er meget betydningsfulle 
oppgaver de forskjellige grupper 
skal løse i vårt samfunn som i 
større grad krever et variert til
bud til kanskje først og fremst si- 
ne unge medlemmer. Noen vil ut
vikle grasiøse turnegenskaper, and
re igjen vil leve opp til at vi er en 
skiløpende nasjon og når det gjel
der leken med ballen kan vi by på 
hele tre alternativer: med hånd, 
med kølle eller med fot.

Det er et stort ansvar som lig
ger på tillitsmennene i de forskel
lige aktiviteter. Hundrevis av un
ge jenter og gutter skal ledes på 
rett vei og gies et alternativ til 
portromsmentalitet og sniffing. 
For at dette skal gå må de enkel
te få livsmuligheter i form av en 
tilfredsstillende økonomi og mate
riell til å utføre sin e aktiviteter



PORS-BLADET 5

Samordning av idrettens økonomi
av John Dahl mann.BOTNEN

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

BAKERI OG KODITORI SJOKOLADEFRUKT — TOBAKK

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

H. M. Marthinsen fe
Telefon 52 392 — Porsgrunn

Gratulerer
visepresident!

&SPIRJE

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggari
—sen.

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

Gå til

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

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

fra

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

REFtEX
Torggt. V. Porsgrunn

Pa Norges Fotballforbunds ting i 
Bergen nylig ble Arve Stokstad, 
Odd, valgt til ny visepresident i 
forbundet. Vi hilser med tilfreds
het at Telemark nå endelig påny 
er representert ' forbundsledelsen. 
Det er mange år siden kretsen sist 
hadde noen talsmann i det høye 
forum, og vi tror så avgjort at 
Stokstad vil vise seg som en ver
dig representant.

Vi ønsker lykke til i den krev
ende jobben.

Pors fotballgruppe var represen
tert ved formannen Rolf Myrmoen 
og sekretær Jan Per Hansen på 
tinget. Sammen med de øvrige før- 
stedivisjonslederne var de også 
«Brann»s gjester ved en bankett 
kvelden før tinget og det ble et 
par minnerike døgn i Vestlands- 
hovedstaden.

Poraelen skiller eeg irt fra andre keramiske ma
terialer ved sitt rene, hvite utseende og sin 
store styrke. Ikke uten grunn ble porselen 
før kalt «det hvite gull». Her vises kaffe- 
servlset 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-tø.

På idrettstinget i Tronheim i 1965 
tok norske idrettsledere det en
stemmige standpunkt at det ville 
være naturlig og riktig at idretts
bevegelsen går sterkere inn for 
den generelle fysiske fostring av 
hele det norske folk.

Viktigheten av dette i det mo
derne samfunn er udiskutabel, og 
det gjelder bare å tilpasse idretten 
til sin utvidede rolle.

Gjennom sine organisasjoner, 
lag og titusen av tillits-menn og 
kvinner når idretten hele folket 
over det ganske land, og det er 
bare om a gi den det rette grunn
lag for sin omspennende virksom
het. Her kommer økonomien inn 
som en meget viktig faktor. Med 
en sunn økonomisk ryggrad vil 
idrettsledere kunne utføre sine vir
kelige roller uten å tenke så alt 
for mye på budsjettet . Stat og 
kommune må komme sterkere inn 
i dette bildet.

Med et slikt økonomisk funda
ment i ryggen kan norsk idrett 
forsterkes og utbygges på en slik 
måte at den effektivt kan påta seg 
alle de oppgaver som naturlig hø
rer til begrepene idrett og fysisk 
fostring såvel i bredden som i top
pen.

Gjennom de 10—15 siste arene 
har den økonomiske situasjon for 
idretten stadig forverret seg, og 
det har vært et fåtall publikums- 
idretter som har båret byrden for 
de øvrige idrettsaktiviteter.

De inntektsgivende arrangemen
ter stiller større og større krav til 
utøverne, de må reise mer og len
ger ved siden av en grundigere tre
ning som må skøttes av den en
kelte. Følgende av dette blir at 
inntektene blir mer bundet til den 
idretten som gir den. Mindre pub- 
likumsidretter må derfor ty til ik-

idretter og så mange individer som 
mulig må dekkes med disse tilbud.

Norges Idrettsforbund, med sine 
34 særforbund/utvalg, 31 idretts
kretser, 359 særkretser og 107 ut
valg for idrett hvor i totalt inngår 
4297 idrettslag eller 443583 med
lemmer, bør helt naturlig være det 
organ som må påta seg løsningen 
av oppgaven fysis fostring av et 
helt folk.

