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grøt:
I forrige utgave nevnte jeg at jeg
skulle si noe mer om Fritidsklubben.
Jeg haper denne klubben er kommet
for a bli, den dekker absolutt et
behov.
I mange ar har jeg ment at våre
yngste burde ha anledning til a være i
klubbhuset uten at det skal være i
forbindelse med avslutning av en
sesong eller en juletrefest. Nå har de
fatt sjansen.
Hver onsdag motes en rekke unge
fra 8 - 17 år i klubbhuset, og det er
liv og rore — uten disiplinære
problemer.
Foreningen trenger rekrutter til
lederverv. Her har vi muligheten. Det
er utrolig hvor mye de unge kan klare
selv nar de vet at de har var tillit,
hvilket ansvar de er villig til å påta seg
— jeg er full av beundring over måten
de har klart oppgaven pa.
Klubben har et eget styre pa 10
medlemmer, men utenom styret er
det flere andre som ogsa er med og
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ordner opp. Videre er det mange som
er mer enn villig til å ta et tak med
når de blir spurt.
Hva er det så som blir gjort?
For det forste har de ansvaret for
medlemsfortegnelse, rydding, salg fra
kjokkenet, kontroll pa at alle folger
de retningslinjer som er fastsatt. Alle
gjor sin jobb uten å bli mast på. De
fleste av styremedlemmene deltok pa
lederkurset som vi arrangerte i host,
og vi håper naturligvis at de skal ta et
verv i en av de ordinære gruppene
senere.
Hvordan greier vi å finansiere
klubben?
De unge betaler medlemstegn med
5 kr. halvaret, videre har vi for 1975
fått beskjed om at vi kan benytte
inntil 4000 kr. til inventar og utstyr
og 2500 kr. til drift via Porsgrunn
Kommunes fritidskomite. Vi må
naturligvis regne med at det kan bli
noe slitasje når nærmere 200
ungdommer er inne på en gang, noe
kan gå i stykker. Dette kan erstattes
via midlene fra kommunen. Forovrig
kan opplyses at de unge går
sokkelesten inne, noe ikke voksne
gjor når de er pa fest i lokalet. Vi har
kjopt inn en del utstyr til kjokkenet,
bl.a. vaffeljern og mixer. Vafler er
meget populært både hos de minste
og de storste.
Selv om de unge mer enn gjerne har
patatt seg ledelsen, må vi ha voksne
tilstede, noen styret kan ty til om det
skulle oppstå vansker. Det har vært
veldig mange positive personer vi har
kommet i kontakt med. Turngruppa
har ordnet vakt til hver eneste gang
etter jul, håndballgruppas jenter har
vært til stede hver eneste gang, og her
har nå Turid Hiis blitt den jeg har
overlatt ansvaret til for det meste. Vi

Porsbladet er igjen ferdig fo r annen
gang dette året. Vi har ikke hort så
mye fra dere lesere av hverken ros
eller ris, men vi kjører nå likevel
videre på den linjen vi har lagt opp fra
tidligere av.
Fremdeles er vi litt skuffet over
hvor liten interesse det er blant
foreningens medlemmer til å komme
med innlegg. Vi har mottatt to fra Jan
Magnussen og takker for dem.
Dessverre var del ikke (kom for sent)
ikke plass til begge denne gang, men
vi kan love det kommer med i neste
nummer av Porsbladet, som skal ut i
lopet av juni måned. Vi setter også en
grense for innlevering av stoff
(utenfra) til 26. mai. Så håper vi på en
bedre oppslutning i så henseende til
neste nummer.
Red.

Kristen Barth
til minne
Kristen Barth er ikke mer. Ufattelig er
det at han ikke lenger blir å se.
Kristen Barth og Pors har alltid vært
bundet til hverandre. Fra sine unge år var
han aktivt med både som utover og leder.
Tidlig ble han formann i fotballgruppa og
viste å sette spor etter seg. Som vår
representant var han på fotballkretsting og
idrettskretsting. Også her viste han seg som
en ypperlig ambassader og ble valgt som
formann i en årrekke.
De senere år har han brukt sin tid på
andre oppgaver, i sitt arbeid, innen
politikk. Vi vet imidlertid at han hele tiden
også har vært opptatt av det som har skjedd
i foreningen. Når vi motte ham ute på hans
mange turer, var han alltid interessert i å få
høre hvordan tingene utviklet seg.
At han i senere år også har vist seg som
en
ypperlig inspirator for de neste
generasjoner, har vi tydelige bevis for. Helt
til det aller siste tok han del i treningen på
ski sammen med Bjørn, sin sønnesønn.
Tankene går til dem som sitter igjen med
den største sorgen, til familien.
Vi vil få takke for innsatsen som Kristen
gjennom mange år gjorde for foreningen, en
innsats som via nye generasjoner kommer
til å fortsette.
Vi lyser fred over Kristen Barths minne.
Duddi Kjellevold Rød

har hatt hjelp av Damegruppas
medlemmer både til vaffelsteking
(som de unge nå gjerne tar selv) og
ikke minst til å sette bord og stoler
klart annen hver tirsdag når de har
hatt sine moter. Det har vært mange
andre også som kanskje burde vært
nevnt av de som ikke sier nei når de
blir spurt. Jeg vil bare ta med Runar
og Ivar av fotballguttene og si at jeg er
veldig glad for at dere kommer og tar
dere av "sluttspillet” hver kveld. Det
er uvurderlig. Alle som er villig til å ta
et tak, kan ringe 53806.
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PORSER g SKUDDET

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

-rV JBRECfr
Gunnar Jofgensen Tlf. 50536 Poggrunr^fest

Ved brua Porsgrunn

REFLEX

Rossing Bakeri

Torgt. V. Porsgrunn

BAKERI OG KONDITORI

FRUKT — TOBAKK
Telefon 50 260

Doito nummers PORSER I SKUDDET:
Alles ®ynie eir rettet mot ham!
Spesielt foran serieåpningen

Telf. 51 632

V. Porsgrunn

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

H, M. Marthinsen A,s

I

Telefon 52 392 — Porsgrunn

Porselen skiller seg ut fra andre keramiske metaller
ved sitt rene, hvite utseende og sin store styrke.
Ikke uten grunn ble Porselen før kalt "det hvite gull".
Her vises kaffeserviset Spire,
en stilren og moderne representant for
det tradisjonsrike Porsgrund porselen.
Spire fås også som middags- og te-service.
Spør etter Spire fra Porsgrunds Porselænsfabrik.

