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Vårt B-lag ble i år kretsmester med kun ett tap på i alt 13 kam
per og en målforskjell på 53—8. Bildet viser vinnerlaget.

Foran fra venstre: Johnny Knutsen, Jørn Frønes, Arild Weholt, 
Finn Morten Steen og Morten Olsen. Bak fra venstre: Oppm. Ingar 
Tennefoss, Øystein Numme, Rune Frønes, Rolf Svennungsen, Kåre 
Numme, Reidar Ringbakken, Reidar Dullerud og Bernt Petter Jør
gensen.
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PO RS-BLA DET 3

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

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

Leif

Herman Holtan
GLASS — PERSIENNER

Kirkegt 35 Telf. 51396
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OMEGA 1toi takt med tiden!

diwte. Qtad
Enkelte - lurer seg selv

USTABILT.

Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

qå til

SKIEN SKIEN

VI

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

......... 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.

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Avdelingskontor VEST

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene 

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51150

Red aksjons medlemmer: 
Else Grotnes og Oddvar Skjelbred 

Postgiro 54 954
Jccobscns Boktrykkeri, Porsgrunn

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

BUSSE
Anbefaler sin

TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING
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Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

helhjertet innsats av samtlige. 
Det var nå tydelig at denne kam
pen ville de vinne, og gjorde det 
da også, 2—0 ble sluttresultatet. 
Opptimismen foran de neste kam
pene ble straks tent. Men hva 
hendte? Start på stadion var nes
te lag som skulle «kverkes». Seier 
i denne kampen betød toppplas- 
sering på tabellen. Derfor ventet 
vi da også spill og innsats av gut
tene deretter. Imidlertid ble alle 
som en skuffet. Laget var ikke til 
å kjenne igjen fra Mosskampen. 
Både gnist og innsats var borte, 
og vi tapte til slutt 0—1. Noe bed
re, men ikke godt nok, ble det i 
den påfølgende hjemmekampen 
mot Vard. To goaler i 2. omgang 
sikret oss begge poengene. Men 
så, stikk i strid med mange dystre 
spådommer, slo laget ut i full 
blomst mot Ulf i Sandnes. «Pors 
trillet ball-i-hatt med sine mot
standere», het det i rapportene 
etter den oppsiktsvekkende og 
ikke desto mindre gledelige 7—0 
gevinsten. Slike sifre utgjør fak
tisk et poeng alene og er gode å 
ha i bakhånden når regnskapet 
skal gjøres opp.

Som man vil se av forannevnte 
har det, bortsett fra de to siste 
kampene, blitt seier og tap i an
nenhver kamp. Dette viser en viss 
ustabilitet i laget. Man har van
skelig for å spille to gode kamper 
på rad. Nå er selvfølgelig ikke 
alle lag like lette å møte og det 
er heller ikke alle vi har like godt 
«tak på». Start er godt eksempel 
her. Har vi noen gang vunnet 
over dette laget? På den annen 
side: hvis vi tenker på å gå helt 
til topps, og det gjør vi vel, må 
jo våre argeste konkurrenter set
tes på plass på en nokså overbe
visende måte. Når så ikke skjer 
dukker uvilkårlig spørsmålet om 
vi er gode nok for en enda høyere 
divisjon opp. Vi overlater til hver 
enkelt Porser å vurdere det spørs-

Pen gest av boksegruppa.
Til sitt stevne i Porsgrunnshal- 

len fredag 6. oktober hadde bokse
gruppa invitert hele A-laget i fot
ball til en avslappende kveld foran 
det viktige oppgjøret mot Østsi
den i Fredrikstad to dager senere.

Pent gjort av boksegruppa.

målet. Vi kan jo si det så enkelt 
som at ett, ja muligens to lag går 
opp. (Lag nr. 2 skal spille kvali
fisering mot samme lag i den an
dre avdelingen, pluss vinneren i 
Nord-Norge). Da kan det like 
godt bli oss som noen annen som 
tar veien opp i toppserien.

