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beskjedent plan her i kretsen, ble
det ifjor mer fart i sakene og en
del lag startet opp, blant dem
Pors. Under kyndig ledelse av
Odd Engelstad, fikk jentene den
første innføringen av fotball
spillets finesser. Det ble trenet
jevnt og trutt, med enkelte
treningskamper innimellom. Noe
organisert serie var det ikke tale
om.
Først på Fotballkretstinget i
år ble det vedtatt å starte egen
dameserie. 5 lag meldte seg på og
det skulle spilles dobbelt serie.
Pors under ledelse av Per William
Nilsen og Ole Grimsgaard kjem
pet til seg 6 poeng og var bare

suveren, de har jo holdt på siden
r”"di 1970 og er fulle av rutine.
Damelaget stilte også opp i
det uoffisielle Norgesmester
skapet, der Telemark- og Vestfold-lag spilte mot hverandre i
innledende runder, og vinneren
dro til Oslo for å spille finaleom
gangene. Vi fikk w.o. i 1. runde
men motte så Vestfolds beste lag
Runar i 2. runde og tapte så
klart som 6-1. Det bor også
nevnes at Runar slo ut Telemarks beste lag, Fossum, med
hele 5-0.
Det laget vårt mangler er først
og fremst rutine og spillerstallen
er i yngste
Mens ma;.go av

vare jenter ligger i 16-17 års
alderen, har de fleste andre lag
spillere godt opp i tjue-åra. Det’
er derfor ønskelig med pågang av
noe eldre damer fra neste sesong
av.
Etter sesongslutt har tre
ningen fortsatt, nå under ledelse
av Ivar Realfsen og Finn Morten
Steen.
Damenes store problem er
garderobeforholdene, som er for
dårlig på stadion. Når en ser hvor
mange gutter, og nå også jenter,
som skal skifte og dusje i løpet
av en kveld, må en utvidelse skje
snarest.
Tore Halvorsen
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ALT I PREMIER OG GAVER

J. Pettersen

Brødrene Karlsen

KJØTT- OG PØLSEVARER

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Tlf. 52392 - Porsgrunn

Telefon 51404 - Porsgrunn

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING
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Formannen

AIFP

V. Porsgrunn
REDAKSJONSKOMITEEN

I toppform
Paul Bjørnsen

TORVET
V. Porsgrunn

Porsgrunn

Tlf. 53594

Eneforhandler

Realfsens Elektriske
forretning A.s
Tlf. 50693

Sykler - mopeder og påhengere.
A

Telf. 52121

Anfivarsh.: Gudmund Madwn,
Grønstønsgt. 14, 3900 Porsgrunn
Tlf. 54656
Kasserer Inger Åse Wickmann,
Nybergveiøn, p.å. 3907 Klyve.
Tore Halvorsen, Terje Grimsgård,
Lars Vik, Tom Gisle Skarnes,

SPORTSHUSET

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

Vestsiden Sko

I

Alfred Sport

Tlf. 50693

I

A
S

Fra radløfejofflgffl

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr.

'
Vestsiden
Delikatesse

INGE—MA A/S
ALT I BARNEKLÆR
samt oppskrifter og garn.

Smørbrødbestillinger mottas.
Alt fra eget kjøkken.
Fiskemat og delikatesse.
VELKOMMEN
til våre forretninger!
KJØTT - DAGLIGVARER

iftLEVlSJON

TOLLNES- Tlf. 50848
Kjøtt — Kolonial
10 % på kolonial
NETTO - Tlf. 54796
10 % på kolonial

Porsgrunn

KLYVEGT. 25 - Tlf. 52450
Kjøtt — Kolonial
KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292
Kjøtt

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK
Tlf. 52506 - 52507

Erik Studsrød

Sesongen er snart slutt for de
som driver med somme r id rett.
Dermed tar andre — tildels de
samme — til med utøvelsen av
sine idrettsgrener, som f.eks.
bokserne, turnerne, skiløperne
og bandyspillerne. Enkelte har
trenet allerede lenge mens andre
først i disse uker tar til med
treningen.
Foreningen er med sine mange
avdelinger i virksomhet hele året.
En annen viktig del av vårt virke
er hyggekveldene som fotballavdelingen har stått for. Resultatet
ser man i den interesse og glede
som medlemmene viser. Eneste
sikre tegn på at et tiltak slår an,
er at medlemmene slutter så
fullkomment opp og stunder
frem til neste gang. Da er
suksessen et faktum.
Vi vil her gi dem vår honnør
og ønske dem en like god og
vellykket sesong i år som tid
ligere. Takken bringer vi videre
til de hjelpsomme hender som er
med og skaper en festlig ramme
om hver eneste aften.

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler
Tlf. 51150

Trygg og DBS sykler
Trygg mopeder
Dekk og slanger
Sykkeldeler
Mopeddeler
og reparasjoner

Porsgrunn
Sykkelverksted
Storgt. 184— Gromstul
Tlf. 50863
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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.