Jeg vil derfor til slutt bare un
derstreke viktigheten av at vi i 
Pors kan tilby flest mulig idretts
lig aktivitet. F.eks. opprettelsen av 
on håndballgruppe er et steg i en 
riktig retning. Gruppen vil gi til
bud til skoleungdom o.l. både til 
fysisk aktivitet og til trening av 
administrative egenskaper.

keidrettslige aktiviteter for å få 
endene til å møtes.

Selv om de største idrettslagene 
fremdeles ikke merker så mye til 
problemene, så er norsk idrett ge
nerelt i en vanskelig situasjon. 
Kanskje først og fremst at den fri
villige innsats ikke strekker til og 
er i ferd med å svikte. De fleste 
ser det håpløse i den økonomiske 
stillingen og motet svikter for å 
gå i gang med basar og annen pen- 
getigging.

Dersom den økonomiske situa
sjon ikke bedres i betydelig grad, 
vil den brede norske idrettsbeve
gelse svekkes slik at dens rekke
vidde og sosiale betydning redu
seres.

Dette skjer samtidig som spørs
målet om en alminnelig fysisk 
fostring blir mere og mere aktuelt.

Problemet har vært belyst og 
vurdert siden 1965 og en begynner 
nå å se de retninger som må føl
ges for å få et fundament å byg
ge videre på.

Som et ledd i «markedsføringen» 
av de nye tanker om idrettens øko
nomi, er Telemark utnevnt til prø
vefylke. Dette innebærer at det 
arbeid og de metoder våre lag be
nytter kan bli et mønster for lan
det ellers. Det er derfor viktig at 
det betydelige arbeid som alt er 
gjort i en rekke klubber må føl
ges opp slik at en stadig utvikler 
de nye tanker om de økonomiske 
faktorer i idrettssamfunnet.

De økede bevilgningen som vi 
håper dette arbeid skal resultere 
i, skal baseres mest mulig på re
elle tall og gi et fyldesgjørlig svar 
om hva pengene brukes til.

Nøkkelen til en reell basering 
ligger i de tilbud de enkelte lag 
kan by samfunnet. Det igjen vil 
si at en må ta sikte på at flest

sen
V. brua Porsgrunn Telf. 51 632
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FornyetÅrsmøtet 1970 områdereon
ø Kogtwdt2. divisjonskontrakt

for bandy-gutta —

Gjesteopptreden eller?

Ref.

Spillernes mening om åpnings- 
programmet

Hva mener så spillerne selv om 
det tilsynelatende harde åpnings- 
programmet man har fått.

Senior lagets formann Olaf Hansen:

— Jeg tror absolutt laget greier å 
forsvare plassen. Både Sarpsborg 
og Hamarkameratene er etter min 
mening lag som ligger an til å 
komme bak Pors på tabellen.
— Når det gjelder åpningspro- 
grammet er det like godt å hoppe 
i det som a krype. Mot Rosenborg 
regner jeg med 1 poeng. I Dram
men er det nok lite å hente, mens 
det bor bli 2 poeng mot Skeid på 
stadion.

!
I den siste kampen var Brager- 

øya motstander på Vestsiden-, Alle ( 
som en var innstilt på å fighte til 
siste slutt. Det ble gjort, seier 5-3 
kunne innkasseres og ny 2. divi
sjonskontrakt ble med stor glede 
«vedlagt protokollen». Dermed lød 
samlet poengsum på 10 etter i alt 
14 kamper. 5. plass endte det med 
og Drammens B.K. forsvant ned i 
3. divisjon. Opp i 1. gikk Ready 
etter en innbitt fight med Røa. 2 
kamper før slutt var det Røa som 
ledet med 1 poeng, men to strake 
nederlag hindret avansement.

På sine 14 kamper fikk våre 
bandy-gutter 4 seire, 2 uavgjort 
og 8 tap. Målforholdet i negativ 
retning ble 56—79.

Søndag 15. februar moldt skigrup- 
pa Områderenn for samtlige klas
ser. Det ble hoppet i alle fire bak
kene og 400 løpere var i aksjon. 
De yngste rekruttene var i stort 
flertall idet 280 gutter satte utfor 
i «minibakken» og Lille-Rugtvedt. 
Klasse 15 år, yngre jr. og D-klas- 
singene, i alt 60 løpere, hoppet i 
den mellomstore bakken, mens Eld
re jr., A- og B-klassingene inntok 
Store-Rugtvedt. Her var det 50 
hoppere. Våre egne gutter, Bjørn 
Østland og Rolf Sætre hadde leng
ste hopp på 66 m. Lengste hopp i 
den mellomstore målte 52 V-» m, i 
Lille-Rugtvedt 27 og i «mini» 171/» 
meter.

