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Kretsmesterskapet i turn for 
gutter ble arrangert av Odds 
Turnforening. Det ble turnet full 
sekskamp, og det ble vist frisk 
turn i de enkelte apparater av de 
unge gymnasiastene. KM-titlene 
gikk til LI F, Odd og Pors. Svein 
Norling ble mester i junior for 
første gang i Pors historie innen 
turn. Godt gjort Svein. Håper at 
dette var en god inspirasjon for 
gutteturn innen Pors.
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PORSBLADET nr. 1

REDAKSJONSKOMITEEN

SANOj

Organ for idrettsforeningen iors.

1946Nr. 1 Januar
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HUSK BLADPENGENE!
<f

Kr. 10,- Postgiro 54954

7^^S JANAJN.

armen
SIER

Fra redaksjonen
På side 2 viser vi første side 
av Porsbladets første nr.

Headdingen ble tegnet av 
John Fjeldvik. Den ble ikke 
godtatt av postvesenet på 
den tiden, og ny headding 
ble tegnet av Finn Klingberg

Ansvarsh.: Gudmund Madsen, 
Grønstensgt. 14, 3900 Porsgrunn 

Tlf. 54656
Kasserer Inger Åse Wickmann, 
Nybergveien, p.å. 3907 Klyve. 

Tore Halvorsen, Terje Grimsgård, 
Lars Vik, Tom Gisle Skarnes,

Ribbet,-fattig 03 mere skadelidt enn 
vel noen annen norsk idrettsforening 
stod '-Pors. da frihetsklokkenes her
lige -toner fcrekynte at atter var Nor
ge fritt. Etter 5 lange uhyggesar var 
det rimelig det ble i^oen dagers, kan
skje var det noen ukers, festrus cg 
glede, men omsider kom en da ned 
pa jorda igjen. Dessverre fcr oss. det 
var den svidde taktikks jcrd vi dalte 
ned pa.

Elter 35 ars ærlig innsats gjennom 
sma og store vanskeligheter hadde 
medlemmene ved sin enestående in
teresse, arbeidsglede, offervilje og be
geistring kjempet foreningen fram til 
en plass i solen og al.e betingelser var 
tilstede fcr en lykkelig cg ærerik 
framtid. Sa kom krigen og ulveliden 
i 1940 cg pa fa måneder la fienden i 
grus hvad 35 ars møysommelig slit 
hadde bygget opp. Vart Stadion, byg
get ferdig i 1936 som et absolutt møn- 
steran‘:gg, rasserte de sa totalt som 
overhodet mulig. Treningsbanen ble 
uten videre okkupert og bebyggzt og 
tilslutt opploste de sakalte myndighe
ter foreningen og spredte vare gjen
værende eiendeler fcr alle vinde.

gitt. Det var derfor ikke sa rart at 
cn til a begynne med følte seg litt 
handfallen og var i villredz hvor en

Vi tar gjerne mot reaksjoner 
på det som er skrevet her.

La gå — til neste nummer som 
vil komme ut i mai måned.

Gudmund Madsen.

Porsbladet går nå inn i sin 30. 
årgang. Dette vil man til en viss 
grad legge merke til i dette og 
kommende nr. da vi kommer til 
å gjengi stoff som stod i Pors
bladet for 30 og 25 år siden, som 
kanskje er like aktuelt i dag?

Likeledes kommer Thor Jen
sen til å fortsette med sine teg
ninger.

Dere vil vel også merke at våre 
annonsesider har blitt moderni
sert. Vi har også i den anledning 
fått flere nye annonsører, som vi 
ber vår lesere legge merke til for 
uten deres hjelp ville vi ikke 
makte å få gitt ut noe blad.

Bladkontingenten er fortsatt 
10 kr. og dette beløp håper vi 
blir sendt inn så fort som mulig 
på den medsendte postgiro- 
blankett eller til vår kasserer 
Inger Åse Wickmann, Nyberg- 
åsveien.

Som dere vil se har vi ikke 
funnet ny redaktør etter Thron 
Kjellevold (så den jobben er le
dig) men den øvrige redaksjons
stab skulle vel være kjent av våre 
medlemmer. For at vi skulle 
fortsette med vår avis måtte vi 
ha en ansvarshavende og under
tegnede måtte da påta seg denne. 
Jeg vil da minne dere om at vi 
fortsatt har vår medlemsavis.

Den blir sendt til ca. 500 stk. 
Alle syns det er hyggelig å få 
den. Derimot er det et annet 
spørsmål om inntrykket er det 
samme etter gjennomlesningen. 
Hvis ikke kan vi kanskje selv 
gjøre vårt til at den blir bedre. 
De fleste tar spørsmålet avis og 
innlegg altfor høytidelig. Skriv 
ned hva som ligger deg på hjer
tet. Benytt gjerne Porsgrunns-di- 
alekten, så kan du få hjelp til 
ortografien om du vil. Stilen er 
imidlertid din egen. Og nettopp 
den er det som skaper liv i et 
blad. Mange innlegg — store eller 
små — i hvert nummer, det må 
være målet. Deri ligger gleden og 
variasjonen i et medlemsblad.

håndball skal ha plass innenfor 
generalplanen vår, må vi nok opp 
i 6. Det er ønskelig med en 
peisestue i kjelleretasjen også, 
noe som skal være med til å 
skape miljø blant de aktive. I dag 
er det meget dårlig plass til 
utstyr som er nødvendig for 
moderne trening. Det må vi 
sørge for i det nye bygget. 
Videre trengs det dusjer, bad- 
stue, toaletter og garderober og
så for annet bruk av huset. I 
hovedetasjen må vi ha et større 
festlokale, større kjøkken, større 
styrerom med skikkelig arkiv
plass for de enkelte grupper og 
utvalg. I dag er vårt styrerom 
ikke annet enn et oppsamlings- 
rom for alt mulig, ting man ikke 
får plassert på andre egnede 
steder.

Så leserne nå skjønner, skal 
det mye til for å få innpasset alt 
dette i en beskjeden utvidelse av 
huset vi har i dag. Veggene må 
flyttes ut omtrent i alle ret
ninger, taket må heves i cn del 
huset, gulvet løftes i trappestua, 
veggen fra trappestua og inn må 
vekk. Hva står vi da igen med? 
Det er det den nedsatte bygge
komité skal se på.

nen ble øyeblikkelig lagt bes‘ag pa 
sem fengsel for landssvikere og har 

Da vi den 8. mai 1945 igjen kunne *vi fremdzles ingen utsikt til a fa fri- 
overta lignet Stadion mistenkelig om 
et stykke Finmarken og Rugtvedtkoi- 
Jen et uryddig villnis. ,Tr=ningsba-

med to tomme hender igjen skulle ta 
fatt. Imidlertid, et medlem hadde vi 
sem straks viste hvad han vilde og 
som eide det overskudd av interesse 
cg opp tim isme som bringer de store 
resultater. Mannen var skiløperen 
Reidar Thorstensen. Hvad han og 
hans drabanter har utrettet i Rugt
vedtkollen skal vi ikke i detaljer be
handle her. Det henvises til hans 
egen beretning i dette nr. Vi vil bare 
sla fast at her er det tatt et kjempe- 
krafttak og bare 6 måneder etter fri
gjøringen ligger Rugtvedtkollen der 
som en mønsterbakke, utvidet og ut
bedret som planlagt for mange år si
den. Med små midler er her utført 
ec arbeid som er værd mangfoldige 
tusen kroner.

Vi gledir oss til landsrennet 16. og 
17. februar. Løperne skal få bra med 
luft under vingene, og rekordmerket 
blir nekk flyttet adskillige meter len
ger ned i bakken.

Vi konstaterer med glede at alle de 
gode Egenskaper fra gamle dager med 
offervilje og arbeidsglede i spissen en
nå finns ^kvar.) blandt medlemmene. 
Rugtvedtkollen var det første resul
tatet. Hvad blir det neste ? Ny tre- 
ningsbane ? Det gjenreiste Stadion? 
Idrettshus ?

Et nytt år cr i sin begynnelse, 
et år med store oppgaver foran 
seg.

Som det gikk fram av forrige 
Porsblad, cr planene i gang for 
utvidelse av klubbhuset. Vi har 
vært i kontakt med personer 
som kan være oss til hjelp, i 
første omgang formannen i 
Idrettskretsens anleggsutvalg 
som skulle se litt på mulighetene 
for utvidelse av det som er. Vi er 
heller ikke ukjent med tanken på 
et helt nytt klubbhus fordi man 
vet av erfaring at det kan bli 
dyrere å gjøre noe ut av et 
gammelt hus enn å bygge nytt.

