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HÉKte Stea!®n

Her er guttene som har vært med å sikre Pors kretsmesterskapet.
Foran fra venstre: Johannes Bjerketvedt, Agnar Vcc Haugen (også
kretsmester i jr. klassen), Per William Nilsen, Age
Halvorsen, Ole Einar Grimsgaard, Paal Askedalen, Kjell Nordling.
Bak fra venstre: Pål B organ, Per Hermann Andersen, Brede Halvorsen
(også jr. kretsmester), Kai Richter, Øystein Østenå, Bjørn Erik
(Basse) Weholt, Morten Lindgren, Reidar Bjørbæk. I tillegg har også
Espen Gundersen og Atle Hansen blitt kretsmestere.
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Brødr. Karlsen

ELEVJSJON

BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50409

Porigrunn

Ansvarlig redaktør
LEIF CHRISTENSEN,
Moldhaugveien 2,
3900 Porsgrunn.

I REDAKSJONEN:
Else Grotnes, tlf. 52 775
John Kyrre Fjeldvik, tlf. 50 400

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 507

Alfred Sport
Z toppform

Kasserer
Helge Madsen,
Langgt. 48,
3900 Porsgrunn.

Øyvind Sandersen, tlf. 63 150
Gudmund Madsen, tlf. 54 656.

Postgiro 54 954. Abonnement kr. 6,— pr. år. Utkommer 4 ganger årlig.
Ettertrykk tillates gjerne, men husk å oppgi kilde! Red.

Telefon 51 404 — Porsgrunn

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

rSOppspQrtenj å «dvale»

Skigruppa flytter
årsmøtet til våren.
Et enstemming årsmøte i skigruppa
har vedtatt å flytte årsmøtene fra
høsten til våren. Dette fordi det faller
mer naturlig både som avslutning på
sesongen og ikke minst fordi man da
kan planlegge sesongen bedre. Slik det
nå har vært har man hatt sine
årsmøter i slutten av oktober. Følgelig
kommer eventuelt nytt styre inn når
renn, trening og andre sesongforberedelser forlengst har blitt gjort klart av
det gamle styret.

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen
TORVET

Eneforhandler

V. Porsgrunn

TEXACO

Telf. 52 121

- Får vi bare sno tidlig i vinter tror
jeg det vil bli lettere og samle guttene
igjen. Interessen vil da også komme
med snoen. Kommer det derimot ikke
sno i vinter heller kan vi få problemer
med å få sving på hoppsporten i Pors
igjen, sier Hopputvalgels nye formann
Egil Kristiansen.

klart fra om. Den dårlige interessen
blant guttene skal ihvertfall ikke
komme av at skigruppa ikke har noe å
tilby dem. Nei, for vi har tre bakker
(inklusive minibakken) med flomlys
til rekruttenes disposisjon og for de
som er eldre og kan hoppe i den
største bakken, er del lys og fine
forhold der også. Den store årsaken til
For
det
er
dessverre
en sviktende hoppinteresse ligger nok i de
kjennsgjerning at hoppingen i Pors snøfattige vintrene vi har hatt de
ligger i "dvale” for tida. Det skulle det senere årene.
La oss i år håpe snøen kormnei, og
faktum at man iljor høst måtte stoppe
forhåndstreningen, rett og slett fordi dermed gi hoppingen i Pors en fair
det ikke var oppslutning god nok, si sjanse til å komme seg på fote igjen.

Vi utfører

Smøring

Vask

Oljeskift

Hj ulavballans sring

Se også vårt store utvalg i

Bilrekvisita

Kasettspillere og Band

Dette var mo r ro:

Porsgrunn — Telf. 53410

Formann:

Gordon Jensen.
Kjell Olaf Amund
sen.
Sekretær-kasserer: Aanund Lia.
Styremedlemmer: Vidar Kristiansen
og Gudmund Mad
sen.
1. varamann:
Eilert Jensen.
2. varamann:
Arne Findal.
Visefomi.:

Hopp:
Formann:
Medlemmer:

ALF HANSEN
Et hyggelig og populært lysglimt for hoppsporten her i Pors er Alf Hansens
opprykk fra B til A-hoppcr i år. Dette gjorde Alf seg fortjent til da han i
fjorårets B-NM ble nr. 10.
Alf Hansen er ikke dermed bare den eneste A-hopperen i Pors, men også i
hele Telemark.
Gratulerer Alf.

