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Den 9. juni var det stort turnstevne i Kragerø.
Pors hadde den største troppen med ca. 120 jenter.
Bildet viser et glimt fra stevnet.
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Er vi ikke bedre?

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

Andr. Aasland

Porsgrunn
Kino

V. Porsgrunn
JERVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

pris-

1’orsgrunrø
te

Verft A.s

PARKRESTAURANTEN A/S - PORSGRUNN

VAUXHALL
er bilen
FUNNEMARK
er stedet

Esso
service
v/ Broen
Storgt. 84 b — Porsgrunn
Telefon 50 834

Dette spørsmålet er det naturlig å stille seg etter en bedrøvelig
vårsesong i fotballens 2. divisjon. Kun 4 poeng på ni kamper er det
blitt.
Innledningen på årets serie
innsats. At man har hatt en
virket oppløftende idet vi fikk
vedvarende downperiode etter
1—1 og det ene poenget hjemme
under halvspilt serie tror vi har
mot Fredrikstad i åpningskam
NOE med ovennevnte å gjøre.
pen. Etter tap i andre kamp for
Selv om det akkurat nå er
Bryhnc på Jæren, ble det en
mager trost å vite at vi i og med
dundrende 4—1 triumf over Odd
disse talentfulle ungguttene har
et lag å bygge videre på, håper og
på Vestsida. En seier som burde
tror vi at vi allerede fra høsten
og kunne vært større på bak
kan bite bedre fra oss. Men det
grunn av den gnistrende 2.
tar naturligvis både denne og
omgangen der Odd’rane ble feid
neste sesong før laget har ”satt”
av banen etter å ha ledet 1—0.
seg og ungdommene fått den
Men så var det jevnt slutt. Man
nødvendige rutine.
kom raskt ned på jorda igjen 1
Kan vi bare kommme vel igjen
uke seinere idet det ble 0 — 1 tap
de resterende seriekamper i høst
for Os hjemme. Etter 1 — 1 mot
å berge plassen i 2. divisjon vil
Fram i Larvik uka etter var det
mye være gjort.
jevnt slutt med poengsankingen.
Vi ønsker spillere og leder
Fire strake tap fulgte. Som
lykke til i deres arbeide med å
om ikke dette skulle være nok —
gjenvinne den gamle, gode Porsble vi slått ut i cupens 1. runde
ånden som tidligere har feiret
av Urædd med 1—2 etter å ha
endel triumfer.
ledet 1—0.
Leif.
Hva som er galt med laget skal
vi ikke komme nærmere inn på
her, men det er tydelig å se at
gnist og innsats mangler i kam
pene. Begge meget viktige ”våp
en” i kamp om poeng og videre
runde-avansement.
Morten Knutsen og Atle Rød
Men man skal også i motgangens tider huske at laget er har vært med på Idrettsskolen
inne i en kraftig fornyelseperi- som var en uke sist i juni måned.
ode. Viktige ”brikker” er falt ut Guttene hadde valgt fotball som
og erstattet med fersk og uruti "fag”.
Duddi var skoleleder og man
nert ungdom. Derfor er det klart
at man ikke kan forlange at et hadde skaffet seg gode instruk
slikt skifte skal gå bortimot tører i de forskjellige grener.
Kurset var populært blant ung
uformerkt hen. Det vil gi seg
utslag i varierende spill, form og ene.

Moden og Atle
på Idrettsskolen

Vårens kamper i 2. divisjon
gav oss disse resultatene:
Pors
Bryne
Pors
Pors
Fram
Florvåg
Pors
Østsiden
Vard

—
—
—
—
—
—
—

Fredrikstad
Pors
Odd
Os
Pors
Pors
Larvik T.
Pors
Pors

1 — 1
2- 1
4- 1
0 - 1
1 - 1
3- 1
0-2
6- 1
1 -0

Etter halvspilt serie ser tabel
len slik ut:
Os
Vard
Fredrikstad
Østsiden
Bryne
Larvik T.
Odd
Florvåg
Pors
Fram

9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

22- 7
15- 7
13- 7
14- 7
12-10
10-10
5- 13
6- 18
9-18
6-15

15
14
12
11
10

9
6
5
4
4

I første kamp) etter ferien
møter vi F
Fredrikstad
__ L1L
ute. Så
følger Bryne hjemme og Odd i
Skien.

Fotballskole i høst
Jr. avdelingen setter i høst
igang fotballskole for våre mange
rekrutter. Sikkert et populært
tiltak som Porsbladet slo til lyd
for i fjor vår.

