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Gullmerket

til «Petters»

Friskusen i bokser ing en PETTER 
RØD PETTERSEN har klart 
fordringene til bokseforbundets 
ferdighetsmerke i gull.
«Petters» er den tredje i rekken 
av Pors-gutter som har tatt 
merket.
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Ordet er fritt

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Vestregl. 14 — Porsgrunn — Telf. 51 729

Herman Holtan
GLASS — PERSIENNER

Rekord-Telf. 51396Kirkegt. 35

OMEGA

Enkelte - lurer seg selv
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Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Elektrisk utstyr på lager IInnstallasjonsavdelingen
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SKIENSKIEN

Red.

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 — 24221

I et forsøk på å få leserne til å 
komme med stoff til bladet vil vi 
opprette egen spalte som vi kaller 
«Ordet er fritt». Her kan man kom
me med alt hva man måtte ha på 
hjertet av det som rører seg innen 
foreningen, ris som ros. Det kunne 
jo også tenkes at noen satt med 
ideer til et bedre Porsblad, f. eks. ? 
Bare kom igjen, ordet er som sagt 
fritt!

MACKA GRIMSGAARD
FORMANN FOR 5. GANG

......... 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

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene

AUT. FORD-FORHANDLER 
Telefon 51150

Redaksj onsmedlemmer: 
Else Grotnes og Oddvar Skjelbred 

Postgiro 54 954
Jacobsent BoVtrykkeri, Porsgrunn

Redaktør: 
L. CHRISTENSEN 
Moldhaugvn. 2, 
3900 Porsgrunn 
Kasserer: 
Helge Madsen 
Langgt. 48, 
3900 Porsgrunn

BUSSE
Anbefaler sin

TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNLNG

Idrettskretsens formann, Helge 
Andersen, representerte kretsen. 
Også han var meget imponert over 
det store frammøte. Han sa i sin 
hilsningstale bl. a. at samarbeidet 
med Pors hadde vært det beste og 
han håpet også det ville fortsette 
i 1972. På møtet forøvrig hadde 
Seniorlauget et forslag inne til lov
endring som gjaldt betaling av kon
tingenten. Det gikk greit igjen
nom.

Arild Kittilsen ble overrakt en 
blomterbukett for sitt Norgesmes
terskap i boksing i fjor. Duddi 
Kjellevold Rød fikk også blomster. 
Dette for hennes inntreden i Nor
ges Idrettsforbunds styre.

Akkurat i det Porsbladet er i 
ferd med å gå i trykken holder 
boksegruppa norgesmesterskap for 
seniors i Porsgrunnshallen. Mes
terskapet ble på alle måter vel
lykket og på toppen av det hele 
fikk vi Norgesmesteren. Einar Nil
sen tok «kaka» i mellomvekt og 
Forsbladet slutter seg til gratu
lantene !

Gledelig var det også at man 
kom så bra økonomisk fra mes
terskapet. Vel blåst boksegruppa!

Bortsett fra fotballguttas «an
grep» på Stadionstyret, gikk 
Hovedforeningens årsmøte rolig 
for seg i slutten av januar må
ned. Det fotball folket ville ha 
greie på var hvem som bestem
te når hovedbanen kan tas i 
bruk om våren, bedre vedlike
hold, av garderobene og sist, 
men ikke minst, grasset på ba
nen. Her kunne ikke fotball- 
gruppas formann, Realf Rolle f- 
sen, skjønne hvorfor i all ver
den det ikke kunne gro skikke
lig grass på banen. Hjemme i 
min egen hage gjør jeg ikke det 
døyt, men grasset gror og blir 
grønt likevel. Det kan ikke bare 
være den berømmelige hydro- 
røyken som gjør sitt til, sa 
Realf spøkefullt. Man var full
stendig enig at det måtte her
etter tilsettes kvalifiserte bane- 
menn som virkelig hadde greie 
på pass og stell av baner, og 
som kunne få grasset til å gro.

være. Det var som vi sa i jule
nummeret av Pors-bladet at noen 
måtte begynne med hyggekvelder 
for i det hele tatt å komme i gang. 
At slike kvelder har sin store mi
sjon hersker det bare en mening 
om.

over 100 medlemmer var til stede, 
og dette må vel være bortimot re
kord? Møtet ble hurtig og greit 
avviklet under Otto Malmgrens go
de ledelse. Dog var han vel en
kelte ganger for rask med klub- 
bingen! Beretningen som ble lagt 
fram var fyldig og god og fortalte 
om stor aktivitet i alle grupper. 
Det var som formannen, Macka 
Grimsgaard, sa i et intervju etter 
møtet at det spirer og gror godt 
i Pors. Grimsgaard betraktet årets 
sesong som tilfredsstillende både 
sportslig og administrativt. Års
beretning og regnskap ble enstem
mig godkjent. Nytt og positivt var 
at beretningen var mangfoldig
gjort slik at den kunne gis til alle 
de frammøtte som dermed kunne 
følge med ettersom sekretæren 
leste den opp.

Realfsens Elektriske forretning A s
Telef. 50 693 Porsgrunn Telf. 50 693

Etter årsmotet hadde Hovedfo
reningen invitert til hyggekveld. 
Cg våre medlemmer hadde ikke 
latt seg be to ganger. Salen var 
fullstendig fullsatt. Slik skal det

WILHELM OVERTAR 
I SENIORLAUGET —

Seniorlauget hadde sitt forsin
kede årsmøte i klubbhuset 24. 
mars. Frammøte var upåklagelig 
og valgene gikk greit unna. Noe 
overraskende kanskje sa Otto 
Malmgren takk for seg etter bare 
ett år som formann, og Wilhelm 
Karlsen overtok «roret». Med i 
styret forøvrig ble: Sven Edin, 
Kåre Kittilsen, Olaf Holtan og 
Abraham Christensen.