Nye_ og
moderne
pærer
v _
_
nnn"
n
n

skaD ao RirøKvecnt bedre Bys

Istedct for å få helt nytt lysanlegg i
Rugtvedt vil man skifte ut de
nåværende pærer med større og mer
moderne
saker.
Det vilifølge
"lysekspertene” i skigruppa
gi
tilfredsstillende trenings- og kon ku r-

Skigruppa har disse tillitsmenn for
inneværende sesong:

JUNIORUTVALG.
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Skigruppas
tillitsmenn

ranse forhold. Man er igang med å
innhente priser og undersøke hvilke
utstyr som bor velges. Om det blir
lysere "tider” i Rugtvedt i vinter er
hva Porsbladet
etter I..------------- forstår ennå ikke
helt klart.

Egil Kristiansen.
Hans Petter Røed,
Kjell Olaf Amund
sen, Jens Halvor
Haukenes, Ivar Sol
stad, Arne Hansen,
Kjell Norling.
Løype- og langrennsutvalg:
Formann:
Halvard Bjørnstad.
Medlemmer:
Svein Barth, Arne
Stenquist, Vidar
Kristiansen, Ame
Findal, Nils Rora,

ivar oisen, Kjeu

Knutsen.
Materialforvalter: Roald Follaug.
Gruppas kontaktmann overfor Pors
grunn kommune: Gudmund Madsen.
Lyskomite:
Kjell Nyhagcn, Kjell Olaf Amundsen.
Arkivar: Eilert Jensen.

Gå til

fra

botnen

i

Tsnksen
Ved brua Porsgrunn

Telefon v. brua 52 951

Telf. 51632

REFIEX

Rossing Bakeri

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER
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lysanlegget på vestsida har ikke
kullkastet lys på staåien
GENERALPLANEN GODKJENT AV STUI

Torgt. V. Porsgrunn

BAKERI OG KONDITORI
Telefon 50 260

PORS - BLADET

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

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

I

H. M. Marthinsen A.s

Telefon 52 392 — Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

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.

&SPIRE

-Hvis den nåværende Tekniske
komite trekker seg, blir det aldri lys
her på stadion, mente "Jeisen” på
medlemsmøtet Hovedstyret hadde
innkalt til i klubbhuset 30.oktober.
Og nettopp LYS var "gjennomgangsmelodien” på et lynt besøkt møte.
At nettop lysdebatten kom så
sterkt i forgrunnen var vel ikke
akkurat tiltenkt fra Hovedstyrets side.
Meningen var vel å komme sammen og
diskutere planene for stadionområdet
generell.
I
skrivende
øyeblikk
foreligger planer for ny treningsbane.
Nylig ble Pors av Porsgrunn kommune
tildelt 12 mål av kommunens eiendom
på jordene bak stadion mol elva.
En fullt opparbeidet treningsbane med
mål på 100 x 64 vil komme på
170.000.—kroner.

Nytt lys på Vestsiden

I formannskapsmøtet 16. oktober
ble det bevilget 84.000 kroner til nytt
lysanlegg på skoleidrettsplassen på
Vestsiden. Dette skal stå ferdig til
bruk i vinter og arbeidet tok til 31.
oktober. Lyset er imidlertid ikke
sterkt nok til å bli godkjent til
bandykamper. men er fullt brukbart
til trening. At det vil komme
bandygruppa tilgode er det vel bare en
mening om. Slik lyset har vært de
senere årene har det ikke vært noen
muligheter for å trene om kveldene.

- Jeg er skuffet over Hovedstyrets
behandling av vår søknad om lys, sa
"Jeisen”. Til det svarte Macka
Grimsgaard: - Pors er overhodet ikke
innblandet i det nye lysanlegget på
skoleidrettsplassen. Vårt navn står
ikke på noen papirer i den forbindelse.
Vi har bare muntlig påvirket de
kommunale myndigheter og presisert
behovet for lys.
Dette synes vi var en klar og grei
beskjed. Porsbladet kan bare si seg
enig i Mackas ord om at Pors ikke har
noe med det nye lysanlegget på
Vestsiden å gjøre. Fra godt informert
hold har vi fått rede på at det under
alle omstendigheter hadde blitt nytt
lysanlegg. Og det til tross for at også
bandygruppa har trukket sin soknad
tilbake. Avslaget om den nevnte
kommunale
garanti
har
ingen
innvirkning på det som nå gjøres på
skoleidrettsplassen.

