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Her er de slagferdige Pors-gutta som Vant hver sin klasse i 
begynner-NM i boksing i Oslo.
Foran fra venstre: Petter Rød Pettersen, Paul Roar Heie, Odd Fjone. 
Bak Tom Gisle Skarnes som også ble juniormester, og trener Thor 
med Stein Halvorsen på sine sterke skuldre. Stein ble beste bokser 
utenfor Oslo.
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Selv ikke oss9 93U!
Av prost Gunnar Holtskog.

Passet bra.

HUSK!

Burde vært avgjort

Red.

FIN SESONGAVSLUTNING FOR SMÅGUTTENE

og ønsker samtlige en riktig god jul og et godt nytt år!

Redaksjonen.

II
ekstratog” brakte 

til 1. divisjon!

NY
HÅNDBALL-
FORMANN

Vi tar gjerne imot stoff, men vær 
oppmerksom på at det bare må skrives 
på den ene siden av manuskriptarket. 
Dette av tekniske grunner.

Redaksjonen.

Redaksjonsmedlemmer: 
Else Grotnes og Oddvar Skjelbred 

Postgiro 54 954

TAKK FOR I ÅR 
GOD JUL OG GODT NYTT-ÅR!

Tore Halvorsen 
Ingun Hansen 
Sonja Pedersen 
TomGavem 
Inger Lill Augestad 
Tore Ludvigsen 
Arne Gustav Rugseth 
Ragnar Hjellum 
Tore Ludvigsen.

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

— Dette resultatet passet oss bra. 
Nå er vi i angrepsposisjon og Raufoss 
skyhøye favoritter, sa "Otten”. Det 
skulle være unødvendig å gjenta hva 
som skjedde oppe på Raufoss. De 
"sårene” vil man nødig ha ripet opp 
gijen. At det går an å være så nær en 1. 
divisjonsplass og så mislykkes.

på I-lagct, og Kjell Hansen på Il-laget. 
Begge fikk hver sin flotte bag. Bag 
vanket også til årets mest uheldige 
spiller: Kai Richter. Kai brakk benet 
allerede etter få minutters spill i den 
første treningskampen i år. Dessuten 
ødela han hånden i Oslo under 
Norway-Cupen. Apropos Norway-cup, 
for sin puljeseier der fikk smågutte- 
laget I hvert sitt diplom.

Selv om det ikke ble noe krets
mesterskap på II-laget har de ikke gjort 
noen dårlig figur for det. Guttene fikk 
da også sin velfortjente takk for 
innsats.

Etter vår og flere andres mening 
burde 1. divisjonskontrakten vært 
avgjort mot Østsiden. I den kampen 
hadde vi så mange gode måltilbud at

Den 26. oktober var det ”liv og 
røre” i klubbhuset. Da hadde begge 
småguttelagene sin avslutningsfest. 
Programmet fulgte vanlig oppskrift. 
Det vil si pølser, rundstykker og brus 
til bevertning og film som under
holdning. Guttenes innsats på banen 
hele sesongen har trener og ledere fulgt 
nøye, det kom til uttrykk når 
innsatspokalen skulle utdeles.

Disse tilfalt Henning Hafenbrådl, 
Tom Gulliksen, Torgeir Jansen og 
Terje Sørdahl. At man tydelig kan 
spore framgang hos spillerne gjennom 
sesongen er alltid gledelig. Morten 
Lindgren var den mest framgangsrike

Einar Klingberg 
ny håndball-form.

Akkurat i det Porsbladet skal i 
trykken velger håndballgruppa Einar 
Klingberg til ny formann etter Tom 
Gavem. Styret ellers: 
viseformann 
sekr. 
kass.
styremedlem
1. varamann
2. varamann 
UK

— Vel, gutter, det går flere tog, sa 
Per Dahl i garderoben etter 0—1 
nederlaget for Østsiden i Fredrikstad. 
(Et nederlag som altså betydde at vi i 
den aller siste serieomgangen måtte gi 
fra oss topp-plascringen på tabellen).

— Jeg er redd det siste toget er gått, 
jeg, Per, svarte Ragnar Nummc. Dess
verre skulle han få rett. Vi husker alle 
hvordan det gikk i kvalifiserings
kampene. 1 den første hjemme mot Mo 
fikk vi en ubehagelig overraskelse. 
Nordlendingcnc var langt bedre enn 

l^sitt rykte. Det var de som spilte 
fotball. Med silt hurtige og bevegelige 
spill fikk de våre 11 mer eller mindre 
ut av stilen. Det var derfor helt 
fortjent at gjestene ledet både 1 -0 og 
2-1 for vi til slutt klarte 2-2.
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Vi takker våre abonnenter, annonserer

og andre forbindelser for i år,

ikke du slått i stykker inne i deg? 
Er du ikke syk på sjel og kropp? 
Merker du ikke hvordan farer 
truer deg? Kjenner du deg ikke 
sperret inne av overmektige 
krefter? Tenker vi litt nærmere 
overdette, niå vi svare jo, jeg gjør 
det.

Gud vet at ingen av oss makter 
å registrere hvor stor den fare er 
som truer oss, og hvor hjelpeløse] 
vi er. Men om vi ikke registrer 
det, så gjør han det. Midt inne i 
vår situasjon sendte han sin egen 
sønn og lot englene juble det ut: 
"Eder er idag en Frelser født som 
er Kristus, Herren i Davids stad".

Vi er mange som har opplevet 
at dette ikke er et fromt eventyr, 
men en virkelig Frelse som 
helbreder og heler, som frigjør og 
fører oss inn til et åpent og 
tilitsfullt forhold til Gud.

Derfor sier vi: Jul er frelse! 
Den opplevelseit er så ufattelig 
rik, at den ønsker vi at også du 
skal få oppleve denne julen.

Fra OSLO-pressen
W MM -guttene

Fem NM-titler av fem mulige er noe 
som gir "gjenklang". Å få kritikk 
deretter er ikke mer enn fortjent for 
våre 5 unge boksere som altså gikk 
bort og vant hvert sitt 
Norgesmesterskap i begynnerklassen. 
Aftenposten, Norges største avis, skrev 
dette etter bragden: "! weltervekt fikk 
vi mesterskapets beste og mest lovende 
bokser. Stein Halvorsen viste fin 
teknisk boksing og god slagkraft med 
rene treffere. Han røpet muligheten til 
å få opp en ny Pors-bokser i norsk 
toppklasse." "Paul Roar Heie vant på 
bedre variasjon, og Petter Rød 
Pettersen viste et solid repertoar, 
dessuten hadde han tyngden godt med 
i slagene og en bra snert. Odd Fjone 
vant sin kamp på gode rette venstre," 
skrev avisen. "Tom Gisle Skarnes 
bokset meget godt etter å ha kommet 
over den litt famlende åpningsrunden. 
/ de to siste rundene "satt" 
dobbel tstøtene med venstre og 
påfølgende høyre titt og ofte med stor 
presisjon", sto det å lese. Om den 
samlede laginnsatsen ble det skrevet: 
"stevnets store beholdning var 
Pors-troppens innsats."

Alle bar vi opplevd hvordan et 
enkelt ord som vi leste eller 
hørte, plutselig utløste mange 
tanker hos oss. Når du leste det 
lille ordet jul, hvilke tanker var 
det da som dukket fram hos deg?

Jeg tror neppe det var tanken 
på frelse som meldte seg først. 
Jul — juletre, julegaver, julemat, 
juletravelhet, julenisse, hygge, 
kos, minner om de mange 
jtdekvelder med gang rundt 
juletreet og gaveutdeling. Var det 
ikke omtrent dette som dukket 
opp hos deg? Det er vel nokså 
normalt for oss å tenke slik.

Jul — frelse! Det virker 
fremmed på mange. Frelse er et 
belastet ord. Et ord som mange 
reagerer på med forakt. At de 
skulle trenge noe slikt, nei! 
Likevel er det ingen ord som 
passer bedre sammen enn jul og 
frelse. Frelse betyr å bli gjort hel 
og frisk igjen, reddet ut fra fare, 
føre en ut i fritt rom. Er ikke 
dette aktuell tale for deg? Er

ihvertfall ett av dem skulle gitt scoring. 
For hadde porseme scoret først tror vi 
neppe vertene hadde gjort noen særlig 
anstrengelse for å vinne. Eller for å si 
det på en annen måte: ett Pors-mål 
ville kanskje vært opptakten til flere. 
Da hadde guttene med 1-0 ledelse i 
”lomma”, fått den nødvendige roen 
over seg, og konsentrasjonen i 
skuddsyøyeblikket ville blitt bedre. 
Dermed også større sjanser til å få 
ballen i nota. -Dette kan bli kostbare 
”misser”, tenkte vi i 1. omgang da 
Porsskuddene suste over og utenfor. 
Det ble det da også. Selv ikke da Idar 
var alene med keeper, lyktes det. 
-Gutten mangler rutine, sa Karl 
Skifjeld etter kampen. Det hadde han 
sikkert rett i. Når Idar får noen år på 
"baken”, feiler han ikke i slike 
situasjoner. Forhåpentlig . ..