I siste nr. av bladet under
tittelen Betal kontingenten, skul
le stått 1976 istedet for 1974. Vi
beklager. Nå viste det seg at det
var så mange som ikke hadde
betalt at vi kom av den grunn til
å legge i postgiroblankett i de
fleste av bladene, slik at enkelte
som hadde betalt for 1976 fikk
en ny blankett. Av skade blir
man klok, men ikke rik, heter
det.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Filial VEST - Tlf. 54535
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Har noe hendt siden vi sist
møttes i bladet?
Byggekomiteen er så smått i
gang. Den har hatt sitt første
møte og mandag 20. september
dro den til Larvik for å se på
Frams og Larviks Turns klubb
hus. Vi ble imponert over det
som man hadde fått i stand i
disse foreninger, kanskje også litt
nedslått med tanke på oss selv.
Noe som imidlertid gjør det hele
litt lysere, er at også Frams hus
er påbygd. Det går altså an, og vi
hai' tenkt ut en løsning. Tanken
er å gå fra inngangspartiet mot
den gamle treningsbanen — i
hvilken lengde, må vi komme
tilbake til. Meningen er imidler
tid at her må vi få en ny storsal
med underliggende garderober
som tilfredsstiller kravene for en
del år fremover.
Det kommer imidlertid til å
koste penger. I LT regnet man
med at deres utvidelse — som
står på trappene — vil komme på
bortimot 3000 kr. pr. m2, og det
må vi også regne med, om ikke
mer når vi kommer i gang.
Vi kan søke om tippemidler
til garderobeanlegget, mot at
kommunen yter tilsvarende an
del, noe vi naturligvis må håpe
på.
•
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Vi håper at de som ennu ikke
har betalt for bladet gjør denne
lille plikten, til takk for at de har
fått bladet gratis til nå! La oss
som arbeider med det, se dette
igjen for strevet.
G.M.

Når det gjelder garderobene,
hadde man i begge de nevnte hus
kombinert garderobe for trening
og tilstelninger i salene på en
meget smart måte. Denne ideen
kan også vi benytte, for trenin
gen foregår for det meste på en
tid av året da det er lite utleie,
og her kan det da spares inn
noen kvadratmeter.
Vi kommer tilbake til huset
senere.
I tillegg har vi tenkt litt på
muligheten for å anlegge en
håndballbane bak øvre goal på
den nye treningsbanen. Her er
det nesten stort nok område, vi
trenger kun noen få kvadrat
meter i tillegg, noe vi håper det
kan bli mulighet for å få. En slik
håndballbane må asfalteres. Om
det senere skulle komme en
idrettshall på Vestsida, noe vi
håper det skal gå an å få til, kan
det asfalterte området benyttes
til parkeringsplass for banen.
Dette arbeidet er bare i sin spede
begynnelse, det er mye som skal
avklares.
Duddi

Pors arr. Ni
for junior
Boksegruppa skal i år arran
gere Norgesmesterskapet for ju
niorer i Porsgrunnshallen søndag
5. desember. Da håper vi på at
suporter gutta kommer over og
heier på våre egne gutter. Ellers
så avtjener Petter og Stein
verneplikten sin og for følgelig
ikke den trening de skal ha, men
guttene er allikevel i noenlunde
bra form.
Det er i år mye for våre gutter
å gå inn for bl.a. N,?.'. for
juniorer og seniorer og Nordisk
Mesterskap 2 turer til London og
landskamper mot Sverige og
Danmark og sammensatte lag
skal matches mot Sveits, Belgia
og Vest Tyskland, så det er nok
for guttene å gå inn for i
sesongen.
Mer fra boksegruppa i neste
nummer.
Øystein Nenseth.

PORS-BLADET

5

PORS-BLADET

Endelig ser det ut til at
forbundet har funnet ut at det
finnes folk på Vestsiden som er
verdig til et av våre representasjonslag igjen.
Slik skrev vi i 1968, men den
gang var det hans bror Arild som
ble tatt ut som reservekeeper for
Geir Karlsen på vårt U-landslag.
Det skal nå være interessant å se
om Runar kan nå lenger?

Runar på reservebenken
— på U-landslaget altså

TEXACO
Vi utfører

SMØRING - OLJESKIFT

VASK - HJULAVBALANSERING

Etter Runars gode sesong var
det hyggelig både for han og
Pors at han ble funnet verdig til
å bli notert i forbundets proto
koller. Bare det er en stor
oppmuntring. Følgen av det vil
selvsagt bli hardtrening frem til
neste sesong.
Porsbladet
gratulerer
og
ønsker lykke til videre.

Se også vårt store utvalg i
BILREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

enéin & tServic^,
Porsgrunn — Tlf. 53410

l( A-ME -ANDTOa
RITTILSEN5
XåwEH*oORSEftUHN

OMEGA
i takt med tiden!

VELKOMMEN
TILBAKE

Norges
Brannkasse

■

,

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

_ __u

Alt i forsikring
Branntakstbestyrer

Qn til

IWET SIH BSW!

Anders Bj. Kassen
Skolegt. 2

Ørn hadde allerede avgjort med seier

Tlf. 52238 - 50684
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

Porsgrunn

SKIEN

Resultatet er usikkert —

SPAREBANK

Heigarder — Bruk

Banken der du bor.

På en såpeglatt og tung
Eik-bane vant hjemmelaget 3-2
over Pors i sesongavslutningen.
Et noe flatterende resultat
for Eik — porserne hadde nemlig
like mye av spillet og langt de
fleste og farligste sjansene. Men
det viktigste er fremdeles å score
mål — og Pors’ ”scoringsprosent” er sannelig ikke høy i
øyeblikket.
Men Eik-seieren fikk ikke den
betydning den kunne fått. Det
var ”hete linjer” mellom de
viktigste arenaer ved denne an
ledning og Eik-spillerne visste
allerede da de gikk av banen at
Øm hadde vunnet i Halden over

SPAREBANKEN
BREVIK, EIDANGER <« PORSGRUNN

I'

Kvik og at Horten-laget derved
var avdelingsvinner og klar for 2.
divisjon.

