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I

Numxne og Handeland

Telet 51730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger i inn- og utland
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Andr. Aasland

Porsgrunn
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V. Porsgrunn
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Porsgrunra

Verft A.s
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service
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Nå går vi inn for idrettshall på
Vestsida. Jeg håper dere er enig
i det alle sammen.
Vår håndballgruppe har meg
et dårlige treningsforhold. Rik
tignok er det bra å være i
Kjølneshallen, men tida man får
seg tildelt er for kort. En kan
ikke trekke små, nye rekrutter
over til øst på sene kvelden. Det
er altså mulighet for stagnasjon
om map ikke får bedre mulig
heter.

Har dere vært i gymnastikk
salen på vest og sett hvilke
muligheter turngruppa har? Ta
en tur og se. Gymnastikksalen
er bra den, men kroppsøvingrommet som er bygget som et
tillegg til denne, er verken «fugl
eller fisk». Hvordan kunne man
bygge noe sånt misfoster? Mas
sevis av bortkastede skatte
penger er lagt ned i dette
rommet. Det finnes ingen plass
til å plassere innkjøpt materiell
som en konkurransegruppe er i
besittelse av.
Heller ikke turngruppa kan ta
sikte på rekruttering av nye.
Guttepartiene har ingen skikke
lig treningsmuligheter. Nye til
bud må skrinlegges. Det er
m.a.o. ikke mulig å invitere nye
medlemmer til turngruppa slik
som situasjonen er.

Også andre grupper trenger
treningsplass — fotballavdelingen skulle gjerne ha et sted å
trene inne. Skienshallen er
stengt for oss. Nå er det imid
lertid ikke bare oss som vil bli
tilgodesette — om det kan
komme en hall på vest.
Ser vi på mulighetene folk har
til å møtes i forsamlingslokaler
på vår side av elva, er de
omtrent lik null. Det finnes
riktignok et par kafeer, og vi har
nok av parkeringsplasser. Ikke
noe av dette er tilfredsstillende
for våre eldre. Våre eldre på vest
burde ha et sted å møtes, en
«helse- og velferdssentral» også
på vår. side. Hallen bør være
utstyrt med møterom, med en
svømmehall under gymnastikk
salen når publikum blir holdt
utenfor.
I hallen bør det være rom for
fysioterapeut. Den bør i det hele
være en hall som kan brukes av
så mange som mulig.
Hovedstyret har sagt seg enig
i at vi skal arbeide for dette. En
måte å vise kommunestyret hva
vi vil, er å satse på en under
skriftskampanje. Dette er første
utspill — jeg håper dere vil si
dere enig. La det gjerne komme
innlegg om denne saken. Vi
trenger støtte fra alle i dette. Nå
må også vi bli hørt — ikke bare
alle andre deler av kommunen.

Fra redaksjonen
I
Så har vi igjen kommet til
juletider og hva det medfører av
gleder og problemer. Vi er inne i
en tid i idrettsforeningen vår,
der årsmøtevirksomheten gjør
seg gjeldene som aldri før. Vi
har med vilje overlatt disse
møtereferatene til neste års
Porsblads redaksjon med den
begrunnelse at en da får en full
stendig oversikt.
Hovedfor
eningens årsmøte holdes som
kjent i januar.
Vår idrettsforening har vært
inne i en omveltningsperiode.
Flere av de tidligere tillitsmenn
og -kvinner har tatt seg et
hvileår, som det heter så fint. Vi
får håpe disse igjen vil stille seg
til disposisjon slik 'at våre valgkomiteer ikke får en altfor van
skelig oppgave.
Hva kan vi så se tilbake på i
det året som har gått? Noe
større ting er det kanskje ikke,
hvis en da ikke trekker frem 60
års jubileumet da selvfølgelig.
På de sportslige fronter vil jeg
påstå det ikke har skjedd allver
den. Riktignok gjorde vi rent
bord i juniorfotball (nesten!),
god innsats ble det også levert
fra boksernes side, men så er
det også stopp. Vi kan så
meget bedre!
La oss derfor håpe på at 1976
skal bli enda bedre år for idretts
foreningen Pors! God jul og
godt nytt år — ønskes av alle
oss i redaksjonen!
Red.

Kvinneåret 75
og Duddi
75 har vært et kvinneår og hva
var derfor mer naturlig at en
kvinne sto i spissen for vår
forening. Duddi har nedlagt et
meget stort arbeid i de årene
som har gått siden hun overtok
formannsvervet etter Macka
Grimsgård. Vi i redaksjonen vil
takke for den hjelpen vi har fått
og samtidig ønske til lykke med
det kommende arbeidet innen
vår forening.
Thrond.
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HAR VI RAD TIL ET
PORSBLAD?

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

fers niesen
Ved brua Porsgrunn

-rVJBREEN
Gunnar Jorgensen -01.50538 Porsgrunn Vest

Telf. 51 632

REFLEX

Rossing Bakeri

Torgt V. Porsgrunn

BAKERI OG KONDITORI
FRUKT
Telefon 50 260

V. Porsgrunn

TOBAKK

SJOKOLADE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S

ALT I PREMIER OG GAVER

J. Pettersen
KJØTT- OG PØLSEVARER

får De hos

H. M. Marthiflsen A.s

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.