REKORDFRAMMØTE
Det som i første rekke vakte 

oppsikt på årsmøtet var det over
veldende store frammøte. Godt

/©LPTTOIKA
j /
V A-8» «SKI» 
V<.J^UWTTILSEN s 

pors»
Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

i takt med tiden!

MACKA IGJEN
For 5. år på rad ble Macka 

Grimsgaard gjenvalgt til formann.
— Jeg var i sterk tvil da jeg 

ble spurt om å ta roret på nytt, 
sa formannen, som mente det var 
vanskelig å fornye seg. Men jeg 
skal ta ansvaret på nytt og gjøre 
så godt jeg kan, sa han.

Arbeidsutvalget ble også gjen
valgt og består av Asbjørn Wen- 
nerød, Bjørn Reinholt og Villy 
Smedplass. Varamenn: Halvard 
Bjørnstad, Alf B. Jahnsen og Rolf 
Myrmoen.

oppslutning om 
hovedstyrets 

årsmøte
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igjen i 2. div.Bandygutta Fin innsatser
hovedstyrets av

jenter gutter

Egil

Leif.
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Vaiiett a&tiuitet
Hvem har

FILMEN ?
Man etterlyser filmen fra vårt

Norgesmesterskap på ski i 1952.

Er det noen som vet hvor filmen
sammebefinner seg, kan de henvende seg

til Porsbladet.

i

i
i

Gikk gjennom 3. divisjons- 
serien uten et eneste nederlag.

Fin-lint 
Områderenn 
i Rugtvedt

Den siste helgen i februar bød på 
variert idrettsaktivitet med blan
ding av sommer- og vinteridrett. 
Allerede lørdag 26. februar åpnet 
man med fotballkamp på trenings- 
banen, og fulgte så opp med ny 
kamp søndag. Da var det samtidig 
skirenn i Rugtvedt og bandykamp 
på skøytebanen. (Dessuten skulle 
boksegruppa hatt stevne, men det 
ble avlyst.)

RESULTATER I 
BANDYENS 3. DIV.

Pors — Speed, Oslo 
Bekkelaget — Pors 
Pors — Bygdøy 
Hønefoss — Pors 
Pors — Eidanger 
Pors — Herøya 
Borg — Pors

4-4
1-3

14-1
4-8
4-0

10-1
1-12

SUVEREN SEIER TIL 
ALF SOLSTAD
I årets Klosterkollrenn, der over 
600 gutter og jenter var med i 
løyper og bakker, gikk vår egen 
Alf Solstad helt til topps i klasse
II år under hopprennet i liten bak
ke. Han vant en suveren seier i og 
med at han var 6 poeng foran 
annenmann. Lasse Rød ble nr. 13 
i samme klasse. Det deltok løpere 
langt utenfor kretsens grenser.

ALF SOLSTAD
BESTE PORS-HOPPER

på
våre

Langrennet for jenter og gutter 
gikk etter planen.

langrenns-

Ved Heis hopprenn
16. januar ble Jon Sandnes nr. 3 
i 2-års klassen, Borgar Næss nr. 
16 og Arne Meen nr. 18. I kl, 13 år 
ble Ole Grimsgaard nr. 13, Morten 
Boye nr .20, Reidar Bjørbæk nr. 
22 og Torgeir Johnsen nr. 23.

— Nei, 3. divisjon er intet «bli
vende sted», tenkte bandy-gutta i 
vinter. Og dermed tok de likegodt 
strake veien opp i 2. divisjon igjen. 
Og det på en suveren måte også. 
Ikke et eneste tap hadde laget i 
seriekampene og tre av dem ble 
vunnet med to-sifrede tall: 14-1, 
.10-1 og 12-1. I den siste kampen, 
som var mot Borg på Borgestad, 
MÅTTE det bli seier hvis man 
ville videre. Det vil si være med i 
kvalifiseringskampene for en høye
re divisjon. 12-1 vant gutta «for 
sikkerhets skyld», og dermed lå 
veien åpen. På sju seriekamper 
fikk laget 13 poeng og en målfor
skjell på 55-12 (de enkelte resul
tater er omtalt på annet sted i

Både første og annen serieomgang 
i 3. divisjon i bandy ble avlyst 
p. g. a. mildvær. Først 2. januar 
kom man i gang, og da gikk de 
videre kampene etter programmet 
med disse resultater:

Kampen mot Borg måtte vinnes 
for å bli vinner av avdelingen. Som 
resultatet viser holdt det i masse
vis. og man var klar for kvalifi
sering. Resultatene her ble:

(denne kampen gikk på nøytral 
bane i Oslo.) Her ledet Pors 3-1 

ved pause og 5-2 et stykke ut i
2. omgang. Likevel ble det altså 
tap.

Under Herkules’ Områderenn
i hopp 27. februar ble Jon Sandnes 
nr. 8 i kl. 12 år.

3-DOBBELT I KLOSTER- 
KOLLEN —

3. PLASS TIL ALF HANSEN
Skigruppa arrangerte søndag 27. 

februar renn i mellomstore- og sto
re Rugtvedt. I klasse B tok Alf 
Hansen en fin 3. plass. Bakkene 
var i utmerket stand og forhol
dene bra under rennet. Det deltok 
løpere fra Buskerud, Vestfold, 0. 
Telemark foruten fra Grenland. 
Lengste hopp var på 69V2 m.