Selv om det ikke ble noen 1. 
divisjonsplass vil vi takke samtlige 
spillere for innsatsen gjennom hele 
sesongen og ønske lykke til neste år. 
Det går som nevnt flere tog. Det er 
bare å "stige på” igjen.. .
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4 på B-kurs i turn Finn Morten

Else.

Bandygruppas styre 
og tillitsmenn

Reidun Thronsen, Wenche Boklund, 
Nunne Jacobsen og Tove Realfsen har 
i høst gjennomgått et B-kurs, i turn. 
Søkere til kurset måtte ha gjennomgått 
A-kurs med etterfølgende minst 1/2 
års praksis i instruksjon. Kurset har 
gitt deltakerne videreutdanning som 
instruktører.

februar, 
hopp 
jenter

et
og
og

Bandygruppa har bestemt å holde sitt 
årsmøte tidlig på våren neste år.

for

Jan «høstens spiller» 
treningsvillig.

Blide og fornøyde kretsmestere. 
Foran fra venstre: Jørn Lænnn, Reidar 
Bjørbæk, Arnt Fossan, Tor Wennerød, 
Tom Isak Holtan, Basse Weholt Jan 
Rasmussen. Bak fra venstre. Per 
William Nilsen, Henning Hafenbrådsl, 
Pål Askedalcn, Ole Einar Grimsgaard, 
Brede Halvorsen, Atle Hansen, Morten 
Lindgren. Kai Richter, Petter Vadiz.

(Foto: Ramsvik)

Heia "Finni"!
1 veldedighetskampen mot Brevik 

slutten av oktober slapp UK til flere av 
våre lovende juniorspillere, blant andre 
Finn Morten Steen. ”Finni”, som han 
pupulært kalles, spilte back så det var 
en fryd å se. Tacklingssterk, bra 
plasseringsevne og fine avleveringer. 
"Finni” avslørte seg med andre ord 
som et stort back-talent. Han må tas 
godt vare på!

—Husker dere vi lovet hverandre for 
2 år siden?, spurte en av småguttenes 
ledere, Macka Grimsgaard. da han 
berømmet kretsmesterenes innsats i år.

-Jo, svarte han selv, den gang 
bestemte vi at i 1972 "ville” vi ha et 
kretsmesterskap. Da ville smågutte- 
laget bli så godt at en KM-titel var 
innen rekkevidde. Vi har nådd vårt 
mål. Småguttelag I kan smykke seg 
med titlen Telemarksmestere 1972.

Vi for vår del må innrømme at vi 
hadde ikke særlig tro på at dette laget 
ble mestere. Etter å ha sett det i den 
første finalen mot Skidar på 
Helges-plass der det ble 1-2 tap, mente
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len — Strengere krav enn de vi har til 
Elitcballen er det ikke mulig å få, sier 
"Jeisen". Dermed skulle det vel også 
være sagt hvilke tekniske ferdigheter 
de unge ma være i besittelse av for å 
sikre seg dette gjeve trofe. som er en 
statuett med inskripsjon.

6 år på lilleputtlaget

Tor Wennerød har vært med 
på lilleputtlaget i hele 6 år. Det 
må vel være langt bort i mot 
rekord?

Jan Runar Arvesen, Herre, er igjen 
innmeldt i Pors. Han er en meget 
lovende fotball dommer.3 eliteballer i år

Helge Lille fjære, Agnar Vee Haugen 
og Rune Frønes har i år klart 
fordringene til Eliteballen. Eliteballcn 
ble for første gang innført i 
junioravdelingen i fjor. Det er et 
internt tiltak innen Pors. Hensikten er 
om mulig å skjerpe de tekniske 
ferdigheter ytterligere utover gullbal-

UK for A-laget:
Morten Pettersen (oppmann), Arne
Johannesen og kapteinen.
B-Uk. Kjell "Bakern"
(oppmann) og Rolf Nilsen.

vi at laget var for ujevnt besatt og at 
Skidar-guttene også i returkampen på 
stadion ville ta innersvingen pa 
porserne, eller i det minste klare 
uavgjort. Dermed var mesterskapet 
sikret for dem. Men den gang ei! De 
unge, innsatsvillige porserne mente noe 
annet. De hadde den rette 
innstillingen: -vi er ikke slått på 
forhånd! Og guttene var såvist ikke 
slått. Hverken på forhånd eller etterpå. 
En seier på hele 6-0 kunne de gå av 
banen med, og kretsmesterskapet ble 
igjen på Vestsida. Gratulerer gutter! 
Og takk for at dere gjorde vår tvil til 
skamme.

Trim på Klyveskolen

Skigruppas medlemmer har 
oppdaget den store fordelen det er å 
være i god fysisk form. Derfor har de 
satt igang med triming en gang i uken. 
Stedet er Klyve skoles gymnastikksal, 
og det trimmes hver torsdag fra 
klokken 19.30 (1/2 8). Nå er det 
selvsagt intet "hardkjør” dissa gutta 
driver med, derfor er det også 
muligheter for enhver å bli med. Altså: 
møt opp på Klyve skole hver torsdag 
til en forfriskende trim-time. Det vil 
ikke gjøre det annet enn godt.

62 ifjor - hvor mange i vinter?
Om man ikke alltid vinner, er det 

ihvertfall gøy og oppmuntrende å få 
premie for sin innsats. I 
fjorårssesongen tok våre skiløpere 62 
premier. Guttehopperne 32, derav ti 1. 
premier, langrennsjentene og guttene 
21 og seniorhopperne 9 premier. Hvor 
mange blir det denne sesongen?

Juniorutvalg:
Nils Olaf Isaksen (oppmann), Tom 
Hellerich, Finn Morten Steen, Arne 
Johannesen, Bjørn Bach, Thor Helge 
Halvorsen.
Materialforvaltere: Tom Hellerich og 
Ame Johannesen.
Avisprotokollfører:
Steen.
Valgkomite: Asbjørn Wennerød, Carl 
Sverre Vibeto, Bjørnar Natedal.

inneværende sesong har 
bandygruppa valgt følgende styre og 
tillitsmenn:

Formann: Arne Hegna
Viseformann: Carl Sverre Vibeto
Sekretær: Bjørn Bach
Kasserer: Nils Olaf Isaksen 
Styremedlem: Per Dahl
Varamenn: Thor Helge Halvorsen, 
Øyvind Nenseth.

Ny "husker du"—aften
Seniorlaget og damegruppa hadde, 

etter hva vi erfarer, suksess med sin 
"Husker du” aften i klubbhuset 27. 
oktober. En fullsatt sal og gode 
musikere fikk stemningen virkelig opp. 
Alle var enige om at dette var en 
"Husker du" aften man sent vil 
glemme. . .

Seniorlaget opplyser at man har 
planer om å gjenta suksessen en gang 
ut på ny-året.

Rugtvedtrennet 24. februar
Tre renn står på skigruppas 

program i vinter. Det er det 
tradisjonelle Rugtvedtrennet som 
holdes 23. 
Områderenn 
kretslangrenn 
gutter.

Fotballgruppa: Realf Rollefsen
(form.), Per Dahl (A — oppmann) og 
"Dutte” Realfsen jr. oppmann.

Hans Haukenes og Gudmund
i Holmenkollen

Hans Haukenes og Gudmund 
Madsen ska/ være må/dommere under 
vinterens Holmenkollrenn. En 
smigrende oppgave må dette være. 
Lykke tii!

4 forbundsdommere i ski
I Pors har vi 4 

forbundsdommere i ski. Det er 
Aanund Lia og Egil Kristiansen i 
hopp (stildommere), mens 
Gudmund Madsen og Hans 
Haukenes er måldommere. 
Dessuten er det 4 kretsmåle- 
dommere pluss 3 aspiranter.

Vel 10.000 på hjemmekampene
- Vi hadde 10.376 tilskuere pa våre 

9 seriekamper på stadion iår. Det gir et 
gjennomsnitt pa 1.153 pr. kamp. Pa 7 
kamper itjor var det 8.480 med 835 i 
gjennomsnitt, forteller fotballgruppas 
kasserer. Bjørn Realfsen.

- Hvilken kamp trakk mest folk 
iår?

- Odd-kampen med 2.200. Men jeg 
lurer pa om ikke dette tallet ville blitt 
overskridet dersom vi i den siste og 

^avgjørende kampen hadde hatt 
'Østsiden hjemme istedet for ute, sier
Bjørn og legger til: - litt pussig synes 
jeg der er at vi fikk flere penger (kr. 
14.511,-) igjen fra bortekampene 
ifjor, da det ble spilt 7. mens vi i år 
fikk 14.159,- på 9 matcher. Hjemme 
har vi spilt inn kr. 58.400.-.

