Under bokscgruppas årsfest for en
tid tilbake vanket det flere utmer
kelser. På bildel fra venstre: Arild
Kittilsen med premien som årets

beste seniorbokser. Einar Nilsen,
premie for beste jr.-utøver og Roald
Skilbred (i midten) premie som
lakk for innsatsen i ringen gjen-

nom en årrekke. Foran på bildet
sitter Olaf Skilbred med fatet han
fikk som en påminnelse om at han
var forsfe Pors-bokser i ringen.
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Dyst eat
Men det etr ennå tod
&?.S å berge plassen
Bare et skippertak kan berge
1. divisjonsplassen, skrev vi i fjor
etler halvspilt serie. Dessverre ser
det ikke særlig lyst ut for 2. divi
sjonsplassen i ar heller. Den henger
likesom i en tråd, selv om den fo
reløpig ikke er så altfor tynn.
Faktum er imidlertid at vi i ar i
2. divisjon har mindre poeng (5)
enn vi hadde i 1. divisjon i fjor
vår da 7 poeng var inkassert. Nå
tar vi ikke sorgene på forskudd,
og håper tross alt at plassen i 2.
div. berges i god tid før sluttstrek
settes til høsten. Da vil ikke ner
vepresset i hver kamp bli så stort.
HVA MANGLER?

Ja, hva mangler? Hvorfor får vi
ikke flere poeng? Den som kunne
gi noe sikkert svar på det, så. Men
etter det vi har sett av kampene i
våres, er det ikke den rette flyten
i spillet. Ballen går sjelden i over
to trekk av gangen og bevegelsen
i leddene er for liten. Ved å la
ballen «gå» å være i bevegelse er
det lettere å få til spill og finne
hverandre ute på banen. I kampen
mot Mjøndalen f. eks. der vi røk
hele 4-0 ble det spilt for ensidig

i.
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høye baller inn i midten. Der had
de gjestenes midtstoppere, som ra
get nesten 2 meter over bakken,
en «takknemlig* jobb. Ballen skulle
vært holdt langs gresset, og wingene skulle vært brukt flittigere.
Det er fra wingenc et forsvar skal
åpnes. Nå har vi kanskje ikke de
«riktige* wingene som kan gå ti]
dødlinjen og sende pasninger til
bake, slik det skal gjøres, men et
slikt spill kan man spesialtrene på.
La oss derfor bruke ferien vi har
foran oss fornuftig til en blanding
av verdifull trening og avslapping
innen rimelighetens grenser. Kan
skje kommer vi mer pigge og opp
lagte på banen til høsten enn vi
har gjort på lenge. Treningen må
i hvert fall holdes noenlunde ved
like. Det tviler vi da heller ikke
et øyeblikk på at den vil bli gjort.

God sommer både aktive og le
dere! Dere har sikkert gjort hva
som kan gjøres denne våren for å
få det hele til å gli bedre enn det
i virkeligheten har gjort. Et lite
møte på «kammerset» er kanskje
ikke av veien nå?
Leif.

GOD SOMMER !
Pors-bladet ønsker alle medlemmer
og forbindelser en riktig god og
solfylt sommer!

— HAPER DET FRISTER
TIL GJENTAGELSE
— Jeg vil takke alle som har
vært med og gjort dette stevnet til
en opplevelse, og jeg håper det vil
friste de aktive til gjentagelse.
Pors har gjennomført dette stev
ne på en fin måte og jeg kan bare
takke for det som er gjort til turnsportens beste. Med disse ord er
klærte formannen i Telemark tumkrets, Gerd Bjerkøen, Storstevnet
1971 for Telemark, Vestfold og
Buskerud, for avsluttet den vakre
juni-ettermiddagen. Været den 6.
juni viste seg fra sin beste side
under hele stevnet, noe som gjorde
det til en suksess.
Leif.

Rune Frønes er tatt ut til Hortenslciren for guttelandslagskandidater.

ORDEN I ARKIVET
Ja, det kan du hjelpe Hovedstyret
til å få ved å fylle ut og sende inn
vedlagte slipp i dette nr. av Porsbladet. Hensikten ved å fylle ut
denne slipp er at Hovedstyret skal
få en såvidt bred oversikt over din
virksomhet i foreningen som mulig.
Altsa nøl ikke med å fylle ut slip
pen og send den til Bjørn Reinholt.