I

Neste år kan vårt medlemsorgan feire hele 30 år. Det er en meget
høy alder for en klubbavis sett i landsmålestokk. Derfor ville det jo
vært sørgelig om vi ikke fortsatte med et slikt organ, som for mange
har blitt en hyggelig avveksling i det hav av brosjyrer, tidskrift, som
Postverket står som distributør av. Likevel vil jeg spørre — Har vi råd
til det?
Hvert nummer koster oss 2500 kroner, hvis en tar alle utgiftene
med. Med et opplag på 500 blir det kr. 5 pr. eksemplar. Årlig
abbonnementpris er på 10 kr. Det blir derfor et utlegg på hele 15 kr.
pr. abbonnement (hvis en tar utgangspunkt i årets sesong). Dette
utlegget skal annonsene innbringe, men her er det ikke lett å gjøre
mer. Dette marked er allerede sprengt! Se bare på hvor mye
annonseringer vi ser på et idrettsarrangement. Firmaenes konto på
dette felt er heller ikke allverden.
( Vi står derfor overfor spørsmålet om å øke abbonnementsprisen
eller skjære kraftig ned på antall sider. Årets Porsblad har vært holdt
i 20 sider med ett unntak. Går vi nedover er 16 sider det mest
hensiktsmessige. Da vil det bli 50—50 med annonser/stoff.
Disse tanker er ført i penn fordi de er sensielle og vil høyst
sannsynlig bli drøftet på hovedforeningens årsmøte i januar 76.

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

&SPIKE

Produsent for Telemark:

JPSHOLA

Lundetangens Bryggeri

Thrond
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Dette er en brennaktuell sak — og en meget kostbar sak. Den kan
ikke løses i en håndvending. Vi må innse at det nok kommer til å ta
noen år.
Vi har fått utvidet treningsområdene på stadion. Dette medfører at
det blir flere som nytter anleggene — noe som bare er gledelig.
Belastningen på garderobene blir større, og de er vel omtrent
sprengt som de er. Vi må få bedre forhold.
Svært ofte er salen for liten. Kjøkkenet har vært for lite fra det ble
bygget faktisk. Det må gjøres noe.
Hovedstyret har vedtatt at man skal gå inn for utvidelse. I første
omgang har vi bedt gruppene om å komme med sine ønsker for
utvidelsen. Deretter håper vi å få satt ned en foreløpig byggekomité
for å gå gjennom ønskene. Vi har tidligere vært i kontakt med
Thorbjørn Gulseth, Helge Madsen og Hans Jørgen Vik for å få hjelp,
og de har lovet å være oss behjelpelig.
Når det gjelder finansieringen, vet vi at det gis ikke tippemidler til
klubbhus, kun til garderobeanlegg. Vi må altså gå på kommunen når
den tid kommer og be om hjelp. Ellers blir det å oppta lån, noe som
nok kan by på problemer.
Damegruppa har gitt oss en kjempefin startkapital — hele
28.000,— kr. er overført i løpet avl 1 /2år. De siste 10.000,— kom på
damegruppas årsmøte i november. Den gruppa er gull verd. Videre er
det for noen år siden satt av 3.000,— fra huskomiteen.
Det hovedstyret ønsker nå, er at våre medlemmer lar oss vite om
de har ønsker for utvidelsen av klubbhuset. Vi tar gjerne imot råd og
vink.
Duddi.

Kulturmeldingene hvilken betydning
for idretten?
Regjeringen har lagt fram 2
kulturmeldinger, hvor man bl.a.
har plassert idretten inn som en
del av kulturaktivitetene som
tilbys publikum. Vi skal kunne
konkurrere på like fot med tid
ligere godkjent kultur som mu
sikk, teater, maling, folkedans
m.m. Staten har lovet økt støtte
til kulturlivet, og har for inne
værende år overført 107.000,—
kr. til Porsgrunn kommune til
fordeling på alt kulturliv. Dette
kommer på siden av det som
allerede er budsjettert fra kom
munenes side til ungdoms- og
idrettsformål og annet kultur
formål. For 1976 vil statens
tilskudd bli vesentlig høyere, og
det vil stige for hvert år fram til
1980.
Kulturmidlene skal kun bruk
es til aktiviteter som er i gang
eller tenkes igangsatt, altså ikke
til anlegg eller administrasjon
av kommunens egne organer for
kulturaktivitetene, noe som er
godt å huske. En nemd eller
komite innen kommunen kan
prioritere visse tiltak som den
mener er av stor viktighet, og
det er derfor opp til oss om vi vil
være med i konkurransen.
Ifølge regjeringens kultur
melding kan vi heldigvis trygt si
at vår forening ved å engasjere
seg i sosialt arbeid med fritidsklubbvirksomhet, arrangert for
eldre, samarbeidet om Solmyråsarrangementet i vinter, det at
vi påtok oss arrangementet av
17. mai — helt ut er i tråd med
intensjonen i meldingene.
Vi får håpe at den oppnevnte
komite i kommunen legger mer
ke til at vi gjør noe mer enn å
drive toppidrett — slik at ar
beidet med våre små og store,
aktive eller ikke kan føre til økte
bevilgninger til oss. Vi håper
ikke at idretten blir tilgodesett
med småpenger, at man heller
vurderer idretten som det den er
— en kulturaktivitet av største
viktighet. Vi håper kommunens
komite har et annet syn enn det
over til side 17.
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Brødr. Karlsen

I^LEVISJON

MJfl

MOltltO

blikkenslagerverksted
Telefon 50409

Porsgrunn
RADIO — FJERNSYN — ELEKTRISK
Telf. 52506 — 52 507

ser u t som om det
røer ei stund side7i sist ban

te

Alfred Sport

I toppform

'Iscoret!»