Selv om ikke vær- og førefor
hold var de beste under skigrup
pas Områderenn i Rugtvedt 13. 
februar, var det ingen grunn til 
å klage på deltakelsen. Vel 130 
gutter knivet i Minibakken og 
Lille-Rugtvedt, og det ble levert 
mange «freske» hopp i begge 
bakkene, som var fint prepa
rert.

Sparta, Drammen — Pors 3-5
Pors — Vollen 6-4
Gjøvik — Pors 7-5

dette nummer av bladet). I kvali- 
fikk-kampene var Sparta/Dram- 
men først motstander i Drammen. 
Her ble det 5-3 gevinst og 2 poeng. 
Neste match var Vollen hjemme på 
Vestsiden, en man regnet for let
tere enn den første. Mulighetene 
til nye poeng var altså til stede. 
Og nye 2 poeng ble det etter seier 
6-4. Den tredje og siste kampen 
skulle spilles på nøytral bane og 
motstanderen var Gjøvik. Oppgjø
ret gikk på Valle Hovin i Oslo. 
Her ble det nederlag 5-7. Men hel
digvis var dette uten betydning da 
2. divisjonsplassen allerede var sik
ret. Det så i denne kampen lenge 
ut til at det også her skulle bli 
seier, men den gang ei. Til tross 
for både 3-1 og 5-2 ledelse ble det 
til slutt tap og 0 poeng i proto
kollen denne gang. Men laget had
de likevel, hele sesongen tatt i be
traktning, gjort en fin figur og 2. 
divisjon er igjen et faktum. Hvor
vidt man har noe der å gjøre får 
vi vente til neste vinter med å si 
noe nærmere om. Men det klare 
tapet for Brevik i kretsfinalen, 7-2. 
er kanskje en liten advarsel på 
hva man har i vente. Nå er jo 
Brevik absolutt av de bedre lagene 
i 2. divisjon. De endte på en 3. 
plass med hele 20 poeng.

Vi vil gratulere porserne med 
den fine innsatsen i vinterens ban- 
dyoppgjør og ønske lykke til i 2. 
divisjon. Gå på med friskt mot, 
gutter!

Snøen lot lenge vente på seg og 
en viss fare for avlysning var det 
av Skigruppas langrenn for jenter 
og gutter den 23. januar. Men vær
gudene stod på Skigruppas side, 
og snø kom det slik at rennet kun
ne gå etter programmet. Riktignok 
var det både tåke og mildvær ar- 
rangørdagen, men det forhindret 
ikke at over 100 skiglade unger 
stilte til start. Løypene var på 1,5,
3 og 5 km.

Av «våre! ble Terje Ødegaard- 
stuen og Bjørn Barth henholdsvis 
nr. 3 og 4 i kl. 10 år. Tove Sten- 
quist og Kari Jensen ble nr. 3 og
4 i kl. 10 år. Sistnevnte har enda 
ikke fylt 10 år!

Jan Svarteberg tok en 7. plass 
i 11-års klassen. I 12-års klassen 
for jenter ble Helga Bjømstad nr. 
4. Bjørnar Ødegaardstuen ble nr. 
4 i kl. 13 år og Bjørn Erik We- 
holt nr. 7.

Pors-resultat er i hopp KM.

Søndag 30. januar gikk kretsmes
terskapene i hopp av stabelen på 
forskjellige arenaer. Pors var selv
sagt representert uten at noen 
klarte å stikke av med selve KM- 
titelen. I Tjemlibakken ble Bjørn 
Østland nr. 3 i kl. B og Arild Jen
sen nr. 7. I Bø sikret Arve Meen 
seg 14. plass i llårs klassen, mens 
Rune Johanessen ble nr. 6, Jon 
Sannes nr. 11 og Borgar Næss nr. 
17 i 12-års klassen.

Hovedforeningens årsmøte er om
talt på annen plass i bladet. Vi 
vil her komme med den fullsten
dige valgliste fra møtet:

Formann Macka Grimsgaard. 
Viseformann Asbjørn Wennerød. 
Sekretær Bjørn Reinholt. Kasserer 
Willy Smeplass. Varamenn: Hal
vard Bjørnstad, Alf B. Jansen og 
Rolf Myrmoen.

Stadionstyret: Egil Bratberg, 
Kåre Glad, Arild Realfsen. Vara
menn: Erik Larsen, Lars Grotnes, 
Arne Rugseth, Gudmund Madsen, 
Ivar Kristiansen.

I drett smerkekomité: An dr. Skil- 
bred, Thor Skarnes, Bjørn Østland, 
Harriet Fjeldvik, Eva Melby An
dersen, Jan Magnussen.

Huskomité: Frank Oldrup, Tor 
Fossan, Kåre Kittilsen. Øivind Tol- 
nes, Arild Weber, Verner Austad, 
Wenche Kristiansen, Else Sjåberg, 
Karen Omnes.

Lovkomite: Rolf Nygaard, Hans 
Hansen, Sven Edin.

Porsbladet: Redaktør Leif Chris
tensen. Kasserer Helge Madsen. 
Redaksjonsmedl.: Else Grotnes og 
Oddvar Skjelbred.

Revisorer: Terje Gulliksen, Leif 
Rugtvedt.

Arkivarer: John Dahlmann og 
Tor Svennungsen.

