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En verdig formann

Porsgrunn
Kino Leif Christensen gjorde bra jobb.

Andr. Aasland

Porsgrunn

Verft A.s"... ' \'

PARKRESTAURANTEN A/S - PORSGRUNN

Hovedforeningen vil skape miljøEsso synes

.I

Duddi mener det er på plass 
med komm. støtte:

FUNNEMARK
er stedet

VAUXHALL
er bilen

service
v/ Broen 

Storgt. 84 b — Porsgrunn 

Telefon 50 834

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Handeland

Telef. 51 730 — V. Porsgrunn

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

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Ansvarlig redaktør: 
John-Kyrre Fjeldvik,N, 
Tørmogt. 32, 
3900 Porsgrunn

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

Bjørn Bjørnstad
Tom Gisle Skarnes, tlf. 53375

Kasserer:
Inger Åse Wickmann, 
Nybergveien, 
p.a. Klyve

for de 
ble for-

V. Porsgrunn

JERVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

I REDAKSJONEN:
Leif Christensen,
Gudmund Madsen, tlf. 54656

VI
GRATULERER

Ved 1973’s utgang gikk Leit 
Christensen ut av vervet som 
redaktør i Pors-bladet. Hans plass 
er overtatt av John-Kyrre 
Fjeldvik. Leif Christensen var 
ansvarlig redaktør for Porsbladet 
i fire år. Han er fortsatt å finne i 
joumaliststaben.

Fin hedersg ave
Under tilstelningen 

yngre i skiavdelingen 
mannen Egil Kristiansen over
rakt en fin krystallbollé, fra 
foreldre, som takk for den store 
innsats han har gjort for guttene 
i vinter.

——3 om saken, og så arbeide ut 
fra det. Det er vel også mulig å 
skaffe tilveie endel spill, kjøre 
filmer, selge brus og pølser. Og 
forsøke å få i gang diskotek . . .

— Men det koster, Duddi?
— Hva med medlemmene selv? 

Vi har vel en god del av oss gamle 
spill som vi kanskje ikke engang 
tar frem lenger. Og da er den 
delen av saken lettere å ordne. 
De som har ett eller annet som 
ikke lenger er i bruk men som

Fortsetter side 4.

Andreas Skilbred som tok 
Idrettsmerkestatuetten ifjor er 
den eldste i vår forening som har 
tatt dette gjeve trofe. Han var 
dessuten den eldste i hele 
Telemark som tok statuetten i 
1973. I den anledning var han 
spesielt innbudt til Statuett- 
Hubbens årsmøte i februar og 
fikk fortjent hyldest.

Flott gjort, Andreas. Måtte du 
få mange givende trimår enda.

....”Vi håper formannsaken 
får en lykkelig løsning på valg
dagen i januar neste år. Vi venter 
spent på den som tør overta’*.

Slik sluttet vi vår kommentar 
til formannsvalget i Hovedfor
eningen etter fjorårets årsmøte.

I år fikk vi ny formann: 
Duddi Kjellevold Rød. For
eningens første kvinnelige sådan. 
Og det er et valg som hilses med 
glede: ikke bare av Porsbladet, 
men innen hele foreningen. Vi 
har stor tillit til Duddi og mener 
hun hai' forutsetningen til å gjøre 
en god jobb. Samme mening 
hadde tydligvis Valgkomiteen. 
For her vil vi si den kom med en 
meget positiv overraskelse. Det 
er nemlig ikke sagt at dersom en 
Valgkomite finner frem til villige 
kandidater til alle poster, da har

JtRdlSE.__

Kw#’

— Hovedforeningen har tenkt 
å arrangere såkalt ”åpent hus” 
for de yngste medlemmene i 
foreningen, d.v.s. de medlem
mene som er under 17 år. Det er 
meningen å dele inn i to grupper 
— det kommer imidlertid an på 
tilslutningen, sier formann i 
Hovedforeningen, Duddi Kjelle
vold Røed, til Porsbladet.

— Opplegget blir?
— Vi vet ikke riktig enda. Vi 

har her tenkt å satse litt på de 
unge selv. Høre hva de vil og

©

"MfpSDiÆ [X]qb§”

den gjort det bra. Men i dette 
tilfelle er det all grunn til å 
støtte opp om Valgkomiteen. 
Fjorårets leverte ”blankt” ved 
dette viktige verv, og man hadde 
ingen annen utvei enn å gjen
velge den daværende.

Nå har den nye formannen 
vært i sving en tid. Selv om høye 
tillitsverv ikke er noe nytt for 
henne i og med blant annet 
styremedlemsskap i Idrettsfor
bundet, er det mye å sette seg 
inn i når foreningen er så stor 
som vår. Og mindre å gjøre blir 
det ikke i fremtiden. Vi ønsker 
Duddi lykke til i sitt krevende 
arbeide og håper og tror det 
behagelige samarbeide Pors
bladet har hatt hittil fortsetter.

Leif.

Rene amatører!
årsmeldingen og regn

skapet til skigruppa kom det 
frem at guttene og jentene har 
betalt all startkdntingent og 
reiserutgifter selv. Godt gjort!
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Porsbladct kaster "hansken”:
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også på

Summa fra årsberetningen
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Tekniske data om lysløypa Se side 14

2. omgang*444444444444444

Pors feiet
Odd av
banen i

før 
fra

°g 
muligheter. 
' sprengt og

Ler og

veien like ved oppkjørslen til 
gullsmed Martinsens bolig), sier 
vår "konsulent”.

Damer får adgang 
til senior avdelingen

mgen spillemessig god 
var

Porsbladct vil forsøke "blåse 
nytt liv" i en over 10 år gammel 
lysløypc-plan. Og planen er ikke 
mindre aktuell i dag. For kunne 
det ikke vært morro å hatt en 
lysløype på Vestsida? De vi har 
"luftet” tanker med er ening i 
vårt syn. For en lysløype er ikke 
bare til å bruke vinterstid. Det 
har også sin misjon i mørke 
høstkvelder og tidlig på våren til 
trimbruk. Og nettopp til TRIM 
er det vi i første rekke vil ha en 
eventuell lysløype for.

var formann i den tid temaet var 
oppe.

Betingelsene for at damene 
skal få være med er at de må 
være fylt 40 år og ha vært 
medlem av foreningen i minst 10 
år. Kontingenten er kr. 10,— og 
kommer i tilleg til evnetuelt 
medlemsskap i selve foreningen.

Vi leser følgende i både Telemark 
Arbeiderblad og VARDEN den 
13. mai d.a.:

Komite
Hovedstyret er underrettet om 

Porsbladets planer og formannen 
støtter positivt opp om vår 
tanke. Vi vil foreslå at dersom 
det finnes muligheter til å 
arbeide videre med planen, at det 
fra Hovedstyrets side oppnevnes 
en spesiell "lysløypekomite”.

Grunneierne i den påtenke 
løype er Reim, Realfsen og Skien 
kommune, såvidt vi har fått rede 
på.

La oss nå håpe det er mulig 
innen rimelig tid å få realisert de 
planer Porsbladct har luftet. Vi 
må "smi mens jernet er varmt".

Leif.