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn
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Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

Odd Engelstad heter han. Kanskje
et noe ukjent navn for mange porsere
som ikke følger fotballen på nært
hold. Men han har ihvertfall tatt på
seg oppgavem som A-lagets trener
sammen med ikke helt ukjente Rolf
"Rokka"
Askedalen.
En
lite
misunne Isesverdig jobb synes nok
mange, ikke minst på grunn av at
laget dumpet ned en divisjon ifjor.
Det er jo som regel lettere å overta et
lag i medgang.
Plva sier så treneren selv om sitt
verv: "Det er klart jeg hadde store
betenkeligheter,
hovedsakelig på
grunn av mine mange andre interesser.
Jeg er først og fremsi meget politisk
engasjert, ved siden av å være kunst
interessert. Da jeg på toppen av delte
er lite positivt instilt overfor
stjerneidretten og dens dyrkelse, og
arbeider
innenfor
organisasjonen
"Idrett for alle", skjønner en kanskje

bedre at det ikke bare
prio rit e ringsspørsmål men også et
Etter
min
samvittighetsspørsmål.
mening skal fotball først fremst være
en lek og dette med å vinne kommer i
annen rekke for meg. Jeg har derfor
alltid likt å trene yngre lag få de til å
trives med fotballen og ikke føle det
som et evig mas og jag om å vinne og
bli bedre. Det tilbudet fra Pors var en
sjanse til å få benyttet utdannelsen
min for første gang på et høyere lag. ”
Og akkurat på det teoretiske plan er
det vel ikke så mange som overgår
denne karen. Plan har nemlig tatt
idrettshøyskolen med fotball som
hovedidrett, pluss fotballforbundets
høyeste trenerutdannelse. Plan har
videre hostet erfaring ved besøk hos
engelske klubber som Tottenham,
Arsenal og Leicester. Når det gjelder
hans aktive karriere har den først og
fremst dreier seg om Larvik Turn,

hvor det ble mye ut og inn på laget.
Men han spilte på Eik den siste
sesongen for han kom til Pors ifjor.
Grunnen til at han tok det så rolig i
forrige
sesong,
og kun
spilte
C-kamper, var at han i siste seriekamp
for Eik fikk en brist i ankelen, som
hemmer han den dag i dag.
"Det vi først og fremst har lagt
vekt
på
i
vinter
har
vært
ressurstrening og utholdenhet. Det var
forst ut i mars måned vi startet den
virkelige tekniske trening og ikke
minst hurtigheten. Ved siden av dette
har vi i hele vinter avsatt en
treningskveld i uka til å trene pa
kampsituasjoner, noe som jeg anser
som meget viktig." Engelstad legger
heller ikke skjul på sin begeistring for
Rolf Askedalen som trenerkollega.
"Når
det
gjelder
treningsoppslutningen har ikke den
vært hundre prosent for eller al
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Brødr. Karlsen

/elevisjon

DENGANG VABAKKEN VAR
VESTSIDENS HOLMENKOLLEN

blikkenslagerverksted
Telefon 50409

Porigrunn

RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK

Telf. 52 506 — 52 507

Allred Sport

I toppform

Telefon 51 404 — Porsgrunn

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

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET
Eneforhandler

V. Porsgrunn

TEXACO
Vi utfører

Smøring

Vask

Oljeskift

Hj ulavballans ering

Se også vårt store utvalg i

Bilrekvisita

Tellef Nilsen

-

CDedfdic(eM

Kasettspillere og Band

& <Service^>

Porsgrunn — Telf. 53410

Telf. 52 121

Det var ikke "skiflyging” akkurat
etter vare dagers begreper, som gikk
for seg i Vabakken i forrige århundre
og framover. Men hoppet ble det til
den store medaljen, som naturligvis
ikke kunne oli av gull. For entreen til
bakken var 25 ore, og utbytte i det
hele la mellom 25 og 30 kroner.
Folket motte opp i store skarer.
Bakken var pyntet med flagg og
vimpler.
Men aller best av det hele var at
Porselænsmusikken, som var nystartet
i de arene, hadde sin faste plass i
bakken under de store "holmenkolIrenn”, og det var da en festivitas over
all mate.
Vabakken ble titt og ofte brukt
hver vinter. Det kan trygt sies, at den
fikk en fast plass i alles hjerter.
Bakkerekorden var pa 22 meter. Og
den som sto for den bedriften, var
nok Karl Thorstensen-Kongerod.
Redaktor H.B. Henrichsen var
gjerne dommer. Del var ogsa Kristian
Andersen, som til og med ble
forbundsdommer. Karakterne den
gang ble gitt som pa skolene, 1.5 —
2,5 og 3. osv.
I den aller forste tiden var det
Vestre Porsgrunds Idrætsforening som
tok Vabakken i bruk. Denne
foreningen gikk inn. Sa ble det ski- og
fotballklubben "Lyn”, Vestsiden,
som tok over. I den aller forste
idrettsforeningen var de drivende
krefter karer som Ernst Hansen,
Jacob Nygaard, Olaf Olsen og flere.
Premieutdelingen foregikk hjemme i
portrommet til Ernst Hansen.
Etter at "Lyn” ble startet i 1905,
var det stadig skirenn i Vabakken hver
vinter. Og Porselænsmusikken spilte.
En virkelig folkefest. Som Holmen
kollen siden for alvor kom til a ta
etter....
Vi skal ogsa nevne hvem som hadde
den ære a være hovedleverandør av
ski til Vabakkens storhoppere. Det
var bare furuski dengang, og de ble
levert av Martin Kristoffersen, som
kjøpte ru bord pa Frank lin saga og
høvlet til ski. Et par ski kostet kr.
2. Men de kunne vanligvis brukes i
mildvær. Ble skiene våte, sa flatet de
sig rett ut, fordi de trakk vann,
naturligvis. Men de kunne bøyes igjen
senere. Ellers var disse skiene svake pa
midten, idet der var huller til
spanksrorbindingene. Hvis en skiløper
kom oppi en domp, sa kunne han lett
selv dompe nedi. Sa matte han ut med
nye 2 kroner. Grønnask-ski kostet 4
kroner.
Smøringen besto av karvet lys, som
ble lagt pa ved hjelp av strykejern.
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Porselensmusikken som seilte seg inn i alles
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Det
Del kunne
Kunne inntreffe
inntrette rare
rare episoder
episoder
hjerter. Bakerst fra venstre. Kristian Andersen,
Torsten Torstensen, Karl Andersen, Olaf Weber, dengang.
Oscar Andersen, Thomas Melgaard, Midtrekken:
En dyktig hopper som unggutten
Alfred Mlby, Marius Tranberg, dirigenten Leonh.
Helland. Charles Grohs. Willy Grohs. Foran:
Realf Helgesen hadde deltatt i et
Johannes Weber, Karl Tranberg. Karl Jensen.
skirenn i Amotbakken, hvor direktør

Skiløperne Andreas Nilsen, Ole Olsen, Einar
Braarud, Marthinius Wildhauer, Oskar Andersen,
Finn Kristensen, August Dyrendal,
Andersen, Hans Brynhildsen, Amandus Klovholt
fotografert pa toppen av Vabakken.
Vabakken var ogsa innkomststed for langrennet
dengang "Pors” hadde sitt vellykkede
hovedlandsrenn.