Valg

ogårsmøte

Og resultatene de unge har opp
nådd inntil Porsbladet går i tryk
ken er følgende:

Ved et langrenn i Luksefjell 6. 
februar stilte Pors opp med et par 
helt ««ferske» jenter og gutter. De 
gjorde ingen dårlig figur i det Tove 
Stenquist ble nr. 10 og Kari Jen
sen nr. 11 i 10-års klassen. Jan 
Rønningen ble nr. 8 i kl. 14 år og 
Bjørn Barth nr. 15 i 10-års klassen. 
(Han skulle egentlig ha startet i 
9-års klassen, men måtte rykke 
opp da det ikke var noen klasse 
for ham.)

Ved Ørns langrenn den 13. feb
ruar ble Helga Bjørnstad nr. 4 i 
12-års kl. og Bjørn Barth nr. 5 i 
9 års klassen.

Under langrennet i Siljan 20. 
februar gjorde de unge porserne 
en flott innsats. Inge Bjerkeli ble 
nr. 10 i kl. 11 år, Terje Ødegaards
tuen nr. 12 i 10-års kl., Kristin 
Pedersen ble nr. 7 i kl. 11 år, Bjørn 
Barth tok 3. plass i kl. under 10 
år, det samme gjorde Tove Sten
quist i kl. 10 år. I kl. under 10 år 
ble Kari Jensen nr. 5. Bjørnar 
Ødegaardstuen ble nr. 4 i kl. 13 
år og Per William Nilsen ble nr. 
3 i kl. 12 år. Helge Bjørnstad ble 
nr. 3 i kl. 12 år.

I Bø søndag 12. mars gikk Bjørn 
Barth bort og vant 9-års klassen, 
mens Tove Stenquist ble nr. 5 i 
pikeklassen (9 år) og Per William 
Nilsen ble nr. 4 i kl. 12 år.

Ved Heis rekrutt-renn 
dag ble Arve Meen nr. 7 i 11-års 
klassen.

— Jeg er godt fornøyd med inn
satsen i langrennsporet. Etter 
min mening har de unge jentene 
og guttene gjort det heller bedre 
enn ventet. Vi skal huske på det 
er første sesongen de «går» 
langrenn og man skal derfor 
ikke forlange for mye. Vi har i 
år fått en fin stamme som det 
er all grunn til å bygge videre 
på, sier langrennsbasen Svein 
Åge Jensen.

Under et kveldshopprenn i Klos- 
terkollen i vinter stakk Pors’ gut- 
tehoppere avgårde med de tre 1. 
plassene i 11-års klassen. Lasse 
Rød vant foran Alf Solstad og 
Arve Meen.

Dagen etter var det også renn i 
Klosterkollen og denne gang gikk 
Alf Solstad til topps. Lasse Rød 
ble nr. 4 og Arve Meen nr. 7.Flott 
levert gutter! Det ser da ut til 
vi har unge lovende rekrutter i 
Pors. I kveldshopprennet fikk vi 
også bra plaseringer i 12-års kl. 
Der ble Jon Sandnes nr. 5 og Rune 
Johanessen nr. 7. Arild Jensen 
vant B-klassen!
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PER DAHL: — fikent tigen nae jevn 2. divisjonspuljeVi sikter mot toppen! anne'dede& enn i
sier Roy Martinsen.

1

Leif.
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OTTO:
— La oss få medlemsmøter!

— Jeg savner medlemsmøter i 
Hovedstyrets regi, sa Otto Malm- 
gren på årsmøtet i januar. Møtene 
har absolutt sin berettigelse. Med
lemmene vil ved slike møter få en 
orientering om hva som skjer in
nen vår forening til enhver tid. 
Møter vår og høst måtte være fint, 
mente Otto.

Av «våre» ble det levert jevn 
bra innsats. I klasse under 11 år 
ble Rune Holen nr. 19, Sverre Lia 
nr. 21, Rune Haagensen nr. 23 og 
Bjørn Olav Sletten nr. 24.

Alf Solstad tok en fin 3. plass 
i kl. 11 år. Lasse Rød ble nr. 6, 
Arve Meen nr. 17. Her ble det delt 
ut i alt 28 premier. Klasse 12 år 
var den største med hele 31 hop
pere. Jon Sandnes sikret seg en 
12. plass, mens Rune Johannessen 
ble nr. 14, Wilhelm Edin nr. 15, 
Borgar Næss nr. 21, Sven Edin nr. 
28 og Svein Nordling nr. 31.

I klasse 13 år ble Reidar Bjør- 
bæk nr. 18, Torgeir Jansen nr. 20, 
Morten Boye nr. 22. Kjell Nord
ling nr. 23, Ole Grimsgaard nr. 26 
og Torfin Rygh nr. 30.

TRIM-TUR
Til kveldens trimtur torsdag 9. 

mars møtte det fram ca. 50 tum- 
damer. En del hadde spark med, 
og føret var fint. Noen av damene 
hadde kledd seg ut, og de vakte 
oppsikt i sine kostymer.

Etter en fin tur på ca. 1*4 time 
var det ertesuppe, øl og kaffe i 
klubbhuset. Her gikk praten liv
lig, og vi drøftet blant annet et 
forslag om nye paradejakker i år. 
Arets tumstevne blir på Kongsberg 
den 4. juni.

THOR SKARNES
var ringdommer i en boksematch 
i Aalborg mellom Aalborg bylag 
og et sammensatt svensk/finsk lag.

VI VANT INNENDØRSSERIEN 
Innendørsserien i fotball ble av

sluttet i Skienshallen i midten av 
mars og i siste kamp mot Lange
sund måtte vi vinne med minst 3 
mål for å bli mestere i 1. avdeling. 
Seieren lød på 4-0, og dermed var 
det gjort.

