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(Foto: Ramsvik)
Mer boksing inne i bladet.

—

Hr. Dagfinn Jensen, 
3912 Herre.

Den 4. desember var vår dyktige boksegruppe 40 år. Jubileet ble 
markert med fest og stevne 22. november.
Bildet viser styret i jubileumsåret.
Foran fra venstre: Eirik Lund, formann, Petter Rod Pettersen, Olaf 
Skilbred, Einar Larsen.
Bak fra venstre: Kai Larsen og Erik Johansen.

Det spirer og gror 
.... Se side 5

God sesong i 
junioravdelingen!

Ml

n
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Hva vi driver med, og 
hvorfor Se side 7
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Bjørn Bjørnstad,

FRUKT — TOBAKK
Telefon 50 260 V. Porsgrunn

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

AKTIV JUBILANT
H. M. Marthinsen A.s

Telefon 52 392 — Porsgrunn

sitt tydelige

&SPIRE ”knock out” og

Produsent for Telemark:

'gpSnOLA Lundetangens Bryggeri

Gunnar Jorgenscn Tlf. 5O538_Po<sgriJnn_VBst|

Telf. 51632

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

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

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

ALT I PREMIER OG GAVER 

får De hos

Norgesmestere 
i boksing------

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.

Olaf Skilbrcd var den første 
Pors-bokser i ringen. Han vant 
sin debutkamp i Porstrøya.

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

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

Tom Gisle Skarnes, 
Tlf. 53 375

BRONSE: 
Geir Gundersen 
Roy M. Kristiansen 
Ove Henningsen 
Jan E. Kristensen 
Pål Frø nes 
Erik B. Johansen 
Alf T. Thommasen 
Morten Tollefsen

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

Gå til

REFLEX
Torgt. V. Porsgrunn

SJOKOLADE

Tpsnlcsen
Ved brua Porsgrunn

Ferdighetsmerker:
7 sølv og 8 bronscballer
Noen gullball ble det ikke til 

Pors i år, men 7 gutter klarte 
sølvballen og 8 bronseballen. 
SØLV:
Kjell Eikland
Jan H. Larsen
Jan E. Hansen
Lasse Kittilsen
Snorre Realfsen
Tormod Hansen
Torbjørn Hes my r

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

Gudmund Madscn, 
Tlf. 54 656

SENIOR:
Bjarne ”Beiten” Olsen, Roald 

Skjelbred, Øyvind Sandersen, 
Arild Kittilsen og Einar Nilsen.

JUNIOR:
Johs. Bjørnflaten, Tore Lund, 

Roald Skjelbred, Asle Leivestad, 
Arild Kittilsen, Rolf Pedersen, 
Einar Nilsen, Lars Andersen, 
Tom Gisle Skarnes, Jack Iversen 
og Petter Røh Pettersen.

NYBEGYNNERE:
Paul Roar Heie, Petter Røh 

Pettersen, Odd Fjone, Stein 
Halvorsen og Tom Gisle Skarnes.

Rolf Svennungsen og Arild 
Jensen er tilbake i Pors etter 
endt militærtjeneste.

Gjennom årene har Pors fått 
endel Norgesmestere i boksing. I 
et jubileumsår kan det være på 
sin plass å ta en liten repitisjon 
av høydepunkter i gruppa. Da 
skulle NM-titler være på sin plass 
å minne om.

Og følgende har blitt Norges- 
mester for Pors:

Førti år er en anselig alder for 
cn boksegruppe. Ikke desto 
mindre var det en aktiv og 
livsfrisk gruppe her i Pors som 
den 4. desember passerte 40 
års-merket.

Helt fra starten har gruppa 
drevet jevnt og godt. De andre 
gruppene i distriktet er blitt slått

Pors

Boksegruppe er igjen. Det vidner 
både om dyktige folk i ringen og 
innen styre og stell.

Gjennom disse 40 årene har 
Pors fostret mange gode aktive. 
Norgesmesterskap og landslags- 
uttakinger taler sitt tydelige 
språk om det.

Kort tid etter at gruppa var 
stiftet var den første porser i 
ringer. Det var Olaf Skilbred. Og 
flere fulgte etter. Etterhvert 
vokste det frem en fin garde av 
unge boksere. Bredden innen 
Pors-boksingen har holdt seg opp 
igjennom årene. En fin tilvekst 
kom da man satte igang med 
gutteboksing.

Og fra gymnastikksalen på 
Vestsiden skole har det grodd 
opp mange flotte emner og gjør 
det fortsatt. Det arbeide som 
nedlegges her er gull verd for 
boksesportens framtid i Pors.

I det hele er det en så fin ånd 
blant aktive og ledere i bokse- 
gruppa at man har all grunn til å 
se framtida lyst i møte.

Porsbladet gratulerer med 
40-årsjubileet og ønsker lykke til 
i det videre arbeidet. Vi har god 
tro på denne gruppa og den har 
såvisst ikke forringet foreningens 
gode rykte.

Gruppas første styre hadde 
denne sammensetning: Wilhelm 
Karlsen, formann, Arvid Jo- 
hanessen, viseformann, Rolf 
Knudsen, sekretær og Alfred 
”Affcn” Magnussen, kasserer.

Red.

drevet jevnt og godt.

bare
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Skiformannen:
Brødr. Karlsen

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 507

Alfred Sport
I toppform Telefon 51 404 — Porsgrunn

Encforhandler Telf. 52 121V. Porsgrunn - \

TEXACO
Vi utfører

Smøring
Idar må stå over 4 kamperVask

Kasettspillere og Band

Vidar

Oljeskift

Hjulavballansering

SBendin & cSernice^

Porsgrunn — Telf. 53410

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

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen 
TORVET

ELEWSJON
Porsgrunn

<' ■ J''-' ' \ • \ -jM

To fine representanter for den 
yngre skigarde i Pors, Sverre Lia 
i hopp (til venstre) og Bjørn 
Barth, langrenn.

”Martins” innsatspokaler
Også i år har gullsmed Martin 

Martinsen gitt innsatspokaler til 
Pors junioravd. Et veldig flott 
tiltak som vi setter stor pris på. 
Det har blitt et veldig populært 
innslag på avslutningsfestene. I 
åi' ble de delt ut til følgende 
Espen Ellingsen for Lillcp. Ove 
Hcmningscn smågutter. Tom 
Gulikscn guttelag og Svein Aal- 
tve d t for j u n iorlagct.

