
1973 28. argang.

Til de mange morgendagens PORS-tumere hører så avgjort konkurransepartiet 
der jenter fra 10—16 år er med.

PORS-bladet knipset jentene på en treningskveld. Første rekke fra venstre: 
Bente Kittilsen, Kjerstin Amundsen, Margrethe Melby, Turid Ness.
Bak fra venstre: Trude Holen, Linda Olsen, Karin Andersen.
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ESSEM plast

SKAPET
1. runde:

PORSGRUNN VEST 4SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51 487
2. runde: HEROYA-PORS0-2

3. runde:KjnpMimt» må fores videre
Porsgrunn 4. runde:

Kino
Andr. Aasland

J ern vareforretning 5.runde:

SPORTSARTIKLER

1’oi'SgTllHIl
Finale:

Verfl A.s

PARKRESTAURANTEN A/S - PORSGRUNN

RED

£ssoVAUXHALL
er bilen

FUNNEMARK
er stedet

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

VEIEN TIL
MESTER-

Telef. 51 730 — V. Porsgrunn

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

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Hilsen 
redaksjonen.

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

Kasserer 
Helge Madsen, 
Langgt. 48, 
3900 Porsgrunn.

STYRET I
DAMEGRUPPA

Hen ny Waage 
Unni Johannessen 
Wenche Wennerod 
Britt Nyhagen, 
Jorunn Karlsen og 
Else Liv Realfsen.

Frones 
den

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland

Ansvarlig redaktør
LEIF CHRISTENSEN,
Moldhaugveien 2, 
3900 Porsgrunn.

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

PORS-BREVIK 1-0 
Scorer: Brede Halvorsen.

ÅSS1DEN-PORS 2-3 
etter ekstra omganger.

(1. kamp) BRANN-PORS 
0-0

service
v/ Broen 

Storgt. 84 b — Porsgrunn 

Telefon 50 834

!Vi ønsker vare lesere, annonsører og forbindelser 

en riktig God Jul og et godf nytt dr!

Takk for i dr!

Damegruppa har valgt dette styre 
for kommende år: 
Formann: 
Sekretær: 
Kasserer:
Styremedlemmer:

Semifinalen: PORS-ASKER 2-1 
Scorere: Espen Gundersen 
og Brede Halvorsen.

Den 5. kampen: BRANN-PORS 1-2 
Scorere: Brede Halvorsen 
og Finn Morten Steen.

til å fa frem et virkelig godt A-lag. Den 
sjansen må vi for enhver pris benytte. 
Det kan bli lenge til neste gang.

Derfor håper og tror vi de ansvarlige 
er sitt ansvar bevist og legger 
forholdene best mulig til rette slik at 
vi kan beholde og utvikle videre disse 
talentene. Det har i hele år vært en 
fornoyelse og se disse guttene i sving 
på banen. Også utenfor banen går de 
godt sammen. Det har blitt en fin 
kameratgjeng som nå ikke må splittes 
selv om de fleste er for gamle til 
jr.laget neste år.

L.a oss få fornøyelsen av å se dem i 
A-troya kommende sesong.

Vi gleder oss allerede. Lykke til 
vidcie, gutter!

Har vi ikke grunn til a være stolte? Vi har landets beste 
fotballjuniorer. Etter et nesten umenneskelig slit med ialt 5 kamper 
og tre Bergens-reiscr gjorde våre gutter til slutt det alle gikk og håpet 
på: de vant! Norgesmesterskapet og Kongepokalen gikk for aller 
første gang til Vestsida.

Gratulerer med kjempeinnsatsen, gutter. Dere har vært med og 
gjort PORS-navnet kjent over det ganske land!

Men det er ikke bare Norgesmestere 
gutta har blitt. Kretsmesterskapet har 
de ogsa tatt med seg. I krets- og senere 
i Eliteserien, der de beste etter varens 
kamper spillte, er det ikke blitt et 
eneste tap. I den avgjørende kampen 
om KM ble Odd slått 1-0 på Falkum. 
Og i Norway-Cup’en ble det 
semifinaleplass. Engelske proffer 
stoppet de unge porserne der. Det er 
da også det eneste tap juniorene har i 
år nar det er snakk om obligatoriske 
kamper. I alt er over 40 kamper spilt 
uten tap! Trener ”Jeisen” har jobbet 
godt med guttene og fortjener all 
mulig honnor sammen med sine 
"elever”.

Og med slike særdeles lovende 
fotballemner har vi ”alle tiders” sjanse

I ■

PORS-LISLEBY 2-2 
etter ekstra omganger. 
PORS vant straffespark- 
konkurransen. 
Scorer: Rune 
begge ganger i 
ordinære kampen.