Telefon 51 404 — Porsgrunn

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

Eneforhandler

V. Porsgrunn

Telf. 52 121
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Vi utfører

Smøring
Vask

-

Oljeskift

Hj ulavballans ering
» Du får rødt kort du ogsa
fordi du dukka for den
uppercutten1»

Se også vårt store utvalg i

Bilrekvisita

Kasettspillere og Band

^eitdden ^Bentin & Service
Porsgrunn — Telf. 53410

»

Han

siden

har

han

slik

vært
så

hu

Olga Korbut på tvi»

helt

derre
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ET TILBAKEBLIKK PÅ DEN
SESONGEN SOM HAR GÅTT.
o

Realfsens Elektriske forretning A.s
Telef. 50 693

Telf. 50 693

Porsgrunn

BUSSE
Anbefaler sin
TOBAKK-, SJOKOLADE- OG PAPIRFORRETNING
Kommisjonær for
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr

Vestregt. 14 — Porsgrunn — Telf. 51 729

Porsgrunns Auto A/s

Herman Holtan

Vallemiyrene

GLASS — PERSIENNER

AUT. FORD-FORHANDLER
Telefon 51150

Tell. 51396

Kirkegt 35

©cpuacK’

OMEGA

¥ Ås»»*
X<~^vOTTflLSEiF

i takt med tiden!

POPSGRUHN
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

QÅ til

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

!

Enda en fotballsesong er over
Sorger og gleder i mer eller
mindre grad sitter igjen i de
forskjellige «porsesinn».
For min egen del vil jeg si
meg fornøyd. Faktum er at jeg i
allefall (og det var jeg vel ikke
alene om!) var redd for årets
sesong og så med bange anel
ser på det faktum at vår nedrykning fra 2. divisjon ville
medføre stor spillerrlukt samt
enda en degradering — til 4.
divisjon. Vi har sett slike ek^^sempler tidligere f.eks. Sande
fjord.
Heldigvis gikk det ikke slik, ja
faktum var jo, at vi heller kom til
å kjempe i den andre enden av
tabellen. Hvem ville ha trodd det
ved sesongstart?
Vårkampene ga ikke de helt
store forhåpninger. Det ble tap
mot Odd og Larvik Turn med
0—1, Herkules greide vi imidler
tid lett og det samme skjedde
med Gjerpen, men det var nå
engang bare 4. divisjon (sa
forståsegpåere oppe på haugen)
Første kamp var mot Ørn i
Horten. Vi var klart best i den
kampen, men klarte ikke å score
mål. Det gjorde imidlertid Ørn
^kto ganger og vant med det, 2-0.
Askim var neste motstander og
det på hjemmebane. Vi spilte
vel ikke godt, men skulle nok ha
tatt begge poengene. Nå endte
det i stedet med 0—0.
Lokalderbyer kan være en
hard belastning for patriotiske
nerver (tynnslitte og fæle!). Det
ble nervepirrende ute på Furu
lund mot Brevik. Vi slapp billig
med 0—1 ved pause, men i
annen omgang var det aldri tvil.
Da omtrent feide vi brevikerne
av banen «så støvføyka fra Dal
en sto etter dem». 3—1 kom
sluttresultatet til å lyde på.
Neste kamp var i møtesett
med stor spenning. PORS—
URÆDD.......................!!!!!!!!!!!!
16. mai var datoen! Det kunne
bli skjebnessvangert! Skulle en
bli nødsaget til å sitte inne hele

17.? Eller skulle det bli triumfferd opp gjennom byens gater i
borgertoget?
Det ble.en triumf og hvilken!
Urædd røk på egen taktikk —
hardhet og tæl — og la skylden
på dommeren! Noen måtte en jo
skylde på siden det ble tap for
«arvefienden»!
Du verden hvor godt det gjor
de med 3—0 i bakhanda, da en
svingte opp Storgata den 17.!
Merkelig forresten hvor få
Uræddere det var i årets borger
tog?!
Kvik—Pors ble et antikli
maks. Vi slapp heldig fra det
med 1—2 borte i Halden. PorsEik var heller ikke noe større å
skryte av skjønt vi greide uav
gjort 1—1.
Før vi tok til med flere serie
kamper hadde vi satt Gvarv og
Lyn utenfor i cupen. Seieren
over Lyn smakte virkelig av fugl
— 3—2 ble det.
Fram—Pors var neste opp
gjør. Svein Barth & Co gikk inn
for uavgjort og 0—0, og greide
det. Spørsmålet er bare om vi
ikke hadde tatt begge poenga i
den kampen med litt mer offen
sivt snitt, men, men. Også de to
neste kampene endte uavgjort.
Først mot Vigør og siden mot
Snøgg på Notodden.
I sommerferien tok vi med oss
seieren i Stags jubileumsturnering samt at vi sikret oss full
pott i tippekampen mot Varegg.
Høstens første kamp var mot
Ørn. Her skulle det forsmede
lige nederlaget fra i våres hevn-