Såvidt vi forstod ble det etter 
en del diskusjon frem og tilbake 
på årsmøtet enighet om å ha 
damer med i Senioravdelingen. 
Den første som løste sitt 
medlemskort var Hovedstyrets 
nyvalgte formann, Duddi Kjelle- 
vold Rød.

— Vi har hatt denne saken 
oppe før og kom den gange til at 
vi bare skulle ha med damer ved 
spesielle anledninger. Ikke så å 
forstå at det foregår noe innen 
Senioravdelingen som damer ikke 
kan være med på, men vi 
ressonerte som så at damene 
hadde Damegruppa å gå til mens 
mannfolka hadde Seniorav
delingen, sa Otto Malmgren som

1 stolpe pr. 50 m
— Stolpene må settes opp pr. 

50 meter og det bør helst brukes 
impregnerte som koster ca. 300 
kroner stykket, sier vår mann. 
Løypa som tenkes å starte i 
begynnelse av Askedalen ved 
Møllerplassen kommer etter en 
liten sløyfe midt i Askedalen, 
frem til den lille gården som 
ligger i enden der. Derfra følges 
veien frem til Knardal gård.

— Og nettopp derfor er det en 
mulighet til at man kan få S.K.K. 
inn i bildet og legge gatelys fra 
gården og frem til Knardal. 
Dermed spares noen meter. 
Dessuten kan det også tenkes 
man kan gjøre bruk av de 
gatelysene som går fra Knardal 
gård og ned mot veien som man 
må ta for å komme inn på 
tømmerveien over Skipperåsen. 
(Man skal nemlig inn på denne

To spor
Store deler av løypa er allerede 

så bred at man etter vår mening 
kan legge to spor uten å hogge 
noe mer. Fra Knardal gård og der 
hvor man kommer inn i skogen 
for ta over til Skipperåsen er det 
nå endel hogd. Dermed er det en 
fin tømmervei. Noen steder går 
dessverre løypa under høyspent
ledninger. Om den saken sier vår 
"konsulent": — det er ikke noe 
alvorlig problem for da kan 
kablene legges i jorda og la løypa 
flyttes noen meter vekk fra 
ledningene.

ut ueste. um varen og nøsten 
kan det væe mest fordelaktig å ha 
faste trimturer om søndagene. Vi 
har et ypperlig turterreng med 
utgangspunkt i Rugtvedt. Med de 
mange variasjonsmuligheter man 
her har til kortere og lengere 
turer kunne det bli noen flotte 
søndagsturer for hele Pors- 
familien i vår- og høstmåneder. 
Man måtte bli enig om en fast 
søndag, for eksempel den første i 
hver måned. Det samme kunne 
man ha for fredagsturene. På den 
måten ville man få et fast 
opplegg for det hele. Når den 
første fredagen om vinteren eller 
den første søndagen om 
våren/høsten kom, visste så

søndagen 
kom, visste 

medlemmene at det er trimdag.. 
Da KAN det være sjanser for at 
de kom inn i denne rytmen, til 
beste for seg selv.

“Åpent Hus’’ —
Fra side 3 

kan brukes på "åpent hus”- 
kveldene, er vi takknemlige å få. 
De kan overlatest et av 
medlemmene av forretningsut
valget. Ellers er vi takknemlige 
for alle ideer — både fra unge og 
eldre. Vi hører også gjerne fra 
dem om hva de mener om 
tanken.

— Hva er Hovedforeningens 
mening?

— Å skape et miljø. Få de unge 
til å bli kjent med andre unge fra 
andre grupper, og kanskje også å 
hjelpe til rekrutteringen. Grupp
ene kan etterhvert presentere sin 
idrett gjennom demonstrasjoner 
og film.

— Tenker man 
kommunal støtte?

— Det gjør vi. Kommunene 
kommer nå til å sette i gang med 
fritidsklubber på forskjellige 
steder i Porsgrunn. Vi mener at 
klubbkveldene på Pors kan inngå 
som en form for fritidsklubb- 
kvelder, og håper derfor at 
kommunen kan støtte tiltaket 
rent økonomisk, slutter Duddi 
Kjellevold Røed.

LYSLØYPE PA VESTSIDA
klubbhuset uten at det dermed 
gikk utover utbytte av turen.......

Vi har hørt at turndamene 
tidligere har syslet med tanken 
om trimturer. Nå tar Porsbladet 
saken opp og utfordrer 
tumgruppas styre til å ta kontakt 
med herretrimmeme for om 
mulig å få realisert vår tanke. Vi 
synes i hvertfall det mest 
nærliggende må være at nettopp 
herretrimmeme satte seg i spissen 
for tiltaket. Vi har tro på dette, 
bare det med en gang kommer 
inn i faste former. Tenk om vi 
kunne komme igang allerede i 
vår. Det er fine måneder som 
ligger foran oss.

Porsbladet stiller seg gjeme til 
tjeneste dersom vi kan være til 
nytte på noen måte. Ta i såfall 
bare kontakt med oss.

Leif.

Reidun formann i turngruppa
I sesongen 73/74 sitter Reidun 

Thronsen som formann. Vise
formann er Gerd Realfsen, 
sekretær Else Grotnes, kasserer 
Wenche Eriksen. Styremedlem 
Lillian Elseth, 1. varamann Fine 
Hansen. 2. varamann. Daniel 
Teigen. Tillitsmenn: Damer: 
Herdis Mørck, husmødre man
dag: Marit Sundbø, torsdag:

Gjenvalg av formann.
Årsmøtet gjenvalgte Rolf 

Tangen til formann. Med i styret 
ellers: Olaf Hansen, John 
Pedersen, Sven Edin og Abraham 
Christensen. Varamenn: Hans 
Haukenes og Erling Andersen.

Leif.

Befaring
Det første skritt i planen om 

lysløype her på Vestsida ble tatt 
først i mars måned. Da hadde 
Porbladet og en lysekspert en 
aldri så liten befaring i den 
tiltenkte løype. Fra vår mann ble 
det gitt uttrykk for at den 
tiltenkte løype var godt egnet. 
Og løypen er tenkt lagt i området 
Askedalen, Knardal gård og over 
Skipperåsen og frem til 
Vabakken. Løypa er ikke 
nøyaktig målt, men fra godt 
informert hold har vi fått rede på 
at den kan være vel 3 km. Det 
synes vi er en fin lengde. Og det 
nevnte terreng er absolutt 
"familievennlig”, småkupert og 
lett framkommelig som det er.

I ors feiet Odd av banen i 2. 
omgang og vant fortjent 4-1 
seier i lokalderbyet på Vestsiden 
lørdag.

Det ble i 
kamp, men 2. omgangen 
spekket med Pors-sjanser.

Odd hadde initiativet 
pause, men falt helt 
hverandre i de siste 45 min.

Karin Pettersen. Piker og nøster: 
instruktørene, herrer: Lars 
Grotnes. Matr. forvalter er Tulle 
Skilbred. Brit Pettersen er 
formann i festkomiteen, Marit 
Jansen i arrangementkomiteen, 
Gerd Realfsen i turnpris- 
komiteen, Inge-Åse Wickmann 
formann i valgkomiteen.