Wefring var dommer. Wefring var sa
begeistret for Realf at han ga gutten
et par almeski i premie. Men akk o ve.
Almeski var det dengang ikke lov a
bruke, de f gikk for fort. De ble
ansett for livsfarlige i sa mate, og da
var gode venn Realf motte opp i
Vabakken for a delta i skirenn, ble
han blankt nektet a være med.
Almeski var strengt forbudt. Vi var
født med furuski pa beina, ikke
almeski. Tenk sa utstyrtelig moro var
det a leve dere.
Det kunne være moro a nevne navn
pa de gutta ne. hvis ry fløy over
verden, nei Vestsia. mener jeg. Det var
Marthinius Wildgauer, Henry og
Fredrik Hahn. Ole Olsen. Andreas
Nilsen, August Dyrendal, Karl
Thorstensen, tekniker Ame Gulbrand
sen, Hans Brynhildsen, Halfdan
Eltvedt. Thorvald Svendsen og mange
flere.
Og livet gar videre, hvor himmelens
fugler na har overtatt sangen og
musikken.

....

.-il

'

■

■’

I.
£,

rvr

PORS - BLADET

Porser å skuddet

BUSSE
Realfsens Elektriske forretning A.s
Telef. 50 693

Telf. 50 693

Porsgrunn

FRA SIDE FEM

Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING

bandyen lok slutt. Uten at jeg dermed
vil si at de slår dårligere stilt
kondisjonsmessig.
En
ting
har
ihvertfall imponert meg, og det er
treningsiveren som disse gullene viser.
Del er lydelig å se al de arbeider
niålbevisl og jeg mener å kunne si at
spillerne
er
meget
godt
gjennomlrenle."
Får vi se et Pors-lag med en hell
annen spillerslil denne sesongen?
"Vi har ihvertfall forsøkt å få
spillerne til å lenke både offensivt og
defensivt på en hell annen måle enn
tidligere. Med delte mener jeg al en
spiss skal løpe ned i forsvar hvis han
oppdager et hull han kan hjelpe til
med å telle. Del samme gjelder da en
midtstopper som godt kan så oppover
på banen hvis han ser han kan være et
bindeledd mellom
midtbane og
angrep.
Delte
bare som noen
eksempler. Vi har også lagt stor vekt
på a Jå backene til å gå mer i angrep.
Kort og godt mer bevegelighet i laget.
Del slore problemet kommer nok til å
ligge i avslutningene. De er ikke
hissige nok foran der. Del henger
klart igjen fra treningen hvor del
slappes all for mye av i de avgjørende
sekundene, noe som tydelig har vist
seg i treningskampene. 17 må få lent
de skikkelig. Ja dem ordentlig
forbanna. ”
Foler du det som et krav al laget
skal opp i 2. divisjon allerede i år?"
'Overhodet ikke. Mill mål er forsl

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-FORHANDLER
Telefon 51150

Telf. 51396

OMEGA

it ÆsERroANimih

i takt med tiden!

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

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Filial VEST

Tlf. 54535

SKIENSFJORDENS KOMM. KRAFTSELSKAP
Innsiallasjonsavdelingen

Elektrisk utstyr på lager

Qn til

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

Kvinnekupp

og fremsi og skape et godt miljø blant
spillerne, slik at alle trives med sin
idrett og blir behandlet likt. Det
verste jeg ser er folk som får
særbehandling. Vi må satse på lengre
sikt, laget er nemlig meget ungt og i
særdeleshet meget talentfullt, som i
løpet av bare et par sesonger kan bli
veldig sterkt. Derfor er ikke 2.
divisjon noe mål i seg selv. Vi må
videre ta meget alvorlig på B-laget,
som ikke skal være noe trim sl ed, det
kan en gjøre på et C-lag. Her har også
vi ledere en stor oppgave i og følge
opp B-lagets kamper og aktuelle
A-lags kandidater. For selv om en
spiller på et reservelag skal en være
like aktuell som de på A-laget, del
skaper den rette konkurransen om
plassene. ”
Hvordan ser du på prestisjen som
ligger i kamper mellom Pors, Urædd
og Brevik?
"Eller min mening helt idiotisk.
Jeg har ikke noe mer å si om det. Når
del gjelder selve kampene mot de
ovennevnte lag, må jeg innrømme at
jeg er livredd. Ikke resultatmessig,
men fotballmessig. Det blir nok mye
show for de på tribunen, men jeg tror
det kommer til å dreie seg om alt
annet enn fotballspill. Det blir såkalt
"gamping" og der har ikke guttene
våre mye å stille opp med. Håpet er
selvfølgelig at vi kan beholde roen og
spille både Urædd og Brevik av
banen. ”

Håndballårsmøte
Nå har det skjedd i Håndballavdelingen
også. Kvinner har tatt "makta" som i så
mange andre foreninger og grupperinger i
dette herrens kvinneår. Ingen tvil om at det
er drivende krefter blant den del av
menneskeheten
som
alltid
har
fått
betegnelse det svake kjønn. Men det er vel
et stempel som skal fjernes for alltid i løpet
av 1975. Nok kvinnesak.
Tore Halvorsen hadde bestemt frasagt
seg gjenvalgt og hadde tygeligvis fått nok
etter 5 år i gruppa. Som ny formann ble
enstemmig valgt Åse Christiansen, ikkje
ukjent fra Fritidsklubben. Med seg i styret
fikk hun som viseformann: Trine Realfsen,
Kasserer: Turid Hiis, Sekretær Siri Holmas
og styremedlem Geir Dahlmann. Som
varamenn ble valgt Live Hafredal og Pål
Borgan.
Ingen tvil om at det er kommet mye nytt
og friskt blod inn i avdelingen, noe som
kanskje kan gi håndballfolket et aldri så lite
dytt oppover. Hovedforeningens formann
Duddi Kjellvold Rød kunne i sin tale nesten
ikke styre sin elleville begeistring for
kvinnenes gjennombrudd i håndballav
delingen. Hun hadde tydeligvis god erfaring
med flere av jentene som medhjelpere på
Fritidsklubben. Alt i alt er positivt og
optimistisk årsmøte i vår yngste avdeling.
Tore