Pors hadde størst tropp
Pors hadde den største trop
pen med 49 deltakere ved kretsturnstevnet i Skienshallen 12.
mai.
Ved stevnet i Kragerø 9. juni
sendte Pors 120 jenter. Også her
hadde vi den største troppen.
Ingenting i veien med bredden
hos oss!

Fjorten har fått
7 års medaljen
Turngruppa hadde i år 14
jenter som fikk 7 års medaljen.
Det var Helga Bjørnstad, Hilde
Haugcland, May Britt Holte,
Gunn Marit Langeland, AnneLisc Løberg, Hilde Kjeøen, Anne
Marit Kittilscn, Trude Kiane,
Elin Nygård, Rita Pettersen,
Signe Nordby.
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Brødr. Karlsen

IjELEVISJON

BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50409

"Åpent Hos” å klubblokalet
Av ungdomssekretær Magne Lyngstad.

Porigrunn

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK
Telf. 52 506 — 52 507

Alfred Sport

I toppform

Telefon 51 404 — Poragrunn

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

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET

Encforhandler

V. Porsgrunn

TEXACO
Vi utfører
Smøring

Vask

-

Oljeskift

Hjulavballansering

Se også vårt store utvalg i

Bilrekvisita

Kasettspillere og Band

Porsgrunn — Telf. 53410

Telf. 52 121

I host går vår forening i spissen for ”Åpent Hus”. Tiltaket settes i
verk i samarbeide med Ungdomssekretæren i Porsgrunn kommune og
det er bevilget 3.000 kroner av kommunekassa til formålet.
En gang i uka skal klubbhuset stå åpent for ungdommen, også de
som ikke er medlemmer av foreningen. Det settes rtore forventninger
til ”Åpent Hus”. Men hva er så egentlig ”Åpent Hus”? Porsbladet har
bedt ungdomssekretæren selv, Magne Lyngstad om å gi leserne en
nærmere orientering.

Lyngstad skriver:
Det er sikkert mange som spor
seg selv om hva ”Åpcnt Hus”
eller ”et sted å være” er eller
hvorfor det er nødvendig med
slike tiltak i dagens samfunn.
Mange eldre vil sikkert stille seg
uforstående til slike tiltak og
undre seg på om dette er en ny
form for å sy puter under armene
på den "umulige” ungdommen.
For jeg prøver å besvare hva
”Åpent Hus” er vil jeg prove å
forklare hvorfor et slikt tiltak er
nødvendig.
Det er sikkert mange faktorer
som spiller inn på utformingen av
det miljo vi idag kan tilby den
oppvoksende slekt, jeg skal for
søke å peke på noen av de
faktorer som har vært med på å
snu miljøet radikalt i løpet av de
siste 10—12 år.

PASSIVITET
TV kom igang på slutten av
50-tallct. Dette har i noen grad
medvirket til passivitet slik at
samtalen mellom voksne og barn
ikke lenger er så god som
tidligere. Den 9-årige skolen har
medvirket til at vi i dag har fått
et tapcrspokclse hengende over
de unge. Forcnigslivet arrangerte
tidligere åpne sosiale samvær så
som dans og lignende hvor også
unge var velkommen. Dette eksi
sterer ikke i dag. De unge må selv
arrangere dans (diskotek) uten de
voksnes erfaring. Mobiliteten
blant de unge er i dag langt større
enn tidligere. Før måtte en gjerne
bruke sykkel eller gå, noe som
begrenset reiscradiusen vesentlig.
I dag hvor svært mange unge har
tilgang til motorkjøretøyer er det
nesten ingen begrensning for
hvor langt de kan dra, noe som
fører til store ansamlinger og
problemer å håndtere.

STOFFMISBRUK
Sist, men ikke minst har vi fått
stoffmisbruk som griper om seg
år for år. Dette problemet oppsto
i Grenland på midten av 60 tallet
og som vi ennå ikke kjenner den
fulle rekkevidde av.
Det som er nevnt er bare noen
av de mange momenter som har
medvirket til at det miljø vi i dag
tilbyr unge mennesker er vesntlig
forandret på bare 10—12 år.
Med dette som bakgrunn vil
jeg forsøke i noen korte betrakt
ninger å redegjøre for hva vi
mener med ”Åpent Hus”.
Kort og konsist ønsker vi å
utvikler et sosialt samvær med et
kulturelt innhold. Tilbudet må
være åpent for alle, men av
praktiske hensyn må de enkelte
tiltak avgrenses geografisk og i
aldersgruppene der hvor det er
naturlig.