Hva er ønsket med et nytt hus 
eller et utvidet?

For det første må vi ha flere 
garderober. F otballavdelingen 
har sagt at de trenger minst 4. 
Skal vi regne med at også
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Stort utvalg i

Benytt 0—konomi-butikken adidas

MORILD

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

Moderne klær for deg!

— en bank for alle!

LW TAMGEM
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

Produsent for Telemark:

Lufitfetangens Bryggeri
■k

Porsgrunn Verft a.s

htttmpon

STORGATEN 124 PORSGRUNN

BEGYNN

Disse bildene 
kan bestilles 
i Porsbladets 
redaksjon.

joggesko 
fotballstøvler

turndrakter 
treningsdrakter

Klær for hele familien, 
utstyr til hjemmet 
og IDRETTSTØY

KNUT SLÅTTA - Nordenbygget 
Storgt. 136 - Tlf. 53501 

3900 Porsgrunn Intersport shop
Meieritorvet — Tlf. 52 102 — Porsgrunn

. S5. ^iåkølt Å/s
Trelast- og Bygningsartikler 

Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 - 3900 Porsgrunn

SKAU
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RUGTVEDTRENNET 76Brødrene KarlsenJ. Pettersen t
BLIKKENSLAGERVERKSTEDKJØTT-OG PØLSEVARER Klassevinnere .i Rugtvedt fre-

Telefon 51404 - PorsgrunnTlf. 52392 - Porsgrunn
V. Porsgrunn

Gren-
SPORTSHUSET

Sykler - mopeder og påhengere.

Tlf. 53594
V. Porsgrunn Telf. 52121 gav seg

Alfred Sport
A

INGE—MA A/S
Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Revisorer.Tlf. 51150

varam.

Arkivar er.

Porsgrunn

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

Erik Studsrød

Filial VEST-Tlf. 54535

€

Porsgrunn 
Sykkelverksted

Komfyrer, ovner, støvsugere etc. 
Alt i utstyr.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Trygg og DBS sykler 
Trygg mopeder 
Dekk og slanger 

Sykkeldeler 
Mopeddeler 

og reparasjoner

A 
s

Vi har her mistet tre aktedc 
og avholdte medlemmer og vi vil 
bevare deres minne i kjær erin
dring.

Stadionstyre. 
Formann: 
Medl.: 
Medl.: 
Varam.: 
Varam.:

Basse Karlsen.
Henry Hegna.
Bjarne Halvorsen.
H.M. (Dutte) Realfsen.
Egil Kristiansen.

Andreas Skilbred. 
Thor Skarnes. 
Bjarne Sundbø. 
Mary Barth. 
Mosse Magnussen.

John Dahlmann.
Thor Svcnnungsen.

Gudmund Madsen 
Inger Åse Wichmann. 
Tore Halvorsen. 
Lars Vik.
Tom Gisle Skarnes. 
Terje Grimsgaard.

Leo Weber.
Asbjørn Wennerød.
Gunnar K. Haugland.

Rolf Nygaard.
Hans Hansen.
Sven Edin.

ALT I BARNEKLÆR 
samt oppskrifter og garn.

Enkelte lurer seg selv
..... andre er våkne — sparer og sikrer seg med tanke på fremtiden: Gjennom 
de mange forskjellige spareformer vi kan tilby, oppnår De fordeler langt 
utover renter, blant annet rett til lån. For eksempel: Sparelån, Bosparelån, 
Lønnskontolån.
De virkelig store fordelene får De imidlertid ved
SPARING MED SKATTEFRADRAG.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

Vestsiden
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

Storgt. 184 - Gromstul 
Tlf. 50863

Formann: 
Medl.

»
»
»
»
»

Pors bladet. 
Ansvarshav.: 
Kasserer: 
Medl.

»
»
»

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

VELKOMMEN 
til våre forretninger! 

KJØTT - DAGLIGVARER
TOLLNES- Tlf. 50848 

Kjøtt — Kolonial 
10 % på kolonial

NETTO-Tlf. 54796 
10 % på kolonial

KLYVEGT. 25-Tlf. 52450 
Kjøtt — Kolonial

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292 
Kjøtt

Lovkomite.
Formann: 
Medl.

»

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen 

TORVET

Formann:
V.form:
Kass.:
Sekr.:
S ty rem.:
1. varam.:
2. varam.:
3. varam.:

l/ELEVISJON

THORLEIF AASLAND
Det tynnes i foreningens gam

le garde. Med Aaslands død er 
foreningens eldste æresmedlem 
gått bort.

Det var fotballen som sto Aas- 
land nærest og han var kun 15 år 
gammel da han deltok på Pors 
A-lag.

Hans idrettslige interesser gikk 
også til skiidretten, som 
utslag på mange måter.

I medgang og motgang var han 
et trofast medlem, og som med 
sitt kjennskap og erfaring på 
forskjellige felter trådte også 
støttende til innen administra
sjon.

Hovedforeningens 
tillitsmenn

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

Eneforhandler

Forretningsutvalg.
Duddi Kjellevold Rød.
Ame Rugseth.
Willy Smeplass.
Egil Bratberg.
Gerd Realfsen.
Turid Hiis.
Terje Gulliksen.
Ame Hesmyr.

Idrettsmerke komite. 
Formann: 
Medl.:

»
»
»

Huskomiteen.
Kjell Knutsen.
Anne Brekling.
Henni Kristiansen.
Helge Olsen.
Kjell Meen.
Kåre Berberg.
Torbjørn Norling.

Rep. til Kontaktutvalg.
Asbjørn Wennerød.

Realfsens Elektriske 
forretning A.s

Tlf. 50693 Porsgrunn Tlf. 50693

dag ble Torbjørn Moen, Herkules 
(junior), Einar Bekken, Kongs
berg (kl. A.) og Trond Meen,

JOHN FJELDVIK
Fjeldvik var en av Porsbladets 

trofaste medhjelpere fra bladets 
begynnelse til de siste år.

Elan satt som bladets kasserer 
i en årrekke, og var også mannen 
som tegnet den første headingen 
for bladet.

Fjeldvik var alltid villig når 
han kunne gjøre Pors en tjeneste, 
og hans mange idrettsvenncr vil 
savne denne omgjengelige og 
greie karen.

Den nå årlige Grenlandscup i 
hopp som Pors, Skotfoss og Odd 
står som arrangører for begynte i 
Rugtvedtkollen fredag 13. mars. 
Bakken viste seg i førsteklasses 
stand etter utbyggingen og bakk- 
rekorden var nære på å ryke da 
Magnar Larsen smalt til med et 
hopp på 75 m. Det var 11 m 
over det kritiske punkt og juryen 
måtte da sette ned farten. Ren
nets suverene vinner var Einar 
Bekken, Kongsberg med hopp på 
73 og 72,5 m. Dette var tange
ring av John Hasslands bakke - 
rekord.

Ørn (kl. B).
Bestemannspremien i 

landscupen (3 renn).
Klasse over 20 år: 1) Einar 

Bekken 645,8, 2) Bjørn Kristian
sen 631,9, 3) Jørgen Nordskog 
585,4, 4) Alf Hansen 568,4.

Junior: 1) Torbjørn Moen, 
Herkules 554,1, 2) Knut Ski, 
Slemmestad 545,1, 3) Leif Åsen, 
Kongsberg 527,2, 4) Arnfinn Se- 
lander, Storm 519,4.

Porsgrunns Auto A/s
I

ERLING ANDERSEN
Andersen var i yngre år en 

ivrig skientusiast innen Pors. Det 
er ikke få km han har vært med 
på å rydde å gå opp ved skigrup- 
pas forskjellige arrangementer.

De siste år var Andersen et 
ivrig medlem i seniorlauget hvor 
han utførte et meget verdifullt 
bidrag til foreningens ve og vel.
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ET IDRETTSMINNE

unge gutter be-
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Arets Porsgutt
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8 PORS-BLADET

Sakset fra Porsbladet for 25 år siden:

Hjertelig takk til I.F. Pors, samt 
fotballgruppa og bandygruppa 
for blomster og konfekt som jeg 
har mottatt på sykehuset.

Hilsen Tor Svenungsen.