3. DIVISJON
Østlandet Søndre
Ørn
Eik
Pors
Urædd
Jerv
Lisleby
Østsiden
Sprint
Kvik
Askim

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

37-18
28-22
29-18
15-15
19-14
13-19
19-26
19-26
14-21
16-39

24
23
22
21
19
17
17
17
12
12

Tore Lund tidligere bokser i
Pors har nå flyttet tilbake til
Porsgrunn og meldt seg inn i
boksegruppa i Pors.
Det var selvfølgelig helt natur
lig at jeg meldte meg inn i Pors
og spesielt fordi vi har mangel på
trenere og spessielt nå hvor det
er så mange nye på treninga, som
vi må ta godt vare på. En
boksegruppe bør ha minst 4 til 5
trenere og spesielt her i Pors
Det er jo ingen tvil om at
boksegruppa har kjempegode
trenere i Bjarne Olsen og Thor
Skarnes men disse to har jo
holdt på i alle år og vil svært
gjerne ha litt avløsning, men
begge er jo med å hjelper litt til
og det er gruppa svært glad for.
Her i Pors følger vi Bjarne
Lingås sitt treningsprinsipp og
det har vist seg før at det er noe
av det beste. Boksing er jo en
meget knall hard idrett, og skal
man være med internasjonalt så
må man virkelig slite knall hardt
på treninga og gi maks hver gang.
Ellers har jeg vært med å trent
Tønsberg bokseklubb og Horten,
og jeg vil gjøre så godt jeg kan
for at Pors fortsatt skal være en
av landets beste grupper.
Øystein

PORS - BLADET
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Den nye treningsbanew
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Uten fete typer i presse, uten
omtale, uten skrik og skrål, uten
syvsifrede tall, men stille og rolig
og nesten ubemerket har foren
ingen ”Pors” lagt nok en alen til
sin vekst og eiendom i form av
en fotballbane anlagt sydøst for
den nåværende hovedbane til en
ferdig pris som er stoppet på et
beskjedent sekssifret tall.
Her har det som troll av eske
dukket opp en fotballbane nøy
aktig 40 år etter at den nåvær
ende hovedbane ble innviet.
Banens mål 98 m x 63 m er
prydet av lave kledelige ståvoller
på langsidene. Det hele er igjen
omkranset av et 2 m høyt
flettverksgjerde.
For å stå på god fot med våre
naboer langs søndre langside, og
videre for å slippe køen av
glassmesterregninger er der over
gjerdet montert 2 m høy sauenetting. Dette naturligvis ikke på
noen som helt måte for å holde
sauene ute eller inne, for det er
vi så absolutt ikke, og aller minst
når vi er i slag, og valser rundt
med våre motstandere i kjent
porserstil. I dette tilfelle skal
sauenettingen ha som oppgave å
holde ballen inne på banen.
I østre ende av banen ruver
landets lengste ballfanger. Hele
80.meter lang måler den. Dennes
oppgave er å skåne åker og eng
for høye poolballer, som det i
dag ikke er mangelvare på i
norsk fotball.
Alle disse sikkerhetsforanstalt
ninger er gjort i avtale med
naboer og det kommunale byg-

ningsråd, og dette har vi etter
kommet så absolutt.
I samme åndedrag kan det
nevnes at den årtier etter
lengtede ballfanger bak østre
goal på hovedbanen er på plass.
Men alt dette er ikke kommet
av seg selv. Kommunal støtte,
tippemidler og egen økonomisk
innsats la grunnlaget for selve
banen, som ble anlagt av anleggs
gartner Hans Darrud.
All inngjerding 600 m er
utført av Pors Gjerdefabrikk,
mens fundamentering og oppset
ting av ballfangere samt goalstenger er et resultat av et ikke
uvesentlig dugnadsarbeide fra
noen enkelte medlemmer. For
delaktig innkjøp av gjerdemateriell hos Norsk Hydro til bort i
mot 50 % reduksjon er en
medvirkende årsak til at all
inngjerding av den nye banen
samt utskifting av nettinggjerde
rundt hovedbanen har funnet
sted så raskt.

.
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Det gode samarbeidet med
Hans og Trygve i Pors Gjerde fa
brikk skal ikke glemmes her.
Og nå ligger banen der fiks
ferdig til bruk, og i bruk har den
så absolutt vært i år til trening,
og i den senere tid har også
banen sporadisk vært benyttet
til kamper.
Offisielt åpnet er banen ikke,
men dette vil skje en gang i løpet
av høsten.
Til slutt vil hovedforeningens
styre og de som har stelt med
dette prosjekt ønske at denne
bane og de utvidede og bedre
treningsforhold dette medfører,
vil hjelpe og spore fotballavdelingen til atter å kunne flytte
merkestenen ennå et hakk lenger
frem, med tanke på noe sikt
igjen å delta i norsk toppfotball,
hvor vi med det unge og
talentfulle mannskap bør og skal
høre hjemme.
E. Br.

"...
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Sittende fra venstre: Terje Bråthen, Kai Gulliksen, Runar Weholt,
Ivar Realfsen og Kai Richter.
Stående: Morten Mathisen, Kjell Norling, Finn Morten Sten, Arild Jensen,
Morten Olsen, Per William Nilsen, Basse Weholt og lagleder Arild Johansen.

Om ikke A-lags gutta klarte
brasene, gjorde ihvertfall U-laget
det til gangs. I skrivende øye
blikk står det ennå en kamp igjen,
mot Jevnaker på Vestsida, men
Pors er allerede klare vinnere av
serien. Uten tvil en meget sterk
prestasjon. Og den blir ikke
mindre når en tenker på at disse
guttene også for det meste
utgjorde årets B-lag, slik at en i
enkelte tilfeller har fått to kam
per på like mange dager.
Det har i mange år vært klaget
på at lagenes reservelagsspillere
ikke har fått hard nok kamp
trening ved bare å spille på
B-laget. Det har av den grunn
ofte vært vanskelig å spille seg
opp på A-laget ved disse reservelagskampene. Mange har gått leie
og meldt overgang til en annen
klubb lengre ned i divisjonene, i
håp om der å skaffe seg en plass
på førstelaget. Spranget fra juniorfotballen har også bydd på
problemer for en del. Over
gangen blir ofte for stor og
mange gode fotballspillere har
gått tapt på den måten.
Derfor var tilbudet fra Norges
Fotballforbund om en beskjeftigelsesserie for ungdomsspillere
under 23 år virkelig positivt.