Porsgrunn Vest er et naturlig
geografisk område å konsentrere
seg om og siden dette skrives for
Pors vil det være riktig å
konsentrere seg om Vestsiden..
De som søker til et slikt sosialt
samvær bør ikke pålegges en
fysisk handling for å berettige sin
tilstedeværelse. En samtale eller
en diskusjon bør sees på som en
aktivitet. Selvfølgelig bør det
være et variert tilbud av hobbypregede aktiviteter tilstede og
lederne bør arbeide aktivt for at
de tilstedeværende tar del i de
aktiviteter som finnes, men dette
må gjøres uten tvang eller vilkår.
VOKSNE LEDERE
Mange unge søker kontakt
med voksne mennesker. Lederne
bør derfor være voksne ansvars
bevisste mennesker. Lederne bør
komme fra forskjellige alders
grupper og med ulik sosial
bakgrunn.

5

Regulariteten i åpningstiden
bør være ofte og med faste dager
og tidspunkt slik at de unge kan
regne med tiltaket. Dette å ha en
fast tilknytning betyr veldig mye
for mange unge som ellers fører
en rotløs tilværelse.
”Åpent Hus skal også forsøke
å fange opp det som foregår på
gatehjørnet. Det er sagt at et slikt
tiltak av denne karakter bør ha
som utgangspunkt gatehjørnet,
men nå med tak over.
Å gå i detalj når det gjelder
hobbyaktiviteter som er aktuelle
vil her føre for langt. Det somser
viktig er at en hele tiden forsøker
å fange opp de .ideer som de
unge selv kommer med og
returnere disse med svar på
hvordan de kan settes ut i livet.
Det bør arrangeres dans med
jevne mellomrom og i den
forbindelse bør en av aktivitetene
være organisert opplæring i dans.
Etter de retningslinjer som er
trukket opp av Fritidskomiteen
skal de unge selv ha ansvar for
mest mulig av driften. Det er
viktig at det med jevne mellom
rom blir holdt allmannamøter og
at det blir valgt et klubbstyre av
og blant medlemmene.
GRUNNOPPLÆRING

Det er ikke meningen at
lederne skal gjøre noe av det
praktiske arbeidet i klubben. De
skal tilrettelegge tingene slik at
de unge selv kan utføre arbeidet.
Det er her viktig å huske på at de
unge her har fått et privilegie av
samfunnet og at med et slikt
privilegie følger det et ansvar. En
viktig del av ledernes tid bør
medgå til å skape holdninger
blant de unge for ansvarsfølelse
og for forståelse for det samfunn
de lever i og som de snart skal
overta.
Kommunen vil sørge for
grunnopplæring av ledere, men
mye vil stå og falle med den
enkelte leders evne til å skape et
hyggelig og inspirerende miljø.
Til slutt vil jeg uttrykke min
glede over det initiativ idretts
foreningen Pors her har vist og
fra kommunalt hold blir dette
samarbeidet sett på med den aller
største forventning!

Jr. laget skal også i år være
med i Norway Cup i Oslo.
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KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg - høy kvalitet - rimelig pris

KM til Trude Holen

Gå til

G3>

1

W 3EREEN

JsnksBn

Ved brua Porsgrunn

Gunnar Jorgensen Ttf. 50538 Porsgrunn Vest

Tel f. 51 632

Rossing Bakeri

REFLEX

BAKERI OG KONDITORI
Telefon 50 260

Torgt. V. Porsgrunn
FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

I

Telefon 52 392 — Porsgrunn

får De hos

0

H, M, Marthinsen A.s

FORTJENT GAVE:
Hun har fått KM-merket med
diplom. Men som et bevis på vår
glede har vi i turngruppa gitt
henne en gave. Vi håper Trude vil
ta vare på denne som et hyggelig
minne fra Turngruppa.
Inger Aase.

o

13-åringcn Øyvind Nilsen og
15-årige Terje Børresen var av
bokseforbundet tatt ut til en
ukes samling for guttcbokscere.
Samlingen var i tidsrommet 1. til
6. juli på Idrettshøyskolen i Oslo.
Bjarne Lingås og vår egen
”Bciten” Olsen var trenere og
guttene, 20 i tallet fra hele
landet, fikk noen lærerike bokscdager i hovedstaden.

jføS PIRE
f

Lundetangens Btyggeri

TRUDE HOLEN har bragt Pors
navn til topps på kretsens resul
tatlister, og har etter den interes
se og intense trening hun har lagt
for dagen, virkelig fortjent det
oppnådde resultat.

®Ws® OS TEæ PÅ TOMWAWW

V. Porsgrunn

Produsent for Telemark.-

KM-tittelen i eldste pikeklasse
(under 16 år).