søke om redusert lån, for eksempel
90.000 kroner forste året og nye
90.000 i neste omgang.
Formannen i Hovedstyret gjorde
det
imidlertid helt klart
for
forsamlingen at man ikke kunne gå
videre med lysanlegget før det
kommer stotte av kommunen og
STUI.
- Og for å få 180.000 kroner av
STUI må kommunen først ha gitt
tilsagn om det samme belop, sa
sekretæren, Bjorn Reinholt. Disse
opplysningene hadde han fått fra
Idrettskretsen,
Etter en del frem og tilbake snakk
både om lys og anlegget på stadion
generelt, fikk styret medlemsmøtets
fullmakt til å arbeide videre med
planene. At man kom ut på "viddene”
enkelte ganger og at det ble blandet
”ull og mel” i en pose, får
Hovedstyret ta mest av skylda for all
den stund man ikke hadde sørget for å
ha en dirigent til å lede motet. Vi var
helt enig med bandygruppas formann,
Gamle master
Øyvind Nenseth da han stod opp og sa
nye kabler
at man måtte holde seg til en iing ad
Hvis alt har gått etter planen er det gangen.
nye anlegget på plass når dette leses.
De gamle mastene er beholdt, mens
Generalplanen godkjent
nye kabler er nedlagt. 24 lyskastere
- Tidligere i host har vi hatt et
med 1.000 W halogenlamper er
montert. Lampene har total belastning meget positiv mote med representanpå 24 W. Tidsur for automatisk ter
for
STUI,
Idrettskretsens
tenning og slukking av lyset er også Anleggsutvalg og kommunen. Der
montert. De nye armaturer er mindre godkjente STUI vår Generalplan,
kunne formannen opplyse.
enn de tidligere.
Red.

Intet med Pors å gjøre.

ppsnSLfi

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

I samme formannskapsmøte som
det ble bevilget penger til nytt
lysanlegg på Vestsiden, ble søknaden
fra Pors om kommunalt lån på
180.000 kroner til lys på stadion
avslått. Dette hadde noen av de
fremmøtte til medlemsmote vanskelig
"fordøye”
”.. Man
Man mente
mente
for åå "fordøye
bevilgningen til lys på skoleidrettsplassen hadde kullkastet mulighetene
til garanti for lyset på stadion.

Ikke gitt opp

/YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY\
At søknaden om kommunalt lån på
180.000 kroner ble avslått i første
Porsere i Bandy-kretsen:
omgang er ikke ensbetydende med at
man har oppgitt alle planer vm.pp
om lys på
u.m.
. K .
(visefOrmam)
stadion.
stadion. Nei,
Nei, både
både medlemmer
medlemmer og
og “1?“
Hovedstyret var
var enige
enige ii åå ””gå
på”” Tbor R. Jensen (UK medlem) g
gå på
igjen. Fra salen ble det foreslått flere Arne
Hegna
(medleni
av
løsninger for å komme videre med Valgkomiteen).
lysplanene og ikke minst realisere
dem. Det ble blant annet foreslått å kÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅAÅÅA/
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Turn:

PORS hadde størst tropp
i Holmestrand
1 Holmestrand møttes søndag 27.
mai 800 turnere fra Vestfold og
Telemark.
25 foreninger var representert. Pors
stilte med den største troppen i alt 59,
36 damer og 23 husmødre. Spesielt
dame troppen var stor i forhold til de
øvrige.
Vi har i år fått komplettert
paradeantrekk med nye bukser
(marineblå m/rod vifte), og det var en
flott tropp som paraderte denne
dagen.
På banen var det utdeling av lenker.
Det var 6 stykker fra Pors som fikk
tildelt
lenke.. Grete Hartvigsen
mottok i år sin sjette lenke. Hun har
deltatt på 27 stevner.

Ellen Realfsen
Lillian Elseth
Herdis Morch
Reidun Thronsen
Karin Pettersen

lenke
lenke
lenke
lenke
lenke

24 stevner
15 stevner
12 stevner
12 stevner
12 stevner.