GIROBLANKETTER

LILLEPUTTENE
på Tjøme-tur.
I strålende sommervær dro våre
lilleputter på tur til Tjøme søndag
13. juni. Guttene besøkte det be
rømte akvariet der borte og badet
siden i Langvika. En alle tiders
søndagstur var alle enige om da
de var vel hjemme igjen om kvel
den.
Som man kanskje kjenner til, av
sluttes sesongen for disse guttene
i våres der de spiller i TA/SIFcupen. Her ble lag I nr. 2.

Når vi til enkelte også denne gang
sender med giroblankett er grun
nen den at de ikke har betalt bla
det for inneværende år. Vær venn
lig å få gjort dette snarest!
Red.

HEDERSMERKET
til Kjell Knudsen.

På Telemark Bandykrets’ årsting
i april måned fikk Kjell «baker’n>
Knudsen hedersmerket for fortjenestefullt virke L bandykretsen.
Porsbladet gratulerer!
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Realfsens Elektriske forretning A.s
Telefon 50683

Telefon 50693

Porsgrunn

Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORHKTNING

Kommisjonær for
De< norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr

Vestre gt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51729

A u to %

Herman Holtan

Val ler my rene

GLASS — PERSIENNER
Kirkegt. 35

A UT.

FORD-FORHANDLER

Telefon 51 150

Tell. 51396

OMEGA

,8MH AW»
wttilsen s

i takt med tiden!
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Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Enkelte - lurer seg selv
andre er våkne — sparer og sikrer seg med tanke på fremti
den: Gjennom de mange forskjellige spareformer vi kan tilby, opp
når De fordeler langt ut over renter, blant annet rett til lån. For
eksempel: Sparelån, Bosparelån, Lønnskontolån.
De virkelige store fordelene får De imidlertid ved Skattefri Bank
sparing.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Avdelingskontor VEST

Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Elektrisk utstyr på lager

Innstallasjonsavdelingen

Qå til

Speaialfirma i tegne- og konto*uiatyr

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN
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Turnarrangement av de store
1100 oktive i sving på Stadion 6. juni
Enda en gang er et større arran
gement brakt vel i havn i I. F.
Pors’ regi. Arrangcmcntsmessig
100 %. Denne gangen hadde vi
også værgudene med oss. Det er
et kjempearbeid tumgruppa, med
Gerd Realfsen i spissen, har ned
lagt. Det er ikke få møter som har
blitt holdt før dette stevnet. Styret
har ofte sittet til langt over mid
natt. Vi hadde jo vår ukentlige
trening i salen så det ble ikke så
mange kveldene til overs. De som
ikke selv har vært med på noe
lignende har ingen mulighet til å
vite alt det arbeid som ligger bak
et slikt arrangement.

I forbindelse med stevnet var
også Vestfold konkurransekretsting lagt til Porsgrunn. Det ble
holdt i Folkets Hus på lørdag et
termiddag. Tinget ble åpnet av for
mannen i Vestfold konkurransekrets, Einar Mathisen, som ønsket
alle velkommen. Gerd Bjerkøen
overtok ordet og takket Pors tumgruppe for at de hadde påtatt seg
stevnet. Videre delte hun ut en
rød rose til representantene fra
tumgruppas styre. Så ønsket for
mann i tumgruppa, Gerd Realfsen,
velkommen og orienterte om pro
grammet videre på kvelden.
Etter at årsberetningen var opp
lest og godtatt, gikk vi løs på for
slag som var innkommet. Blant
annet at reisefordeling skulle sløy
fes og at kontingenten 0,05 kr.
skulle beholdes. Dette ble godtatt.
Inspektøren i Vestfold mente at
hver krets skulle greie med sitt
program i det det ble hevdet at
programmene var for vanskelige
i år.
Gerd Bjerkøen svarte på dette
og sa at programmene ikke var
noe vanskeligere enn tidligere.

