
Ellers i bladet denne gang:

UKORREKT
OPPTREDEN 
......................... Sc side 10

DRIFTIG
DAMEGRUPPE 
....................... Se side 3

FOTBALLSKOLE NYTTIG TILTAK
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Bokscgruppa satser 
på ny sesong 
........................ Se side 4

I host satte jr. avdelingen igang fotballskole for de yngre. Tiltaket ble absolutt 
vellykket og bor gjentas. Bildet viser avslutningen av skolen der deltakerne fikk 
diplom. Mer om skolen inne i bladet.
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AGNAR

Ved brua Porsgrunn I REDAKSJONEN.

Bjørn Bjørnstad,

SJOKOLADEFRUKT TOBAKK
I.Telefon 50 260 V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

H, M. Marthinsen A.sI

Telefon 52 392 — Porsgrunn

&SPIRE
I

Red.

Produsent for Telemark:

jpSljOLA Lundetangens Bryggeri

Gunnar Jorgensen TH. 50538 Porsgrunn Vost
W 3DREEN ------■

satser frfcfe i guiWesjmsseseMgjera

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

PÅ
JR. LANDSLAGET!

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

Postgiro 54954. Abonnement kr. 6,— pr. år. Utkommer 4 ganger årlig.
Ettertrykk tillates gjerne, men husk: oppgi kilde!

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.

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Kasserer:
Inger Aase Wickmann, 
Nybergvcicn, 
p.a. 3907 Klyve. 
Tlf. 54 872.

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

Gå til

Tom Gisle Skarnes, 
Tlf. 53 375

REFLEX
Torgt. V. Porsgrunn

sen
Telf. 51632

absolutt er med og 
om plasser på junior-

Gudmund Madsen, 
Tlf. 54 656

vember. Og et nytt stevne 14. 
februar neste år. Dertil kommer 
guttestevner. På terminlisten er 
begge våre stevner satt opp som 
nasjonale, men det er intet i 
veien for at de kan bli internasjo
nale. Vi har bl.a. planer å få hit 
opp noen dansker fra Aalborg til 
jubileet.

— Pors 
sjonsfolk?

— Det tror jeg bestemnt. Nå 
skal det holdes — for første gang 
— guttelandskamp i Danmark og 
her bor 4-5 Porsere ha stor 
sjanse.

Ansvarlig redaktør: 
Leif Christensen 
Moldhaugvn. 2, 
3900 Porsgrunn. 
Tlf. 55 848.

4O-års jubileum.
— Hva med stevner i Pors

grunn?
— Vi skal ha vårt 40 års 

jubileums-stevne fredag 22. no-

Inn for ny sesong.
— Hva med de lovende junio

rer?
— Alle har lovet å gå inn for 

en ny sesong. Det betyr at såvel 
Petter Røh Petersen, Tom Gisle 
Skarnes, Stein Halvorsen og de 
andre - 
kjemper 
landslaget.

— Einar Nilsen?
— Han kommer inn i ”bildet” 

noe senere — når fotballsesongen 
er på tampen. Ingen fare med 
Einar — han er lett-trent og har 
grunnlaget i orden. Han er jo 
trener i Sundjordets IF.

FORTS. SIDE 14

— Ja, teminlisten som forbun
det har sendt ut er ”tettpakket”. 
Man kan vel nesten si — litt for 
mange stevner og det kommer til 
å bli flere "kollisjoner”. Ikke 
bare av det gode — at så mange 
klubber vil ha arrangementer. 
Forbundet burde kanskje ha 
konferert med de respektive lag 
— innen man fastsatte datoer.

Driftig dameg
Som naturlig er kommer de 

sportslige resultater i en idretts
forening i forgrunnen både innad 
og utad. Dette til tross er det EN 
gruppe som aldri har sportslige 
resultater for øye i sitt arbeide, 
nemlig DAMEGRUPPA

Her i Pors er vi så heldige å ha 
en slik gruppe. Hvilke innsats 
den har gjort for foreningen 
gjennom årene er velkjent. Like
vel er det på sin plass å gi de 
driftige damene blomster.

Gruppa arbeider i det stille, 
men du verden så effektivt. Den 
skaffer nyttige ting til klubb
huset, arrangerer eldrefest, hjcl-

Bokscsesongen i fjor ble 
nærmest ødelagt av alt for liten 
stevneaktivitet — ihvertfall for 
flere av Porserne. En av dem som 
ble sulteforet var Tom Gisle 
Skarnes — som foruten en 
landskamp kun hadde 2 stevner. 
Ikke noe rart at han gikk lei på 
slutten, bare trening og atter 
trening — er ikke nettopp 
inspirerende. Nei — dette akter 
vi å gjøre noe med, sier den 
nyvalgte bokseformannen Erik 
Lund.

— Nok av oppgaver venter 
nevekjemperne?

ruppe
per andre grupper ved deres 
arrangementer og sist men ikke 
minst støtter opp økonomisk.

Over 100 medlemmer er det 
nå. Gjennom sine møter skapes 
det er fint miljø i uhøytidelige 
former. Her sitter man neppe å 
diskuteter hyggelige og mindre 
hyggelige idrettsprestasjoner hele 
kvelden. Man kommer sammen å 
hygger seg, og bare det.

Damene skal ha honnør for 
sitt arbeide. Det er ingen tvil om 
at den innsats gruppa gjør 
kommer hele foreningen til 
gode.

Agnar Vec Haugen har rep
resentert Pors på juniorlands- 
laget ved dets kamper denne 
sesongen. Hyggelig at landslags- 
UK gav han denne tilliten etter å 
ha sett Agnar på landslagssam
lingene. Blant annet var han med 
i 4-lagslumcringen der Neder
land, Polen og Finland var med. 
Norge var vertskap.

Etter kampen mot Nederland 
skrev Aftenposten: ”midtstop- 
perne Agnar Vee Haugen, Pors 
og Jan Magne Lønsethagen, 
Molde jobbet meget godt”. 
Tydelig tale om at porseren har 
gjort seg positivt bemerket.