(kvartfinalen) TISTE- 
DALEN-PORS0-2 
Scorere: Rune Frones og
Espen Gundersen.

ir —-
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Brødr. Karlsen

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52506 — 52 507

Alfred Sport
I toppform Telefon 51 404 — Porsgrunn

Matr. forvalter: Tulle SkilbredEncforhandler Telf. 52 121V. Porsgrunn

Festkomite:

TEXACO
Vi utfører

Smøring Oljeskift

Vask Hjulavballanssring

Se også vårt store Finn Bårdsen.utvalg i

Bilrekvisita - Kasettspillere og Band

!■■■■■■■■■■■■

(Pnb sin rgcn sbnii 
oss gab!

Ca. 840 kroner ble fotballgruppas 
andel fra cup-kassen iår. Vi ble jo som 
kjent slått ut allerede i 1. runde og 
slikt blir det ikke penger av!

Styret:
Formann: 
Viseformann: 
Sekretær: 
Kasserer:
Styremedlem:
1. varamann:
2. varamann:

TURNGRUPPAS STYRE 
OG KOMITEER:

Tillitsmenn:
Damer:
Husmødre mandag:
Husmodre torsdag:
Piker og Nøster:
Herrer:

Britt Pettersen 
(formann)
Ragna Lorentzen 
Ruth Jorgensen 
Siri Asdahl

Amy Kortner Jorgensen 
Inger Johanne Andresen 
Johanne Flåtsund 
Bjorg Mikkelsen

Arrangementskom.:
Marit Jansen (formann) 
Fine Hansen
Thorborg Hellerich 
Dagmar D. Mikkelsen 
Karin Pettersen 
Solveig Jacobsen 
Harriet Fjeldvik 
Tulle Skilbred

Reidun Thronsen 
Gerd Realfsen 
Else Grotnes 
Wenche Eriksen 
Lillian Elseth 
Fine Hansen 
Daniel Teigen

Herdis Morch
Marit Sundbo
Karin Pettersen
Instruktørene
Lars Grotnes.

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

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen
TORVET

St tSeruice^
Porsgrunn — Telf. 53sio

0^0=
KR£TSM£ST£RN£

I/elevisjon
Porsgrunn

Korresp. til PORS-bladet: Inger-Ase 
Wichmann

Turnpriskomite:
Gerd Realfsen 
Solveig Clausen 
Harriet Fjeldvik

Valgkomite:
Inger-Åse Wickmann 
Åse Jorgensen 
Torunn Grolandvar med å sikre PORS det første

blikkenslagerverksted
Telefon 50409

Verden feirer jul snart. Det er forunderlig at en bortgjemt hendelse 
midt i verdenshistorien skulle få en så stor betydning. Men det er 
fordi Gud handler.

Det romerske imperium oppsummerer sin makt ved en 
folketelling. Det foreligger ikke noe resultat som er blitt husket. Det 
romerske keiserrike med sin guddommelige keiser er overlevd av 
vekslende herskere og riker i verdensformat. Men en ble født i 
Betlehem og talt med i manntallsføringen under keiser Augustus. Han 
er fremdeles en levende realitet i verden. Han besteg aldri en 
herskertrone, men juli forte silt verk på et kors. Han er grunnen til at 
verden feirer jul

Det er forunderlig hvordan denne høytiden med sitt budskap 
legger en demper pa all ondskap noen døgn. Det er som en glemt 
brorskap mellom menneskene dukker fram, uten at vi makter å holde 
pa den Krig og fred, kjærlighet og hat. fattigdom og rikdom, sult og 
tilfredshet lever i naboskap med hverandre. Pa denne bakgrunnen ser 
vi ogsa det store alvoret i julens budskap. Det gjør vi best ved å la 
høytiden bli en takkefest og en lovsang til Gud som er kommet til 
oss.

"Gud sin egen sønn oss gav”.
derfor ga r el lovsangshav over verden vide”.

Mange er med i denne lovsangen. Under vekslende kar vil ogsa 
lovsangskorel denne julen istemme de glade lovsangsloner. Han som 
ga sin sønn som Frelser, lar disse ordene folge han til verden: Alle 
dem søm tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, de som 
(ror på Hans navn. Lovsangen bæres videre av alle som har tatt imot 
Jesus og feirer jul med Ham disse dager.

Men der er ogsa ett trekk som gir innslag av moll i vår lovsang. 
Budskapet om Frelseren når ikke alle det er adressert til. ”Se jeg 
forkynner eder en stor glede — for alle folk”. Derfor er julen en 
utfordring til selv a ta imot budskapet og å bringe det videre.

Her kan vi fore videre det søm er julens store tema: A gi. Gud ga 
verden en Frelser. Vi gir Ham videre. Gleden over a bære budskapet 
videre om frelse og fred er større enn alt.