Programmet er morsomt og fest
lig, med god musikk, sa hun.
Grunnen til at programmet kun
ne virke vanskelig, mente hun at
tiden var for knapp denne gangen
til å instruere det. Videre fikk tek
nisk komite i oppdrag å kritisere
og godkjenne programmer som skal
brukes. Videre å utarbeide konkur
ranseregler og dømming. Det ble
diskutert en del om momentkrav i
konkurransetum. Det ble hevdet
at de ville prøve å få en bredere
ramme innen konkurransetum så
flere kunne delta i konkurranser.
Valgene gikk greit og fort unna,
i det hele styret ble gjenvalgt.
Etter tinget hadde tumgruppa
arrangert stor fest for turnerne i
Storsalen. At dette var et populært
tiltak kunne en se på de mange
som koset seg og svinget seg i
dansen etter Sunlight (Heistadguttas) rytmer. Dette orkesteret
gjorde sitt til at festen ble så vel
lykket. Reidun åpnet festen med
en fin prolog og flaggborg av unge
piker i tumtøy. En stilig åpning,
og den høstet også veldig applaus.
Festen holdt på ut i de små timer.

SØNDAGENS STEVNE
Opptakten til søndagens stevne
var den aller beste, i strålende sol
og ikke mindre enn fem musikkkorps gikk den elegante turnskaren i parade fra Østsiden skole til
Pors stadion hvor deltakerne de
filerte før åpningen. Porsformannen, Gerd Realfsen, ønsket velkom
men i en morsom og velformet
prolog, hvoretter Porsgrunnssangen ble sunget. Res. kap. Gunnar
Holtskog holdt en tankevekkende
andakt, og så kunne konkurransekretsens formann, Mathisen, erklæ
re det 39. Vestfoldske kretsturn-

stevnet for åpnet. Og så slapp
gymnastene til.
De første som var i ilden var
husmødrene, og dette var det beste
og festligste vi har sett fra denne
kanten, noe også publikum viste å
sette pris på ved taktfast applaus.
Denne troppen var i et meget kle
delig antrekk: blå lange bukser,
hvite gensere og røde sokker gjor
de seg godt til det friske grønne
underlaget. Øvelsene gled fint un
der ypperlig ledelse av Grethe
Hartviksen.
Herretrimtroppen var et helt
nytt innslag. Nær sagt alle slags
hjelpemidler var tatt i bruk og ca.
60 herrer trimmet av hjertens lyst.
Veteranene, så vel de kvinnelige
som mannlige, ga en oppvisning
som var verdt å se.
Så til slutt var det dametroppen
som skulle i ilden. Hele 504 damer
i kledelig blått gjennomførte det
morsomme programmet etter Rei
dun Skilbreds kyndige ledelse. Med
fantastisk tålmodighet har hun
terpet og terpet programmet inn
i hodet på oss nede på skolen. Det
var ikke alltid så lett å få med den
viktige armen eller benet. Men det
gikk jo bra til slutt. Avslutningen
må ikke glemmes, en ringserie som
sikkert har voldt mange, mange
timers hodebry før den ble som
Reidun ville ha den. Det er nesten
utrolig å tenke på det slitet som
ligger bak et slikt program, all
ære til Reidun.
Etter oppvisningene vanket det
blomster og gratulasjoner til samt
lige instruktører og ikke å for
glemme Gunnar Rogne for god mu
sikk. Til slutt benyttet Gerd Bjerkøen anledningen til å rose og takke
Pors for et godt gjennomført ar
rangement. Nå er det et år til neste
kretsturnstevne, det skal avvikles
på Kongsberg, men man lever
lenge på denne strålende turnsøndagen på Vestsiden.
Under turnstevnet ble Audhild
Nordby, Eidanger og Kåre Ander-
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sen, Rjukan tildelt Vestfold Konkurransekrets fortjenestemedalje i
sølv med diplom for sitt store og
dyktige arbeid for tumsaken. Som
vanlig ble det foretatt utdeling av
lenker for flere års deltakelse i
disse stevnene.
Drammens turneren Alf Aamum
hadde 36 stevner, litt av en pre
stasjon.
Søndag kveld etter stevnets slutt
og alle deltagerne var reist, hadde
turngruppa stelt istan d en hyggelig
fest for alle som hadde vært med
å bringe arrangementet vel i havn.
Festen ble holdt i klubblokalet. Det
var fullt hus, og stemningen på
topp. Gerd Realfsen takket alle
for at de hadde medvirket til at
det hele hadde blitt så vellykket.
Hun sa videre at uten hjelp fra
de øvrige gruppene kunne vi ikke
klart et så stort arrangement, i
dette tilfelle hele 110 deltakere.
Det var sørget for ertesuppe og
rundstykker, noe som smakte godt,
videre var det skaffet et fint or
kester som sørget for god musikk,
så dansen gikk lystig utover nat
ten.
Gerd hadde grunn til å smile.
Hun er jo forholdsvis ny som for
mann, men hun mestret denne opp
gaven knirkefritt. Igjen står det
bare å gratulere med vel overstått
arrangement.
Liv.