es. 3—0 ble det og laget var
kommet i siget for alvor! I
Askim klarte vi nok en gang
uavgjort, men så fulgte det en
del kamper med bare seire.
Brevik ble slått på hjemmebane.
Urædd tok vi likegodt og slo for
andre gang. Det tapet sved nok
ekstra for Per Odberg & Co i
Urædd-leiren. 2—1 kom seiren
til å lyde på.
Nå var vi med en gang med i
toppstriden. Fram hadde tapt
flere poeng og virket på retur.
Det motsatte syntes med oss.
Tønsbergkampen mot Eik var
neste og den måtte vinnes for
enhver pris. Det lyktes fullt ut
og 1 —0 ble det.
Med seier i neste kamp mot
Fram hjemme ville medføre topplassering. Skulle det lykkes
eller var den porsjon flaks vi
hadde fått på retur?
Som alle vet ble det tap 1 —2
mot Fram. Guttene våre fikk det
ikke til mot fightervi11ige framensere. Reaksjonen fra den
kampen fikk vi i neste i det vi røk
0—1 i Kristiansand for Vigør. I
siste kampen kom vi derimot
igjen og feide Snøgg av banen
ved å vinne lett 4—1. Ps. Seier
over Kvik, Halden hjemme med
2—1 hadde vi nært glemt. Den
skulle ha kommet inn før Eikkampen.
Konklusjonen må være at en
må si seg fornøyd med sesong
en selv om det ikke ble opprykk.
Neste år kommer vi nok sterkere
igjen i så måte.
Thrond.

ODaget ogjeo W topps!!
Så skulle det igjen vise seg at
vårt C-lag var ubeskjedne nok til
å gå bort å vinne 2. reserverlagsserien for .annet år på rad.
Faktum er at laget ikke har tapt
en kamp på disse to årene og
det må en si er meget bra.
Oppmann, Basse Johnsen,
har gjort en bra innsats for laget
og ble selv også mester. Ellers

har årets C-lag vært et typisk
«styre-lag», der hele 5 mann fra
årets fotballstyre har blitt mes
tre. Det tror jeg ikke mange
andre norske klubber kan opp
vise makan til!
På slutten av sesongen er det
bare å lykkønske mestrene, som
sikkert også neste år vil være
med å kjempe om plassene.
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VG har sin spillerbørs
NA OGSÅ
PORSBLADET I
Etter «utallige oppfordringer» vil vi også som en
ettertanke på fotballsesongen komme med visse
betraktninger om spillernes innsats.
Runar Weholt

Jørn Hansen

Runar har spilt godt gjennom
hele sesongen. På streken er
han meget god, men han kan ha
sine svake øyeblikk ute i feltet.
Runar er fortsatt ung og den
rutinen han har fått de siste par
åra kommer sikkert godt med nå
når han tar fatt på sin tredje
sesong, som fast A-spiller.

«Gokken» satte nok Jørn en
del tilbake fra våren av, men du
verden hvor sterkt gutten kom
utover i sesongen. Bestemann i
forsvaret vil jeg si han har vært
og den meningen tror jeg de
fleste har. Jørn vet hvor han er,
plasseringssikker til tusen og
hvilket tilslag på hodet!

Kai Gulliksen

Lars B. Waage

Så rart det enn høres, så har
det vært vane at kapteinen på
laget (Kai har innehatt det vervet
i år) har hatt problemer med å
holde plassen sin, så også med
Kai. En skade i hælen satte nok
Kai en del tilbake, husbygging
også. At vi trenger Kai er hevet
over tvil. Litt rutine blant alle de
«grønnskollingene» vi nå har, er
bare en fordel.

Lars har havnet ute på venstrebackplass og har klart seg
bra. Enkelte ganger meget bra
andre ganger sånn midt på
«treet». Vanskelig å forsere er
han ihvertfalI og en fin type som
back. «Småhissig og fæl».

☆

Per Erik Kompala
Per Erik kom inn i klubben
sent i høst. Han gikk rett inn på
laget og har spilt jevnt godt.
Snill kan han kanskje se ut til å
være i enkelte situasjoner og
tilbakespillene (spesielt mot
Eik) fikk det til å gå kalt nedoner
ryggen på de fleste. Per Erik vil
sikkert bli en meget fin drivkraft
til neste år, når han får vinteren
til å bli mer kjent med sine
lagkameraters spillestil.

☆

Ivar Realfsen
Ivar har hatt en både og
sesong. Han har ikke hatt den
trening i kroppen, som en med
hans pondus trenger. Skader
har også satt han noe tilbake. At
Ivar er en fin stoppertype er
hevet over tvil og i tillegg er han
en «ordentlig» porser!

Arnstein
Abrahamsen
Arnstein kommer vi til å se
mye på Pors etter som han
mister sola fullstendig så lenge

han blir boende i Langangen
(nye brua)! Arnstein har scoret
noen viktige mål for o-ss og har
hatt kapteinsbindet i Kais fra
vær. Det har «rødtop,:?r-. skjør
tet på en fin måte. Vi ser frem til
nok en sesong med Arnstein på
midtbanen.

Helge Lillefjære

Arild Jensen

Dere travinteresserte husker
sikkert hvordan Aidry travet
svingene. Beina gikk som trom
mestikker! Det samme gjør seg
gjeldene med Helge. Han har
fått en del gule kort for sitt
temperament, men har vært
igjennom hele sesongen en me
get viktig spiller for oss.

«Elektrikeren» har ikke spilt
seg til fast plass på laget. Han
har imidlertid vært god å ha
som innbytter i flere kamper.

Jsin Magnussen
Igjen har det vist seg! Spiller
Jan godt, spiller også Pors
godt. Jan har vært den store
strategen i år og scoringsvi11ig
har han vært (bare ikke mot
Fram!). Etter min mening må
Jan, sett på sesongen som
helhet få prisen som beste
A-spiller 1975.