Når dette skrives gjenstår 
kamper i årets 2. divisjonsserie. 
Start ligger på toppen av tabel
len med 21 poeng, vi har 20. Man 
må vel si at høstsesongen for vårt 
vedkommende har vært opp og 
ned. Det begynte med tap for 
Bryne, fortsatte med seier over 
Florvåg. Så kom det forsmedelige 
nederlaget for Odd i Skien. Det 
ble 0—1, men etter den sterke 
annenomgangen burde og skulle 
vi minst hatt uavgjort. Det ble 
kjempet drabelig av alle mann og 
skuddene haglet mot Odd-buret, 
men i nota ville ikke ballen. I 
neste kamp het motstanderen 
Moss og matchen skulle gå på 
Meløs. Av tidligere erfaringer vis
te vi at dette ikke ble noen lett 
oppgave og vi reiste til Moss med 
bange anelser. I det hele tatt var 
det ikke så mange som levnet oss 
noen sjanse i dette oppgjøret. 
Men det skulle nå først spilles da. 
Og det skal vi hilse å si at det til 
gangs ble gjort. Vi fikk, som man 
vil huske, litt av flying start. Sta- 
dionuret var bare så vidt kommet 
igang før den første Porsballen 
satt kontant der den skulle. En 
psykologisk viktig scoring, altså. 
Resten av kampen var det en

Vi hadde hørt at Kåre var al
vorlig syk, og at en måtte frykte 
det verste. Slik gikk det da også 
dessverre, Kåre er ikke lenger i 
blant oss. Her i vår forening var 
det særlig fotballgruppa. Stadion- 
styret og Bingo-komiteen som 
fikk høste fordelene av Kåres inn
sats.

Han var alltid villig til og påta 
seg et tillitshverv. I Fagforenin
gens Sangforening, på arbeids
plassen på Herøya, ja over alt 
hvor Kåre deltok ble han meget 
avholdt og benyttet som tillits
mann.Hans lune og rolige vesen 
gjorde at han vant seg mange 
venner.

Her i idrettsforeningen vil Kå
res bortgang bli merkbart, ikke 
bare på grunn av hans tillitshverv 
men kanskje mest fordi en god 
og vennelig kamerat er gått bort.

Vi takker ham for det arbeid 
han nedla, og for alle gode min
ner og lyser fred over hans minne.

O. M.

lobben?
li S

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telef. 50 693 Porsgrunn Telf. 50 693
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ESSEM plast BoksegruppaSmåguttene

ALT FOR SYKLER OG SPORT

PORSnReparasjoner

SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51487

Porsgrunn
IKinoAndr. Aasland

J ern varef orretning

SPORTSARTIKLER

Porsgrunn
Verft

Leif

PARKRESTAURANTEN A/S — PORSGRUNN
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EssoVAUXHALL
er bilen

serviceFUNNEMARK
er stedet

Telefon 50 834

v/ Broen

Storgt. 84 b — Porsgrunn

Telef. 51730 — V. Porsgrunn

Blomster for alle anledninger i inn- og utland
Bukett- og kransebinderi

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Også NM
Men det er ikke bare i serien 

våre juniorer har gjort det skarpt. 
Okså i NM har guttene sannelig 
satt dype spor etter seg. I skri
vende øyeblikk er man klar for 
kvartfinalen. Motstanderen heter 
Vard og matchen går i Hauge
sund. Sikkert ingen enkel opp
gave, noe man heller ikke kan 
vente så langt opp i rundene. Men 
vi tror de unge guttene har fått 
endel selvtillit etter som man er 
godt fra seier til seier. Vi hadde 
ærlig talt ikke så stor tro på at 
man skulle tukte Viking i 4. run
de. Spillerne viste imidlertid in
gen respekt for sine mer berømte 
motstandere og vant kampen. 
Flott levert, gutter!

Større satsing på egne folk 
i stevner gruppa arrangerer.

— Vi står mye sterkere i år 
enn vi noen gang har gjort i 
boksegruppa, sier den driftige 
formannen Erik Johansen til 
Porsbladel. — Jeg tenker da på 
rekrutteringen og fremmøte til 
treningen. På den første trenin
gen i år (or juniorer og seniorer 
var det hele 14 stykker, og så 
mange har vi aldri hatt, legge*’ 
formannen til.