... og Porsbladet ønsker Tor 
god bedring!

vV4
tråkke ned 5 meter av den første 
anviste fart, men Kongsgård hadde jo 
så god kjennskap til bakken og han 
mente det var fart nok der vi sto. Så 
begynte det. Kongsgård 81, kraftig 
jubel, og hopplengdene varierte da 
mellom 70 og 83, En av løperne falt 
ned på ryggen, men han slo seg ikke 
for bakken var som en bakke skal 
være, god og fast under og et passe 
løst lag opp på. Min tur kom først av 
oss, jeg la i veg. Farten øket ettersom 
en kom nærmere hoppet, og jeg måtte 
legge meg forover ettersom luftpres- 
set øket. Den lille svake forhøyningen 
en stund før hoppet, var en formelig 
klar bakken. Jeg var jo ikke vant med 
slik fart i tilløpet, og her var den 
visstnok over 90 km. Jeg gikk likesom 
rett fram i satsen, så for meg ble 
svevet merkelig lett, og kunne mer 
ligge nærmest å flyte. Jeg fikk godt 
nedslag og stod kanskje for støtt, for 
aktive. Overgangen som igrunn var 
noe brå fikk meg noe ut av balanse, 
og der Kongsgård hadde snudd falt 
jeg, på grunn av en hvis sløvhet. Dette 
kostet meg et trekk på 4 poeng eller 
ca. 20-25 m. Jeg reiste meg, hørte 
folk heia og kjente ropte på meg og sa 
det var 79 m, og det stemte, tavla 
viste det. Jeg var igrunn fornøyd, for 
folk sa at jeg ikke kunne få noe trekk 
for det. Arne som hadde nummer 
etter meg kom og fikk et meget godt 
hopp på hele 82 m. Så ikke lenge 
etter kom Per, og hva skulle han 
kunne klare. Jo, han skuffet ikke, et 
meget flott hopp på 85 m, dagens 
lengste og jubelen ville nesten ingen 
ende ta. Erik Kårstein var etter Per, 
men var adskillig kortere på meterene. 
Vi tre fra Pors ble overøst med all 
slags pointering slik som det var fatt, 
det hadde vi aldri trodd, kan dere 
klare noe lignende om igjen, flere fra 
Kongsberg datt, husk på pokalen og 
m.m. Jeg husker vi snakket med 
Torleif Aaslandd som likesom snakket 
mer som en far for oss, og mente det 
her så ut til å kunne bli en bragd av 
oss tre. Men ikke la dere lokke over 
evne, mente han, og det tror jeg ingen 
av oss gjorde. Neste omgang kom, og 
jeg må si at nå følte jeg meg mer 
hjemme. Det hele tror jeg også ble 
mer sikkert, for jeg kom godt ut og 
var liksom aldri i tvil, noe som jeg i 
grunn er. Jeg fikk et av mine aller 
beste hopp til å klaffe helt ut, ikke 
minst nedslaget. Denne gangen lot jeg 
ikke overgangen lure meg. Da jeg 
snudde på sletta var jubelen større 
enn første gangen, og da tavla viste 
84 1/2 kan jeg ikke si annet enn at 
det gikk en barnslig glede og en viss

Når en skal fortelle om et idretts
minne så kan det være så mye som 
kan renne en i hu.

Det minne som jeg vil fortelle 
om, er i grunn ikke fremmet for de 
fleste. Det er Narekollrennet 1936. 
Det blir jo det nærmeste seg selv en 
best husker. Jeg hadde sett denne 
bakken for, men det bekjendtskapet 
gjorde den ikke særlig tiltrekkende 
for meg. Jeg falt det ene hoppet jeg 
hadde, og rev bindingen istykker. H. 
Espedalen odela begge bena. Per had
de provehoppet den flere ganger siden 
og kunne bare gi lovord om den. Pors 
meldte på Per, Ame og meg, og dette 
gledet vi oss til, for vi var jo ikke vant 
til å hoppe mer enn en 45-50 m. Arne 
og jeg hadde vært opp i Rugtvedt hele 
lørdag ettermiddag og hoppet bakken 
ned for å vende oss til stor fart på 
hoppet.

Dagen kom og vi reiste oppover på 
7,19-toget om morgenen. Her traff vi 
en masse mennesker og mange kjente 
vi også. Været var ikke helt bra å se til 
for det var tåke og disig luft, men 
ettersom vi kom oppover mot Norda
gutu lettet været og solen skinte i 
mellom. Per, Arne og jeg gikk om
trent til bakken med det samme og en 
del publikum begynte også å svinge 
oppover. Det tok 1/2 t. av 3/4 før vi 
var oppe. Jeg husket ikke bakken helt 
igjen, men tenkte meg den så stor som 
jeg kunne, men den var større.

Redd var jeg i grunn ikke, selv om 
jeg tok det noe mer alvorlig enn 
vanlig. Det var allerede kommet en 
del både løpere og publikum, og den 
tiden som var igjen før det skulle 
begynne brukte vi til å prøve og 
smøre skiene våre (i overgangen) for 
unnarennet hadde jeg ikke noe lyst 
på, for det var et stykke arbeid å 
komme opp. Ertesuppe og pølser kun
ne en få kjøpt i bakken, og jeg tror 
det slo veldig godt an, spesielt med 
ertesuppe. Vi fikk numrene våre. Jeg 
tror jeg hadde nr. 29, 30 gikk ut, 
Arne 31. Vi gikk til toppen for å gå 
igang med dette som jeg hadde tenkt 
på nå i lengre tid. Det var nå så mye 
publikum som aldri jeg hadde hoppet 
for før. Det var nå helt strålende vær 
og bakken virket helt innbydende 
trass sine voldsomme størrelse. Et par 
prøvehopp av noen unge gutter be
viste at her kunne det bli lengder. 
Bakkerekorden tror jeg var på noe 
rundt 74-75 m.

Arnold Kongsgård som var en av 
dem som først skulle gå ut, ropte ned 
til dommeren og sa at farten ville bli 
for stor, og vi tråkket ned en 20 
meter. Dommerne sa at vi skulle

liten stolthet igjennom meg. Dette her 
hadde jeg igrunn ikke tort håpe på 
engang. Arne kom og var like god som 
han var første gang og la på til 83. 
Kjente og ukjente stimlet omkring 
oss, og vi ga ganske sikkert uttrykk 
for’glede over det hele. Nu var det 
Pers tur til å komme. I mellomtiden 
hadde Kongsgård falt på 87 og flere 
var kommet helt opp til hans lengde. 
Nå kom han, og dette ble noe en 
vanskelig glemmer. Høyt, rolig og 
behersket og kom ned som han skulle 
ha hoppet fra en taburett. Det hele 
var i grunn til å ta pusten fra en. Så 
brakte bifallet løs og ville ingen ende 
ta, og da 88 m ble vist på tavlen var 
folk elleville. Vi tre stod sammen da 
Erik Kårstein kom. Ja, jeg tror vi ikke 
var helt sikre før han hadde tatt 
bakken, og tavlen viste 87 1/2 m, ja 
da var saken klar. Bakkerekorden var 
Per og Pors’, og en som kan sees ut til 
å bli vanskelig å slå. Etterpå var det 
Per og Pors og av og til ble det også 
nevnt brødrene Røed. Det var likesom 
at du var kjent med alle med en gang. 
En liten ting kan nevnes. Etterpå var 
Per, Arne og jeg på vei opp for å gjøre 
et ekstra hopp, men ble nektet under
veis av Kleppen, som mente det kun
ne gå galt. At Per hadde hoppet bort i 
mot 100 er jeg ikke i tvil om, og vi 
hadde vel havnet på mange og nitti. 
Ja, det hadde blitt ekstra hopp! Etter
på snakket vi jo med mange kjente 
deriblandt Th. Aasland og han mente 
at i dag var vi så flinke at vi måtte 
reise til Bø på premieutdeling, og 
stakk til oss reisepenger dit.

Nede på Nordagutu var det om
trent som en maurtue. 4-5000 men
nesker på en gang på ikke større plass, 
så er det ikke noe rart at dører ble 
trøkt inn og vinduer knust. Vi fikk 
komme inn bakveien og forsyne oss 
gratis. Det tømtes med folk etterhvert 
som togene gikk, og vi tok toget til 
Bø for å overvære premieutdelingen.

Det ble 1. og 3. i jun. og 8. i kl. A + 
1 lagspokal og 1 aksje i en annen. 
Navnet Pors og våre gikk igjen flere 
ganger. Det var første gangen jeg var 
på prmieutdeling i Bø. En liten epi
sode. Damene sto her på den ene 
siden og guttene på den andre (2 
jenter til hver gutt). Jeg bød en dame 
å danse og danset som vanlig to 
danser, takket for dansen og ville gå, 
men nei, hun holdt meg i hånden,’ 
begynte å gå mot døren. Nå tenkte 
jeg, er det alvor? Men nei, hun stod 
ved døren da jeg bød henne dansen, 
og her var skikken den at herren 
fulgte damen tilbake etter dansen.