Boksing:

GULLSMEDFORRETNING

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.

Pors Turngruppe har gjennom
årene’ oppnådd noen KM, men
det er mange år siden, og vi
overdriver ikke når vi sier 10,
muligens 11 — 12. Vi har ikke tatt
oss tid til å pløye protokoller for
å finne dette eksakt, men deri
mot har vi desto mer gledet oss
over det KM som vi nå endelig
hai' bragt i havn. Og det takket
være Trude Holen — en pike
blant vår konkurransestamme
som i mange år har trenet
iherdig, deltatt i et stort antall
treningskonkurranser og KM ut
en å ha nådd helt til topps, før
hun nå, våren 1974 erobret

— Klart en slik uttaking gir de
unge fin inspirasjon. Dessuten er
det en fin spore til de andre i vår
gruppe. Man får noe å gå inn for,
sier ”Beitcn” i en kommentar til
Porsbladct.
På kurset deltok guttebokserc
fra hele landet. Hver klubb fikk
med 2 stykker.
Leif.

ffsMfflDnDncewnDnns^Il^QD n
I slutten av september vil
Hovedstyret arrangere Familirebusløp med start og innkomst på
Stadion. Det blir en såkalt
ordrebus med firma-navn innen
Porsgrunns grenser som er ”plukket fra hverandre” og som
deltakerne da skal prøve å finne
fram til.
— Man kan gjerne bruke
kryssord-boka som hjelpemiddel

NY FORMANN
I BOKSEGRUPPÅ

Boksegruppa har valgt dette
styret for kommende sesong:
Formann: Eirik Lund (ny),
viseformann: Erik Johansen, sek
retær: Øystein Nenseth, kasserer:
Kai Larsen (ny).

og den som er flink til å løse
kryssord vil ha en fordel. På den
annen side blir ikke det vanske
ligere enn at den som er godt
kjent i byen skulle ha gode
muligheter til å løse oppgavene,
sier Hovedstyrets formann.
Løpet er planlagt til en lørdag
ettermiddag med premieutdeling
i klubbhuset.

Styremedlem: Halvor Halvor
sen.
1. varamann: Petter Røe Pet
tersen.
Materialforvalter: Jack Iversen.
Avisprotokollfører: Tom Gisle
Skarnes.
Gruppa kan i desember feire
40-års jubileum..

Blomster til treneren
Som kjent ligger det bak et
KM: — trening og atter trening,
og hva med trening uten trener?
Wenche Boklunds interesse, vilje
og evne til å trene våre konkurransejenter er vel kjent for oss
alle. Også Wenche fortjener endel
av æren for Trude Holens krets
mesterskap i turn. Av turngruppa
har hun derfor fått blomster som
takk for innsatsen.
Vi håper Wenche fortsatt vil gå
helhjertet inn for trenerjobben
og at hun vil lykkes i å få frem
flere KM-emner i turngruppa. T .
1. Aa.

Porsjenter på turnsamling
På annet sted i dette num
meret har vi fortalt om gutter på
idrettsskole oggutter på
boksesamlingi forbunds -regi.
Men vi ”gir” oss ikke med det:
fra 24. til 28. juni var Margrethe
Melbye og Bente Kittilsen med
på turnsamling i Langesund for
kretsens beste turnere. lalt 20
jenter var med fra hele kretsen.

NY TRENINGSBANE
Formannskap og bystyre har
gitt oss garanti på 60.000 kroner
til ny treningsbane bak stadioen.
Banen som skal påbegynnes så
snart som mulig er kostnadsbe
regnet til 180.000 kroner.
Dessuten håper Hovedstyret å
få satt opp nytt gjerde på stadion
i år.

NEPTUN MARINA
PORSGRUNN - Tlf. 50277

Alt til båten
Nar det gjelder SYMASKIN
Til
Stoff. Trad. Smavarer.
glidelåser, klipping
bruker alle
Porsere

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

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telef. 50 693

Porsgrunn

Telf. 50 693

BUSSE
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 Auto A/s

Herman Holtan

Vallermyrene
GLASS — PERSIENNER

Kirkegt. 35

AUT. FORD-FORIIANDLER

Telf. 51396

Telefon 51 150

/qlpttockA

OMEGA

J» -AN bEftSfN a
V< \x^QTTILSEN5

i takt

popsgiwi

med tiden!

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

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

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Avdelingskontor VEST

Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innstallasjonsavdelingen

Elektrisk utstyr på lager

qå ril
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

Olhol-lrykk Brodrono Dyring, Porsgrunn

SKIEN