Etter denne utdelingen begynte
selve oppvisningen. Det var 5
forskjellige tropper som deltok:
Babypartiet
Husmortroppen
Mannlige Veteraner
Kvinnelige Veteraner
Dametroppen.
Det ble vist mye vakker turn, og
atter en gang er et turnstevne brakt vel
i havn.
Else.

Damegruppa har
passert 100 medlemmer

J Ni
w* turnjenter

9 fikk

7-årsmedaljen

Nytt virksomt år tilbakelagt
og 12.000,— kroner er investert
— Vi prøver å hjelpe der vi kan. Og
istedet for å støtte opp om hver
gruppe, slik det tidligere har vært
gjort, arbeider vi nå for klubbhuset.
Det mener vi kommer alle tilgode, sier
damegruppas formann. Hennie Waage
til Porsbladet.
Vår driftige gruppe kan se tilbake
på ct nytt virksomt år. Hele 12.000
kroner er investert. Blant annet er det
innkjøpt oppvaskmaskin ul 8.000
kroner, og lagt nytt gulvbelegg på
kjøkkenet til en kostnad av 500
kroner. Noen ny stoler er også
innkjøpt. At gruppa har sin store
misjon innen foreningen er det vel
bare en mening om.
Hvor far dere penger fra, Hennie9
- På bingokveldene ul Pors har vi
hatt salget av olser o 1. Det har vært en
god inntektskilde.

Søndag 3. juni var 1300 unge
turnere samlet på Urædd stadion til
kretsturnstevne.
Våre to piketropper var på
tilsammen 103 deltakerne.
Under utdelingen
av stevnemedaljene var det 9 Porsjenter som
hadde gjort seg fortjent til 7 års
medaljen:

Åse Lunde, Bente Meen, Eva Monsen,
Linda Olsen, Helen Rosland, Sigrund
Svendsen, Anne Thygcsen, Gunn
Karin Deilrind, Elin Grorud.

Det teller ikke mest, men dog:

B-Iaget vant
årets serie
4 poeng foran Odd.

For annet år på rad er B-laget blitt
kretsmestere i fotball. I år gikk gutta
gjennom seriens I 1 kamper med 10
seire og ett tap. Det gav altså 20 poeng
og målforholdet er ifølge oppmannen,
Ingar Tennefoss, 41 - 10.
Rolf Svennungsen er topp-scorer
med 16 "blinker".
Kretsmestere er: Ole Hemsborg,
Finn Morten Steen, Morten Olsen,
Odd-Leif Hom, Johnny Knudsen,
Kjell Madsen, Arild Jensen, Rolf
Svennungsen, Thorbjørn Gravklev,
Reidar Dullerud, Runar Tollnes, Knut
Flå, Bernt Petter Jørgensen og Lars
Borgar Waage.
B-laget avsluttet serie-sesongen med
to-sifret seier idet Storm ble slått 10 —
2, men Storm ledet 1 — 0.
Serien ble vunnet med 4 poeng
foran Odd.
Porsbladet gratulerer med innsatsen
og kretsmesterskapet.

— Når det gjelder alderen på våre
medlemmer kan jeg si at den varierer
fra 19 og tett opptil 70 år. Dermed
skulle vi ha et tilbud også til de som
føler seg for gamle til å være med. At
det likevel arbeides med å få en
eldregruppe
innen
damegruppa,
beklager jeg. Jeg er fryktelig imot at
det dannes grupper innen gruppene
igjen all den stund vi har noe å tilby i
damegruppa som nå er, presiserer
100 medlemmer passert
formannen.
Formannen kan ellers fortelle at
- Planer for neste år?
gruppa i host har passert 100
- Vet ikke akkurat hva jeg skal si
medlemmer. Medlem nr. 100 fikk til det. Men et ONSKE har vi
forovrig overrakt en blomsterbukett ihvertfall. Og det er få utvidet
for å markere begivenheten.
kjøkkenet i klubbhuset. Det er altfor
Vi har moter hver 14. dag og jeg lite, fastslår Hennie.
har inntrykk av at alle finner seg til
Leif.
rette. Nå kan det være vanskelig å
finne på underholdning til motene,
men som regel finner vi på noe. sier
Hennie.

STIGENDE KVALITET BLANT
IDRETTSMEllKETAKERNE

Godt miljo
Det stadig okende medlemmstallet
skulle være det beste bevis at både
"gammel" og ung finner seg til rette.
Uten tvil hersker det et godt miljø i
gruppa. Man kommer sammen og
hygger seg.

