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Sten, må det da finnet»
en domtnende ita»L-ta»Lnet

En ny turnsesong er igang, og i
gymnastikksalen på Vestsiden sko
le er det hektisk aktivitet flere
ganger i uka. Vi stakk innom da

våre aller yngste rekrutter, de så
kalte «nøstene», var i sving. Her
er hele gjengen samlet på et brett.
(Foto: Ram svik.)
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Ny 11 lysanle<i<j; på
skøytebanen vil
o

komme pa

kr. L56.000.—
SAKEN OVERSENDT
KOMMUNEN
Takket være velvillig hjelp fra
Ame Hesmyr og Bj. Rennesund

i S.K.K. har vi fått utarbeidet
et kostnadsoverslag for nytt lys

anlegg på skøytebanen, kan ban
dygruppas formann Ar ne Hegna

— Er dette gjort hovedstyreformar.n, Macka Grimsgaard ?
— Ja, den saken tok jeg på spar
ket. Det hele var bare oppe i vårt
arbeidsutvalg før det ble sendt vi
dere til kommunen. Og dor ligger
altså saken nå, sier Macka. Det er
kommunens ungdoms- og idrettsutvalg ved siden av skolekontoret
som skal behandle saken, kan ho
vedstyrets formann opplyse.
For vår egen d?l får vi håpe
det gar et lys, opp for kommu
nen, slik at det høyt tiltrengte an
legg kan komme så snart som mu
lig!
Leif.

Av store poster merker vi oss
kr. 19.000,— for oppsetting og le
vering av 6 lysmaster i tre. Maste
ne blir ca. 20 m høye. Sikringsarrangementer kommer på 11.600
kroner, mens hele kabelanlcgget
vil koste kr. 47.800,—. Graving og
gjenfylling av 350 m grøfter vil
komme på 8750,— kroner. Dette
beløpet inkluderer også sand og
dekkmaterialer Når det gjelder ar
maturen vil 64 stk. armaturer, in
klusive lamper og montasje kom
me på vel 38.900.— kroner.
Som vi ser er det ingen billig
fornøyelse å sette opp nytt lysanlegg.
— Derfor har vi også søkt kom
munen om pengene, sier Ame. Vi
oversendte det hele til Pors hoved
styre og de skal igjen sende det
videre til kommunen.

CLnd>tea& JV-it&en

En gammel, velkjent skikkelse in
nen '.åx* forening, Andreas Nilsen,
er gått bort vel 75 år.
Det er først og fremst innen
skiidretten Andreas gjorde seg be
merket, og utallige er de premier
han fikk med seg i hoppbakken.
Han var ikke «drøy- på lengdene
Andreas, men du verden for en
stilhopper han var! Andreas Nil
sen var forøvrig førstemann som
satte utfor Rugtvedtkollen. I Hol
menkollen deltok han flere ganger.
Også på Fotballbanen gjorde An
dreas seg fordelaktig bemerket, og
spilte i flere sesonger på vårt Alag som ytre venstre.
Hans mange idrettsvenner vil
THOR SKARNES er oppnevnt som
uten
tvil savne denne omgjengelige
medlem av bokseforbundets tre
og greie karen. Andreas Nilsen var
nings- og propagandautvalg.
født og oppvokset på Klovholt i
Solum, men flyttet senere til Vest
På turnkretsens ting i september
siden. De siste år av sin levetid
ble filmen fra storstevnet på sta
tilbrakte han på Klyve og Gjerpen
dion vist, og den høstet stor app
pleiehjem.
laus.

fortelle oss. Inklusiv moms kom
mer anlegget på kr. 156.253,—.

i

Bandygruppa begynte i år forhåndstreninga med «rå styrketrening», nemlig ved å rive den gamle
meierigården på Vestsida.

Petter Rod Pettersen og
Tom Gisle Skames
deltok 18.—19. september på en
treningssamling for gutteboksere
på Idrettshøyskolen.
GIROBLANKETTER !
Når enkelte også denne gang får
tilsendt giroblankett sammen med
bladet, skyldes det ene og alene at
vedkommende står «til rest» med
betalingen.
Vær vennlig å få orden i den
saken snarest !
Red.