PORS HERRELAG
KRETSMESTER I HÅNDBALL

Gledelig melding fra håndball- 
fronten i Pors: herrelaget har gått 
bort og blitt kretsmester i 4. div. 
i håndball og rykker med dette 
opp i 3. divisjon i innendørsserien.

Vi gratulerer!

— Hva er det rimelig å forlange 
av det spillermaterieU man har 
til rådighet når det gjelder årets 
A-lag i 2. divisjon?
Vi retter spørsmålet til den ny
valgte oppmann, Per Dahl.
— Jeg tror ikke det er umulig 
å kjempe helt i toppen hvis 
guttene vel og merke er i form. 
Vi tar i år ikke bare sikte på 
å klare oss i 2. divisjon, men 
vi vil være med i kampen om 
opprykk til vår fornemste serie.

T RENINGSKAMPENE
Vårens treningskamper i fotball 

er berammet slik: 26. mars Eik 
på Slagenbanen. 2. påskedag Fram 
i Larvik. 9. april Stag i Stavern. 
Den 16. april står Sarpsborg for 
tur i Sarpsborg. Her stiller vi med 
to lag. Snøgg er motstander i vå
rens hjemmekamp den 23. april.

Første seriekampen er mot Bry
ne hjemme den 30. april.

TRIM-TUR I DAMEGRUPPA
Damegruppa hadde 15. februar 

trimtur. Turen startet fra Vestsi
den skole kl. 18,30 og gikk som 
vanlig rundt Aannerød. Den ene 
troppet opp med kostyme flottere 
enn den andre. Det ble noen halv
tider etter hvert og da ble det tent 
både stearinlys og spist appelsiner. 
Da trimdamene ankom klubbhuset 
stod to rødekorsjenter klare med 
plaster og gassbind i tilfelle gnag
sår. Ertesuppe og rundstykker ble 
servert, og det var noe som smakte 
herlig for en litt sliten og skrubb
sulten trimdame.

— Får vi se noen nye ansikter 
på årets Pors-lag?

— Vanskelig å si. Hvis vi regner 
med de som ikke var med i fjor, 
Kåre Bergstrøm og Basse Hansen, 
som jo i år vil være aktuelle kan 
man på en måte snakke om «nye» 
ansikter. En ung kar som Idar 
Marcussen regner jeg med vil være 
adskillig mer med i bildet i år. 
Dessuten håper jeg de unge karer 
som Lars Borgar Waagc og Jørn 
Frønes og Reidar Ringbakken vil 
banke sterkere på. Treningskam
pene får fortelle hvem som skal 
spille de første seriekampene i 
hvert fall. Det blir uten tvil stor 
konkurranse om mange av plassene 
når årets første serielag skal settes 
opp. Men vi får ta en kamp av 
gangen og se tiden an. Når det 
gjelder det spillemessige vil vi 
legge opp slagplanen etter mot
standeren. Mot et lag vil det f. eks. 
passe best å spille 4-2-4, mot et 
annet 4-3-3, mener Per Dahl, som 
avgjort ser optimistisk på den fo
restående sesong.

ARILD OG KÅRE TILBAKE 
ROLF OG BASSE H. GÅR
Også i år har det vært en aldri så 
liten «bevegelse» innen de aktives 
rekker i fotballgruppa. Arild We- 
holt og Kåre Bergstrøm er kom
met tilbake fra sine gjesteopptre
dener i henholdsvis Frigg og Tjøl
ling. mens Rolf Askedalen er blitt 
spillende trener for Brevik. Det 
samme har Basse Hansen blitt i 
Herkules.

I hopprennet i Hasselbakken 
lørdag 12. februar ble Alf Hansen 
nr. 4 i B-klassen og Bjørn Østland 
nr. 16. Odd-bakken stod for tur 
dagen etter og her sikret Alf Han
sen seg en 5. plass.

START DEN VERSTE
— Det laget jeg frykter mest i 

årets serie er absolutt Start, sier 
oppmannen bestemt, og fortsetter: 
selv om Kristiansand erne har mis
tet et par verdifulle brikker tror 
jeg laget likevel blir farlig. Øst
siden må man også regne med. Selv 
om jeg ikke regner med Odd i top
pen blir de innbyrdes oppgjørene 
mellom oss svært usikre.

Alle, bortsett fra Florvåg, er kjen
te lag. Men hvor «farlige» vil de 
være når alvoret begynner? Umu
lig å si nå, selvsagt. Av de lagene 
som var med i samme avdeling 
i fjor, Start, Østsiden, Vard, Ulf 
og Odd, ble tabellstiIlingen som 
nevnt i samme rekkefølee. Altså 
med Start på 2. plass. (Mjøndalen 
gikk jo opp.) Østsiden på 3. osv. 
nedover. Nye lag er da Bryne, 
Sandefjord og Florvåg. Når det 
gjelder Bryne er jo ikke de nye 
i egentlig forstand all den stund 
de tidligere har spilt sammen med 
oss i 2. div. Avdelingen virker jevn 
uten noen favoritt til topp-plase- 
ring. Start er vel kanskje på pa
piret det beste laget og vil satse 
hardt på å komme opp i år. Øst
siden overrasket positivt i fjor med 
å besette 3. plassen. Fredrikstad- 
laget ledet jo til og med etter vår
sesongen, men falt senere noe av. 
Men regne med dem ser det ut til 
vi må. Ellers virker det som om 
det vil bli en jevn batalje når 
kampene braker løs. Det helt store 
spørsmålstegn er naturligvis Flor
våg som vi har lite eller ingen 
kjennskap til. At de vil blande seg 
i teten har vi imidlertid ingen tro 
på. Men det hadde vi ærlig talt 
heller ikke med Østsiden i fjor. 
Så man skal aldri si aldri.

laget opp i 1. divisjon igjen? Man 
skal selvfølgelig alltid ha det mål 
for seg å komme høyst mulig opp, 
samme hvilken idrett det gjelder. 
Når det nå her gjelder fotball og 
Pors tror vi at vi bør være fornøyd 
med en plass på den «bedre» side 
av tabellen. Treningsgrunnlaget 
skulle det ikke være noe i veien 
med dersom alle spillerne følger 
opp, og vi skulle stå godt rustet 
til å ta fatt på en ny sesong.