Ingen hadde iår gjort seg fortjent til 
fremmøte-medaljen, det vil si deltatt 
på samtlige seniortreninger. Men Kai 
Gulliksen var den som kom nærmest. 
Et kaffeservise ble den velfortjente 
belønningen. Det samme har Ragnar 
Numme og Ivar Kristiansen fått. 
Ragnar for å ha spilt alle 34 kampene 
iår, Ivar som takk for god hjelp under 
treningen.

Høstens spiller" ble Jan Magnussen. 
Firma Chris May's flotte trofe som 
belønning er mottatt, "otten" har fått 
15-års aktivitetsmedalje, Svein 
Halvorsen og Ragnar Numme 
10-årsmedaljen. Mannen som hele 
sesongen har fått "liv" i harde og stive 
fotballmuskler, Thor Skarnes, er heller 
ikke glemt. Spillernes bønn: - "dø," 
kan du ikke ta meg litt, er alltid blitt 
hørt på med velvilje av Thor.

Våre langrennsjenter og gutter 
startet skitreningen i Rugtvedt 24. 
november. Man har nå en "stall” på 
ialt 15 stykker som har drevet 
forhåndstrening 3 ganger i uken fra 6. 
september. Bandy-gutta begynte 
sprøytingen av skøytebanen 24. 
november.

Der penger aktes høyt, aktes dyden 
lavt.
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FUNNEMARK
er stedet

VAUXHALL
er bilen

Vestsiden Blomsterforretning
Nummø og Handeland

Telef. 51 730 — V. Porsgrunn

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

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

ALT POR SYKLER OG SPORT

Reparasjoner

Det er stor aktivitet i turngruppa for 
tiden. Mandag, onsdag og torsdag er 
det et yrende liv i turnsalen og ofte 
trangt om plassen. Husmortroppen har 
vi måttet dele i 2 partier på grunn av 
plassmangel.

Vi er nå ca. 500 medlemmer, og har 
det høyeste medlemstall innen turn i 
Telemark. Seks partier er i sving og de 
er fordelt slik:

Herrer:
William Grotnes, Arne Stenquist, Kai 
Tangen, Tollef Moen, Hans Hovet, 
Bjarne Sundbø, Vidar Kristiansen, 
Thor Skarnes, Andreas Skilbred.
Altså 30 damer og 9 herrer.
Disse fordeler seg over bronse, sølv, 
gull og viderekomne til Statuetten. Vi 
har ingen Statuettvinner iår.

Åse
Fine 
Lillian

service
v/ Broen 

Storgt. 84 b — Porsgrunn 

Telefon 50 834

34 ferdighetsmerker i år —
Junioravdelingen har såvisst ikke 

lagt på latsiden i år når det gjelder noe 
så viktig som ferdighetsmerkene. Hele 
34 har det blitt. Nemlig 4 gull, 7 sølv 
og 23 bronse. I tillegg kommer 3 
elitemerker som er omtalt på annet 
sted i bladet. I fjor var tallene 5 gull, 4 
sølv og to bronse pluss 1 elitemerke.

Damer:
Bjørg Frenvik, Gerd Realfsen, Else
Grotnes, Reidun Thronsen, Herdis

’ r : ...................................... ......... -
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Her er navnene på merketakerne: 
GULL: Svein Aaltvedt, Per William 
Nilsen, Runar Breiland, Morten 
Lindgren.
SOLV: Gunnar Svarstad, Johannes 
Bjerketvedt, Petter Vadiz, Henning 
Hafenbrådl, Torgeir Jansen, Atle 
Hansen, Kai Richter.
BRONSE: Jørn Lærum, Petter Hovet, 
Einar Eklund, Rune Johannessen, 
Terje Sørdahl, Tor Vibeto, Erik Hovet, 
Tom Askedalen, Kjell Hansen, Per 
Ovrum, Stein Ingebretsen, Hans Berge, 
Bjørn Barth, Terje Paulsen, Trygve 
Eriksen, Tor Wennerod, Lasse 
Kittilsen, Jan Erik Jacobsen, Stig 
Carlsson, Snorre Realfsen, Vidar Sogn, 
Gisle Haugland, Jan Erik Hansen.

Rikt arbeidsår for damegruppa
Vår alltid driftige og hjelpsomme 

damegruppe kan se tilbake på et 
givende arbeidsår. At gruppa har sin 
store misjon i foreningen er det ingen 
tvil om. Damene gjør mye godt. I år 
for eksempel har de gitt nytt piano og 
nye stoler til klubbhuset. Gruppa teller 
omlag 90 medlemmer. Styret har 
denne sammensetning: Hennie Waage, 
formann, Mary Barth, viseformann, 
Unni Johannessen, sekretær, Wenche 
Wennerod, kasserer. Styremedlemmer 
er Anne Helene Halvorsen og Aase 
Gulliksen.

Fremmøtemedaljen er tildelt Mosse 
Magnussen, Borghild Svennungsen, 
Anne Lise Karlsen og Hennie Waage. 
Man har hatt 13 møter foruten årsfest, 
barnejuletrefest, trimtur og tur "mot 
ukjent mål”. Sist men ikke minst har 
damene holdt fest for eldre.

I og med 12 sausøser som gave til 
kjøkkenet i klubbhuset kan man vel si 
at damene "øser” av sin godhet. 
Tradisjonen tro er vinduer og pokaler i 
klubbhuset blitt pusset. For riktig å 
illustrere, damenes allsidighet nevnes 
at flere av dem også har fått tid til å ta 
idrettsmerke.

Prøvene til idrettsmerkct gikk iår 
som f 
syntes å more seg, enten de nå var 
heldige med de forskjellige øvelser, 
eller de måtte streve litt ekstra. Det er 
ikke alltid like lett, enkelte øvelser 
som kan virke lette for noen, må andre 
anstrenge ekstra for å greie. Men 
pågangsmotet er der, og mottoet ser ut 
til a være: Det jeg ikke greier ikveld, 
skal jeg nok ordne neste gang. En fin 
innstilling.

Det cr mange ganger virkelig 
morsomt å se reaksjonen, når en som 
har strevet ordentlig med en vanskelig 
'øvelse, plutselig får det til. Den kan 
best sammenlignes med en 
fotballspillers reaksjon når han scorer 
mål i en spennende kamp, selvsagt i 
mindre målestokk.

Ellers cr det verd å merke seg den 
store tilslutning fra damegruppa iår- 
det tegner bra for den kommende 
sesong. Ønskelig kunne det nok vært 
med litt større deltakelse av mannfolk. 
Hva kan årsaken være til at så 
forholdsvis få av det såkalte ”sterke 
kjønn” er med? Er det frykten for å 
"dumme seg” som skremmer? Denne 
følelse er tilsynelatende ukjent for 
damene, de "dummer seg” heller litt 
ut og er selv med og morer seg over 
det. Det hele er jo en lek, men med en 
mening bak. De som har fullført 
provene iår er følgende:

Abreham Aas
Storgt. 108 - Telefon 52 102

Utenom disse som her er nevnt 
det flere som bare mangler en eller 
annen øvelse for å fullføre prøvene. Vil 
få opplyse at der fremdeles er 
anledning til å fullføre, men det må 
gjøres innen årets utgang for å få 
merket iår.

Hermed sier merkeutvalget takk for 
iår og ønsker alle et godt nytt år - og 
vel mott neste sommer.

Andreas Skilbred.

„ __r Mørk, Mosse Magnussen, Ruth
før med liv og lyst. Særlig damene Jørgensen, Hildur Gronbedk, Inger Åse

Wickmann, Åse Tangen, Wenche
Eriksen, Fine Hansen, Torborg
Hcllerich, Lillian Elseth, Wenche
Wennerod, Wenche Kristiansen, Gerd 
Tveit, Grethe Moen, Unni Svendsen, 
Jorun Karlsen, May Haugland, Anne 
Helene Halvorsen, Anne Lise Karlsen, 
Karin Pettersen, Eva Wærstad, Marit 
Sundbø, Ragna Lorentzen, Tulle 
Skilbred. Ruth Bakken, Eva Melby 
Andersen.

Nøster 5 - 7 år. Instruktrise er 
Borghild Holen. Piker 8 - 12 år. For 
disse er Inger Åse Wickmann "sjef’. Så 
har vi pikepartiet i alderen 12 — 16 år 
med Wenche Boklund som trener. 
Sammen med Borghild Holen er 
Wenche også trener for 
Konkurransepartiet. Reidun Thronsen 
tar seg av damepartiet og husmødrene.

Else.
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TIDLIG 8 STORE BAKKER.

valgt

Oppvisning!

RU NE OG ROLF TOPP-
SCORERE PÅ JR. LAGET Udiskutabel seier

fikk.Meget god sesong for hele jr. avd.

Olaf Ojpftomosmem) rådes? å skøgjmjptpa

Litt rik er enhver

Ingen mangel
i

SKIGRUPPAS
TILLITSMENN

Store ord og fett flesk sitter ikke fast i 
halsen.