Vi lyser fred over Andreas’ minne!

DOMMERAVGJØRELSE

FOR GUTTEBOKSERE
LIKEVEL
For en tid tilbake vedtok bokseforbundet at det ikke skulle være
dommeravgjørelse : guttekamper.
— Nå har vi bestemt at det skal
være dommeravgjørelse, men det
skal dømmes etter ferdighetsmerkereglene, sier forbundets for
mann. Vi skal med andre ord gar
dere oss mot hard boksing i denne
klassen.

Realisens Elektriske forretning A.s
Tilafcn 5003

Telefon 50693

Porsgrunn

8USSE
Anbetfnler nm
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRKTNING
Kommisjonær for
Det norske pengelotteri

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Utbetaling av gevinsten

Alt i utstyr
Vestregt. 14 — Porsgrunn — TcAf. 517SJ

Porsgrunns Auto %

Herman Holtan

Valler my rene

GLASS — PERSIENNER
Kirkegt. 35

AUT.

FORD-FORHANDLSR
Telefon 51 150

Telf. 51396

/CDCFTTD

OMEGA

/\

Xx^dmniLSENs

i takt

30RSGRUHN

med tiden!

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 Banksparing.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Avdelingskontor VEST

Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen

Elektrisk utstyr på lager

q« til
Spernal firma i tegne- og kontorutstyr

SKDEN

Telefoner 20 883 — 24 221

SKOEN
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Med bokserne

ø-titfiwL deg,

itelfcatntnea

til Finnland

til trening
Bokserne har alt startet sesongen.
Søndag 5. sept, møtte våre, sam
men med boksere fra B.K. 30
Trondheim, et finsk distriktslag i
byen Kankanpe.

Vi var nokså spente søndag, vi
var oppe tidlig og tok en morgen
tur. Besøkte et idrettssenter med
hall og baner un^er bygningen osv.
Det ble fortalt at det skulle benyt
tes bare til trening.

Vi reiste lørdag med «Bingobussen til Fornebu, hvor vi, 6
boksere, Erik Johansen som leder
og undertegnede som sekundant,
hadde shartret et lite to-motors fly.

Selve bokse-stevnet søndag mid
dag, har vi sett bedre arrangert.
Men der må ogsa språkvanskelig
hetene ta noe av skylden. Ca. 200
tilskuere var møtt fram bare, og i
resten av hallen var det biler, så
bensinlukt, sigarettrøyk er ikke
noe vi er vant til under et stevne.
Det manglet også dommere, men
med hjelp av Erik og Byrge Byrgesen fra Trondheim gikk det bra.
Og dommeravgjørelsene var helt
korrekte og enstemmige. Resulta
tet ble 5-5. Våre seire var: Svenn
Erik Paulsen,
Morten Hammer,
Bergmann fra B 30, Arild Kittilsen og Petter Rødh Pettersen fra
Pors. Dessverre fikk ikke Jan Ja
cobsen og Hermod Roppestad kamp
men de gikk en oppvisningskamp
som publikum likte. Øystein Nenseth tapte knepent for Erki Villen
og Tom Gisle tapte for Ollikeinen
som har vært finsk guttemester og
var nå 2 år eldre og mer rutinert.

Selve flyturen var en fin opple
velse. Vi fløy
strålende solskinn
i 4000 meters høyde, og kunne se
naturen og bebyggelsen under oss
veldig godt. Flyveren kom ut med
kaffe, og pratet mens flyet gikk
uten hjelp en stund. Etter nøyak
tig to timer landet vi i Pori, hvor
også guttene fra Trondheim kom
med et lignende fly minuttet etter.
Så kjørte vi med buss 50 km til
byen Kankanpe. Der ble vi tatt
imot med deilig mat (like bra som
i Danmark) på et pensjonat, hvor
også ledelsen i boksegruppa «Salakunta» var.
En av lederne kunne litt svensk,
den eneste, ellers var språket litt
av et problem, da ingen av de vi
prøvet å komme i kontakt med
kunne verken engelsk eller tysk.