Leif.

— Treningen i år er lagt opp 
noe annerledes i forhold til i fjor. 
Jeg kjører mer på med kondisjon 
og vil dessuten etter hvert innøve 
noen spesielle trekk som skal bru
kes i kampene. I vinter har vi dre
vet på med langkjøring på veien 
og kuttet ut treningen på EPA- 
plassen. Der er det som kjent bare 
asfalt, og det gjør spillernes legg- 
musklatur hard og stiv. Dette me
ner jeg var en god del medvirken
de årsak til de mange skader vi 
fikk fra vårparten i fjor, og vi har 
lært av det, presiserer treneren, 
som ikke er helt fornøyd med tre- 
ningsfremmøte. Det er bra, men 
kunne vært enda bedre, er replik
ken. Inntil vi begynte med 4 gan
ger i uken lå treningsintensiten på 
2,6 pr. uke på de beste, mens de 
dårligste trente i gjennomsnitt 
under 2 ganger i uken, og det er 
for lite mener Roy. Og det har han 
jo så avgjort rett i.

Treningen ble i februar øket til 
4 ganger i uken. Den 4. var fri
villig og man brukte da gymna
stikksalen på Vestsidens skole til 
styrketrening spesielt beregnet på 
de yngre spillerne. Det ble drevet 
sirkeltrening.

— Og en halv times sirkeltre
ning vil jeg ha ute på banen fram
over i sesongen, og den skal gjelde 
alle som en, slår treneren fast.

Leif.

Dobbelt til Pors i gutt ehoppr enn.
Lasse Rød og Alf Solstad delte 

1. plassen i hopp kl. 11 år under 
Ørns hopprenn i Breidablikk søn
dag 5. mars.

MED OGSÅ I 54/55.
Per Dahl er forsåvidt ingen ny 

mann i UK-sammenheng. Han var 
med der i sesongen 54/55. Da det 
var karer som Karl Skifjeld, Stub
ben Gunnerød, Dagfinn Jensen, 
Ove Austad, Olav Skilbred og Leif 
Lindstad på «stallen». Olaf og Leif 
spilte da sin siste sesong.

— Hvis du sammenlikner kva
liteten av det nevnte mannskap og 
det vi har i dag, hva vil du da si?

— Teknisk sett er spillerne i dag 
ikke dårligere i hvert fall, og jeg 
mener laget i sin helhet heller ikke 
er dårligere. Vi må huske på at vi 
nå spiller ' 2. divisjon, fastslår 
Per, som mener at vi i år må 
satse på en riktig «pang-sesong». 
og som jeg sa tidligere, venter og 
håper jeg at vi skal være med å 
kjempe i toppen og vel så det.

— Vårt sterkeste våpen i kam
pen om poengene blir styrken. Jeg 
håper at vi med den større tre- 
ningsintensitet vil få et forsprang 
på konkurrentene. Dette da på 
kort sikt fra våren av. På lengre 
sikt er det ønskelig også å øke 
den spillemessige styrke.

FOTBALLENS JR. AVDELING
I FULL TRENING —
Helt siden sesongen sluttet i fjor 
har faktisk vårt juniorlag, under 
«Jeisen» Gundersens ledelse, vært 
i sving med trening. Det begynte 
innendørs på Vestsiden skole sen
høstes og har siden fortsatt ute 
og man er nå i full trening for en 
ny sesong. Også gutte- og små- 
guttelagene er i sving de også. 
Disse begynte treningen tidlig på 
nyåret. Karl Skifjeld har i år an
svaret for guttelaget. Lilleputtene 
er også i full gang med sin trening.

HVA MED PORS.
Ja, hva med Pors. Fjorårsse

songen er det ingen grunn til å 
repetere her. Vi bare minner om 
at det til slutt ble 6. plass. Målet 
for sesongen er klinkende klart 
for oss som for alle de andre: å 
komme høyest mulig opp på tabel
len. Mannskapet er stort sett det 
samme og noen vidundermedisin 
kan vel ikke vår trener, Roy Mar
tinsen, finne fram til for å kjøre

HVA KAN VI KLARE? 
Fotballforbundet vedtok bl. a. 
på sitt ting i februar å utvide 
begge 2. div.-avdelingene til 10 
lag i hver. Stråles etter var pul- 
jeinndelingen klar. Vi kom i 
avdeling A sammen med: Bry
ne, Florvåg, Moss, Odd,, Sande
fjord, Start, Ulf, Vard, Østsi
den.
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Den førsteTHOR JENSEN:

gudstjeneste iBandyens fremtid på Vestsida
Sportskapelletstår og faller på nytt Lysanlegg

Styret.

Leif. Red.
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Storstilet gave fra

Damegruppa:

J\Lytt planalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1

4 seire til
Guttebokserne

suksess
for ganilefesten

PER DAHL er påny oppnevnt 
som formann i fotbalkretsens UK 
for høyere lag. (4. divisjon og opp
over.)