Vi tok et tog fra Bø til Nordagutu, 
og så--------et godstog til Porsgrunn.

Hjemme ble vi mottatt med glede 
og begeistring, for de hadde jo ikke 
ventet noe slikt. Synd at ikke far min
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Brede Halvorsen smilende og 
glad etter å ha mottat prisen som 
Pors beste i 1975. Han blir her 
overrakt denne av hovedfor
eningens sekretær Egil Bratberg 
på vegne av ”Porskroa” som har 
skjenket denne til den Porser 
som har gjort den største pres
tasjon i året som har gått. En 
enstemmig jury fant fort ut at 
Brede var årets Porsgrutt med 
hans representasjon både på fot
ball og bandylandslaget.

Porsbladet gratulerer.

r 'fe '.-.B 0 ' "
■i '■ æI Å ..

teressert i denne nye serie. I Pors 
ser man meget positivt på dette 
nye tiltaket. Det er klart at det 
vil koste noen kroner, men det 
mener man å ha igjen ikke minst 
sportslig sett.

Kampene i u-serien vil ta 
til ca. 9. mai, og vil etter en 
pause fra St.Hans til ut i august, 
bli ferdigspilt ut på høsten. Det 
skal spilles enkel serie, og det vil 
bli gitt dispensasjon for inntil 
fire spillere når det gjelder al
dersbestemmelsene. Forslaget til 
kampliste er satt opp med søn
dag som spilledag, men det er 
ikke noe i veien for at klubbene 
kan møtes på andre dager, som

For de større fotballklubbene 
har det ofte vært et problem å 
engasjere alle de spillere man har 
i stallen. Det er ingen som sesong 
etter sesong trives med å slite 
innbytterbenken og få slippe til i 
ny og ne.

For om mulig å bøte en del på 
dette har den såkalte Seriefor
eningen, som består av klubbene 
i 1. og 2. divisjon med Norges 
Fotballforbunds velsignelse for 
kommende sesong opprettet en 
ungdomsserie for spillere i al
deren 18-23 år. Det ble avholdt 
et møte i forbundets regi hvor 
Pors, som eneste klubb utenom 
våre to øverste serier, var rep
resentert, og som er meget in-

Wr® med □ ny ungdomsserie
måtte passe bedre inn i det 
obligatoriske kampprogrammet.

I den nye serien skal følgende 
klubber delta: Lyn, Frigg, Våler
engen, Skeid, Strømagodset, 
Mjøndalen, Hamkam, Lillestrøm, 
Fredrikstad, Sarpsborg og Pors.

Det foreløpige kampprogram 
for serien er satt opp slik: 9. mai: 
Pors—Lyn. 16. mai: Frigg—Pors. 
23. mai: VIF—Pors, 30. mai: 
Pors—Skeid, 13. juni: Strøms
godset— Pors. 20. juni: Pors- 
Mjøndalen. 15. august: Lille
strøm—Pors, 22. august: Pors— 
Hamkam. 20. august: Fredrik
stad—Pors. 5. september: Pors- 
Sarpsborg.
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PORS KR.KR.PQPSh
PORSKROA

Tlf. 54922
Stedet hvor Porsere møtes! i1?76Porsgrunn

Andr. AaslandVEST BAR Esso service V. Porsgrunn

TOYOTA
W1EREEN

A.N.Funnemark
Komm. for Norsk Tipping A/S

i ■

PARKRESTAURANTEN

E
//ESSEM plast

Gunnar Jorgensen Tlf. 50538 Porsgrunn Vest

DUDD1 VED RORET!

Stedet hvor Porsere 
stikker innom når det 

gjelder aviser og blader.

Elektrisk forretning med godt utvalg 
i lamper, gaveartikler etc. 
Husk at vi også har rett til 
å utføre EL-installasjoner.

Autorisert Installatør 
Vestregt. 16 — Telefon 50880 

Porsgrunn

FRUKT-TOBAKK 
SJOKOLADE

vi greIer 
LØFTENE!?

KOMMUNE- 
BRYGGA?

KLÆR TIL ENHVER! 
Stort utvalg - høy kvalitet 

rimelig pris

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 - Porsgrunn

Johan 
Jeremiassen a.s 
3901 Porsgrunn 
Bjarnason Bygg 
3670 "otodden 
Evensen Bygg 
3700 Skien

ClELEMARKSMESTER)
JUNtoR

z-, GUTTER

PETTER 1 
STÉfN

TOM GISLE

v/ Broen 
Storgt. 84b — Porsgrunn 

Tlf. 50834

KABLENE Q
PÅ STADlON

BLE PÅSATT 8. FEBRUAR. 0

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

SMÅGUTTER

Vestsiden 
Blomsterforretning 

Numme og Handeland 
tlf. 51730 — V. Porsgrunn 

Blomster for alle anledninger 
i inn- og utland. 

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

REREX
Torggt. — V. Porsgrunn

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park” De garderobeskap 

du nå har tenkt å 
kjøpe finner du 
kanskje blant 
Stars utvalg.
I alle rom hvor du trenger 
garderobeskap - entré, soverom, 
barnerom, vaskerom etc, kan du 
bruke Star-skap. En enkel og 
praktisk løsning. Du får Star- 
skap 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 I 
garderobe!

/Q /Gå til 

1 JOsmcseii
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632
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Turngruppa 30 ar

36. stykker.

Visste du at • . •

i1

Fra turngruppas 
jubileumsfest

for 25 år siden
• tok Jeisen m/frue skimerke i 
gull.

Schjøt, 
Wærstad,

• j

• Som leserne vil se har vi her 
tatt med vesentlig fra vinter
idrett men i de neste nummer vil 
vi plukke frem stoff fra sommer- 
idretten.

Herrer
Thor Skarncs, William Grot

nes, Lars Grotnes, Arne Sten- 
quist, Bjarne Sundbø, Kai Tan
gen, Vidar Kristiansen, Andreas 
Skilbred, Bjørn Reinholt, Magne 
Aardalen, Øyvind Nenseth.

11 stykker.

') '

\ .

I

Bent
Eva

Ragna Lorentsen,

a ’ -W. A

'■ .-<A:

• tapte bandy gruppa i finalen 
om kretsmesterskapet for Eidan
ger som da spilte i 1. divisjon. Vi 
tapte også for Bragerøen om 
opprykk til 1. divisjon.

Jalt 47 har 
fullført prøvene iår

Herav har 4 tatt merket i gull, 
3 i sølv og 3 i bronse. 2 har 
fullført prøvene for Statuetten 
nemlig:
Else Grotnes og Gerd Realfsen.

Vi gratulerer!• var det før det internasjonale 
aftenhopprennet 8. mars i Rug- 
tvedt opptil 1,5 m snø, og dis
ponent Thommessen lot oss for 
andre gang disponere Parkrestau- 
rantens 1. og 2. etasje til premie
utdeling.

• at Pors opererte med over 50 
deltagere i gutteskirennene og 
over 30 seniorløpere på en 
søndag

• var Bjarne Olsen formann i 
boksegruppa samtidig som han 
var topp aktiv.

| VT-

/

Hk/

Et idrettsminne . .
FRA SIDE 8

skulle vært der for Narekollen og 
rennet den dagen tror jeg var en 
opplevelse for andre enn meg. Hver 
løper ble hyldet på en måte som bare 
en idrettsstjeme i vanlig forstand. Et 
virkelig begeistret publikum som verd
satte de aktives prestasjoner som in
gen annen bakke kan tåle sammenlig
ning med.

En slik dag som Narekollen 1936 
tror jeg det er mange både aktive og 
passive som ikke så lett glemmer.

Dette er kun skrevet rett ned etter 
som det rant meg i hodet.

Einar Røed.

• ble maleriet av det første 
prøvehoppet i Rugtvedtkollen 
ved Andr. Nilsen avduket. Male
riet var utført av Finn Klingberg 
og har fremdeles sin hedersplass i 
klubbhuset.

Alt i alt må en vel kunne si at 
tilslutningen er bra, selvom det 
hadde vært ønskelig med flere 
deltakere av det såkalte ”sterke” 
kjønn. Utvalget har bestått av: 
Thor Skarnes, Mosse Magnussen, 
Mary Barth, Bjarne Sundbø og 
Andreas Skilbred.