Vi fikk vite at byen hadde 13000
innb, og 800 var ansatt i skoindustrien. De eksporterte til hele ver
den. Ungdommen lærte litt russisk
ellers intet av de andre språk.
På de 50 km vi kjørte med buss
tror jeg ikke vi hadde en eneste
bakke, bare lange sletter og furu
skog.

Så var det bankett og premie
utdeling. Og alle fikk premie, noe
som jeg synes vi også bør gjøre
ved våre stevner.

Oddvar.

Vi er interessert i å lære deg
boksesportens edle kunst (selvfor
svar). Det er ting som alle unge
gutter har igjen for. Det å samles
inne i treningslokalet og la guttene
få utløsning for sine lyster, under
full kontroll. Istedet for å drive
gatelangs og bli fristet til å gjøre
ting som har uheldig utgang. Det
skaffer deg en god posisjon selv
tillit som er godt å ta med seg.
Og bli aktiv står opp til deg selv,
men vår hensikt er at du gjennom
boksing lærer å bli mannfolk på
en fornuftig og ærlig måte.
Det kreves lett antrekk (turnsko
og kort bukse). Og ikke å forglem
me et godt humør.
Gutter mellom 10—16 år trener
på Vestsiden skole tirsdag og fre
dag kl. 17 til kl. 19 begge dager.
Voksne på Kjølnes, tirsdag, ons
dag og fredag, alle dager kl. 18
til kl. 21.

HØRER SENIORLAUGET
BARE MANNFOLKA TIL?
— Det står det ingen ting i lo
vene om, sier Otto Malm gren. Sa
ken er nemlig den at jeg har fått
noen henvendelser fra damer som
også ønsker å bli medlem. Dette
vil jeg ta opp på første styremøte
og
vil personlig gå inn for at
damer skal bli medlem dersom de
oppfyller kravene. Det er ikke noe
som skjer i lauget vårt hvor ikke
damer kan være til stede, sier for
mann Otto.
Så får vi altså se hva det blir
til. Det er styret som skal avgjøre
den saken.

PORS-BLADET
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10 gutteboksere i treningsleir

på Heistadmoen
ståtte*

tnateuvt (iy am heten

i

NYE MEDLEMMER OVER
40 VELKOMMEN !
Møtevirksomheten i Senior-

lauget startci' antagelig i oktober
og fortsetter en gang i måneden

fram til våren. Programmet vil bli

lagt opp på styremote i nær fram
tid,

kan

laugets formann Otto

Malmgren fortelle.

Deltakerne på Heistadmoen: foran fia venstre: Paal Roar Heie, Her
mod Roppestad, Gustav Rugseth, Petter Tørrejessen.
2. rekke: Tom Gisle Skarnes, Hans Petter Johansen, Øystein Nenseth,
Petter Røed Pettersen, Jack Iversen.
Helt bak: Odd Fjone og Thor Skarnes.

Og han fortsetter:
— Det vil bli holdt både rene in-

tematmøter

og

sakalte
såkalte

«åpne»

møter hvor vi innbyr alle forenin
gens medlemmer. Det blir i de til
feller hvor vi har noe bra av un-

f. Søn'ag 1. august reiste 10 Porsgutter og undertegnede som in
struktør

til

Heistadmoen på

bokseforbund, et s

treningsleir

som varte en uke. I alt 37 gut
ter fra Trondheim i nord til

Kristiansand i sør var med på
leiren.

Det var med glød og iver disse
ungguttene gikk inn for treningen.
De fleste var kommet langt når
det gjaldt de tekniske detaljer. Vi
hadde oppvarming og utholdenhetstrening og armtrening. Bevegelighetstrening og forskjellig tre
ning for muskelstyrke hørte også
med. Onsdagskvelden var det opp
visningskamper i kinosalen. Det
var fullt hus, og de unge aktørene
høstet stor applaus.