Hvordan kommer dette tre-manns
UK til å virke i praksis?
"Siden Rolf og jeg satser på å
komme med på laget, får overhodet
ikke vi noe med uttakingen å gjøre. Et
tips kommer vi kanskje til a gi men vi
stoler fullt og hell på dette UK som
etter min mening er tre meget dyktige
karer. Vi kommer da også selvfølgelig
hl å legge opp treningen elter deres
uttagninger. ”
Når dette leses er det ikke mange
dagene igjen til seriestart. Hvem tror
du kommer hl å bh det hardeste laget
i avdelingen ?
Jeg Mor det blir Fram og Ørn.
Som en skjønner er jeg ikke helt
fornøyd med åpningskampen mot
Ørn i selveste Lystlunden. De er
livsfarlige når de får til sitt lette
teknisk elegante spill. Da kan de slå
hvem som helst. ”
Tips?
"Jævlig vanskelig kamp, men vi
vinner. Noe annet har jeg vil ikke lov
til å si heller," slutter Engelslad -- en
Porser i skuddet - som var et meget
sympatisk bekjentskap.

17. mai
= Vo provoserer 1975
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Odd har gitt ut et jubileumsskrift. Et bra
sådan, men av de forskjellige artikler går
det tydelig fram, at den ene gruppen etter
den andre har gått nedenom og hjem. De
"hviler” som det så pent heter. La oss håpe
at ikke vi kommer opp i de samme tilfeller
med at noen av våre avdelinger "hviler".
Det er ikke en forening som Pors verdig!

Medlemsmøte
i Fotballavdelingen
Fotballavdelingen avholdt sitt andre
medlemsmøte for året i klubbhuset 27.
februar med bra deltakelse. Disse møter har
kommet i stand for å bedre miljøet i
avdelingen,
men
også
for
å
bedre
samarbeidet spillere-styret. Styret legger
frem for sine medlemmer hva som er gjort
de siste par måneder.
Styret håper dette kan bedre miljøet og
skape forståelse for hva som idag kreves av
en idrettsforening på Pors sin størrelse.
Ikke minst er økonomi et viktig punkt her.
Spillere og medlemmer forøvrig får et bedre
innblikk i hva våre inntekter blir brukt til.
Dette tror vi har mye for seg og vil så
absolutt anbefale det overfor våre andre
grupper.

bom dere vel kjenner til har Pors påtatt
seg å stå som hovedarrangør av årets 17.
mai. Det betyr at vi alle må ta et tak med
på en eller annen måte.
Hovedkomiteen er nedsatt og består av
undertegnede som formann, Hans Hansen
— nestformann, Bjørn Reinholt — sekretær,
Øyvind Tolnes - kasserer og Hans Brekka
som medlem. De enkelte komiteer er også
nedsatt med følgende ledere: Utsmykning:
Eivind
Funnemark
(fra
Sjømannsforeningen), Ordenskomite: Bjørn
M. Realfsen, Musikk: Johnny Kristiansen
(Vestsiden Musikkorps), barnelekene: Gerd
Realfsen, Festkomite- Henny Waage.
Oppslutningen på møtet 20. mars var
ikke så stor, vi innkaller derfor til et nytt
møte 8. april, vesentlig for å få supplert
komiteene med medlemmer fra andre
foreninger.
Egentlig kunne vi dekke alle komiteene
selv, men kommunen ser helst at flest mulig
foreninger er representert.
Hva kan så alle de øvrige medlemmer
gjøre
i
forbindelse
med
17.
mai-arrangementet? Jo, ta en jobb hvis dere
blir spurt. Men det aller viktigste er at dere
alle stiller mannsterke eller kvinnesterke
opp i folketoget og viser at det er vi som
arrangerer og at vi er veldig mange. Still
opp — store som små. Med Vestsiden
Musikkorps i spissen går vi fra Stadion til
Vestsiden skole og videre gjennom byen. La
det virkelig bli en monstring vi kan være
stolt av.
Duddi

PORS - BLADET
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Presentasjon av vår A-lagstall denne ses®tsg®ffl

20 års forskjell mellom yngste og eldste spiller
OLE BJØRN UlSNES (foto)
THOR R. JENSEN (tegning)
1HR0ND KJEUEVOLD (tekst)

— Vi er gode nok
til å hevde oss i toppen!

Ungguttenes tæl og
innsats kan gi fine
resultater allerede
i år!

L
ESPEN GUNDERSEN blår
muligens vår
mest nyttige spiller
denne sesongen!

—V/V\/V~—
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F©TIBMIL§ES©NGEN
STÅR EF©R O®REN!
Så står vi igjen foran en ny
fotballsesong.
Dessverre må vi
begynne i 3. divisjon igjen, men vi har
klart oss over ”stormdager før” og
kjenner jeg fotballgjengcn rett satser
en nok på en rask oppmarsj igjen.
Det er ikke tvil om at det hersker
en fin and blant spillerne i ar. De
følger trenernes ordrer til punkt og
prikke, sa en skulle tro fysikken var
bedre i ar enn i fjor for eksempel.
Duoen Odd Engelstad og Rolf
Askedalen har gatt fint sammen. Den
ene med sine teoretiske kunnskaper
pa et meget høyt plan og den andre
med erfaringen fra en årrekke i Pors
A-lagstall, men ogsa som trener i
Brevik IL for noen få ar siden.
Sammen har de sveiset laget sammen
til en lage n het, som burde gi
resultater.
Det var mange som var en smule
betenkt med valget av styret i
fotballavdelingen i ar. Det ble for
ungt og uerfarent hevdet skeptikerne,
men jeg
tror de tok feil.
Arbeidsoppgavene er lost den ene
etler den andre. ”Dutte” (Hans M.
Realfsen) har fall med seg de øvrige
til et godt arbeidende team, men
selvsagt hadde det ikke godt uten
hjelp utenfra. Fotballavdelingen er
som
rimelig kan være svært
takknemlig for den hjelp en har fatt
ved de forskjellige arrangement en har
i
sving.
Gammeldansgjengen/bingogjengen og
na
i
det
siste
”av-og—pa-plastgjengen” har gjort en
jobb for var forening som det star
respekt av.
Utenom disse inntektsbringende
tiltak har fotballavdelingen arrangert
et par medlemsmøter. Hyggekveld har
det ogsa blitt uten at det var sa altfor
stort fremmøte’ Hovdenturen var, som
vi nevnte i forrige nummer av
Porsbladet en stor suksess.
Videre er det avholdt flere
spillermøter. Disse har ogsa vært åpne
for avdelingens øvrige medlemmer.
Hva kan en så vente seg av
sportslige
prestasjoner
denne
sesongen? Det er det vel litt for tidlig
a ta noe standpunkt om, men at en
viss optimisme rader! Jeg tror vi på
sidelinjen kan gjøre en god innsats. Vi
må være med guttene og laglederne i
tykt og tynt og bakke dem opp til en
hver tid. La oss bli hort på tribunen
ikke bare den håndfull som er med på
utekampene, men også på vår egen
arena. Det fortjener laget vårt. DU
BLIR VEL MED?
Porsbladet har sendt rundt et
spørsmålskjema blant spillerne- i