Nye garderober og baner
på Stadion ønskelig
o

— Garderober og utbygging av

Ikke fåfengt.

Stadion er de saker som i aller

— Det arbeidet som ble gjort
med stadion da vi gikk opp i 1.
divisjon var avgjort ikke fåfengt,
selv om det dessverre ble 2. div.
igjen i ar. Arbeidet ble fullført i
likhet med andre arbeider som er
satt igang på stadion. Jeg liker
ikke a arbeide stykkevis og delt,
men gjøre en ting skikkelig når
den først blir gjort sier formannen.

høyeste grad ligger mitt hjerte

nærmest i øyeblikket. Det må
bli bedre treningsmuligheter for
alle de som driver sin idrett der.
Spørsmålet er om vi kan greie

å få ervervet mer grunn til ut
bygging av flere baner. Dess
uten mener jeg de framtidige

garderober må ligge under tri

bunen slik at de nåværende gar
derober i klubbhuset kan fri

gjøres og brukes til andre for
mål. Styrerommet f. eks. er helt

sprengt.

Ordene kommer fra

Hovedstyrets formann Macka
Grimsgaard i forbindelse med et
intervju vi hadde med ham. —
Av andre saker jeg kan tenke
meg å få «sving» på er en lys
løype på Vestsiden. Det trenger
vi sårt. Dette vil bidra til å
øke interessen for langrennsport
og skiidrett i sin helhet, fort
setter Grimsgaard.

1200 MEDLEMMER
— Da jeg for fire år siden ble
valgt til formann satte jeg som det
første mål å få orden i medlems
tallet. Det tall vi offisielt opererer
med var etter min mening ikke i
samsvar med foreningens egentlige
størrelse. Den saken er nå mer i
«balanse» idet vi har fått et med
lemstall på nesten 1200. En annen
sak var arkivet. Også det arbeidet
er nå i godt gjenge. Men vi må
ikke stoppe opp i noe arbeide. Vi
må stadig fornye oss, og se hva
som kan gjøres til beste for vår
forening, fortsetter Macka, som i
sin helhet har vært med i Hoved
styret i 13 år.

Lysanlegget på skøytebanen.

— Na er det ikke bare stadion
som trenger «make up». Lysanleg
get på skøytebanen er i dårlig for
fatning. Men Hovedstyret griper
sjelden inn når det gjelder det
sportslige uten at en gruppe frem
mer sitt problem og ønske som
egen sak. Nettopp det må bandygruppa gjøre dersom de ønsker å
få fart i sakene. De må undersøke
hvor mye lys som trengs og hva
slags lys de vil ha. Så kan vi overta
saken og fremme den for Pors
grunn kommune. Ingenting kan
gjøres før vi far det hele som sak,
presiserer Grimsgaard, som har
ventet på bandygruppas målset
ting.