— Skiinteressen her i Pors er vel 
ikke på topp i øyeblikket. Men 
det spirer og gror i juniorav
delingen, spesielt i langrenns- 
gruppa som har hatt fin-fine 
sesonger de siste årene. Ifjor 
viste også noen av de unge 
hopperne lovende takter, og jeg 
håper de følger opp iår, sier 
skiformannen, Gordon Jensen i 
et Porsblad-intervju nå rett før 
det ”braker los” igjen.

— Tilgangen på de aktive?
— På bakgrunn av de dårlige 

snø vin trene vil jeg si tilgangen 
har vært tilfredsstillende.

— Trening og treningsforhold?
— Forhåndstreningcn både for 

langrenn og hopp har vært 
drevet jevnt i hele høst. Når det 
gjelder treningsforholdene er de 
litt kummerlige, særlig for lang
rennsløperne. De trener under 
dårlige lysforhold. Vi har en 
lyskaster som blir plassert på 
taket i skibua i Rugtvedt, men 
godt nok er det ikke. Vi håpet 
på Skikretsens lysløype i år. Den 
havnet imidlertid i Siljan til tross 
for at vi muntlig var blitt lovet 
den.

blikkenslagerverksted
Telefon 50409

Se også vårt store utvalg i
Bilrekvisita

Seniorhoppere mangelvare
— Seniorhoppere i Pors?
— Dessverre, det er det veldig 

dårlig med. Vi har 1 mann, Kjell 
Olaf Amundsen. Hvorvidt Arild 
Jensen kommer med igjen i år 
vet jeg ikke. Han har vært i 
militæret. Noen A-hoppere har 
vi ikke hatt siden Alf Hansen 
flyttet til Oslo-traktene. Men vi 
må gå inn for å ”reise” DEN 
”kjærringa”. Det kan skje ved å 
begynne nedenfra. Det vil ta lang 
tid da de eldste av rekruttene 
bare er i 13-14 årsaldercn. 
Dessuten må vi ha skikkelige 
vintre. På den annen side kan vi 
bare få ihvertfall 1 mann med i 
den såkalte ”Grenlandsstallen” 
vil det være en spore også til de 
andre gutta i Pors. For i det hele 
j høyne skiinteressen i Grenland

sier
Porsbladet.

Lykke til med sesongen!
Leif.

om to renn. 
Rugtvcdtrennet 
Grenlandscupen 
renn. Langrenn har vi ikke søkt 
om i år.

— Ønsker foran sesongen?
— For det første at det måtte 

komme ”passe” med snø. Des
suten at det dukker opp flere 
lovende skiemner både i hopp og 
langrenn. Jeg skulle også ønske 
mer hjelp fra andre grupper i 
Pors nåi' det gjelder å sette 
bakkene is tan d og ved arrange
menter, sier skiformannen til

Fotballforbundets dom i 
”Idarsaken” falt etter sesong
slutt. Fire obligatoriske kamper 
må Idar stå over til våren før han 
er spilleklar for Odd.

Odd anket dommen, men fikk 
ikke medhold og dommen på 4 
kamper er endelig.

Interessen ikke på ”topp” 
men det spirer og gror

skulle vi hatt en ”stjerne” som 
de yngre kunne ha som forbilde, 
mener Gordon Jensen.

To renn
— Denne sesongen har vi søkt 

Ved siden av 
som inngår i 
blir det gutte-
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Hva vi driver med og hvorforET GODT BUDSKAP
Av Jan B. Jacobsen

(Foto: Ramsvik)

Velsignet julefest i Jesu navn!

GOD JUL - GODT NYTTÅR!

De som i dag er over
Hilsen 

Redaksjonen

ung gutt 
en sterk

guttestadiet og ønsker å gå inn 
for sin idrett må underkaste seg 
en knallhard fysisk og boksc- 
teknisk trening.

A
”Da tidens fylde kom, ut

sendte Gud sin sønn, født av en 
kvinne.” Dette er juleevangeliets 
budskap. Mange ganger og på 
mange forskjellige måter ble det 
sagt til fedrene ved profetene, 
sier Guds ord, og mest bestemt 
finner vi det hos profeten Jesaia: 
”En jomfru blir fruktsommelig 
og føder en sønn, og et barn er 
oss født, en sønn er oss gitt og 
fyrstedømmet er på hans skul
dre.” Men for at denne spådom
men skulle gå i oppfyllelse måtte 
både himmelske og jordiske 
krefter settes i bevegelse, og ikke 
bare det, men også forkynne og 
fullbyrde den største begivenhet 
i menneskenes historie. Det er 
ikke tale om noe mindre under 
enn det at den allmektige Gud, 
himmelens og jordens skaper, 
sendte sin egen sønn som men
neske for å gjenerobre den falne 
menneskeslekt.

Det største under skjedde 
julenatt, at Guds sønn, det evige 
Logos (ordet) ble kjød og tok 
bolig i blant menneskene. Mens 
Han levde her på jorden viste 
kjærlighet, sin uendelige tålmo
dighet og sin ubesmittede renhet 
å være avglansen av Guds herlig
het. Det er det vi julekvelden 
skal bekjenne og synge lovsanger 
om. Det er om barnet i krybben, 
Guds egen sønn vi skal synge og 
takke for. ”Se jeg forkynner 
dere en stor glede”. Og gleden til 
oss er Jesus. Født i en stall, død 
på et kors. Og dette var Guds 
egen Sønn, som var sendt herned 
for a frelse. I sin ringhet er Guds

Fair play
Boksingen lærer en ung gutt 

høflighet og fair play. Dette er 
også ”grunnloven” i vårt arbeide 
i Pors.