Som et summa summarum fra 
foreningens årsberetning heter 
det: Summen for IF Pors må 
totalt sett bli meget god. 
Aktiviteten innen alle grupper er 
meget stor, tilgangen på barn og 
ungdom av begge kjønn vokser 
for hvert år. Til sammen velger 
vår forening hvert år ca. 200 
tillitsmenn og —kvinner. Det 
stilles store krav, og det hviler et 
stort ansvar på hver enkelt av 
disse. I et distrikt hvor 
stoffmisbruk og alkoholproble
met blant de helt unge er stadig 
stigende, og hvor byens 
myndigheter tildels står helt 
maktesløse, gjelder det mer enn 
noen gang at vår forenings tilbud

til de unge ytterligere aktiviseres 
og økes. Vi har god plass i våre 
skiløyper og bakker. Skøyte
banen på Vestsiden dekker vel 
foreløpig behovet, og våre 
boksere har gode i 
Vårt stadionanlegg er 
behovet for treningsfelt 
garderober er stort. HåndbalL 
spillerne trenger sin bane og 
gymnastikksalene på Vestsiden 
skole er sprengt. Porsgrunn 
Kommune må her komme sterkt 
inn i bildet og komme oss i møte 
med utstrakt hjelp ved utvidelser 
og vedlikehold av våre anlegg. 
Hovedstyret takker alle forening
ens medlemmer for innsatsen i 
1973 og ønsker fortsatt fremgang 
for IF Pors, skriver Bjørn 
Reinholdt, sekretær.
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Skal vi stwte trimturer?
.A.

r
r.

X-

Summa fra årsberetningen

1973/74 for Pors Skignippe.

å se litt tilbake?

Trygve Kristiansen, Kåre Ber-
berg, Thorbjørn Solstad.

Aril Realfsen,

KjellvoldDuddi
Rolf Myrmoen,

Tor°g

Mosse Magnussen.

V v

Sverre Lia
°S
Bjørn Bartb

Søren.1 A/å er cf et 
en s-om hor hengt 
sne/fet opp - ned!

Marianne Askedalen nr. 
Magne Mosnesset nr. 17.

(2R7

E s

4

Hans '4

Idrettsmerkekomite:
Andreas Skilbred, Thor1 Skar- 

nes, Bjarne Sundbø, Mary Barth,

11-12-13-14 og 15 år. Den 1/3 
hopprenn i den store Rugtvedt- 
kollen) Grenlands-cupen i hopp 
1974).

Hoppbakkene

Gjenvalg av formann.
Årsmøtet gjenvalgte Rolf 

Tangen til formann. Med i styret 
ellers: Olaf Hansen, John 
Pedersen, Sven Edin og Abraham 
Christensen. Varamenn: 
Haukenes og Erling Andersen.

Leif.

■

Som et summa summarum fra 
foreningens årsberetning heter 
det: Summen for IF Pors må 
totalt sett bli meget god.

Det ser nå ut for at vi igjen 
skal få bygd opp en god 
hoppstamme igjen. Vi har nå en

Huskomite:
Frank Oldrup, Tor Fossan, 

Bjørg Nerison, Else Realfsen,

Slik så de ut — fotballgutta — 
for noen år siden. De har vokset 
siden da, og det har ferdighetene 
også. Det kan kanskje være artig

Lovkomite:
Rolf Nygaard, Flans Hansen og 

Sven Edin.
Representant for kontaktut

valget: Kjell Gundersen.

Det har i den siste skisesong 
vært livlig aktivitet både i 
langrenn og i hopp. Langrennsut- 
valget startet treningen allerede 
den 29/8 og holdt på med den 
tre ganger i uka helt fram til 
15/3. Det har vært en spesiell 
god lagsånd, og både trenere, 
ledere og idrettsutøvere har gått 
hclhjerta inn for oppgaven. Og 
resultatene fra de forskjellige 
renn der løpere fra Pors har 
deltatt viser at de har trening 
bak. 93 premier er det blitt i 
denne sesongen, noe en må si seg 
godt fornøyd med.

R cpresentasjon: Helga
Bjørnstad, ved Hovedlandsrennet 
for jenter og gutter kl. 14 og 15 
år. Og i stafett 3x3 km.

Ved områderennet for jenter 
og gutter kl. 12 og 13 ar ble 

_ . 7 og

Revisorer:
Asbjøm Wennerød og Terje 

Gulliksen.
Varamann: Leo Weber.

Apropos fredagsturene. De vil 
vi foreslå til å vare en times tid 
på veiene i Vestsidens omegn i 
månedene november, desember, 
januar, februar og kanskje mars. 
En eller to av turene kunne 
avsluttes med hyggelig lag i 
klubbhuset uten at det dermed 
gikk utover utbytte av turen.....

Vi har hørt at turndamene 
tidligere har syslet med tanken 
om trimturer. Nå tar Porsbladet 
saken opp og utfordrer 
turngruppas styre til å ta kontakt 
med herretrimmeme for om 
mulig å få realisert vår tanke. Vi 
synes i hvertfall det mest 
nærliggende må være at nettopp 
herretrimmeme satte seg i spissen 
for tiltaket. Vi har tro på dette, 
bare det med en gang kommer 
inn i faste former. Tenk om vi 
kunne komme igang allerede i 
vår. Det er fine måneder som 
ligger foran oss.

Porsbladet stiller seg gjerne til 
tjeneste dersom vi kan være til 
nytte på noen måte. Ta i såfall 
bare kontakt med oss.

Leif.

Hoppbakkene er blitt mye 
benyttet i vinter til tross for den 
snøfattige vinteren. Vi har fått 
mye hjelp av hopputvalgets for
mann, områdesjefen og områdets

Fortsetter side 12

Stadionstyret:
Formann:

kasserer: Svein Nilsen, sekretær- 
Egil Brattberg.

Varamenn: Rolf Myrmoen, 
Erik Larsen og Egil Kristiansen.

til de unge ytterligere aktiviseres 
og okes. Vi har god plass i våre 
skiløyper og bakker. Skøyte
banen på Vestsiden dekker vel*

I t
I; t

t

Hovedforeningens tillitsmenn
For inneværende år har 

Hovedstyret og foreningen disse 
tillitsmenn:

Formann:
Rød.

Viseformann: Alf Jansen
Kasserer: Willy Smedplass.
Sekretær: Bjørn Reinholt.
1. varamann: Halvard Bjørn

stad.
2. varamann: Gerd Realfsen
3. varamann: Thor R. Jensen 

(som egentlig ble valgt til 
viseformann, men har trukket 
seg).

ca. 15-20 aktive guttehoppere, 
og dette er litt å bygge på til 
kommende sesong. Sist vinter 
tok guttehopperene 42 premier. 
Dette er vi godt fornøyd med.