A-lagsstallen. Alle har ikke levert inn
skjemaet trass mange purringer, men
noen har vi nå fått. Vi spurte følgende
spørsmål:
1) Navn, 2) Alder, 3) Hvor mange ar
tidligere i Pors A-lagstall, 4) Hvilke
plasser pa A-laget satser du i første
omgang pa, 5) Høyeste mål som
fotballspiller, 6) Hvilket yrke har du.
For ikke å gjenta spørsmålene til
enhver tid har vi kun brukt tallene
foran hvert spørsmål.
Nils Bjerketvedt: 19 1/2 - ingen back - spille i 1. divisjon, cupfinalen
- gymnasiast.
Ivar Realfsen: 20 — 1 — midtstopper,
back - være med a spille Pors opp i 1.
div., vinne cupfinalen pa Ullevål —
gymnasiast.
Arild Jensen: 24 — 1 — midtbanen —
spille Pors opp i 1. divisjon —
elektriker.
Morten Paulsen: 20 - ingen - wing
bavk - spille pa Pors A-lag — sveiser.
Kai Gulliksen: 26 — 9 — back cupfinalen — mekaniker.
Finn Yngve Karlsen: 18 — ingen —
midtbane, løper — fast A-spiller —
blikkenslagerlærl ing.
Odd Engelstad: 26 — ingen - back —
bli en bra trener — adjunkt.
Brede Halvorsen: 17 — ingen — loper
- flere landskamper — skoleelev.
Leif Asphaug: 23 — ingen — keeper —
sla Urædd 10 - 0 i seriekamp —
lage ra ss.
Svein Aaltvedt: 18 — ingen — løper spiller sa lenge det er gøy — maler.
Rolf Askedalen: 34 — 12
midtstopper — Pors A-lag - maler.
Arnstein Abrahamsen: 20 — 2
midtbane, angriper — bli bedre
militærist.
Finn Morten Steen: 19 — 2 — back —
A-lagsspiller — skoleelev.
Rolf Svenungsen: 21 — 1 — loper —
landslagsspiller - postekspeditør.
Som en skjønner er folk fra enhver
art, men alle har den samme
innstillingen: Å gjøre best nytte for
seg på Pors A-lag. Det må en si er den
rette tanken og Porsbladet ønsker
lykke til i den sesongen som na følger.

-V
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Distriktets største
detaljforretning

KRAGERØ

sjetterer med 78 mill, kroner i 1975.__________________

DOMUS

f «dongtf
Vallirmyran*
Langesund
Gimtøy
Klervo
Børgeirod

Slolfet.
Bclcenvli Sk.*n
Øvre Solum
Htalod
Skropeklev
Manufaktur • 'longttund
itoijon, Broli
0 K benimitai

Mindfi.
Han*
Balahagdo
Stathalla
Drongadol
Vodfoci
Klyva

PORSGRUNN

DISTRIKTETS STØRSTE 0G MEST MODERNE VAREHUS

iclehen mer ..dere o' de <les'e o. vore kunde' mener o' .> ho>
* Moderne lokoler
er lette 6 finne from i. * Kvolitetjvarer r enormt utvalg.
* Riktige priier. * Speiielle gode tilbud på oktuelle varer.

Vet du at vi har spesialavdelinger i
Bobyklær

Bo’ne«lsrr - Ungdomj»ls>r - Oomeklær - Herreklær - S«o - U'Jly':
• le«e> Hus • K|0««en - Gove' og presongo'' • e' - KioV» •

'i’o*o'to»clct nq

iofe'e'io

BONUS på alle kjøp
GDS ;gicr der leivj-holier for vedlikehold og
»r*r6'eoo'aj;oner

Vi er noe nytt og friskt
som no' mye 6 me deg Vomge vore' - men ogsn
.ore' dv vonskelig
finne ond'e s’ednr
Den nye moten blomstrer her
Kosmet .ao.ae mgen en dui' bo monge verdensh|C'ne' Presonger - ogiO '-I dem som hor der "•eve
lyst på noe godt?
De'iko>esseovoe' rgen ho' de’
Etter en hyggeltg og morsom hondletur
« i a., coøaogc o' dv h>' soo" en masse □?'
fo' sd monge og gods' vO'é' 1 16 'O.e ø' se'
vons«el‘g o ' nne o"0'e s'ede>
Stor porkerrngsploss ute og inne
Benytt Dem av vår informasjonstjeneste
ved hovedinngangen

Grenland Samvirkelag
'F? -

1)

En morted.unde-.^e'»* 9l0" 'O' Do™ . utr ot 50 60% ov kundene nø"d>e' no> o» p.9 o
penonoiei Og v6-e 110 onione 9.ø' o't <o< a< du ikol «"ve* • -O" hyggel.ge ™ ho Under-

Eger bakeri med 14 ansorte og 4 biler som forsyner
distriktet med rykende ferske varer fra Langesund
til Bo Leverer alt i bred og konditorvarer ril olle
anledninger.
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Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander
og med en total omsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi bud