Vi vil gjeme lage gode bok
sere, men vi skjeler også til andre 
ting i livet. Vi vil at våre gutter 
passer sine lekser og at de skaffer 
seg en utdannelse. Det er en 
betingelse for å få lov å være 
konkurransebokser at guttene 
fører seg eksemplarisk i det 
daglige. De som i dag er over

”Så ko m m er D u in n og 
bøier deg ned innunder 
de lave dore! Der bliver så 
stor en glede og fred, Visst 
kan du det ennu gjøre, Så 
svøpes du inn i krybberum, 
1 hjerter som vil deg høre

(Landstad nr. 112)

Jan B. Jacobsen, Vestsidagutt 
og ivrig med i kristelig arbeid 
både her på Vestsida og i skolen.

Han er leder for ”15-18 
klubben” og formann for 
kristenrussen i Nedre Telemark. 
Ukjent som taler på Solmyrås 
sportskapell er han heller ikke.

Og slik beretter han julens 
budskap til leserne:

Mange har spurt meg gjennom 
åra. Hvorfor vi driver med 
boksing? Det er et lett spørsmål 
å svare på for oss som steller 
med boksing.

For det første er det gutter, 
friske kjekke gutter vi arbeider 
med. Gutter flest har et over
skudd som de vil ha utløsning 
for. Det må vel være bedre at 
ungdommen samles i et trenings
lokale i et godt miljø og øser ut 
overskuddet der, enn at de går 
på gaten og kanskje roter seg 
bort i narkotika og kriminelle 
ting. Det er ikke alle gutter som 
passer til å spille fotball — heller 
hoppe på ski forekscmpcl. Men 
kanskje boksingen er idretten for 
dem.

Sikkerhet
Vi som arbeider med boksing i 

Pors ønsker å legge alt til rette 
for at boksingen kan bli så sikker 
som mulig for utøveren, og for å 
skape et miljø som de unge 
måtte finne seg til rette i. Slutt 
med hetset mot boksesporten — 
støtt oss, gi oss den goodwill vi 
mener å fortjene. Og da vil vi 
være nær det mål vi har satt oss: 
Ha unge menn innen vår midte 
som gjør ære på seg selv, 
foreldre, foresatte og vår for
ening.

menneske, har Han adlet men
neskenaturen, har opphøyet den, 
har gjort alle dem som er født av 
Gud, til Guds barn, til himmcl- 
borgerc, til kongebarn, til sine 
medarvinger. Så kan vi da ikke 
klage over at vi ikke er av høy 
stand. Et gammelt ord sier: 
”Adelskap forplikter, Forplikter 
til gode vaner, edel tankemåte, 
til å gi akt på, hva som er sandt, 
hva som er ærebart” osv. Men 
når vi får så mye av Jesus, skulle 
vi da ikke tenke på å gi Ham noe 
igjen. Det er jo Hans’ fødselsdag, 
og vi pleier jo å gi hverandre 
fødselsdagsgaver. Vi må være 
som gutten som spurte mor, når 
han så alle julepresengene: ”Men 
mor, skal ikke Jesus ha noen?” 
Barn kan lære oss mye. Barne
troen har et klart syn.

Skal vi ikke gjøre som gutten 
sa. Skal vi ikke gi Ham (Jesus) 
vårt hjerte. Skal vi ikke ofre vårt 
harde hjerte, vår egenkjærlighet, 
vårt eget jeg til Jesus, hvor mye 
det enn koster. Det kan nok være 
at vi må ”rive” det ut, at vi riktig 
må bruke makt på oss selv, forat 
vi kan ofre oss helt til vår kjære 
frelser. Men vi kommer aldri til å 
angre mer på det, Jesus vil gi oss 
et nytt og renset hjerte, et hjerte 
som daglig fyldes av Hans 
kjærlighet og av fred og glede. 
La oss alle sammen gjøre det 
idag, slik at vi får en glad 
julefest.

Krevende idrett
Boksing er en meget krevende 

idrett. Den krever for å gjøre noe 
ut av den, er sterkt fysikk og 
den krever mot. Den utøves 
under strenge regler, den gir ikke 
rom for tilfeldigheter og etter- 
slengere. En kan ikke opponere 
mot en kampleder, ei heller 
protestere mot avgjørelser. Bok
singen i seg selv gir et bilde av 
livet rundt oss, i et idialisert 
bilde. Idretten kan være formelt 
brutal mens dens ide er ære og

sønn en dom over denne verdens 
falske herlighet.

Han kom for å gi, ikke for å 
låne eller ta. ”Menneskesønnen 
er ikke kommet for å la seg 
tjene, men for å tjene, å gi sitt lit 
til en løsepenge for mange”. 
Derfor kom han i en tjeners 
skikkelse, fordi han ville og 
skulle tjene oss. Derfor skulle 
han også gi sitt liv for oss, ja dø 
for oss, være den som bærer 
verdens synd. Kjære leser, La oss 
julekveld av hele vårt hjerte 
takke Ham, fordi Han kom i en 
tjeners skikkelse, og la oss takke 
Ham ved å falle ned for Ham og 
tilbe Ham, som hyrdene tilba 
barnet i krybben, la oss bøye oss 
for Ham, prise å takke ham. 
Hyrdene måtte nok bøye seg for 
å komme inn i den lave stallen, 
men de angret ikke etterpå. Da 
de kom inn så de dette under- 
bamet, som englene hadde for
talt og sunget om.

Slik må vi også gjøre, dersom 
vi skal få del i frelsen, vi har bare 
å bøye vårt hjerte for Ham i 
ydmykhet. Fordi Guds sønn ble

lovlydighet. Verden rundt oss 
også idrettsverden er ofte det 
motsatte.

Boksingen gir en 
selvtillit og det gir han 
kropp.

Vi ønsker våre lesere, annonsører og 
andre forbindelser 

en riktig god Jul og et godt nytt år!

Takk for i år!

Av THOR SKARNES

Våre guttcboksere går en god 
skole hos Bjarne ”Beiten” Olsen 
i gymnastikksalen på Vestsiden 
skole.
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Etter treg start:

OG MILJØ

fin 1
Tore.

Idrettsmerker:
Statuetten til Berith Schjøth

48 har tatt merkene i årvi

Gerd Realfsen

Leif.