Brede Halvorsen
Brede er leken! Kunne han
bare ha spilt ballen i hvertfalLfør
han dribler samme mann for
tiende gang! Lysluggen er et
fotballtalent av de sjeldne.
Landslagsledelsen har tydelig
innsett det og Brede vil vi nok
finne høyere oppe (A-landslagsstallen) hvis treningsiveren hol
der seg.

Rolf kom for fullt på vårparten
og spilte riktig godt som høyrewing, men var vel kanskje litt
veik. Kan Rolf fortsette der han
slapp i våres tror jeg sikkert
også neste år at høyrewinga
heter Rolf Svenungsen.

Rune Frønes
Rune har hatt skolegang å
skjøtte og har av den grunn ikke
fått den treningen han behøver.

tafcmper

Espen Gundersen
Hest! En skulle nesten tro
Espen kunne stille opp på trav
banen selv, for når han setter i
gang med sine forseringer oppe
på venstre siden går det unna i
et kollosalt driv. Høyrebeinet er
derimot «dødt» desverre, men
det kommer vel med tiden.
Innkast er videre Espens vare-^
merke. Kaster ikke du med en
hand Espen, og styrer med den
andre? God innsats i år av ung
gutten.

Rolf Svenungsen

Ørn — Pors
Pors—Askim
Brevik—Pors
Pors—Urædd
Kvik—Pors
Pors—Eik
Fram —Pors
Pors—Vigør
Snøgg —Pors
Pors—Ørn
Askim —Pors
Pors—Brevik
Urædd—Pors
Pors—Kvik
Eik—Pors
Pors—Fram
___
Vigør—Pors
Pors—Snøgg

2—0
0—0
1 —3 (J. Magnussen 2, B. Halvorsen)
3—0 (J. Magnussen, A. Abrahamsen 2)
2— 1 (A. Abrahamsen)
1 —1 (B. Halvorsen)
0—0
1—1 (A. Vee-Haugen)
0-0
3— 0 (J. Magnussen 2, B. Halvorsen)
1—1 (R. Frønes)
3
_ —0 (J. Magnussen 2, B. Halvorsen)
1—2(J. Magnussen, B. Halvorsen)
2—1 (J. Magnussen 2)
0—1 (J. Magnussen)
1— 2 (A. Abrahamsen)

1-0
4—1

(R. Svennungsen, J.
Haugen, B. Halvorsen)

Magnussen, A. Vee-

CUP-KAMPENE:
1. runde:Gvarv—Pors

2. runde: Pors—Lyn

0—4 (N. Bjerketvedt, H. Lillefjære, B.
Halvorsen, A. Abrahamsen)
3—2 (A. Abrahamsen, B. Halvorsen,
E. Gundersen)

3. runde: Lillestrøm—Pors 3

0

Rune har imidlertid kommet inn
som innbytter i endel kamper.

☆

Finn M. Steen
«Finni» spilte seg til fast
plass som høyreback i slutten
av vårsesongen. Militære har
satt han utenfor i høstsesong
en.

☆

Morten Olsen
«Pors svar på Jackie Charlton» har ikke spilt for mange
A-kamper. Han har kommet inn
på i et par og spilte en del
treningskamper i våres. Morten
har vært god å ha som innhopper og treningsvillig er han til
tusen!

Ros til
Thor R. Jenssen
Aldri nei i hans munn. Ja det
vil jeg si stemmer på en prikk til
Thor. Hvor mange ganger har
ikke den karen muntret oss med
fine tegninger og utsmykninger
ved festlige anledninger på vårt
klubbhus. Porsbladet vil være
med på å takke Thor for denne
innsatsen. Vi vet også at hele
vår idrettsforening står bak den
takken!
Thrond.

Akk, ja!
Trafikkpolitiet stoppet en
falleferdig bil. Etter en kort
besiktigelse sa konstabelen:
— Dette er den verste skranglekassa jeg har sett, den. er så
falleferdig at man ikke kan kalle
den en bil!
— Det er fint, sa bilisten
lettet. Jeg har nemlig ikke fører
kort for bil!

13

12

Distriktets største
detaljforretning

SKEEtf

DRANGEDAL

Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander
og med en total omsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi bud
.. total omsetning 1974 på 68
sjetterer med 78 mill, kroner i 1975.

DOMUS

U- LAGENE
Mindål

--------

Skolfo.i

Voll.rmyr«na

Øvr* Solum

Sfoth.ll.

H.iitnd

Dvongedcl

Skropckl.v

Kl.ive

Vo<Hm>

frorg.itad

Klyv»

Lang.iund
Mcnufoktut ■ l"
fatjan, BraHb^g
0. K btn.in.M»

Eget bakeri med 14 ansatte og 4 biler som forsyner
Leverer alt i brod og konditorvorer til olle

anledninger.

BONUS på alle kjøp
GDS (gier det selv)-holler for vedlikehold og

OK

Vet du at vi har spesialavdelinger i

Bobyklsr - Borne.lær - Ungdomik><er - Oomeklær - Herreklær - $k0 - <Jt|tvri,nre,
Koime'ikk • Eiektriik - leker - Hui ■ Kiokken . Gover og preiongori>;iei
Ma*vofeovdel*ng • Byens kofe’et'0

distriktet med rykende ferske varer fro Langesund

imåreporoi|Oner.