Ved et boksestevne i Trondheim 
søndag 5. mars ble det fire seire 
til våre gutte- og jr.boksere. Odd 
Fjone vant i bantam (jr.), Petter 
Rød Pettersen, bantam gutter. I 
lett mellomvekt jr. vant Tom Gisle 
Skarnes og i fjærvekt jr. Øystein 
Nenseth.

To andre som også gjorde en 
fin innsats var Paul Roar Heie og 
Runar Hansen. Disse fikk sølvme
dalje med henholdsvis to seire og 
ett tap. og en seier og ett tap. 
Tapet til Runar kom i finalen mot 
klubbkameraten Petter Rod Pet
tersen.

I stevnet ble Pors beste klubb.

Igjen kan vår driftige Dame- 
gruppe slappe av i vissheten om 
at de har gjort en virkelig misjon 
for de eldre på Vestsiden.

DAMEGRUPPAS JULE
TREFESTDUTTE REALFSEN er blitt va

ramann i jr.utvalget i fotballkret
sen.

Vi skal hilse å si at Damegruppa 
sannelig ikke er snaue når det gjel
der å gi gaver som kommer Pors- 
familien til nytte. På Hovedstyrets 
årsmøte kunne damegruppas for
mann, Hennie Waage, overrekke et 
flunkende nytt piano. Spør om ikke 
det ble populært. Selv om pianoet 
vil gi nye toner i klubbhuset håper 
vi likevel de gamle toner vil hol
de seg innen vår forening. Vi ten
ker da på det gode kameratskap 
og samhold.

SJ3 piken* untenn skof*
21 piker fordelt på 3 partier 

hadde gjennom sesongen 1970/71 
ikke skoftet en eneeste turnkveld. 
Disse ble overrakt hver sin teskje 
i sølv. Også pikenes fest ble av
sluttet med nissebesøk.

INGEN FRAMTID
— Hvis du stilte meg spørsmå

let om bandyen har noen framtid 
her i landet, vil jeg svare nei. 
Ishockeyen har mer for seg, og vil 
etter hvert få mer appell til de 
unge. Men det er dyrt å sette i 
gang en slik sport. For å sammen
likne bandy og ishockey får vi jo 
f. eks. ingen inndørs bandybane. 
Det kan vi derimot få en eller 
annen plass her i fjorden når det 
gjelder ishockey. Dessuten får den
ne sporten mer gratisreklame gjen
nom fjernsynet som sender mange 
kamper, sier Thor bestemt.

GØY PÅ TURNGRUPPAS 
JULETREFESTER !
Turngruppas juletrefester gikk av 
stabelen i klubbhuset torsdag 16. 
januar. Nøstene startet allerede 
kl. 16. Det myldret av festkledde 
barn med strålende øyne. En del 
mødre var ogsa møtt fram. Til- 
sammen med smått og stort var 
det 135 unger. Programmet bød på 
gang rundt juletreet, bevertning 
med brus og kakepose og under
holdning av ungene selv. Kveldens 
høydepunkt var selvfølgelig besø
ket av nissen som hadde med seg 
poser med godt i.

Klokken 18 var det pikepartiene 
som stod for tur. Her var 80 stk. 
møtt fram. Weholt åpnet med an
dakt. Ellers var det bevertning, 
gang rundt juletreet og sang av 
Karin og Siv. En «skipper’n-film» 
ble vist, og den vakte stor be
geistring !

re fornøyd. Juniorlaget spilte tre 
kamper og klarte seg bra. Gutte- 
serien ble derimot ikke ferdigspilt, 
men guttene gjorde en tapper inn
sats i de kamper som ble avviklet, 
fastslår UK-medlem Thor Jensen.

Kveldens siste fest var forbe
holdt de voksne. Hele 75 damer 
var møtt fram. Vi startet med 
gang rundt treet. Etterpå var det 
deilig bevertning. Søstrene Karin 
og Grete Hansen underholdt med 
sang og gitarmusikk. Et populært 
innslag var også filmene fra stor- 
stevnet på stadion i 1971. Filmen 
var i farger og gjorde stor lykke. 
Utlodning sto også på programmet.

Festen ble avsluttet med «Dei
lig er jorden». Karin Hansen spilte 
piano til alle tre festene.

I løpet av 6/2 time var tre vel
lykkede juletrefester avviklet.

Else.

4. januar holdt Damegruppa sin 
bamejuletrefest. Det var 67 barn 
og 43 voksne til stede da forman
nen ønsket velkommen. Først var 
det gang rundt juletreet, små og 
store sang av hjertens lyst. Men 
snart meldte sulten seg, og det 
ble servert hjembakte boller og 
kaker, loff med pølse og ost og 
brus til barna og kaffe til de 
voksne.

Så var det gang rundt juletreet 
igjen, og flere av barna gledet oss 
med sangene sine. Til barnas store 
glede kom det også i år to nisser. 
De delte ut en pose til hver som 
inneholdt en bametimepose, bal
long og appelsin. Alle barna var 
enige om at dette var en fin fest.

Styret.

— Jeg vil ikke si det var noen 
stor overraskelse å gå opp i 2. 
divisjon allerede i år igjen. Det 
er etter min mening bevis på 
hvor svakt nivået i bandy er 
her i Grenland. Det var faktisk 
bare Oslo-klubben, Bekkelaget, 
som gav oss motstand, i serien. 
Nivåforskjellen mellom 2. og 8. 
divisjon er altfor stor. Vi fikk 
jo en liten pekepinn på «hvor 
landet ligger» i kampen mot 
Brevik. Her ble det klart tap 
for oss. Det mest positive vi nå 
har innen bandy gruppa er det 
forholdsvis unge laget, som man 
avgjort kan bygge videre på. 
Men skal vi komme videre må 
vi ha et skikkelig lysanlegg til 
trening og kamper. Jeg vil si 
det slik at bandygruppas fram
tid står og faller på et nytt 
lysanlegg. Det er gruppas UK- 
medlem for A-laget, Thor Jen
sen, som sier dette i en prat 
med Porsbladet.