......................................................................................................................... uiiiiiii

Inger—Åse Wickmann

Tillitsmenn
Damer:

Piker
Nøster 
Herrer: 
Gutter:

Reidun Skilbred
Harriet Fjeldvik
Else Grotnes
Wenche Eriksen
Karin Høimyr 
Berit Schjøth 
Daniel Teigen

Karin Pettersen 
Grethe Olsen, 
Herdis Mørch, 
Solveig Jacobsen 
Instruktørene 
Instruktørene 
Reidar Steen 
Instruktøren.

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

om

Styret 
Formann: 
Viseformann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedl.:
1. varam.:
2. varam.:

”Dutte” Realfsen:

VI HAR BREDDE

— Tapet av
— Klart det 

mann

Valgkomite:

Inger—Åse Wickmann 
Åse Tangen 
Torunn Groland

Matr. forvalter: Tulle Skilbred
Korresp. til
Pors-bladet:

Herrer.
William Grotnes, Bjarne Sundbø, 
Thor Svennungsen, Kai Tangen, 
Vidar Kristiansen, Bjørn Rein- 
holt, Ame Stenquist, Lars Grot
nes, Hermod Martinussen, Finn 
Oddvar Flanscn, Øyvind Nen- 
seth, Magne Årdalen, Thor Skår
nes, Andreas Skilbred. I alt 14 
stykker. FORTS, side 11

TURNGRUPPAS 
ÅRSMØTE
Turngruppa har folgende tillits
menn for sesongen:

Håndballavdelingen kan i år 
”feire” sitt fem års jubileum. En 
skulle kanskje tro at en etter en 
slik periode skulle ha kommet mende foran denne sesongen.

- Elvis vi starter helt nedenfra 
fra miniputtene har disse og de 
øvrige lagene i jr. avdelingen 
gode trenere og ledere. Alle som 
kommer til Pors for å spille 
fotball blir tatt med. Vi melder 
da på flere lag for at alle skal få 
spille.

Turnpriskomite: Harriet Fjeldvik 
Bjørg Frenvik 
Grethe Flartvigsen

Tidlig i høst var det nemlig så 
dårlig oppslutning på trening at 
styret alvorlig overveide å trekke 
alle de tre påmeldte lag fra årets 
serie, (herr-, dame- og gutte
laget). Heldivis rettet det seg i 
tolvte time, men vi ble allikevel 
tvunget til å trekke herrelaget. 
Dette er selvfølgelig meget trist, 
for et A-lag er noe de yngre ser 
opp til og blir inspirert av. Men 
vi håper at vi allerede fra neste 
sesong skal kunne stable et nytt 
lag på beina.

Reidun Skilbred gjenvalgt som 
formann i turngruppa.

Følgende har fullført prøvene 
for idrettsmerket hittil iår:
Kvinner.
Else Grotnes, Marit Sundbø, 
Borghild Svennungsen, Åse Tan
gen, Wenche Kristiansen, Magda 
Reinholt, Åse Christiansen, Tone 
Mari Christiansen, Constanse 
Lie, Eva Melby Andersen, Astri 
Schøning, May Haugland, Grethe 
Moen, Gerd Olsen, Ruth Jørgen
sen, Fine Hansen, Mosse Magnus- 
sen, Wenche Eriksen, Mary 
Barth, Ragna Lorentzen, Eva 
Wærstad, Sissel Wold, Inger Åse 
Wickmann, Herdis Mørk, Anne 
Helene Halvorsen, Karin Petter
sen, Hildur Grønbeck, Torborg 
Hellerich, Berit Schjøth, Lillian 
Elseth, Gudrun (Tulle) Skilbred, 
Gerd Realfsen, Bjørg Frenvik, 
Reidun Skilbred. I alt 34 styk
ker.

Ingen trener.
Apropos trening. I de fem åra 

vi har holdt på, har vi til dags 
dato ikke hatt noen kvalifisert 
trenere til våre lag. Det har som 
regel blitt folk fra styret som har 
tatt på seg jobben, uten alltid og 
ha den rette bakgrunnen. Vi har 
forespurt flere trenere, men de 
har forlangt så store pengebeløp, 
at det er stoppet av seg selv. En 
forstår da kanskje bedre at det 
store gjennombruddet lar vente 
på seg. For det er jo klart at uten 
skikkelig kvalifiserte trenere, 
uteblir også de store resultatene. 
1 Inneværende sesong har vi 
riktignok fått god hjelp av Karin 
Hansen (aktiv Borg spiller 1 2. 
div.) som har gitt damene våre 
mye nytt. Videre har vi to 
stykker på A-kurs som blir ferdig 
før jul, og som vi håper vi skal 
dra god nytte av. Kurset er 
selvfølgelig bare et grunnkurs 
som senere må følges opp med et 
mer spesialisert kurs.

Håndballavdelingen 
på vei oppover igjen

Økonomien
Avdelingens største problem 

er økonomien. Vi står kanskje i 
en særstilling så lenge vi ikke har 
lag i 2. div., og kan nyte godt av 
inntekter på kampene våre. Vi 
står riktignok som teknisk arran
gør i Skienshallen fire kvelder i 
løpet av en sesong med 60% av 
billettinntektene. Vi har hittil 
arrangert to ganger, med en 
netto på 200 kroner. Som en ser, 
lite eller ingenting, når vi i år 
bare i startkontigent må betale 
2.625 kr. pluss 250 kr. i mult for 
å trekke herrelaget. I tillegg har 
vi vi da tre turer til Notodden og 
en til Kragerø. For å klare dette 
har vi i alle år vært så heldig og 
fått brosjyrentdelingcr for for
skjellige firmaer, pluss at vi har 
avholdt noen medlemsutlodd- 
ninger. På toppen av dette 
kommer da den årlige tusen
lappen fra Hovedforeningen som 
kommer meget godt med. Vi har

over de største startvanskelig- 
hetene. Men det var dessverre 
ikke tilfelle for vårt vedkom-

at det er skjedd et stort genera
sjonsskifte hos oss nå.

Miljøet
— Tror neppe noen annen 

forening har bedre miljø med 
tanke på det vi gjør med 
hyggekvelder og utflukter for de 
aktive. I januar-februar har vi 
planer om week-end tur til et 
høyfjellshotell.

— FIvordan skape miljø utover 
de aktives rekker?