PORSGRUNN

videre of de tleiie ov vore kunder mener at vi hor
★ Moderne lokaler lom et lette 6 finne fram i. ★ Kvalifelivarer i enormt utvalg
★ Riktige priter. * Speiielle gode tilbud på aktuelle varer.

B«l«h»gdo

lang.iund

Gimwy

/

KRAGERØ

En morkedivnøeriekelie giorl <O’ Oomui vuer 01 50-60% Ov kundene hondlcr hoi 011 p g o.
perionole' Og vå'e 110 aniøtte gio> oh <o' o' du ikal trive» i vårt hyggelige m.l|o Under,

Bok.riufi. Ski*n

til Bo.

BREVBC

DISTRIKTETS STØRSTE OG MEST MODERNE VAREHUS

H«rr»

f idong.r

PORSGRUNN

SENTRET

»r:
« n,
nytt Ofl
Vi —
er —
noe
it 6 vne deg. Vonlige >o
iom hor my.
OU vonikelig kon finne onøii'
Den nye moten blomitror hor
lOvdebngen . en duft Iro moigi? .cws
Kotrnehkkl
iger - og lå 1<I dem røn hph|O'ne». Pteionj
godt?
Lyet på noe g<

Del-koteiieovdelmgen ho' de1
Etter en hyggelig og monom hnn-J^l

vil du oppdoge o> du ho' ipo” cn "•
For 16 monge og gode vo'e' >■' 16
i
vonjkehg 6 linne ondre 1'cdc'
Stor parkeringeploei uto og innr
Benytt Dem av vår informaijonMtanecta

Svar
sid® IX

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hva heter disse spillerne? (f.v.)
Forsvarsspiller, hvilken?
Denne karen burde være kjent eller hva?
Min favoritt — hva heter han?
Skotte — hva heter han og hvilken klubb spiller han for?
Kanskje litt vanskelig. Han pleier å innta nr. 8. Hjalp det?
Hvem har en slik drakt? 2. divisjon i år.
Denne drakten burde være lett — eller hva?
Kanskje litt verre å plukke ut denne drakten, men med på
laget er det flere kjente størrelser hvorav manageren spilte der
for 3—4 år siden (T. Book).

1 p. for riktig .svar,

ved hovedinngangen.

Grenland Samvirkelag

ii|viwmimiiøvi

Kan du
engelsk
fotbaØI?

TORVG7. 12
PORSGRUNN

■113, IVVIKIK."YUbK, KIOSK 111/ DTUS/

is, sjokolade, aviser, tobakk, sigaretter, etc.

PORS SERVICESENTER
Inneh. Eie & Nordahl
Langqt. *0, Pczsgrur.n V. lelefon 54 320.

12p.: Du har val ikke kikka?
9—12p.: Meget bra.
6—9p.: Bra.
3—Sp.: Se mer på TV!
0—3 p.: Elendig! Ta deg
sammen til neste gang!

<

-
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LxiLsli onen
Fotballsesongen er over for
denne gang, og vi må belage
oss på nok et år i 3. divisjon.
Håpet om opprykk var der lenge
men det glapp for oss i den
avgjørende kampen mot Fram,
og vi kan bare gratulere Larviksiaget med 2. divisjonsfotball
neste år.

Men en annen kamp er ikke
ferdig, og vil trolig heller ikke
være det, før landets dommere
blåser klart for første seriekamp
mot slutten av april neste år.
Kampen det her er tale om er
tautrekningen om de talentfulle
fotballspillerne, som i høst- og
vintermånedene blir overøst
med feite tilbud. Det er nemlig
ikke bare de store klubbene i de
høyere divisjonene som sitter
med den store kapitalen, selv
lag i 3. og 4. divisjon har også
fått en del penger å rutte med de
siste årene takket være bingo
en. Dette har igjen ført til en
kollosal økning i spilleroverganger, og det har blitt vanske-

ligere og vanskeligere å bygge
opp et lag over en 2—3 års
periode. Vi lever alle av penger,
men for en del mennesker idag
er penger blitt alt. Fotballspil
lere idag blir i mange tilfelle
dirigert fra en klubb til en annen
ved hjelp av penger. De skylder
på at de ønsker nedtrapping,
men det er faktisk ofte det
motsatte som skjer.

La oss gå rett på sak. Hvorfor
har det siden sesongen 1972
gått stadig tilbake med vårt
A-lag? 1972 var året da vi spilte
kvalifiseringskamp om opprykk
til 1. divisjon mot Raufoss, hvor
ikke spillerne men dommer Rolf
Nyhus kom til å stå i fokus. Jeg
vil forsøke å gi ett av svarene på
dette. Vi har nemlig opplevet et
skred av utmeldelser etter
sesongene 1972, -73 og -74. Jeg
tar ikke noe stilling til hvilke
overganger som var rene, og
hvilke det sto penger bak. Folk
flest vet vel hva som skjedde i
de forskjellige tilfellene.

B @

•-J

i

A

Etter
sesongslutt 1972:

f

Arild Weholt: Ga seg med Alags fotball (utespiller på Bi
laget), senere meldt overgang
til Borg, nå som A-lags kee
per.
Jon E. Odden: Til Urædd.
Kjell Madsen: Ga seg med
A-lags fotball.
Rolf «Otten» Nilsen: Til Urædd.
Reidar Ringbakken: Til Herøya.