Arrangements: Vi har hatt tre 
renn i siste vinter. Den 6/1, 
kretslangrenn for jenter og gut
ter. Den 10/2 K.M. i hopp i 
Rugtvedtkollen for klassene

I hvertfall i vintermånedene 
mener vi fredagene skulle være 
de beste. Om våren og høsten 
kan det væe mest fordelaktig å ha 
faste trimturer om søndagene. Vi 
har et ypperlig turterreng med 
utgangspunkt i Rugtvedt. Med de 
mange variasjonsmuligheter man 
her har til kortere og lengere 
turer kunne det bli noen flotte 
søndagsturer for hele Pors- 
familien i vår- og høstmåneder. 
Man måtte bli enig om en fast 
søndag, for eksempel den første i 
hver måned. Det samme kunne 
man ha for fredagsturene. På den 
måten ville man få et fast 
opplegg for det hele. Når den 
første fredagen om vinteren eller 
den første søndagen om 
våren/høsten kom, visste så 
medlemmene at det er trim dag.. 
Da KAN det være sjanser for at 
de kom inn i denne rytmen, til 
beste for seg selv.

Betingelsene for at damene 
skal få være med er at de må f 
være fylt 40 år og ha vært f 
medlem av foreningen i minst 10 
år. Kontingenten er kr. 10,— og 
kommer i tilleg til evnetuelt 
medlemsskap i selve foreningen.

Arkivarer:
John Dahlmann 

øvennungsen.

X-XX UC 1 U-l & XS. U SJ kJ 11 LilL/CTIW'

på årsmøtet enighet om å ha 
damer med i Senioravdelingen. 
Den første som løste sitt 
medlemskort var Hovedstyrets 
nyvalgte formann, Duddi Kjelle- 
vold Rød.

— Vi har hatt denne saken 
oppe før og kom den gange til at 
vi bare skulle ha med damer ved 
spesielle anledninger. Ikke så å 
forstå at det foregår noe innen 
Senioravdelingen som damer ikke 
kan være med på, men vi 
ressonerte som så at damene 
hadde Damegruppa å gå til mens 
mannfolka hadde Seniorav
delingen, sa Otto Malmgren som

Hvert år har turngruppa 
trim tur rundt Ånerød. Absolutt 
et positivt tiltak. Men hvorfor 
bare en gang i året? Vi er klar 
over at akkurat den ene turen er 
for gruppas medlemmer. 1 år 
hadde damene for første gang 
også tatt med seg sinc respektive, 
og det var en stor gjeng som som 
en fredagskveld i vinter i flott 
vær gikk den tradisjonelle turen.

Regelmessig trim og frisk luft 
burde være en selvfølge. Når det 
likevel ikke er det for de aller 
fleste mener vi det kan være 
forsøket verdt å ”kaste hansken” 
for trim i frisk luft for ALLE 
foreningens medlemmer. Hvor
dan skai det skje? Jo, vi mener 
dette nr være en sak for 
turngruppas herre trimparti å 
prove å fa istand faste trimturer 
en gang i måneden, fortrinnsvis 
fredagskvelder. Skulle ikke det 
være den beste dagen, eller hva?
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Brødr. Karlsen Reidun
henger i stroppen!

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 507

Alfred Sport
I toppform Telefon 51 404 — Porsgrunn

Encforhandler V. Porsgrunn

TEXACO
Vi utfører

f

Bilrekvisita De skoftet ikke

I

Johansen, Mai

Smøring

Vask

Se også vårt store utvalg i
Kasettspillere og Band

Oljeskift

Hjulavballansering

SBertdin & <Seruice->
Porsgrunn — Telf. 53410

Formann, instruktør, 
formann i Turn- 
kretsens Utdannings
komité og medlem i 
Storkretsens Ut
danningskomité.

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

Primus motor
REIDUN THRONSEN

I
Vestsiden Sko

Paul Bjørnsen
TORVET

Telf. 52 121

ELEVISJON
Por»grunn

Svendsen, 
og Linda

blikkenslagerverksted
Telefon 50409

— Jeg dommer noen kamper 
hvert år. Men dommerkortet må 
fornyes hvert tredje år. Når det 
nå går uti 1975 kommer jeg ikke 
til å fornye det.

— Noen ønsker, Reidun?
— Det må være at flere herrer i 

alle aldre må få øynene opp for 
hvor viktig det er å drive trim og 
mosjon. Det er plass til flere 
herrer i gymnastikksalen på 
onsdagene. Dessuten bør flere 
aktive bli med i administra
sjonen. Når turngruppa skal leve 
videre må vi skaffe rekruttering.

Vi kan tilslutt fortelle at under 
Reiduns ferieuke på Froystul i 
forrige måned reiste hun ned til 
Rjukan turnforening hvor hun 
gjennomgikk stevneprogrammet 
for piker som skal holdes i 
Kragerø i Juni. Reidun har selv 
laget programmet til piker 
12-16 år.

19 piker hadde ikke skoft i 
turnsesongen 72-73. De fikk hver 
sin sølvskje: Margrethe Melbye, 
Marit Rafdal, Laila Karin 
Monsen, Inger Gisholt, Ann Britt 
Odden, Sigrun Kolstad i parti 8 
-12 år. I 12-16 år Helga 
Bjørnstad, Marianne Høidalen, 
Trine Slåen, Torill Rekvik, 
Sigrunn Rugtvedt, Bente Meen, 
Kjersti Nordbø, Tove Eirin

** i Britt Deilrind, 
Elin Nygård, Sigrunn 
Anna Marie Meen
Olsen.

Pors turngruppe cr kretsens 
største i dag. Ca. 450 medlemmer 
med stort og smått er tallet. Det 
krever et ikke så lite arbeide for å 
sørge for at alt fungerer som det 
skal i en slik stor gruppe, og det 
faller naturlig at Porsbladet tar 
en prat med primus motor, både 
formann og instruktør i en og 
samme person, Reidun Skilbred.

— Jeg har alltid vært 
interessert i turning, sier Reidun, 
og det stemmer ganske sikkert, 
llun begynte i sin tid på 
nøstepartict, deltok senere på 
kon kurransej.«årtiet — uten å 
gjøre seg noe særlig bemerket. 
Det ble faktisk til at hun ikke 
kom til å delta i noen 
konkurranser — nervene spilte 
henne et puss når hun stod foran 
dommerne — alene.

Mange ville vel bare av slike 
grunner sky turnsalen etter å ha 
opplevd at man ikke torde. Men 
ikke Reidun. Hun fant ut at hun 
kunne gjøre nytte for seg på 
annen måte. På pikepartiene ble 
det etterhvert så mange deltakere 
at det ble behov for 
hjelpeinstruktør, og her var det 
naturlig at Reidun kom inn. Og 
her skulle det vise seg at hun 
kom i sitt rette element. For hun 
har vært der siden. Gjennom en 
rekke kurs har hun hele tiden 
sørget for å få med seg det nye 
innen gymnastikken, noe som 
igjen har kommet de mange 
medlemmer innen turngruppa 
tilgode.

— Men hvordan får du tiden til 
å strekke til, Reidun?

— Det er utrolig hva man kan 
klare når interessen og viljen er 
tilstede. Men turning er og blir 
min hobby. Jeg har jo min 
kontorjobb fra 8-16. Selvsagt ei
det perioder, sier Reidun, da alt 
liksom hoper seg opp og man 
ikke ser noen utvei. Da gjelder 
det å redusere tankevirksom
heten, falle til ro og samle krefter 
for igjen å klemme i vei på 
oppgavene.