Lys og varmekabler.
— Siden vi er inne på lysanlegg.
Hvordan stiller du deg til spørs
målet om lys og eventuelt varme
kabler på fotballbanen?
— Her tror jeg vi må prøve å se
tingene under ett. Lys og kabler
bør etter min mening komme etter
utvidelsene av garderobeanlegget.
Sakene må prioriteres. Når det
gjelder lys og varmekabler mener
jeg vi bør gå på tvers av grensene.
Det vil si at én, toppen to klubber
i Porsgrunn/Skiendistriktet bør ha
en slik bane med moderne anlegg.

f
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Forretningsfører.
— Presset og arbeidsoppgavene
i foreningen er etter hvert blitt så
store at det innen overskuelig
framtid må ansettes forretnings
fører. Forretningsutvalget kan da
mer konsentrere seg om viktigere
oppgaver. Arbeidspresset er nå
mange ganger større enn for ti
år siden. Derfor bør vi ha forret
ningsfører til hjelp for å lose skuta
vel i havn, forsikrer formannen.

— Jeg vil si meg meget godt
fornøyd med det arbeide samtlige
grupper utfører. De har fin for
retningsorden, og driver sin idrett
på en glimrende måte. Samarbeidet
oss imellom er meget godt. Jeg er
overbevist om at gruppeledclsen
ligger i trygge hender.

JUed fest og utdelinger
satte bokserne et hyggelig
punktum for sesongen
3.
ARILD KITTTLSEN BESTE

SENIOR,
EINAR NILSEN BESTE

JUNIORBOKSER I ÅR

Boksegruppa avholdt en hygge
lig årsfest i klubblokalet lørdag
den 3. april. 60 deltakere av begge

kjønn stilte opp, og alle fullførte

Hyggekvelder i Hovedstyrets
regi er «Pors-familien» ikke bort
skjemt med nå?
- Kan tildels være enig. I fjor
var forretningsutvalget nedsyltet i
arbeide. Året for forsøkte vi, men
gikk dundrende underskudd da
oppslutningen fra medlemmenes
side var svært skuffende. Hygge
kvelder har sin avgjorte misjon,
men jeg er av den oppfatning at
de arrangementsmessig ligger på
gruppeplanet, slutter Grimsgaard.

Red.

Tove Realfsen og "Wenche Boklund
har i våres gjennomgått idretts
kretsens kurs for treningsledere,
et såkalt A-kurs.
Thor Jensen er blitt valgt med
i bandykretsens UK.
Bjørnar Natedal ble påny med
i valgkomiteen.

i fin form.

Ivar

Kittilsen

og fru Skifjeld

med 5 av tumgruppas damer had

de pyntet og ordnet det hele på
en festlig måte.
Middagen kom fra «Park>', den

besto av kylling med en

rekke

grønnsaker til. Så fulgte is, kaffe

nye

guttegruppa.

«funn»

Øystein Hansen takket styret fra

og kaker. Og som det bør være,

de aktive. Tore Lund, som sammen

var det en rekke taler. Ikke for

med sin kone besøkte sin gamle

mange og for lange, men i få ord

klubb, holdt en anslående tale for

ga uttrykk for at gruppa er pa

damene.

rett vei og at det har vært en av

bade for seg og maten.

Roald

Skilbred takket

de beste sesonger vi har hatt. T.

Så fikk trenerne Bj. Olsen og

Skarnes ønsket velkommen og ga

Tor Skarnes blomster, Olav Skil

ordet til form. E. Johansen, som

bred fikk en gave, en oppmerk

takket for innsatsen til guttene,

somhet for han var den første i

samarbeidet i styret og håpet på

gruppa som var i ringen. Han tak

en enda bedre sesong neste år.

ket varmt for den, og han syns det

Hovedforeningens repr. Willy Sme-

var morsomt å være med og hjelpe

plass, holt en inspirerende tale, ord

igjen. Så fikk bokserne sine bonus-

som guttene og vi i styret er glade

brev. Form, med frue ble bevilget

for, bl. a. at vi står høyt i gunst

en tur til Syden, men det blir vel

i foreningen og det maner til fort

antakelig bare til Danmark, men

satt innsats for og stadig bli bedre.

festdeltakerne ga uttrykk for at

Rolf Johansen takket trenerne og

det var dem vel unt.

styret, spesielt det som gjøres for

Oddvar.
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Arbeidet med
Sportskapellet

igang Søndag 23. mai var det grunnstenncdlcggelse til sportskapellet på
Solmyråsen. Primus motor for byg
get, Gunnar Holtskog, holdt den
første preken der opp i de skjøn
neste omgivelser denne maisøndagcn. Når dette leses er formodent
lig byggmester Einar Ekeli i full
gang med reisingen av kapellet
midt i «villmarka». Etter planen
skal bygget sta ferdig en gang i
september måned. Innvielsen skal
foretas av biskop Støylen.
Den dagen kapell-planene er blitt
til virkelighet er det bare opp til
Vestside-folket o^ andre interes
serte å bruke det flittig. Det skulle
være et fint mål for søndagsturen,
selv om det er en drøy marsj opp.