Dette er nok det største renn vi

Tiden da det skal blåses klart til 
avspark for 1. divisjonsfotball på 
Stadion, nærmer seg med raske 
skritt. Datoen 26. april er forlengst 
«risset inn» i hukommelsen til de 
ivrige fotballpatrioter i foreningen, 
og dem er det ikke få av nå. En 
gang tidligere har vi vært i hoved
serien. nemlig i 1948. Da ble det 
bare en såkalt gjesteopptreden. 
Det store spørsmålet mange stiller 
seg, og har stilt seg helt fra opp
rykkingen ble et gledelig faktum 
i fjor høst er: blir det en gjenta
gelse av 1948-året? Diskusjonen 
mann og mann imellom har lenge 
vært i full gang. Meningene er del
te og argumentene flere. Det til
synelatende knallharde åpnings- 
programmet, med Rosenborg, fjor
årets seriemester, som første mot-

Ragnar Numme:

— Det er en fordel å få de beste 
lagne tidlig, fordi de sikert ikke er 
i toppform da. Vestlandslagene Vi
king og Brann hadde vært verre 
da disse får tidligere spilleklare ba
ner og dermed kommer før i bedre 
matchform. Åpningsampen mot 
Rosenborg ser jeg ikke som noen 
umulighet til å kapre begge poen
gene. Likeså i oppgjør mot Skeid,

Punktum er forlengst satt for 
årets bandysesong. Og faciten for 
Pors vedkommende? Ikke så gode 
som man kanskje hadde ønsket 
den, men jevn god innsats av la
gene, tross alt. Fire lag har vært 
med i seriene: A-lagct 2. divisjon, 
B-laget J den kombinerte 3. divi
sjon og pokalserie og jr. og gutte
laget i kretsserien.

stander, NM-vinneren Strømsgod
set og bronsjemedaljevinner Skeid 
i rask rekkefølge har fått pese- 
mistene blant oss til å riste på ho
det. Nei, det blir ikke lett, det er 
alle og enhver klar over. Men slått 
på forhånd er vi ikke. Betryggen
de og oppmuntrende er det å høre 
at spillerne går inn for de mange 
og krevende oppgavene med liv og 
lyst. Treningen har vært drevet 
intenst helt fra serieavslutningen 
i fjor. Guttene skulle dermed væ
re i sin «livs form» og pigge til 
å ta fatt.

Før et nytt kapitel begynner i 
fotballgruppas historie har vi lod
det stemningen litt om hvordan 
man ser på sjansene i toppserien 
og hva man mener om åpningspro- 
grammet.

merket til nye fotballdrakter og 
til lysanlegget på treningsbanen. 
Helgesen avsluttet med å si at alle 
gledet seg over siste sesong og 
kanskje enda mer til stor fotball 
i kommende sesong og han ønsket 
lykke til videre med fotballen i 
Pors.

Forslaget fra hovedstyret om å 
forhøye kontingenten til kr. 15,— 
for medlemmer over 17 år og til 
kr. 5,— for medlemmer under 17 
år, ble enstemmig vedtatt. (Gjel
der f.o.m. 1971).

Videre ble det vedtatt å forhøye 
kronebeløpet som kan disponeres 
a gruppestyrene fra kr. 1000 til 
kr. 3000.

Fotballgruppas forslag om å mo
difisere draktinstruksen ble ved
tatt. Hovedstyret skal til en hver 
tid godkjenne gruppenes drakter.

Etter et grundig og godt arbeid 
av valgkomiteene gikk valgene 
greit unna (se tillitsmannskalen- 
deren et annet sted i bladet). 
Formannen i fotballgruppa, Myr- 
moen overrakte Otto Malmgren 
blomster og takket ham for hans 
store velvillighet når det gjalt as
sistanse ved bruken av stadion og 
klubbhuset.

Otto Malmgren grep deretter or
det og takket for æresbevisningen 
og benyttet også anledningen til å 
takke kolleger i Hovedstyret for 
inncatsen og han etterlyste livs
tegn fra seniorlauget.

Fru Duddi Kjellevold Rød hils
te fra Telemark Idrettskrets og 
gratulerte med årets idrettspres
tasjon nr. 1 i Telemark, 1. div. 
kontrakten.