Innbydelse ble sendt til alle 1. og
2. divisjonslagene, pluss Pors
som den eneste klubben fra 3.
divisjon, i forste omgang. Da
enkelte lag trakk seg kom et par
3. divisjonsklubber i tillegg. Det
skulle spilles enkelt serie, og det
ble tillatt å benytte 4 spillere
over 23 år. Sterke lag som
Stromsgodset, Mjøndalen, Lille
strøm og HamKam stilte opp,
men det viste seg ganske fort at
de ikke var så uovervinnelige
som navnet skulle tilsi. 5 — 0
seieren over Lillestrøm på sel
veste Åråsen sier vel litt om det.
Videre kan nevnes 0 — 0 mot
Strømsgodset på Marienlyst, 5 —
3 over Mjøndalen på Stadion og
endelig 1 — 0 over HamKam
også på Stadion.
Oslo-fotballen ser ut til ikke å
ha tanke for rekruttering. Skeid,
Lyn og Frigg ble alle sendt hjem
med klare tap, etter slett innsats.
Men i Oslo regner en vel med så
stor innmeldingsprosent hvert år
utenfra, at gutter fra egen?
juniorstall ikke har den be
tydningen som hos oss. Karak
teristisk nok måtte Vålerengen
trekke seg da de ikke kunne
stille lag.

Foto : Terje Grimsgård

Vår hardeste konkurrent ble
til slutt Sarpsborg, men i den
avgjørende kampen som ble spilt
i Sarpsborg, vant vi klart og
meget fortjent 3 — 1. Vi innen
Pors kan vel etter dette se
fremtiden lyst i møte, med en
slik lovende ungdomsstall. Flere
av guttene har også vært innom
A-laget denne sesongen. Så ingen
kan i dag klage på for lite
kamptrening. Vi får bare håpe vi
kan få nytte av dem i mange år
ennå.
Tore.

Damegruppas høsttur
I september var det 36 damer
som startet med buss fra Epa kl.
8 om morgenen til Oslo. I bussen
fikk vi utlevert' sanghefter, så vi
korta bussturen med sang.
Sjåføren var hyggelig og under
holdt med historier.
På Rølleshaugen hadde vi mat
pause. Så gikk turen videre til
Oslo, hvor vi skulle ha omvisning
på Freia Sjokoladefabrikk. Det
var interessant å se hvordan alt
foregikk, det aller meste var helt
automatisk. Endel smaksprøver
vanket det også underveis.

Forts, side 15
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Sakset fra Porsbladet for 25 år siden:
Idrettsminne
Når en har deltatt aktivt i idretts
livet i en årrekke, blir en så rik på
minneverdige opplevelser at det kan
synes vanskelig å velge — Men —
selvom jeg har vært med på mange
reiser med idrettskamerater ellers, blir
det likevel turnsaken som jeg vil
komme inn på her.
Fra jeg var ganske liten næret jeg
den største beundring for turnere.
Mitt høyeste ønske var selv å kunne
delta ved oppvisninger. Jeg oppnådde
da også å komme med i mellompartiet
i ”Odd”. Med glød og iver gikk jeg
opp i øvelsen.

I 1931 skulle det være stevne på
Urædd Stadion. Dette var mitt første
stevne, hvor vi var 22 damer. Av disse
skulle 12 stk. være med i troppsoppvisning. Når jeg ble tatt ut til denne,
syntes jeg det var en attest og bevis for
at treningen hadde gitt resultater.
Som jeg sitter og blar — i tankene —
i ”minneboka”, bestemmer jeg meg
for å berette litt fra landsturnstevnet i
Stavanger i 1934. Et vellykket arran
gement med en ikke mindre festlig
reise, som senere i livet alltid har vært
husket med største glede.
På den tid sto jeg tilsluttet turngruppen i Urædd. I god tid før stevnet
samtrenet turnerne i idrettskretsen på
Odd stadion. Det var turnere fra Odd,
Storm, Urædd, Skotfoss, Ulefoss og
Notodden. Instruktrise var frk.
Grønrød, mens frk. Nanna Hansen
ledet vår gruppe. Under disse treninger
ble så fløymannen byttet ut med
undertegnede. Da så jeg jo at frem
skrittene ble stadig større — en spore
til ytterligere flid og innsats. Som
fløymann reiste jeg så med Telemarks-troppen til Stavanger for å
slutte meg til de mange hundre fra
hele Norges vidstrakte land.
Da dagen kom, tok vi tog til Oslo.
Der lå en flaggsmykket ”Stavangerfjord” og ønsket oss hjertelig velkom
men. Oslo-turnerne hadde leid den for
reisen og oppholdet under stevnet.
Sammen med gjester fra Sverige,
Danmark, Finnland, Tyskland og
England var det ca. 1400 turnere
ombord, da skipet under øredøvende
jubel fra hundrede av tilskuere kastet
fortøyningene. Stevnets høye beskyt
ter, H.M. Kongen, var midt i blant oss
— om enn i egen suite.
Reisen var i alle deler vellykket.
Alle sammen hadde lugarplass, uten
den vanlige sammenstuving ved slike
anledninger. Forøvrig var alt så hygge
lig som mulig. Til våre 3 måltider
(frokost, lunsj og middag) var det
orkestermusikk. På alle border fant vi
menykort. De 4 orkestre spilte hver
aften opp til dans. Når så Kongen på
sin promenade hilste oss, øket det
stemningen godt. Høydepunktet var
Kongens tale til turnerne og for
turnsaken.
Under stevnet gjorde Telemarkstroppen det ganske bra. Ved opp
visningen var danskene først i ilden.