— Jeg instruerer dame- og 
husmorpartiet to ganger i uken. 
Så lenge du møter blide og 
fornøyde ansikter i salen, er alt 
bare moro. Som instruktør 
kreves det også en del 
hjemmearbeide. Noen ganger må 
en ta helgene til hjelp. En må 
være forberedt til timene.

— Musikken er også viktig?
— Klart. Den skal jo passe til 

mosjonsovelsenc. Jeg lytter 
stadig på radio og tar opp 
forskjellig musikk på bånd, som 
jeg siden bruker.

Det er nå andre året Reidun er 
formann i turngruppa. Før det 
var hun sekretær i 8 år.

— Så lenge jeg har flinke folk 
til å hjelpe meg går det bra.

— Du er også formann i 
Turnkretsens Utdanningskomité?

— Der utdanner vi instruktør
er, og vi arrnagerer kurs for 
instruktører av alle kategorier 
innen gymnastikk og turn. Vi har 
arrangert Rytmisk Gymnastikk- 
kurs for damer, Ryggkurs for alle 
turninstruktorer. Begge disse 
med voldsom god tilslutning. Det 
er naturlig at instruktører stadig 
har behov for nye impulser og 
ideer, og det er vår oppgave å 
dekke dette.

Vi kan også tilføye at Reidun 
er medlem av Storkretsens 
Utdanningskomité — den omfat
ter Telemark, Vestfold og 
Buskerud. Denne komiteen er 
nyetablert, og hensikten er å 
samarbeide om de arrangementer 
av kurs som kretsene på denne 
måten utveksler nyttige erfar
inger av.

— Det blir mange oppgaver? 
Vi tenker nå på at du er 
kretsdommer i turn?
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Styre og utvalg i fotballgruppa

foran

°g

Leif.

BANDYTABELLEN Se side 12

*

Idyllisk, hva?
Om vinteren boltrer
Bandy gutta seg 
her............

finter på 
Feyenoord- 

cr Blankcn- 
burg kom også til å imponere, og Kjersti Amundsen, Margrethe 

Melbye, Trude Holen og Bente 
Kittilsen ble henh.vis nr. 10, 5, 4 
og 8 i sine klasser under 
treningskonkurransene i hopp og 
skranke på Vestsiden 13. mars. 
Vi hadde bare de fire med.

Ikke verst 
av våre fire:

Norgesmesterne så Verdens 
beste på Stadion Feyenoord?

Bandy gutta 
bedre 
enn sitt 
"rykte”

— Jeg beundrer de gutta som 
er med i bandyen. Det er en liten 
gjeng som aldri synes å gå trøtt 
tross motgang. Se bare hvor 
tålmodige de har vært hva 
lysanlegg-saken angår. Det er jo 
nettopp bandyen i vår forening 
som trenger skikkelig lys. Det har 
de ikke hatt på lange tider. Ikke 
engang til trening har lyset på 
skoleidrettsplassen vært bruk
bart. Selvfølgelig er gutta skuffet 
over det, men de har vært 
tålmodige og funnet seg i det. Jo, 
jeg er full av beundring for deres 
aldri sviktende interesse for sin 
idrett.

Kai Gulliksen (lys trøye) i en av 
bandyguttas harde kamper i 
vinter.

4-d <-<3 <-o

det treningsgrunnlaget 
sesongen som må til.

Ifjor kom kulda og isen 
forholdsvis tidlig noe som gav 
muligheter til skikkelig skoyte- 
trening før seriestarten. Vi har 
likevel en mistanke om at de 
fleste på laget mer eller mindre 
ikke benyttet sjansen. Ville de 
gjort det og hatt dertil bedre 
kondisjon tror vi innsatsen ville 
blitt bedre og poengene flere.

Prøv å gjør en ”vri” til neste 
sesong og møt bedre forberedt, 
bandygutter. Da vil det også bli 
morsommere å spille.

Dårlig ut
Man kom svært så dårlig ut i 

de første seriekampene med fem 
strake nederlag. Men så 
etterhvert som kampene skred 
frem kom poengene. Riktignok

Vidar Kristiansen 
formann 
i junioravdelingen

♦ Arne Stenquist 
juniortrener

Nå har juniorutvalget konsti
tuert seg, og det ble følgende: 
Arne Stenquist ble trener for 
juniorene, Asbjørn Wennerød ble 
oppmann og Halvard Bjørnstad 
medlem. Trener for guttelaget: 
Rolf Askedalen. Makka Grims- 
gård oppmann, Bjarne Halvorsen, 
Ola Hemsborg og Hans Pettersen 
medlemmer. Morten Paulsen ble 
trener for småguttene, oppmann 
er Tore Sjåberg. Morten 
Pettersen, Arne Hesmyr og 
Gunnar Jan Hanssen medlemmer. 
Som trener for lilleputtene ble 
Finn Morten Steen valgt. 
Oppmann Svein Barth, med Gert 
Lund og Plans O. Oftedal som 
medlemmer. Miniputtene skal 
Tom Hesmyr og Finn Oddvar 
Hansen ta seg av. Treningen er nå 
igang for alle de obligatoriske lag. 
Nytt av året er at det blir startet 
en knøtteserie. Vi møter der med 
to lag sammen med Urædd, 
Sundjordet, Myrene og Tollnes. 
Jeg håper det vil slå godt an så vi 
kan fortsette med dette 
kommende år. Undertegnede og 
Tore Sjåberg har deltatt på 
Juniorlederkurs, noe som vi 
syntes var meget lærerikt. Håper 
at vi i kommende år kan sende 
flere av våre tillitsmenn i 
junioravdelingen på samme kurs.

Vidar.

Macka Grimsgaard, Asbjørn 
Wennerød, Halvard Bjørnstad, 
Ole Hemsborg, Svein Barth, Arne 
Hesmyr, Tom Hesmyr, Hans O. 
Oftedal, Gunnar Jan Hanssen, 
Finn Oddvar Hanssen, Bjarne 
Halvorsen, Hans Pettersen, Gert 
Lund, Morten Pettersen og Tore 
Sjåberg. Alle ble valgt enstem
mig. Finanskomite: Egil Bratt- 
berg, Per Dahl, Gunnar 
Haugland, Basse Karlsen, Arild 
Realfsen, Realf Rollefsen, Arne 
Rugseth, Tor Svennungsen, Ivar 
Waage, Ingar Tennefoss. Valg
komite: Thor Svenningsen, Lars 
Borgar Waage og Karl Skifjeld. 
Aviskomite: Runar Weholt.

tilbake, og 2 — 2 var et rettferdig 
resultat dc fleste nederlendere vi 
snakke med syntes var OK.

Men det var muligens 
tilstandene før kampen som var 
mest fremmedartet for junior- 
mesterne. Det foregikk den rene 
folkevandringen fra Amsterdam 
til Rotterdam for å se oppgjøret, 
og rene fotballtog hadde avgang 
hvert tiende minutt de siste tre 
timene for avspark.

Folkemengdene utenfor Feye- 
norrd stadion var selvsagt 
enorme, det var ikke få gylden 
Pors-guttcnc la igjen i bodene der 
for å skaffe seg souvenirer 
forskjellig slag. De 
fremsynte skaffet seg 
Ajax-x 
at dc 
taperens 
endte

Ordene kommer fra forening
ens nyvalgte formann, Duddi 
Kjellevold Rød. En fin attest til 
bandyfolket i Pors, en attest vi 
gjerne skriver under på.