Tilslutt takket C. M. Grimsgaard 
for fornyet tillit og han takket 
også de tillitsmenn . som nå tar 
pause fra arbeidet i Hovedstyret. 
Samtidig ønsket han det nye Ho
vedstyre velkommen til et sikkert 
arbeidsfullt år.

UK-medl&m, Ivar «Juve» Kristian
sen:
— Får vi bare Arild Weholt i god, 
gammel form er det in£en fare med 
1. divisjonsplassen. Dessuten har 
vi mange garvede spillere, noe som 
etter min mening vil gjøre utsla
get. I det hele er spillerne mye 
sterkere enn i fjor, takket være 
enda hardere trening.
— Skeid kan bli det skumleste la
get av de tre vi har fått i åpnin
gen. Her er det ingen store «stjer
ner». Derimot tror jeg ikke på 
problemer mot Rosenborg. Også 
mot Norgesmesteren Strømsgodset 
kan det gå bedre enn de fleste 
frykter. 4 poeng på de tre første 
kampene er mitt «tipp».

Pors Hovedforening avviklet sitt 
ordinære årsmøte 30. januar og 
som vanlig ' Klubbhuset.

Det var fremmøtt bare 44 med
lemmer da formannen C. M. Grims
gaard ønset velkommen.

To av foreningens medlemmer 
var vandret bort siste år, Paul We- 
ber og Harald Dyraas og deres 
minne ble hedret ved to minutters 
stillhet.
Følgende dagsorden ble godkjent:

1. Valg av dirigent.
2. Protokoller.
3. Regnskaper.
4. Innkomne forslag.
5. Valg.
Som dirigent ble valgt Rønhaug 

og deretter fulgte protokoller fra 
Hovedstyret, Stadionstyret og 
Porsbladet. De ble alle godkjent, 
men det ble bemerket til Hoved
styrets protokoll at i følge lovene 
måtte opprettelse av en ny gruppe 
i hovedforeningen så som hånd- 
ballgruppen godkjennes av et eks
traordinært årsmøte.

I debatten omkring dette punk
tet ble man enige om å innkalle et 
sådant med det aller første i det 
nye arbeidsåret.

Dc forskjellige regnskaper ble 
lest opp og godkjent. Samtlige vis
te tilbake til et tilfredsstillende 0- 
konomisk år.

Skigruppas forslag om utvidelse 
av gruppestyret slik at det også 
kunne romme utvalgsformenn ble 
enstemmig vedtatt. Loven lyder da 
som følger: «Hver gruppe ledes av 
et styre på inntil 7 medlemmer, 
formann, nestformann, sekretær, 
kasserer, et styremedlem og even
tuelt utvalgsformenn».

På dette punkt i forhandlingene 
tok man en pause og sportsredak- 
tør Helgesen i Porsgrunns Dag
blad benyttet anledningen til å 
overrekke den innsamlede æresga- 
ve til Pors Fotballgruppe for 1. 
div. kontrakten. Pengene er øre-

har hatt, og selv om det kolliderte 
med både ski- og skøyte VM var 
oppslutningen fra mamaer, papaer, 
tanter og onkler og andre interes
serte riktig god, rapporteres det 
fra skigruppa.

Og i bakkene var det yrende liv 
av unge lovende løpere som etter 
beste evne forsøkte å etterligne 
sine store forbilder som Ingolf 
Mork, Grini, Wirkola, Napalkov, 
Raska eller hvem det nå måtte 
være.

Joda, en stor skidag ble det i 
Rugtvedt denne søndagen, hvor so
la skinte fra en skyfri himmel. 
Temperaturen var muligens i lave
ste laget, men hvem merket det 
når alt var bare gøy!

Gledeligst var det at A-gutta 
forsvarte sin plass i 2. divisjon. 
Det så riktignok stygt ut på slut
ten da den siste kampen var nær
mest et «være eller ikke være». 
Nest sist med 8 poeng skulle ikke 
få noen til å føle seg trygge, men 
bare et lag måtte ned og håpet 
om å berge plassen var selvsagt 
der. Drammens B.K. og Solberg 
med henholdsvis 7 og 8 poeng var 
i samme «båt» som Pors.



8 9P O R 8 - B L A D X T PORS-BLADET

Kommer vi i tidsnød?
Våren må snart melde sin ankomst er

i
—sen.

Ny fotballsesong gere.

A.B.J. Passiv.

Funksjonærer 1970
AB.