Etter dem kom finnene. Deres dameturnere hadde blå silkedrakter og var
barbente. De gjennomførte sitt flotte
program med presisjon og ynde. Som
takk ble de overrakt en blomsterbu
kett, hvilket de var alene om. Blant
herreturnerne var det en tropp helt fra
Færøyene. Ellers ble det vist frem
ragende turning av mange grupper.
Etter stevnet marsjerte alle som
hørte til på Stavangerfjord, ombord,
unntatt den finske dametroppen. Når
vi så hadde funnet vår plass ved
rekken på de forskjellige dekkene,
kom de finske damene marsjerende og
ble møtt av en jubel som hørtes langt
Mottagelsen var litt anderledes nå
enn da de gikk ombord i Oslo, hvor de
møtte frem i nasjonaldrakter. Det falt
da enkelte ytringer om hvor disse
”bondegjentene” hørte hjemme. Det
skulle være unødvendig å si at de var
alles yndlinger på tilbakereisen.
Etter 5 dager på Stavangerfjord
gikk vi fra borde i Oslo igjen. Det ble
en ferd som jeg hverken før eller siden
har hatt samme utbytte av — i alle
deler vel å merke. Reisen og opphold
pleier vanligvis ikke være så komfor
tabelt.
___ w

/O-

Før jeg slutter, får jeg lyst til å
fortelle en liten historie fra Lingiaden
i Stockholm ifjor.
Kitty Kleven og jeg hadde reist dit
for å se denne stor-mønstring. Vi
bodde et stykke fra Stadion. Om
morgenen hadde vi mest lyst til å ta en
drosje for undersåttene var flittig
brukt og svært ømme. Det blir telling
på knapper, for svensk valuta er det
smått bevendt med. Vi enes hurtig, jeg
finner frem til en bil gjennom
folkemassen og spør hva taxi koster til
Stadion. ”Ungefåhr tre och en halv”,
svarer sjåfføren. ”Vi tar den”, sier
Kitty og jeg i kor. ”Tyvår, det går nog
inte”, repliserer mannen bak rattet,
”dette er kronprinsens vagn”. Vi
retirerer hurtigst mulig og oppdaget
senere de tre kroner på bilens
karosseri.
Med turnerhilsen
Randi Hahn.

☆ ☆☆

PROFFTILBUD
Forlater Kalle oss?
Trist vil vel alle si, det ville være,
hvis vi mister Kalle, nu som vi kunde
trenge ham mest av alt, ettersom en
yngre generasjon tok til å foryngre
vårt lag. Avisene slår stort opp om
Kalles tilbud, men den som er mest

forbauset er Kalle selv, efter hans eget
utsagn. Oslo Dagblad kaller det, for
fantastisk, det må være kun et
fantasibillede, når ikke engang skandinaviens beste centerforvard Nordalh
fikk mere.
Weel, Dagbladet fikk ikke til den
sensasjon som er så ettertraktet der
Kalle fikk virkelig tilbud om 125
tusen kroner. Men tilbake til Kalles
overgang som proff kan jeg ikke annet
enn rope ut et varsko, hvis han hopper
på med engang. Tilbudet er O.K., men
penger kan kjøpes for dyrt. Kalle selv
er nok klar over dette, det blir en
milepel i hans liv. Han kjenner lite til
sydlendingenes levesett og det daglige
liv, og frem for alt ingenting om det
arbeide han går til. Selv om Florentine
skryter av å ha en kapital på 50
millioner kroner, så er det allikevel en
faktor, at pengene de legger ut, vil de
ha igjen med renter og atter renter i
form av innsats og i form av
kontrakter som Kalle må være varsom
å undertegne på. Vistnok er ikke
Italien Frankrike. De skryter av at
svensker og dansker har sine egne
villaer og egne biler. Har Kalle den tro
at han vil spille seg opp til en
stjernespiller, så er saken klar, men
noen garanti har ikke Kalle i det
henseende. Det ligger voldsomme
krefter bak sydlendingens temperame
nt, ved siden av en ukuelig vilje til å
gjennomføre deres hensikt. De er
lunefulle i sin opptreden og stiller seg
skeptisk, og bruser ofte ut i et raseri,
av bare bagateller, som vi nordmenn
bare ville ledd av. Jeg kan bare si så
meget, at i de 5 månedene jeg selv var
i Spania — jeg var i hver eneste by og
bygd mellom Valencia og Barselona i
1929 som avmønstret sjømann —
hadde jeg ingen glede av. Nei tvert
imot, det eneste jeg tenkte på, hjem til
mitt eget kjære fedreland så fort som
mulig, en kombinasjon nordmann og
spanjol, det falt ikke i min gode smak
å bli.
Visstnok blir det begavede fotball
spillere^ Kalle får selskap med. Kalle
selv står jo nokså høyt også på det
trinet, men har Kalle den hårdførhet
som disse italienere, og ikke snakke
om et fantastisk publikum, som grener
til det verste. Visstnok ser disse folk
mere på en spillers begavelse og teknik
så der tror jeg ikke Kalle har noe å
frykte, at han skal skuffe, i sine første
kamper, men det blir et verre lerret å
bleke, når han skal stå ansikt til ansikt
med alt dette, sprogvanskeligheter,
levesett, og et blandet miljø av godt og
ondt. Det vil med andre ord si at Kalle
må legge om hele sitt levnetsløp og det
skal en god kropp og et godt hode å
overvinne det. Kan Kalle innpasse seg
etter forholdene, og kombinere alle
vansker og overraskelser og samtidig
spille fotball, da er grunnstenen lagt
en lykkelig 5 års periode for Kalle.
Så fysisk sterk både sjelelig og åndelig
tror jeg neppe Kalle er, det tar år for å
klare et slikt løft, tror jeg.
Kalle har ennu frist til kneet er
leget, mange ting kan jo forandre seg
til da. Når vi tenker over Kalles tilbud,
så er det ingen som vil bebreide ham
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at han forsøker å sikre se|£ og sin
familie økonomisk i årene f______
ramover.
Noen prøvekamper som Kalle selv
antydet ville prøve, tror jeg ikke han
burde forsøke seg på. Det er altfor
mange kompliserte vedtak som kan
spille inn, som igjen kan skade ham
alvorlig ved en eventuell hjemreise.
Kalle må ikke tro at ovenstående er
et skremmeskudd, men det er bare et
litet hipp på hva han kan komme opp
i, Kalle har jo selv utslaget og han står
jo alene i den avgjørelse, om han vil
opp i sitt livs milepel.
Nu når dette skrives, viser det seg
etter avisenes opplysning, at Henry
Johansen fra Fredrikstad har godtatt
et tilbud på 180000 kroner. Det vil
selvfølgelig lette en god del på de
sikkert oppstående vansker Kalle får,
at ikke han blir alene skandinav.
Likeså opplyser avisene at Bredesen,
Hvitsten og flere har fått tilbud fra
Casadei å spille for Florentine, som i
år står som nr. 5 på tabellen av 20
klubber i ligaen.
Etter hva vi har fått opplyst så
godtar ikke det italienske fotballfor
bund mere enn 2 utlendinger på laget,
da kommer det store spørsmål, hva
skal Florentine med alle disse, er det
habile reserver de skal ha tak i eller er
det for å tjene penger på dem, ved
eventuelt salg til lavere klubber i
tilfelle de skuffer i de kamper de blir
satt opp i? Etter at Johansen har
godtatt kan vi vel gå ut fra at Kalle
aksepterer, og da har vel ikke vi annet
i Porseleiren å gjøre, takke ham for all