— Jeg mener vi gjør det i og 
med hyggekvelder for hele for
eningen. Når vi samler .100 — 
130 på disse får vi med bredden. 
Vi hadde kjempesuksess med de 
hygge kvledene vi holdt i vinter.

Åpne spillermøter
— Dessuten, sier ”Dutte” 

videre, har vi hatt åpne spiller
møter der medlemmene hadde 
adgang. De fikk da en orien
tering om arbeidet i fotballav- 
delingen. Jeg synes det er riktig 
at medlemmene blir informert 
om hva vi driver med. Så fremt 
de nye trenerne ikke har 

noe imot slike møter vil 
fortsette med disse.

Kåre savnes?
Kåre Bergstrøm? 
er tap å miste en 

i A-lagsstallen. Ekstra 
ubeleilig var det nå når vi har 
flere spillere i militæret og på 
skole utenbys. Slikt byr på 
problemer, presiserer ”Dutte” og 
slutter:

— Jeg vil takke alle for inn
satsen iår og håper de slutter 
jevnt opp om fotballav- 
delingene hele året.

— Fotballavdelingen sett un
der ett har hatt en meget bra 
sesong. Ved siden av krets
mesterskap til gutte-, jr.- og 
C-laget er det blitt fine plasser
inger også til de øvrige lagene i 
de forskjellige klassene. A-Iaget 
derimot gikk det dessverre ikke 
fullt så bra med, sier fotballfor
mannen, ”Dutte” Realfsen til 
Porsbladet som en kommentar 
til årets sesong.

— Jeg synes vi har en 
bredde innen fotballavdelingen. 
Da tenker jeg ikke bare på de 
aktive, men også de øvrige 
medlemmene. De yter oss god 
hjelp til avvikling av hjemme
kampene, til bingo og nå i den 
senere tid til gammeldansen som 
vi har i Skipperstuen hver fredag 
og lørdag.

Talentene
— Hva blir gjort for å ta vare 

på talentene?

Ansv. havende for 
avisbok:
Festkomite:

Britt Pettersen (formann) 
Caspara J ohanser» 
Sofie Pedersen 
Siri Asdahl
Amy Kortner Jørgensen 
Inger Johanne Andresen 
Sigrun Jacobsen 
Constanse Lie

Spillemateriellet avgjør
— Hvordan gjøre 3. divisjons- 

oppholdet kort?
— Det er vrient å svare på. 

Mye avhenger av spillermateriel- 
let. Vi har et ungt lag. Prøver 
ung-guttene å følge opp trenings- 
programmet til de nye trenerne 
tror jeg det skal gå bra. På den 
annen side er 3. divisjons-serien 
beinhard. Men målet er selvsagt å 
komme opp igjen. Klarer vi å 
bygge opp et ungt og sammen- 
sveiset lag er mulighetene til 
stede. Imidlertid må vi huske på

klart oss økonomisk nå i fem år, 
men vi er ikke ukjente med 
tanken at vi en dag må takke nei 
til en ny sesong på grunn av de 
stadig økende omkostningene.

Vi håper med denne rappor
ten at medlemmer av Pors og 
andre kan få øynene opp for 
hvordan vi driver, og hvilke 
enorme problemer en har når en 
spiller håndball på dette nivået 
som vi gjør. Mål setter vi oss alle, 
og vårt store sådan er jo om ikke 
så altfor lenge, og ha et 2. div. 
lag på denne sida av elva også. 
Men det er klart at mye må 
forandre seg om det skal bli en 
realitet. Vi tenker da særlig 
treningsmessig sett. Elva med 
tanken om en egen innendørshall 
her på Vestsida også?

Hektisk sesong.
Dame- og Guttelaget er i 

øyeblikket midt oppe i en 
hektisk innendørssesong. Dame
laget stiller i 5 div. Det høres 
kanskje ikke så sprekt ut, men vi 
skal være klar over at de fleste 
jentene holder alder til pikespil- 
lere. Det skorter derfor en del på 
fysikken mot mer voksne og 
bastante damer. Men vi har 
ihvertfall en god stamme å bygge 
videre på, forhåpentligvis for 
mange år fremover.

Guttelaget har også etterhvert 
kommet skikkelig igang. De 
åpnet heller svakt, noe som vel 
skyldes at flere av guttene spilte 
fotball, og kom av den grunn 
noe senere i gang med trening. 
Nå har vi ihvertfall et stabilt lag 
som kan spille jevnt med de 
fleste. De viser klart seieren over 
topplaget Gjerpen nylig, hvor 
sluttresultatet ble 10—8. Positivt 
er det også at fire av spillerne 
holder guttealder neste sesong 
også.

Felles for begge lagene 
ihvertfall god oppslutning 
trening pluss en fantantisk tre- 
ningsiver. Det siste har vi som 
driver med håndball ikke vært så 
bortskjemt med. Som en ser, selv 
om det var en meget vanskelig 
start i år, har interessen tatt seg 
fantastisk opp. Men bevares, vi 
tar gjerne i mot flere hvis noen 
er interessert.
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ESSEM plast

Henny Waage

Ragnhild Kristiansen'
PORSGRUNN VEST

SVEISE- OG MEK VERKSTED - TLF. 51 487

Porsgrunn
Kino

Andr. Aasland
V. Porsgrunn

Porsgrunn
Marit

Verft A.s

PARKRESTAURANTEN A/S - PORSGRUNN

Esso
Varamenn

VAUXHALL
er bilen

FUNNEMARK 
er stedet

Telef. 51 730 — V. Porsgrunn

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

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

service
v/ Broen

Storgt. 84 b — Porsgrunn

Telefon 50 834

Hovedforeningen skal ha sitt 
årsmøte 31. januar neste år.