42 /

Skigmppa og forbiandeJ
52437

51959
Leif

Juniorutvalg:

A.B.J.

Flere hyggekvelder 
ønskelig

Strømsgodset i Drammen er den 
eneste av de tre klubbene vi kan 
tape poeng for, skjønt jeg har et 
håp om uavgjort. Slår disse tipse
ne til blir det 5 av 6 mulige poeng 
i de tre kampene, smiler Ragnar 
lurt.

historie 
med to 
klasser.

21540
50668
51200
53040

51024
50086

«.Otten» Nilsen:
— Beste vi kunne få. Lettere å 
møte «toppene» til å begynne med. 
Det blir verre utover i sesongen, 
og vi får 3 poeng, minst, på de tre 
første kampene, fastslår «Otten».

Priv.
52822
52959

52219
53040
53033

Jon Einar Odden:
— Vi burde kunne sanke inn 4 po
eng på de første tre kampene. Det 
blir i tilfelle mot Rosenborg og 
Skeid. Å få de verste «nøttene» 
tidlig anser jeg bare som en for
del for oss. Utover sommeren er de 
sikkert vanskeligere å «knekke», 
er Jon Einars mening.

Hyggekvelden først i mars i fot- 
ballgruppas regi ble meget vellyk
ket, selv om den var lagt opp i all 
enkelthet. Nå er det selvfølgelig 
svært få lokale krefter av Rolf 
Iversens kvalitet å få tak i til å 
underholde på en slik kveld, men 
jeg tror til eksempel en enkel bin
go, som nå sammen med anledning 
til noen forfriskninger og en sving
om vil være tilstrekkelig, uten å 
måtte benytte seg av kostbare «Os- 
lokrefter».

Nå utover våren er det vanske
lig å samle folk, men fra høsten 
av tror jeg en fast månedlig hyg
gekveld, f.eks. første eller siste fre
dag i måneden burde ha alle mu
ligheter for å bli populær.

En oppgave for hovedstyret og 
grupper til samling også av oss 
passive medlemmer.

Rekrutteringen 
i orden

Basse Hansen:
— Rosenborg er grei i alle fall. 
Om Odd Iversen og Harald Sunde 
blir med eller ikke får vi 2 poeng. 
Blir de med har vi folk i forsvaret 
som kan «temme» dem. Strøms
godset derimot er ikke lette å slå 
hjemme. Laget kan spille god fot
ball, og vår mulighet til å få po
eng er å rive opp spillet deres. 
Skeid har et jevnt godt mannskap, 
men tross det blir vi 2 poeng «ri
kere» mot dem. 5 poeng på tre 
kamper, mener Basse. I det hele 
tror jeg ikke det er noen fare med 
oss i 1. divisjon. For klarer vi i an
grepet å score, vil forsvaret vårt 
holde stand mot angrepene til mot
standerne.

For første gang i Pors 
stiller fotballgruppa i år 
lag i alle aldersbestemte 
Man har nå i mange sesonger kun
net stille med to lag i både små- 
gutte- og gutteseriene, men når 
man i år også stiller med to juni
orlag burde dette borge for meget 
god rekruttering til A-lagstammen.

Det skal mye til å få frem ha
bile A-lag spillere fra junioravdel
ingen i dagens harde klima, men 
med en bredde som den man nå 
har i junioravdelingen burde fot
ballgruppa kunne se framtiden lyst 

møte.

om Stadionanlegget skal bli ferdig.

La oss håpe at værgudene er med 
oss i tiden fram til «D» dagen 26. 
april. Snøen ligger «meterhøy» på 
banen, og kanskje ikke minst rundt 
banen, når dette skrives og vi kan 
komme ' ubehagelig tidsnød om 
ikke våren gjør sin anmars i be
timelig tid i år. Det er nemlig 
mye som må gjøres oppe på sta
dion for Rosenborg og vare egne 
terrier entrer banen til første di
visjonsdebuten. Om planene holder, 
vil stålkonstruksjonene til den nye 
flotte pressetribunc med TV-tårn 
over hovedtribunen være reist for 
påske. Dernest er det snekkernes 
tur og vi tror nok denne del av 
utbyggingen vil bli ferdig etter 
programmet. Større vanskeligheter 
vil nok gjerdefabrikantene få om 
ikke snoen forsvinner i tide. Det 
skal nemlig settes oppny stor sky- 
veport mot gaten med kodannerc 
og portal med tak over telleappa
rater. Det samme skal gjøres med 
klubbhuset og videre skal hele vol
den mellom ståtribune og trenings- 
banen inngjerdes. Det blir innkjøpt 
4 nye telleapparater slik at kapa
siteten blir 6 stk. i år. Når det gjel
der utvidelse av tribunekapasite
ten, så ble det gjort en kjempe
jobb der før telen satte inn for al
vor i fjor høst. Begge svingene er 
dosert og gjort fullt ferdig med 
toppmasse og ståtribunen på lang
siden har fått en kapasitet som er 
ca. firedobblet. Her er oppfyllingen 
klar, men det mangler noe av topp- 
massen før det hele er ferdig. Vi
dere er det å håpe at telen går 
fort slik at fyllingen får «satt seg» 
til tribunen må tas i bruk. En 
kjempeinnsats må det i alle fall til 
om alt skal bli ferdig. La oss håpe 
værgudene står oss bi for de kan 
spille en avgjørende rolle.