TURNDAMER I HAUGESUND

Etter en enestående deilig sommer og ditto host, samtidig med at vi begynte
prøvene noe tidligere på året, kan vi nå summere opp resultatene på et tidligere
tidspunkt enn for om årene.

De som har fullført prøvene.
Bronse.
Sissel Wold, Astri Schjønning.
Sølv.
Eva Wærstad, Ragna Lorentzen, Gerd
Olsen,
Marit Sundbø, Wenche
Kristiansen, Torborg Hellerich, Tulle
Skilbred, Anne Helene Halvorsen,
Karin Pettersen, Fine Hansen, May
Haugland, Grethe Moen.

Landsturnstevnc ble arrangert i
Haugesund i sommer. Det var ialt 20
piker i alderen 13—16 år fra Pors som
hadde meldt seg. Turen ble meget
vellykket. Det var mye fin turn å se,
i piketropp nr.
og våre piker var med
i
1, og gjorde der en fin innsats.

Gull. Ruth Jørgensen,
Wenche
Eriksen, Åse Tangen, Inger Ase
Wickmann, William Grotnes, Lars
Grotnes, Bjarne Sundbø, Kai Tangen..

Statuetter.
Bjorg Frenvik. Thor Skarnes, Andreas
Skilbred.
Øvrige som har fullført prøvene i
mellomstadier:
Else Grotnes, Herdis Morch, Mosse
Magnussen, Hildru Grønbeck, Lillian
Olseth, Unni Svendsen, Jorunn
Karlsen, Gerd Realfsen, Reidun
Thronsen, Mary Barth, Eva Melby
Andersen. IHarriet
’
Fjeldvik, Berit
Schjøth, Vidar Kristiansen, Ame
Stenquist.
Vi gratulerer alle merketakere, og
ønsker disse og alle nye vel møtt neste
sommer.
Idrettsmerkeutvalget.

flittige kursdeltakere
3 nye B-instruktorer

3 statuetter i år !

Hva resultatene kvalitetsmessig
angår, så ligger disse på et jevnt
stigende plan - rutinen begynner å
gjøre seg gjeldende og for å bruke
militærsjargong, så har vi "holdt
stillingen" når det gjelder antall
merketakere, nemlig 32 damer og 8
herrer, ialt 40 stykker. Samme antall
som foregående år. Altså fortsatt
overveldende flertall av damer. Av
disse siste har turngruppa bidradd med
24 og damegruppa 8.

Turndamene
er

Varet var bra. Vi rakk også en tur til
Skudeneshavn. Jentene var snille og
greie så det var bare morro å bli med
på turen!
Wenche og 1. ase

C-G UTTA A VDELINGS VINNERE
j

Noe kretsmesterskap ble det til
slutt ikke på C-gutta. Men de har
likevel gjort seg fortjent til spalteplass.
De ble nemlig avdelingsvinner. 1 den
første KM-finalen mot Odd på Pors
stadion våknet dessverre våre gutter
forsent. Da ledet nemlig Odd 3—0.
Sluttresultatet ble imidlertid 3—2 i det
porserne i 2. omgangen nettet to
ganger. Men de burde så avgjort hatt

I lopet av våren, sommeren og
hosten har turndamene deltatt flittig
på forskjellige kurser.
Wenche Eriksen har vært deltaker
på lederkurs I. Kurset strakk seg over
4 kvelder. Wenche Boklund var med
på et C-kurs i Horten i sommer. I
august dro Reidun Thronsen over
grensen for å delta i et internasjonalt
instruktørkurs i Kalmar i Sverige.
Kurset varte i 5 dager.

Tove Realfsen og Inger Åse
Wickmann var deltakere på Idretts
kretsens instruktorskole som gikk over
4 kvelder i sommer.