GULLMERKE til Paul Roar Heie
Ved sesongens første guttestev- 

ne i boksing i Horten viste Paul 
Roa Heie særs lovende takter og 
klarte fordringene til gullmerket. 
Motstanderen i «gull-kampen» var 
klubbkameraten Odd Fjone. Por
sene måtte møtes innbyrdes da 
det ikke var andre motstandere 
til dem. Forøvrig i stevnet ble det 
seier til Sten Halvorsen og 2. 
plass til Jens Tysted i mellom
vekt. Sten Halvorsen vant sin 
første kamp over en AIK-LUND’- 
er, mens han i finalen beseiret 
klubbkameraten Jens Tysted.

Trond Rollefsen vant sin kamp 
så klart som 3—0.

motstander til Nils Dag Strømme. 
Får vi ikke en brukbar mann i 
noenlunde nærhet, dropper vi he
le Strømme til et stevne, forsikrer 
Erik Johansen oss. Av meget go
de og lovende juniorer har vi 
Odd Fjone, Petter Rød Pettersen, 
Øystein Nenseth og Tom Gisle 
Skarnes. Disse er etter min me
ning like gode trekkplastere som 
noen annen. Det er en fornøyelse 
å se disse karene i aksjon. Rart 
måtte det derfor være om ikke 
en av disse ihvertfall hentet hjem 
en NM-tittel denne sesongen.

STEVNER OGSÅ FOR GUTTE- 
BOKSERE

Tidligere bestemte boksefor- 
bundet at det ikke skulle være 
kamper for gutteboksere. Dette 
har tydeligvis ikke vært noe po
pulært tiltak, ikke minst for re
krutteringen til sporten. Dette 
bare å trene og trene uten å få 
en eneste kamp, fristet ikke en 
ungdom i dag.

— Nei, det er helt sikkert, sier 
Erik. Derfor har jeg kjørt hardt 
på forbundet i denne saken, ikke 
minst på tinget tok jeg det opp. 
Resultatet har blitt at forbundet 
har lempet på bestemmelsen. Fra 
og med inneværende sesong er 
det igjen klart for guttekamper. 
Men noen snakk om knock-out- 
oppgjør er det selvsagt ikke. Det 
skal kun være teknisk boksing 
og det skal dømmes etter Ferdig- 
hetsmerke-reglementet, opplyser 
Erik.

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland

Abreham Aas
atocgt 106 Telefon 52102

og juniorene
avdelings vinnere

Jr.laget har inntil 4. runde ikke 
sluppet inn en eneste goal ’

I tillegg til B-lagets kretsmes
terskap har vi fått avdelingsvin- 
nere både blant junior- og små
guttelag I. Kampene om krets
mesterskapet for disse er i full 
gang når disse linjer settes på 
papiret. I sin første kamp mot 
Odd i Skien tapte juniorene 0—1, 
mens småguttene i sine to semi 
finaler henholdsvis ute og hjem
me har spillt uavgjort 3—3 og 
1—1 mot Herkules. En tredje- 
kamp om finaleretten må derfor 
til på nøytral bane. Hyggelig måt
te det selvsagt være om junior
laget såvel som småguttelaget 
stakk avgårde med KM-ti tiene. 
Men om det glipper skal lagene 
likevel vite at de har gjort en ab
solutt respektabel innsats i Pors- 
trøya i år. Klimaet er i forhold 
like hardt i de aldersbestemte 
klasser som blant seniorene. Ju
niorlaget fikk på sine 11 kamper 
20 poeng og et målforhold på 
56—2.

4 STEVNER DENNE SESONG.
— I alt har vi 4 stevner på pro- 

grammet denne sesongen. To før 
jul og to på nyåret. Det første 
stevnet går i Porsgrunnshallen 
fredag 6. oktober og er mot Ål- 
borg-alliansen. Her blir det 12 
kamper og vi stiller med gutter, 
junior og seniorer. I det hele tatt 
kommer vi nå til å satse mye mer 
på våre egne boksere til våre stev
ner. Jeg tror disse vil samle like 
mange tilskuere som folk uten
fra. Vi kommer f.eks. ikke til å 
ringe Europa rundt for å skaffe

I

På sin vei til kvartfinalen har 
laget slått ut Grane/Arendal med 
4—0 i 1. runde, Larvik Turn med 
de samme sifre i annen, så ble 
Ulefoss slått 3—0 oppe på Ulefoss 
mens altså Viking ble sendt hjem 
med 0—1 i 4. runde. Som man vil 
se av resultatene har ikke laget 
sluppet inn en eneste goal hittil 
i undene! 12 mål derimot har blitt 
satt i motstanderenes nett.