For sesongen 1973—74 har 
turngruppa følgende styre, tillitsmenn 
og komiteer:

Disse 15 gutta var det som
Norgesmesterskap i fotball:

Runar Weholt, Finn Morten Steen, Ivar Realfsen, Jørn Hansen, 
Nils Bjerketvcdt, Espen Gundersen, Agnar Vee Haugen, Helge Lil- 
lefjære, Rune Frønes, Brede Halvorsen, Svein Aaltvedt, Morten 
Paulsen, Nils Frønes, Vidar Sogn og Runar Breiland.

De samme spillerne tok også hjem kretsmesterskapet.
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MYK, SPRE
TEKST: LEIF

FOTO: KYRRE

^/////////////////////^^
Gode treningsforhold.

TERMINLISTE BANDY

årsmote
forskjelligede

*A-laget:

12.1. tilvaramann

formann

Man skal være myk og fin for å klare denne bomøvelsen Linda Olsen her viser

Trenerne Wenche Boklund og Borghild Holen skal s.'rgc for 
topptrimmede turnjenter.

er 
var

Fornøyd med treningsforholdene 
her i PORS?

De er bra. Kunne bare antall 
treningstimer sta i samme forhold \ ille 
det vært fint

7.1.
26.1.

Skiold- Pors.
Ullern -Pors.
Hovik -Pors.
Brevik Pors.
Pors Skiold (pa Tveten).
Pors Ullern (pa Tveten). 
Pors-Hovik (pa Tveten). 
Pors -Brevik (pa Tveten).

Borg-Pors 
Pors—Eidanger. 
Brevik -Pors

Eidanger-Pors.
Pors-Eidanger

11.1.
25.1.

8.2.

16.1.
5.2.

Pors-Brevik.
Pors-Borg.
Eidanger Pors.

Pors-Borg 
Pors-Brevik.

Pors -Brevik
Brevik Pors

Hovedstyret holder silt 
fredag 25. januar neste ar.

formann 
medlem

Pors Sparta 
Pors-Solberg. 
Pors--Fram 3 1.
Pors Drammens B.K.
Sparta Pors.
Solberg-Pors.
Fram 31 -Pors
Drammens B.K. -Pors.

Jr.laget:
4.1.

18.1.
1.2.

16.12
26.12.
3.1.
9.1.

17.1
24.1.
30 1.

6.2.

B-laget:
8.1.

29.1.

23.12.
30.12.

6.1.
13 I.
20.1.
27.1.

3.2.
10.2.

verv
og

Morten Paulsen og Finn Morten 
Steen har bestått provene til Idretts
kretsens A-kurs.

*

Guttelaget:
Eidanger-Pors.
Herøya—Pors.

EN OG UREDD

til a 
omtrent ikke er noen 
med rundt om i lagene.

- Er det vanskelig a beholde 
jentene nar de kommer litt opp i 
"arene”?

- Jeg synes ikke det. Den alderen vi 
har mest trøbbel med er 16 17 
ars-alderen. Al det kan bli frafall da er 
nesten ikke til a unnga. Men det er

Som man kanskje har lagt merke til 
blir det a mote Brevik i flomlys begge 
ganger. Og det er vel et minus----- ?

- I treningen bruker jeg mye 
turnstigen. Dette fordi det er den som 
brukes i konkurransene na. Men 
selvfølgelig kan det bli litt for 
ensformig i lengda for jentene hvis vi 
terper for mye pa turnstigens øvelser. 
Derfor forsøker jeg a gjøre en "vri” 
ved a ta apparatene i bruk. Prover pa 
den malen a fa ballanse mellom 
turnstigen og apparatene. I tillegg til 
treningen her i salen 3 limer i uka. 
driver jentene selv styrketrening 
hjemme ener et program jeg har satt 
opp. Armer, rygg og mage er viktige 
"ledd" og ha i orden.

Det er konkurransepartiets turn- 
trener. Wenche Boklund som sier 
dette til PORS-bladet. Og konkur- 
ransepaniet teller 8-10 spreke jenter 
fra 10 16 ar. 3 ganger i uka er det 
"full speed" i gym-salen pa Vestisiden 
skole.

ikke først og fremst pa grunn 
sviktende interesse. Nei. men fordi det 
i den alderen er problem a finne 
konkurrenter. 1 16-ars-klassen na for 
eksempel er det bare et par-tre jenter 
her i fjorden Det skal ikke akkurat 
inspirere til a fortsette nar det 

a konkurrere

Fire lag stiller vi i vinterens 
bandyscrier. Det er foruten A-lag. B-. 
jr.- og guttelag.

Terminlista for 
lagene ser slik ut:

PORSERE I
TURN KRETSEN:

5 av Turngruppas medlemmer har 
følgende verv innen Telemark 
Gymnastikk og Turnkrets for 
1973-74.

det ganske bra, men 
det heller lite. Bare 2 i 

hele sesongen. 1 ar far vi til 
sammenligning 3 stevner for jul. og 
det skal vi ikke klage pa. 

det vanskelig

Men 3 trcningskveldcr er i det 
minste laget skal man kunne drive det 
til noe, sier Wenche.