[§] - LAGENE

Litt av hvert omkring
Fotballen i Porsj
høstengW

SKIEN

DRANGEDAL

TORVGT. 12
PORSGRUNN
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Av visse grunner har jeg ikke hatt lyst til
å fylle ut dette skjemaet som spillerne har
fått utdelt til utfyllelse for Porsbladets
presentasjon av årets spillerstall.
Hovedårsaken til dette er at jeg føler meg
rett
og slett uthengt av Porsbladets
redaksjon i bladets nummer etter at vår
degradering til 3 div. var et faktum i høst.
Det var signaturen Thrond som tok for seg
årsaken til degraderingen ved å analysere
den
dårlige
disiplin,
innstilling
og
motivering foran kampene som da hadde
forekommet i fjorårssesongen. Han trakk
her frem en av kampene hvor han sier at
jeg, etter et nederlag i en seriekamp, var
mer
interessert
i
mitt
IDOL-lag
(Strømsgodset), ved å sitte i bussen å lese
Drammens Tidene, enn i mitt eget lag.
Etter at vi reiste hjem fra Fredrikstad
(Tap 0-5) i fjor sommer, satt vi som vanlig
i bussen og slappet av og diskuterte
kampen
Bjørn Kongsrud satt og leste
Drammens Tidene, som han hadde kjøpt
Jeg spurte etterpå om jeg kunne få se på
avisa hans, nor jeg fikk. Ante ikke noe
"ulovlig" i å lese den. På forhånd visste jeg
dessuten at alle kjenner til min interesse for
Sl F, så jeg trodde ikke det var værre å lese
DT enn andre aviser.
Chrystal Palace er et 3. div.-lag i England
som vi får kjennskap til titt og ofte
gjennom TA Det er vel kanskje også å være
opptatt av et IDOL-lag, ikke mitt, men.......
Slike ting er sikkert lite å bry seg om
etter så lang tid, men i en periode rett etter
at vi hadde mistet plassen i 2.div., er ikke
minst vi som spiller på laget svært skuffet,
og vi må tåle litt av hvert Vi er da også
trent opp til å tåle bl.a. a tape, og til ikke å
bry seg videre om hva sndre folk sier, men
alle reagerer ikke likt.
Jeg vil med dette takke Porsbladet for
min forklaring om denne saken
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Spesialiteter: Bensin, olje, smøring, dekk,
hjulbalansering, kvikk-vask, kiosk m/ brus,
is, sjokolade, aviser, tobakk, sigaretter, etc.

PORS SERVICE SENTER
Inneh. Eie & Norda hl
. Langgt. 10, Porsgrunn V. Telefon 54 320.

V

Tnmtur til Ånnerod
ble arrangert 28. februar med god
deltakelse. Etter turen, som varte i 1 1/2
time, var det koselig treff i klubbhuset med
mulighet for en svingom

Xyd

' -‘iK.
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Hans Haukenes og Egil Kristiansen
har hatt større oppgaver for NSF i år. Vi
gratulerer med vel utfort jobb!

Olav Skilbred
har fylt 60 år siden forrige nummer kom

ut. Vi gratulerer!

Hans Hansen
m for
har fått tildelt Rugtvedt-statuetten
vel utfort arbeid innen skiidretten ii Pors
.
gjennom mange mange år.

Porsbladets

mangeårige

redaktør

4

4
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VESTSIDEN

Nils Bjerketvedt — mannen Pors
trenger som "murbrekker"?
Einar "Jeisen" Gundersen og Roy Elseth
tar
seg av henholdsvis junior og
guttelagstreningen innen fotballavdelingen i
år.

"Bingo-gjengen"
med Realf R & co. i spissen kan fortelle
om brukbare inntekter i Folkets Hus.
Porsbladet takker på vegne av foreningen
for fin innsats hittil i vinter!

Gammeldansen
på Hotell Vic har vært en stor suksess.
Vel 50 mann (med koner) er på lista til
Arne
Johansen
som
regelmessige
"utkastere”. Arne trenger imidlertid flere
folk og er dere villige, så si i fra!

Andreas Iversen
vil i år være vår eneste dommeraspirant
innen fotballen dette år. Det er stor mangel
på dommere her i kretsen og Porsbladet
oppfordrer andre til å folge lversen's
eksempel.
Vi
ønsker lykke
til med
sesongen.

Tom: - Kvifor har du sykkelen din
ståande ved senga om natta?
Jon: - Fordi eg blir så troyll av å
gå t svcvnc.

Roald Reiersen og Jan Runar Arvesen
har begge dømt 1. divisjon bandy denne
sesongen og klarte seg meget bra. Vi
gratulerer!

Bandygruppas kakelotteri
ga fin inntekt og gruppa takker EPA
stormarked for den plassen den fikk til å
drive dette loddsalget.

ha

takket for seg. Vi i den nye redaksjone> v I
takke Leif for den jobben han har gjort
Dertil onsker vi Leif velkommen igjen
redaksjonen om få år!

Takk for svaret. Porsbladet er interessert
i innlegg av enhver art såvel ris som ros.
Thrond Kjellevold

Pors B
slo
Herøya
2-1 PÅ

"Home of the boxing"
skal etter det avisen Vestby i Østfold
erfarer være Porsgrunn! En flott gestus til
Eirik Lund & co!

Nils Bjertvedt må være eneste
positive mann Svein Barth & co
kan hente frem til søndagens
treningskamp for Pors A-lag.
(møter Herkules) Pors B møtte
Herøya på kabelgress i går kveld.
Nils var mann for begge Pors
B-scoringene,
som
ga
2-1
han
gevinst.
Ellers
viste
pågåenhet — noe som har
manglet i Pors-angrepet i de
tidligere treningsoppgjør, men
særlig teknisk er vel Nils ikke og
det er godt mulig han vil falle
igjennom
mot mer teknisk
skolerte motstandere.
Pors vant som nevnt 2—1 i en
ikke god treningskamp. Nils
Bjerketvedt ordnet 1—0 til Pors
kvarteret ut i første omgang,
mens Steinar Hansen utlignet for
Heøya midtveis i annen omgang.
Nils Bkerketvedt avgjorde så det
hele til porsernes fordel 10
minutter før full tid.
Herøya-laget hang ikke riktig
sammen. Det manglet mye av
det fine midtbane-spillet, som
har tilkjennegitt Herøya tidli
gere.
Fremme i rekka var
brødrene Hals av de positive og
"gamle" Steinar Hansen kan bli
en fin forsterker som midtløper.
I
de
bakre rekker klarte
innbytteren, Martin Fykerud,
seg best.
Hos Pors har vi nevnt Nils
Bjerketvedt, men vi må også gi
god karakter til Leif Asphaug i
mål.
Dommer var Trygve Dahlgren
fra Urædd.
Thrond
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— ved —
MORTEN KNUTSEN

Fritids

tiltak!