hydro
Hydro — Oljekontor
JERNBANEGT. 15 - 3900 PORSGRUNN
Telefon 51504- 55300

PARAFIN

FYRINGSOLJE
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Vår nye Norgesmester
fra olympiaden i Munchen i TV,
og begynte da å trene på
vestsiden skole på boksetren ingen der, under Bjarne ”Beiten” Olsen regi. Fred trener fire
ganger i uka og det er sjelden
eller aldri han skofter treninga,
og det er en av grunnene til at
Fred har store muligheter som
bokser, fin teknisk boksing.
Freds første store triumf gjorde
han i april i år da han ble Norges
Mester i Trondheim i 54 kilos
klassen. Fred vant meget klart
over sine motstandere, som beg
ge var fra BK 30 Trondheim.

Fred Larsen er en av våre unge
lovende gutteboksere. Fred er 13
år gammel og begynte å bokse i
1972. Han ble interessert i
boksing da han fikk se boksing

Fred har bokset 10 kamper og
vunnet 6, men har ved siden av
dette også noen oppvisnings
kamper.
Som forbilde har Fred Svein
Erik Paulsen og Fred er sikkert
en gutt vi kommer til å få høre
mer om.
Ø.N.
Porsbladet gratulerer med
Mesterskapet.

redelig sportsmannskap, både son.
kamerat og venn, og det han har gjort
for sin forening, og ønske ham en god
reise, og held og lykke på ferden, vi
kommer til å følge ham med voldsom
interesse.
W.L.
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Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander
og med en total omsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi bud
sjetterer med 78 mill, kroner i 1975.
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DOMUS
Eidanger
Vallermyrene
Langesund
Gimiey
Kleiva
Botgefad

“7

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

Minofii
Herre
Belehegda
Stathelle
Drangedal
Vadfass
Klyve

Mi

Skolfois
Bokeriuls Skien
Ovie Solum
Heiitod
Skrapoklov
Manufaktur ■ Langesund
L~losjen, Broh
O K. beniimtai

Eget bakeri med 14 ansatte og 4 biler som forsyner
distriktet med rykende ferske varer fra Langesund
til Bo Leverer alt i brod og konditorvarer fil alle
anledninger

En morkedsundeisokelse g,o'i tar Dom.-, viser o’ 50-60% o« kundene hondlcr nos oss p ga
; vå'c HO ansatte gjo' olt for o’ du skal trives i vOci hyggelige milja Unae'viderc ot de flesie ov vOre kunder mener ct vi hor
★ Moderne lokaler som or lette å finne fram i. ★ Kvalitetsvarer i enormt utvalg.
★ Riktige priser * Spesielle gode tilbud p6 aktuelle varer

Vet du at vi har spesialavdelinger i
Bobyklxr - Barneklær - Ungdomjklær - Damekl®r - Herreklær - S«o - UtstvSvore' Kosmetikk - Elektrisk - Leker • Hus - Kjakken - Go.e' og presongoni.ler ■ K'OS« Mcrvoreavdel ng ■ B,ens kofeteno
Vi er noe nytt og friskt
som nor m,e 6 vise deg Vanl.ge -.ore' • men ogsn
varer du vanskehg kan finne andre steder
Den nye moten blomstrer her
Kosmeiikko.dehngen ■ en duh tro mange ve'Oe"Shjorner Presange' ■ også til dem som hor det meste
Lyst på noe godt?
Delikotesseo-.debngen ho' de'
Etter on hyggelig og morsom handletur
vil du oppaogc o' du ho' scon en mosse penge'
Fo' sO monge cg gode vo-er t-l sO 'ove p' se' evanske-g O finne and'e s’eae'
Stor parkeringsplass uta og inne
Bonylt Dem av vår informasjonstjeneste

bill©
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Inneh. Eie & Nordahl
Lanagt. 10, Pcxsgnjr.n v. Telefon 54 320.
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Med en blanding av gammelt
og nytt spillermateriell tror jeg
Pors står sterkere i år enn på
flere år. Det skal derfor bli
spennende å se hvor laget i år vil
havne på talsellen. Blir det
brukbare isforhold før sesong
start vil det gi bedre plasseringer
noe som har vist seg tidligere.
Den nye Fram-banen vil også
være aktuell og bidra til at en
denne sesongen skulle stille ster
kere rent skøyteteknisk, la oss i
allefall knipse fingrene for en
gruppe som fortsatt holder på de
edle amatørregler.
THROND