3 nye B-trenere
scoret for pause også. Bl.a. smalt et
skudd i stolpen.
Tre nye B-trenere har turngruppa
Gvarv var den tredje avdelingsvin- også fått iår. Det er Wenche Boklund,
neren og i mote med disse på utebane Nunne Jacobsen og Tove Realfsen
ble det Pors-seier 4-0. Men det hjalp som har bestått provene.
bare ikke med tanke på kretsmest
Linda Olsen som var tatt ut til
erskapet.
kretslagets områdefinale, ble i denne
konkurranse nr. 8. Trude Holm var
som
reserve
til
samme
Porsbladet vil likevel gratulere med tatt
konkurranse.
innsatsen i årets sesong.
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Erik Johansen:

V! (R IGANG IGJEN

ESSEM plast
MEN

PORS,

8

V

PORSGRUNN VEST

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland

Telef. 51730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Andr. Aasland

Porsgrunn
Kino

Jern vareforretning
SPORTSARTIKLER

,

W; •>*?>> •• •

• .

KUNNE

ØNSKE

FLERE

SENIORER

« ari;«med en
seson8 °gde aktives interesse er ikke mindre i år.
Særlig
gledelig- er det rpåjjunioi
.
—-or- og guttesektoren. Når det gjelder seniorene er jeg
se vsagt ornøyd med de vi har, men jeg skulle ønske meg flere. Det har vi
c erivert anledning til å få også dersom de mange juniorene og guttene
ortsetter. Kan vi bare få for eksempel 3 stykker opp fra junior til senior hvert
ar, skal jeg ikke klage.

Det er bokseformannen, Erik ikke tid til å ta på seg trenervervet.
- TLF. 51 487
Johansen som sier SVEISEdette i enOG
pratMEK.
med VERKSTED
Men det ser ut til å gå bra med Svein.
Porsbladet. Om treningsoppslutningen Riktignok tror jeg ikke han ”kjører”
sier formannen at den er upåklagelig,
i
så hardt som Thor gjorde, men Svein
Alle fra iljor, med unntak av en av har et godt tak på det hele. Vi trener 3
Norgesmestrene, Paul Roar Heie, går ganger i uka.
inn for en ny sesong. At Heie har falt
- Nye ansikter?
av skyldes skolen.
— Faktisk ikke, bortsett fra Lars
-Akkurat i år blir det for mye Andersen som gjor come back etter 2
både med boksing og skolearbeidet, 1/2
års
fravær.
Men
blant
sier Erik.
guttebokserne får vi stadig tilsig. 20
For vår del håper vi Paul Roar stykker er i trening to ganger i uka på
melder seg til "tjeneste” for boksingen Vestsidens skole under ”Beitens”
i Pors igjen når skolen er vel overstått. ledelse.
Man har ingen og miste selv om Pors
er landets største boksegruppe. 1
desember neste år er gruppa 40 år.
Landskamp
- Stevner?
- Hvem er trener i år, Erik?
- 24. november skal det være
— Det er Svein Jonholt med Øyvind
Sandersen som hjelper. Thor hadde iår uttakingsstevne til jr. landskampen

8

som jo vi skal arrangere den 9.
desember. På ny-året blir det et par
stevner skulle jeg tro. Dessuten skal vi
selv ut på reise i det vi skal gjøre
gjenvisittt
hos
Sparta/Flensburg.
Meningen var vi skulle vært i
Vest-Tyskland tidlig i host da vi hadde
fått invitasjonen fra tyskerne, men så
kom landslagssamling her i Porsgrunn i
veien for dette. Men invitasjonen står
fortsatt ved makt og vil da innpasse
turen i sesongopplegget.
- Planene klare for 40-årsjubileet9
— Vi har så smått snakket om dette.
Imidlertid er det noe tidlig å fastsette
noe bestemt. At det skal markeres er
sikkert nok, sier vår driftige
bokseformann.
Leif.

■
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Facit av ferdighetsmerkene:

Verft A.s

3 sølv

°g

7 bronseballer
i år !

PARKRESTAURANTEN A/S - PORSGRUNN

VAUXHALL
er bilen

FUNNEMARK
er stedet

Esso
service
v/ Broen
Storgt. 84 b — Porsgrunn

Telefon 50 834

I år som tidligere har jr. avdelingen
satset på ferdighetsmerkene i fotball..
Og den tid man ofrer på dette er så
avgjort vel anvendt. Ferdighets
merkene er jo en meget viktig del av
den tekniske treningen. Tilsammen
har det blitt 10 ”baller” i år, 7
sølvballer og 3 bronsjeballer.
Disse har tatt sølvballen: Rune
Johannessen, Einar Eklund, Tom
Askedalen.
Bronseballen: Tore Knutsen, Arve
Meen, Jan Helge Larsen, Kjell 0.
Eklund, Knut Thygesen, Anders Beck
og Jørn Knutsen.

