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Jr.avdelingen satset på ferdighetsmerkene blant de yngste rekrutte
ne i år. Resultatet ble 29 merker.
Espen Gundersen var den eneste
som klarte «gullballen». (Mer om
merkene inne i bladet).
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HOVEDSTYRET og
LEIF CHRISTENSEN

Alt i utstyr

Postgiro 54 954

Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51729

Jocobiens Boktrykkeri, Pougrunn

PORSBLADET takker for i år. Vi

takker for god inngang av abon-

nementspongjr. Vi takker våre an-

nonsører. En spesiell takk til di-

Porsgrunns A u t o A/$

Dame
og
Herre

Winje & Christensen
Tlf. 50 915
Fagmessig arbeid

Vask

Vallermyrene

stående

hjelpsomhet i «avistek-

og

AUT. FORD-FORHANDLER

God jul og et riktig godt nytt

år ønsker vi dere alle sammen.

Føhn

Telefon 51150

Massasje

klipp

Lørdag

BERO ANM a
<x^WTILSENs

den

21. novbr. 1970 ble

OMEGA

klubbens 65-årige eksistens mar

i takt med tiden!

hyggelig sammenkomst i Klubb

Vi anbefaler vårt avdelingskontor i Torggt. 6, V. Porsgrunn,

I

SKATTER OG AVGIFTER til Porsgrunn kommune mottas

Den norske Creditbank
Porsgrunn

Stikk innom

«Ekko»

når Dere skal ha tobakksvarer.

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innsiallasjonsavdelingen

Elektrisk utstyr på lager

Det var en del vanskeligheter til

topp fra første stund.

å begynne med i år, når det gjaldt
merkeprøvene. På grunn av utvi

dag ble spesielt aktive Porsadmi-

delser på Stadion måtte øvelsesfeltene flyttes til en annen sektor av

nistratorer hedret med diplomer

banen, og etterhvert kom prøvene

og medaljer.

igang. Som vanlig har de «faste»

Andreas Skilbred og Otto Malm-

merketakerne fullført prøvene, og
samtidig er det kommet til en del

gren ble tildelt Telemark Idretts

nye, så i alt har 23 tatt merket.

krets diplom. Følgende fikk Porsæresmedalje i sølv: C. M. Grims

tall, nemlig 15 mot bare 8 herrer.

gaard, G. Haugland, E. Johansen,
T. Skames, A. Wennerød, A. We-

Ikke noe imponerende tall akkurat,
og nokså flaut for oss mannfolk,

holt og E. Kristiansen. Samtlige
var møtt opp og mottok sine ut
merkelser under trampeklapp fra
de øvrige tilstedeværende.
Klimaks under utdelingen ble ut
nevnelsen av Andreas Skilbred

men vi håper at vi neste år kan si:
vi kommer sent, men godt!
De som har fullført prøvene er:

Etter middagen kunne alle svin
ge seg til smekre toner fra en
sportslig innstilt «Ole Ivars Trio».
Vi retter en fortjent takk til fest
komiteen og slutter oss til deres

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

DAMENE I STORT FLERTALL !

deltakere og stemningen var på

som nytt æresmedlem.

CJå sil

SKIEN

i år.

huset. Det var tilsammen vel 80

I løpet av en velsmakende mid

Forsere!

23 har tatt idreHsmerkene

kert med en enkel men særdeles

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 '37

for utførelse av alle Deres bankforretninger

Selv om det glapp for vårt sterke

og velspillende lilleputt-Iag i fina
len i TA/SIF-cupen, tok guttene
det forsømte igjen ved å gå til
topps i Melbourne-cupen. I finalen
ble det hele 5-0 seier over Herøya
etter 1-0 ved pause. Scorere var

Brede Halvorsen, Pål Askedalen,
Per William Nilsen, Atle Hansen
og Steinar Johansen.
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Vi takker for

trykking og øvrig teknisk bistand.
o

VANT 5-0 I FINALEN

striktets aviser som viser en ene-

niske» spørsmål.

Vestsidens Herrefrisør

Lilleputtene tok
Melbourne-pokalen

takk igjen til Bingoklubbene som
var med på å gjøre høytideligheten

SKIEN

økonomisk mulig.
i

red.

Også i år er damene i absolutt fler

Damer: Mosse Magnussen, Hil
dur Grønbech, Ella Bredesen, Her
dis Mørk, Lillian Elseth, Mary
Barth, Reidun Skilbred, Inger Rør
holt, Liv Olsen, Else Grotnes, Gerd
Realfsen, . Bjørg Frenvik, Berit
Schjøth, Eva Melbye Andersen.
Herrer: Ame Stenquist, Lars
Grotnes, Kai Tangen, Hans Fr. Ol
sen, Ragnar Numme, Jan Rønhaug, Thor Skames, Andreas Skil

Følgende 11 har æren for at
populære pokalen gikk til Pors:
Tom Askedalen, Bjørn Erik We-

holt, Amt Fossan, Reidar Bjørbæk, Lars Wiik, Per William Nil
sen, Ole Grimsgaard, Pål Aske
dalen, Atle Hansen, Brede Halvor
sen og Steinar Johansen.

Det er den tidligere Vestsidemannen Birger Nilsen, som nå har
slått seg til i Melbourne i Austra
lia som har gitt pokalen.
Og takk for det ’

ROY ny trener
Endelig — etter mye frem og til
bake, kunne fotballstyret offisielt
meddele den 9. november at Roy

Martinsen var ansatt som trener
for seniorene kommende sesong.

Hva Roy er god for i praksis vet
ingen, da dette blir hans første
jobb. De teoretiske kunnskaper
skulle derimot være i orden i og
med hans trenerkurser på for

bundsplan. Men det viktigste av alt
er at han har spillernes tillit.
FOTBALLGRUPPA :

Realf Rol-

bred.

lefsen ny formann, Roy Elseth ny
oppmann for A-laget og «Dutte»
Realfsen gjenvalgt som jr. opp

Idrettsmerkeutv. Andreas Skilbred.

mann.
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Klær til enhver1
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris
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ETTER TRENINGEN------slapp av i en god stol

Gå til

Noen ord til

fra

_ Lsen

BOTNEN

ettertanke

\oc( fm

i

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

Tell. 51 632

Oscar Olsens Eftf.
Olav Rossing

BAKERI OG KODITORI

Torggt. V. Porsgrunn

FRUKT

TOBAKK

SJOKOLADE
1»