Fredag den 6. august hadde vi
stort gebursdagsselskap for vår
egen Petter Røed Pettersen. Han
fylte 15 år den dagen, og ble vist
stor oppmerksomhet.
Lørdag, den siste treningsdagen,
fikk vi besøk av bokseforbundets
formann og et av styremedlemme
ne. Om ettermiddagen ble det holdt
en oppvisning til «ære» for dem.De var meget tilfreds med guttenes
ferdigheter i ringen.

derholdningskrefter å by på.
— Fornøyd med oppslutningen

til fjorårets møter?
— Ja, stort sett, men vi ser
gjeme flere av dem som akkurat
har passert de 40 år. Det er jo fra

den alderen man kan bli medlem
i lauget, sier Otto, som ønsker

gammel og «ung» velkommen til
en ny møtesesong.

Søndag formiddag satte vi kur
sen hjemover igjen, og jeg vil tak
ke alle Pors-guttene for en eksem
plarisk opptreden denne verdifulle
uken på Heistadmoen.

Thor Skarnes.

P.s. Under oppholdet tok Jack
Iversen og Hans Petter Johansen
bronsemerket.

Leif.

PORS-B LADET
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Reidun StUtfaced:

Instruksjonsspørsmålet
en meget viktig faktor innen

vår turngruppe
- Jeg er imponert over den
bredden som har preget vår
gruppe gjennom mange år. Vi
har hatt en jevn, positiv utvik
ling. ikke minst når det gjelder
mosjonistene. Det er derfor na
turlig at dette oker lysten og
gleden for oss som driver som
instruktører, og for styret ikke
minst. På den annen side for
plikter en slik utvikling. Med
lemmene har krav på bl. a. kyn
dig instruksjon, utfoldelsesmuligheter i salen og skikkelig sa
nitære forhold. Det er turngruppas Reidun Skilbred som sier
dette i en prat med Porsbladet.

I

— Når det gjelder tilfredstillel
sen av disse krav vil jeg si vi stø
ter på visse problemer. Som in
struktør vil jeg nøytralt si:
— Styret ser på instruksjonsspørsmålet som en meget viktig
faktor. Vi har mange partier som
skal dekkes. Nøste-, pike-, husmor-,
dame- og konkurranseparti, og alle
partiene er like viktige. Det skjer
stadig nye ting på denne fronten,
hvilket betinger oppfølging. Der
for sendes det hvert år instruk
tører på kurs, weekend-kurs og
ukekurs i kretsregi og forbundsregi. Dette koster, men det kreves
og jeg tror jeg tør si vi ligger godt
an når det gjelder kvalifisert in
struktører.
Derimot er plassmangelen som
kjent et stort problem. Realistisk
sett har vi ikke kapasitet til å ta
imot nye medlemmer på enkelte
partier. Det er imidlertid et dras
tisk skritt å måtte stenge dørene

noe vi stadig utsetter i håp om å
få tildelt, i første omgang, 1—2
treningstimen ekstra i uka.
Når det gjelder de sanitære for
hold synes jeg de er upåklagelige,
sett bort fra at plassen selvfølge
lig også her blir trang. Vanskelig
hetene blir likevel ikke så store,
i det vi får benytte svømmebassen
get en gang i uka.
• Drømmer du om en idretts
hall på Vestsiden?
— Jeg innrømmer at tanken har
streifet meg, men lar de realistiske
forhold fortrenge gyldne drømmer.
Personlig trives jeg i gymnastikk 
salene på Vestsiden skole. Jeg sy
nes skolemyndighetene er positive,
samtidig som vi har et utmerket
samarbeide med vaktmesteren. Det
er slike forhold som skaper trivsel.