Formann Egil Kristiansen 
Viseformann Gordon Jensen 
Sekr./kass. Aanund Lia 
Styremedlemmer Roald Follaug 
og Gunvar Follaug
Varamenn: Gudmund Madsen, 
Bjørn Østland.

inneværende 
skigruppa 
tillitsmenn:

Tom Gisle Skarnes motte to meget 
gode motstandere, og utmanøvrerte 
begge med sin varierte og vel skolerte 
boksing. I sin forste kamp vant han

En av stevnets 
aller beste.

Egil Kristiansen:

UNGGUTTENE MÅ 8KKE SUPPES FOR

utvikling innen langrenn, hvor sporten 
først ifjor kom inn i ”faste former’'. 
Men også hopperne har man stor tillit 
til. Stallen av guttelopere er kanskje 
ikke så stor som ønskelig. På den 
annen side er kvaliteten god, og det er 
viktigst. Guttene er treningsvillige som 
få, derfor vil sikkert ikke resultatene la 
vente på seg. Hopping skulle jo 
absolutt ha grobunn i Pors i og med de 
flotte bakkene med flomlys som vi 
har. Når man dessuten har dyktige 
trenere og ledere til å ta seg av de unge 
er det bare naturlig at optimismen 
råder.

De samme fine treningsforhold når 
det gjelder bakke og flomlys skulle 
også seniorene ha. Men nei, det ser 
ikke ut til å friste. Det er kun Alf 
Hansen vi har å sette vår lit til.

Det farligste kanskje 
ved penger og ære 
er å samle på mer 
enn man orker 
å bære.

som ikke har gjeld.

Av Øyvind Sandersen

Stein Halvorsen var i ilden 3 ganger. 
Han vant etter meget ren og effektiv 
boksing over: Per Stockmann, Pugilist 
på poeng, Kristian Jacobsen, Drammen 
AK ogsa poeng. I finalen stoppet han 
Erik Grunnstrom samme klubb, for 
Thor hadde fått satt seg tilrctte på 
taburetten. Meget overbevisende 

g^boksing av Stein som først begynte å 
trene i høst. At han for sin innsats fikk 
tildelt premien til stevnets beste 
bokser er enda mer imponerende sett 
på denne bakgrunn. En meget lovende 
bokser!

Optimisme
Og vi kan underskrive på at det 

i optimismens tegn møtet ble holdt. 
Man hadde tydeligvis tro på 
skiidrettens fremtid i Pors. Ikke minst 
kunne det konstanteres en fin

Den karen har virkelig evner til å bli 
noe stort. I hele høst har han drevet 
forhåndstreningen sammen med 
Gjerpen-hopperne, nettopp fordi han 
er "enslig svale" i Pors. Denne "enslige 
svalen" har man imidlertid god tro på, 
og hans utvikling blir nøye fulgt. Kan 
vi endelig greie å få frem en storhopper 
i Pors igjen? Det begynner å bli lenge 
siden Per Johannessen og Halvdan 
Haukedal "heijet" som verst i bakken 
rundt om.

Juniorlaget og begge guttedagene 
satte sluttstrek for sesongen i 
klubbhuset den 2. november. Her 
vanket det flotte pokaler til de 14 
juniorspillerne som hadde spilt 5 
kamper eller mer i år. Riktignok ble 
det intet kretsmesterskap, men 
innsatspokalene var ikke mindre 
fortjent av den grunn. Guttene ble 
avdelingsvinnere med 20 poeng og et 
målforhold pa 56-2. Høyest rager 
likevel innsatsen i cupen der man 
nådde kvartfinalen. Toppscorere ble 
Rune Frones og Rolf Svennungsen, 
begge med 22 fulltreffere. Ifjor ble 
Rune toppscorer på guttelaget. Da 
nettet han 23 ganger. Noen toppscorer 
på guttelagene i år kan man dessverre 
ikke utnevne fordi det ikke er ført 
kontroll med hvem som har scoret i de 
forskjellige av årets oppgjør. Derimot 
er plasseringen i serien klar. I-laget 
endte som nr. 2 med kun ett tap. 
II-laget ble nr. 5. Det har vært et 
meget bra år for hele junioravdelingen. 
Jeg mener det er lenge siden vi har hatt 
så fin innsats over hele linjen, fastslår

jeg vil arbeide hardt for langrennet. 
Der har man nå kommet så godt i gang 
at det må følges opp. De folkene som 
satte dette igang ifjor har gjort et 
glimrende arbeide, forsikrer forman
nen. Hopperne våre skal selvsagt heller 
ikke lide noen nød. Men her står og 
faller det på snøen. En ting jeg gjerne 
vil komme inn på når det gjelder 
guttehopperne. er at jeg synes de blir 
kjørt for tidlig i de store bakkene. 14 
- 15 - 16 - åringer som ikke er 
modne nok for større bakker må fa 
fortsette i guttebakkene. mener Egil.

Leif.

over Bjørn Øversjøen. Pugilist, som 
ydet god motstand, men på slutten 
fikk Tom Gisle full valuta for sine 
gode kroppslag, og seieren var helt 
udiskutabel. H aktor Slåke fra Drøbak 
var hans motstander i finalen, og han 
er en riktig hardhaus.

I de to forste rundene fikk unge 
Skarnes ikke helt taket på kampen, 
men jeg synes personlig at hans siste 
runde var en av stevnets flotteste 
prestasjoner, og dette resulterte da 
også i en soleklar seier.

Mot Petters uhyre rutinerte boksing 
hadde han intet å stille opp. Kampen 
hans i finalen mot Tommy Karlsson, 
Tønsbergkameratene var nok en av 
stevnets aller beste, men seieren var 
det bare en mening om: Overbevisende 
Paul Roar Heie åpnet finalene, og anga 
tonen for kvelden for våre gutter. 
Helhjertet innsats og fin, ren, teknisk 
boksing. Motstanderen Svein Larsen 
fra Vika var både eldre og sterkere.

oppmannen Bjørnar Natedal. Sju lag 
har vært med i seriene.

Disse har spilt på laget i år: Runar 
Weholt, Finn Morten Steen, Ragnar 
Hjellum. Ivar Realfsen. Tom Hellerich. 
Agnar Vee Haugen, Morten Paulsen. 
Espen Gundersen, Helge Lillefjære. 
Runar Breiland. Rolf Svennungsen, 
Rune Frones, Jørn Thommesen, Alf 
Lindsheim.

Trener har vært "Jeisen”, mens 
Karl Skifjeld har hatt guttelaget.

sesong har
følgende

MER BERGEN
En kjuagutt i Bergen hadde hatt 

h°S en av byens Ki0Pmenn- Han 
fikk imidlertid avskjed, da han hadde 
vært langfingret. Før han skulle slutte, 
spurte han kjøpmannen etter attest. - 
Du som har vært uærlig, kan vel ikke 
å noen attest, sa kjøpmannen. Gutten 

stusset litt, hvorpå han svarte: - Eg 
an vel få attest fra eg begynte i 

jobben og til eg begynte å stele.

Petter Røed Pettersen 
tomkamper. Først møtte han Trond 
Jamtun fra Ørnulf som hadde farlige 
høyre kryss, men ellers noe uryddig.

Odd Fjone feide gjennom final 
mot Bjørn Mollerud, Rollo i ren 
Oppvisningsstil og levnet ham aldri en 
mulighet til å komme på talefot med 
seg.

En må bare gi seg over for disse 
ungguttene som virkelig er en pryd for 
sin klubb og sin idrett.

Dette er utbyttet av Bjarnes' 
guttetrening som vi her har sett. Thor 
har bevist at han kan føre den videre.

Et populært come back er det ut( 
tvil med Egil Kristiansen som formann 
i skigruppa. Etter en pause på 1 år cr 
han atter klar til innsats for den idrett 
og den gruppe som ligger han så sterkt 
på hjertet. Egil var sist formann i årene 
fra 1968 til 1970.

-Formannsvervet denne gangen 
kom litt fort pa meg. Men siden jeg har 
hatt et hvileår var det ikke så godt å si 
nei. forteller Egil til Porsbladet.

-Jeg skal ihvertfall prove å gjøre så 
godt jeg kan. Noen spesielle planer for 
sesongen har jeg ikke utenom det at

Løype- og langrennsutvalg: 
Halvard Bjørnstad, Svein Barth, 
Arne Stenquist, Arne Findal, 
Vidar Kristiansen, Olaf Skogen, 
Nils Røra, Ivar Olsen, Leif 
Christensen.

Lyskomite:
Arild Jensen, Kjell 
Amundsen, Kjell Nyhagen.
Materialforvalter: Roald Follaug. 
Arkivar: Eilert Jensen. Gudmund 
Madsen ble styrets kontaktmann 
i arbeidet med å skaffe Pors og 
Vestsidens skiglade befolkning 
den første lysløype.
Valgkomite: Hans Haukenes, 
Ståle Voje og Arne Stenquist.

Juniorutvalg i hopp:
Hans Petter Rød, Viggo Jansen,^ 
Bjørn Østland, Odd Svarstad, 
Gunvar Follaug, Ivar Solstad, 
Arild Jensen, Kjell Olaf 
Amundsen, Macka Grimsgaard.