Telefon 50 260

V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

'jilmu

til &itt

får De hos

J. Pettersen

Jesus gjorde virkelig det. Det er
bibelens klare budskap at vi men

KJØTT- OG PØLSEVARER

H. M. Maithinsen A.s

Telefon 52 392 — Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING

nesker er skapt av Gud i Guds

V. Porsgrunn

bilde. Derfor hører vi egentlig Ham

til. Det skulle en så visst ikke tro

når en ser hvordan mennesket har

Porwlen skifer *g ut fra andra keramteka m»
tertator vad titt rena, hvit» utøaande og eia
Mor* styrke. Ikke uten grunn bto poreelea
ter kalt «det hvite gull». Her viees kaffe»
eerviset Spire, en etilren og moderne representant for det tradisjonsrike Porsgrund
porselen. Spire fåes også som middagaog te^aervlse. Spør etter Spire
fra Poregrunds Poreelænefab-Uc

oppført seg. De spor mennesket

har satt etter seg på jorden har

&SPIRJE

Den yngre generasjon er i dag
sterkere i søkelyset enn noen gang
tidligere. Som en av våre idretts
&
ledere — Carl E. Wang — sier i
tidsskriftet «Start» er avisspalte
ne ofte proppet med uttalelser om
uro på ungdomsfronten.
Han hevder med rette at det
kan være delte meninger om årsa
kene til dette. Noen finner forkla
ringen i selve samfunnsutviklin
gen med oppløsning av normer og
tradisjoner, andre viser til tenden
ser i samfunnet til å overbeskytte
villet av den syndens trollsplint de unge — til «å sy puter under
som forandrer alt, den kan bare armene på dem», som det heter.
Wang understreker at situasjo
vinnes tilbake for Gud ved kjær
nen på ungdomsfronten må følges
lighetens skapermakt.
med oppmerksomhet av alle som
Det er dette vi igjen skal feire bærer ansvar for opplæring og ut
minnet om. Men jul er mer enn et danning — også av idrettsbeve
blekt minne. Den er opptakten til gelsen.
Mange hevder at idretten først
den situasjon som er vår nettopp
og fremst trekker til seg den fy
i dag: Mennesket kan komme til
sisk aktive og forsåvidt den posi
Gud og få del i hans fullkomne tive ungdommen. Flere forskere
liv, fordi Guds sønn kom til oss konkluderer med at ungdomsorga
og delte våre kår. Barnet i kryb nisasjoner i det hele har små mu
ben ble frelseren på korset, og dø ligheter for å fange inn ungdom
dens betvinger. Derfor er det som under visse forhold adferdsmessig sett kan komme i faresonen.
grunn til glede. Vi står overfor
Det kan selvsagt diskuteres om
den mulighet å arve evig liv og nå en slik påstand er riktig eller ikke.
fram til det evige livs herlighet. Men det vil sikkert være til nytte
Det lyder kanskje totalt fremmed om vi stadig gransker prinsipp
for deg, omtrent like usansynlig grunnlaget for barne- og ungdomssom englesangen om fred på jord. idretten ved å stille oss spørsmålet
om vår innstilling til arbeidet og
Likefullt er det den nye virkelig
våre arbeidsmåter er i samsvar
het som møter oss i evangeliets med de unges krav.
ord om Han som kom til sitt eget,
Mange hevder at idrettslederne
og alle dem som tok imot ham, dem ofte er mer opptatt av kpntor- og
ga han rett til å bli Guds barn. administrative oppgaver enn av
Dette er hva du innbys til å opp kontaktvirksomhet med medlem
leve sannheten av denne julen. Han mene. Hvis dette er tilfelle, må det
kommer til sitt eget med dette være noe galt fatt mener Wang,
som understreker at det idretten
tilbud om evig liv.
først og fremst trenger er «leven
Tar du imot?
de» ledere.
Magnus Hjellum.
Gunnar Holtskog.

lite med den fullkommenhet å gjø

re som preget skaperverket. Men
de har meget å gjøre med den
ødeleggende faktor som heter synd.
Likevel kom Jesus. Ja, det er

nettopp derfor han kom. Han kom

fra Guds fullkomne verden til vår,
slik vi kjenner den. Han kom ikke

for å ødelegge den, eller slå dem
ned som hadde ødelagt hans ska

perverk.
Nei, det ufattelige er nettopp

dette at han kom for å frelse.
Det er dette som er selve julens
glade budskap til hver og en av

Produsent for Telemark:

oss. Han valgte å gjøre felles sak

Lundøtangens Bryggeri

det som lar seg føde inn under

med oss, så helt som bare den kan

samme livsvilkår som våre. Men

nettopp på denne måten, valgte
han å gripe selve ondet ved roten.

En verden i opprør mot Gud, for
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HYDRO-pokalen

PORS-BLADET

Ragnar

Håndballen i Pors 29.463 tilskuere på
spirer og gror
hjemmekampene i 1. div.

stakk

avgårde med

KASSERER WENNERØD :

Hydro -pokalen
John Einar på 2, plass
Det var fighteren og lagkapteinen
«himself», Ragnar Numme, som
sikret seg Hydro-pokalen. En po
kal oppsatt av Norsk Hydro til
den spiller som gjennom samtlige
9 hjemmekamper i 1. divisjon har
vist størst innsats- og kampvilje.
Juryen hai* gjennom hele sesongen
bestått av Carl Helgesen (PD),
Andreas Skilbred og Bjørn Erik
sen. Hvert av medlemmene kunne
gi opptil 6 poeng. Det vil si at
maksimumpoeng for en spiller pr.
kamp lå på 18. For å komme med
i poengberegningen måtte man ha
spilt minst V2 time av en kamp.
Innbytterne telte også med så
fremt de hadde spilt minimumstiden. Fullstendig poengliste har
dette utseende:

Strålende fornøyd Ragnar med den
velfortjente Hydro-pokalen.

(Varden-foto.)

6-0 «magisk» tall

om opprykk til 1. divisj. mot Stag
i fjor ble det samme seiers-sifre.

vedkommende har

Men så i år i avskjedskampen i 1.

6-0 betydd en del i tre viktige

div. mot Hødd på Stadion ble sif

kamper: i 2. div.premieren mot

rene snudd helt om, altså 0-6!

Vard på Stadion i 1968 ble det

Og da ver det ikke no’ moro
lenger..............!

For

A-lagets

6-0 seier. I den avgjørende kampen

1. Ragnar Numme
2. John Einar Odden
3. Svein Halvorsen,
Rolf Nilsen, begge
5. Rolf Askedalen
6. Jan Magnussen
7. Kåre Bergstrøm
8. Asbjørn Marthinsen
9. Basse Hansen
10. Øistein Numme
11. Thorbjørn Gravklev
12. Arild Weholt
13. Kai Gulliksen
14. Bern Pi Jørgensen
15. Kjell Madsen
16. Thor H. Halvorsen
17. Åge Lund og
Thor Eriksen, begge
19. Roy Elseth
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114
109

94
86
85
68
65
62
48
46
43
39
38
20
14

10
8

Det første året vel overstått.
Ragnar Hjellum ny formann.
Foreningens ferskeste tilvekst,
Håndballgruppa, kan se tilbake
på ett års virke. El år som man
betegner som meget oppløften
de. Både aktive og ledere har
derfor god grunn til å se fram
tiden lyst i møte. Og de som
under det ekstraordinære års
mote i hovedforeningen, der
nettopp håndballens inntreden i
Pors var oppe, så med skeptiske
øyne på saken, har grunn til å
revidere sin oppfatning.

Årsmøtet som ble holdt i novbr.
valgte Ragnar Hjellum til ny for
mann etter Tore Halvorsen, Tore
hadde på grunn av krevende sko
legang. ikke anledning til å fort
sette. Styret forøvrig har denne
sammensetning: Erling Klingberg,
Tore Ludvigsen, Åse Christiansen
og Tore Halvorsen.
Varamenn: Morten Pettersen,
Magnus Hjellum, UK for de for
skjellige lagene: Einar Klingberg,
Tom Gavem, Morten Halvorsen,
Lars T. Andersen.