Disse sier takk for samar
beidet iår og ønsker vel møtt til 
en ny sesong i 1976.

ooooooooooo

• var Grethe Hartvigsen instruk
tør for over 70 ivrige turnjenter i 
Pors Klubbhus i meget trange 
kår. Det største ønske var den 
gang matter, idag er det uten tvil 
Turnhall på Vessia.

U976 
Merkeprovene gjennom 10 år

Ettersom 1975 var den 10. 
sesongen vi har gjennomført 
idrettsmerkeprøvene, kan det vel 
kanskje være på sin plass med en 
liten oversikt over hva som er 
bedrevet i denne perioden.

Vi startet som kjent med 
prøvene sommeren 1966, som en 
liten begynnelse. Dengang var 
det 15 stykker som fullførte 
prøvene. Ikke noe imponerende 
tall akkurat, men siden har det 
øket smått og jevnt for hvert år. 
I 75 var tallet 47 deltakere, så 
interessen er absolutt tilstede. 
Særlig blant kvinnene er øvel
sene blitt populære, og disse er 
da også i desidert flertall, hvilket 
følgende tall også vil vise:

I tillegg til de voksne utøvere 
har vi skoleungdom (Klyve 
skole) som har sine faste idretts- 
dager hvert år på vår stadion. I 
denne 10 års perioden har vi 
måttet arbeide under skiftende 
forhold bl.a. på grunn av foran
dringer på selve stadion, så det 
har ikke alltid vært så lett å få 
unnagjort de forskjellige øvel
sene. Men eventuelle vanskelig
heter er blitt tatt med godt 
humør, og etter hvert er for
holdene blitt ganske stabile, selv
om vi nok kunne ønske forbed
ringer på enkelte felter. F.eks. 
Utbedring av løpebanene, mere 
plass til hopp- og sprangbaner, 
større utvalg i øvelsesredskaper, 
samt dusj og toalettrom for 
damene. Alt dette koster selvsagt 
penger, og er det noe vi mangler, 
så er det økonomiske midler. Vi 
arbeider nemlig med svært be
grensede sådanne, så dette er 
altså en ønskedrøm, og foreløbig 
får vi smøre oss med tålmodig
het.

Vi er selvsagt takknemlig for 
den hjelp vi kan få, og allerede 
har fått av Hovedstyret i disse 
årene. Eier er det selvfølgelig 
adskillige større og mer påtreng
ende prosjekter som kommer 
foran. Foreløbig greier vi oss nok 
med det vi har til rådighet, men 
en må jo ha lov til å håpe!

For Idrettsmerkeutvalget 
Andreas Skilbred

I disse .10 årene har vi hatt 
300 deltakere som har gjennom
ført 1500 godkjente prøver. Av 
disse 300 deltakere er 212 kvin
ner og 88 menn, altså et overbe
visende flertall for de såkalte 
”undertrykte”. Der er utstedt 
diplomer og merker til:

66 bronse, 56 sølv og 45 gull. 
Videre er det 9 stykker som har 
erobret Idrettsmerkestatuetten, 
som er et foreløbig mål for de 
fleste merketakere. Disse er:

Harriet Fjeldvik, Eva Melby 
Andersen, Bjørg Frenvik, Berit 
Schjøt, Else Grotnes, Gerd 
Realfsen, Einar Gundersen, Thor 
Skarnes, Andreas Skilbred.

Ikke så mange akkurat enda, 
men vi har mange ”på lur” i de 
kommende år.

Pors turngruppe markerte sitt 
30-årsjubileum lørdag 20. mars 
med over ett hundre gjester. En 
mengde gaver og blomsterhilsner 
ble jubilanten til del. Blant gjes
tene var blant annet turnkretsens 
formann Rolf Fostvedt. Et 
hyggelig innslag var overrekkelse 
av blomster til tre av gruppens 
medlemmer — som alle har vært 
med i alle de 30 år gruppen har 
bestått, nemlig Grethe Hartvig
sen, Marit Jansen og Elen Mart- 
hinsen. På bildet styret i jubi
leumsåret. Bak fra venstre: Har
riet Fjeldvik, Wenche Eriksen og 
Else Grotnes. Foran hoved
foreningens formann Duddi 
Kjellevold Rød og turngruppens 
formann Reidun Skilbred. 
(Foto: Roger)

f

Damer
Else Grotnes, Gerd Realfsen, 

Herdis Mørk, Inger Åse Wich- 
mann, Bent Schjøt, Lillian 
Elseth, Eva Wærstad, Sissel 
Wold, Ragna Lorentsen, Åse 
Tangen, Wenche Eriksen, Mary 
Barth, Mosse Magnussen, Marit 
Sundbø, Ruth Jørgensen, Hildur 
Grobeck, Torborg Flellerich, 
Tulle Skilbred, Anne Helene Hal
vorsen, Karin Pettersen, Fine 
Hansen, Reidun Skilbred, Bjørg 
Frenvik, May Haugland, Grethe 
Moen, Astri Schjøning, Eva Mel
by Andersen, Constanse Lie, Åse 
Christiansen, Magda Reinholt, 
Duddi Kjellevold Rød, Turid 
Hiis, Inger Lise Langli, Liv Chris
tensen, Gunn May Haugland, 
Hilde Tveråen.

• ble Alf Lokka klubbmester i 
Rugtvedtkollen med Per Johan
nesen, Birger Liane, H. Haukedal 
og Per Boye Abrahamsen på de 
neste plasser. Junior ble vunnet 
av Leif Melby, fulgt av A. Sol
gård, Arne Stenquist og Bjørn 
Andvik.

Rapport fra 
Idrettsmerkeutvalget for 1975

• slo Bjarne Olsen igjennom 
som toppidrettsmann for Pors 
med sine 7 internasjonale kam
per 6 seire og 1 meget omdisku
tert nederlag mot Sverige.

m
nelsen 
me ren 
nesten
Mange benyttet fritida til å bade 
og sole seg, og dette er ikke 
akkurat det beste middel til å 
oppnå sterke resultater. Men vi 
har fått en ”stab” av faste mer- 
ketakere, som sikkert vil trekke 
flere kandidater til trenings- 
kveldcne.

lår som tidligere har Klyve 
Skole hatt sin tradisjonelle 
idrettsdag på våre baner. Denne 
gang var de begunstiget av det 
herligste vær, og det er en hel 
liten opplevelse å se hvor ivrig og 
entusiastisk alle disse ungene 
(og lærene) går inn for konkur
ranse.

Damene er som før i flertall, 
et solid sådant, og trives utmer
ket med øvelsene. De går til 
øvelsene med friskt mot og godt 
humør, slik som det skal være, 
selvom det ikke alltid går som en 
skulle ønske det. Mannfolka er 
tregere og ser for alvorlig på 
dette som jo er en lek, men med 
alvor i.

Følgende fullført prøvene:

Forberedelsene til idretts- 
erkeprøvene tok til i begyn- 

av juni iår. Hele som- 
var jo enestående fin, ja 
for varmt sommetider.
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Referat fra damegruppas årsmøte
(«hydro

Hydro —Oljekontor
JERNBANEGT. 15 - 3900 PORSGRUNN

Telefon 51504- 55300

FYRINGSOLJEPARAFIN
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Generelle betraktninger 
omkring vår forening.

Berit Schjøth 
Daniel Teigen

Semorklubb 
har avholdt årsmøte og følgende 
ble valgt med i styret 1976.
Hans Haukenes, formann, An
dreas Skilbred, Erna Kittilsen, 
Åse Tangen, Erik Larsen, styre- 
medl. Varamenn Ame Findal og 
Werner Austad.

PORS SERVICE SENTER
Inneh. Eie & Nordahl

Lanagt. IQ, Porsgrunn V. lelefon 54 320.

Utdrag av 
hovedforeningens 
årsberetning

Kjellevold Rød damegruppa for 
pengene, det gode samarbeidet 
og god innsats.

Spesielt takket hun Henny 
Waage for hennes arbeide i 
damegruppa og i hoved
foreningen og ønsket Liv Meen 
velkommen.

Med hilsen 
Marit Larsen 

sekr.

ooooooooooo
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”TURNJENTA”.
THORBORG HELLERICH 

fikk utdelt turngruppas pris 
”Turnjenta”, under årsmøte.

Thorborg har gjennom mange 
år vært med i styret, komiteer og 
utvalg. Hun har vært tillitsmann, 
og hun har alltid vært villig til å 
ta et tak. Dessuten har hun 
gjennom en årrekke vært aktiv 
turner og er det fortsatt.