Det gledelige faktum at man ikke 
har tilitsmannskrise i skigruppa (se 
valgene fra årsmøte på annet sted i 
dette nr. av bladet), gjør ikke 
optimismen og troen mindre. På 
årsmotet gikk valgene unna som varmt 
hvetebrød, noe ikke minst 

Forts, side 10

Tillitsmannskrise et ukjent 
fenomen

—Fjorårssesongen var for vårt 
vedkommende i underkant av 
middels Ikke desto mindre er det 
gledelig å se at så mange moter 
opp på årsmotet. Det er lenge 
siden vi har hatt så stort 
fremmøte som idag, sa den 
avgåtte formann, IIans IIaukenes, 
på skigruppas årsmøte 
klubbhuset den 21. oktober.

Stemningen er høy på våre treningslokaler om kveldene! Full uttelling ved 
N.M. for begynnere, og til alt overmål tilfalt også bestemannspremien en av Pors 

guttene. Betegnet av kompetente medlemmer som noe av det beste som er 
prestert i gruppas historie, hvis ikke det beste!
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Leif.

Dommerproblemet

Sportslig hilsen

Thrond Kjellevold

Leif.

Storbakke bygges 
i Rugtvedt?

I

Endel av den store lilleputtgjcngen med sine diplomer fra TA-serien.
Nr. 3 og 5 i forste rekke fra venstre er Inge Bjerkely og Jan Erik Hansen med hver 
sin innsatspokal. (PD-foto)1 de fleste fotballklubber landet 

over er det en utstrakt oppfatning at 
den 23. mann pa banen stort sett er 
svak. Pors-tilhengere ligger ikke noe

i

—Når vi skulle avgjore hvem som 
skulle få pokaler tenkte vi ikke på dem 
som hadde scoret mest mål eller hadde 
vært best på laget i år. Nei, det var de 
to som hadde ydet storst innsats 
pokalene skulle tilfalle. Innsatsen er 
nemlig vel så viktig som noe annet på 
et lag, sa Svein Barth. Han berømmet 
særlig ILlaget som i sine kamper bare 
hadde spilt mot de andre klubbers 
I-lag, og klart seg overraskende godt.

-Jeg var ikke i tvil om hvem som 
var den mest innsatsvillige pa Il-laget, 
sa Arne Hesmyr. Det var Jan Erik 
Hansen. På I-lager var det Inge 
Bjerkely.

ikke bare mat. Ogsa merker, diplomer 
og pokaler fikk de unge rekruttene. 
Fire lag hadde spilt i en intern serie 
hvor de hadde de beromte engelske

Fa mer’ pølser a . Jeg vil ha flere rundstykker. Jeg ha’ke fått ketchup! Ikke 
jeg heller! Sennep her! Pang, pang, pang. Brusflaskene smeller mot bordplatene. 
Innholdet er tømt. HaTu mer? —Nei, nei sukker oppgitte ledere. Det er bare en 
flaske til hver. Og nå får dere ta det litt rolig. Det er jo ikke ørens lyd å få her. 
Noen har gatt fra bordet og begynner å slåss istedet. Lederne forsøker forgjeves å 
skille dem. En annen har spist for mye og står bøyd borte i en krok og holder seg 
på maven.

Forts, fra side 9
Valgkomiteen skal ha æren for. På fa 
punkter nær ble deres innstilling fulgt. 
Hans Haukenes (formann). Arne 
Findal og Halvard Bjornstad onsket 
avløsning i styret. Det bod ikke pa noe 
problem a finne deres etterfølgere. 
Man hadde faktisk "overskudd” av 
villige styrerpresentanter.

-Det er ingen enkel oppgave å være 
i en skigruppe. Der merker man slitet 
pa kroppen. Likevel har skisporten i 
Pors hatt en gledelig utvikling, ikke 
bare innen hoppingen, men også i 
langrenn. Med en viss fremtidstenkning 
kan man fa en sterk langrennstropp. 
La dessuten et ”ja” til en 
tilitsmannsjobb være en forpliktelse, 
ikke bare et "ja" i nuet. Et valg krever 
nemlig sin mann fult ut, sa Macka 
Grimsgaard i sin hilsen til skigruppa og 
årsmøtet.

—På nordsiden, det vil si til høyre når man står vendt mot 
den nåværende Rugtvedtkollen, er det hogd endel. Der har vi 
et virkelig flott emne til storbakke, og jeg tror ikke 
omkostningene vil bli sa voldsomme. Ved siden av en 
eventuell storbakke kan det også lages slalom- og utforbakke. 
Jo, dette kan bli et virkelig skieldorado, sier skigruppas nye 
formann, Egil Kristiansen.

Egils tanke er god, den. Imidlertid er det hele først og 
fremst et økonomisk spørsmål. Viljen og lysten til å realisere 
planene er der, men det var nå de penga, da. . .

^s-s”""SS""”SSS"“S!S!S!SSS"”"3nS!;W!;;5235:n;-5S;5-«-SS-5S;!5.5s:;Ss:;.:3;s.5s.gsS55S^^
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IJeg sendte 6/11-72 et skriv til 
fotballgruppas styre hvor jeg peker på 
problemet dommere. Dette er ikke 
bare et fotballfenomen. så etter min 
mening burde alle grupper ta det ad 
notam.

Skrivet ble dessverre ikke tatt opp 
pa fotballgruppas årsmote, da det ikke 
ble regnet som noe eventuelt forslag. 
Skrivet ble oversendt styret for 1973. 
For at dette ikke skal ga i 
glemmeboken med en gang, vil jeg 
referere fra skrivet, slik at også andre 
medlemmer av foreningen blir kjent 
med det. Dommersporsmalet er blitt et 
stort problem. Det må loses pa best 
mulig måte, men fort! Jeg har i skrivet 
pekt pa forskjellige alternativer for 
løsning av dette særs viktige emne. 
Som en kuriositet kan nevnes at 
tanken er under oppseiling fra 
Telemark. Fotballdommerlaugs side. I 
dommerlauget var det en bred enighet 
som a fa satt disse tanker ut i livet sa 
fort som rad var.

Skrivet min har denne ordlyd:

navnene Chelsea, Stoke, Arsenal og 
Leeds. Spillerne her fikk merker, mens 
I- og II-laget som var med i TA-serien 
fikk diplomer av A-lagets kaptein 
”Otten” Nilsen. Han hilste guttene 
med disse ordene: -det gjør ikke noe 
om dere taper en kamp i den alderen. 
Det viktigste er at dere har god 
teknikk og er treningsvillige.

Akk ja. det er godt det bare er 
lilleputtfcst en gang i året. Og 
lillepu t tfest var det i år i klubbhuset 
den 31. oktober. Rundt regnet 80 
gutter skulle mettes. Men det vanket

THROND KJELLEVOLD

Skuffet over fotballgruppas innstilling iil dommergjerninger.
etter på å mene det samme. Jeg vil 
ikke her, som dommer, prove å 
bortforklare noe på dette, (bevist av 
toppdommere i høst), for jeg er enig i 
mye av den kritikk som er kommet.

Jeg er derimot skuffet over den 
innstilling Pors Fotballgruppe viser 
overfor dommergjerningen. Det må 
settes i verk tiltak for å bedre 
dommerstanden. Jeg savner initiativ og 
alternativer til løsning av dette 
problem, ikke bare kritikk for 
kritikkens egens skyld.

For å holde fotballen i gang må vi 
ha dommere. Pors er en stor klubb og 
må ta i betraktning dommersporsmalet 
i sin videre ekspansjon.

Det må skapes interesse for 
dommergjerningen fra klubbene selv, 
og Pors burde så absolutt ta et initiativ 
i Telemark pa dette felt. Det bor settes 
i gang tiltak for a få fram emner til 
dommergjerningen. Dette ma gjøres alt 
pa et tidlig tidspunkt. Det ville for 
eksempel være en ide å la spillere fra 
gutte- og juniorlag fa slippe til med 
fløyta pa trening. Treneren kan også 
være utstyrt med fløyte, og fra sin 
posisjon på sidelinja fløyte av spillet 
hvis han vil forklare noe.

Guttene kunne skifte med a ta 
dommerjobben som en turnusordning. 
En konkurranse kunne en også fa u: av 
dette, og trener og lagledere kunne gi 
poeng, for god kampledelse etter en 
spesiell poengtabell.

Guttene får pa denne maten et 
innblikk i noe av det dommeren star 
overfor i en kamp. De får føle sine 
kameraters su re kritikk og må ta 
standpunkt i løpet av fa sekunder etter 
som situasjonen oppstar.

Forhåpentligvis ville denne form for 
tevling spore til mer forståelse for hva 
dommeren har å stri med og ogsa føre 
til en tiltagende interesse for 
dommergjerningen.