Gratulerer med landslagsplas- 
sen og innsatsen, Agnar!

får vel representa-
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Brødr. Karlsen

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52506 — 52 507 spillerne. Laget rår heller ikke over for mange aktuelle

Alfred Sport
I toppform Telefon 51 404 — Porsgrunn

§1? A

Eneforhandler V. Porsgrunn

TEXACO Kjente fulltreffere ! ?
Vi utfører

Smøring Oljeskift

Hj ula vballans er ingVask

Se også vårt store utvalg i
Kasettspillere og BandBilrekvisita

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

ha så mye utlegg for i det hele 
tatt å være med!

Hva har VM betydd for deg i 
dommerarbeidet?
Hvilke impulser og lærdommer 
vil du framheve?

BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 50409

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen 
TORVET

Telf. 52 121

IIELEV1SJ0N
Porigrunn

Og hva sier dommerne 
om årets VM

Rolf Nyhus, Nordstrand:
Et av hovedinntrykkene er at 

de gule kortene er kommet for å 
bli — og bli brukt. Jeg må si at 
flere av dommerne i VN må ha 
misforstått bruken, og dette har 
gitt oss lærdom.

Jeg synes at de fleste kampene 
virket lette, da det var en meget 
vennskapelig tone blant spil
lerne. Dette skyldes vel først og 
fremst FIFA’s strenge reaksjoner 
på utvisninger og rått spill.

Det som har gitt meg mest, 
var finaledommer Taylofs rolige 
og meget gode ledelse av denne 
meget vanskelige kampen. Han 
ga oss alt hva vi kan forlange av 
en toppdommer.

Ellers vil jeg fremheve Baba- 
can fra Tyrkia, som viste en

Forts, side 12

Blir det ny giv over bandygutta i år,
—---- ------- e//er blir det det samme som før?

islegging, men gutta må selv 
merke banen til hver kamp, 
henge opp nett. I det hele ordne 
alle de ”tekniske” saker en 
banemann vanligvis greier med.

Trond

Ja, det er det for tiden svært så uvisst å uttale seg om, men at de 
mest ivrige er innstilt på det er helt sikkert! Laget har jo hatt en meget 
”trang fødsel” i de siste sesonger og har ikke plukket poeng før i de 
siste kamper. De dårlige isforholdene må nok ta en del av skylden, 
men ikke alt. Det har nok sviktet vesentlig på kondisjonsgrunnlaget 
hos fler av j 
spillere og derfor legges det en altfor stor byrde på noen enkelte.

A-laget kunne i foregående 
serie varte opp med ofte bruk
bart spill før pause, mens det i 
annen omgang, da kreftene tok 
slutt, var bare ”sorgen”. Opp
gjøret mot Høvik på Tveten- 
banen er et godt eksempel. Der 
ledet Pors hele 4-1, men i annen 
omgang ble det omtrent bare 
Oslo-laget og 6-4 kunne Høvik gå 
av banen med! Riktignok skjer 
det fort i bandy, men så fort skal 
det derimot ikke gå! Bandy- 
gruppa har vært i en meget 
vanskelig økonomisk stilling, og 
det er nok ikke mange A-lag her 
i landet hvor spillerne har måttet

Porsgrunn — Telf. 53410

Dommerne våre . .
I alle idretter hvor en trenger 

dommere har det vist seg at 
problemene blir større år etter 
år. Det har vært en stor mangel 
og noe bedre blir det ikke med 
åra.

Her i klubben har vi derimot 
vært godt bevent ettersom vi har 
6 stykker med i år, Jan Runar 
Arvesen, Asbjørn Tefre, Olaf 
Skildbred, Thrond Kjellevold, 
Yngvar Jacobsen, Roald Rei- 
ersen.

Treningen starter.
Bandygutta setter nå i gang 

med trening ute. Det vil bli 
forsøkt i det minste med en gang 
i uka med kondisjonstrening, 
mens den årvisse kølletreningen 
på skoleplassen vil bli den 
samme.

Vi får håpe det går bedre i år 
da gutter, men det kreves mer 
trening, så sett i gang!

God hjelp.
De kommunale myndigheter 

med parkvesenet i spissen har 
vært svært så velvillige med
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Bedre lagånd må til
SUKSESS FOR/ fotballgruppa.

Jr. cupen:

Lyng-

Leif.

Leif.

Ut i 3. runde i år, 
men fin innsats

Dessverre fikk vi ikke noen 
gjentagelse av fjorårstriumfen i 
juniorcupen. Vårt lag ble stoppet 
i 3. runde da Start vant 1—0 på 
Vestsida.

Juniorlaget ble årets 
kretsmester ved å vinne 
årets eliteserie. Gratulerer!

Mer stoff fra junioravd. 
i julenummeret.

Etter bare 6 minutter kunne 
porseme hatt ledelsen, men Start

iMaMaMBaiiiMiiniiaiiiiBiiiiiiBiiaiaaiiiitaiiiaiai

Når det gjelder SYMASKIN
Til

Stoff, Trad, Smavarer, 
glidelåser, klipping 

bruker alle
Porsere i

Husqvarna

_ g°d 
lagmoral av slikt! La oss derfor 
håpe at det til neste sesong vil bli

reddet på målstreken etterat 
Brede først rundet av keeper.

I 1. runde slo våre gutter ut 
Runar i Vestfold med 4-2, mens 
Odd ble slått ut etter straffekon- 
kurranse i 2. runde. Det stod 0-0 
etter både ordinær tid og ekstra
omganger. Men Pors burde av
gjort kampen etter ordinær tid.

Selv om det ble brå slutt med 
cupen i år har gutta levert fin 
innsats likevel. Vel blåst gutter!

Den seiren satt imidlertid 
langt inne. Det innrømmer sør- 
lendingene også. Pors hadde så 
avgjort de beste måltidene og det 
var nesten utrolig at ballen ikke 
gikk i nettet en eneste gang. Det 
vi si det gjorde den, men da 
blåste dommeren for pågang på 
keeper.

"ÅPENT HUS”
Pors hadde mange dyktige 
ledere, noe som jo er viktig for 
et godt resultat.

Salg - Service - Innbytte 
v/Knut Slåtta — Tlf. 54630 

Porsgrunn Vest

....................