Har
dere
vært
i
klubbhuset
på
onsdagene? Hvis ikke, burde dere ta en tur.
Fra i høst — gjennom hele vinteren — har
det vært et yrende liv der. Tidlig på
ettermiddagen — faktisk ved 1/2 4 tida står
det kø av unger som vil inn: Kanskje er det
ikke så mange nå når det er blitt lysere i
været, men det har vært mange der.
Hva er det som trekker? Jo, her er det
kjøpt
inn en
masse forskjellig spill,
tegnesaker av mange slag. Det blir stekt
vafler, solgt pølser og brus. Også har vi til
jul laget julepresenger og nå til påske
forskjellig påskepynt.
Hvem betaler alt dette? Vi spør Duddi
som har hatt med dette å gjøre fra i høst.
— Det er faktisk kommunen som har gitt
oss hjelp. Det ble bevilget en del penger
over
fritidsbudsjettet
til
innkjøp
av
materiell, til forskjellig utstyr på kjøkkenet
— som vaffeljern og mixer bl.a. Når det
gjelder det ungene kan lage noe av, går det
på konto forbruksmateriell og er ikke noe

ATLE RØD

Rundt om ved bordene sitter ungene og
spiller kurong, fotballspill, Monopol, kort.
Noen tegner og klistrer. Andre bare spiser.
Det er en del av moroa. Og så billig. Bare
1,50 for brusen og det samme for pølse og
rundstykke. Men det som er mest populært
er vaflene. For en hel plate med smør og
sukker koster det 1 kr. Som regel er det jo
de store jentene eller guttene som er mester
for stekingen. Det er jo eget styre for
Fritidsklubben, og de greier jobben veldig
godt. Vi skal intervjue dem senere og også
di noe om hvordan det er når de største
holder på. Det kommer i neste nummer,
Men altså, hvis dere enda ikke har vært
oppe
og
sett
hvordan
det
er
på
Fritidsklubben, da burde dere gå dit, sa vil
dere se hvor fint alt går for seg.
Alle og Morten.

Damegruppas styre for 1974/75, som her er fotografert av Terje Hansen,

består av fra venstre: Britt Nyhagen (viseformann), Henny Waage (formann),
Jorunn Karlsen (styremedlem), Marit Larsen (sekretær) og Else Liv (Kasserer).

i
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vår forening?

0

Disse kjekke guttene var det som dannet vårt annet
lilleputtlag 1974.

Kw w
Wre
på dfeffeC
forMdlet?

Foto: Ole Bjørn

CO o

Noen hevder det er svært vanskelig
for nye, innflyttere og andre å
komme inn i vår forenings ”indre”.
Det ligger sikkert mye i det, men noe
særmerket for Vestsida og Pors tror
jeg ikke det er.
Vår forening må likevel løse dette
problemet fortest mulig. Det vil skape
et bedre miljø og gi folk i distriktet
den oppfatning av foreningen som vi
gjerne vil ha,
Det er nok vi tillitskvinner og menn
som svikter i denne saken. Vi tar oss
ikke nok av nye medlemmer på
trening, møter og andre tilstelninger,
men også i det daglige livet.
Det er slett ikke så greit å komme
fra et annet sted, andre miljø og slå
seg til ro i vårt distrikt og trives, uten

å ha kontakt med medmennesker i
det private liv. Mange idrettsutøvere
og idrettsledere har gått tapt for vår
forening og for andre også for den
del, fordi vi ikke har vært flinke nok
til å trekke stadig flere mennesker inn
i vårt arbeide.
Vanlige samtaler kan gjerne være
nok til at et menneske kan føle seg
hjemme. Noe så vanlig som hilsing har
også noe å si. Det er nettopp det å
føle at en ikke er helt ukjent.
Ved møter, tilstelninger etc. må en
ofre tid på å ta seg av nye
medlemmer. La oss forsøke dette alle
sammen, så gjør vi ikke bare en
innsats for vår egen forening, men
også for enkeltmennesket.
Thrond.

PORS - BLADET

PORS - BLADET

17

Porsbhdet f©ir joleni =54 hadde dette intervjuet med:
INGE—MA A/S
*

Norges
Brannkasse

ALT I BARNEKLÆR

samt oppskrifter og garn.

gsjj

n-----

GULLGUTTEN

Rolf Askedalen

Vestsiden Delikatesse
Smørbrødbestillinger mottas.
*

Alt i forsikring

Alt fra eget kjøkken.

Fiskemat og delikatesse.

Her er freraerera Rolf Askedalen
“=mars 1975 —
21 år etter at gullballen ble tatt

Branntakstbestyrer
Anders Bj. Kassen
Skolegt. 2

SPORTSHUSET

Tlf. 52238 - 50684

Sykler — mopeder og påhengere.

Porsgrunn

Tlf. 53594

Resultatet er usikkert —

SPAREBANK

Heigarder — Bruk

Banken der du bor.

6h
. -s

ni

SPAREBANKEN
«« BREVIK, EIDANGER og PORSGRUNN

hydro
Hydro — Oljekontor
JERNBANEGT. 15 - 3900 PORSGRUNN

Telefon 51504- 55300

PARAFIN

FYRINGSOLJE

if
É.

Askedalen
slok han så ut
d 1954
Gullgutten ja. hvem er na del. Det
er nok ikke sa ofte vi i Pors har en
gullgutt iblant oss, men i ar fikk vi en
og en meget populær sadan. Det var
da 14-aringen Rolf Askedalen klarte
fordringene til NFFs gullball som det
k forøvrig bare er en i hele landet som
har klart for ham. For a hore
hvorledes det gikk til stakk vi innom
for a fa en prat med ham.
— Hvilke øvelser synes du var
vanskeligst?
- Jeg for min del synes at skytinga
pa mal var vanskeligst. Skall inga pa
hodet var heller ikke lett, sier han
beskjedent.
- Har du trent mye pa øvelsene?
— Det har igrunnen kommet mest
av seg selv. Jeg begynte med
bronseballen, fortsatte så med
solvballen, og da gullballen skulle tas
hadde jeg klart fordringen til den på
treninga flere ganger, fortsetter han.
- Hvor gammel var du forste
gangen du spiltypa smaguttlaget.
- Jeg var 11 år, sier han og smiler.
Det var tredje året i år, men neste ar
blir ieg for gammel til småguttlage .
- Hvilken plass liker du helst a
P -Ateist^indreloper og da helst indre
høyre.

- Og du skal bli A-lagsspiller?
Da kikker han ned i golvet og vil
helst ikke svare pa det, men til slutt
kommer det stille: ”Far hape jeg blir
flink nok til det”.
- Og dine planer for fremtiden?
— Ja, jeg gar Pa framhaldsskolen
na, sier han, og det blir vel til at jeg
kommer til a ga pa middelskolen, men
har ikke bestemt meg enna.
Borte fra kroken nikker mamma og
insisterer pa at han skulle ga pa
middelskolen.