O

NEPTUN MARINA
PORSGRUNN - Tlf. 50277

o

Alt til båten

Når det gjelder SYMASKIN
Til
Stoff, Tråd, Småvarer,
glidelåser, klipping
bruker alle
Porsere

Husqvarna @
Salg — Service — Innbytte
v/Knut Slåtta - Tlf. 54630
Porsgrunn Vest

i
W JBREEN
GunnSr Jørgensen Tlf. 50538 Porsgrunn Vest

PORS - BLADET
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HANDBALLEN SAVNER
BANE
Men interessen er på topp

Pors stiller 3 lag i årets serier
— I vinter stiller vi 3 lag i innendørsserien. Det er herre, dame og
guttelag. Vi har valgt å stille jentene i senior selv om de ikke er mer
enn i 18-årsalderen. Ved at de får spille i 5. divisjon får de mer rutine,
sier Håndballgruppas formann, Einar Klingberg i en prat med
Porsbladet.

- Treningsforholdene?
- Dessverre ikke de beste. Vi har
fått for lite timer i Porsgrunnshallen.
For det er klart - skal vi være med i
serien må det trenes. Det gjelder alle
lagene våre. Uten skikkelig trening blir

vi snart hengende etter, presiserer
formannen. Et problem er det også å
få trenere til lagene. Det blir til at de
aktive eller folk i styret må ta seg av
den saken også, legger formannen til.
— Håndballgruppa har nå tatt fatt
på sin 4. sesong?

PORS - BLADET

-Ja, men den 5 '
bli vanskelig.
På neste årsmote •. r cct ut til at del
ikke vil bli så lett å få folk til styret.
Jeg må si fra meg formannshvervet
fordi jobben krever for mye tid. Flere
andre er i sitt siste skoleår og må satse
på det. Vi har spurt foreldrene om de
er villige til å ta et tak, men har fått
negativt svar, sier Einar. Vi trenger
voksne folk både i styret og til å ta seg
av treningen legger formannen til.

Roy Elseth:

MAN MÅ ALLTID
HA ET MÅL
Guttelag I kretsmestere i år.
- Dere må alltid ha et mål, men
ikke høyere enn dere har en sjanse til
å nå det. I år hadde vi et lite håp om å
bli kretsmestere, og ble det. sa
guttelagenes trener, Roy Elseth under
sesongavslutningen i host.
O guttelag I ble altså kretsmestere,
Vel halvparten av dem ble ifjor
kretsmestere i smågutteklassen, også
da under Roy's ledelse. Årets
guttekretsmestere gikk gjennom serien
uten tap. På 10 kamper ble det 8 seire
og to uavgjort. Del gir ialt 18 poeng.
Målforholdet ble 51 - 7. I kampen
om KM-tittclen ble det uavgjort 1-1
mot Herkules, den andre avdelingsvinneren, mens Pors slo Skade, som
vant sin avdeling, med 4-0.
Vi åpnet serien noe svakt med to
uavgjorte kamper, men etterhvert
spillte vi oss godt opp, og jeg er
selvsagt fornøyd med innsatsen, sa
trener Roy på avslutningsfesten. Han
berømmet også 11-lagets innsats. Det
endte midt på tabellen i sin pinje.

Dårlig økonomi

- Økonomien??
- Den er heller dårlig. Vi har jo
ikke inntekter på kampene våre. Når
vi slik som i vinter får 5 reiser til
Notodden sier det seg selv al slikt
tærer på en fra før dårlig økonomi.
Men i nost vil vi sette i gang en
utlodning som jeg håper vil gi oss noen
kroner i kassa.
- Interessen for håndball i Pors?
— Den er del intet i veien med. Vi
har en jevn god oppslutning på
treningene. Særlig er interessen stor
blandt de yngre guttene. Så snart de er
ferdige med fotballen om høsten går
de igang med håndballen.