Noe annet jeg vil foreslå er at Pors 
burde påskjønne de dommeraspiranter 
den har. som klarer graden, med den 
svarte drakten dommerstanden bruker. 
Dette vil være en liten gestus overfor 
den nye kretsdommeren og kan spore 
han til fortsatt innsats med fløyta.^ 
Muligens vil dette ogsa gjøre sitt ul at 
tiere aspiranter melder seg på. Denne 
lille gestus er allerede i gang i mindre 
klubber her i kretsen.

Dommergjerningen har vært vist 
liten interesse tidligere i Pors. La oss 
sammen fa fram alternativ til den 
kritikk som foregår pa sidelinja.

Jeg håper dette skriv vil bli vel 
mottatt, og at noen av mine tanker 
kan bli satt ut i livet.
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Gå til
fra

BOTNEN ■o*>-

Osebro 52 328Telefon v. brua 52 951 —

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI Turnutvalg:

SJOKOLADETOBAKKFRUKT
Telefon 50 260 V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Teknisk utv.:

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

H. M. Marthinsøn A.s
Telefon 52 392 — Porsgrunn

Tillitsmenn: Herdis

MM THRONDSEN
&SPIRJE 400 kr. fra arr. komiteen Matr. forv.: Tulle Skil bred

Arrang, kom.:

Else

Festkomite:

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri
Valgkomite:

JJ. Pettersen
KJØTT- OG PØLSE VARER

TURNGRUPPA -

KOMITEER OG UTVALG

Porselen skiller seg ut fra andre keramiske metaller 
ved sitt rene, hvite utseende og sin store styrke. 
Ikke uten grunn ble Porselen før kalt "det hvite gull". 
Her vises kaffeserviset Spire, 
en stilren og moderne representant for 
det tradisjonsrike Porsgrund porselen. 
Spire fås også som middags- og te-service. 
Spør etter Spire fra Porsgrunds Porselænsfabrik.

En fyldig og god årsberetning ble 
lest opp av sekretæren og gruppa kan 
se tilbake på en god sesong.

Reidun Thronsen 
Gerd Realfsen 
Else Grotnes 
Wenche Eriksen 
Fine Hansen 
Lillian Elseth 
Grethe Hartvigsen

Blomster og gratulasjon til Eva Melbye 
Andersen til v., for idrettsmerkestatu- 
etten hun tok ifjor.

Grethe Hartvigsen 
Eva Melbye Ander
sen
Reidun Thronsen

Eva Melbye Ander
sen
Nunne Jacobsen
Marit Jansen
Dagmar D. Mikkel- 
sen
Harriet Fjeldvik

Ingrid Rugtvedt (for
mann)
Ingeborg Formo
Ruth Jørgensen
Johanne Flåtsund 
Britt Pettersen 
Bjørg Mikkelsen
Torunn Groland 
Siri Asdahl
Amy K. Jørgensen

Inger Åse Wickmann 
Åse Jørgensen 
Herdis Mørch.

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

ETTER TRENINGEN-------
slapp a-v i en god stol

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

REFLEX
Torgt. V. Porsgrunn

Damer:
Mørch
Husmødre (mandag)
Marit Sundbø
Husmødre (torsdag)
Karin Pettersen

Styret har denne sammensetning: 
Formann 
Viseformann 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlem
1. varamann
2. varamann

Regnskapet viste et mindre under
skudd. Økonomien må likevel betegnes 
som god.

Formannen i arr. komiteen Marit 
Jansen, overrakte gruppa en sjekk på 
kr. 4000, som nok vil komme godt 
med på budsjettet for kommende år.

Etter årsmøtet var det festlig 
samvær, hvor den'"bedre halvdel" var 
innbudt. Her ble det servert lapskaus, 
øl og mineralvann, og på toppen av 
dette deilig kaffe - Så gikk dansen til 
ut i de små timer.

Turn-kontingenten forhøyes
Fra og med høsten 1973 vil 

medlemmskontingenten i turngruppa 
bli forhøyet. Nøstene skal da betale kr. 
20,- pr. år, pikene kr. 30,-. For disse 
to partier gjelder søskenmoderasjon, 
kr. 5,- pr. kontingent. Husmødrene 
skal betale kr. 30,- og damepartiet kr. 
50,-. (kr. 25,- pr. halvår).

Ved brua Porsgrunn Tel f. 51 632

Årsmøtet ble i år lagt til klubbhuset 
fredag 24. november. Det var 53 
damer tilstede.

Valgene gikk raskt unna da valg
komiteen hadde gjort et godt for- 
håndsarbeide. Gerd Realfsen som 
hadde vært formann i 3 år nektet 
bestemt gjenvalg, og gruppas mange- 

^årige sekretær Reidun Thronsen (Skil- 
Wbred) overtok formannsvervet. Hun 

overrakte den avgåtte formann bloms
ter, og takket henne for det gode 
samarbeide som hadde vært. Hun 
uttrykte også sin glede over at Gerd 
fortsatt ble stående i styret og håpet 
på fortsatt godt samarbeide.

Turnpriskomite: Gerd Realfsen 
Solveig Clausen 
Harriet Fjeldvik

Marit Jansen (for
mann)
Fine Hansen
Thorborg Hellerich
Solveig Clausen
Dagmar D. Mikkel
sen
Solveig Jacobsen
Karin Pettersen
Harriet Fjeldvik
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Thor Skarncs:

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Vcstrcgt. 14 — Porsgrunn — Tclf. 51 729

Herman Holtan
GLASS — PERSIENNER

Tclf. 51396Kirkcgt 35

OMEGA

Enkelte - lurer seg selv

Bank-

Tclf. 54 535

SKIENSFJWENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Regnskapet

Leif.

qå he
FRA NORGE TIL BERGEN

SKIEN SKIEN

Leif.

Spesiallirma i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

Kommisjonær for
Del norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

følgende ord: - Det var deilig vær i 
Oslo da jeg reiste derfra, og her regner 
det. Kan du si meg om det har regnet 
lenge? - Nei, eg kan ikkje det, svarte 
gutten, - for eg er bare syv år.

Dårlig tenings- 
frammøte

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

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Avdelingskontor VEST

Porsgrunns A u t o A/s
Vallemiyrcne 

AUT. FORD-FORHANDLER

Telefon 51 150

lydhøre gutter
BUSSE
Anbefaler sin

TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

Innsiallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

Glad i sporten
- Guttene er glad i sporten sin. De 

forstår hva det menes med boksing. 
Derfor håper jeg vi får glede av dem i 
årene som kommer. Man er junior opp 
til 21 år. Det har vist seg at mange av 
dem som har blitt begynnermester 
også har blitt junionorgesmester. La 
oss håpe det slår til hos oss også, sa 
Thor.

Jevnt gode
- Hva venter du deg av guttene 

framover?
- De får jo nå sterkere motstandere 

og flere kamper. 35 kan man ha i 
sesongen. Til sammenlikning nevnes at 
for a få starte i begynnermesterskapet 
må man ikke ha over 4 kamper bak 
seg. I og med den store stigningen i 
antall kamper kan det bli mange 
premier i tida framover. Guttene er 
jevnt gode.

bandyen
har god rekruttering.

Motivert
- Hvordan er det mulig å få slik 

bredde i toppen?
- De fem det her er snakk om er så 

motivert for boksing at de går inn for 
oppgaven med liv og sjel. Men jeg vil si 
de har mye å takke ”Beiten” for. Hos 
ham har de fått grunnlaget. Nå er 
guttene juniorboksere. Men fra de var 
gutleboksere under "Beitens" ledelse, 
har de vært treningsvillige. Fem ganger 
i uka trente de. Først to ganger med 
guttebokserne, så tre ganger med 
juniorene.

Bare 7 år!
En regnværsdag da Oslotoget ankom 

til Bergen, sto det en kjuagutt på 
perrongen. En passasjer fra 
hovedstaden snakket til gutten med

Rekrutteringen til bandysporten i 
Pors er god. Det gjelder derfor å ta 
vare på de unge. Likevel må vi si 
junioravdelingen er et sårt punkt. Her 
har man blitt overlatt til 
tilfeldighetene. Det faktum at både 
junior og guttelaget, på grunn av 
manglende lys på Vestsiden, har 
måttet spille sine hjemmekamper på 
Tveten-banen, har ikke gjort 
forholdene bedre. Slik heter det blant 
annet i bandygruppas beretning for 
fjorårssesongen.

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

skal vi ikke gjengi i tall. Bare 
henvise til formannen, Ame Hegnas 
ord: -Dette er vel et av de beste 
regnskaper vi har hatt de siste 
10-årene. Sjelden har vi stått så godt 
økonomisk rustet foran en sesong, noe 
som vesentlig skyldes betalingen for å 
rive den gamle meierigården på 
Vestsida.

i takt med tiden!

Mye å takke "Beiten" for
Snakk om å gjøre rent bord. / 

begynner NM i boksing i forrige 
måned stilte Pors med 5 gutter. 
Samtlige gikk belt til topps. Paul 
Roar Heie vant bantam, Petter 
Rød Pettersen fjærvekt, Odd 
Fjone lettvekt, Stein Halvorsen 
Weltervekt og Tom Gisle Skames 
mellomvekt. Er det nødvendig å 
nevne at Pors ble beste klubb? 