Økt interesse for bandyen:
Kan det medføre
opprykk?
Bandygruppa har satt igang
forhåndstrening. Foreløpig tre
nes det to ganger i uka, men det
vil bli økt til 3 kvelder. Ellers
trener jo flere av bandyspillerne
fremdeles fotball, så en må tro
bandygutta stiller bedre rustet
foran denne sesongen enn tid
ligere.
Når det gjelder spillemateriellet har det ikke skjedd så mye.
Riktignok har en fått to nyinnmeldinger fra Eidanger, som
sikkert vil gjøre kampen om
plass på A-laget hardere. En av
de innmeldte er også keeper og
det har vi hatt behov for i flere
år uten forkleinelse for Bjørnar
Natedal, som har stått de siste 5
årene. Det er allikevel av stor
betydning å ha to keepere. Den
ene kan ha en eller annen
”off-day”.
Som en skjønner er ”stammen” fra siste sesong fortsatt
inntakt, med unntak av Yngvar
Jacobsen, som nå vil trappe ned.
De største veksler må en vel
regne Jan Magnussen og Øyvind
Nenseth tar henholdsvis i angrep
of forsvara Rundt disse kommer
”de gamle” og en rekke nye fjes
med Per William Nilsen i spissen.
”Peppen” prøvde seg såvidt sist
vinter og vil vel denne sesongen
for alvor ta steget opp til A-laget
noe som sikkert også gir utslag
av enda friskere fakter på fot
ballbanen sesongen 77.

Petter vant
Petter Røh Pettersen beviste i
helgen at han avgjort er i rute.
Ved lagkampen mellom det
forsterkede Tønsberg-laget og en
klubb fra Hamburg beseiret han
den sterke Anders Brox 4—1.
Petters seier var aldri truet. Han
bokset variert og fint kampen
igjennom og høstet da også
fortjent trampeklapp fra et be
geistret publikum. Nordmennene
vant lagmatchen 7 — 4.

Stein vant
Stein Halvorsen vant i helgen
3 — 0 over dansken Jon
Kristensen under et boksestevne
i Aalborg. Det var spesielt i 1. og
3. runde Pors-bokseren overbe
viste stort, og samtidig var dette
en stor revansj fra fjorårets
stevne i Kristiansand hvor det
ble tap for dansken.
Petter Røh Pettersen og Stein
Halvorsen har store oppgaver
foran seg utover. Blant annet er
de begge invitert til stevner i
Trondheim og Oslo.
Gratulerer og lykke til videre!

PORS-BLADET

Vi er best også der!
Pors kretsens
dommerklubb nr. 1
Jo da, vi ligger på topp også
der! I år har vi hatt følgende i
aktivitet: Asbjørn Tefre, Odd
Larsen, Andreas Iversen som
kretsdommere, Sigmund Øya as
pirant og Thrond Kjellevold,
forbundsdommer.
Neste år kommer også Roald
Reiersen til, slik at vi da blir hele
6 mann i aksjon og det er det
ingen annen klubb i Telemark
som kan vise maken til.
Dette var jo svært rosenrødt,
men like bra er det så absolutt
ikke rundt om i vårt store fylke.
Det viste seg igjen at når høsten
var her ble det. også sterk
reduksjon av dommerstanden.
Det oppfordres derfor til våre
medlemmer om å kontakte fot
ballkretsen eller undertegnede
hvis interessen er tilstede. Det
skulle ha vært morsomt om vi
kunne ha kommet opp i 10
aktive neste sesong!
THROND

^1|
Klær for hele familien,
utstyr til hjemmet
og IDRETTSTØY

INTERSPORT
______ _________

Stort utvalg i

Benytt Ø-konomi-butikken

KNUT SLÅTTA— Nordenbygget
Storgt. 136 - Tlf. 53501
3900 Porsgrunn

adidas

joggesko
fotballstøvler

MORILD

turndrakter
treningsdrakter

Sntersport shop
Meieritorvet — Tlf. 52 102 — Porsgrunn

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

SKAU
STORGATEN 124

PORSGRUNN

Moderne klær for deg!

H o rte n st u fm e r m g © m
ga nye ÅrnpuDseir —
om enn ikke mange
Jeg ble av Norges Fotball
forbund uttatt til å delta i årets
Hortensturnering i fotball, som
fant sted i slutten av juni måned.
Det var i alt 8 yngre forbundsdommere innkalt til samlinger og
hver enkelt fikk dømme 3 av w
turneringens kamper.
Etter hver kveld ble en stilt
opp i ”et hjørne” med en kritikk
som jeg aldri har opplevd før,
men det var kanskje gjordt med
hensikt for å måle vår sykiske
tilstand.
Tok du til gjenmæle ble en
møtt med skepsis. Det virket
som ”våre” sensorer ikke hadde
ventet selv å få kritikk og dette
fikk nok endel å si på oppsettet
av turneringens kamper. At det
er et viss ”trynetillegg” ute å går
blant den norske dommerstand
er hevet over tvil, men dette har
jo vært kjent lenge!
I allefall en artig samling, men
en uke blir nok i lengste laget, en
går etterhvert noe lei og da er
noe av vitsen borte. THROND

«ir

lutenporf

Benytt Dem
av
våre annonsørers tjenester

— en bank for aHe!
[KAD TAD^GE^
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

Trelast- og Bygningsartikler
Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri
J

Porsgrunn Verft a.s
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Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

PORSKROA

håndball

pojrsl

Tlf. 54922

Stedet hvor Porsere møtes!