OOOOOOOOOOO

Pors damegruppe avholdt sin 
ordinære generalforsamling tirs
dag 4/11-75 på Klubbhuset, un
der ledelse av formannen. 32 
damer var tilstede. Duddi Kjelle
vold Rød møtte som repre
sentant for hovedforeningen. 
Formannen ønsket alle velkom
men og leste dagsorden.

Spesialiteter: Bensin, olje, smøring, dekk, 
hjulbalansering, kvikk-vask, kiosk m/ brus, 
is, sjokolade, aviser, tobakk, sigaretter, etc.

Problemer, både store og små, 
melder seg til stadighet, men det 
skulle vel bare mangle når en 
forening som vår — med en 
medlemsstokk på langt over 
1.000 — skal holde i live så 
mange aktiviteter både av sosial 
art, fritidsklubb, ungdoms- 
arbeide og ikke minst alle de 
grener av idrett som blir øvet, og 
ellers oppgaver som vi mener det 
offentlige naturlig burde ta seg 
av.

Alt dette og hint hadde man 
jo ikke maktet- uten en iherdig 
stab av mennesker i alle grupper, 
som utrettelig året rundt ar
beider med å skaffe penger til- 
veie.

Videre tenker vi på alle de 
ledere som samler ungdom i alle 
aldre — både på banen, isen, i 
bakken, i ringen, i salen eller 
hvor det enn måtte være.

Et utstrakt sosialt ungdoms.- 
arbeide mener vi dette er, hvor vi 
skaffer dem et sted å være, et 
hus å holde til i, og ikke minst 
forsøker å hjelpe alle disse ung
dommene til å utvikle seg til 
gode samfunnsborgere, samtidig 
som vi lærer dem å drive den 
idrett de selv velger, til å konkur
rere både hjemme og ute, slik at 
navnet PORS må vinne gjenklang 
så det monner, slik det i 70 år 
har gjort.

Når vi nevner dette, må vi 
ikke glemme — og dette er en 
vesentlig ting — at alt dette 
arbeide blir utført som ren dug
nad. Ingen har dette som levevei.

At folk år etter år holder det 
gående, tar en hvilepause og 
kommer igjen, må jo være kjær
lighet og troskapen til den klubb 
som bærer navnet PORS, som de 
cn gang for alle har sluttet seg 
tiL E.B.

TOM
På turngruppas årsmøte fredag 

28/1 1-75 ble følgende styre 
valgt:
Formann: Reidun Skilbred
Viseformann: Harriet Fjeldvik 
Sekretær: Else Grotnes
Kasserer: Wenche Eriksen
Styremedlem: Karin Høimyr
1. varamann:
2. varamann:

Også i år har vår arrange
mentskomite jobbet veldig godt. 
Hele 8.000,— kr. ble overrakt 
formannen under årsmøtet. 
Komiteen består av: Formann 
Marit Jansen, Fine Hansen, Tor- 
borg Hellerich, Dagmar Dahl 
Mikkelsen, Karin Pettersen, Sol
veig Jacobsen, Harriet Fjeldvik, 
Tulle Skilbred.

1. Årsberetning.
Årsberetningen ble opplest og 

godkjent.
2. Regnskap.

Regnskapet som iår viste et 
godt resultat ble referert og god
kjent.
3. Valg.

Valgkomiteen leste opp sitt 
forslag. Formannen kom med 
forslag på Magni Austad som 
formann, men da denne ikke 
kunne påta seg dette, ble for
slaget trukket tilbake.

Styret fikk følgende sammen
setning:
Formann Liv Meen (ny).
Viseformann Magni Austad (ny). 
Kasserer Else Liv Rcalfsen (gj.) 
Sekretær Marit Larsen (gj.) 
Styremdlemmer Anne Brckling 
(ny), Ragnhild Kristiansen (gj.) 
Festkomitc: Ågot Knutsen, Liv 
Bjerkely, Bitten Jensen, Marit 
Hansen, Unni Johansen, Else 
Sjåberg.
Valgkomite: Jorunn Karlsen, Åse 
Larsen, Ingebjørg Austad.

Den avgåtte formann takket 
for seg, og hun takket styret og 
medlemmene for samarbeidet i 
den tiden hun har vært formann.

Hun ønsket den nye for
mannen velkommen og lykke til. 
Britt Ny hagen overrakte cn liten 
tinnvase m/inngravering og 
blomster som takk for det ar
beide hun har utført i dame
gruppa.

Den avgåtte formannen over
rakte blomster til Britt Ny hagen 
og Jorunn Karlsen som også gikk 
ut av styret og takket dem for 
innsatsen.

Henny overrakte hoved
foreningens formann kr. 
10.000,— på bankboka som er til 
utvidelse av Klubbhuset.

Så serverte festkomiteen dei
lige smørbrød og kaffe.

Etter kaffen takket hoved
foreningens formann Duddi
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TEXACO
Vi utfører

SMØRING-OLJESKIFT

VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i Har ”Beiten” klart nye N.Mestere?
,-p » ,iri .ru «t» ic~» «r» «g» «s»

BILREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

OMEGA
i takt med tiden!

Alt i forsikring

SKIENSKIEN

BREVIK,EIDANGER* PORSGRUNN
SPAREBANKEN

Resultatet er usikkert — 
Heigarder — Bruk

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 — 24 221

Branntakstbestyrer 
Anders Bj. Kassen 
Skolegt. 2
Tlf. 52238 - 50684 
Porsgrunn

SPAREBANK 
Banken der du bor.

Fra 
bokse- 
fronten

19.49,
20.25,
22.42.
16 år — jenter: 1. Helga Bjørn- 
stad 22.40.

Til Norgesmesterskapet for 
gutter lørdag og søndag 3. og 4. 
april i Trondheim, stiller føl
gende gutter med fra Pors: Char
les Sødcrholm, Fred Larsen og 
Ole Petter Karlsen.

Til Europamesterskapet som 
går av stabelen i Tyrkia i sep
tember, har forbundet mest 
sannsynlig tenkt å sende 4 mann. 
Hvis dette skjer, så blir etter all 
sannsynlighet Petter med. Da 
blir det ekstra hard trening ut
over med 2 ganger pr. dag, og 
forbundet vil da matche disse 
gutta i kamper utover som
meren, for som sagt konkur
ransen i dette mesterskapet er 
knall hard.

Thor Skarnes har som kjent 
vært sekundant og trener for 
junior landslaget.

Øystein Nenseth.

/©[piraiK^

V<~^^OiTTILSEN s
/rørt’PORSGRUNN

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Norges 
Brannkasse

Vi har iår vært begunstiget 
med et mer ski vennlig vær enn 
de siste sesongene og dette har vi 
merket på øket rekruttering. I 
flere renn har vi deltatt med over 
30 løpere og samtlige har også 
vært flinke til å trene. De ivrigste 
har trent 4 ganger pr. uke og 
deltatt i renn lørdag og søndag, 
men dette må også til dersom en 
vil hevde seg. Vi har nå faktisk 
kommet så langt at trening må 
drives hver dag, helt ned i de 
yngste klasser, og treningen må 
være systematisk og riktig lagt 
opp for de forskjellige årsklasser.

Resultatene har også i år vært 
veldig gode og vi har løpere helt i 
toppen her i kretsen som med 
litt mer erfaring vil komme med

10.36, 2. Trond Boye 10.38, 3. 
Egil Myhre 10.40, 4. Bjørn J. 
Jacobsen 10.59.
13 år — jenter: 1. Tove Stenquist 
13.09.
13 år — gutter: 1. Bjørn Barth 
11.34, 2. Hans Olav Berge 12.47, 
3. Kjetil Fløllen 13.40, 4. Ulf 
Strand 14.25, 5. Tor P. Johnsen
14.32, 6. Tom Nystad 15.19.
14 år — gutter: 1. Rune Bjerkely
21.33, 2. Roy Kristiansen 2.11, 
3. Robert Robertsen 24.10.
15 år — jenter: Mariann Aske- 
dalen 23.34.
15 år — gutter: 1. Inge Bjerkely

2. Jan Helge Larsen
3. Stig H. Jacobsen

må ha for å 
toppen in-

qå til

stormskritt. Vi har deltatt i 19 
renn i år og har fått 75 premier. 
Bjørn Barth har blitt kretsmester 
for tredje år på rad og han ble 
også områdemester. Vårt gutte
lag i KM stafett ble nr. 2 etter en 
kjempefin innsats der de slåss 
med Storm om seieren helt til 
målstreken. Vi har deltatt med 
våre fremste løpere i endel større 
renn på Østlandet der de har vist 
at de kan kjempe jevnt med 
løpere fra hele landet.