—sen.

Carl M. Grimsgaard, Nybergvegen ✓ 
Hallvard Bjømstad, Nybergåsen ✓ 
Asbjørn Wennerød, Kirkegt. 42 / 
Ivar Olsen. Fredbovn.

også Skikretsen engasjere seg her.
Man sitter imidlertid igjen med 

det inntrykket at det er enkelte 
klubber som får både i pose og 
sekk.

Jeg gleder meg til at fotballen 
snart skal begynne å rulle igjen, 
og det er jeg sikkert ikke alene 
om, men når sant skal sies så er 
det med en viss spenning. Hvordan 
vil dette gå?

Seriepremieren blir i et hvertfall 
ingen dans på roser, selveste serie
mesteren Rosenborg skal til Pors 
stadion. Det ville være fint om vi 
kunne starte opp med et godt re
sultat her. og umulig skulle det 
ikke være, selv om de fleste «ikke- 
Porsere» anser Porseseier som uto
pi. Men med den iver og innsats 
som bor i laget nå ser jeg opti
mistisk på sesongen. At vi skal bli 
noe «slaktoffer» tror jeg ikke, selv 
om en kjent keeper uttalte dette 
til en av lokalavisene for en tid 
siden.

Juve, Jeisen,Svein & Co. vil nok 
vite å gjøre tvilernes «tips» til 
skamme. De vet sikkert hvilke 
mottrekk som bør gjøres og har 
oppassere å sette på en Odd Iver
sen f.eks. LYKKE TIL.

Arb 
51024 
50021 

54491 51120-2449 
51608 51200 

51120-1610 
20863 

Realfsen. G. KnutsensgtVlA 50461 51120-2413

Jeg leste med interesse i lokal
pressen at Pors Skigruppe igjen 
er blitt snytt av Forbundet. Det 
har hendt mange ganger før. Nå 
er begeret fullt og noe bør gjøres, 
det spørs vel om vi har den rette 
mann i Skigruppa til å ta seg av 
en slik sak på tinget. Det er ikke 
«bare» å kunne ordlegge seg rett 
og krass nok : et slikt forum, så 
det spørs vel om det ikke bør kom
me i skrivs form. Såvidt vites vil

UU1LIVX Ul.» ‘ fc> ■ .

Oppmann Hans M. Realfsen. Vestheimvn. 9/54282 51120-1759 
53014 .......
54237 
51608

Oppmann Arild Johannessen. Crøgesveg. Skien A 
Thor Fossan, Slrandvn.. Tollnes / 
Kjell Knutsen. Kongleveien 8 ✓ 
Bjørnar Natcdal.Solumsgt. /

Jeg har lyst til å skrive en liten 
epistel i forbindelse med diskusjo
nen om den nye håndballgruppa 
som nå er tilsluttet vår forening. 
Selv om man tilslutt enstemmig 
besluttet å oppta gruppen, så var 
det mye «om og men» før man 
kom så langt.

Vi er alle selvsagt klar over at 
ved å opprette en håndballgruppe 
så vil dette sannsynligvis ga ut 
over noe annet, og i dette tilfelle 
bl.a. fotballgruppa. Spørsmålet er: 
«Hva er en idrettsforenings frem
ste oppgave? Er ikke det å få en
gasjert mest mulig ungdom?

Ifølge medlemsfortegnelsen be
står gruppen av 39 piker og 69 
gutter. Av disse var 30 gutter tid
ligere medlemmer av vår forening. 
Hvis vi hadde nektet gruppen opp
takelse, ville vi ikke da risikert å 
miste alle sammen?