Ærlig talt hadde jeg ikke regnet
med at 1-laget skulle bli kretsmesteree
i år. Jeg var redd for at de fleste av
spillerne var litt for ferske, sier Roy til
Porsbladct.
Og vi kan gratulere guttene og Roy
med mesterskapet.
Størst framgang
På avslutningen fikk to av spillerne
en påskjønnelse for å ha vist storst
framgang i sesongen. Det var Oystein
Ostenå og Age Halvorsen,
- Og det var intet vanskelig valg,
forteller treneren til Porsbladet og
legger til at det derimot ikke var grunn
til å dele ut innsatspremier. - Guttene
har ikke vært flinke nok til å trene. Vi
har tilsammen halt 48 treningskvelder.
Den som hadde storst fremmøte til
disse kom opp 38 kvelder. Det synes
vi ikke var nok til å få innsatspokal
for, sier Roy Elseth.
Leif.

1 1

Innsatspokaler
til smågutter
På småguttenes avslutningsfest i
host ble det blant annet udelt
innsatspokaler. De som hadde gjort
seg fortjent til disse var: Einar Eklund,
Jorgen Giskehaug og Jan Helge
Larsen.
Gratulerer gutter, Med innsats
kommer man langt.

Sluttstillingen i
2. divisjon
Avdeling A:
Slik ble sluttstillingen i
avdeling A:
Sarpsborg 18 13 3 2
Vålerengen 18 11 3 4
Odd
18 9 3 6
EidsvoldT 18 10 0 8
Moss
18 7 5 6
Ostsiden
18 8 2 8
Larvik T
18 5 7 6
Pors
18 5 5 8
Stabæk
18 3 3 12
Sandefjord 18 3 1 14

2 divisjon,

44-21
38-20
27-21
28-27
23-19
18-26
20-20
28-35
16-36
18-45

29
25
21
20
19
18
17
15
9
7

Utforligere kommentarer i julenum
meret.

Savner egen bane

— Kunne vi bare ha bane- og
treningsforhold i takt med interessen
ville del sett lysere ut. Vi savner sårt
en
håndballbane
på
Vestsida.
Riktignok er håndballbane med i den
såkalte "Generalplanen” for stadionområdet, men jeg er redd for at
nettopp håndballbane er noe av del
siste som kommer, sier Einar
Klingberg.

HURRA, SEIER’N BLE VAR
TIL SLUTT!!
t’u,

A

Leif.
u

Kommunen påskjønner
fotball-juniorene!

Porsgrunn kommune har gitt våre
fotballjuniorer en påskjønnelse for de
flotte cupinnsatser. Del har forst og
fremst skjedd i form av bespisning
Joda, ingen tvil om at håndballen fremdeles er i "skuddet” i Pors, men det har også vanket gratis
måtte man bare få en utendørsbane.
kinobiletter og gratis adgang til
(foto: Ramsvik) Porsgrunnshallen i 1 år.

Strålende, fornøyde Norgesmestere etter 7 1/2 times
finalekamp. 3 reiser til Bergen. Men slikt tenker man ikke
på etterpå da NM-tittel og Kongepokal er sikret

Hurra! Hurra! Sei’ern ble vår til
slutt! 2-1 etter ekstraomganger ble
Pors-seieren lydende på. Våre juniorer
skrev dermed fotballhistorie på Fana
stadion i Bergen 11. november. Det er
nemlig det aller forste Norgesmester
skap Pors har fått i fotball. Og det
skjedde ikke uten kamp til siste slutt.
Hele 5 matcher måtte til mellom Pors
og Brann for mesteren kunne kåres.
Porsbladet har droyet i det lengste
med å komme ut for om mulig å få
med mesteren, les Pors! Bladet var
faktisk gått i trykken da juniorene ble
Norgesmestere.
Men
ved noen
tekniske omkalfatringer lykkes det oss
å få disse linjer med.
Porsbladet slutter seg til de mange
gratulanter.
Mer om NM, Norway-Cup og
kretsmesterskapet i Julenummeret.
Red.

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telef. 50 693

Telf. 50 693

Porsgrunn

BU$£»E
Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr

Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51 729

Porsgrunns A u t o A/s

Herman Holtan

Vallermyrene

GLASS — PERSIENNER

KirkegL 35

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51150

Telf. 51396

/©(PUDEK-

-ANDEftGEN

a
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OMEGA
i takt med tiden!

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

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

Den norske Creditbank
PORSGRUNN
Avdelingskontor VEST
Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innsiallasjonsavdelingen

Elektrisk utstyr på lager

qå til

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

Olfiot-lrykk Brødrono Dyring, Pongrunn

SKIEN