Klubbmesterskap i hopp
for de yngste
Selv om det er midt på som
meren vil vi ikke unnlate å ta
med resultatene fra sesongens
siste skirenn, nemlig klubbmes
terskapet i hopp for de yngste.
Foruten områderennet var dette
eneste rennet i Rugtvedt, takket
være en særdeles snøfattig vin
ter.

KLUBBMESTERSKAPET
GA DISSE RESULTATER
Under 10 år:
1. Bjørn Barth (164 poeng). 2.
E. Amundsen. 3. Rune Holen.
Under 11 år:
1. Alf Solstad (192 poeng). 2.
Arve Meen. 3. Lasse Rød. 4. E.
Hogsrud.

11 år:
1. Per Arvesen (153 poeng). 2.
Jon Sandnes. 3. Rune Johannessen.
4. Bjørn Terjesen. 5. Frank Andersen.6. Borgar Næss. 7. Per W. Nil
sen. 8. Svein Nordling. 9. Magne
Brevik. 10. Tom Gulliksen.
12 år:
1. Torgeir Jansen (150,4 poeng).
2. Finn Arvesen.
3. Kjell Nord
ling og Reidar Bjørbæk. 5. Ole E.
Grimsgaard. 6. Roar Langøy. 7.
Morten Boye.

13 år:
1. Øyvind Slåen (149,2 poeng).
2. Bjørn Friberg. 3. Bjørn Slåtta.
4. Gunnar Svarstad.
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PER ARVESEN
fikk skigruppas

innsatspokal
En flott april-kveld satte Ski

gruppas jr.-avd. punktum for se
songen med fest i klubbhuset. Til

tross for en snøfattig vinter som

gjorde at terminlisten ble temme
lig innskrenket, ble det likevel noen
premier å hente for våre unge

skigutter. Bl. a. ble premiene for
klubbmesterskapet delt ut. Av un

derholdning på den hyggelige kvel

den kan nevnes filmframvisning.
Per Anvesen fikk pokal for best

innsats i bakken ; vinter, mens

Iimi lakker
alle foreningens grupper og med
lemmer som stilte seg disponible i

forbindelse med vårt arrangement
av «storstevnet 1971».
At stevnet også denne gang ble
en sukses skyldes i første rekke at
hele foreningen stod samlet om
denne store oppgaven, og vi er
dere alle meget takknemlige!
Vi håper vi kan få anledning til
å bevise dette ved en senere anled
ning, dersom dere skulle komme
til å trenge hjelp.
Igjen — hjertelig takk til hver
enkelt!

Morten Boye fikk frammøtepoka-

len.

Jlilsen Tumgruppas styre..
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Slilsoml

Guttelag I
suve ren

i

nto hyggelig

årets serie

«Storstevnet» brakt vel i havn —

Har hittil bare seire og en
målforskjell på 30-0.
— Innsatsen til samtlige lag i

jr.avdclingen er det bare å glede

seg over. Alle ligger Lett oppunder
topp-plasering. Det vil si guttelag
I ligger helt i teten med bare seire
og en målforskjell på hele 30-0.

Så her kan man snakke om temmclig suveren ledelse. På alle lag

er det endel gode talenter som vi
venter oss meget av i årene fram-

over,

fastslar

sjefen

«himself»

Dutte Real fsen.

Internserie.
I likhet med i fjor kjører vi
m<*d

internserie for lilleputtene,

som det nærmest kryr av. Det er

fire lag i aksjon, og hvert lag har
omkring 20 spillere. Så snakk om
utvalg. Navnene på lagene er i år
endret fra Vepsen, Papegøyene o. 1.