^Ikke nok med det. I 
^mesterskapet som gikk i Oslo 

fikk Stein Halvorsen premien 
som beste utenbys bokser.

/©epttoekA

AMnEUNDTOs
XmMWilsen s

/røPORSGRUNN
Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Vi har spurt trener Thor Skarnes 
hva som ligger bak en slik triumf. Han 
svarer: vi har trent i vel 1 år nettopp 
med dette mesterskapet for øye. 
Guttene har hele tiden vært meget 
lærevillige og hørt pa det jeg har sagt. 
De har evnen til å plage seg selv på 
treningen. Jeg prøver under treningen 
å pigge opp guttene. Jeg kan for 
eksempel si som så: tenk dere nå at 
dere har "taket på" motstanderen og 
det er 1 runde igjen. Da blir guttene 
ivrige og tar seg enda mer ut. Et godt 
miljø og kameratskap horer også med. 

..^Det mentale er like viktig. Foan dette 
"mesterskapet prøvde jeg stadig å få 

guttene til å tenke på alt annet enn 
boksing. 1 folkevognbussen tok vi med 
flere gutter som var interessert i å være 
med til Oslo og praten innover dreide 
seg om løst og fast. Det fikk de som 
skulle bokse til å glemme hele stevnet 
for en stund. For stevnet fikk guttene 
dessuten gosd oppvarming.

Beretningen for A-laget forteller 
om både "godt og ondt". For å ta det 
gode først er opprykket til 2. divisjon 
høydepunktet. På minussiden kommer 
dårlig treningsframmøte. -Skal vi 
holde oss i 2. divisjon må det en 
ganske annen treningsiver til, presiseres 
det. Frafall fra seniorene gjorde at man 
måtte benytte flere junior- og 
guttespillere på A-laget. Disse klarte 
seg imidlertid bra. I løpet av sesongen 
er det spilt 14 kamper, som endte med 
10 seire, 2 uavgjort og 2 tap. I 
kretsfinalen mot Brevik ble det 2-7 
nederlag. Toppscorer i år som ifjor var 
Jan Magnussen med 32 mål.

Beretningen oppfordrer til bedre 
"takt og tone" på banen og slutter 
med en apell om i vinter å bevise at 2. 
divisjons-plassen ikke er noen 
tilfeldighet.

Lærevillige og 
bak triumfen!
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GUTTEBOKSING

Fors leverte
det beste spill

Leif.

CÆ

g

BURDE oHATT

STRAFFE

SPARKBandygr. bare tilskuere i saken
MOT

RAUFOSS!

w» tb» Fabb fe? p
s lis®. s® åaBFFæaRed.
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Aalborg-tur
I LANDSKAMP

I høst var Bjarne "Beiten" Olsen 
dommer i bokselandskampen Dan- 
mark-Vest Tyskland i Aalborg. Han 
har sendt i Porsbladet en hyggelig 
beretning fra turen. "Beiten" skriver:

Klubben hadde finsk trener, som 
også var vaktmester for anlegget. Man 
hadde eget vaskeri og sydamer som 
holdt draktene i orden.

Pors stiller A—, B-, jr.- og guttelag i 
vinterens bandyserier.

Seniorlaget har hatt julemøte med 
spekemat, rømme og øl.

Mary Barth har også tatt idretts- 
merke i år. Hun kom til etteral listen 
over merketakere ble levert Porsbladet. 
Antall merker blir da 40.

Pors har kretsens største fotballgruppe 
med 1070 medlemmer.

co
O

Raufoss !8___ _________ J

c

Hilsen 
"Beiten"

opa
VAR DOMMER

II 
0
II

Til slutt vil jeg ønske unge og gamle 
boksekammerater og ellers alle porsere 
en riktig god jul og et sportslig godt 
nytt år.!

Jeg trodde nærmest det var en 
drøm da bokseforbundets formann ga 
meg beskjed at jeg var tatt ut som 
nøytral sidedommer i landskampen 
Danmark-Vest Tyskland i Aalborg- 
hallen. Jeg måtte selvfølgelig aksep
tere, og nå vil jeg forsøke å skrive ned 
mine inntrykk fra denne fantastiske 
tur, som var en stor opplevelse fra 
begynnelse til slutt.

Fram- og tilbake reisen gikk med 
båt fra Oslo. Jeg ble møtt på kaien og 
innkvartert på hotell "Kong Fredrik" i 
Aalborg. Den måten danskene yter 
service på, er de alene om. Som eneste 
nordmann i boksetroppen ble jeg 
sikkert tatt ekstra godt vare på. Hele 
troppen ble invitert til rådhuset hvor 
borgermesteren ønsket velkommen. Så 
ble det en tur til å se litt av byens 
severdigheten Vi så blant annet bad- 
og helsestudio, for meg helt fantastisk, 
samt Aalborg Ballklubbs anlegg.

Treneren vaktmester

ENORM INTERESSE FOR

Vi stod ringside da guttebokserene 
startet opp treningen på Vestsiden 
skole tidlig i høst. Da var bare 4-5 
stykker i sving. Men bare vent til 
fotballen er ferdig og det blir mørke og 
kalde kvelder, skal du se guttene 
innfinner seg, sa trener "Beiten". Han 
snakket nok av erfaring, den gode 
"Beiten", for nå har han nesten 30 
ivrige guttunger på "stallen". Kan vi få 
5 gutteboksere over i juniorklassen 
hvert år, og av den kvalitet som årets 
begynnermestere er, skal vi være godt 
fornøyd, sier boksegruppas drivkraft 
og formann Erik Johansen.

Jan Magnussen Øystein Numme og 
Nils Olaf Isaksen er toppscorere på 
henholdsvis A—, B—, og C- laget.

Blåser ikke 
straffe når 

jeg er usikker
— Kunne ikke dømme 

straffespark. Jeg var i tviU 
og tvilen skal komme 
forsvarerne tilgode. Før 
jeg overhodet blåser for 
straffe, så må jeg være 
100% sikker; Det var jeg 
ikke.

1/2 mill.
og vel så det har vært i omløp i 

fotballgruppa iår. De største utgiftene 
er reise/representasjon med 47.500 
kroner, jr, avdelingen 20.500, materi- 
ell-konto viser 19.200. I baneleie er 
betalt 17.880 kroner.

henvist til ”tilskuerplass”. I og med 
varmekabler på stadion har det dukket 
opp ønske om å få flyttet et eventuelt 
nytt lysanlegg dit. Bandygruppas 
søknad til kommunen om nytt 
lysanlegg på skøytebanen er dermed 
skrinlagt, (i parentes: bemerket: hvis 
det blir lysanlegg på stadion skal banen 
islegges om vinteren og brukes til 
bandy). Varmekabelkomiteen har nå 
overtatt lysanleggsaken og bandy- 
gruppa følger den med stor interesse, 
men heretter fra ”ståplass”. Imidlertid 
håper vi på en løsning til gruppas 
beste, het det videre i beretningen.

Takket være varmekablene regner 
fotballgruppa å ta stadion i bruk 15. 
mars neste år.

3500 tilskuere var tilstede i Aal- 
borg-hallen. Vest-Tyskland vant en 
meget fortjent seier med høy teknisk 
standard. Etter matchen var det 
bankett, en for meg uforglemmelig 
hyggestund. Man må være med på 
slikt, for det er vanskelig å beskrive, så 
festlig var det.

Jeg kan ikke unngå å fortelle at den 
tidligere Europamester, Wimhoner, 
som var sekundant og trener, kom til 
meg på banketten og sa han var godt 
fornøyd med mine dommerskjemaer. 
Det samme sa danskene, og da er jeg 
selv fornøyd.

Da jeg skulle reise hjem igjen hadde 
jeg dansker med meg og rundt meg 
helt til jeg gikk ombord. De visste ikke 
det beste de skulle gjøre hele tiden for 
meg.

Det ble en tur med opplevelser jeg 
aldri glemmer. Sammen med kjekke 
boksekammerater der det bare var 
hygge og kjærlighet.

^Katastrofen”

—Den saken tok jeg på sparket. Det 
hele var bare oppe i vårt arbeidsutvalg 
før saken ble sendt videre til 
kommunen. Dette sa Hovedstyrets 
formann til Porsbladet ifjor høst på 
spørsmålet om hvor lang

Nå har imidlertid saken tatt en 
annen vending. Fra annet hold blir det 
gitt uttrykk for at man helst så et 
eventuelt lysanlegg oppe på stadion. 
Dette har bandygruppa selvsagt merket 
seg, og fra beretningen på årsmøtet i 
høst het det:

Mens hovesstyret har behandlet 
lysanleggsaken har bandygruppa blitt

Kjell "Bakern" Knutsen har nå 
10-årsjubileum som oppmann i bandy
ens B—UK. Han har dessuten vært 
formann og A- oppmann. I alt har han 
"tjent" Pors-bandyen i 17 år sammen
hengende!