Er del nok stevner for disse 
unge?

Na 
tidligere 
lopet av

Harriet Fjeldvik,
Kretsstyret.
Daniel Teigen, formann i Barne- og
Ungdomssutvalget.
Wenche Boklund. medlem i Barne- og
Ungdomsutvalget.
Grethe Flart vigsen.
valgkomiteen.
Reidun Thronsen, 
Utdanningsutvalget og 
Teknisk Komite kvinner.

Den avga t te formann. Real f 
Rollefsen og oppmann. Per Dahl har 
fatt velfortjent påskjønnelse for sin 
innsats for PORS-folballen.

Hvor tidlig skiller talentene seg 
ut?

Det kommer an pa nar tidlig man 
begynner. Men i 10-1 Lars alderen vil 
man nok fa en viss peiling dersom 
jentene da har noen ar bak seg i 
turnsalen.

- Spesielle egenskaper for a bli god 
turner?

Først og fremsi ma man være 
uredd. Dcssuttcn fysisk sterk, myk og 
spretten, fastslar Wenche som sammen 
med Borghild Holen har ansvaret for 
morgendagens turndamer i PORS.
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? Tjener hall-fotballen mot sin hensikt ?-r\/ JEREEN
Lite for seg.

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Telefon 50 260 V. Porsgrunn

I Best utbytte.

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

&S Pl RE

c

Produsent for Telemark:

Luodetangens Bryggeri

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hosJ. Pettersen

KJØTT- OG PØLSEVARER

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.

GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

— Dette er ment som avkobling i 
vintertreningen, sa Fotballkretsen den 
gang de satte i gang med fotball-sericn 
i Skienshallen.

Tekst:
LEIF

Foto:
PD

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

Gå til

&
0

Men har det blitt slik man hadde 
tenkt seg? Vi mener nei! Også om 
vinteren er det jo poengjag. Og så 
lenge det er kamp om poeng, får 
spillerne et visst press over seg. - De 
er ”tente” som en så treffende sa det. 
"Uryddig, men hardt oppgjor”, har 
det for eksempel stått og lese i avisene 
i omtalen av en eller flere kamper. 
Man har altsa satset mer på a VINNE 
enn å spille RIKTIG fotball. Ingen vil 
helst ikke tape eller ligge nederst på 
tabellen. Derfor mener vi: få bort alt 
som heter poeng og la kampene spilles 
som om det ikke skulle gjelde noe som 
helst. Da tror vi spillerne ville falle 
mer til ro og ga inn for å vise riktig 
fotball. Pa den måten vil det være 
storre sjanser for å få en utbytterik 
fotballkvcld for hvert enkelt lag. enn 
en kamp med kjas og mas for a vinne

og dermed sikre seg poeng. Skal gutta 
gå på banen med det hengende over 
seg at taper vi ikveld betyr det 
bunnplass på tabellen, glemmer man i 
"kampens hete’’ å prove og gjøre det 
riktige, det som kan komme tilgode i 
den ordinære serien om sommeren.

Derimot mener vi at lag som PORS 
og ODD har lite utbytte av denne 
form for fotball. Deres motstandere 
satser jo alt på og slå dem. Det samme 
er tilfelle i deres innbyrdes oppgjor. Vi 
har vært vitne til kamper mellom 
PORS og ODD, PORS-URÆDD som 
har vært langt over streken når det 
gjelder hardhet og innsats. Det har 
blitt tacklet som så det gjomer i 
hallen. Slikt spill har storre sjanser til 
a fore til skader enn sportslig utbytte. 
Dessverre forekommer det ogsa 
"knalloppgjor” blant lagene fra de 
lavere divisjoner. Der har man ogsa 
sine "fiender" som for enhver pris skal 
slas, ser det ut til.

isaksen
Ved brua Porsgrunn Telf. 51 632

De som har best utbytte av denne 
hallfotballen er lagene i de lavere 
divisjoner. De som har dårlige 
treningsforhold ute om vinteren og 
dertil svak oppslutning om treningen. 
Ved a spille i hallen får man verdifull 
balllrening, hvis man da gar inn for 
det vel og merke. Dessutten blir man 
knyttet bedre sammen på en årstid da 
treningsiveren kanskje ikke er på topp. 
Del frister mer med en lun hall som 
gir muligheter til trening, enn en 
landevei en kald vinterkveld.

Hall-fotball - - ,
til glede og utbytte for noen, mer tvilsomt for andre

REFLEX
Torgt. V. Porsgrunn

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

^mna, Jorgeoaen TO.

To i lopet av vinteren nok.

Hva sier sa de av PORS-gutta som 
bokstavelig tall har fått fole 
hall-fotball pa pulsen?

Forts, neste side.
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PETTER RØE og JAC
i WElERs fflW «IWBnorgesmestere sess i sin

Det

Leif.