Etter
sesongslutt 1973:
Asbjørn Martinsen: Til NordNorge grunnet skolegang,
overgang til Mo I.L.
Svein Halvorsen: Til Borg som
spillende trener.
Tom Evensen: Til Herkules.
Bernt P. Jørgensen: Til Brevik.
Jørn Frønes: I militæret, senere
lagt opp som fotballspiller^)
(20 år)
Nils O. Isaksen: Til Borg.
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^recie Halvorsen i kamp med Herkules-forsvaret i en treningskamp i våres.

Etter
sesongslutt 1974:
Kåre Bergstrøm: Til Tjølling
som spillende trener.
Bjørn Kongsrud: Til Mjøndalen.
Idar Markussen: Til Odd.
Odd Abrahamsen: Via Langan
gen til Urædd.
Kjell Gundersen: Ga seg med
A-lags fotball.
Ragnar Num me: Ga seg med
A-lags fotball.
Til den som savner Basse Han
sens navn, kan opplyses om at
han gikk til Herkules etter se
songen 1971. Senere havnet han
som kjent i Urædd.

tfl)-
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Hvilken klubb kan etter dette
klare å bygge opp et slagkraftig
lag, når en mister 4—5 spillere
etter hver eneste sesong. Og det
som enda verre er, hva har vi
gjort for å erstattedem. På laget
i årets sesong var det kun 2
mann som er innmeldt i løpet av
denne 3 års perioden. Jeg tenk
er på Jørn Hansen og Arnstein
Abrahamsen. Det er kun disse
to vi virkelig har fått glede av.

Det var derfor ekstra hyggelig da
meldingen kom at Eiks støtte
spiller Per Erik Kopalla hadde
meldt overgang til Pors. Vi fikk
bare benyttet han i så altfor få
kamper grunnet overgangs
bestemmelsene. Vi har i årets
sesong benyttet oss av juniornorgesmestrene fra 1973. Det er
en meget talentfull spillerstall
som etter manges mening, det
virkelig lukter storlag av. De
kjenner hverandre ut og inn fra
Lilleputt-alderen og oppover, og
med en gjennomsnittsalder på
ca. 20 år. En slik lovende gjeng

er det flere som hevder vi aldri
har hatt før innen Pors. Og
hvilken inspirasjon må det vel
være for disse, og kaste blikket
over til vestlandet å se på årets
komet-lag Vard fra Haugesund.
De har bygd sitt mannskap på
junior-norgesmestrene fra 1972,
året før vi ble mestre. De har fått
beholde spillerne, og det er
selvfølgelig hovedbetingelsen
for å skape et godt lag. Hold
sammen, og la for en gangs
skyld historien ikke gjenta seg.

Et apropos til Porsturen.
Jaså, du har vært en tur i
England, hadde du problemer
med engelsken din?
— Nei, ikke jeg. Men engelsk
mennene.

Tore Halvorsen
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INGE—MA A/S
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TELEMARK FOTBALL
KRETS MMMERSTAND
VESENTLIG SVEKKET "

Norges
Brannkasse

ALT I BARNEKLÆR

samt oppskrifter og garn.

Vestsiden Delikatesse
Smørbrødbestillinger mottas.

*

Alt i forsikring

Alt fra eget kjøkken.

Fiskemat og delikatesse.

Branntakstbestyrer

Anders Bj. Kassen

Skolegt. 2

SPORTSHUSET

Tlf. 52238 - 50684

Sykler — mopeder og påhengere.

Porsgrunn

e

Tlf. 53594

Resultatet er usikkert —

SPAREBANK

Heigarder — Bruk

Banken der du hor

SPAREBANKEN

Neste sesong kan for manges
vedkommende bli enda hardere
enn de foregående sesonger.
Jeg tenker her på kretsens dom
merstand, som vil få fler kamper
å dømme enn det som er
tilrådelig.

resserte, men desverre for Dem
og klubbene, så har minst 70%
kun sett fotball fra tribunene og
dermed er vi like langt. Det er
nemlig ikke så enkelt som
mange forståsegpåere vil ha det
til!

De mest ivrige av de «svart
kledde» (Birger Jansen, Trygve
Dahl gren og Kåre Bråthen) truer
med å slutte og dermed settes
det spørsmål til om det neste år
enten skai kuttes ut på linje
dommere i 4. divisjon eller
dommere i de aldersbestemte
klasser. Blir det siste tilfelle må
laglederne tre ut på banen for å
skifte vær og vind.

Fotballstyrene rundt om i fyl
ket burde derfor etter mitt syn få
et ultimatum, 3 påmeldte lag —
minst 1 dommer, 5 lag — 2
dommere osv. Håndballkretsen
har kommet med et slikt forslag
i lovs form og har fått meget fin
respons. Faktum er at kretsen
vel aldri har hatt så mange
dommere som i år!

"»■ BREVIK, EIDANGER « PORSGRUNN

«(

hydro
Hydro —Oljekontor
JERNBANEGT. 15 - 3900 PORSGRUNN

NemDåg
— Kom dere opp i 2dre
divisjon?
—- Nesten, men vi var best av
dem som ikke kom opp.

Telefon 51504-55300

PARAFIN

Det er derfor opp til klubbene
å få frem nye dommere fra sine
rekker. Alt for ofte ser en at
kretsens brev med oppfordring
til fotballstyrene om å stille
kandidater til rådighet går di
rekte i arkiv 2 (papirkurven!).
Men hvem er det som til syv
ende og sist blir skadelidende?
Jo, det er selvsagt klubbene!
( Kretsen må ut på annonse
sidene for å skaffe seg kandi
dater. De fleste av de derav
påmeldte er nok ivrige og inte-

FYRINGSOLJE

Ohhh»
— Den lengste nesen i verden
skal være elve og en halv
tomme.
— Jaså, men det er jo helt
naturlig.