Over til konkurranseturning.
— Kan Pors snart notere en
Norgesmester i dametum?
(Reidun smiler og blir drømmen
de i blikket.)
— Den veien er lang. På en annen side er jeg overbevist om at
uten håp og mål kan vi legge ned.
Det vil vi imidlertid ikke. Da
vi for få år siden tok opp igjen
konkurranse-tumingen etter å ha
ligget i dødvannet i flere år —
var målet først å bli representert
på premielistene igjen. Etter mål
bevisst trening har vi igjen klart
å kjempe i teten om KM-titler, og
håpet er fort og fremst å seire i
KM. Først hvis så skjer kan vi
tenke videre.
— Hva med nivået i Telemark
generelt?
— Det har i flere år vært dår
lig, men er nå på vei oppover. Og

gledelig er det at Pors følger med.
For få år siden ble konkurranse
reglene strengere, idet forbundet
inførte internasjonale regler, dvs.
matteøving ble sløyfet og erstattet
med skranke, og samtidig som det
ble stillet strengere krav i samt
lige øvinger. Dette medførte ned
gang også hva nivået gjaldt i
Telemark. Men etter hvert som fo
reningene har fått anledning til å
anskaffe seg dameskranke og in-,
struktørene er blitt kjent med ap
paratet er nivået som nevnt i ferd
med å høynes.
— Hvordan er Pors stilt m. h. t.
materiell og apparater?
— Det er naturligvis et økono
misk spørsmål. Konkurranseturn i
dag krever absolutt up to date
apparater, og etter at vi ble istand
til å kjøpe skranke, ser det ab
solutt lysere ut. Ennå mangler vi
en skikkelig balansebom og et
skikkelig returbrett og «tjukkas»,•
hvilket vi etter hvetf. håper å bli
istand til å kjøpe, først da kan vi*
kjøre for fullt.
— Hva med rekrutteringen?
— Vi har en mengde unge piker
å plukke blant, men effektiv tre
ning betinger et konsentrert an
tall gymnaster, så det gjelder å
satse på de rette. De må tas hånd
om helst allerede i 7—8 års alde
ren for å få dem modne for kon
kurranse i 10—11-års alderen.
Skal vi nå resultater, må vi
aldri gi opp, slutter en optimistisk
Reidun.
Liv.
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«Nøstene» knipset i en fin «rulle-øvelse». Til høyre instruktrisen, Tove Realfsen.

(Foto: Ramsvik)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

70 nøster

i

sving

i
icyatity

gymnastikksalen

PLASSMANGEL
UMULIGGJØR HERREOG GUTTEPARTI

Det myldret av små «nøster* i

ler Tove. Men disse små er ikke

gymnastikksalen på Vestsiden sko

her bare for å lære å «turne».

le da vi besøkte «treningen* en-

men også for å lære å være sam-

dag i september. Rundt regnet var

men med andre unger og innordne

det 70 piker i alderen 5—8 i sving

seg disiplin. Men det hele går vel

og instruktrisen, Tove

Realfsen,

dig fint, ungene er stort sett greie

hadde full jobb med å holde or

å ha med å gjøre, forsikrer Tove.

den i rekkene. Men lærevillige og
ivrige var de små, det er helt sik

Leif.

kert.
— Vi legger opp instruksjonen
med sangleker med øvelser, forteljiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiim

Turningen startet opp igjen etter
en vel fortjent ferie mandag 13.
sept., men dessverre er plassen i
gymnastikksalen for liten etter den
voldsomme søkningen til partiene.
I tillegg til den gamle tumskaren
var det også i år mange nye an
sikter å se. Instruktørene er for
kommende sesong: Reidun Skilbred. Grethe Hartviksen, Harriet
Fjeldvik, Inger Åse Wickmann og
Tove Realfsen. Så turnerne skulle
være i de beste hender.
Dessverre kan vi ikke heller i år
komme igang med herre- og guttetum. Det er helt umulig å få
ledige timer på skolen. Vi beklager
dette meget for det er mange som
savner gutte- og herretum i Pora.
Liv.