Porsgrunn

VEST BAR

Esso

Stedet hvor Porsere
stikker innom når det
gjelder aviser og blader.

service

v/ Broen
Storgt. 84b — Porsgrunn
Tlf. 50834

Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 - Porsgrunn

Andr. AasØand
V. Porsgrunn

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

REF1EX

TOYOTA
A.N.Funnemark

3BREEN

Gunnar Jorgensen Tlf. 50538 Porsgrunn Vost

Torggt. — V. Porsgrunn

FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE

- -1

Komm. for Norsk Tipping A/S

Vestsiden
Blomsterforretning

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg — høy kvalitet
rimelig pris

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

Gå til

Håndballfolket har forlengst
begynt å røre på seg igjen etter
sommerferien.
Innendørssesongen 1976/77 har også så
vidt kommet igang, hvor en
stiller med 1 damelag og 1
pikelag. Noe gutte- eller herre-lag
ser det foreløpig ikke ut til å
være noe grobunn for innen
Pors, dessverre. I fjorårssesongen
ble en nødt til å trekke Herre
laget fra serien på grunn av dårlig
oppslutning utover i sesongen,
og særlig på vårparten da fotball
en kom skikkelig i gang.
Damelaget spiller i 5. div. hvor
de hai* vært siden de startet for 3
år siden. Men iår øyner en
sjansen til en plassering helt i
toppen, etter en lovende fjorårs
sesong hvor det ble en 5. plass
med 16 poeng. En har videre fått
8 nyinnmeldelser, med alder
godt over 20 år, noe som kan
komme godt med mot rutinerte
og bastante lag. For ungt manns
kap er noe damelaget vårt har
lidd under i de 2 foregående
sesongene. En har dessverre
mistet Karin Hansen som trener
men årets trener Tore Ludvigsen

F'
w

<saksen
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN

De garderobeskap
du må har temfct å
kjøpe finner du
kanskje blant
Stars utvalg.
kj

E

ESSEM plast

råt/ien
Autorisert Installatør
Vestregt. 16 — Telefon 50880
Porsgrunn
Elektrisk forretning med godt utvalg
i lamper, gaveartikler etc.
Husk at vi også har rett til
å utføre EL-installasjoner.

I alle rom hvor du trenger
garderobeskap - entre, soverom,
barnerom, vaskerom etc. kan du
bruke Star-skap. En enkel og
praktisk losning Du får Star
skap i forskjellige hoyder, dybder
og bredder Dorene får du i 17
forskjellige farger og finértyper.
Vi ønsker deg velkommen til å
se vår Star-utstilling

Star

garderobe

— DAMEGRUPPAS HØSTTUR

Til slutt ble vi servert varm
sjokolade og rundstykker i Freiasalen.
Alle som var med fikk hver sin
eske med forskjellige produkter
med seg hjem.
Etter Freiabesøket var vi på
shopping rundt i byen. Om kvel-

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

1

er ikke noen dårlig erstatter. Han
har også vært trener for Pors
tidligere. Spillerstallen er iår også
mye større med 16-17 aktuelle
damer.
Nytt av året er altså Pikelaget
(alder opp til 13 år) som en igjen
har valgt å forsøke med. Det er
fire år siden sist. Oppslutningen
har hittil vært upåklagelig.
Rundt 30 jenter har siden tidlig i
høst drevet utendørstrening på
Vestsiden Skole under ledelse av
håndballens nøkkelpersoner Åse
Christiansen og Turid Hiis. De
fleste av jentene er nok i yngste
laget og svært få har vært borti
håndball tidligere så en gjør vel
klokt i å ikke vente de helt store
resultatene det første året.
Gruppas store problem er
fortsatt treningsforholdene. Til
innendørstreningen i vinter har
gruppa fått tildelt 1 time hver
onsdag fra kl. 18.00 til 19.00 i
Porsgrunnshallen. Videre 1 time
i gymnastikksalen på Vestsiden
skole hver fredag fra kl. 16.30 til
17.30, hvor det ikke kan drives
skikkelig håndballtrening da
salen er altfor liten og håndball-

den var vi på teater. Etter teater
forestillingen spiste vi en deilig
middag på Teaterkafeen.
Klokken 23 gikk turen hjem
over. Vi var alle enige om at det
hadde vært en hyggelig tur selv
om de aller fleste var temmelig
slitne. Men det er jo ikke hver
dag Damegruppa er på Oslo tur.
Sekretæren.

15

mål finnes ikke. Disse to timene
i uka skal altså ca. 45 personer
benytte. Det sier seg selv at noe
effektiv trening kan det ikke bli
snakk om. Så en idrettshall på
Vestsiden står aller øverst på
ønskelisten for håndballgruppa.
Om treningsforholdene er
håpløse har ihvertfall økonomien
stabilisert seg innen gruppa,
takket være Bingo-drift. Kasserer
Turid Hiis har ingen problemer i
så måte, noe som gruppa slet
voldsomt med bare for et par år
tilbake. Men det koster virkelig å
være med i håndballen idag. Bare
startkontingenten for de to la
gene til årets serie kommer på
godt og vel 2500 kroner. Hva
skulle en gjort uten Bingo.
Tore.

Styret i Håndballavdelingen
1976/77:
Formann:
Åse Christiansen
Viseformann: Trine Realfsen
Kasserer:
Turid Hiis
Sekretær:
Gro Jorgensen
Styremdl.
Live Hafredal
1. varamann! Tore Ludvigsen
2. varamann: Anne Grethe
Andersen

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

På tampen...
B-laget Telemarksmester.
Guttelaget
Telemarksmester.
Juniorlaget
Telemarksmester.
Om dette, og om ski og turn og
mye annet i julenummeret I
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anbefaler sin
Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning
Kommisjonær for
Norsk Tipping
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Vestregt. 14 — Porsgrunn
Tlf. 51729

Fjellflora fra Porsgrund - en sikker suksess som
gave og samleobjekt. Nå er det kommet 6 nye
motiver.

PORSGRUND
Rjisgrunds Fbrselænsfabrik A/S
Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.