30 gutter i sving på Vestsiden skole.

Leif

f

Aftenpostens foto.

PS! dette var skrevet for fotballgrup- 
pas årsmote der Otto Malmgren be- 
rorte denne saken.

Gutteboksingen er i stadig vekst. 
Det fikk vi bevis for da vi ”stakk 
innom” en treningskveld for en stund
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Jan Magnussen sier det slik: — Det 
hele blir alt for oppjaget. Det man har 
igjen er skader og stivhet i beina. 
Kampene gir ikke treningsmessig 
utbytte. Det virker dessutten som om 
alle skal sla PORS. Når enkelte av våre 
motstandere begynner med ''fri
merke” tyder jo det på at de satser alt. 
Da må jeg sporre vitsen med 
hall-fotballen. Derimot kunne jeg av 
og til tenke meg og spille mot utenbys 
lag. Det vil gi bedre utbytte.
Per Dahl: - Etter min mening har 
hall-fotballen aldri hatt noe for seg. 
Kampene gir ikke treningsmessig 
pluss. Det hadde vært mye bedre og 
bruke hallen til teknisk trening. Noe 
bedre ville det blitt dersom det ble 
spilt uten å få poeng, og en eller to 
kamper i lopet av vinteren er nok. Slik 
det nå er med fulle serier er ikke dette 
riktig bruk av hallen. Det sa jeg 
allerede forste aret hallen ble tatt i 
bruk.

Og nå er en ny serie i full gang i 
samme leia.

Gutteboksing i stadig vett

Overbevisende.
I finalen vant Jack en overbevisende 

3—0 seier etter meget god boksing. 
Det var AlK’eren Oystcin Wicklund 
som måtte gi tapt for porseren.
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Petter gjorde kort^p 
finalekamp idet motstanderen. Svein 
Larsen Vika ble tellet ut etter 1 1/2 
minutt.

Hans Petter Johansen nådde også 
finalen, men tapte det for Oslo- 
gutten, Roger Eng.

Knut Borgar Olsen, den 4. porseren 
i dette NM fikk tap i sin forsto kamp.

PORS-bladet gratulerer både mes
trene og Hans Petter og Knut Borgar 
med fin-fin innsats.
Pors ble også beste klubb i 
mesterskapet.

■

‘ A

■

^or,s' fra foregående side

— Hvem som virkelig viser 
boksetalent kan jeg fort se. sa Arild og 
fortsatte: det er i forste rekke teknikk 
og hurtighet man ser talentet på.

- Ja, og det er lek og teknisk 
boksing dette går ut på. Ingen skal få 
vise hvor hardt de kan slå. Det har 
nemlig kommet noen her for å vise 
det, men de har forsvunnet igjen når 
jeg har forklart dem hva de skal gjore 
på treningen, sa ”Beiten”. Alle er 
velkommen, men ikke "slåsskjemper”.

Vi syntes han hadde en fin mate å 
lære de unge rekruttene hva voksing 
virkelig er. Ikke rart at den gode 
”Beiten” nyter respekt og tillit hos 
morgendagens pors-boksere.

- Men i lengda blir det slitsomt å 
drive uten hjelp. På den annen side 
ville jeg savne treningen og det fine 
miljøet vi har hvis jeg kuttet ut, 
betrodde ”Beiten” oss og la til at 
samarbeide med foreldrene er bra. Det 
hender fedrene kommer innom her for 
å se på, noe som er hyggelig. Og ingen 
unggutt får slippe til uten tillatelse fra 
foreldrene. Jeg spor alltid om de har 
tillatelse hjemmefra før jeg slipper 
guttungene til, sa ”Beiten”. Leif.

Vi lar ovenstående bilde markere slutten på juniorfinalens lange og harde vei. 
En vei som til slutt bragte oss frem til triumf: Norgesmesterskap!

Rune Frønes i fighterhumør som alltid har felt Brann-gutten for siste gang.
Heia PORS------ !

Også i dette nummeret har vi gleden 
av å presentere unge Norgesmestere.

Det er Petter Roe Pettersen og Jack 
Iversen som gikk helt til topps ijr. 
Norgesmesterskap i boksing, 
skjedde i Moss 2. desember.

det dessverre ikke mulig å være hei
mer enn hver tirsdag. At treningen 
med disse guttene er bade moro og 

siden. Da var det bortimot 30 gutter inspirerende er det ikke tvil om, sa 
fra 10-årsalderen i full sving under Arild til Porsbladet i en samtale etter 
"Beitens” dyktige ledelse. Dessutten treningen den kvelden, 
hadde han god hjelp av Arild Kittilsen. - Hvem som

- Jeg skulle gjeme hjelpe "Beiten” 
mer, men arbeidet i frisørsalongen gjor
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Sft «HANC» / KURVEN

Negativt.