For uten tvil er det en 
prestasjon å kunne hevde seg 
såpass bra i 2. divisjon med de 
kummelige treningsforholdene. 
Nok et år ble plassen reddet etter 
en finfin innspurt. Laget endte 
på 7. plass med 9 poeng.

På fotballgruppas generalfor
samling i fjor ble det vedtatt at 
følgende skal stå i styre og utvalg 
for årets sesong: Formann Hans 
M. Realfsen, sekretær Bjørn 
Realfsen, kasserer Jan Løkling, 
styremedlem Jan Per Hanssen, 
styremedlem Tore Kittilsen, 1. 
varamann Olav W. Hanssen, 2. 
varamann Asbjørn Wennerød. 
UK for A-laget: Oppmann Svein 
Barth, UK-medlcm Roy Elseth. B 
og C utvalg: Oppmann B Arild 
Johannessen, Oppmann C Ragn
vald Johnsen, medlem Ivar 
Kristiansen, medlem Tore Sjå
berg. Juniorutvalg: Formann

I Vidar Kristiansen, medlemmer

ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Vi sakser 
fra TA’s 
referent:

FOR ET FOTBALLSHOW — Ja slik ble toppoppgjøret i nederlandsk 
fotball mellom Feyenoord og ” Verdens beste lag” Ajax i Rotterdam 
søndag kommentert i landets største avis, De Tclegraaf. Og dette 
fotballshowet var det altså femten juniornorgesmestere fra Vestsiden 
opplevet sammen med TA og ti supportere/ledere samt ca. 66 000 
andre mennesker. Den planlagte turen for å se engelsk toppfotball ble 
peilet til Nederland i stedet, og fotballmessig tapte man vel ikke på det 
byttet.

For dc nitti minuttene viste 
oss profesjonell fotball på det 
beste — og dårligste — midt i en 
gryte av mer eller mindre 
fotballgalc nederlendere. Synd 
var det selvsagt at vidunderbarnet 
selv, Johann Cruyff ikke lenger 
spilte i Ajax hvite drakt, men 
guttene fikk møte ham senere 
under oppholdet.

Og man kan selvsagt ikke klage 
på en kamp der spillere som Piet 
Keizer og Johan Necskens er på 
gressteppet. Dansken Jørgen 
Kristcnsen dro heller ikke 
inntrykket ned der han presterte 
dc mest infløkte 
venstrewingen i 
drakten. Midtstopp»

det samme kan sies om Suurbier 
og Gcrry Muhrcn.

Sistnevnte holdt på å avgjøre 
matchen til Ajax’ fordel da han 
slo inn et straffespark til 2—1. 
Feyenoord kom imidlertid

var porserne mer eller mindre i 
faresonen for nedrykking det 
meste av vinteren, men berget 
altså plassen i 2. divisjon til slutt. 
Flott gjort gutter?

Er bedre
Sportslig mener vi absolutt at 

laget er bedre enn plassen på 
tabellen etter endt sesong viser. 
At man likevel ikke hevder seg 
bedre i kampen om poengene 
tror vi skyldes manglende 
grunntrening. De som er med på 
fotballen trenger ikke så mye 
mer kondisjonstrening bare de 
greier å holde skøytetreningen 
vedlike. De som ikke har 
fotballen å ”støtte” seg til har 
ikke evnen nok til å skaffe seg

av 
slag. De mest 

skaffet seg såvel 
som Feyenoord- luer, slik 
ikke skulle stille med 

lue etter matchen. Nå 
det hele jo i full 

fordragelighet med 2—2, men 
guttejenger fra Feyenoord var

Fortsetter side 14
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TRIMTUREN TIL SOLMYRÅS TOUCH=RUGBY*ser
EN STOR SUKSESS

— morsomt spill som gir effektiv fotballtrening

at

Kir-

avpassese

tenktNEPTUN MARINA
PORSGRUNN - Tlf. 50277

Alt til båten
sn:::i !■■■■■■

rykk til ny

en
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15
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16
16
16
15
16
16
16
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4

ballen 
skal

utenfor 
dømmes

en god stall og bygge videre på, 
og da vi på toppen av det hele 
går boksegruppas 40 års jubi
leum imøte.

2 lag, hvor 
om å løpe

se av situasjoner

Pasningene
Disse godkjennes kun hvis de 

rettes bakover, og det er ikke 
tillatt å gi ballen fra hånd til 
hånd.T.G.S.

BANDYTABELLEN
Bandytabellen:

Sluttstillingen i bandyens 2. 
divisjon ble denne:

Laget
Man kan benytte 3 til 12 

spillere på hvert lag. Gjerne med 
innbyttere slik at man kan holde 
et høyt tempo.

Spilletiden
Denne må selvfølgelig avpasses 

etter forholdene og ønsket 
treningseffekt. Spilles det i høyt 
tempo, vil det være nødvendig 
med relativt korte innsatser og 
hyppige hvilepauser.

Gunnar Holtskog talte over dag
ens tekst og de ca. 500 fremmøtte 
fikk alle god anledning til å høre 
Guds ord takket være et godt 
høytaleranlegg både ute og inne.

Etter Gudstjenesten var det 
premie-utdeling til de 4 beste 
lagene, og alle barn som hadde 
deltatt i trimturen fikk diplom, 
eller en liten premie for deltagel
sen. Hele 60 lag deltok i selve 
konkurransen, og alle var begei
stret for den flotte løypa.

Ballen
Det kan selvfølgelig brukes en 

vanlig fotball, men spillet blir 
langt morsommere med en 
rugbyball. Slike baller i plast 
finnes i handelen til ca. kr. 20,— 
pr. stk.

Utdrag fra Skigruppas 
årsberetning

Forts, fra side 7 
hopptrener samt Porsgrunn kom
mune for å holde hoppbakkene 
trcningsklare.

Fredag den 29/3-74 var det 
Årsmøte. Resultatet av valget: 
Formann Gordon Jensen, vise
formann Kjell O. Amundseb, 
sekretær og kasserer Aanund 
Lia, styremedlemmer Arnc Fin- 
dal, Kjell Knudsen. Varamenn 
Sven Edin, Gudmund Madscn.

Formann i langrennsutv. Hal
vor Bjørns tad og formann i 
hopputvalg Egil Kristiansen til
trer styret.

Etter årsmøtet arrangerte ski- 
avdelingen sin tradisjonelle års
fest som ble som vanlig meget 
vellykket. Mandag den 1. april ' 
hadde skigruppa avslutning for 
de yngre. Det var pølser, rund
stykker og brus til servering. Det 
var også en underholdning. Til 
slutt var det så utdeling av 
pokaler til alle som hadde deltatt 
ved renn sist vinter. Det ble også 
delt ut innsatspokaler til den 
beste i hver øvclsc-hopp og 
langrenn. I langrenn både til den 
beste jente og den beste gutt.