Leif.
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Brødr. KarlsenBUNt SENIORLAUGET INVITERER - SMÅGUTTENE MED I

til «Husker du» (dtvp
aftenPorsgrunn

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52506 — 52 507

Alfred Sport
I toppform Telefon 51 404 — Porsgrunn

Eneforhandler Telf. 52 121V. Porsgrunn

TEXACO
Vi utfører

Smøring Oljeskift
Vask Hjulavballansering

Se også vårt store utvalg i
Bilrekvisita Kasettspillere og Band

*

*

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

I 
i |

SKIGRUPPA holder sitt årsmø
te i klubbhuset lørdag 21. okto
ber.

utfallet av ferdigspillte 
dette i høst:

Bryne — Pors 
Pors — Florvåg 
Odd — Pors 
Moss — Pors 
Pors — Start 
Pors — Vard 
Pors — Vard 
Ulf — Pors 
Pors — Sandefjord 
Østsiden — Pors

Juniorene røk ut i kvartfinalen.
All ære av innsatsen, gutter! 

Dere har gjennom fem NM-run- 
der såvisst ikke gjort skam på 
Pors-navnet. At det i den siste, 
nemlig kvartfinalen, ble så klart 
som 4—0 nederlag for Vard i Hau
gesund, skal dere ikke ta tungt. 
Det ble tap for et bedre lag og da 
er det bare å bøye seg.

Gratulerer med innsatsen både 
i cup og serie!

Norway Cup — en giganttur- 
nering i fotball for de aldersbe
stemte klasser — ble holdt i Oslo 
i sommer. Hele 420 lag fra lille
putter til og med juniorlag fra 
Norge, Sverige og Danmark var 
med. I alt ble det i løpet av den 
uken cupen holdt på spilt ikke 
mindre enn 900 kamper. Oppgjø
rene fant sted på det store Eke- 
bergfeltet der 18 baner var i bruk 
fra morgen til kveld. Finalene ble 
spilt på Bislett. Vårt småguttelag 
I var med i turneringen og gjorde 
en meget god innsats. Guttene 
vant sine fire første kamper i sin 
pulje før de måtte si takk for seg. 
Selv om ikke de unge porsere 
nådde frem til finalen i den harde 
konkurransen, var det sikkert en 
opplevelse bare å få være med 
å møte helt ukjente lag. Under 
Oslo-oppholdet var guttene inn
kvartert på en skole.

'e&toiden SBeMdin &
Porsgrunn — Telf. 53410

BLIKKENSLAGER VERKSTED

Telefon 50 409

STOR PORS-DAG
Søndag 24. september 1972 vil 

stå i fotballgruppas historie som 
litt av en merkedag. I 2. divisjon 
ble det seier over Ulf med utklas- 
singssifrene 7—0. Så gikk vårt 
sterke juniorlag bort å slo Viking 
1—0 i 4. runde i NM og sikret seg 
dermed kvartfinaleretten.

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen
TORVET

3— 1
4— 2
1— 0 
0—2 
0—1
2— 0
2— 0 
0—7
3— 0 
1—0

l/ELEVISJON

DUDDI KJELLEVOLD RØED 
var en av de to hovedlederne for 
en norsk ungdomstropp som var 
gjester under sommerlekene i 
Miinchen.

GLIMRENDE SPEAKER!
Gjennom de fleste av sesongens 

hjemmekamper har det lydt en 
klar og veltalende stemme utover 
eteren. Publikum har med dette 
vært sikret førsteklasses speaker- 
service. For de som ikke måtte 
vite det, tilhører stemmen den 
kjente motorsportsmannen Tore 
Kittilsen. På publikums vegne øn
sker vi den gode Kittilsen velkom
men tilbake neste år. På en «deli
kat» måte presenterte han gjen
nom høytaleren sine informasjo
ner til publikum.