Vi cr i vår avdeling svært 
avhengig av løpernes foreldre for 
å få kjørt løperne både til tre
ning og konkurranser og de har 
iår som før vært flinke til å følge 
opp sine håpefulle.

Langrennsgruppa.

Boksegruppa har i år ikke hatt 
fullt så god sesong som tidligere. 
En del av dette skyldes først og 
fremst at to av våre meget lov
ende gutter, Stein Halvorsen og 
Tom Gisle Skarnes avtjener sin 
førstegangs tjeneste.

Disse gutta har da dessverre 
ikke fått den sparring og trening 
de nødvendigvis ° ’ 
være med i 
ternasjonalt.

Gutta har allikevel rukket å ta 
med seg en del, og spessielt må 
her nevnes de mange inter
nasjonale seierne. Petter Rød 
Pettersen og Stein Flalvorsen har 
begge beseiret topp boksere fra 
Danmark, et land som er kjent 
som boksenasjon.

Boksegruppa har i år hatt fast 
3 mann på landslaget, hen
holdsvis Stein, Petter og Tom 
Gisle. Mot Danmark var det bare 
Stein som vant etter meget god 
teknisk boksing. Petter har se
nere i sesongen møtt samme 
mann og vant da fortjent, og 
mot Sverige var det bare Stein 
som var med, da de to andre var 
skadet, henholdsvis i benet og 
forkjølelse. Stein tapte her, men 
skulle ha vunnet.

Boksegruppa har i år ikke fått 
noen Norges Mestere, på grunn 
av at gutta fortsatt vil være 
juniorer, fordi det er nordisk til 
neste år. Etter Nordisk er det 
N.M. for senior og vi håper da på 
å få noen mestere igjen når gutta 
stiller opp.

^Dedtdic/en SBendtH & <Service^>
Porsgrunn — Tlf. 53410

P@rs fcløibbmesferskcip
Pors avholdt klubbmesterskap 

i langrenn ved Vik på Ånnerød 
3/3 under fine vær- og førefor
hold.
Resultater:
Under 11 år: 1. Torill Berge 
4.43, 2. Liv Strand 4.57, 3. Kari 
Stenquist 5.14, 4. Beate Kristi
ansen 5.41.
Under 11 år: Gutter: l.Jan Olaf 
Jansen 4.28, 2. Kjetil Strand 
4.48, 3. Terje Prydz 4.59, 4. 
Knut Erik Nilsen 5.13, 5. Arne 
Knutsen 5.28, 6. Bjørn Fl. John
sen 5.30.
11 år — jenter: 1. Ann Kristin 
Prydz 4.58.
11 år — gutter: 1. Olav Ruud 
5.08, 2. Tor Norling 5.32, 3. 
Jens P. Gjærum 5.49.
12 år gutter: 1. Svein R. Elvik
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Håndballgruppa
Oppmannen har ordet!

FOR MORO SKYLD

Per Dahl

halv-

Tore Halvorsen.ALLE HAV

Turid.

Denne artikkel fant vi i Porsbladet for 
25 år siden, og siden travsporten er så 
stor innen Pors’ medlemmer fant vi ut 
at den er like aktuell i dag.

Noen ord fra en annen del av 
verden enn ”VESSIA”.

Som en del av leserne kanskje vet, 
får de norske skipene aviser fra Sta
tens Velferdskontor for Handelsflåten 
og Sjømannskirkene i mange havner 
rundt om på vår klode.

Dette skjedde da også her i Balti
more.

Men av alle aviser som finnes i

un-
en

ar ! 
slå til, 
nelsen 
lagt

den 
skal 
om

opp- 
gut- 
men

sc- 
pr.

Da jeg for første gang på en trav
bane i Norge, var jeg like uvitende om 
alt som het hester som bare en sjø
mann kan være. Likevell ble det et 
grunnlag til mye moro framover, og 
det kan jeg takke min gode venn 
Hansen for. Hansen var transportrefe- 
rent for en dagsavis, og det han ikke 
viste om hester viste ikke andre heller.

Jo, vi kom i prat utenfor restau
ranten nettopp som prøveskuddet for 
forste løp — ”ser du den krikka der?” 
sa Hansen, og pekte på noe som lignet 
en pensjonert drosjehest. Når jeg skal 
si som sant er så hadde jeg ikke sett 
på stort annet, mager og hengslete og 
elendig som den var å se op, og at 
slikt noe skulle plages med traving, at 
ikke dyrevernet har tatt seg av den, 
sto jeg og tenkte. Men Hansen hadde 
en annen mening — spell på den du — 
om ikke så for morro skyld, sa han. 
Jeg kjøpte en 2 kroners vinnebong på 
krikka for moro skyld. Den vant løpet 
med adskillige hestedrosjelengder og 
ga 97 i odds. Etter den dagen spaserte 
jeg forbi de fleste barene i havme- 
strøket, ihvertfall der det var heste
veddeløp, for nå hadde Hansen lært 
meg noe som var mye mer morro. Jeg 
var stadig på jakt etter hester som så 
urimelige ut, og Hansens råd fulgte 
meg mellom 5 verdensdeler.

Vel det kunne hende jeg ikke fant 
noen som var urimelige nok, men da 
tok jeg til å lete etter det mest 
urimelige navnet. Jeg husker en gang i 
Sydney, der synes jeg alle gampene 
var like pene, det var uråd å finne en 
jeg kunne spille på for moro skyld av 
den grunn, derfor rota jeg i program- 
met til jeg fant en som het ”CRAZY 
OWL”, og det var urimelig nok: ”gær- 
ne ugle”, da gett! Crazy Owl vant 
den, og jeg var en av de få som hadde 
spilt på’n.

I New York fikk jeg peiling på e

er for- 
plass til

mærr som var omtrent dobbelt så lang 
i bakbeina som noen av de andre, men 
mer latterlig dyr hadde jeg aldri sett 
før, jeg tenkte at når den starter går 
den loddrett på tryne. Dessuten het 
den ”Mayte Monday” - og dette var 
en fredag. Jeg spilte på den for moro 
skyld, og den gikk på tryne før den 
var over mål, langt foran de andre 
pene hestene. Jeg sente Hansen en 
venlig tanke da Oddsene ble ropt opp 
i høytaleren, for jamen var de like 
urimelige høye som bakbeina på 
”Mayte Monday”! Men i Buenes 
Aires måtte jeg med bare urimelige 
navn igjen, ingen steder i verden 
hadde jeg sett så mange pene og vakre 
hester. Til slutt fant jeg en som het 
”BIRCH-ROD”! Nylig importert fra 
U.S.A., og "BJØRKE-RIS” på en 
travebane, synes jeg var passe urime
lig. Så nære på å tape hadde jeg aldri 
vært før for "Bjørkeriset” var ikke så 
riktig mjukt som fornavnet forteller 
om, den ble stiv i oppløpet, og vant 
med bare en mule.

Så var det i Durban, der var det 
greit nok, noe av det første jeg fikk 
øye på var en hoppe som var blågrå på 
hele skrotten så nær som på hue, var a 
hvit. Den så ut akkurat som den 
skulle ha dyppa hue i en mjøl binge. 
Da satset jeg et helt pund på grått og 
hvitt enda den var 16 år gammel, og 
jammen tror jeg det var siste gang at 
gamla vant. Odds? Nei det får jeg 
heller holde for meg sjøl, for jeg vil 
nødig at du skal tru jeg juger. Og jo, 
jeg var da på mange andre trav og 
galoppbaner, og moro var det støtt 
enda jeg hadde slutta med å slite på 
krakkene i havnekvarteret. Så det er 
da en slags moral i denne epistlen 
også, takket være min venn Hansen, 
forteller en gammel sjømann ved navn 
Johannes Bjørnstad, og ovenstående 
er et hipp til travinteresserte Porsere 
som vil ha en liten bi-inntekt.

PORSEMARSJ
Når vi til våren starter opp 
vi sikter mot tabellens topp! 
Og når vi dette mål har satt 
da må jo dere og ta fatt. 
Med trening på noen heiarop, 
stå ikke bare der og kop!
Litt liv på banen frisker opp i blant 
da vil vi spille elegant.

kjempefin 
som 
De

PORSBLADET PÅ
Vi synes alle det er hyggelig å motta 

brev, og det setter også Porsbladet pris 
på. Vi har for en god tid siden mottatt 
et hyggelig brev fra Jan Nyberg. Jan 
har vært hjemme siden han sendte 
dette, men vi syns allikevel at vi må ta 
det med.