Det er riktig som mange hevdet, 
nemlig at det var mye «knubbing» 
mellom disse 2 grupper tidligere, 
men la oss håpe at dette ikke blir 
tilfelle nå. Vi er tross alt ikke de 
eneste som har disse 2 grupper in
nen sin midte og jeg kan ikke 
skjønne annet enn at dette skal gå 
bra.

Som forholdet nå er inspirerer 

ikke dette til innsats av klubbens 

medlemmer. Det å kunne drive 

godt er avhengig av penger, og 

penger kan en skigruppe kun få 

ved å bli tildelt et storarrange- 

ment.

Jeg håper at Skigruppa blir be

handlet bedre etter at årets ting 

er vel over. Det bør vaskes ordent

lig opp på tinget da det i år har 

forekommet mye rart fra admini

strasjon og komiteenes side.

Arrangementsmessig har det så

vidt vites alldri klikket i de arran

gementer vi er blitt tildelt tidli-

Fotballgruppas funksjonærer:
x Formann Rolf Myrmoen. Nybergveien /lelef.

V. formann Rcalf Rollefsen. Lunde veien 3 l/ 
Sekretær Jan Per Hanssen,Bjornstad / 
Kasserer Asbjørn Wennerpd, Kirkegt.
Styremedlem Kåre Glad, Tollnes r
1. varamann Gunnar Haugland. Sv./Omresv. 2 52596
2. varam. Bjørn
U. K. for A - 1 a g e t:
Oppmann Svein Barth, Nybergvegen ✓
Ivar Kristiansen, Nybergåsen ✓
B og C -utvalg:
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Brødr. Karlsen54282

BLIKKENSLAGER VERKSTED

Telefon 50 409

Porsgrunn

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 50752403 51040

Alfred Sport
1/ Telefon 51 404 — Porsgrunn

52226

/

Vestsiden Sko

F r ( forhand'?! V. Porsgrunn Telf. 52 121

54656

X 50154

52687

51120 T i X A C O
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X
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fer Texas©

©e4 er Texaco s©m tor Børon
✓50631

Porsgrunn54282

54237 50668/

50265

I toppform

l

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

<fa//&ncL ■
Revisorer:
Terje Gulliksen, Bjørnstad
Ingar Tennefoss
Leif Rugtvedt, Nybergåsvn.

/

52875
51487
60435

60442
54656

50266
52367

54368
50631
53165
52577

51415 23044
52969 51120
52753 51120

53014 21546
60442 51120

H o p p u t v .
Anund Lia, Rugtvedt

30184 35184
51120-1538

50265

53781
50434

52969
53408

53563
51734

53931
50631

Trener:
Einar Gundersen. Tollnes \f

Tr.utvalg:
Form. Halvard Bjørnstad, Nybergåsen /

Langrenn:
Ståle Voje, Knardalstarand

Boksegruppas styre : 3
Form. Erik Johansen, Ei 
V.form Bjarne Olsen, Solumsgt. 11 i/ 
Sekretær* Asle Leivestad. Vallermyrvn. / 
Kasserer Helge Slåtta, Slottsbrogt. 29 jZ 
Styrem. Halvor Halvorsen. Grønlihavn i/
Thor Skarnes, Brattsbergvn. i/ 
Reidar Bjømø, Rønningen /

-

53473
53473
53408
50697
50636 Paul Bjørnsen

TORVET

502G6
50631
54656

IlELEmON

Telf. 53410

Stadionstyret:
X Formann Ame Rugseth, Klyvegt. 29 

Andreas Skilbred. Tollnes 
Egil Brattberg. Strandvn. 
Wilhelm Karlsen. Storgt. 178 
Varamenn : 
Jan Jacobsen. Raskenlund 
Gudmund Madsen, Grønstensgt. 14 'J 
Ame Findal. Rabben. Tollnes Z

Lovkomiteen:
Rolf Nygaard. Vidsynvegen
Hans Hansen, Linåesgt. 11
Sven Edin, Flåtten terrasse 1

51120-2568
50636
54413 53040
50882 70622

Damegruppas styre :
X Formann Nelly Svarstad. Nybergvn. 

v.form. Magny Austad, Storvn. 13 
Sekretær Henny Waage, Grønlihavn 13 
Kasserer Bjørg Madsen, Fredbovn. 
Styrem. Anne Halvorsen. Smedgt. 
Styrem. Ingbjørg Austad, Vestheimvn. 11