Vestsiden Blomsterforretning
Numme og Hand el and

Telemarksmestrene 
i gutteklassen —

Disse sørget for Telemarks- 
mesterskapet til Pors i gutte
klassen: Curt Post, Reidar 
Bjørbæk, Arnt Fossan, Anders 
Beck, Pål Askedalcn, Ole Einar 
Grimsgaard, Tom Askedalen, Kai 
Richter, Kjell Norling, Per Wil
liam Nilsen, Brede Flalvorsen, 
Einar Eklund, Basse Weholt, Per 
Øvrum, Atle Hansen.

i ordinære
Gencralfor- 

godt besøkt, 
og regnskapet

Sekretær:
Kasserer:
Styremedl. Jorunn Karlsen 
Varamann: ~
Festkomitc: Wenche Kristiansen, 

Marry Barth, 
Anne Brekling 
Gerd Olsen 
Ragnhild Askedalen 
Else Sjåberg

Valgkomite Marit Austad, 
Liv Mecn

Fotballavdelingen
Formann:
Sekretær
Kasserer
Styremedl. Thrond Kjellcvold

Bandy gruppa 
Realfsen Formann 

viseform. 
Kasserer 
Sekretær 
Styremedl.
A-oppmann Thor Svennungse: 
UK-medl. Kjell Knutsen og

Valgene:
Formann: Henny Waage
Viseformann Britt Nyhagen 
Sekretær: Marit Larsen

Else Liv Realfsen

Frammøtemedal  j en 
til Liv Meen og Britt Nyhagen

Hans Morgan 
Roy Martinsen 
Bjørn M. Realfsen

Frafall i Fotballen
I løpet av sesongen og sen

høsten hai* disse forlatt Pors:
— Odd Abrahamsen tilbake til 

Langangen
— Runar Breiland til Herkules
— Kåre Bergstrøm til Tjølling
— Bjørn Kongsrud til Mjøn

dalen
— Idar Marcussen til Odd.

ÅRSMØTER

Tirsdag den 5. november had
de damegruppa sin 
generalforsamling. i 
samlingen var 
Årsberetningen 
ble referert og godkjent.

I året som har gått har 
damegruppa hatt et godt år. Vi 
har hatt barnejule tre fest, trim tur 
og cldrcfest. Også i år har vi hatt 
kafeterian på bingoen som har 
vært på stadion, dette har gitt 
oss et bra overskudd.

Kommunenen har kjopt nye 
bandybur til skoleidrettsplassen. 
Burene er demonterbare og kos
tet 2.800 kroner.

Frammøtemcdaljen ble utdelt 
til Liv Meen og Britt Nyhagen.

Blomster til Else Sjåberg, 
Henny Kristiansen, Henny 
Waage og Jorunn Karlsen som 
alle hadde frammøtemcdaljen fra 
før.

Festen var vellykket og varte 
ut i de små timer.

Damcgruppas tradisjonelle 
årsfest var 16/11-74, og ca. 70 
stk. deltok. Formannen, Henny 
Waage ønsket velkommen til 
bords og gav ordet til den 
mangeårige toastmaster Gunnar 
Haugland som ledet resten av 
festen i de gamle, gode former.

Duddi Kjellevold Rød hilste 
fra hovedforeningen.

Nytt virksomt år 
for damegruppa

FORTSATT fra side 9

Tilsammen 48 som hittil har 
fullført. Av disse har 8 tatt 
bronsemerket, 4 sølvmerket, 12 
gullmerket, samt 1 statuettvin- 
ner, nemlig Berit Schjøth. Hun 
er den 4. Pors-jenta som erobrer 
dette trofeet. (Men den blir ikke 
utdelt før neste år). Forøvrig vil 
vi bemerke at de 6 førstnevnte i 
hver gruppe er ektepar. Flott 
gjort!

Enda er der noen som ikke 
har fullført alle prøvene, mangler 
kanskje en prøve eller to av en 
eller annen grunn, men det er 
fremdeles anledning til å full
føre, men altså innen utgangen 
av året. Hermed vil vi få 
gratulere alle merketakerne — 
takk for iår og vell møtt neste 
sesong.

For Idrettsmcrkeutvalget.
Andreas Skilbred

Hans P. Johansen (lettvekt) og Stein Halvorsen (lett mellomvekt) 
er blitt juniormestere i boksing i år! Gratulerer!
Porsb ladet fikk melding om dette i det bladet skulle gå til trykk.__________

Morten Pettersen. 
Leif Asphaug 
Arne Johanessen.

A- UK var ikke valgt da 
Porsbladct gikk i trykken.

B - og CUK: Basse Johnsen, 
Øystein Barth, "Lillegutt” Barth 
og Runar Tollnes.

Jr. formann: Vidar Kristian
sen.

Øyvind Nenseth 
Thrond Kjellevold 
Nils Olaf Isaksen
Y ngvar J acobscn 
Gisle Haugland

:n
Kjell Knutsen og 
kapteinen

B-UK-medl. Kjell Knutsen 
Øystein Barth

.. ....  7dfe ~ ~
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JUNIORLAGET KRETSMESTER 1974

BREDE LANDSLAGSMANN / FOTBALL OG BANDY
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Småguttene
Småguttene I var eneste laget 

som tapte finalen. Jeg vet at det 
er lett og være etterpåklok, men 
respekten for Odd var for stor. 
Vi hadde tapt for dem i våres. Vi 
tapte 2 — 0 på vestsiden i første 
finalen, men i den andre på Odd 
var litt av respekten borte, så der 
klarte vi 1 — 1. Laget har vært 
med i Herkules turneringen og 
gikk seirende ut av den. Laget 
har spilt 22 k. 16 s 3 u 3 t. 84 — 
17.

PORS-BLADET__________ ______

Meget god sesong 
for juniorlaget

og igjen 2 flotte pokaler var i 
våre hender.

Laget har spilt 26 kamper 23 s 
0 u 3 t. 136- 15!

Lilleputt II har hatt cn ut
merket sesong. De var med på å 
kjempe helt i toppen, og havnet 
tilslutt på en hederlig 3. plass. 
Laget har spilt 12 k. 8 s 2 u 2 t. 
23 - 12.

På jr. avdelingens avslutnings
fester vanker det fortjente ut
merkelser.
I år fikk Tom Gulliksen (til 
venstre) og Svein Aaltvedt (yt
terst til høyre) innsatspokalene, 
mens Brede Halvorsen og Agnar 
Vee Haugen (i midten) fikk 
pokal for sin deltakelse på 
landslaget.

blad
Tclcmarksmestere 
vant eliteserien, 
mestrene.
Foran fra venstre: Øystein Øs
ten å, Agnar Vee Haugen, Åge 
Halvorsen, Vidar Sogn, Helge 
Lillefjære, Johannes Bjerketvcdt. 
Bak fra venstre: Per Herman 
Andersen, Brede Halvorsen, 
Espen Gundersen, Svein Aal
tvedt, Yngve Karlsen, Kai Rich- 
ter, A. Beck, Atle Hansen og 
Gisle Haugland. (Kurt Post var 
ikke tilstede da bildet ble tatt.) 