Damegruppa kunne 7. mars notere 
nye suksess for gamlefesten. Hele 
90 stykker fylte lokalet og det var 
stor stemning. Res. kap. Holtskog 
talte og det ble servert herlig 
smørbrød og kaker til kaffen.

Formannen, Henny Waage, leste 
en fin prolog og fru Staalen fra 
Helse- og Velferdssentralen, fikk 
virkelig sving i sakene med trim 
og sang og alle var med på notene. 
Småpikene Bente, Britt og Mette 
underholdt med sang til stor glede 
for forsamlingen. Også Siv Hege 
Ludvigsen fikk stemningen opp 
med sin fine sang. Lærer Oskar 
Kjellevold avsluttet en særdeles 
hyggelig kveld.

På Hovedstyrets årsmøte ble det 
holdt minnetaler over medlemmer 
som var falt bort siste året. Det 
var: Erling Klingberg, Andreas 
Nilsen, Tiedeman Christensen, fru 
Solem; Halvor Teksten og Oscar 
G. Andersen. Talen ble etterfulgt 
av 1 min. stillhet.

Tirsdag 7. desember 1971 hadde 
Damegruppa julemøte på Pors 
klubbhus. Det var et meget godt 
frammøte. Etter de vanlige fore- 
ningssaker, holdt Ragnar Numme 
en kjempefin jule- og blomster
dekorasjon. Det var en fryd for 
øyet å se hvor mye nydelig han 
kunne trylle fram.

Festkomiteen hadde pyntet så 
fint at alle som var til stede kom 
i den rette julestemning.

Formannen, Henny Waage, delte 
ut frammøtemedaljer og blomster. 
De som fikk medaljer var: Mosse 
Magnussen, Anne Lise Karlsen, 
Borghild Svenungsen og Henny 
Waage. Blomstene gikk til Nelly 
Svarstad. Bjørg Marum og Unni 
Johannessen.

21 TURNPIKER UTEN SKOFT
Det skulle ikke være noe å si på 

turninteressen når det gjøres kjent 
at ikke mindre enn 21 piker har 
vært på samtlige treningskvelder 
i sesongen 1970/71. Disse ivrige 
jentene er:

8—10 år: Laila Monsen, Nina 
Marie Kristiansen, Inger Hansen.

10—12 år: Eva Britt Monsen, 
Birgit Østenå, Helga Bjømstad, 
Turid Næss. Barbro Hansen, Ås
hild Rugtvedt, Svanhild Jonskås, 
Hilde Haugland, Mai Britt Deil- 
riend.

12—16 år: Bente Meen, Anne 
Marie Meen, Else Lønn, Linda Ol
sen, Gunn Karin Deilriend, Gunn 
Marit Langeland, Sigrunn Svend
sen, Signe Nordbø, Elin Grorud.

Også Damegruppa ville være 
med å skjenke sportskapellet på 
Solmyrås en gave i det Henny 
Waage overrakte Holtskog en peis- 
blåser. Gaven ble mottatt med stor 
takk!

NEDRE DEL
— Hva kan vi så vente av laget 

i 2. divisjon neste år, Thor?
— Helt sikkert en plass på den 

nedre del av tabellen hvis ikke 
spillerne går 100 % inn for tre
ningen, Dessuten er det enkelte 
svake punkter på laget som vi må 
prøve å få rettet på. Men spille- 
materiellet på Vestsiden i sin hel
het burde være noe av det beste i 
kretsen. For å komme tilbake til 
lysanlegget igjen så har det øde
lagt effektiv kveldstrening, og det 
er vanskelig å drive. Kommer ikke 
lysanlegget i løpet av kort tid er 
jeg redd de unge går trett av hele 
greia. De må jo nå reise til f. eks. 
Eidanger (Tvetenbanen) for å spil
le sine hjemmekamper. Og det vil 
de sikkert ikke finne seg i i det 
lange løp, presiserer Thor.

— Hva vil du si om sesongen, 
alle lagene tatt under ett.

— Når det gjelder A-laget er 
jeg jo programforpliktet til å væ-

Store og små, yngre og eldre fylte 
Solmyrås sportskapell til siste 
plass under åpningsgudstjenesten 
søndag 6. februar. Byggekomiteens 
formann ønsket den fullsatte sal 
og galleri velkommen og han hå
pet at mange i tiden framover ville 
finne veien til kapellet og guds
tjeneste i herlige omgivelser. Det 
skal etter planen ikke bare være 
søndagsgudstjenester men også 
kveldsmøter og andre arrangemen
ter om hverdagskveldene, kunne 
formannen opplyse.

Res. kap. og utrettelig ildsjel til 
å få det vakre kapellet til en rea
litet, Gunnar Holtskog, talte. Etter 
gudstjenesten var det kapellkaffe. 
Der talte også Holtskog ved siden 
av Trygve Strømstad, som også 
har en meget stor andel i at det 
ble sportskapell på Vestsiden.

Vi ønsker de driftige herrer lyk
ke til med kapellet! Nå hai' tur- 
folket på Vestsiden endelig fått et 
mål for søndagsturen.

Gudstjenesten ble vist som 
«klipp» i Dagsrevyen i fjernsynet 
samme kvelden.

Utdeling- på. ilame- 
gruppias jnleinote
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