Vi kan forsikre Jan at PORS
BLADET blir sendt til alle hav via 
Velferdssentralen.

Nå venter vi bare på nye brev fra 
Porsbladets ledere i Handelsflåten!

Porsbladet 
gratulerer

Bjørn Barth som område- 
mester og kretsmester i langrenn.

Norge kommer Velferdens represen
tant frem med ”PORS-BLADET”, og 
spør om noen er innteressert. Inntere- 
ssert i ”PORS-BLADET”?

Det såret jo en ”VESSIA-GUTT” 
langt inni sjelen. Men jeg fikk nå ropt 
ut — her er det en som er mere enn 
interessert.

Det er første gang jeg overhodet har 
sett en klubb-avis blir formidlet via 
Velferden — en HONNØR til rette 
vedkommende, som har kommet på 
denne tanken.

Det var riktig en fornøyelig stund, 
da Velferden fra en avis-haug på ca. en 
jalv meters høyde med Lofotposten 
fra Nord til Farsunds avis i Sør trekker 
frem ”PORS BLADET”.

Så jeg vil håpe at etter dette vil 
”PORS-BLADET” bli å finne også på 
alle hav, og ikke bare på ”VESSIA”.

divisjon?
trene fra
stammen i laget, har fått nok et 

på baken og burde nå virkelig

Her er det selvfølgelig også tale 
om kjøp av treningstid, noe som 
blir mer og mer populært blant 
klubbene. Vi har også diskutert 
dette innen Pors, noe jeg person
lig vil gå sterkt inn for, men det 
blir vel først aktuelt ved et even
tuelt opprykk til 2. divisjon. En 
del vil nok riste på hodet av 
dette med å kjøpe spillerne fri til 
trening, men jeg vil heller se det 
som et skritt nærmere L«I. 
profersjonisme i Norge.

Treningsforholdene er det så 
som så med. I inneværende 
song fikk vi tildelt 2 timer 
uke i Kjølneshallen (dame- og 
herrelaget måtte dele hallen). 
Dette gjør at vi ikke kan satse på 
de yngre slik vi gjerne skulle og 
burde ha gjort — rekrutteringen 
har jo alt å si for framtida. En 
idrettshall her på Vestsiden ville 
derfor vært på sin plass, både for 
oss og de andre gruppene.

Alle interesserte av begge 
kjønn er hjertelig velkommen på 
treninga vår!

vurdering. Vi får ta en kamp av 
gangen, men parolen må ihvert
fall fra starten av, være to poeng 
på hjemmebane og ett borte. 
Tap hjemme er ihvertfall bann
lyst”.

Har vi et godt nok spiller- 
materiell til å ta steget opp i 2. 

”Junior-norgesmes- 
1973, som danner

om ikke de skal få beteg- 
evig lovende. Det er 

en ulempe at flere av 
tene er utenbys på skole, 
"uteliggerne” som jeg kaller 
dem, har etter rapportene og 
dømme fulgt sitt treningsopplegg 
meget bra. Vi har i år ikke 
plukket ut en fast A-lags stall, 
men regner med en sytten-atten 
stykker som kommer til å bli 
aktuelle i løpet av sesongen. Det 
er klart en kunne ønske seg 
enkelte spiller-typer som til ek
sempel en rask ”tøff” senter- 
løper som virkelig kunne dette 
med å avslutte angrepene, ved 
siden av en gammel god orto
doks ving-spiller. Men bortsett 
fra dette har vi en ' ’ 
stall, med forsvaret 
sterkeste lagdelen. 
ihvertfall spille meget godt 
de skal klare og overliste vårt 
indre forsvar,” slutter en nøk
tern Per Dahl, uten at han helt 
kan skjule sin optimisme. Vi på 
tribunen kan bare ønske spillere 
og ledere lykke til, og kanskje 
forsøke og forbedre heiaropene i 
kommende sesong, slik at også vi 
er med på å hjelpe gutta til å nå 
sitt foreløbige mål, opprykk til 
2. divisjon.

Per Dahl er igjen på plass som 
oppmann for vårt A-lag, og det 
er vel ingen som beklager det. De 
fleste Porsere vet hva han står 
for, og at han ikke overlater noe 
som helst til tilfeldighetene når 
han ført tar på seg en oppgave. 
”Jeg fikk forespørsel tidlig ifjor 
høst”, sier Per, ”og siden jeg har 
hvilt et par sesonger, og fant tid 
og krefter, takket jeg av. For
øvrig var jeg jo klar over at det er 
meget lovende lag å arbeide med, 
så det fristet faktisk en god del”.

Fornøyd med treningen i vin
ter? ”Vi startet opp med syste
matisk trening allerede 3. no
vember ifjor med tre kvelder pr. 
uke, og fra først i desember øket 
vi til fire, pluss en femte kveld 
på mer frivillig basis. Selve frem
møte er jeg stort sett fornøyd 
med. Er det noe jeg skal sette 
fingeren på, og som jeg virkelig 
savner, må det være guttas mang
lende evne til å ta seg helt ut på 
trening, virkelig plage seg selv 
litt. Vi driver idag 75 % av tre
ningen med ball, men jeg er redd 
enkelte spillere ikke klarer å 
kjøre seg helt tomme bare ved 
ball-trening. Jeg er derfor av den 
oppfatning at kondisjonstrening 
ved mye løping uten ball, såkalt 
sur trening, absolutt har sin plass 
selv i våre dager.”

Kan en forlange stort mer av 
en amatør i 3. divisjon? ”Slik vi 
trener idag er etter min mening 
minimum av hva en fotballspiller 
burde trene, ihvertfall hvis en vil 
nå litt lengre enn akkurat 3. 
divisjon. Vi har lag i Norge idag 
som til eksempel Vard og Vi
king, som trener syv ganger pr. 
uke, og en ser jo hva de har 
nrpcfpH rir» cictr» cpcnnfTpnp

Damelaget har hatt en fin 
sesong. I skrivende stund ligger 
vi på en fin 4. plass og det 
gjenstår en serieomgang. Opp
slutninga på treninga 
holdsvis bra, men det er 
enda flere!

Herrelaget måtte vi dessverre 
trekke fra serien. Det ble ganske 
enkelt helt umulig å stable et lag 
på beina etter at fotballgruppa 
begynte å trene igjen for fullt. 
Fins det da ingen hånd- 
ballinteresserte gutter/menn i 
foreningen vår?

Vi har lagt ned et anselig 
beløp i en kabelbane, men hvor 
blir resultatene av? Det var man
ge den gang som trodde på en 
revolusjon da vi invisterte i 
varmekabler, noe jeg absolutt 
ikke hadde noe tro på. Men en 
viss framgang kunne en jo håpe 
på. Istedet har det gått den 
andre veien ihvertfall rent divi- 
sjonsmessig. For det første har 
vintrene de siste åra vært used
vanlig milde. Vi har ikke fått det 
forsprang vi trodde vi ville få. 
For det andre er banen benyttet 
alt for lite til trening, og nær
mest bare til kamper en gang i 
uka. Det er en helt gal disponer
ing av en slik bane. Kamp
trening er viktig, men det er på 
trening en driller inn systemer og 
retter på sine feil, og da er det 
avgjørende med et skikkelig 
derlag. Vi håper derfor på 
forandring på dette i år.”

Store forventninger til se
songen? ”Det er klart etter fjor
årets lovende innsats, hvor vi var 
med og kjempet i toppen, øyner 
vi selvfølgelig sjansen i år. Men vi 
må ikke ta noe som helst på 
forskudd. Det er flere lag som 
har de samme hensikter som oss, 
og lag som Østsiden, Lisleby og 
Jerv er klubber jeg absolutt 
frykter. Sistnevnte var forøvrig 
det lag jeg aller minst ønsket 
meg i åpningskampen. Nå var vi 
forholdsvis heldige og fikk hjem
mekamp mot Ørn, uten at det er 
noe som helst grunn til under-
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Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.

Ofhel-lrykk Dradrene Dyilng. Portgtunn

E

■or/grurin

EVI NOI

HERØYA KINO

I 
I

I

I 
I 
I

anbefaler sin
Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning

Kommisjonær for 
Norsk Tipping 

Det norske pengelotteri 
Utbetaling av gevinster

Vestregt. 14 — Porsgrunn 
Tlf. 51729
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PORSGRUND
Brtsgrunds RmjIæitsf;ibrik A/S
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Fjellflora fra Porsgrund - en sikker suksess som 
gave og samleobjekt. Nå er det kommet 6 nye 
motiver.
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