I
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det?
Når dette skrives svever vi i en
slags «ingenmannsland» på tabel
len. Det vil si vi kan gå ned i 3.
div. fremdeles, men kan også berge
plassen. En kamp gjenstår, nem
lig Mjøndalen ute, og den blir et
«være eller ikke være». Etter en
heller laber vårsesong, har høstkampenc til nå bevist til en viss
grad at vi er bedre enn som så.
Det har blitt kjempet bedre fra
hele lagets side og det har gitt re
sultater. På de tre siste kampene
har det blitt 5 av 6 mulige poeng.
Og det er slett ikke dårlig. Pr. i
dag har vi 11 poeng og en nega
tiv målforskjell på 15—22. Tre lag
ligger bak oss på tabellen, og det
må kjempes «to the bitter end» for
å holde posisjonen.
Tidligere i
høst, nærmere bestemt den 22. au
gust, lå vi helt på bunnen av ta
bellen, da de nærmeste konkur
renter Drafn og Odd. begge vant
sine kamper den dagen. Nå har
altså stillingen bedret seg flere
hakk og etter en kjempeinnsats
mot Start ser det ikke umulig ut
når vi den 3. okt. skal avgjøre det
hele i Mjøndalen.

HVORFOR IKKE FØR? ....
Ja, hvorfor har vi ikke avgjort
dette før? Lett å si nå kanskje,
men mange vi har snakket med
mener bestemt at med samme inn
sats i vårkampene ville vi hatt flere
poeng og dermed vært helt unna
faresonen nå. Det kan være en av
årsakene, men så har da vol ikke
vårt UK helt satset på de riktige
«hestene» til hver kamp.
4. RUNDE
Som et plaster på såret i våres
kom vi helt til 4. runde i cupen,
der vi måtte si takk for oss etter
0-3 mot Fredrikstad. Men innsatsen
i runden er ikke til å klage over.
Resultatene i rundene forøvrig
ble: 1. runde Grane/Arcndal-Pors
4-2 etter ekstraomganger. 2. runde
Pors-Stag 4-2 etter ekstraomgan
ger. I 3. runde avgjorde vi det hele
etter ordinær tid ved å slå Eidsvoll

Turn også med 4-2. Så kom altså
1’redrikstadkampen der vi ved et
par «billige» mål måtte gi tapt.
I serien har vi disse høstresultatenc:

Pors—Østsiden 2-2.
Vard- Pors 3-1.
Fors —Odd 0-1.
Drafn—Pors 2-1.
Ulf—Pors 1-3.
Start—Pors 2-2.

Leif.
TABELLEN FØR
SISTE SERIEOMGANG
Før siste serieomgang i 2. divisjon
var stillingen denne:
Mjø '.dalen
Start
Vard
Østsiden
Pors
Ulf
Odd
Drafn

24—10
21—10
18—18
20—14
15—22
10— 17
11—16
10—20

18
18
15
14
11
10
9
9

Seriekomiteens

innstilling
Fotballforbundets oppnevnte serie
komite har lagt fram sin innstilling
til ny serieordning her i landet.
Det kunne kanskje være av inte
resse å se litt nærmere på hva den
har av positive og negative sider.
I sin helhet har innstillingen føl
gende ordlyd:
1) 1. div. utvides fra og med
1972 til å omfatte 12 klubber. De
3 dårligste klubbene rykker etter
endt sesong ned i 2. div.
2) 2. div. består fra og med
1972 av 3 avdelinger. 2 avdelinger
a 10 klubber fra det sydlige Norge
og 1 avdeling a 8 klubber fra
Nord-Norge (distriktene IX og X).
Samtlige avdelingsvinnere rykker
direkte opp i 1. div. De 2 dårligste
klubbene i hver avdeling rykker
ned i 3. div.
3) Seriekomiteen finner ikke at
det er aktuelt med noen tilknyt
ning av Finnmark til seriesystemet.

4) Seriekomiteen finner ikke å
ville fremme forslag om endringer
i oppbyggingen av 3. div. etter den
diskusjon som var på siste ting,
men vil fremholde at den løsning
som forrige seriekomite fremla for
distriktene V, VT, VII og Vill er
en sportslig så god løsning at den
hør søkes gjennomført så snart
forbundsstyret fra seriekassen fin
ner å kunne gi gjennomføringen
tilstrekkelig økonomisk støtte. Ko
miteen finner at man også bør vite
de økonomiske konsekvenser av en
dringene i 1. og 2. div. før man
tar nye løft.