— Sa til slutt, Rolf, hvor mange
kretsmesterskap har du?
— To, sier han, og da er det ikke
stort mer a få ut av ham. Han ble
overrakt gullballen av Helge Madsen
på årsmotet til fotballgnippa og at vi
eldre visste a verdsette prestasjonen
kunne en lett merke pa den applausen
som fulgte. Et stort oyeblikk for den
flinke unge gutten.
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til vdre forretninger !

Kjøtt - Dagligvarer
TOLLNES - TLF. 50S48
Kjøtt — Kolonial
10 % p& kolonial

NETTO - TLF. 54796
10 % p& kolonial

KLYVEGT. 1 - TLF. 5«292
Kjøtt
KLYVEGT. 25 - TLF. 52450
Kjøtt — Kolonial

påsokkel-testen
NEPTUN MARINA
PORSGRUNN

Tlf. 50277

Alt til båten

Erik Studsrød
Trygg og DBS sykler - Trygg mopeder —
Dekk og slanger - Sykkeldeler - mopeddeler og reparasjoner

Porsgrunn Sykkelverksted
Storgt. 184 - Gromstul - Tlf. 50863

Nar det gjelder SYMASKIN
Til
Stoff. Irad. Smavarer.
glidelåser, klipping
bruker alle
Pursere

Husqvarna ®
Salg - Service - Innbytte
v Knut Slatta - Tlf. 54630
Porsgrunn Vest
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stars
kombiskap
med 2 stenger. 5 hyller og
rygg gir deg en praktisk og
rimehg losning pa dine
garderobeproblemer.
Samtidig tar skapet iiten
plass, og det er enkelt
å montere
Leveres i bredde 1OO cm,
dybde 58 cm. hoyde 2,10 cm
kr. 728.40 mkl moms og i
hoyden 2.48 cm • kr 774,inkl moms

Johan
Jeremiassen a.s
3901 Porsgrunn
Bjarnason Bygg
3670 Notodden

Evensen Bygg
3700 Skien

Mange har henvendt seg til redaksjonen og spurt, hvorfor kan dere ikke presentere noen gamle bilder i Porsbladet?
Dette har vi tatt konsekvensen av. Vi vil når plassen tillater det komme med bilder fra "forna dar". Det er sikkert mange som
sitter med minnet om den gang VI var med. Dette minnet blir sikkert sterkere når en får se seg selv igjen i vårt organ,
Porsbladet.
.
f
„
, , .
.
Denne gang har vi funnet et bilde fra Porsbladet nr. 5 1955. Vi tror det er juniorlaget fra den gang, men nar sant skal sies (
og det skal det jo) vet vi ikke alle navnene på disse kjekke unge guttene. Kjell "Baker'n" Knudsen kjenner vi imidlertid igjen
som keeper og ytterst til høyre i første rekke har vi formannen i fotballgruppa, Hans Morgan "Dutte" Realfsen.
I bakre rekke kjenner vi igjen Svein Åge Jensen, Rolf "Otten" Nilsen, Vidar Kristiansen (junioroppmann i år og ifjor) og
Arild Olsen.

Red.
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TURNGRUPPAS STØRSTE ØNSKE;
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Fremdeles er det jentene som rår grunnen (bommen) i
PORS TURNFORENING.

Det er som kjent kvinneår i år og
derfor tok vi kontakt med turngruppa
for å høre Hvilke arrangementer de
skulle ha i dette (kvinne/u—)året.
Vi ble imidlertid stort overrasket,
da formannen i turngruppa, Reidun
Skilbred sa,
-Jeg er veldig fornøyd med
guttene! Vi stusset litt på grunn av
dette kvinneåret og spurte videre:
— Men er ikke turningen i Pors kun
forbeholdt jenter da?
— Vi startet sent, men vi kommer
da etter vi også. Til nå kjører vi med
to guttepartier og oppslutningen har
vært veldig fin. Vi har hatt bortimot
60 gutter påmeldt. Herre trim har vi
også, men her har interessen veert så
som så. Det er derfor noe uvisst om vi
kan holde på med den. Plassmangel
har vi og derfor kan vi ikke miste
disse timene med at et fåtall stiller
opp. Det er nemlig så mange nye ting
ute og går innen turnsporten og skal
vi klare å henge med må det mer plass
og timer til.
her
— En
iinnendørshall
På

Vestsiden er derfor vårt ønske. Sånn
som lokalitetene er nå, kan vi faktisk
ikke ta imor så mange flere nye
medlemmer og det er jo synd. Klyve
skole er jo et alternativ i tillegg til
Vestsiden , men der finnes det ikke
apparater og å skaffe apparater til veie
på to steder har vi ikke råd til. Det
blir derfor til at vi må være her på
Vestsiden inntil vi får en hall her på
Vestsiden også.
— Gymnatic moderne og fellesturn
for jenter og gutter er de to tingene vi
i første omgang vil starte opp med.
Kanskje setter vi igang allerede til
høsten. Vi vil også arrangere et internt
instruktørkurs for at flest mulig skal
få føling på hvordan det er å være
instruktører. Av de ting vi har startet
med blant damene er rytmegymnastikk blitt veldig populært. Vel 50 er
med der fra 16 år og oppover.
Interessen har faktisk vært så stor, at
vi har måttet fortrenge de som skal
med til stevner.
— Stevner skal det være på
Notodden 1. juni. Det er for barn.

OHiol-trykk Brødrono Dyring, Porigrunn

Videre skal det være et turnstevne i
Sandefjord 7/8. juni. Her kommer vi
til å sende en tropp. For de helt
minste blir det medvirkning i Barnas
DAG.
- I dag har turngruppa vel 400
medlemmer. Jeg vil påstå vi har et
godt miljø innen gruppa og interessen
og innsatsen fra våre medlemmer er
meget stor. Økonomisk står vi ganske
godt
takket
være
en
spesiell
arrangementkomite, som står for
loddsalg, papirinnsamling og loppe
marked.
— Det er mange, Reidun som sier
dere i turngruppa er en forening for
seg selv?
— Jeg har hørt det, men-jeg vil
likevel ikke være enig i det. Mange av
våre medlemmer har sine menn med
innen andre aktiviteter innen vår
forening, så informasjonsen gruppene
imellom tror jeg er god.
Likevel synes jeg satsingen på
stadion er i største laget. Det kommer
ikke alle gruppene tilgode, men hva
finner en seg ikke i KVINNEÅRET
1975!