Når det gjelder SYMASKIN
Til 

Stoff, Trad, Småvarer, 
glidelåser, klipping 

bruker alle
Porsere

Husqvarna i
Salg - Service - Innbytte 

v/Knut Slåtta - Tlf. 54630 
Porsgrunn Vest

Søndag den 21. april ble vårens 
store trimtur avviklet. Pors Ski- 
gruppe og Styret for Solmyrås 
stod i fellesskap for arrange
mentet, og Pors hadde lagt opp en 
flott løype på 4-5 km fra 
parkeringsplassen ved Rugtvedt- 
kollen, inn Hegnadalen over Kir- 
keåsen og frem til Solmyrås.

Beboerne i Klyveområdet var 
ved denne anledning spesielt inn
budt ved løpesedler i postkassene 
til ca. 1200 husstander, og mange 
hadde tydeligvis reagert positivt 
og funnet veien.

Turen var lagt opp som 
familietur med lagvis start 
enkle oppgaver underveis.

Ved Kapellet spilte Klyve 
Skolemusikk både før og etter 
gudstjenesten som for anled
ningen var lagt til kl. 13.00. Prost

Tom Gisle Skarnes:

Uten innlagte poster vil det ta 
mellom 1 og 1 1/2 time å gå den 
nye løypa, som er et fint alterna
tiv til den vanlige 20 min. turen 
som de fleste benytter idag. 
Arrangementet frister til gjentag
else og en ny tur vil trolig bli lagt 
opp til høsten.

Spillebanen
Denne må avpassese etter 

antall spillere. 5—6 mannslag kan 
benytte en banehalvdel på tvers, 
mens 10—12 manns lag kan 
benytte hele fotballbanen.

Mål
Mål scores ved at ballen løpes 

over hele banen og legges på 
motstanderens bakerste linje — 
mållinjen. Spillet settes igang 
igjen som ved spillets begynnelse.

Tvistball
Hvis det oppstår tvist om 

ballen foretas dropping. Ballen 
kastes opp i lufta mellom en 
spiller fra hvert lag på det sted 
hvor tvisten oppstod. Lagene står 
på hver sin side 2,5 m fra 
tverrlinjen gjennom punktet for 
tvistballen.

78-20 28 
73-30 22 
62-67 19 
55-45 19 
62-50 17 
68-51 16 
54-74 9 
43-96 
30-92

Brevik—Solberg ble 
isforholdene

det ikke akkurat i
er aktuelt med

Utspill fra mållinjen
Dette skjer ved at en av 

spillerne løper ballen inn på 
banen. Motstanderne må stå 
minst 5 meter fra mållinjen.

Generelt
Spillet består av 

hvert lag kjemper 
ballen over motstanderens bane
halvdel og score ved å legge 
ballen på mållinjen. Spillet går i 
hovedsak ut på å bære ballen 
fremover og eventuelt passe 
tilbake.

Spillet bygger på følgende to 
grunnregler:
1. Ballen kan bare bæres 

framover. Den får altså ikke 
kastes, slåes, sparkes, rulles e.l. 
framover.

2. Hvis en spiller som har ballen, 
får et løst slag på ryggen med 
håndflaten av en motspiller må 
han øyeblikkelig passe ballen 
bakover, senest under det 
tredje steget, eller i løpet av 2 
sekunder.
Som man forstår er mulig

hetene for skader meget liten. 
Spillet består i prinsippet av 
eksplosive spurter framover, 
raske finter og ved slag på ryggen 
en hurtig pasning tilbake til 
medspillere som følger opp 
bakfra og overtar angrepet. Dette 
gir fin vekselvirkning mellom 
korte, maksimale innsatser og 
hvile.

Selv om 
øyeblikket 
trening for våre yngre fotball- 
rekrutter tar vi likevel med dette 
”klippet” fra bladet Fotball. 
Nedenfornevnte tar for seg tips 
til variasjon i treningen for de 
yngre og lanserer noe man kaller 
Touch Rugby som har mye av 
det man trenger i fotballtrening
en, men i noe mer lekbetont 
form.

Særlig i de yngre årsklasser er 
i det viktig å foreta variasjoner i 
treningsopplegget. Øvelsene bør 
også gjerne være lekbetonte, 
hvilket spesielt gjelder under 
krevende kondisjons- eller tem- 
potrening. En morsom og 
effektiv måte å utove en slik 
form for trening på er et 
forenklet spill av TOUCH- 
RUGBY.

TOUCH-RUGBY gir fin tren
ingseffekt ved:
— hurtighet og utholdenhet
— raske finter
— akselerasjon
— smidighet
— taktomslag
— pasninger og

posisjon
— rask oppfattel:
— løping i rom
— oppfølging av medspillere
— hele laget i angrep og forsvar

Spillets begynnelse
Lagene stiller opp langs 

midtlinjen og bakover på egen 
banehalvdel med en 10 m dyp 
sone mellom lagene. Spillerne 
huker seg ned og berører marken 
med den ene hånden. Laget som 
har ballen, stiller med en mann 
på midten av banen og som 
passer ballen mellom sine ben 
bakover til en av sine 
medspillere. Ballen er nå i spill og 
husk at denne bare kan passes 
med hendene bakover og løpes 
fremover.

Frikast
Hvis noen bryter reglene, skal 

det idømmes frikast fra det sted 
feilen er begått. Det laget som 
har brutt reglene skal stille seg 5 
meter bak en tenkt tverrlinje fra 
kastepunktet.

Hvis feilen har skjedd nærmere 
enn 5 meter fra mållinjen, 
trekkes frikastet 5 meter inn på 
banen.

Det er ikke tillatt å tackle, 
holde eller hindre noen fra å gi 
merkeslag. Merkeslaget skal være 
løst å gis med flat hånd på 
ryggen, og det er ikke tillatt å 
score etter at merkeslaget er 
mottatt. Det er heller ikke tillatt 
å røre ved ballen som en 
motspiller holder.Middels god sesong 

for Porsbokserne
Trenerspørsmålet har vel vært 

et av de største problemene for 
boksegruppa vår. Også bensin- 
rasjoneringen må nok ta en del 
av skylda for at vi har hatt så få 
kamper, den kom jo midt i 
sesongen og var årsak til at flere 
stevner måtte avlyses.

I fjor hadde vi 120 kamper iår 
bare 50 og da sier det seg selv at 
problemene melder seg. Til gjen
gjeld har vi vært representert på 
vårt landslag mot Danmark med 
4 juniorer og 1 senior, der vi fikk 
en seier i junior. Vi har 1 
norgesmester i nybegynnerklas- 
sen Jack Iversen som også fikk 
bestemannsprisen, og to junior- 
mestere der vi også ble beste 
forening og dermed har vi to 
rapp i vandrepokalen. Petter 
Røh Pettersen fikk også Norges 
bokseforbunds pokal for beste 
bokser. Vi har alt tatt 30 
førstepremier i år.

Vårt ønske er nå at trener
spørsmålet nå blir løst og att vi 
igjen får en fast trener, for vi har

Solberg 
Høvik 
Ullern 
Skiold 
Sparta 
Brevik 
Pors 
Frem 31 
Dramm.B.

Kampen 
avlyst på grunn av 
på slutten av sesongen. Kampen 
hadde ingen betydning for topp 
eller bunn.