5) Overgangsordning.

1. divisjon:
Etter avsluttet serie i 1971 ryk
ker lag nr. 10 ned i 2. div. De tre
avdelingsvinneme i 2. div. rykker
opp i 1. div.
2. divisjon:
Syd-Norge. Komiteen foreslår at
de 20 plasser besettes slik:
Plass 1: Lag nr. 10 fra 1. div.
Plass 2 til og med 11: Lag nr.
2—6 fra hver avdeling i 2. div.
Plass 12 til og med 15: Mester
Østland søndre, mester Østland
nordre, mester Vestland, mester
More/Trøndelag.
Plass 16 til og med 19: Tapende
avdelingsmestere Vestland og Møre/Trøndelag, og lag nr. 2 fra Øst
land søndre og Østland nordre.
Plass 20: Vinner lag nr. 7, av
deling A mot avdeling B 2. div.
6) Kvalifiseringskamper.
Komiteens forslag innebærer at
de kvalifiseringskamper for opp
rykk til 1. div. som fjorårets ko
mite foreslo, vil bortfalle, men ko
miteen er klar over at det i enkelte
tilfeller vil kunne bli nødvendig
med kvalifiseringskamper mellom
lagene i 2. div. i Syd-Norge om
retten til å bli stående i divisjonen,
avhengig av om ingen klubber eller
2 klubber fra Nord-Norge rykker
ned fra 1. div.
7) Komiteen er klar over at man
i terminlistens første og siste serieomganger i 1. div. vil måtte ta
spesielle hensyn til lagene fra
Nord-Norge med de uheldige føl
ger dette også vil medføre for la
gene fra Syd-Norge.
Komiteens innstilling er enstem
mig.

PORS-BLADET
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Trenermangelen
det største problem

i Håndballgruppa
— Selv om det er litt usikkert
med herrelaget, regner vi med
å stille 3 lag i årets innendorsserie. Nemlig pike- og guttelag
i tillegg. Treningen har en god
stund nå vært drevet på Vest
siden skole, men det er enda
plass til flere. Så de som onsker
å spille håndball i Pors cr fort
satt velkommen. For pikenes
vedkommende er grensen oppad
16 år, for guttene 17 år. Vi tre
ner to ganger i uka, mandag og
torsdag. Det er håndballgruppas
formann, Ragnar Hjellum, som
forteller dette til Porsbladet.
— Vi har også fått treningstimer

i Porsgrunns-hallen, men når vi
starter opp der vet vi ikke ennå.
Det vil bli kunngjort i avisene,
fortsetter Ragnar.
— Hvor mange medlemmer har
gruppa nå?
— Jeg skulle tro ca. 50 med
stort og smått.
— Framtida for håndballen i
Pors?
— Vanskelig å si. For jentene
har håndballen i hvert fall noe for
seg, da de ikke har konkurranse
av annen idrett. Derimot er det
verre med herre- og guttelag. Her
kommer fotball og bandy inn som
en konkurrerende faktor.

VANSKELIG MED TRENERE
— Det vanskeligste er imidlertid
å få kvalifiserte trenere til lagene.
Slik det nå er må vi i styret også
personlig ta oss av den saken, og
det blir litt mye, mener formannen,
som er interessert i å komme i kon
takt med litt erfarne håndballspillere i Pors, som kunne tenke seg å
hjelpe til med treningen.

Leif.

mot tobakksskadene
TOBAKK OG IDRETT

HORER IKKE SAMMEN

I en pressemelding fra organet
«Tobakk og Vi» heter det bl. a.:
Statens tobakkskaderåd ble opp

nevnt i statsråd 1/. juni 1971.
Det skal ledes av overlege Kjell
Bjartveit i Statens skjermbilde

fotografering.