V årsesongens
resultater i 2. div.:
Østsiden — Pors
Pors — Vard
Odd — Pors
Drafn — Pors
Pors — Ulf
Start — Pors
Pors — Mjøndalen

2-0
0-0
2-1
0-2
1-0
4-1
0-4

til selveste Arsenal, Leeds, Stoke

og Chelsea. Etter halvspilt serie

Fullstcndig tabell:

er det Arsenal som har ledelsen,

Østsiden
Mjøndalen
Ulf
Start
Vard
Odd
Pors
Drafn

sier Dutte, og forteller videre at

de spiller nede på skoleidrettsplassen mandag og onsdag. Med hele

jr.avdelingen sett under ett, skulle

jeS gjerne sett vi hadde en bane
til å bruke. Vi trenger den sårt,

13—4

7
7
7
7
7
7

6— 2
9—6
7— 8

5—12
2—13

10
10
9
7

5
5
3

slutter jr.oppmannen.

Leif.

I første kamp etter ferien moter
Pors Østsiden hjemme på Stadion.
La oss håpe vi får snudd litt på
«flisa» allerede da.

— Forberedelsene til «Storstevjiet» begynte allerede i fjor som
mer da Reidun Skilbred og Grethe
Hartvigsen skrev programmet. Si
den turnsesongen startet i septem
ber har det gått i ett med møter.
Først hadde vi turning til */>9 om
kvelden, så møte om stevnet etter
på. Jo, det ble i lengden ganske
slitsomt. Men moro, tross alt. For
jeg vil vage å påstå at vi fikk noe
igjen for strevet. Formannen i
Kongsberg Turnforening, klubben
som skal arrangere neste års stev
ne, spurte om han kunne få vårt
opplegg. Det skulle jo tyde på at
man var fornøyd med det vi pre
sterte. Det er en sliten men lykke
lig tumformann, Gerd Realfsen,
som sier det til oss umiddelbart
etter stevnets slutt den 6. juni.
— Alt i alt har det vel vært noe
over 100 som har vært med og
gjort dette stevnet sa vellykket
for oss, fortsetter Gerd. (Jeg tror
dette stevnet er det største Pors
har holdt.)
— Frister det til gjentagelse?
— Ja, om noen ar sa. Men det
har ikke vært helt lett for meg å
være bade aktiv og skulle og ha
ansvaret for stevnet. Men det gikk
det ogsa. slutter Gerd.

Leif.
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Fin Pors-innsats
i jr. Nordisk

Arild Kittilsen:

jeg gleder meg
til en ny sesong
Etter Arilds gode landskampdebut mot Sverige, der Sverige
vant 7-3 og Arilds kamp mot Palm
ble omtalt som en av de bedre,
hadde jeg lyst til a ta en prat med
Arild. Både for å hore om lands
kampen som helhet og forberedel
sen til neste sesong.
Arild er jo herre-frisør av yrke,
så jeg tar en tur opp til Skien, der
han er i fullt arbeid hos Larsen.
— Når begynner treningen? er
det første han spør om. Han hadde
blitt lovet et spesielt treningspro
gram i sommer av NBF, men ingen
har sett noe ti] det ennå. Håper
at Erik eller Tor tar seg av det.

— Arild forteller at landskam
pen var meget jevn, og når det
gjelder hans egen kamp så lærte
han en del som siden kommer vel
med. Seiren til Palm var helt rik
tig, da han avsluttet bedre.
Kampen ble omtalt i Svensk ra
dio, da Arild som debutant og
ukjent, overrasket det svenske pub
likum stort.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

FERDIGHETSMERKENE
I BOKSING

Disse gutteboksere har tatt ferdighetsmerke 1970/71 :
Gullmerket :
Tom Gisle Skarnes
Kjell Johansen

Sølv merket :
Petter Rød Pettersen
Per S. Klevstad
Odd Fjonc
Paul R. Heie
Hermod Roppestad
Øystein Nenseth

MEDLEMSTEGNENE

Medlemstegnene for 1971 er sendt
ut og skalle være mottatt. I mot
satt fall ber Hovedstyret om at de
som ikke har fått giroblanketter
om å henvende seg til Willy Smedplass eller Bjørn Reinholt.