SMÅGUTTELAG I TIL FINALEN
For å avgjøre hvem som skulle 

komme til finalen måtte Pors og 
Herkules’ smågutter spille tre 
kamper. I de to første, på hjem
me- og utebane ble det henholds
vis 3—3 og 1—1. I den tredje 
kampen var det derimot ingen 
tvil. På nøytral bane (Helges 
plass) vant Pors hele 4—0. Brede 
Halvorsen satte inn tre mål, mens 
Atle Hansen scoret ett. I finalen 
møter våre smågutter Skidar. 
Kampen spilles etter at dette nr. 
av Porsbladet er gitt i trykken, 
så et eventuelt kretsmesterskap 
til Pors skal vi komme tilbake til. 
Men Skidar, som alltid har hatt 
gode småguttelag, blir en lei nøtt.

I samarbeide med damegruppa 
vil vi fredag den 27. oktober invi
tere alle foreningens medlemmer 
til en såkalt «Husker du» aften. 
Her vil musikken vi har fått tak 
i spille kjente og kjære melodier 
som alle kan være med på å syn
ge. Vi håper med dette å skape en 
riktig koselig atmosfære i klubb
huset den kvelden, sier Senior- 
laugets formann Wilhelm Karl
sen. Formannen legger til at det 
foruten musikk, sang og en sving
om også vil bli bevertning. Med 
andre ord noe for enhver smak.

Når det gjelder møtevirksom
heten i seniorlauget utover kan 
jeg si at vi skal holde et julemøte, 
men da bare for våre egne med
lemmer i lauget. Foruten ved den
ne anledning eller senere vil vi 
invitere koleger fra en annen fore
ning i kretsen. Det kan jo være 
artig å komme sammen med an
dre også, sier formannen.

— Til våre interne møter pleier 
vi å være omkring 20 — 25 styk
ker. Det regner jeg for ganske 
bra, men vi er på den annen side 
interessert i å få med oss flere. 
Kanskje setter vi igang med en 
aldri så liten vervekampanje ut
over høsten. Særlig de litt yngre 
kunne vi ønske å se mer til, fast
slår Wilhelm Karlsen.

Til orientering nevner vi at al
dersgrensen nedad er 40 år.

HARRIET FJELDVIK er inn
valgt som varamann til styret i 
turnkretsen.

UT AV CUPEN SÅ DET SANG!
Som vi antydet i forrige num

mer var det med bange anelser 
vi så fram til 3. rundeoppgjøret 
mot Fram i Larvik. Det gikk da 
også dessverre som fryktet. Vi 
drøsste med 1—6 nederlag, ut av 
årets cup så det riktig «sang». 
Men gutta kommer forhåpentlig 
sterkere tilbake neste år.

2. DIVISJONSRESULTATER 
Inntil 1 kamp før serieslutt er 

kamper
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Gå til

BOTNEN
Osebro 52 328Telefon v. brua 52 951 —

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

SJOKOLADETOBAKKFRUKT
V. PorsgrunnTelefon 50 260

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

H, W. Marthinsen A.s
Telefon 52 392 — Porsgrunn

Produsent for Telemark:

Luodetangens Bryggeri

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

G ULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

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

fra

Porsalon aklHar fra endrø keramiske ma
terialer ved sitt rono, hvite utseende cg eta 
store styrke, ikke uten grunn bla porselen 
før kalt <det hvite gull». Her vises kaffe- 
serviset Spire, en stllron og moderne re
presentant for det tradlojonsrikc Porsgrund 
■porselen. Spira fåea også som middags- 
og te-servlse. Spør etter Spire 
fra Porsgrunds Porselænsfab-ik.

KLÆR TIL ENHVER !
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

R2FIEX
Torgt. V. Porsgrunn

K&SrKKlijPN - MKHHOIKV'l'l I*'N11 - rmUWMl

Ved brua Porsgrunn Telf. 51 632