Medlemmene av

Statens tobakkskaderåd er høyt

kvalifiserte innenfor sine fag
råder og dessuten kjent som

aktive og samfunnsbeviste men
nesker. De vil kunne gjore en
meget

betydelig innsats både

som rådsmedlemmer og gjennom
de mange verdifulle faglige og

personlige kontakter de har.

STERK POSISJON

Tobakkbruket har erobret seg en
sterk posisjon i samfunnet. Det vil
uten tvil bli en krevende oppgave
å drive tobakken bort fra sine
skanser. Men det må gjøres. Vi vet
i dag mer enn nok om tobakkens
skadevirkninger til at alle som ten
ker i ansvarlige baner, må gå inn
for å stanse dens herjinger. Intet
vettug menneske ønsker i dag å se
sine barn som røykere. Tobakks
røyking er dessuten innfallsporten
til bruk av stadig sterkere former
for narkotika. —
Avgjørende blir det at arbeidet
mot tobakkskadene blir lagt opp
etter klare retningslinjer som gir
plass for alle.

HELDIG SITUASJON
Vi er i den heldige situasjon at
slike retningslinjer allerede er ut
arbeidet. De finnes publisert i tid
ligere numre av «Tobakken og Vi .
Det gjelder nå at arbeidet mot to
bakkskadene for tiden fremover
blir lagt opp etter disse retnings
linjene.
Med sin enstemmige beslutning
om kompromissløs kamp mot to
bakkskadene, har Stortinget lagt
grunnen for en utvikling som kan
bringe Norge i aller fremste rekke
blant de nasjoner som na tar ar
beidet mot tobakkskadene alvorlig.
Det var de medisinsk/helsemes
sige katastrofer som følge av to
bakksbruk som skapte behovet for
en kamp mot tobakken. Men når vi
studerer hvordan tobakken blir
markedsført, vil vi snart forstå at
kampen mot den i fremste rekke
må føres på den sosiale og hygie
niske front. Folk må få vite sann
heten om tobakken — som er me
get langt fra den løgnaktige rekla
mens «frisk som en fjellbekk*-,
«den fineste smak fra USA» osv.
Folk må få anledning til å foreta
en omvurdering av tobakken i so
sial sammenheng — sigaretten er
meget langt fra en nødvendig re
kvisitt i forholdet mellom mennes
ker. Tvertom. Røyking er uhygienisk atferd, både mot en selv og
andre.

YgllHI deg 1 form
ta idrettsmerket

BMXojr"

Brødr. Karlsen

IIELEWSSJON

BUKKXNSLAGKRVERKSTZD

Telefon 50 409

Porsgrunn

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 507

fllfred Sport

I toppform

Telefon 51 404 — Porsgrunn

foler den ceg som bruker G R U D E S
Stikk innom og orien ter Dem om det
nye og festlige i GRUDEKLÆR

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET

F r (. t o r h -a n d ’ ? r

V. Porsgrunn

TEXACO
Vi utfører

Smøring

Vask

Oljeskift

Hjulavballans er ing

Se også vårt store utvalg i

Bilrekvisita

Kasettspillere og Band

& kSeroice^
Porsgrunn

Telf. 53410

Telf. 52 121

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

o

Gå til

BOTNEN
V. brua Porsgrunn

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

Tel f. 51 632

Oscar Olsens Eftf.

KEFIEX

Olav Rossing

Torggt. V. Porsgrunn

BAKERI OG KODITORI
Telefon 50 260

FRUKT

TOBAKK

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

V. Porsgrunn

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos ■

Jo Pettersen
KJØTT- OG -PØLSEVARER

R, M. Mørthiiisen A.s

Telefon 52 392 — Porsgrunn

G ULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

ParesJon skuler ø©g & fra estéro kcramleko ts®.
tartaler vad sitt rano, hvit© utseendo og oin
ctora Btyrfc©. Ikke uten grurai ble poroslen
før kalt «det hvite gull». Her vlees kaffe©srvisot Splro, on Btllron og modema re
presentant for det tradlojonGriko Porsgrund
porselen. Splro ffioa også som middagsog te-servise. Spor etter Spire
fra Porsgrunds Porselænsfab-ik.
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