For vår egen del har vi hatt 3
kretsdommere i aksjon i år,
Asbjørn Tefre, Gunnar Pedersen
og Thrond Kjellevold, mens An
dreas Iversen har vært oppe til
graden. Roald Reiersen var også
med fra starten av, men han
trakk seg grunnet fraflytting.
Roald kommer sikkert igjen sen
ere! Som en ser av mine tall
ovenfor holder Pors seg innen
for desse grenser dette året.
Spørsmålet er bare hvor lenge
det varer?
Thrond.

— Naturlig, hvordan det?
— Jo, hadde den vært 12
tommer, så hadde den vært en
fot.

Hva skulle vi
ha gjort uten Vidar?
Det lakker mot nytt år og en
ny sesong er allerede i gang for
fullt, men likevel går tankene
tilbake til de to foregående
sesonger og da må jeg få lov til
å takke Vidar (Kristiansen) for
hva han har gjort for foreningen
og spesielt for juniorfotballen i
Pors. Selvsagt kunne ikke Vidar
ha klart dette uten flinke med
hjelpere, men likevel det er og
blir Vidars verk!
Porsbladet har fått et meget
hyggelig brev fra Hans Petter
sen i sisteårs guttelags u.k.
hvor igjen Vidar får rosende
omtale. Vi kan så gjerne stille
oss solidariske til Hans' sine
ord. De sier kort og godt: «Takk
skaru ha, Vidar!»

Thrond.
Kulturmeldingene
over fra side 5.

som kom fram i fylkets kultur
plan, hvor «finkulturens» repre
sentanter som har laget denne
«virkelig har vist å verdsette» det
forebyggende arbeid» som driv
es innen idrettslagene. Vi får
håpe kommunens komite i så
måte har bedre innsikt. Det er
nemlig ingen unskyldning at
ungdoms- og idrettsnemda i
fylket har laget sin egen plan —
som visstnok skal bli forsøkt
innpasset i fylkesplanen for
kultur.
_
Duddi

Svar på spørsmål side 9:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mike Channon, Southamp
ton-Rodney Marsh, Manch.
City, Frank Worthington,
Leicester C., Terry Mancini,
Arsenal.
Peter Daniels, Derby.
Frank Mc Lintock, QPR.
Billy Bonds, West Ham.
Lou Macari, Manchester U.
Brian Hall, Liverpool.
Luton Town.
Arsenal.
Manchester City.
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Vei k o min en
til våre forretninger !
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Kjøtt - Dagligvarer
TOLLNES - TLF. 54848
Kjøtt — Kolonial
10 % på kolonial

NETTO . TLF. 54796
10 % på kolonial
KLYVEGT. 1 - TLF. 54292
Kjøtt

KLYVEGT. 25 - TLF. 52454
Kjøtt — Kolonial

NEPTUN MARINA
PORSGRUNN - Tlf. 50277

Alt til båten

Erik Studsrød

Porsgrunn Sykkelverksted
Storgt. 184 - Gromstul — Tlf. 50863

Til
Stoff. Irad. Smavarer.
glidelåser, klipping
bruker alle
Pursere
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De garderobesfef
du nå har tenkt å
kjøpe finner eta
kanskje blant ii
æ
Stars utvalg.
IT

1 alle rom hvor du trenger
garderobeskap - entré, soverom,
barnerom, vaskerom etc. kan du
bruke Star-skap. En enkel og
praktisk løsning. Du får Starskap i forskjellige høyder, dybder
og bredder. Dørene får du i 17
forskjellige farger og finértyper.
Vi ønsker deg velkommen til å
se vår Star-utstilling.

Star
garderobe

Husqvarna É
Salg - Service - Innbytte
v Knut Slatta - Tlf. 54630
Porsgrunn Vest

l

sfe rui
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Trygg og DBS sykler — Trygg mopeder —
Dekk og slanger — Sykkeldeler — mopeddeler —
og reparasjoner

Når det gjelder SYMASKIN

■3| i|
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Johan
Jeremiassen a.s
3901 Porsgrunn
Bjarnason Bygg
3670 Notodden
Evensen Bygg
3700 Skien

. J»;

8

-3-3

v

3

\

?

... i
,3/
-18

Laget som laget bragdene i år. Bjørn Reinholt og Alf Mikkelsen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Bakerst
fra venstre står Leif Lindstad, Ove Austad, Rolf Gunnerød, Dagfinn Jensen, Einar Gundersen, Per Boye,
Øivind Johansen og Karl Skifjeld. Foran fra venstre: Trygve Kristiansen, Thorbjørn Solstad og Olaf
Skilbred.

Selv en som ikke fikk se dette 52-laget i aksjon har jo gjennom de årene som har gått siden den gang blitt
minnet på nettopp 52-laget.
x
4 .
.. ..
..
Her var det ikke mangel på fotballkunnskap. Teknikk og innsats hadde laget ien fin blanding.

«Jeis». Jo, det var lag det! La oss håpe Pors om ikke mange ar kan fa frem noe liknende.

PO RS - BLADET

20

Mitt julleønske

Pors opp i

2dre divisjon!
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