(Foto: Roger, PD.)

Knottene
Tilslutt vil jeg nevne at vi også 

har avviklet cn knøttescric sam
men med 4 andre klubber. Vi 
stilte med 2 lag hver I-laget ble 
nr. 2 og II laget endte nederst. 
Tilsammen har laga i juniorav
delingen spilt 140 k (ikke tatt 
med knøttcscricn) og av de er 93 ™ 
v. 17 u 30 t. 463 - 150.

Representasjon
Av representasjon har det også 

vært veldig bra. Agnar har spilt 
juniorlandskamper. Brede 1 gut- 
telandskamp, og deltatt med 
juniorlandslaget i cn turnering i 
Monaco. Agnar V. Brede H. 
Espen G. har deltatt på sam
linger i forbundets regi. Agnar, 
Brede, Espen og Helge L. har 
spilt juniorkretskamp. Kai, 
Brede og Kurt Post ble tatt ut til 
guttckretslaget. Med dette vil jeg 
takke for i år og ønske alle 
sammen vel møtt til neste år.

Vidar Kristiansen 
Juniorformann

II laget
Smågutter II gjorde det ikke 

så veldig bra i serien, men de har 
vært med i 2 turneringer, og der 
gjorde de reint bord. Det ble 2 
flotte pokaler av det. Laget har 
spilt 19 kamper 5s6u8t. 31 — 
27.

Som kort nevnt i forrige Pors- 
blc jr. laget også iår 

idet gutta 
Bildet viser

i

fci

Lilleputtene
Lilleputtlag I ble vinner av 

TA/SIF-serien. For det ble de 
belønnet med en Danmarkstur. 
Det måtte 3 kamper til i finalen 
mot Skarphedin men i den siste i 
Helgen var det ikke tvil hvor 
seieren ville havne: 3 — 1 til Pors

Også i dette nummeret kan vi 
presentere porsere i landslags- 
trøya. Brede Halvorsen var på 
guttelandslaget mot Danmark 
ved siden av å ha deltatt på flere 
samlinger. Ikke nok med det. 
Han var med i troppen som ble 
tatt ut til turneringen for junior- 
landslag i Monaco midt i 
november måned. Tydelig tegn 
på at fotballforbundet regner 
med ham i større sammenheng. 
Brede er nå ferdig med gutte
laget og tar steget over i jr. 
klassen. Noe nytt blir imidlertid 
ikke det i klubbsammenheg idet 
han har spilt flere sesonger på 
Pors jr. lag allerede.

Dessuten er Brede blant kan
didatene til guttelandslaget i 
bandy.

En må trygt kunne si at 
sesongen i år har hvert meget 
god. Vi fikk ikke noen NM tittel, 
men alle lag med i finalene og 3 
TM av 4 oppnåelige er ikke 
dårligt det heller. Jeg tar vel ikke 
munnen for full når jeg sier at vi 
i år har hatt en av Norges beste 
junioravdelinger. Rekrutteringen 
er i orden. Det er bare å ta vare 
på dem som går ut av juniorlaget 
så de ikke mister interessen, selv 
om de ikke kommer på A-laget 
med en gang.

Jr. laget
For å begynne med junior

laget: Vi hadde ikke den rette 
”turen” i år, det kan alle ”skrive 
under” på som så oss mot Start i 
3/ runde. Start ble senere årets 
NM mestre. I Norway Cup gled 
det greit helt frem til kvart
finalen, en kamp vi så avgjort 
skulle vunnet til ordinær tid. Det 
ble 1 — 1 og straffesparkkon- 
kuranse. Den tapte vi.

I Borg-cupen kom 
semifinalen. Her ble det 4 — 5 
tap for Lillestrøm.

Men i serien kunne ingen 
stoppe oss. Det ble Telemarks- 
mesterskap. 27 kamper er spilt i 
år. Av disse er 20 vunnet, 2 er 
endt uavgjort mens 5 er tapt. 
Målforhold: 89 — 27.

Guttelagene
Guttelag I har vært helt 

suverene. Vi har nå spilt 2 år på 
rad i serien med omtrent samme 
laget, uten tap. Vi kom til 
finalen i Gjerpenscupen, men 
måtte gi tapt for Herkules etter 
straffesparkkonkurranse. Samme 
uke reiste laget til Skade i TM 
finalen, og vant 8 — 0 i en 
overbevisende kamp. Laget har i 
år spilt 22 k. 19 v 2 u 1 t. 85 — 
9.

Guttelag II er det eneste laget 
som ikke har vært så bra i år. 
Det bør her nevnes at det var

endel vanskeligheter med å få 
fullt lag i begynnelsen av se
songen noe som resulterte i 6 
strake tap. Det gikk noe bedre 
på slutten. Laget har spilt 12 k. 
2s2u8t. 15-43.

Torden har vært kjente ’'travere" i PD's løkkecup. I år kom et nytt 
mesterskap i rekken av de mange fra for. Hele 10 — 0 vant laget i 
finalen. Det er en rekord som skal bli vanskelig å slå!

vi til
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DETTE TRENGTE FOTBALLFOLKET

Ny treningsbane klar neste år
Komfyrer, ovner, støvsugere etc.

Alt i utstyr
Vcstregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51 729

Herman Holtan
GLASS — PERSIENNER

Kirkegt 35 Telf. 51396 KXXOOO-XOOOOOC*

I

OMEGA

Leif.

*

Enkelte - lurer seg selv

(Foto: Reidar, PD—

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innsiallasjonsavdelingen Elektrisk utstyr på lager

q« til

SKIEN SKIEN
Spesiallinna i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

En sårt tiltrengt treningsbane 
klar til bruk høstsesongen heste 
år. Banen ligger ned motStrand- 
vegen.
Arbeidene rundt banen utføres 
til våren.