Fotballen har provd å sende med

Enig.

Penger som kommer godt med
lh

RED

NEPTUN MARINA
PORSGRUNN - Tlf. 50277

Alt til båten
Salg - Service - Innbytte 

v/Knut Slåtta — Tlf. 54630 
Porsgrunn Vest

HALVPARTEN AV 
VARMEKABLENE 
BETALT:

Ifolge Hovedstyret formann er nå 
halvparten av beløpet til varmekablene 
betalt. Delte takket være inntekten på 
bingoen. Som man kanskje husker 
kostet kablene 120.000 kroner da de 
ble lagt ned ifjor sommer og satt i 
drift 15. februar i ar.

STORE LEIEUTGIFTER 
FOR HANDBALLEN 
3.000 betalt siste sesong.

OGSÅ HÅNDBALLGRUPPA 
FLYTTER ÅRSMOTET 
TIL VÅREN

Formann: 
Viseformann: 
Kasserer: 
Sekretær:
Styremedlem:
1. varamann:
2. varamann:

Tore Halvorsen.
Lars Andersen.
Tom Gavem.
Knut Borgar Olsen. 
Eystein Gavem. 
Åse Christiansen, 
Einar Klinberg.

H Husqvarna @

H Når det gjelder SYMASKIN 
Til

Stoff, Tråd, Småvarer, 
glidelåser, klipping 

bruker alle
Porsere

Oppmann for herre- og guttelag: Ole 
Hemsborg.
Oppmann for damene: Einar Klinberg.

HÅNDBALLGRUPPAS
STYRE
Styre og tillitsmenn i håndballgruppa 
er nå disse:— Værsgo, håper pengene kommer 

godt med, sier formannen i turngrupps 
arrangementkomite, Marit Nordli 
Jansen til gruppas formann, Reidun 
Thronsen idet sjekken på 3.000 
kroner blir overrakt på årsmøtet.

belop vil na stige til 4-5.000 kroner 
ifolge kassereren. 1 et forsok pa a fa 
inn igjen noen av disse pengene er det 

opp. Etter vår mening burde foreldre vedtatt at dame- og herrelaget skal 
som har sine unger med i idretten og bela!e 5 kroner. Spillere under 17 ar

1 likhet med skigruppa og 
bandygruppa har na ogsa håndball
gruppa vedtatt og flytte sitt årsmote 
fra host til vår. Ogsa dette fordi det 
faller mer naturlig og avslutte 
sesongen med årsmote. Det må jo 
være et drawback og holde årsmote 
like for eller når sesongen allerede er 
kommet igang. Da er det ikke lett for 
nye ledere og overta.

som har sine unger med i idretten og bela!e 5 kroner. Spillere under 17 
dyktig og samvittighetsfulle ledere til betaler bare kontigent pa 5 kroner, 
a ta seg av dem. være lykkelige og 
være vår forening en stor takk 
skyldig. .. .

Vi onsker håndballgruppa og andre 
grupper innen foreningen lykke til i 
arbeide med a ”verve” foreldre. Vi 
synes det måtte være en selvfolge at 
foreldrene ihvertfall av og til meldte 
seg til tjeneste. Da ville de få et 
innblikk i det å være ledere for unge. 
Hva det virkelig kreves av tid og 
krefter for å få det hele til å gli 
knirkefritt.

-At ikke foreldrene viser s 
hjemmekampene vare synes jeg er 
bedrøvelig. Ihvertfall burde de som 
har sine håpefulle på guttelaget vise en 
viss interesse for å se sine i aksjon på 
banen. Det vil bety mye for ungene, 
stimulere interessen, noe som igjen vil 
gi utslag i bedre resultater.

Det er håndballgruppas Tom Gavem 
som etterlyser stolte fra foreldrene til 
de unge i gruppa.

Stoller foreldrene opp vil dette 
avgjort være en spore til et mye bedre 
miljo for handballen i PORS, mener 
Gavem.

For forste gang i lumgruppas historie er det 
styresammenheng idet Daniel Teigen er blitt varamann.

Bildet viser hele styret samlet. Fra venstre: Wenche Eriksen (kass.). Else 
Grotnes (sekr.), Reidun Thronsen (form.), Daniel Teigen, Gerd Realfsen 
(visef orm.). Fine Hansen (varamann), Lillian Elseth (styrem. var ikke tilstede da 
vi knipset bildet.

Tanken til Tom er ikke dum, det er 
bare det a fa foreldrene til å komme 
pa kamper, være med og ta et tak nar 
det trengs i gruppa og kanskje ikke 
minst melde seg til tjeneste når det 
gjelder lederspørsmålet. Et styre og 
noen fåtallige ledere kan ikke alene 
makte og drive en gruppe så effektivt 
som man gjerne onsker. Det må være 
flere til a dra lasset. Tilsynelatende 
kan det virke som om foreldrene ikke 
har særlig interesse for hva deres unger 
foretar seg i fritiden.