I årets utendørsserie stilte Pors
med guttelag og damer jr. I innendørsserien er hele fire lag i sving,
nemlig: herrer, damer jr., gutter
og smågutter.

GOD

— NOE MINDRE ENN VENTET
— 29 463 mennesker har kranset
Stadion i løpet av sesongens 9
hjemmekamper i toppscrien. Det
vil i gjennomsnitt si 3273 pr.
kamp. Men jeg hadde på forhånd
regnet med et gjennomsnittstall
på 4000, sier kasserer Asbjørn
Wennerød på Pors-bladets fore
spørsel før regnskap og sesongstatus skal legges fram for årsmøtet.
— Rosenborg var et laget som

trakk flest folk, og i åpningsmatchen tellet vi inn 6240 tilskue
re, legger Asbjør til.
— Har du noen tro på at vi
spiller oss opp i 1. divisjon igjen
allerede neste år?
— For å svare ærlig, kan jeg
ikke tenke meg at så vil skje. Men
jeg tror ikke det går så ille med
oss som med flere andre lag at de
har vært på vippet til å gå videre
nedover i divisjonen, eller rett og
slett har «sklidd» gjennom 2. div.
og ned i 3. divisjon.

Leif.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiin

Årsmøtet i Håndballgruppa
Håndballgruppa avviklet sitt før
ste årsmøte 19. novbr. på Klubb
huset med godt frammote, særlig
av de unge i gruppa.
Følgende dagsorden ble godkjent
1. Valg av dirigent,
2. Årsberetning.
3. Regnskap,
4. Innkomne skriv,
5. Valg.
Som dirigent ble valgt C. M.
Grimsgård. Deretter fulgte årsbe
retningen som ble godkjent uten
bemerkninger. Den viste for øvrig
at det har vært et aktivt år i grup
pa og at den er i framgang. Det
har vært holdt flere medlemsmøter
hvor vi bl. a. har hatt besøk av
forbundsdommer Roy Moen, som
hadde et morsomt og lærerikt kå
seri om håndball. Årsberetningen
viste også at interessen er blitt
større etter at treninga begynte i
Kjølneshallen. I beskjeftigelsesse-

rien utendørs stilte gruppa med
bare to lag, mens innendørsserien
som pågår nå, har den fire.
Valgene gikk greitt unna etter
et godt arbeid av valgkomiteen,
Tore Halvorsen hadde frasagt seg
gjenvalg som formann og i hans
sted ble Ragnar Hjellum valgt.
Det øvrige styret består av nestform. Erling Klingberg, sekr. Tore
Halvorsen, kass. Tore Ludvigsen
og styremedl. Åse Christiansen.
Deretter takket Tore Halvorsen
for seg som formann, og han tak
ket spesielt C. M. Grimsgård for
det gode samarbeidet det har vært
mellom dem dette året. Grimsgård
på sin side ønsket håndballgruppa
hell og framgang i det nye arbeids
året.
Til slutt takket Ragnar Hjellum
for tilliten, og ønsket det nye sty
ret velkommen til et forhåpentlig
godt og arbeidsfylt år for gruppa.

R. H.
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Svein
— Vi var spillemessig for dårlige
Vår-sestmgen i 1. divisjon gav
oss iross alt 7 poeng. Selvsagt
en poengsum man ikke ropet det
helt STORE hurra for. Men ak
terutseilt var vi ikke, og hadde
god kontakt med de to-tre la
gene foran oss på tabellen. Der
for gikk vi høstkampene i mote
med en viss optimisme. Men hva
skjedde? Ikke et eneste poeng.
Og bang, rett ned i 2. div. igjen!
— Oppmann Svein, har du en
rimelig forklaring på «medlemska
pet» i «nuller-klubben» i høst?
— Jeg har ingen annen forkla
ring på sesongen som helhet (og
at vi dessverre gikk ned), enn at
vi rett og slett spillemessig var for
svake. Felles for våre motstandere
var at de var hurtigere og mer be
vegelige i sitt spill. Et lag som
behersker posisjonsspillet og sam
tidig har styrke og kondisjon er
ikke lett å hanskes med. Nå spilte
vi mye five-a-side på treningen for
nettopp å få inn posisjonsspillet,
men når man er mer opptatt av å
lage mange mål, istedet for å gjø
re det riktige, er det ikke lett:

hvert dette «i seg» og spillet blir
bedre.
— At våre spisser sløset med
de forholdsvis få måltilbud de fikk
i løpet av høstens kamper skyldes
nok en del nerver. Gutta fikk ikke
konsentrert seg skikkelig i skuddøyeblikket, og det ble etter som
høstens kamper forløp mindre og
mindre målsjanser. Da de så en
gang i blant kom, ble det plutselig
noe «nytt», dette med at man stod
foran goalen og skulle prøve å få
ballen i nota. Jeg vil ikke gi an
griperne alene skylda for at de
«misset», hele laget ble for dårlig,
fastslår oppmannen.

FOR MYE JONGLERING?
— UK har blitt kritisert for å
ha «jonglert» vel mye med laget
i år?
— Vi hadde en lettere oppgave
å sette opp laget ifjor da det gikk
så bra. De samme 11 ble brukt i

9

omtrent hver kamp. Når det så
i år blir et motsatt forhold er det
naturlig å prøve alle midler for å
rette på skjevhetene. I motgang
må man innen fornuftens ramme
forsøke å gjøre det best mulige
ut av det spillermateriell man rå
der over.
— Kjell Madsen spilte godt da
han kom inn i de siste kampene.
Burde han ikke fått sjansen tid
ligere ?
— Stemmer at Kjell hadde en
god sesongavslutning, noe jeg tror
mye skyldes hans bedre «over
skudd». På grunn av kveldsskolegang har han ikke fått skjøttet
treninga tilstrekkelig, og dermed
ikke vært med på alt hardkjøret
under forhåndstreninga. Han spil
ler godt i en kamp, dårlig i en an
nen og da må vi kutte ham ut,
nettopp på grunn av dårlig grunn
lag. Han mangler dessuten litt
overblikk i det øyeblikk han har
ballen og skal sende den fra seg.
Men bevares, skyter Svein raskt
inn, det er en fin type! Og bort
sett fra dette med overblikket har
han alle de andre forutsetninger
til å bli en god spiller. Kjell er
tross alt ikke mer enn 25 år, og
kan slå igjennom når som helst.

ivrer etter snø - Vi har hatt en samtale med skigruppas formann, Egil Kristian
sen, og han hadde følgende å be
rette på startstreken for vinter
sesongen :
Pors skigruppe går sesongen i
møte med et erfarent styre som
foruten ham selv består av disse:
Har.s Haukenes, v. form., Aanund
Lia, sekr., Eilert Jensen og Aine
Findal, styremedl. Juniorutvalget
ledes av Viggo Jansen, hopputvalget av Eilert Jensen og langrennsutvalget av Olaf Skogen.
Første arrangement blir gutterennet i Lille Rugtvedt for hop
pere under 14 år som går av sta
belen 10. januar. Omkring 21. febr,
blir det arrangert langrenn og 27.
februar fortsetter vi med «TKHrennet» som får deltakelse av
«morgendagens menn» blant nors
ke skihoppere. Kort sagt hoppere
som ikke blir med på skiflygings
VM i Vikersund.