Innkast
Hvis ballen går 

sidelinjen skal det 
innkast. Spillerne stiller seg på 
hver sin side av en tenkt 
tverrlinje fra kastepunktet.
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— og møtte Johann Cruyff!

Produsent for Telemark:

lipsdSLfi Lundetangens Bryggeri

Cruyff

Gunnar Jorgchsen Ttf. 50538 Po<sgrunn__*»L

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

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.

møtte 
Cruyff.

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

Gå til

H. M. Marthinsen Å.s
GULLSMEDFORRETNING 

V. Porsgrunn

REFLEX 
Torgt. V. Porsgrunn

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

Ved brua Porsgrunn

var
Og for 

Stigningen 
1:2, så

hvis man skulle tegne for å 
forklare hvor man bodde, måtte 
man huske KOTENE!

Men selv om det avgjort kostet 
like meget energi som en middels 
treningskveld å forsere hindring
ene for å komme til køys, var det 
ingen som klaget. Man roste i 
stedet vertskapet i Hotel van 
Sprang som disket opp med 
frokoster som fikk selv Helge 
Lillcfjære til å bli mett, og det 
sier ikke lite for invidde......

Hjemturen fikk et lett 
dramatisk innslag da det ble 
kjent at alle måtte gjennom et 
såkalt kaprings- eller sikkkerhets- 
sjekk på Shippold-flyplassen, 
men ingen hadde noe imot den 
utsettelsen dette medførte, man 
var jo likevel bare en time 
nærmere neste treningskveld der 
grunnlaget for å forsvare 
junior-mesterskapet og A-lags- 
spill skal legges.

stjernens munn når det gjaldt å 
skrive autografer på de materialer 
som forelå.

Den nye folkehelten i 
Barcelona sa seg langt fra uvillig 
til å utvide sitt popularitets- 
imperium til Vestsiden og 
Porsgrunn.

Han fikk også under samtalen 
vite at Pors-juniorene var blitt 
norges-mestere, mon tro hvor 
lenge mannen som alene slo 
Rcal-Madrid husker det?

til båttur på Amsterdamkana- 
lene, men før det hadde de fleste 
vært raske nok til å sikre seg fullt 
Ajax-utstyr. Dette viste seg lurt 
fordi det på mandagen nemlig var 
stengt i forretningene utover 
formiddagen, dermed forsvant 
mulighetene til å ha med seg den 
rød/hvite overdelen hjem:

Hotellet guttene var innkvar
tert på, fortjener noen ord for 
seg. Det var 46 — seks-og-førti — 
trappetrinn opp til resepsjonen, 
og nesten det dobbelte opp til de 
uheldige som var plassert i 
øverste etasje! Og for noen 
trappetrinn! Stigningen var 
brattere enn 1:2, så hele 
opplegget ville utvilsomt vært 
noe for skihoppere søm ønsket 
trening i å forsere hindringer som 
liknet trappene opp til stillaset i 
en middels stor hoppbakke.

Det forteller kanskje sitt at 
fleipen gikk blandt gutta om at

Monteringen av lyskjeden er 
enkel og krever kun en 
bærestreng av enkleste sort, 
galvanisert tråd. Strengen 
festes mellom trær eller på 
lette stolper i en høyde av 4 til 
6 meter.

Den souveniren man satte 
mest pris på fra Nederlands- 
oppholdet kostet ingen ting i 
motsetning til luer, vimpler og 
annet utstyr fra Ajax og 
Feyenoord. På Shipold-flyplassen 

guttene nemlig Johann

Pris pr. lengde inkl, utstyr ialt 
1.330 kroner (med moms) 10 
lengder — 1050 meter, maks. 
strekk fra ett matningspunkt 
koster 13.300 kroner, med 
moms.

lang startkabel og 1 m lang 
sluttende.

B. DR-skjcrmer, glassfiberarmert 
plast, 7 stk.

C. DR-opphengsbøyler 
plastisolert, 7 stk.

D. 40 w/60 W glødelamper, klare, 
230 V, bajonettsokkel B22, 7 
stk.

E. Vanntett koblingssett til bruk 
mellom lengdene, godkjent av 
NEMKO til bruk utendørs, 
utført i neoprene, påmontert. 
Vekt pr. lengde inkl, utstyr er 
ca. 25 kg.

Tekniske data om lysløype
På annet sted i dette nummer 

har Porsbladet ”luftet” tanken 
om lysløype på Vestsida. I den 
anledning har vi vært i kontakt 
med et firma som leverer utstyr 
til slike løyper. Vi skal nedenfor 
gi noen tekniske data fra firmaet:

Man bør bruke en kabel med 
lampeavstand på 15 meter. 
Dette vil ifølge firmaet gi en 
jevn og behagelig belysning 
langs hele sporet uten skygger 
eller mørke flekker. Lampene 
skal ha en effekt på 40 eller 60 
W, som beror på matnings- 
muligheten. Lampene skal ha 
skjermer.
Med 15 meter lampeavstand

) og 40 W pærer er det mulig å 
belyse en løype i ett strekk 
over maksimum 1 km (10 
lengder). Pris pr. lengde tilbys 
oss for kroner 1.000,—.
Utstyret til løypa består av: 

A.DR-kabel 15 S, 2x2,5 (3)
mm2. Hver kabellengde, 105 
m, består av 7 stk. innstøpte 
neoprene lampeholdere, 14 m 

ooooooooooooooooo

Cruyff var hjemme på 
snarvisitt etter Barcelonas 5-0 
massakre av Rcal-Madrid, og det 
var ikke nei i den feterte

Forts, fra side 11

ikke sene om å snappe Ajax-luer 
etter oppgjøret likevel. Enda 
flere Porsgrunns-penger gikk altså 
med til å komplettere vimpel- og 
lue-samlingen etter kampen, men 
bingen su re miner av den grunn.

På toget tilbake til Amsterdam 
ble Pors-gjengen utfordret til 
fotballkamp av et skips-lag fra 
Bergen som ville ta revansj for 
sinemislykkede bysbarn i Brann. 
Hvor alvorlig tilbudet var ment er 
forresten ikke godt å vite, for 
tidspunktet for avspark ble satt 
til en tid da vi alle var på vei 
hjem et eller annet sted i 
Nordsjøen.

Men Nederlands-turen var så 
langt fra bare fotball for Jørn 
Hansen og de andre. Gjengen 
fant seg et discotck ikke langt fra 
hotellet som het Intercon. Der 
var det ifølge uttalelser: maks., 
og ikke godt å være Eyolf i 
sammenlikning.

Kjell Johnsen fra Winge 
Reisebyreau hadde ellers lagt opp 
et variert program for deltakerne. 
Lørdagsettermiddagen gikk med



Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

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

Herman Holtan
GLASS — PERSIENNER

Kirkegt 35 Telf. 51396

f'
OMEGA
i takt med tiden!

Enkelte - lurer seg selv

Bank-

Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

QÅ til

SKIEN SKIEN

Olfiol-lrykk Brodrono Dyiing, Pongrunn

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

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Avdelingskontor VEST

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51150

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

©LPTTOlXv

BUSSE
Anbefaler sin

TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNTNG

wMRiTTiLsrr 
Zrø“POPSGMM

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

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.

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