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene 

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51150

BUSSE
Anbefaler sin

TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING
Realisens Elektriske forretning A.s

Telef, 50 693 Porsgrunn Telf. 50 693

dering og kontroll av blandingen 
ble resultatet meget godt, synes 
jeg, sier Darud.

- ”Mini-turf” frøblanding 
som ble spesielt bestilt for dette 
bruket er nyttet, og jeg regner 
med en god og sterk gressetab- 
lering, forteller anleggsgartneren 
til Porsbladet.

Samlegroft
— Dette systemet ender ut i 

en samlcgrøft på 76 l.m. 9” 
ledninger som er tilkoblet hoved-

......... 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 
Sparing med skattefradrag.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Filial VEST Tlf. 54535

- Jeg regner med at banen 
kan taes i bruk i siste halvdel av 
juni neste år, dog ikke med for 
stor belastning, sier anleggs
gartner Darud til Porsbladet om 
den nye treningsbanen på sta
dion. Treningsbanen blir utvil
somt en kjærkommen tilvekst da 
nåværende anlegg er helt 
sprengt.

420 m3 sand
— Jeg kan videre fortelle at 

banen er tilført 420 m3 sand, 
800 kg Hydrokalk, 400 kg 
fullgjødsel og 100 baller gjødslet 
torv. Disse stoffene ble freset 
ned i 15-20 cm dybde til en 
homogen blanding. Etter vur-

kloakkcn, forteller Darud videre. 
Og har fortsetter:

— På nordsiden av banen er 
det lagt 2” plastvannledning med 
to uttak. Fra hovedstoppekran 
til vannuttak nr. 2 er det lagt 
180 l.m. ledning. Gjenfylling av 
drensgrøfter ble gjort samtidig 
med at vannledningen ble ferdig- 
lagt. Så freset og sådde vi før 
komprimeringen. Men på grunn 
av regn måtte banen både freses 
og komprimeres på ny.

i takt med tiden!

XAucrGx

A-ME -ANDEftetN fl 
V<~~>xCTRiTTILSLHs

P0RS6MN
Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Anslagsvis 200.000 kroner har 
det hele kostet. Oppbyggingen 
av den nye banen begynte i 
sommer og i oktober var den 
sådd. Arbeidet med avflåing av 
motjord, justering av undermas
ser samt pålegging av matjord var 
det første som ble gjort. Deretter 
ble dreneringen av selve banen 
utført.

— Så kom vi inn i bildet, sier 
anleggsgartner Darud. Det ble 
gravd 273 l.m. grøft med legging 
av 4” ccmentrør. Disse er til
knyttet 4 overvannsluk, 2 stk. 
sandfangkummer som igjen har 
tilknytning til hele drenssy- 
stemet.
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I ÅR LYKKES DET

C-laget Telemarksmester
36 spillere er benyttet

C-UK

sikret
over

OlhoMrykk Brodrono Dyring, Po/igrunn

Pors ble Telemarksmester for 
C-lag i fotball i år, ved å beseire 
Rjukan 4 — o i den første 
finalen. Siden 2—1 over Herøya 
i den siste og avgjørende finalen. 
Pors ble avdclingsvinner med 10 
kamper, 20 poeng og 45 mål 
mot 13. Spenningen var på topp 
foran de to avgjørende finalene 

mot Rjukan og Herøya. Første 
finale gikk greit, da først ma
skinen begynte å arbeide.

Spenningen foran den neste 
finale mot Herøya var stor, 
Herøya viste vi har alltid hatt 
vanskeligheter mot dem hjemme. 
Herøya vant sin første finale mot 
Rjukan 2 — 0 så vi kunne greie 
oss med uavgjort.

Så begynte dramatikken. Tirs
dag før finalen ble en av laget 
støttespiller og toppscorer Rei
dar Dullerud ødelagt. Han pådro 
seg hjernerystelse i en bedrifts 
kamp i håndball.

Enda en toppscorer
Vi hadde enda en toppscorer, 

nemlig Rolf Askcdalen. De Lo 
sto i særklasse som våre topp-

C-gulta som var med og 
mesterskapet og seiren 
1 leroya.

Engelstad gikk ned på midt
banen og Aaltvcdt opp i ”rck- 
ka”. Dessuten ble Thorbjørn 
Gravklcv trukket tilbake og 
maskinen begynte å arbeide 
normalt igjen. Få minutter før 
full tid kom sciersgoalen. A. 
Nilsen forserte fint og scoret. 
Pors hadde vunnet 2 — 1!

Teleniarksmestercne
Følgende spillere er Telc- 

marksmestere: Rolf Askcdalen, 
Reidar Dullerud, Odd Engelstad, 
Leif Asphaug, Basse Johnsen, 
Tor Mikkclscn, Jan Runar Ar- 
vesen, Morten Olsen, Morten 
Pettersen, Ivar Kristiansen, Roy 
Elseth, Morten Paulsen og Thor
bjørn Gravklcv.

UK for C-lagct vil takke alle 
spillere som er brukt på laget i 
år, enten de har spilt 1 eller 10 
kamper og vi sier på gjensyn 
neste år.

scorerc med 11 mål hver. Mere 
dramatikk: Torsdag før finalen 
kom meldingen fra A lagets UK 
at Rolf muligens skulle brukes 
på A-lagct i de to avgjørende og 
siste kamper. Av den grunn ble 
det spilleforbud for Rolf på 
C-lagct.

Garvede spillere
Kampdagen kom med laget 

bestående av 3 junior- og 8 
seniorspillere, deriblant garvede 
spillere som Basse Johnsen, Tor
bjørn Gravklcv, Odd Engelstad, 
samt den uoppslitcligc Roy El
seth. På innbytter-benken satt 
kun en mann. Kampen ble 
jevnspilt i første omgang. Pors 
tok ledelsen 1 — 0 ved ett typisk 
Roy Elseth-skudd, utagbart for 
målmannen. Herøya utlignet til 
1 — 1. Da det gjenstod 15 
minutter av kampen var Herøya 
nærmest seieren.

Pors gjorde da et dobbelt 
trekk: Junioren Aaltvcdt som 
hadde gjort en utrettelig jobb på 
midtbanen sammen med Rov 
Elseth begynte å gå ’Tom”. Odd