Skigruppas styre:
X Formann Egil Kristiansen. Riis, Gjerpen 

V.form Gordon ensen, Hasselstien 18 / 
Sekretær Anund Lia, Rugtvedt 4/ 
Kasserer Rolf Sætre, Telemarksvn., Skien 
Styrem. Kjell O. Amundsen, Knardalstrand
1. varam. Eilert Jensen, Tollnes ✓
2. varam. Hans Haukenes, Bjørnstad /

Huskomitc:
Formann Kåre Kittilsen, Wrightekås / 
Otto Malmgren, Stadionvegen iZ 
Tore Tveit, Strandvn. 55 
Werner Austad, Vestheimv. 11 
Else Sjåberg, Bjømdalen 
Wenche Kristiansen, Wrightekås 
Torbjørg Solberg, Strandv., Tollnes 
Vidar Kristiansen. Storvn. t/ 
Arnhild Weber. Bjørndalen

Bandygruppas styre :
Formann Bjørn Bach. Rådyrvn. 24 
V.form. Ragnar T. Olsen, Tørmogt. (/ 
Sekretær Ivar Johnsen, Tørmo

X Kasserer Kjell Pedersen, Vemmervn. j/ 
Styrem. Helge Hansen, Knrdalstrand. 
Styrem. Kjell Knutsen, Herøya /

Hovedstyret :
Formann C. M. Grimsgaard, Nybergv.
v.formann J. B. Rønnaug, Hovetbakken 16
Kasserer Roy Martinsen. Klyvegt. 34 
Sekretær Bjørn Reinholt. Brekka 27 V 
Vararmenn :

2 Willy Smeplass, Granmo 14
/ Johan Dahlmainn, Tørmogt. 24
J Alf Jansen. Solumsgt. 8b /

✓
✓

[på WsÉsådeii

/
✓

✓

Idrettsmerkekomiteen :
Andreas Skilbred, Tollnes 
Asle Leivestad, Vallemyrvn. 
Tor Skarnes, Grenlandsgt. 22 
Eva Melbye Andersen, Fr. Nansensgt. 45 
Harriet Fjeldvik. Tørmogt. 32

Turngruppas styre :
X Formann Gerd Realfsen, Vestheimvn. 9 

V.formann Liv Olsen, Strandvn. Tollnes 
Kasserer Bjørg Frenvik, Bjørntvcdt. Solum 
Sekr. Reidun Skilbred, Fredbovn., Tollnes 
Styrem. Inger Westcrgaard, Holbergsgt. 4 Tollnes

1. varam. Grethe Hartvigsen, Torvgt. 43
2. varam. Thorborg Hellerich. Kirkejordet 30

Porsbladet:
Redaktør Jan Rønhaug, Hovetbakken 16 
Kasserer Helge Madsen. Grønstensgt. 14 / 
Leif Christensen, Moldhaugvn. 2 Z

Håndballgruppa :
X Formann Tore Halvorsen. Tørmogt. 29 

v.form. Morthen Halvorsen. Tørmogt. 29 V 
Sekretær Rolf Svennungsen, Hagmannsgt. 8 
Kasserer Einar Klingenberg. Smedgt. 11 •/ 

Styrem. Bernt Johansen. Strandvn. 71

53040
53134

51024

Ark i varer :
John Dahlmann, Tørmogt. 24
Thor Svennungsen, Hagmannsgt. 8
Komite for utmerkelser :
Otto Malmgren, Stadionvn. ✓
Andreas skilbred. Tollnes
Gudmund Madsen. Grønstensgt. 14

Arne Stenquist, Skogveien 14 
Ame Hesmyr, Heigt. 1 C / 
Ame Weholt, Rabben veiene V 
Helge Hamsdokka, G. Knutsensgt. 1/ 
Kurt Jonassen, Crøgerlien 7 / 
Tor Johansen, Strandveien 71 / 
Karl Skifjeld. Solumsgt. 9 B 
Tor Jensen. Moldhaugveien 7
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Telefon 50693 Porsgrunn

Komfyrer, ormer, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 5172$

Porsgrunns Auto A/s
Vallermy r ene

AUT. FORD-FORHANDLER

Telefon 51150

OMEGA
i takt

Pursere! y>Stikk innom når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

qå

SKIENSKIEN

Spesial firma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 - 24 221

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Dame 
og 

Herre 
klipp

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Winje & Christensen 
Tlf. 50 915 

Fagmessig arbeid

Vask
og

Føhn
Massasje

Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telefon 50693

rneci tiden!

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

SKATTER OG AVGIFTER til Porsgrunn kommutfe -inottas

l

Vestsidens Herrefrisør