Spill, cola og hyggelig prat, det 
er noe av rammen rundt et 
vellykket ”Åpent Hus”.

(Foto: Reidar, PD.)

CUPTURNERING ;
FOR
RESERVELAG

For ikke mange år siden var 
det i gang turnering utenfor 
kretsen blant de bedre reserve
lag. Herfra var det Pors og Odd 
som deltok, mens de fleste 
Vestfoldklubber hadde lag med i 
turneringen. Nå har denne deri
mot sagt sitt siste ord tydeligvis. 
I allefall har det ikke vært 
arrangert noe lignende i år og 
heller ikke i det foregående år. 
Derimot har Vestfold-klubbene 
fortsatt, men de har fått andre 
lag å kjempe med.

I Fredrikstad fotballklubbs 
regi pågår det nå en cup for 
reservelag. Der det skal spilles en 
hjemmekamp og en bortekamp. 
Med andre ord det samme 
system som i de internasjonale 
turneringer i UEFA eller FIFAs 
regi. 1. runde blir satt opp, mens 
de andre rundene blir trukket. 
Det har vært stor oppslutning 
om cupen, som har tilslutning 
fra hele 16 lag. (Et riktig antall 
rent tumeringsmessig! )

Følgende lag er med: FFK, 
Sarpsborg, Moss, Østsiden, Ul- 
lensaker/Kisa, Lillestrøm, Frigg, 
Vålerengen, Drafn, Åssiden, 
Mjøndalen, Strømsgodset, Ørn, 
Fram, Sandefjord og Larvik 
Turn.

Dette må da være noe for oss: 
Den motstanden vårt B-lag får i 
kretsens serie er jo minimal!

Trond.

En gang pr. uke
Og ”Åpent Hus” blir det nå 

hver onsdag fremover i klubb
huset. Det er kjøpt inn forskjel
lige spill og annet som kan 
aktivisere alle innen de alders
grupper tiltaket er beregnet på. 
Medlemskortet koster 5 kroner 
og gjelder nå ut året. Dessuten 
får man for en billig penge kjøpt 
brus, pølser, rundstykker og 
vafler.

Her gjør vår forening en 
betydelig sosial innsats for ung
dommen på Vestsida. Man be
høver ikke være medlem av Pors 
for å komme. Det er tydligvis 
også forstått da det allerede 
første kvelden var flere ikke- 
porsere i forsamlingen.

— En gang i måneden skal vi 
ha ”diskotek” og vi vil også 
prøve å få danseundervisning for 
den eldste gruppen, sier Lyng
stad til Porsbladet.

— Vi satset ikke på en ”pang- 
åpning” med fullt hus forste 
kvelden for så senere å falle 
tilbake. Når det likevel kom så 
mange den forste gangen, er det 
bare å glede seg over det, sa 
kommunens ungdomssekretær, 
Magne Lyngstad til Porsbladet 
eiter den suksessfulle åpnings- 
kvelden av ” Åpent Hus” i 
klubbhuset.

Startsskuddet gikk tirsdag 27. 
august. Det ble solgt cirka 65 
medlemskort for ungene i alder
en 8 til 12 år. Stort mindre tror 
vi ikke det ble for aldersgruppen 
12-17 år.

— Og nettopp at man i Pors 
ønsket en aldersgruppe fra 8 år 
synes vi var et positivt tiltak. 
Hittil i disse arrangementene hai* 
det bare vært ungdommer i 
15-års alderen og oppover. Hvor
dan det går med dette tiltaket i 
sin helhet i Pors skal vi følge 
opp. Tida er avgjort inne til å gi 
ungdommen på Vestsida et ak- 
tivitets-tilbud. Vi starter i liten 
målestokk for å få erfaring, sa 
Lyngstad. Han la ikke skjul på at 
han hadde tro på tiltaket og at

”Høye på pæra”!
Er vi i Pors så store ”på pæra” 

at vi ikke er interessert i nye 
medlemmer? Ja, det kan nesten 
se slik ut. Vi har flere store 
lære-anstalter i kommunen, der 
det kommer folk fra hele landet. 
Mange gode utøvere av ymse 
idretter er det, men her på 
Vestsiden gjøres det ingenting 
for å skaffe oss disse. Andre 
klubber som foreksempel Urædd 
har hvert år stilt opp med blant 
annet store oppslag hvor klub
ben viser hvilke tilbud laget kan 
gi. Noe liknende burde også vi 
gjøre— ja, fortell meg ikke, at 
disse folkene har vi ikke bruk 
for— for jeg tror bare ikke det. 
Hva med for eksempel Knut 
Nilsen? Ja, det er bare en — det 
finnes mange, mange flere!

Trond

Nå har fotballsesongen kom
met langt på vei. Når dette 
skrives vet ikke undertegnede 
hvordan det har gått i serien, 
men problemene jeg vil ta opp er 
der nok.

Årets utgave av A-laget har så 
langt derifra hvert hva en hadde 
håpet. Det kan vel skyldes så 
mangt, men mye av skylden 
ligger nok i den slette trenings- 
iveren enkelte av våre støtte
spillere har bedrevet. Når folk 
kommer slentrende bortimot 
halv time etter at treningen 
skulla ha begynt kan det aldri bli 
bra. Når det dertil direkte 
”dasses” rundt banen, ja da kan 
det jo ikke bli særlig effektivt!

Flere av spillerne har jo også 
åpenlyst sagt fra at de vil flytte 
på seg, andre arbeider i det stille, 
med kontakter i alle retninger. 
Andre igjen følger sine idol-lag 
på omtrent alle kamper. Jan var 
etter tap (mot FFK i Fredrik
stad) mer interessert i Drammens 
Tidende enn i sitt eget lag! Det

Fornyelser 
i fotbollstyret

Uansett hvordan det går i 
årets 2. divisjonsserie mener vi 
laget er bedre enn det som er vist 
på banen denne sesongen. Men 
når det går galt er det spillerne 
som må ta støyten utad.

Selvsagt er det til syvende og 
sist dem som avgjør om en klubb 
får fremgang eller tilbakeslag. 1 
praksis er det kun på banen man 
vinner eller mister seriepoeng. På 
den annen side er sportslige 
resultater avhengig av mer enn 
det som skjer på konkurranse
arenaene.