Neste store arrangement er
landsrennet i hopp som avvikles i
Rugtvedtkollen den 7. mars. Sam
me dato er det sannsynligvis også
skisportens dag. Dette kan komme
til å by på funksjonærproblemer.
Siste store arrangement i kom
mende sesong vil bli områderennet
for gutter som arrangeres 21.
mars. Et slikt arrangement kan
samle opp til 400 gutter.
Videre er det satt ned en lysløypekomite
(G. Madsen, N. T.
Johnsen, O. Bjørnstad og med A.
Findal som tekn, konsulent). Sik
temålet er å ha en lysløype klar
til bruk til sesongen 1971/72. Løy
pa er planlagt å gå fra Rugtvedtområdet til Solmyråsen/Sportskapellet. Det er også planlagt en

SVAKERE TOPPSERIE ENN
PÅ FLERE ÅR

— Mitt inntrykk av året topp-

på flere år, eller i hvert fall jev
nere.

Bortsett fra Strømsgodset,

var det ingen desidert topper. Sjel

den har man vel behøvd så få
poeng

for

Thor Skirner

SKIGRUPPA

serie er at den var svakere enn
Og det er vi enig med Svein i.
Fra trenerkurset har vi selv lært
at five-a-side spill alltid skal ha et
«.moment-». Det vil si: f. eks. inn
øving av posisjonsspill. Den mann
som ikke løper i posisjon etter å
ha «slått» en pasning, skal det
blåses frispark på i favør av det
andre «laget». Eller et annet «mo
ment» kan være maksimum to
spark på ballen. Blir slike ting
tatt alvorlig på treningen, hvilket
det opplagt skal, får spillerne etter

PORS-BL ADET

å fornye kontrakten.

Når vi så allikevel ikke maktet å

få de som skulle til, er det bare
å se i øynene at vi ikke hadde noe
særlig å si. Men legger Svein be

stemt til: — vi satser alt på å

komme igjen.

Leif.

I

mindre treningsløype (1 km) oppe
på Rugtvedt-jordet.
På den sportslig/aktive sekto
ren er en nå i full gang med tre
ningen hvor områdetrener Kj. Bergan tar seg av hopperne. Når det
gjelder langrenn har vi Otto Bjømstad på trenerkurs og sammen
med Nils T. Johnsen vil han ta
seg av langrennsrekruttene. Så
møt bare opp på Klyveskolen om
onsdagskvelden og du får de nød
vendige instruksjoner for dyst i
skisporet.
Alf Hansen er med i Grenlandsstallen for hoppere og vi regner
med større representasjonsoppgaver for ham i vinter. I langrenn
tar vi sikte på å få fram både
topp og bredde.
Barmarksprepareringen i hopp
bakkene er forlengst ferdig og lys
anlegget er i orden selv om uvet
tige individer har vært og samlet
kabler.
Skigruppa ønsker alle porsere
en god jul og et godt nytt år og
vi ønsker skigutta lykke til med
sesongen.
red.

*

blant landets fem
ferste B-trenere
i boksing;
Boksegruppas Thor Skarnes
er blant de fem første i hele
landet som har fått sitt B-trenersertifikat. Fra før har Thor
A-kurset.

— Utdannelsen til B-trener
skjedde på Idrettshøyskolen i Os
lo, og det var et meget krevende
pensum å gå igjennom, forteller
han til Pors-bladet. Vi gikk gjen
nom fag som anatomi, grunntre
ning med fysiologi, bevegelseslære,
skader og førstehjelp, materiell,
regel og dømming, praktisk og teo
retisk instruksjon, pluss historikk,
fortsetter Thor.
I FULL GANG
Og nå er den gode Thor i full
gang med å omsette sin grundige
lærdom i praksis med seniorene i
gruppa.
— Jeg følger alt vesentlig for
bundets oppsatte program, sa Thor
til oss da han tidlig i høst startet
opp treninga på Vestsiden skole.
Nå foregår all seniortrening i den
nye Kjølneshallen, noe som skulle
gi enda bedre forhold, og forhå
pentlig de ønskede sportslige re
sultater i ringen.

LANDSKAMP-SEKUNDANT

At bokseforbundet tydeligvis har
tro på Thor til sportens fremme
beviser det faktum at han ble ut
nevnt til sekundant i jr.-landskampen Norge—Danmark i Danmark
13. desember.
En hyggelig oppmerksomhet for
den ivrige boksesjelen i Pors.

Leif.
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VANNRETT
1. Fotballby.
9. Europeer.
10. By.
11. Sjarm.
13. Hurtig sak.
14. Utrop.
15. Gutt.
17. Forfatter.
19. Tre.
21. Ta.
22. Katt.
23. Have.
26. Kvinne.
28. Russer.
30. Kvinnens.
31. Like.
32. Vinne.
33. Glo.
34. Kort.
35. Se.
37. Skoler for ekvipasjer.

i 'v

eim

veidel

Men Ragnar Numme har intet

imot et nytt forsøk —

Tror på Roy som trener.

— Ja, for opprykket til 1. div.
og det å få spille med «de store
gutta» i år, har i hvert fall for <
meg vært som et eventyr. At dette
eventyret ikke fortsetter neste år
er bare å beklage.
Ordene er lagkapteinen Ragnar
Nummes.
— Men tonen og kameratskapet
oss imellom er ikke svekket. Der
for håper vi på et nytt «eventyr»
så snart som mulig, selv om jeg
skal innrømme at det ble hardere
enn ventet å spille i toppserien. Vi
overvurderte vår egen styrke, og
spilte ikke taktisk klokt nok. Dess
uten manglet det noe på tempo og
styrke, legger Ragnar til, og fort
setter :
— Forskjellen på 1. og 2. div.
er større i praksis enn på papiret.
Hadde vi derfor fått sjansen igjen
neste sesong ville vi spilt på en
annen måte.

b

LODDRETT
1. Middagsmat.
2. Artikkel.
3. Verktøy.
4. Bryte.
5. Metall.
6. Forsikringsselskap.
7. Tall.
8. Fruktene.
12. Ikke seier.
14. Dansk øy.
16. Sengetøy.
18. Våpen.
20. Høytid.
24. Part.
25. -Aktuell «person».
26. Slave.
27. Lavine.
29. Etternavn.
30. Altså.
34. Løfte.
36. Vokaler.

«LÉlBegtsif» BarSh
kFetedammer i fotball
«Lillegutt» Barth er av fotball
kretsen autorisert som kretsdommer. En av kretsens dommerveteraner vi snakket med betegnet
«Lillegutt» som et meget 'ovende
dommeremne: «Fortsetter han i
samme spor er det ikke lenge før

hardere

«Snipp, snapp, snute, så var
eventyret ute.»

i e k> s

jK p

&crppserieH

den karen har forbundsgraden i
lomme,» sa vedkommende. Altså
«Lillegutt», nå vet du hva du har
å gå inn for! Gi deg ikke før for
bundsgraden er et faktum!
Leif.

«GAMLE KARA» FORTSETTER
— Alle vi «gamle kara» satser
for fullt på en ny sesong. Om vi
derimot er gode nok for laget neste
år, får «de ansvarlige» avgjøre.
Det er mange unge som «banker
på». Likevel mener jeg at den
beste spiller skal være med på
laget «ansett alder. «Vipper» det
mellom ung og «gammel», skal
selvsagt den unge, lovende spille
ren velges, fastslår gartneren, som

11
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IPi nid se framover!
DET LOVES HARD SATSING
I JR.-AVDELINGEN,
MEN DET BURDE VÆRT
GJORT TIDLIGERE
Nådestøtet i 1. divisjon kom i
Bergen 11. oktober i og med 0-1
tap for Brann, samtidig som
våre
argeste
konkurrenter,
Skeid og Hødd, begge vant sine
kamper den dagen. Den siste
kampen mot Hødd på Vestsiden
ble plutselig betydningsløs, og
vi fikk som man vel husker, en
baksmell som sa seks! Ulsteinvikingene hadde stikk i strid
med alle forhåndstips fornyet
kontrakten nok en gang. En
slik prestasjon er det bare å ta
av seg hatten for!
INGEN REPETISJON
Årets sesong er kommet såpass
på avstand, og skuffelsen over de-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mener det gror godt i vår jr. avd.
for tiden.

TROR PÅ ROY
— Har du tro på Roy som tre
ner?
— Absolutt! Samarbeidet mel
lom ham og oss aktive vil sikkert
bli bra. Vi får i neste sesong være
«åpne» overfor hverandre og dis
kutere oss fram til den best mulige
spilleform og det beste trenings
program til enhver tid. Det pro
gram han legger opp for oss med
henblikk på vintertreningen må
også diskuteres i all vennskapelig
het, slutter Ragnar, og mener at
Pors’ sjanser til nytt opprykk ikke
er mindre enn de andres, uansett
hvilken pulje man kommer i.

Leif.

gradering til 2. divisjon er sikkert
fordøyd for de fleste. Derfor er
det ingen grunn til å repetere i
store trekk hva som skjedde i lø
pet av de 18 kampene i toppserien.
Vi sluttet på 7 poeng og med en
negativ målforskjell på 10—46. I
kampen mot Fredrikstad på sta
dion burde vi hatt begge poengene,
likeså 1 poeng mot Ham-kam
hjemme. 0-1 tapte vi.
Gjestene
spilte omtrent hele 2. omgang med
10 mann. En situasjon man burde
utnyttet.

Vi tar det som en selvfølge at
sesongen inngående har vært dis
kutert blant spillere og ledere, og
at blikket nå er rettet framover
igjen. Man må gå på med «krum
hals» for hurtigst mulig å komme
opp igjen. Styret må satse alt på
å legge forholdende best mulig til
rette for de aktive, ledere og tre
nere. Ikke bare foran sesongen,
men til enhver tid i løpet av kom
mende sesong. Det gode miljø
blant gutta må holdes oppe, og
man må få alle til å trekke i sam
me retning.

står på terskelen til A-laget kan,
bortsett fra enkelte belastningsog styrkeøvelser, kjøres like hardt
som seniorene. Og gjennom for
nuftig matching vil guttene også
få den nødvendige hardhet i krop
pen.

I et møte i november tok styret
et viktig skritt, og en oppløftende
avgjørelse: det skal satses som
aldri før på junioravdelingen. Det
ble oppnevnt et trener-team med
«Jeisen» som hovedtrener og Karl
Skifjeld ble reangasjert som trener
for juniorene. Dessuten ble det ut
pekt et par-tre «hjelpetrenere».
Nå får vi håpe at det styret her
har bestemt seg for ikke bare blir
et «papirvedtak», men blir satt ylt
i livet med 100 % virkning, og/at
de «utvalgte» går inn for oppga
ven med liv og sjel. Det er sant
som «Jeisen» sa tidlig i høst: —
det er mye upløyd mark i junior
avdelingen, en mark som tidligere
års «gårdbrukere» burde ha satt
«plogen» i. Det er tross alt ikke
bare nå i de aller siste sesongene
vi har hatt gode juniorlag og lo
vende emner nedover i lagene.

Leif.

FORNYELSE
En aldri så liten fornyelse av
laget bør vel komme. Det er det
også muligheter for med den bred
den vi har i junioravdelingen, hvor
man i år har spilt med to jr.lag.
De av juniorene som forsøkte seg
på A-laget kom såpass bra fra sin
jobb at det avgjort ikke er noen
fare å satse videre på dem. Vi
har talenter. Det gjelder bare å ta
vare på dem, og gi dem den rette
og harde trening som trengs.
ET SKRITT I RIKTIG RETNING
For det er ikke tvil blant ek
spertene om at de juniorer som

Andreas Skilbred,
utnevnt til nytt æresmedlem i Pors.
Hva Andreas har utrettet for fo

reningen går vi ut fra er unød
vendig å gjenta, men protokollene
viser at han har på en eller annen

måte vært med helt fra forenin-

gens barndom og fram til i dag.
Gratulerer !
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Porsbladet jubilerer. 1970 er vår
25. årgang — et kvart århundre.
I den forbindelse har vi plukket ut
noen klisjeer fra vårt arkiv. De
representerer alle på sin måte
stoffet som står vårt hjerte nær-

mest. Håndballen er ikke represen
tert, men det kommer bare av
«dåpsbamet» til denne tid ikke
har vært hos fotografen. Litt ube
skjedent presenterer vi også en av
de tidligere porsbladredaksjoner.
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vor mye er en
fotballtrener verdt?
Dette interessante tema brakte
VG på bane like for sesongslutt
på årets fotballserier. Det var

verdien i kroner og ore av 1.

divisjons-trenerne man ville «til
livs». Fire personer som foler

fotballen «på pulsen» ble spurt
om sitt syn på saken.

Landslagsdiktator Øivind Johan
nesen svarte slik:
— Man må vurdere nøye i hvert
enkelt tilfelle. Det er liten vits å
satse all verden på en trener, hvis
man har en spillerstall som erfa
ringene sier ikke drar særlig nytte
av en god trener. Men dersom jeg
som formann i en 1. divisjonsklubb
skulle gjøre forsøk på å få mitt
lag fram til gode resultater, ville
jeg satse 20—25000 kroner for en
norsk amatørtrener.
Stromsgodsets formann:
— Har man treningsivrige gut
ter, er man allerede langt på vei
uten en meget dyr trener. Det jeg
legger vekt på er at han er godt
skolert på det taktiske plan ved
siden av god utdannelse. En trener
med disse egenskaper ville jeg gitt
opp til 40.000 kroner for, såfremt
jeg var overbevist om at han« sto
godt» til vårt mannskap.
Oddtreneren Kjell E. Johannessen:
— 30.000 kroner for en norsk
amatørtrener er ikke urealistisk.
Da må det selvfølgelig ligge en
grundig vurdering bak, og man
må vite at det materiellet klubben
har til rådighet har muligheter til
å bli til noe.