De tenker øyensynlig ikke på 
hvilket imponerende arbeide lederne 
gjør, ikke bare i håndballgruppa, men 
innen alle grupper i vår store forening.

Foreldrene må være med 
å dra lasset!

Fotballen har provd å sende med Llte eller in8en inntekter blir det i 
brev hjem til lillepu ttenes foreldre der håndballgruppa. Bare i hall-leie er det i 
det star nar og hvor deres gutter skal siste sesong betalt 3.000 kroner. Dette 
spille. Resultatet ble etter hva 
PORS-bladet har hort sorgelig 
negativt. Bare et fatall foreldre motte

mannfolk med i

seg på Tenk på alle de timer de forskjellige 
ledere ofrer av sin fritid nettopp fora 
være "barnepike” for DIN gutt eller 
jente. Skulle du da ikke engang ta deg 
tid til å se din sonn eller datter i sunn 
utfoldelse på en idrettsbane, en 
turnsal eller hvor det måtte være den 
idrettslig aktivitet foregår.

bedrøvelig. Ihvertfall burde de
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Grunnlaget til nytt lag må nå legges

forPRdrives

Bredden og A-laget.

Medlemmsmoter.
RED

foreninge lykke til med den nye oppvaskmaskinen.

Boksing; V///////////Z^///^

FOTBALLGRUPPAS
STYRE OG TILLITSMENN

Omveltning.

En "vri".

- Et eller annet skulle vært artig å 
prove

— På årsmotet ble det fra salen 
snakket om man tok godt nok vare på 
ungguttene som gar over fra jr. til 
senior. Hva sier du til det?

Årets boksesesong var bare såvidt 
kommet igang da PORS kunne notere 
det forste mesteren. Det var Jack 
Iversen som gikk helt til topps i 
begynnermesterskapet i Oppdal.

Gratulerer, Jack.

JACK IVERSEN 
BEGYNNERMESTER

Kristiansen og Tore Sjåberg. 
Juniorformann: Vidar Kristiansen. 
Medlemmer av jr. utvalget: Macka

Jan Lokling. 
Bjørn Realfsen.

OPPVASKMASKINEN 
FORLENGST
I BRUK!

Hen ny Waage. 
Unni Johannessen. 
Venche Wennerod. 
Britt Nyhagen.

— Skal
PORS-fotballen?

- I og med juniorlagets glimrende 
innsats i host fikk vi mye "gratis” PR 
både lokalt og utover hele landet. Den

- Hva venter du av kommende 
sesong?

- Dette blir en omveitningssesong. 
Det må bli mye nytt på A-laget etter 
frafallet og ikke minst at unge spillere 
"banker på”. Det siste er jo bare 
hyggelig. Kan vi derfor holde stillingen 
i 2. divisjon neste år, har vi lagt et 
voldsomt godt grunnlag slik at vi fra 
sesongen 1975 burde ha et godt 
innkjort mannskap.

Valg:
Formann:
Sekretær:
Kasserer:
Viseformann:
StyrcmedlemmerJorunn Karlsen og

Else Liv Realfsen.

Damegruppas formann Henny Waage ønsker Bjørn Reinholt og hoved-

— Tenkt å gjøre en "vri” når det 
gjelder arrangementer hjemmekam
pene i 2. divisjon?

- Medlemmsmoter har vært "man
gelvare" de senere ar, har du tenkt å 
gjore noe med det?

- Jeg er ikke fremmed for tanken. 
Har vært en av de ting jeg har vært 
inne på tidligere. Spørsmålet er 
imidlertid hva vi skal legge frem på et 
medlemmsmote i fotballgruppa. 
Tenker vi på det, står vi tomme. Jeg 
etterlyser saker medlemmene vil ta 
opp, sier formannen.

Nytt og gammelt fra damegruppas styre i

fø.
fe

Fesikomite:Henny Kristiansen. Anne 
Marie Oldrup. Ragna Lorentzen. Vesla 
Nordbo. May Haugland og Lise Lotte 
Nilsen.
Valgkomite: Liv Bjerkely. Ragnhild 
Kristiansen og Ragnhild Askedalen.

Årsberetning og regnskap ble 
referert og godkjent.

- Når det gjelder spillere i jr. 
alderen må vi få med alle, bredden 
med andre ord. Når det blir snakk om 
seniors, må vi konsentrere oss om 
A-laget uten dermed og neglisjere de 
som ikke er der. Derfor har vi i år 
ansatt to trenere. På den måten får 
man anledning til å ta seg av alle 
seniorene. På den annen side har jeg 
liten tro på at de som ikke kommer på 
hverken A-eller B-laget. siden vil gjore 
seg gjeldende til disse lagene. Derimot 
kan en unggutt meget vel gjore nytte 
for seg som leder eller trener og pa 
den måten holde kontakten med 
foreningen. Vi vil passe nøye pa og få 
sendt de som vil pa kurser. For mange 
trenere eller ledere kan vi vanskelig fa. 
Derfor kan vi ha like god bruk for en 
ungdom til et av nevnte verv, som i de 
aktives rekker, fastslår "Dulte" 
Realfsen.