Gjengangere
Beklageligvis har vi innen 

fotballen i lengre tid hatt noen 
gjengangere i styret. Det er karer 
som har satt både 6 og 7 
sammenhengende år i forskjellige 
verv. Slike tillitsmenn cr ”far- 
lige”. Uansett gode eller dårlige 
sportslige resultater må ingen bli 
sittende i et styre eller annet 
viktig verv mer enn 4 sammen
hengende år. Arbeidet i en 
fotballavdeling av vår størrelse er 
så krevende at man etter en 
4-årsperiode har gitt sitt beste. 
Derfor skulle det etter den tid 
være naturlig å be om avløsning. 
Når det ikke er skjedd hos oss 
burde Valgkomiteene sørget for 
utskiftninger. På samme måte 
som et lag trenger fornyelse, 
trengs det også fornyelse innen 
administrasj onen.

Vi er klar over at det ikke er 
lett å finne de rette folkene,, 
men til lenger tillitsmenn blir 
sittende på sine poster, dess 
vanskeligere blir det å få nye 
folk til å overta. Og spesielt når 
nedgangstider melder seg slik 
som i denne sesongen. Det blir 
neppe ”kamp” om styreplassene 
på kommende årsmøte. Likevel 
håper og tror vi Valgkomiteen 
finner en akseptabel løsning og 
at den presenterer noen NYE 
ansikter.

kan jo ikke bli særlig
lagh..»-»» -- —--------
J_2_

en bedre lagånd.
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Trude Holen:

KM-tittelen kom overraskende

R.nnsvik)

Vidar

Fotballskolen:

Leif.

Leif.

NEPTUN MARINA
PORSGRUNN - Tlf. 50277

Alt til båten

HOPP- OG LANG- 
RENNSTRENINGEN 
ERI GANG!

skolen da han er utdannet ved 
Idrettshøgskolen og til daglig 
lærer i Porsgrunn gymnas. Han 
er egentlig fra Larvik.

2. Pors — Cowelle
3. Pors — Lyngbø
4. Pors — Torup
5. Pors — Stranda
6. Pors — Odda
7. Pors — Hardy

Hopp- og langrennstreningen er 
igang. Interessen er bra og det er 
grunn til å se optimistisk på 
skisesongen som nå snart 
begynner.

Straffemiisse^ fikk jr. laget 
ué ar Morway-Cup

Inide med pokalene hun likk 
for mesterskapet, I il høyre po
kalen hun fikk a\ turngruppa, 
men den minste er 1 omkretsens 
pokal.

— Men fotballskolen har også 
en sosial side. Den skal også være 
et tilbud til dem som ikke er 
medlem av noe idrettslig eller 
annen forening. Dessuten skal 
ungene komme sammen, jobbe 
sammen i lag. De skal oppsøke 
nye venner og lære seg til å 
ommgås disse. Med hensikt 
prøver jeg når gruppene deles inn 
å ”spre” ungene, det vil si at de 
kommer i gruppe med ukjente 
gutter. Man har lett for å søke til 
de man til daglig er sammen med 
når det blir snakk om gruppeinn
delinger og partier som skal 
spille ”på to” mente Engelstad. 
Og Engelstad skulle ha gode 
forutsetninger for å få noe ut av

7.000 munner å mette
Hardy var ikke stort bedre, 

men de klarte å få 2 mål, og 
dermed var vi ute for i år. Vi var 
nede og så på de 2 semifinalene. 
Jeg ble ikke imponert over noen 
av lagene, så med litt ”tur” i år 
hadde vi nådd helt til topps. 
Hardy nådde forøvrig finalen.

For å si litt om selve arrange
mentet, må man bare ta av seg 
hatten for Bekkelaget. Tenk få 
avviklet ca. 1.600 kamper på 5 
dager (18 baner) og bespise ca. 
7.000 gutter.

3. plass tidligere
— Den beste plasseringen jeg 

har oppnådd i KM tidligere er en 
3. plass. Da var det 14 med i 
klassen min, forteller 16 årige 
Trude.

— Når begynte du med turn
ingen?

— Jeg begynte med konkur- 
ransetum for 6 år siden. Før den 
tid drev jeg litt sånn helt for meg 
selv. Det var søsteren min, 
Borghild som fikk meg til å 
begynne for ordentlig.

— Trener mye?
— To ganger i uka med ialt vel 

3 timer. Kunne nok vært behov 
for noe mer trening, men vi får 
ikke timer i gymsalen til noe 
mer.

— Nok konkurranser?
— Før var det bare to pr. år. 

Nå er det bedre. Det har mye å si 
å få konkurranser. Da blir det 
lettere å overvinne nervøsiteten, 
sier Trude som nå har tenkt å gå 
over til instruksjonsvirksomhet.

— Når man kommer i den 
alderen jeg er nå slutter de fleste 
med turningen. Derfor er det 
ingen vits å fortsette utover 
junior alderen.

Pors var også i år representert 
med juniorlaget i Norway Cup. 
Vi hadde jo litt og forsvare fra i 
fjor da det ble bronsjemedalje. 
Det fikk vi ikke iår som dere 
sikkert vet, men vi var så nære 
som det går an. Vi ble slått ut i 
kvartfinalen på straffespark- 
konkurranse av Hardy, et lag fra 
Bergenskanten. Den kampen 
skulle vi forøvrig avgjort til 
ordinær tid. 2-måls overvekt til 
oss hadde hvert riktig bilde av 
kampen. Straffene var en be
drøvelig affære, tenk bare og få 
1 mål av 5 mulige!

Forståelse
— Viktigste egenskaper for å 

bli god i ung alder?
— Det har vært mye diskusjo

ner om det. Men forståelsen for 
spillet ved siden av det tekniske 
og fysiske godt utruset er viktig.

— Nei, men jeg har sett endel 
turn på TV og prøvd og lært litt 
av det.

40 deltakere
Skolen samlet 40 fotballin- 

teresserte gutter fra 8-års alde
ren. Undervisningen strakk seg 
over 6 ganger med ialt 12 timer. 
Det var avslutning i Klubbhuset 
og utdelingen av diplomer etter 
endt skole.

— Den idelle alder for fotball
skole er 10 år. Da er ungene 
modne nok til å ta imot 
kunnskaper, sa skolelederen.

— Hvor tidlig kan unger lære 
de forskjellige sider ved fotbal
len?

— Man kan godt begynne i 
8-årsalderen. Men da må trener
ne ha mer tolmodighet. Dessuten 
skal lærdommen komme i min
dre ”doser” over lengre tid.

— Når røper unger talent?
— Det kan være tidlig. Å si 

noen beStemt alder er ikke helt 
lett, men talentet kan røpes ved 
tilslag på ballen o.l. Allerede nå 
etter denne første gangen så jeg 
talenter, sa Engelstad.

I våres
Det var i våres Trude i 

Porsgrunnshallen tok inner
svingen på sine konkurrenter og 
vant eldste pikeklasse. Øvelsene 
var bom, skranke, sprang og 
frittstående. Ved siden av pokal 
og merke fra Turnkretsen fikk 
hun en flott pokal med inskrip
sjon av tumgruppa. Vel fortjent!

— Hensikten med denne fot
ballskolen er å lære ungene 
FOTBALLFORSTÅELSE. Jeg 
tar utgangspunkt i selve spillet 
og ikke det tekniske. Ungene 
skal lære de forskjellige plassene 
på laget og betydningen av disse. 
De skal lære hva hver plass 
innebærer. Slik sa fotballskolens 
leder, Odd Engelstad til Pors- 
bladet. da første ”økt” av skolen 
var unnagjort den 20. august.

Positiv innstilling
At et slikt tiltak som jr. 

avdelingen her satte igang har sin 
misjon er det ingen tvil om. Man 
skulle bare begynt tidligere! 
Fotballskole er ikke av ny dato! 
Det er viktig at de unge rekrutter 
tidlig får lære at fotball-trening 
er noe langt mer enn bare å dele 
”på to”

— Får deltakerne på dette 
kurset en positiv innstilling til 
idrett i sin alminnelighet er mye 
gjort, sa Engelstad.

spilt:
1. Pors — Fagerstrand (W.O.)
~ ~ ~ " 2-0

1 - 0 
5-0
2-0
3 - 1
1 - 1 

1—2 etter 
straffesparkkonkurransen)

Bra oppførsel
En må nesten oppleve det for 

og få det rette inntrykket. Om 
guttenes oppførsel hadde As
bjørn Vennerød og jeg bare en 
ting og si: Det var en gjeng 
idrettsgutter som representerte 
Pors på den aller beste måte, 
både på og utenfor banen.

Følgende kamper fikk Pors

Bom og frittstående
— Øvelser du liker bedre enn 

andre?
— Bom og frittstående synes 

jeg er de gøyeste øvelsene selv 
om det ikke alltid er like lett å 
holde seg på bommen.

Og nå har altså Trude tenkt å 
sette ”bom” for sin aktive 
karriere. Hun har deltatt på 
samling i Turnforbundets regi og 
har som beste-plasseringer to 3., 
to 4. og en 5. plass.

— Hatt noen forbilder blant 
de ”store” tumjentene?

— Nei, noe kretsmesterskap 
hadde jeg ikke ventet meg. 
Riktignok har jeg tidligere vun
net over de samme jentene jeg 
konkurrerte med i KM, men 
hadde ikke regnet med å slå dem 
i mesterskapet.

Slik sier en beskjeden med 
glad Trude Holen til Porsbladet 
etterat hun som den første 
Porsjente på 12 år har tatt hjem 
en KM-tittel i turn.
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Begge småguttlagene vant turne
ring.

Småguttelagene I og II vant 
hver sin avdeling og dermed 2 
flotte pokaler i Herkules’ fotball
turnering i sommer.

Flott levert gutter og gratulere 
med innsatsen!

8.000 kroner fra damegruppa
Vår alltid driftige dame- 

gruppe har igjen gjort seg 
fordelaktig bemerket idet 
damene har gitt 8.000 kroner 
til vår forening.

Porsbladet takker på hele 
foreningens vegne.

r.A • ■ . .«6 ■.......... .... - .
__ •

Ukor

Kåre Skifjeld har kommet 
tilbake til oss etter et opphold i 
Gjerpen. Der har Kåre spilt ytre 
venstre og har vært av de bedre. 
Kåre kan sikkert bli en fin 
tilvekst i A-lagstallen fra neste år 
av.

Fotballtur til Arendal
I weekenden 7. — 8. septem

ber var begge småguttelagene 
samt guttelag II på Arendalstur. 
Under oppholdet ble det spilt tre 
kamper. Småguttelag I fikk 1 — 1 
mot Grane, mens II-laget tapte 
1-2 for et lag som hette Trauma. 
Med de samme sifre tapte 
guttelaget for Grane.

Porsgutta overnattet på Trom- 
øya.

Reidun

Betal Kontingenten!
Når enkelte også denne gang

en får en postgiroblankett med 
bladet skyldes det at de fortsatt 
står til rest med kontingenten 
for 1974.

Vær vennlig å betale — ellers 
stopper bladet.

Langrennstreningen startet 
opp igjen onsdag 4. september.

Leif.

Daniel Teigen er valgt inn i 
Telemark Gymnastikk og Turn- 
krets. Daniel er med som vara
mann og vil få sikkert mange 
oppgaver å ta seg av. Vi 
tydelig med på alle fronter!

vanskelig å dømme i saken. En 
har jo ikke forutsatt at noe slikt 
kunne forekomme!

En annen ting er, hva kan ikke 
Idar ha sagt til sine nye lag
kamerater om porsernes taktiske 
disposisjoner? Odd hadde jo alt 
på sin side hvis så er tilfelle.

Her burde Odd ledelsen vært 
voksen nok til å melde fra til 
Pors. Og det er jo nettopp her 
sakens kjerne ligger. Det hele 
ville jo ikke ha vært noe som 
helst — hvis Pors hadde fått en 
beskjed om Idars overgang før 
kampen.

Med de sterke kortene Dutte 
&: Co sitter med skal det mye til 
at ikke Idar og Odd får seg en 
kraftig smekk. Inntil forbundet 
tar standpunkt til saken får vi 
bruke vår tålmodighet.

Rebusløpet som var planlagt 
holdt i høst er utsatt til våren, 
sier Hovedstyrets formann til 
Porsbladet.

PORS - BLADET

En helg i august var det et stor 
instruktørkurs for turnere fra 
Buskerud, Vestfold og Telemark 
i Porsgrunn. Den Tekniske komi
te i Telemark var teknisk arran
gør. Som formann her sitter 
Reidun Skilbred.

Formannen i Storkretsen sa 
om opplegget: — Det ligger ikke 
lite arbeide bak et slikt kurs. Og 
allerede etter et par timer kunne 
jeg se kurset ble vellykket. 
Hadde noen vært misfornøyd 
med ett eller annet ville jeg 
straks hørt det. Reidun Skilbred 
er meget dyktig i jobben som 
formann og hun er avgjort et 
emne som må få større oppgaver.

Hyggelig ord til turnfor- 
mannen i Pors.

■>' A----------'v-

rekt opptreden
Arets fotballderby er over. 

Odd gikk seirende ut av det med 
en scoring 4 minutter før full 
tid. Vi hadde våre muligheter, 
men det ville ikke lykkes for oss 
denne gang, dessverre.

Likevel var ikke tapet det 
verste som skjedde for oss 
porsere denne sørgelig søndagen 
i august.

At Idar Marcussen var på vei 
inn i Odd visste vi jo, men at 
overgangen skulle få slike dimen
sjoner som her — nei det!

Sakens kjerne ligger i om Idar 
har skrevet under kontrakten 
med Odd på lørdag eller ikke. 
Har han det og det må en jo tro. 
Fotballgruppa har jo fått det 
skriftlig av Idar! Og han har også 
muntlig bekreftet at underskriv
ningen ble foretatt i formennen i 
Odds treningsinstitutt. Tre od- 
dere skal ha vært til stede og det 
er Carl E. Norberg, John Gud- 
mundsen og Kjell Magne Holte.

Det virker derfor noe rart at 
Odd ledelsen kan si at de ikke 
har vært i kontakt med Idar før 
etter kampen på søndag.

Denne saken er etter vår 
oppfatning av en slik karakter, at 
den cr et særsyn på de saker 
Fotballforbundet har hatt å stri 
med gjennom tidene. Så infløkt 
er den at det skal bli svært så
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Er vi villige?

Judex.

å

i

OG HVA SIER DOMMERNE . . .
Forts, fra side 5

oppgave at vi ikke kan se bort fra den. For 
et par år siden hadde foreningen en studie
sirkel med henblikk på oppøving i arbeidet 
som tillitsmann. La den bli årviss. Det faller 
ganske sikkert vanskelig, men ikke umulig, 
å sikre seg det tilstrekkelige antall deltagere. 
Blant så mange medlemmer må det nødven
digvis være flere som egner seg bra. Selv 
med bare en ny tillitsmann hvert år er re
krutteringen i gang om ikke nettopp tilfreds
stillende.

På denne måten ville man også unngå at 
en mann må dele sin arbeidskraft på altfor 
mange felter innen foreningen. De fleste har 
jo andre interesser i fritiden enn bare akku
rat idrettsbevegelsen. Da vil tiden ofte bli for 
knapp og resultatet der etter.

Til slutt et lite og viktig råd. Ta ikke mot 
et tillitshverv, såfremt du ikke vil gå inn for 
oppgaven. Det er bedre å si nei, for din egen 
og for dine medarbeideres skyld.

Med disse linjer i friskt minne møtes vi 
på de forskjellige generalforsamlinger i høst 
uten å unnslå oss for et tillitshverv. La oss 
i alle fall bli enige om ikke å bruke den van
lige frasen om at det har jeg ikke tid til. 
Det er nærmest en fornærmelse mot de sit
tende tillitsmenn.

Håndballgruppa har hatt en 
vanskelig sesong. Alt arbeid har 
vært basert på noen enkelte og 
særlig har reisene til kampene 
vært det store problemet.

Hvem har spill å gi bort?
Hovedstyret spør om det er 

noen medlemmer som har gamle, 
men brukbare spill og gi til 
”Åpcnt Hus”. Kortstokker tas 
også imot med takk.

Damelaget derimot er det stor 
interesse for. Laget har ikke 
”satt” seg ennå, men det kom
mer med tiden. Med mer syste
matisk trening kanskje så har vi 
et 1. divisjonslag her på berget!

Gutte-laget har også mange 
gode emner, men det har her 
manglet på den helt store tre- 
ningsiveren. De fleste guttene 
har fotball som idrettsgren om 
sommeren og kanskje også ban
dy om vinteren og det er ikke 
alltid like lett å få med seg alt.

Trass i denne tilbakegangen til 
håndballgruppa for tiden kom
mer nok gruppa opp igjen om 
noen år. Det er ledermangel og 
derfor oppfordrer vi de foreldre, 
som har sine ”poder” med, til å 
møte opp på kamper/trening og 
støtte lagene rent psykisk.

Ikke treningsiver nok blant fot- 
ballgutta
I år ser det nesten håpløst ut. 

Vi ligger sist på tabellen (i 
skrivende stund.) 5 poeng er det 
frem til Florvåg og Odd , som 
begge har 9 mot våre 4 poeng. 
Fram har 5 poeng, men det 
hjelper oss jo ikke større når en 
vet at vi må ha to lag bak oss før 
serieslutt for ikke å gå den tunge 
veien ned i 3. divisjon igjen.

Hva kan så grunnen være til 
den vanskelige stilling A-laget er 
kommet opp i? Etter vår mening 
flere, men hovedårsaken må 
legges på treningen. Guttene har 
nok ikke vist den interesse som 
hadde vært ønskelig. Dertil 
nytter det bare ikke å spille på 
to partier som har gått igjen i 
hele år. Det er vel det første året 
ikke guttene har hatt skikkelig 
kondisjon og det har ikke vært 
varemerke på porsere tidligere.

Nei det var nok andre boller 
før, da en sprang langs lande
veien og presset hverandre til det

Den samme Rolf Nyhus var 
ikke bedre han da han dømte 
kampen Raufoss—Pors i opp-

imponerende ro ved utvisningen 
av en chilener i de innledende 
kamper, og som virkelig hadde 
forstått å bruke det røde kortet 
riktig.

Det som skuffet meg mest ved 
turneringens dommere, var den 
frykt de hadde for å dømme 
straffespark. Større straffespark 
enn da Ralf Edstrøm ble felt 
bakfra, har vi ikke tidligere sett 
på skjermen.

men like aktuelt i dag!

anlegget. Når det dertil skal et 
stort kapitalløft i forbindelse 
med den nye treningsbanen, ja 
da forstå en godt gruppas store 
glede ved tippeseirene over hen
holdsvis Lillestrøm (hjemme) og 
Stabæk (borte). Flott levert 
gutter! Trond

rykkingskamp for 1. divisjon. 
Klarere straffespark enn da Rolf 
Otten Nilsen ble felt bakfra på 
5-meteren har ikke Østlands- 
pressen sett, — å dømme etter all 
den spalteplass Nyhus fikk etter 
den kampen. Så, Nyhus, for 
fremtiden bør De nok holde 
kjeft angående hva som er klart 
straffespark eller ikke!

ytterste. Da var en nødt til å 
henge med for ikke å bli gående 
oppe i Trommedalstraktene hele 
natta! Det er vel mange som 
kjenner til disse treningsformene 
og mange vil nok si at de er 
avlegs. Jeg vet ikke det! Det ga i 
allefall kondisjon og samhold. 
Nå er det jo bare snakk om 
balltrening og taktiske disposi
sjoner. Noe som sikkert er 
verdifullt, men har en ikke 
kondisjon til å bedrive teknikken 
med ball, er alt bortkastet.

Før om årene var porsernes og 
også resten av Grenlandsområdet 
kjent for de lange ballene og 
ditto kjemping i motstandernes 
forsvarssoner. En når ikke langt 
den veien hevdes, og kanskje 
med rette. Likevel klarte blant 
annet Odd å fiolde seg i 1. 
divisjon gjennom flere sesonger 
på den spillestilen. Dagens Pors- 
spill er altfor mye basert på 
”five-a-side” og det kan en i

Hele fire ganger må A-laget 
over fjellet for å spille mot Vard, 
Os, Bryne og Florvåg. Dette er 
noe som koster ”fleks”. Hvis en 
sier et beløp på vel 25.000 
kroner er ikke det for mye!

Derfor er disse tippepenger 
gull verdt for gruppa, som i år 
hadde bedrøvelig utbytte fra 
cupen. Urædd ble nemlig en 
temmelig dyr motstander for 
oss,, da de beseiret oss 2-1 på 
Vestsida.

Fotballgruppa har store sum
mer ”ute” og fortsatt står det 
igjen en god del på varmekabel-

Håndballgruppa har ledermangel
Hver gang det skal spilles 

kamper på Notodden for eksem
pel er det de samme karene som 
må frem med bilen sin og det går 
ikke i lengden. Ledermangelen er 
det ømme punktet og noen 
bedring på den sektoren kan 
ikke gruppa se med det første.

Dette har ført til at gruppa 
har trukket herre-laget fra årets 
serier. Manglende spillestall— i 
allefall en stabil, har gjort at det 
ikke var større vits med å ha 
herre-lag i år. Bedriftsidretten 
har her også vært årsaken til at 
gruppa ikke har fått spillere nok. 
Det er nemlig mer artig (etter 
manges mening) å spille kamper 
og kun det. Trening er det jo 
svært lite av i bedriftsidrett (eller 
er det ikke det?)

Porsbladet for 23 år siden,

Idrettsforeningen Pors har fra en spe be
gynnelse vokst frem til en sterk sammen
slutning — like livsfrisk i dag som for 40 
år siden. Det er kanskje ikke så merkelig. 
Men at den viser samme evne til vekst og 
tar på seg like store opgaver som i de første 
år, er verdt å merke seg. Det skyldes nok 
ikke bare at foreningen er sterk men i stor 
grad at den har fremsynte ledere, som i til
lit til støtte fra alle medlemmer vil gjen
nomføre prosjekter til beste for oss selv og 
flere generasjoner fremover.

Foreningen har og har gjennom alle år 
hatt mange dyktige tillitsmenn. Det vi eier 
i dag er frukter av grundig og effektivt ar
beid. Det er riktig å nytte slike menn i til- 
litshvervene, men det er like viktig at de 
ikke blir utnyttet. Vi har gjentagne ganger 
sett at vi — om enn nødig — har gitt slipp 
på en mann for etter en kort hvileperiode å 
presse ham igjen.

Når vi nå står foran generalforsamlingene 
i gruppene, skal vi huske litt på dette. For
håpentlig er valgkomiteen i full virksomhet 
og selv om det er mange tillitsmenn som skal 
velges, finner de ut av det^ Vi ser selvsagt 
her bort fra den kledelige beskjedenhet som 
alltid gjør seg gjeldende.

En annen side ved saken er rekrutteringen 
innen administrasjonen. Det er en så viktig

allefall ikke nå langt med.
For å klare oss ut av den 

situasjonen vi har kommet opp i 
får en annalysere hver enkel 
spiller som idag er aktuell for 
A-laget og sette opp dc av dem 
som er best på den og den 
plassen.

For kommende sesongers ved
kommende må vi se oss om etter 
nye spillere. Det går dessverre 
ikke an å bare basere seg på 
innavl. Det har det vist seg i år. 
Sjøl om vi ble norgesmestere for 
juniors i 1073 er vi ikke det spor 
bedre stil med A-laget i 1974. 
Nei, vi må ut! Det finnes flere 
spillere å hente ingen tvil om 
det. I de lavere divisjoner er det 
folk nok, som hevder seg bra i 
sine respektive lag og de er 
absolutt brukbare for oss også. 
Videre har vi en god del 
læreanstalter her i byen, hvor 
det kommer elver fra hele landet 
til, Mange av disse er aå absolutt 
gode nok til å bli med hos oss. 
Vi kan derimot ikke vente at de 
kommer til Pors. Det er vi som 
må kontakte dem. La ikke 
Urædd og Odd ta alt som er 
derfra for det holder de på med 
for tiden!

geywstl
10.000 kroner fra ”tippen” 

Sommerfotball ser ut til
passe oss porsere bra. I år som 
ifjor ble det full pott. To seiere i 
år og i fjor gir hele 20.000 
kroner i kassa. Dette er penger 
som kommer godt med og særlig 
i år, som utgiftene er spesielt 
store.
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TURNINGEN HAR STARTET
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Leif.

Boksegutta 
satser friskt

Juniorlaget 
rundspilte 
Odd

delingens årsmøte oppnevnes et 
par mann til å ta seg av old 
boysgutta.

Telemark Arbeiderblad 
mandag 7. oktober 1974:

PORS SVIKTET I 
SISTE INSTANS! 
. .. mer i julenummeret!

Taper et lag, hvis skyld er det? 

Ja, vi horer det hele sommer’n. 

Spillerne - nei da, akk ove- 

selvfolgelig er det dommer’n! Påt
£

$0

5-.

5

Hvem kjenner ikke den sorte 

som leder fotballspillet?

Ingen er sd utskjelt som han — 

for ofte er det rent ille!

--------------------------- --------------------------PORS - BLADET

DEN SORTE

Blir det vinst for hjemmelage’, 

patriotene tett.

sut og klage — 

mnmer de har sett!!!

— Hva skal vi gjøre når gutta 
ikke vil spille utekamper?

Ja, du kan så spørre, Old boys 
sjef, Kjell ”Bak’ern” Knutsen. 
For ifølge Kjell er det umulig å 
få stablet lag på beina når det er 
snakk om utekamper. Slik har 
det vært hver gang i år.

— Vi var kommet til 2. runde i 
cupen og skulle møtt Hoksund i 
Buskerud. Men å få et brukbart 
lag viste .seg å være umulig. Vi 
hadde dessverre ingen armen 
utvei enn å trekke oss. Det 
samme skjedde i serien. Men jeg 
tror det skal bli bedre neste år. 
Da kommer det nye aktuelle 
folk til, sier Kjell.

Vi får håpe Kjells antagelser 
slåt til. Etter vår mening har Old

Turningen begynte mandag 
den 9. sept, i Vestsiden skoles 
gymnastikksal. Det var møtt 
mange fram. Hyggelig er det å se 
at det kommer nye medlemmer. 
Nytt av året er gutteturn som 
Daniel Teigen er inst. for. Det er 
avsatt to timer i uken, alderen er 
fra 5—10 og 10—15 år. Reidun 
Skilbred skal lede jazz og 
rytmegymnastikk. Det er også en 
ny gren innen turnforeningen. 
Etterhvert er det blitt moderne 
med jazz og rytmegymnastikk, 
så det skal bli spennende å se om 
det melder seg mange.

Ragna Lorentzen er instr. for 
piker 8-12 år.

Wenche Boklund instr. for 
piker 12-16 år og konkuranse- 
p årtiet.

Reidun Skilbred instr. mosjon 
damer og jazz og rytmegymna
stikk.

Tove Sønstebø instr. piker 5-7 
år (nøstepårtiet)

Daniel Teigen instr. gutter og 
mosjon herrer.

boysfotballen sin misjon såfremt 
den drives på fornuftig måte. 
Det vil si at alvoret kommer i 
annen rekke og at spillerne har 
et vist treningsgrunnlag før de 
går til kampene. Med et mini
mum av trening blir det også mer 
moro å spille. For det tjener mot 
sin hensikt og er helsefarlig å 
komme rett fra sofakroken og på 
banen.

Derfor kunne vi tenke oss at 
dersom det er på tale med old 
boyslag neste år at gutta for 
eksempel var med på herre- 
trimmen som er i gymsalen på 
Vestsiden skole en gang i uka. 
Ved siden av treningen fikk man 
da også samlet gutta. Men det 
må allerede like etter fotballsav-
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Mang en dommer er blitt trua 
og fatt til slengt disse ord:

Ut med dommer’n - inn med kua 

fra et ildsint blanda kor!

— om ikke altfor lenge. Muligens 
vil forbundet også legge en 
junior-samling til Porsgrunns- 
hallen — i likhet med hva de 
gjorde i fjor på høstparten.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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— Hvilket opplegg skal følges 
på treningen?

— Det blir programmet til 
forbundet og Bjarne Lingaas. Vi 
regner med å få besøk av Lingaas

Vant 5-0 i viktig kamp.
I den nesten avgjørende serie

kampen om kretsmesterskapet 
mot Odd på Vestsida var junior
laget totalt overlegne. Det ble 
5-0 til slutt. Pors-gutta var best i 
alt. Det som Odd gjorde seg 
bemerket med var unfair spill. 
Det ble ”belønnet” med 1 rødt 
og 2 gule kort!

I rundekampen 1 uke tidligere 
røpet Odd svakheter. Nå i 
seriekampen hang laget ikke 
sammen i det hele tatt.

Kai Richter, Helge Lillefjære 
(3), og Espen Gundersen satte 
inn de 5 målene.

Heia Pors, og gratulerer, gut
ter!

I



Komfyrer, ovner, st øv steg ere etc.

Alt i utstyr

Herman Holtan
GLASS — PERSIENNER

Telt 513%Kirkegt 35

3%

OMEGA

,r ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Enkelte - lurer seg selv

Telf. 54 535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innsiallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

qå til

SKIEN SKIEN
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Avdelingskontor VEST

■ ’■'<

A

Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51 729

BUSSE
Anbefaler sin

TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

—■'jV 

A
A

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

/©CPTTCI 0<A

_ Vwv^RiTTLSEN8

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937
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i takt mod-, . '

? >(
>fr andre er våkne — sparer og sikrt? u 1gens 

den: Gjennom de mange forskjellige spareioxJ20 
når De fordeler langt ut over renter, blant annet rett -då lan. 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,

Porsgruri •
VallK^ t

AUT. fore^G®
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