Gunnar Pedersen er autorisert som 
kretsdommer i fotball.

K£

c^-

-

,,Beiten

Raufoss vil besette den 
tredje og siste ledige plassen 
i fotballens l. divisjon neste 
ar. eiter uavgjort 2—2 mot 
Pors pa Raufoss stadion.

De aller fleste var enige om 
at Pors hadde levert det beste 
spillet. Gjestene hadde o- 
flere og storre målchan 
hjemmelaget.

&

'W

Nytt lysanlegg [på skøytebanen.
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MEGET STOR

HÅNDBALLINTERESSE -

3 lag med i serien!

(Foto: Ramsvik)
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som
Og A-treneren skal ta del i treningsopplegget for de yngre!

Mer alvorlig
Leif.

] 

t -Ltc.

Juniorene
skal ha samme trening

en riktig god jul og et 

godt nytt år!

Hovedstyret onsker 

alle Poors-bladets leser

Skjematisk hvordan 
en A-trener bør engasjere 
seg i en klubbs trening.

riktig bra. Vi ”går” for å spille artig 
håndball. For oss er det også lek, ikke 
bare blodig alvor.

går nå over til trykking i offset.
Vi vil med dette få lov til å 

takke Jacobsens Boktrykkeri for 
godt samarbeide gjennom alle år. 
Grunnen til at vi nå gjør denne 
forandring er av økonomisk hen
syn da som kjent våre lokalaviser 
også har gått over til trykking i 
offset og det vil da spare oss for 
store klisjeutgifter.

PORSBLADET
FØLGER MED TIDEN —

Tabellen: 
Start 
Pors 
Østsiden 
Moss 
Odd 
Sandefjord 
Florvåg 
Vard 
Brynce 
Ulf

A * ¥ ¥ ¥ * * * 
¥ 
¥ ¥ * 
$ 
¥ £ * ☆ ☆ •Ar ☆ ☆

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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Formasjoner og teknikk
Vi har til denne samtalen trukket 

Tom tilside under en treningstime i 
hallen, og som leder for treningen sier 
han at man legger hovedvekten på 
formasjoner og teknikk, treningen av 
pikelaget tar Einar Klingberg seg av. 
mens Tom også har en ”finger” med i 
småguttetreningen. Vårt besok hos 
hånd ball folket gav oss stor tro på åt 
sporten er levedyktig i vår forening. 
Stor treningsiver og godt fremmøte 
skulle tilsi det.

Sluttstillingen
i 2. divisjon

Resultatene fra den siste serieom- 
gangen:
Vard-Bryne 2-0
Odd—Start 0-2
Sandefjord-Moss 1-1
Ulf—Florvåg 4-3
Ostsiden—Pors 1-0

29-23 24 
35-16 22 
22-17 22 
29-20 21
22- 21 19 
24-25 16 
31-34 16
23- 26 16
21-30 14 
18-42 10

Som emne til sin særoppgave til 
forbund strenereksamen hadde den 
tidligere Fredrikstad- og landslags
spilleren, Roar Johansen, valgt fotball 
for de aldersbestemte klasser. Bladet 
Fotball gjengir i sin helhet oppgaven. 
Vi har sakset endel fra oppgaven. 
Fredrikstadgutten skriver blant annet:

Nå er det vitenskapelig bevist at 
selv ungguttene kan kjøres i hard 
trening. .Allerede fra 8-års alderen 
tilvender de seg relativ hard trening. I 
denne alderen legges grunnlaget for 
fotballspilleren, Men man lærer ikke 
disse fotball ved å la dem spille mot to 
mål. Guttene må tas ut av spillet og 
læres opp i ulike former for 
ballstopping, føring, heading, skyting 
osv. De må særlig trenes i spenst 
gjennom ulike former for hopping 
dessuten styrketrening med sin egen

seg. Trenings spille ne 4 mot 2,4 mot 3, 
3 mot 3, 4 mot 4, 6 mot 6 er 
grunnlaget for spilleforståelsen. Disse 
er kampspill, og i disse småspill finnes 
alle ingrediensene i selve kampspillet.

Man må særlig passe på å legge inn 
av og til korte med hårde 
kondisjonsprogrammer. Guttene elsker 
nemlig av og til å bli ”plaget” på 
kroppen. Treneren skal unngå for all 
del lop over lengre avstander. Gjennom 
korte løp og tumlespill skal disse 
guttene få utvikle seg, da vil de nemlig 
fryde seg. Hele tiden skal den røde 
tråden være: Oving av grunnformen i 
spillet, deretter går man over til 
kampformer.

Mer alvorlig er det med juniorene. 
Disse skal gjennomgå den samme 
trening som A-lagsspillerene. Det er jo 
nettopp fra juniorene vi skal hente 
våre A-spillere. Derfor må de i sin unge 
alder tiltross, ha hardhet, teknikk og 
kondisjon nok til å kunne beherske 
forstelagsspillet. Av den grunn er det 
meget viktig at A- lagstreneren tar del i 
treningsopplegget for de yngre. Da kan 
man gjennomføre en hel klubbs 
trening under ett. Det vil gå en rød 
tråd fra førstelagstrener til 
lilleputt-trener, og meget viktig er det 
at dette forhold er godt.

Denne aldersgruppen er meget 
interessert i den nøyaktige utføringen 
av de enkelte pasninger og måter i å 
stoppe ballen på. Trenere kan med god 
samvittighet stadig øve på det tekniske 
register. Det er bare intensiv øvelse 
med ballen som gjor at man til sist kan 
beherske den fullgodt.

La dem få oppgaver å øve seg på, og 
gi dem korte og klare anvisninger. 
Deretter la dem øve seg og forbedre

A-spillereo

kropp som belastning. Kondisjon 
skaffer man de unge gjennom lek og 
konkurranser.

Søte og spreke håndballjenter 
"knipset” under en liten pause i, 
treningen i Porsgrunnshallen. Bakerst 
trener og formannen i gruppa Einar 
Klingberg.

Disse optimistiske tonene kommer 
fra treneren Tom Gavem. Dette skulle 
være gruppas svar til dem som enna 
malte tvile pa handballens 
eksistensmuligheter i Pors. - Men det 
er ikke bare “fryd og gammen", sier 
Tom. Treningsforholdene er dessverre 
ikke shk vi gjerne skulle han dem. Vi 
leier Porsgrunnshallen 1 lime en gang i 
uka med alle ire lagene. Følgelig må 
salen deles opp i tre baner, og da blir 
plassen noe liten til hven lag. 
Leiesøknaden fra oss lød pa to timer 
lil hvert lag. sa fikk vi altsa bare en 

)iime lilsammen. Det vil si småguttene 
har fall en ekstra lime tidlig på 
ettermiddagen.

Handballinteressen er veldig stor i Pors for tiden. Det er foresten 
ikke bare nå. Faktum er at vi bar hatt en jevn bra stigning helt fra 
sporten fikk sitt come back i foreningen for to år siden. Vi er nå inne 
i den tredje sesongen og stiller i år med tre lag. Nemlig pike-, 
smagutte- og herrelag. Herrelagets opprykk til 3. divisjon beviser at 
det også er sportslig fremgang, noe som inspirer, ikke minst oss som 
steller med sakene.

fr * £ * -X -K -fr*# -d -k -K £ * £ -fr -k -k-k -x -X -k -k -k-k
¥ ¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥

¥
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1 midtpunktet for utdanningen av 
denne aldersgruppen må være 
finpussingen av ballfølelsen, men også 
kondisjonstreningen må vies stor 
oppmerksomhet.

Fotballtrening for gutter 
i alder 14-18 år.

Malet er 2. divisjon
- Med kun en treningstime ukentlig 

sier del seg selv at man ikke får det 
grunnlaget som trengs for videre 
fremmarsj. Likevel har vi, som alle 
andre, det mal a na lengst mulig. Det 
er ingen grunn til a skjule at vi håper 
pa 2. divisjon, selv om jeg ikke tror vi 
lykkes i ar. Dertil har var argeste 
konkurrent, Notodden et for godt lag. 
Men med en stamme pa 15 — 17 unge 
spillere har vi noe a bygge pa, fastslår 
formannen, og fortsetter: - nivået i 2. 
divisjon er ikke høyere enn at vi skulle 
klare oss dersom vi kom opp. I en 
treningskamp mot Urædd gikk det



Brødr. Karisen

Porogrunn

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 507

I toppform Telefon 51 404 — Porsgrunn

E n c f o r h a n d 1 c r V. Porsgrunn Telf. 52 121

TEIM ;
Vi utfører

Smøring Oljeskift

Vask Hjulavballansoring

utvalg i

Bilrekvisita Kasettspillers og Band

Porsgrunn Telf. 53410

Olhol-lrykk Brcdrcno O/ring, Porigrunn

føler den seg som bruker GRUDES! 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festelige i GRUDEKLÆR

BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50409

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen
TORVET
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Se også vårt store

StOTvn. éOj 390 6 C