Brede Borgen (tidl, trener for
Skeid, Lyn, Fredrikstad-:
— Man skal være forsiktig. Ikke
minst når det gjelder utenlandske
trenere. For en velkvalifisert norsk
trener, som jeg visste hva sto for,
og som kunne og ikke minst ville,
gjøre noe ut av klubbens spillermateriell, kunne jeg strekke meg
til 30.000 kroner. Vi har imidler
tid sett klubber satse tusenvis av
kroner på trenerkrefter og likevel
satt med skjegget i postkassa, Så
vær forsiktig, mener Borgen.

Suverent KM

til jr.-lag I
SLO SNØGG 5-0 I «FINALEN»

Jr.lag I, med sine mange fine

første «veistrekningen» mot mes
terskapet ryddet. Oppgjøret mel
lom Snøgg og Odd endte med
Snøgg-gevinst. Hvilket betydde at
«titelkampen» kom til å stå mel
lom våre egne og Snøgg. Den
matchen gikk på Vestsiden.

INGEN TVIL
Her ble man tidlig klar over
hvor det ville ende. Pors’ teknisk
fine og oppfinnsomme spill satte
Snøgg helt ut av balanse. Selv om
hele 5-0, som seiren kom til å lyde
på, kanskje var i største laget
hersket det ingen tvil om hvem
som var best. Merkelig nok stod
det 0-0 ved pause, men i de siste
40 minuttene kom guttene som
skutt ut av en kanon, og smelte W'!
altså inn fem baller i Snøgggamet.

Scorere var Tore Berberg og
Kåre Skifjeld, to mål hver og Idar
Marcussen tegnet seg for en goal.
Kretsmestrene heter: Jørn Han
sen, Kjell Magnussen, Bjørn An
ker, Yngvar og Jørn Frønes, Bernt
Johanessen, Jan Egil Lærum, Idar
Marcussen, Lars Borgar Waage,
Tore Berberg. Øystein Jensen, Ru
ne Frønes. Kåre Skifjeld, Ole
Johnny Riverud.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

fotballialenter, levnet ingen tvil
om hvem som er Telemarks bes

te lag. Serien i år var inndelt i
tre puljer, og vinnerne skulle
møtes i kampen om KM-titelen,

BOKSEGRUPPA måtte dessverre
avlyse sitt Norgesmesterskap for
jr. i Kjølneshallen 1. november p.
g. a. for dårlig oppslutning.

ved å spille alle mot alle. For

uten Pors, ble Snøgg og Odd
puljevinnere.
ODD FØRSTE «NØTT»
Etter å ha vunnet sin pulje klart
med en samlet poengsum på 28, sto
Odd først på «programmet» i titelstriden. Her ble skiens-guttene
satt «til veggs». Dermed var den

Turngruppas Harriet Fjéldvik har
i år mottatt idrettsmerkcstatuetten. Porsbladet gratulerer!

PORS-BLADET
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Alvor og skjemt på
bandygruppas årsmøte
ARNE HEGNA OVERTAR
«KØLLEFØRINGEN» —
— Fjorårets sesong må i sin
helhet betegnes som middels, og
det var bare såvidt A-laget
klarte å fornye 2. div. kontrak
ten.
Juniorlaget hadde krets
mesterskapet innen «rekkevid
de», men det glapp i den av
gjørende kampen mot Brevik,
selv om det ledet 2-0, ble det
nederlag 2-lf, sa bandygruppas
nå avgåtte formann, Bjørn
Bach, på årsmotet i klubbhuset
i novbr. Og han la til: — hele
jr.avdelingen bor følges adskil
lig mer opp enn tidligere.

en fin kameratgjeng, og jeg kan
ikke tenke meg så få som gir så
mye glede til så mange. Dere er
den største amatørgjeng innen
var midte.

VALGENE
Arne Hegna avløste Bjørn Bach
som formann. Styret forøvrig: vi
seformann Thor R. Jensen, kass.
Nils Olaf Isaksen, sekretær Rag
nar Trolle Olsen, styremedlem Natedal.

Winje Henriksen tok en ny tøm
som oppmann for A-laget. Med seg
i UK fikk han Kjell Knudsen og
Jan Goberg.

B-UK: Kjell Knudsen (oppm.),
Rolf Nilsen, Øystein Barth.
Jr.-utvalg: Ragnar Trolle Olsen
(oppm.), Arne Johansen, «Lillegutt» Barth, Morten Pettersen,
Rune Frønes.
Materialfoi valtere: Arne Johan
sen og Winje Henriksen.
Avisproiokollforer: Rune Frønes.
Valgkomite: Jan Magnussen, Th.
Helge Halvorsen, Nils Olaf Isaksen.

Leif.
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Snødekte trær og gnistrende ski
føre kan vi også kanskje oppleve

UK-sjefen for A-laget, Winje
Henriksen, sa bl. a. i sin beretning:
— med en bedre forberedelse av
sesongen, og da spesielt hvis vi i
likhet med Oslo- og Buskerudlagene kom tidlig på is. ville resul
tatene og dermed tabell-stillingen
blitt bedre. Nå skal det tilføyes at
oppslutningen til kondisjonstreningen var dårlig.

Som rimelig er appellerte opp
mannen til mer innsats i år. Det
tror vi det også blir. Ikke bare
fordi fotballkarer som Jan Mag
nussen, Thor Helge Halvorsen og
Nils Olaf Isaksen lovet å satse
sterkere på bandyen i år, men også
fordi alle karene som var til stede
virket pigge og tonen var god. At
det innimellom forhandlingene ble
litt «show» og latter, tar vi bare
som et tegn på at humøret «er
der». Dette ga hovedstyreformann
Macka Grimsgaard uttrykk for i
sin hilsen til gruppa: — dere er

Varamenn: Jan Goberg og Thor
Helge Halvorsen.

-
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i lysløypene på Vestsiden
tid
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LYSLØYPE på Vestsida
fra nyti-år!

TORBJØRN HANSEN

Vemodsfylt står vi atter igjen å
ha mistet en idrettsvenn.
Vi kunne benytte alle superla
tiver hvis vi helt skulle dekke hva
vi ønsket å si om vår kjære Tor
bjørn.
Vi som hadde gleden av å sam
arbeide med ham i skigruppa i
mange år, fikk i sannhet vite hva
en god idrettsvenn er.
I bakken, i løypa og på møter
vant han venner overalt. Han var
en interessert og samvittighetsfull
medarbeider, som aldri sparte seg.
Hele hans livsinnstilling var slik,
at hva han gjorde og sa, ble han
aldri dradd i tvil. Ukvemsord var
ham fremmed. Skjelden møter man
et slikt menneske.
Nøktern og livsnær, rolig og sin
dig, tillitsvekkende og sympatisk,
var egenskaper som gjorde Tor
bjørn likt av alle, og som gjør
savnet av ham stort.
Lun og stillfarende gikk han
mellom oss, med et sunt skjønn,
og med tro på det gode i idretts
arbeidet.
Til dette ydet han et verdifullt
bidrag.
Minnet om gutten Torbjørn, som
kjær idrettsvenn, og et uvanlig
godt menneske, vil vi bevare i kjær

erindring.
A. F.

— Jeg har et oppriktig håp om at
en 3 km lang lysløype fra Plass
dalen til Riple og retur blir klar
allerede i vinter, forteller Gud
mund Madsen til Pors-bladet. Den
påtenkte løype har nemlig ferdig
strekk og vi håper å kunne få be
nytte stolpene. Lysarmaturet som
skigruppa har, regner jeg med vil
greie seg, og hjelpen til å sette det
hele i stand er sikret, legger Gud
mund til.
Grunneierne avgjør.
— Imidlertid er det til syvende
og sist grunneierne som har det
avgjørende ord. Uten deres tilla
telse til å benytte deres «eiendom»
ingen lysløype, presiserer Gud
mund. men tilføyer raskt at den
alminnebge mening i løsløypekomiteen er at dette ikke vil bli noe
stort spørsmål. (Når dette leses er
grunneier-saken avgjort.)
— Jeg har vært i konferanse
med S K.K. og befaring av løypa
vil de ta før jul i forbindelse med
at transformatorkiosken som skal
føre lyset frem til sportskapellet,
skal plaseres i Plassdalen, lysløypas «start og innkomststed», sier
Gudmund.
Altså, skiinteresserte porsere,
her har lysløypekomiteen «skum
le» planer. Tenk og de blir til vir
kelighet, og at vi kan åpne en for
sinket, men dessto mer gledelig
«julcpresent» utpå nyåret !

Leif.

B-laget tok sitt

annet KM på rad
Vårt sterke B-lag gjentok i år be
driften fra i fjor ved å bli Telemarksmester. I fjor ble det spilt
i to avdelinger og i finalen mot
Gvarv ble det 6—0. I år ble det
spilt i en avdeling. Heller ikke her
var Pors til å true. Thor Helge
Halvorsen ble toppscorer med 21
«blinker».

To jr. HM i boksing!
Ved jr. NM i boksing i Tønsberg
6. desember fikk Pors to mestere:
Lars Andersen og Einar Nilsen.
Begge viste fin-fin boksing og had
de klare seiers- sifre på veien til
mesterskapet. Også Øistein Han
sen gjorde en god figur ved å nå
finalen. Pors-bladet gratulerer
samtlige tre med innsatsen.
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Kan det bli

Stiwr wfaomhet i turngruppa

liiteliihll
Med henblikk på realisering pa
lengre sikt arbeider skigruppaslysløype komite med planer om
løyper (i tillegg til den nevnte på
annet sted i dette nr. av bladet).
På papiret foreligger det en løype
av «de helt store» i virkelig fint
skogsterreng. Man tenker seg start
fra Rugtvedt over til Brønnebak
kene. Derfra skal de kommende
gatelys på den nye Skiens veien,
Rugla-Trommedalen, være til gra
tis hjelp. (D.v.s. man legger løypa
ved siden av veien). Men komiteen
presiserer at det er avgjørende for
løypa at det virkelig kommer ga
telys på nevnte strekning, og her
har Skien kommune utspillet . !
Fra Trommedalen tenkes løypa
ført frem til Rødmyr, for så å
komme inn på fremtidige forlen
gelse av Skiensløypa som begyn
ner ved Skienshallen. Altså, går
alt etter planen kan man med tid
og stunder få lysløype fra Rugt
vedt til Skienshallen. Og den tur/
retur på kvelden skulle virkelig
«smake» av trim!
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Foto: Ramsvik.

Blide og fornøyde tumdamer under årsmøtet. Formannen Gerd Realfsen overrekker Harriet Fjeldvik
(t. v.), blomster for sin idrettsmerkestatuett, og Eva Melby Andersen gruppas høyeste utmerkelse,
Tumprisen. (Reidun Skilbred og Bjørg Frenvik var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt).

Turngruppas høyeste utmer
kelse, «Tumprisen» ble på års

møtet på Vic tildelt Eva Melbye Andersen,

Reidun Skil

bred og Bjørg Frenvik.

Men komiteen har enda et «jern
i ilden»: løype fra Hvitsteintjen
via Langmyr, Stormyr frem til
Milodden (odden mellom Solmyrog Kirkeåsen), ned til Rønningen
og Plassdalen, inn Hegnadalen og
frem til Rugtvedt.
Skulle disse to «jernene», pluss
den allerede varslede klare løype
i
Plassdal—Riple-området,
bli
«smidd», skal ikke porsere eller
Vestsidens øvrige befolkning som
er glad i denne friske trim-sporten klage på manglende muligheter
i ledige kveldsstunder om vinteren.
Vi ser med den største spenning
frem til den dag, eller rettere sagt
kveld, da alle disse lysene kan ten
nes.

* 'II
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Beretningen kunne fortelle om
et virksomt år. Mindre vil sikkert
ikke aktiviteten bli i inneværende
sesong. Som skrevet i forrige nr.
av Pors-bladct skal det til somme
ren holdes stor-stevne på stadion.
Noen vansker med å få villige

damer i «styre og stell» hadde man
ikke i år heller. Styret fikk denne
sammensetning: Form. Gerd Re
alfsen, viseform. Grethe Hartvigsen, kasserer Liv Olsen, sekretær
Reidun Skilbred, styremedl. Bjørg
Frenvik.
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Lysanlegget på skøytebanen et sorgens «kapitel»
Hindrer effektiv kveldstrening. En
kommunal sak å gi bandyfolket
«lysere iitsikter» 1

— Vi tar peiling på topp-plasering
i år. Om det lykkes vil tiden vise.
Men under alle omstendigheter må
vi ha et langt bedre resultat enn
tilfelle var ifjor.
Det er bandygruppas nyvalgte
formann, Ame Hegna som betror
oss dette umiddelbart etter årsmø
tet i forrige måned.
Nytt lysanlegg trengs !
— Gode sportslige resultater av
henger ikke bare av de aktive, men

også av gode treningsforhold. Her
kommer det bedrøvelige lysanleg
get på skøytebanen inn. Til kam
per er det ubrukelig. Det går til
nød an til trening, men det er
skralle saker. Treningseffektiviteten under slike «dunkle» forhold
blir ikke god. Når keeperne må
rope: skyt ikke hardt, jeg ser ikke
noe! skulle dette si litt om tilstan
den, mener Ame.
— Nå aibeider vi hardt for å få
rettet på forholdene, og håper på
godvilje fra kommunens side slik
at vi også kan få tidsmessige tre
ningsforhold om kveldene, sier for
mannen bestemt.

Bra spillermateriell.
— Spillcrmateriellet ?
— Det ser bra ut hvis alle tre
ner jevnt. I år var vi vel rekordtidlig på is. 7. november «inntok»
vi Kverndammen. Treningen frem
til sesongstart 3. desember, vil ho
vedsakelig være å bruke skøytene
mest mulig. (Vi tilføyer at borti
mot de tre siste ukene av novem
ber umuliggjorde istrening p.g.a.
mildvær.
— Ingen problemer å kombinere
formannsverv og aktiv bandy, Arne ?
— Blir bare samarbeidet innen
styret godt, mener jeg det skulle
gå bra.
Leif.
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ESPEN «§rull-gutt»,
Sfielgre Lillofjære ball-faient av format
Fotballforbundets ferdighetsmerker er avgjort den beste
«medisin» når det gjelder å få
bedre teknisk gode spillere. Og
teknikken må læres i ung alder.
Det sies jo tydelig ved at mer
kene, som tas i bronse, sølv og
gull, er for gutter under 16
år. Det er nettopp fra 10-års al
deren frem til 16 som den tek
niske trening skal dominere.
Man kan ved siden av spesielle
«merkedager», legge øvelsene til
ferdighetsmerkene inn i den tek
niske trening en vanlig treningskveld.
29 til Pors.
Heldigvis har lederne i vår jr.
avdeling vist stor forståelse for
ferdighetsmerkenes betydning og
det er i sesongens løp tatt 29 mer
ker. Det fordeler seg slik: 1 gullball, 5 sølv- og 23 bronseballer. I
alt 8 øvelser inngår i kravene.
Nemlig: spark med innsiden av fo
ten (begge bein), skudd fra 16 m,
(vristspark), begge bein, ball
sjonglering (på vrist, hode, lår,
bryst, et tilslag på hver kroppsdel)
driblinger mellom hindere på mak
simaltid, 60 m løp på maksimaltid,
headinger, presisjonspasninger og
«lange spark». D.v.s. ballen legges
25 m fra midtlinjen, og skal spil
les over den og dale ned i motsatt
halv-sirkel på banen.

Espen «gullgutten»,
men Helge den store sjongløren.
Espen Gundersen var eneste
«gull-gutten». Av hans resultater
nevnes 106 tilslag, på vrist, lår osv.
Minimumskravet var 50. Headinger 34 (29). Men når det gjelder
sjongleringer og headinger ble den
gode Espen grundig slått ned i
støvlene av «sølv-gutten», Helge
Lillefjære. Hån hadde ikke mindre
enn 680 tilslag ved sjongleringen
og 91 headinger ! Snakk om balltalent. Kravene til sølvballen var
her henholdsvis 30 og 15.

Foruten Espen med gull-ballen,
har disse ved siden av Helge tatt
sølv-ballen: Rune Frønes, Tom
Hellerich, Ivar Realfsen, Finn Mor
ten Steen. Bronseballen: Atle Han
sen, Ole Grimsgaard, Henning Hafenbrådl, Magne Brevik, Petter
Vadis, Per W. Nilsen, Reidar Bjørbæk, Pål Askedalen, Arnt Fossan,
Jørgen Giskehaug, Kjell Norling,
Morten Solberg, Johnny og Alf
Lindsheim, Morten Eriksrød, Mor
ten Paulsen, Morten Finnebråten,
Terje Wagene, Steinar Dahl, Erik
Ellefsen, Roy Johansen, Runar
Breiland, Ragnar Hjellum.

OTTO overtar i seniorlauget
Seniorlauget valgte på sitt årsmø
te sist i november Otto Malmgren
til ny formann. Styret ellers: Hal
vor Teksten, Wilhelm Karlsen, Olav Holtan, Kåre Kittilsen. Vara
menn: Albert Waalberg og Abra
ham Christensen.
Det er ingen tvil om at vårt seniorlaug har lagt noe i «død-vannet» de siste år. Og nettopp Otto
Malmgren tok dette høylydt opp
på hovedforeningens siste årsmø
te. Nå har han altså fått sjansen
til å «rette opp skuta». Sett igang
Otto .’

Egil Kristiansen gjenvalgt

Dameqruppds årsmøte
Nelly Svarstad ble på damegruppas årsmøte gjenvalgt til formann.
Det samme ble viseformannen
Henny Waage. Derimot ble nye
folk både til sekretær- og kassererjobben, henholdsvis Wenche
Kristiansen og Unni Johannesen.
Ingebjørg Hustad ble gjenvalgt
til styremedlem. Varamenn: Anne
Helene Halvorsen (gj.v.)
Frammøtemedaljen tilfalt Gerd
Tveit og Britt Lund.
Samarbeidet såvel i styret som i
grunna ellers har vært meget bra.
Gledelig er det også å bemerke øk
ning i medlemstallet siste år.
sekr.

Tumqruppas juletrefester
På bakgrunn av tidligere års er
faringer ble det ved festene i år
(1970) lagt ut billetter. I annon
sen ble det opplyst at kun innløste
billetter ga adgang. Det samme vil
gjelde for festene i 1971, og vi
presiserer på ny at kun innløste
billetter gir adgang. Vi håper der
med å slippe barnegråt og ube
hersket skuffelse blant foreldrene
fordi man ikke kommer inn p.g.a.
manglende billetter!
Q. R.

til form, i skigruppa
Skigruppas styre og tillitsmenn i
inneværende sesong : Styret : For
mann Eigil Kristiansen, gjv. viseform. Hans Haukenes, ny, kass. og
sekr. Aanund Lia, gjv. og ny, styremedl. Eilert Jensen, ny, Ame
Findal, ny. Varamenn: Kjell Olaf
Amundsen, ny, Gordon Jensen, ny.

ESSEM plast
ALT FOR SYKLER OG SPORT

Reparasjoner

Abreham Aas
Storgt. 108

Telefon 52102
SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51487

Vasken
HENTER OG BRINGER

Telefon 51 614

Porsgrunn
Kino

Fergegt. 5, Porsgrunn

Andir. Aasland
Jemvareforretning
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Telefon 52127

Vestsiden Blomsterforretning

Hopputvdlg: Eilert Jensen, Kjell
O. Amundsen, Eigil Kristiansen,
Gordon Jensen.
Bakkekomite: Form. Ame Fin
dal, Roald Follaug, Kjell O. Amundsen, Trygve Hansen, Hans
Haukenes.
Langrenn- og løypeutvalg. For
mann Olaf Skogen, Ståle Voje,
Nils Tore Johnsen, Einar Johnsen,
Svein Åge Jensen, Gudm. Madsen.
Einar Ødegaardstuen, Arne Stenquist, Nils Røra, Otto Bjørnstad.

Juniorutvalg: Form. Viggo Jan
sen, Halvard Bjørnstad, Odd Svar
stad, Arne Hesmyr Trygve Bertelten, Trygve Sanden, Svein Barth,
Otto Bjørnstad.
Lysløypekomite: Gudm. Madsen,
Otto Bjørnstad, Nils Johnsen,
Rådg. Ame Findal.

Lyskomite: Johan Næss, Arvid
Wikmann.
Materialforv. Roald Follaug.
Valgkomite: Gudm. Madsen, G.
Jensen, H. Bjørnstad.

Numme og Handeland
Telef. 51730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

PARKRESTAURANTEN A/S — PORSGRUNN

H WWOHDS MEK. VERKSTED
Esso

VAUXHALL
er bilen

service

FUNNEMARK
er stedet

v/ Broen

Storgt. 84 b — Porsgrunn

Telefon 50 834

i

Hr.

Dagfinn Jensenp

Brødr. Karisen

MDlojl

l/ELEVISJON

BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50 409

Porsgrunn
RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 507

I toppform

Telefon 51 404 — Porsgrunn

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

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET

Eneforhandler

V. Porsgrunn

Alene på Vestsiden
T EX ACO

BORON
— et drivstoff med
enerett for Texaco

Det er Texaco som har Boron
& ^eruice^,
Porsgrunn — Telf. 53410

Telf. 52 121
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