IDRETTSMERKENE

— Arild forteller han trener dag
lig hjemme, han har god kondi
sjon og gleder seg til neste kamp
til høsten. Han regner med at han
ikke blir tatt ut til EM i Madrid,
men det går flere tog-------Som kjent nå er Kjetil Hodne i
velter og Harald Skog i lett tung
vekt tatt ut.
I alle fall var Arild fornøyd med
både turen til Sverige og innsatsen
til de Norske bokserne.

Oddvar.

Form, i idrettsmerkeutvalget,
Andreas Skilbred, kan fortelle at
prøvene til merket blir satt i gang
snarest. Det blir som i fjor: tirs
dag, torsdag og fredag kveld. Han
håper på at alte, i samtlige grupper
er med og tar dette merket. Et
spesielt ønske har han at Porsguttene blir like flinke som jentene, de lå nemlig minst 2 hakk
foran i fjor. Altså: Porsere i alle
aldre, ta idrettsmerket!
Oddvar.

Pors-bokseme gjorde en fin inn
sats ved det Nordiske jr.stevnet i
Trondheim i april. Det ble «fullt
hus». Våre gutteboksere Tom Gis
le Skarnes, Øystein Numme og
Petter Røed Petersen, alle tre er
nettopp fylt 16 år. vant overbe
visende sine kamper. Einar Nilsen,
som fra neste år or senior, avslut
tet slik som han bruker å gjore,
med seier. Denne gang over Bertil
Brodin fra Østersund. Også Tom
Gisle hadde svensk motstander,
Torbjørn Eliasson. Østersund. Det
skal bli spennende å se utviklingen
for disse boksere neste år. Sammen
med Arild K. og Einar Nilsen er
de nå ryggraden i boksegruppa.
Oddvar.

Lysløypa i Plassdalen

stoppet av høyspent Etter hva vi erfarer fra Lysloypekomiteen stoppet høyspentled
ninger den planlagte lysløypa i
Plassdalen. Istedet arbeider man
med planer om lysløype inn Askedalen og over Skipperåsen, ned til
Vabakken. Ingen dårlig erstatning
dersom det blir virkelighet neste
år.

YglM deg i
ta idrettsmea^®^

i

I
Brøtir. Karisen

ELEVISJM

BLJKKENSLAGERVERKSTKD

Telefon 50 409

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

AHred Sport
I toppform

Telefon 51 404 — Porsgrunn

foler 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
]< r. c t c f ’m n d '

i

V. Porsgrunn

TEXACO
Vi utfører

Smøring

Vask

Oljeskift

Hjulavballansering

Se også vårt store utvalg i

Bilrekvisita

Kasettspillere og Band

Porsgrunn

Telf. 53410

Telf. 52 121

' Hn. j-

39 i o
Klar tU enhver !
Stort wtvalg - høy kvalitet - rimelig pris

slapp av \ v..

Gå til

tm

I.KrJ

*f[s niesen

BOTNEN
Telefon v. brua 52 951 —

V. brua Porsgrunn

Telf. 51 632

Osstøro M

Oscar Olsens Eftf.

R £ F LO

Olav Rossring

Torggt. V. PoTKjnmw

BAKERI OG KODITORI
Telefon 50 260

V. Porsgrunn

FRUKT

TOBAKK

SJOKO&ABC3

Komminjonrsr fw Hornk Tlp-pøxiø A/aJ

ALT I PRJSMTSR OG GA WR
får De hos

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

H. M. Marthinsen Å.s

Telefon 52 392 — Porsgrunn

G ULLSM ED FORRETNING

V. Porsgrunn

Porselen skftler eog ut fra andrs keramiske ma
terialer ved sitt rene, hvite utseende og sin
store styrke. Ikke uten grunn ble porselen
før kalt «det hvite gull». Her vises kaffeserviset Spire, en stllren og moderne re
presentant for det tradisjonsrike Porsgrund
porselen. Spire fåes også som mlddagsog te-servlse. Spør etter Spire
fra Porsgrunds Porselænsfab^k.
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Produsent for Telemark:

Lundstangens Bryggeri