Grimsgaard. Asbjørn Wennerod, 
Halvard Bjomstad. Ole Hemsborg, 
Svein Barth. Arne Hesmyr, Tom 
Hesmyr, Hans 0. Toftedal, Gunnar 
Jan Hanssen, Finn Oddvar Hansen. 
Bjarne Halvorsen, Hans Pettersen, 
Gert Lund, Morten Pettersen, Tore 
Sjåberg.

Damegruppa hadde årsfest lørdag Foiballgruppas styre og tillitsmenn for 
den 24/11-73. Ca. 70 stk. var tilstede kommende sesonger: 
og stemningen var stor. Vi danset til 
tonene fra "Ola og de". Videre ble 
fremmotemedaljene utdelt til de av 
medlemmene som har vært på alle 
motene i år. Disse var 
Kristiansen, Else Liv Realfsen, Anne 
Marie Oldrup og Jorunn Karlsen. Else 
Sjåberg som også har vært på alle 
motene fikk en blomst. Hun har 
tidligere fått fremmøtemedaljen da 
dette var hennes 6. år uten skoft.

Gunnar Haugland var 
toastmaster og Bjorn Reinholdt 
tilstede fra hovedstyret. Festen 
meget vellykket.

Damegruppa hadde et meget godt 
besokl årsmote i host Bjørn Renholt 
var tilstede som representant fra 
hovedstyre og han bie også overrakt 
oppvaskmaskinen på vegne av 
hovedstyret.

- Jeg hadde faktisk gruet meg mer
til å gå på en ny sesong som prove på. Jeg vil helt sikkert ta 
juniorformann enn jeg nå gjor til å ta spørsmålet opp i styret. Vi må prove å 
fatt som formann. Jeg tror ikke det er "fylle” pausen og minuttene for 
bra og bli sittende for lenge i en og kampen med publikumsvennlig tiltak, 
samme jobben. Man må skifte litt. Da Vi laget jo noe festivas rundt 
blir det hele mer spennende og variert, juniorfinalene. 
sier foiballgruppas nye formann, — Skal det 
"Dutte” Realfsen i et PORS-blad- 
intervju.

- Stort sett kommer jeg til å
"kjore” i samme leia. Det viktigste er 
å beholde det gode miljoet vi har på må vi forsoke å ta vare på. Jeg håper 
Vestsida, svarer "Dutte” på sporsmål derfor mange av de som var på 
om det er spesielle planer han har for juniorkampene i år kommer tilbake 
kommende sesong. for å se de samme guttene i storre

- Kanskje er vi som har vært med i sammenheng, 
fotballgruppa noen år litt for mye 
innkjort i samme arbeidsmonster. Vi 
får derfor hape de nye som er kommet 
i styret har impulser å gi.

Finanskomite:
Egil Brattberg, Per Dahl. Gunnar 

Haugland. Basse Karlsen. Arild 
Realfsen, Realf Rollefsen, Arne 
Rugseih. Tor Svennuungsen. Ingar 
Tcnnefoss, Ivar Waage.
Valgkomite: Karl Skifjeld. Lars Borgar 
Waage og Tor Svennungsen.
Avisprotokollforer: Runar Weholt.

4 fikk fremmote- 
medaljen i ar:

«FULL FART» 
på festen

Formann. Dutte Realfsen.
Viseformann: Jan Per Hansen.
Kasserer:

Henny Sekretær:
Styremedlem: Tore Kittelsen.
1. varamenn: Olav W. Hanssen.
2. varamann: Asbjom Wennerod.
A-Uk: Svein Barth (oppmann), Roy 
Else th, "Jeisen" Gundersen.
B-UK: Arild Johannessen (oppmann), 

kveldens C-UK: Basse Johnsen (oppmann) Ivar 
var 
var



BUSSE
Porsgrunn

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Vest-rcgt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51 729

Porsgrunns Auto A/sHerman Holtan
Valleiinyrene

GLASS — PERSIENNER
AUT. FORD-FORHANDLER

Telefon 51150Telf. 51396Klrkegt 35

OMEGA

Enkelte - lurer seg selv

Bank-

Den norske Creditbank
Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innsiallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

SKIEN SKIEN

Olhol-lrykk Brodrono Dyring, Pongrunn

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

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

PORSGRUNN
Avdelingskontor VEST

Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

i takt med tiden!

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.

/©EPTTOCK^

A.JEMEE -ÅNDEftSEN a
Xx^^lTTILSEN3

Zrø iporsgrum
Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Qå til

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster


