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Porsbladet har nå eksistert i 30 år.
Når vi i dette siste nr. av Porsbladet
for 1976 takker av, er det med
blandede følelser. Vi nevnte i vårt
første nr. at bladet ville bære preg av
disse år, da vi kom til å klippe litt fra
bladet for 25-30 år siden, noe som
mange har satt pris på.
30 år er en meget stor edder til å
være en klubbavis selt i landsmåle
stokk. Så fremt Porsbladet fortsatt
skal leve og glede oss med variert stoff
må gruppene orientere redaksjonen
hyppigere. Likeså håper vi at alle våre
skribenter i foreningen vil "gripe til
pennen’’ med jevne mellomrom. Vi
skal alle huske på al Porsbladet er vårt
forum, hvor tanker, ideer og sunn
kritikk skal komme fram. En ting er å
utgi en avis — en annen er å utgi en
god variert avis. Alle bør gjøre det de
kan for at bladet skal fortsette, og vi
håper at den nye redaktør vil få noen
flere innlegg enn den nåværende.

Da det gjelder det økonomiske har
medlemmene i år vært flinke til å
betale kontingenten, men tross dette
og nye annonsører strekker det ikke
til med kr. 10 i året. Vi må her finne
frem til en ny ordning uten bare å
legge på kontingenten. Det er nok
endel som er villig til å betale noe mer,
men jeg tror vi kommer til å miste
flere slik at vinningen går opp i
spinningen? Dette er årsaken til at vi
ikke har kommet ut med flere nr., så
er det noen som vil hjelpe oss så
bladet ikke skal gå inn på grunn av det
økonomiske er vi takknemlige.
Så vil jeg rette en hjertelig takk til
alle dere som har vært redaksjonen
behjelpelig. Med dette ønsker vi alle
våre lesere en riktig god jul og et
fremgangsrikt godt nytt år.
Gudmund Madsen.

Det er vel riktig med et tilbakeblikk
på året som er gått på dette tidspunkt.
For mange av leserne kan det
kanskje se ut som om alt går av seg
selv, alt forblir uforandret. De store
ting kan man ikke alltid vise frem.
Mye blir allikevel gjort — ofte bak
kulissene.
De enkelte grupper og avdelinger
har gjennomført sitt arbeid på en
meget tilfredsstillende måte. Vi har
oppnådd flotte resultater. Rekrut
teringen til gruppene er det ingen
grunn til å klage på, man satser på de
yngre klasser innenfor alle gruppene.
Ledelsen i gruppene med sine underut
valg og komiteer utfører en fantastisk
jobb, uten godtgjørelse — noe som det
har vært skrevet mye om den senere
tid. Det er forøvrig et emne vi kan
komme tilbake til.
Vi kan på tross av visse skuffelser i
løpet av året si oss fornøyd med året
som er gått.
Hovedforeningen har fått ferdig den
nye treningsbanen til bruk, noe som vi
håper skal bli til bedring av spillestandarden. Vi har ikke lånt mer penger
enn de 60.000,— vi lånte i 1974 da vi
startet på banen. Inngjerdingen av den
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nye og omlegging av en del på
hovedstadion har vi klart å skaffe til,
ca. 45.000,—. Dette er omtrent 2/3 av
det dette ville ha kostet om man ikke
hadde jobbet for å få det rimeligst
mulig. Masser av tid går med til slikt
arbeid.
Gjennom flere år har det vært mast
på utvidelse av klubbhuset. Som jeg
skrev i forrige utgave - vi er i gang.
Men det nytter ikke å tenke på å sette
arbeid i gang uten at man har et
skikkelig grunnlag økonomisk. Av den
grunn påtok hovedforeningen seg
salget på banen i sommer. Del ble et
slit, men vi håper det vil bringe noen
tusen på kontoen for utvidelse.
Vi må imidlertid være klar over at
vi alle må være med og ta et tak for å
få dette i land. Det går an å håpe på at
kommunen vil støtte oss, slik at STUT
vil yte sitt. Men STUI — som bevilger
tippemidlene — yter bare støtte til
garderobe-anlegg, og vi tar jo sikte på
en etasje over dette. Forøvrig har mye
tid i høst gått med til å bli ferdig med
søknaden til kommunen om midler til
drift og anlegg for 1977. Vi har
inntrykk av at det kreves mer og mer
av dem som skal stå i spissen for
foreningen, noe som kanskje på sikt
kan gjøre det vanskelig å få noen til å
ta slike jobber. La oss imidlertid ikke
stoppe i pessimisme, det er det ingen
gmnn til. Hos oss går det bra, og vi vil
vise at vi kan og vil.
God jul til alle medlemmer og andre
lesere og vel møtt i et nytt og
arbeidssomt år 1977.
Duddi.

Porsbladet

GRATULERER!

Petter Roh Petersen med Mester
skapet, og Tom Gisle Skarnes
gode innsats under N.M.

HJERTELIG TAKK THOR.
Bidragsyter nr. 1 til Porsbladet er uten tvil THOR R. JENSEN.
Han har med sine muntre tegninger, gitt både ros og ris noe som har
satt en ekstra spiss på bladet vårt.
Også ved utlodninger, fester etc. innen Pors har Thor vært
behjelpelig med sine kunnskaper.
Som lesere vil se i dette nr. har han også tegnet en ekstra side med
Julenøtter og ordnet gevinster til dette, noe han har fått frem på en
ypperlig måte.
Porsbladets redaksjon er sikker på at vi har hele foreningen med
oss når vi sier HJERTELIG TAKK THOR!
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Vi utfører

HJU!

SMØRING-OLJESKIFT

VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i
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OMEGA
i takt med tiden!

Norges
^5^ Brannkasse

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937
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{Forsikring

Branntakstbestyrer

Qn til

Anders Bj. Kassen
Skolegt. 2

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.

SPAREBANKEN
BREVIK, EIDANGER «= PORSGRUNN

Det hender at ordet jul blir skrevet galt,
enten ved en trykkfeil eller ved en svikt i
grammatikken. Ved en h foran blir det et helt
annel ord enn jul, det er lett å se.
Hjulet er et eldgammelt symbol i reli
gionen, det betyr at alt går sin gang, rundt og
rundt. Alt er likesom uten begynnelse og
ende. Livet går sin gang, til alle tider og
gjennom alle slekter.
Julen bryter med dette synet. Julen er
nemlig i sin kjerne fortellingen om noe som
bare hendte dengang og da. Julen er bud
skapet om at et barn ble født på en helt
uvanlig måte, som vi sier det hver søndag i alle
våre gudstjenester sammen med alle kirkesam
funn og menigheter i alle kirker jorden rundt:
"Unnfanget ved Den hellige ånd, født av
jomfru Maria.... "
Dette er enestående. Julebudskapet gir seg
faktisk ut for å være en absolutt engangshendelse, det har ikke hendt før, og vil ikke
gjenta seg noen gang.
Med dette brytes hjulets evige gang. Skjønt
vi ser det kanskje ikke så klart ved juleevangeliets beretning. Det trer tydeligere fram for
oss ved Jesu død på korset. For det er jo dette
kors som gir oss det nye symbol for det
vesentlige som er skjedd med dette barn som
ble født julenatten i Betlehem. Et kors, det
stopper likesom opp historiens gang på en
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egen måte. Ikke fordi det er så spesielt dette
at en mann dør på et kors, det var vanlig
romersk praksis. Men fordi det er Han som
dør, han som ble født på slikt underfullt vis.
Etter korset kommer oppstandelsen. Uten
den ville denne julehilsen til Porsbladets lesere
ikke vært skrevet. For det er Jesu oppstan
delse som markerer det virkelig store vende
punkt i historien. Barn blir jo stadig født,
mennesker dør på mange vonde måter, og i
vår verden. Men ved Jesu oppstandelse fra de
dode roper Gud selv sitt ja over Jesu liv og
død. Her står vi virkelig ved et vendepunkt,
noe nytt og avgjørende er skjedd.
Alt er ikke som før. Hjulet ruller ikke over
jorden som om intet har skjedd. Fra nå av går
budskapet utover jorden om barnet som ble
født i Betlehem: Han var virkelig Guds sønn
og verdens Frelser.
Vi ønsker hverandre enda en gangvei møtt
til julens gudstjenester og fester, og hilser
hverandre med disse kjente ord av vår store
salmedikter Landstad:
Fra fjord og fjære
Fra fjell og dype dal
Et "ære være! ”/ dag gjenlyde skal
Fra kirke tårne I fry ds basuners stot
For Guds enbårne Som er i dag oss født:
Nu er vi kårne, Nu er vi frelst av nød!
A me Servan
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Gultehoppeme i full gang med treningen. Her sammen med vår gode og
populære trener. Ole Grimsgård på Klyve skole.
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TIL DANMARK MED STJERNENE
Også i år fikk Stjernene grønt lys til
å reise sydover for å måle krefter med
topp juniorlag innen dansk fotball.
Etter grundig planlegging innskipet
juniorlaget seg ombord i Petter Wessel.
Troppen bestod av 14 spillere samt tre
ledere, to av våre spillere Ole og Per
William var i Spania på Interrail og
skulle stote til troppen i Aalborg som
var vårt reisemål. Med en usedvanlig
hyggelig overfart i frisk erindring
kunne vi torsdag morgen sette oss
godt til rette i frammøtt turbuss som
fraktet oss smertefritt ned til Aalborg
Boldklubbs anlegg like utenfor byen.
Her møtte 2 glade men trette
spaniafarere oss og sluttet seg til den
glade gjeng. Aalborg Baldklubbs an
legg var et kapittel for seg, et eventyr
for fotballspillere. Vi ble innkvartert
på deilige 4. mannsrom med seng til
hver. Kaldt dg varmt vann på rommet
og herlige dusjrom rett utenfor rom
mene. Maten spiste vi på en hyggelig
kafeteria i bygget og hadde dessuten 2
store peisestuer til vår disposisjon. Når
det angår utendørs bekvemmeligheter
var det hele 12 treningsbaner med
gress av fineste kvalitet, som kunne
brukes til trening. Maten var rikelig og
førsteklasses og med en jovial dansk
resturatør som vår vert, ble måltidene
inntatt i en hjemlig og hyggelig
atmosfære.
Synet av gressbanene var for fris
tende og det varte ikke lenge før Rolf
Askedalen hadde ”Supergutta” i hardtrening på bane 9. Middag kl. 12.00 og
kl. 16.00 ble vi hentet av,vår buss og
kjørt 1 times vei ut til Tårs som hadde

et juniorlag i toppsjiktet i Jyllandserien. Forresten gamle bekjente av
Pors alt etter som vi hadde spilt mot
Dem som guttelag og tapt 2-3.
Men denne gang slo "Stjernene” til
og det var som Ole og Pål sa: ”Se nå
har Rolf gulli øya”. Jeg tror trygt jeg
kan si at det er den beste kamp
juniorlaget har spilt i år. Alt de hadde
lært gjennom mange års trening ble
utført lekende og da Ole etter 10
minuttersspill satte ballen i nettet var
dette signalet til en målfest som gledet
oss, men var til mindre glede for våre
danske venner.
Med jevne mellomrom var Per
William - Terje Pål og Kai og satte
rene perler i nettet. Da stillingen var
6-1 og det var 5 min. igjen av kampen,
spilte Per William seg elegant gjennom
og ropte til Atle, Kom, Det er din tur
ril å score. Da ga danskene opp.
Kampens sluttresultat ble 7-1 til Pors.
De danske ledere var mektig imponert
å uttrykte at de var et av de aller beste
jr. lag de noen sinne hadde møtt. Høyt
oppdrevet tempo og fin teknikk.
Vi tilføyer for egen regning at en av
våre store ess Brede ikke spilte da han
hadde spilleforbud, grunnet A-lag.
Mens gutta samt Rolf og Morten
kjørte med bussen til Aalborg og
Jomfru Anesgade hvor diskotekene
holder til, kjørte jeg med egen bil
fullastet med gjennomsvett fotballtøy
tilbake til forlegningen.
Diskotekbesøket varte nok for man
ge av dagens helter til langt ut i de små
timer, men det kan understrekes at en
finere gjeng å ta imot og hysje på for

stillhetens skyld, skal en lete lenge
etter. Her var det ikke noe å sette
fingeren på.
Dagen etter frokost og så ubarm
hjertig hardtrening av Rolf i 2 timer.
Kl. 18.00 stilte vi så opp til ny
kamp mot et nytt topplag på en
grassbane som var jevnere enn vegg til
vegg teppet hjemme. Igjen glimrende
spill, men nu krevet båtreise- gårds
dagens kamp, samt gledens timer på
diskotekene sin rett. Det var kreftene
det nå stod på. En jevn kamp hvor dog
Pors igjen så avgjort var det beste
laget. 3-2 ble sluttsifferene, men jeg
tror de 11 var glade da slitets mareritt
var over. Ny dusj og så igjen opplagte
til diskotekbesøk. Lørdag morgen gikk
turen med buss og Petter Wessel hjem
til Porsgrunn etter en begivenhetsrik
tur. At man også hadde fått tid til å
shoppe og gå på friluftsbad hører med
til historien.
Som avslutning på denne turen og
nå også for mitt vedkommene avskjed
med junioravdelingen, vil jeg få lov til
å takke dere allesammen, "Stjernene”
som jeg alltid har kalt dere.
10 år har vi holdt sammen og mye
fin fotballhistorie har vi vært med på å
lage. 10 år og 5 kretsmesterskap er vel
en rekord som skal bli vanskelig å slå.
Takk for gode år og for godt
kameratskap. Jeg kommer til å savne
dere.
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Idrettshall på Vestsiden?

Det bør være kjent for de fleste
interesserte Porsere at det er gjort
forsiktige framstøt for å få bygget en
idrettshall på denne si’a av byen. Så
vidt bekjent er der funnet et brukbart
tomtealternativ, noe mer er ikke kjent
for de fleste.
Behovet for en hall er åpenbart:
Tumgruppa har i flere år hatt for liten
tumleplass, boksegruppa vil gjerne
lokalisere seg mer på "Vessia",
håndballen er i en vanskelig situasjon
og er helt avhengig av bedre treningsmuligheter for å overleve og for å
kunne gi tilbud til alle interesserte. Så
langt dette med trening og vanlig drift,
hva en hall vil bety for stevnearrangementer etc. kan en bare drømme om.
Og jeg er redd for at dette blir med
drømmen. Det er kjent at der arbeides
med hallplaner på flere steder i
kommunen: Heistad, Herøya, Kjølnes.
Alt dette på høyeste politiske plan.
Som de fleste vet blir det i disse dager
gjort framstøt for en virkelig storhall
på Kjølnes som kan brukes som
messehall i sommersesongen. Dette da
på bekostning av en påtenkt storhall
på Heistad. Herøya har i lang tid
arbeidet med hallplaner, og vil sikkert
i nær framtid melde sine krav. En kan
lett tenke seg hvor Vessia finnes i
dette bildet, nemlig i papirkurven!
Så er det i tillegg den side og hake
ved dette at en utvidelse av klubb
huset er gitt høyeste prioritet i
foreningen, slik at trette sjeler ikke
engang orker å tenke HALL. Hvilket
er meget forståelig.
Porsgrunn kommune bevilger idag
ca. 20 % av budsjettet til ungdoms og
idrettsformål, hvilket sikkert er nær
det høyeste på landsbasis. Følgelig er
det meget begrenset hvor lenge dette
kan fortsette. Det har vært "jobbe
tider” for Harald & Co. men denne
glansperiode er snart forbi hvis ikke
den er det alt. Hermed framsettes en
ærbødig påstand: De idrettsanlegg som
ikke blir vedtatt bygget i Porsgrunn
inen en 5 årsperiode, og bygget innen
10 år blir ikke bygget i overskuelig
framtid.
Dermed er ”Vessia” ute av den
dagen. Men det står et igjen å
kjempe, nemlig det største slag I.F.
Pors har utkjempet i sin historie: Vi
bygger en hall sjøl på dugnad!
Jungeltelegrafen forteller at med
lemmer av hovedstyret har vært i
Larvik og sett det "Fram" har fått til.
Nok var det sikkert at det var deres
klubbhus denne delegasjonen hadde i
tankene, men dere fikk vel mer med i
"brødboksen” hjem? "Fram" har som
kjent bygget hall, kunstfrossen bane
og utvidet sitt klubbhus side om side,
alt med en meget betydelig dugnads
innsats.

Vi i "PORS” er vi så mye dårligere?
Finnes det ingen klubbånd og kjærlig
het til bydelen tilbake her Vest?
Kanskje, men jeg er ikke enig før
dette er bevist. La ”Fram’’s gode
eksempel være en inspirasjon og et
bevis for at det går an. Dette er den
eneste måte vi kan få en hall på i vår
tid. Derom hersker ingen tvil.
Er det oppnevnt noen hallkomite i
"Pors”? Hvis ikke bor dette gjøres.
Utspring fra denne bør være en finansog en dugnadskomite.
Alle gode krefter i foreningen må
fram, planleggere, økonomer med
fantasi, folk med kontakter i indu-
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strien, murere, rørleggere, maskinkjørere, elektrikere, malere, i det hele
tatt alle nevenyttige folk som finnes i
foreningen og dens umiddelbare nær
het. Og dette må kartlegges, resursene
må samles. Foreningens medlemmer
må motiveres. Tro om ikke det finnes
andre krefter i vår midte enn dem vi
kjenner. Er det så sikkert at alle
foreldrene til våre unge ikke kunne
tenke seg å virkelig yte noe ekstra?
Men de må organiseres, motiveres,
vises at nå trenger vi DEG!
Nei, forresten, det er bare tull og
fantasier! Jeg angrer på at jeg har
skrevet dette. Men i ren og skjær
f.skap skal jeg sende dette til redak
sjonen.
Nei, dette er utopi - på Vessia -.
OBS.

Er dagens boksing levedyktig?
Boksing er en av våre eldste
Idrettsgrener, og kjent som selvforsvarets edle kunst. Men drives Boksing
idag efter disse prinsipper?
Hensikten med Boksing er at den
svake skal kunne hevde seg mot den
sterke. Ved at den svake skal kunne
klare dette, må det nødvendigvis
foregå med tekniske og taktiske
midler. For skal en kunne vinne over
en som er mye sterkere, er det
innlysende at det ikke nytter med
kraft, men med smidighet, utholden
het og et kaldt hode har en alle
muligheter til gevinst. Derfor må man
trene med den hensikt for øye.
Boksing er lek, den kan sidestilles
med fekting, for også der er smidighet
og hurtighet reaksjon viktig. Boksing
er idag en sport som er utsatt for
meget kritikk, jeg vil anbefale ledere
og de som er glad i Boksing, følgende:
Få KO, bort, la det bli forbud mot
Ko. Om det forekommer Ko inndra så
Dommerskjemane og den vinner den
som leder i poeng i det Ko inntreffer.
Jeg tror at da vil Boksing få mer
lekbetont preg over seg. Det er en
forhendværende Knock-outer som
foreslår dette, ikke fordi jeg mener Ko
er farlig, men fordi jeg mener at selve
ideen med Boksingen er på avveier.
Jeg er ikke interessert i å se på slike
dumheter som jeg selv foretok meg i
min aktive tid. Min erfaring er at leken
må styrkes, hvis ikke er det slutt med
boksingen for godt. Det er svært få
som er lysten på Boksing når de ser på
stevner hvor det er om å gjøre og slå
hverandre ned så hurtig som mulig.
Den viktigste for boksinga er at den
blir anerkjent av folk flest, og da
spesielt av Mamma og Pappa. Det er
klart de er ikke interessert slik det
foregår. Hvor mange unggutter er det
ikke på Boksetrening som ikke får lov
av sine Foreldre?

Min konklusjon efter ca. 40 år som
avktiv: Få Knock-out vekk. La leken
danne grunnlaget! Først da kan vi si
Boksing er en flott sport.
B.O.

Red. anmerker: Dette forslaget til
Beiten er gått gjennom i forbundet og
praktiseres i dag innen gutteboksinga.
Påbudt med hodebeskyttelse, var også
B.O. forslag, det er idag frivillig.

Ingen
tillitsmannskrise
Optimisme
var gjennomgangs
melodien under årsmøtet i Pors
fotballgruppe, og la det også være sagt
at det på ingen måte hersker noen
tillitsmannskrise innen avd. Hele
årsmøtet gikk faktisk unnga på godt
og vel en halv time.
Sesongen 1976 var imidlertid en
skuffelse ut fra de forhåpninger man
hadde satt til førstelaget. 3. plass i
serien ble status, men med den
spillerstallen man rår over foran
kommende sesong er parolen naturlig
vis 2. divisjon. Det er forøvrig også vel
å legge til at de respektive lag innen
gruppa har vist sin sterke posisjon, noe
som selvsagt også styrker tilliten til
førstelagets fremtid. U-laget gikk gjen
nom serien uten tap, videre ble B-laget
kretsmester og i junioravdelingen fikk
Pors to mestre, henholdsvis for gutter
og junior.
Regnskapet
balanserer
med
919.612,53 kroner. Overskuddet viser
ca. 5.000 kroner.
Såvel årsberetning som regnskap ble
godkjent uten nevneverdige bemerk
ninger.

Tilbakeblikk på 1976
c>c>^c>c>c>c>c>c>
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(og fremover)

Sesongen 1976 er over og sesongen
1977 er nettopp begynt. Vår nye
trener, Anders Fægri, har satt som mål
• å nå 2. divisjon denne sesongen. Delte
målet hadde en også foran 76-sesongen og det er den i første rekke vi
skal behandle her.
Vi skal likevel ikke trekke fram tall
og tabeller. Del har heller liten hensikt
i det vi vet at del ikke ble tabelltopp,
som trass ialt var del eneste av viktig
het. Kanskje en brutal måte å si det
på, men har ikke idretten generelt
blitt så brutal?
Det skulle altså ikke lykkes for oss i
år heller. Hva kan så grunnen være?
Kan en sette fingeren på enkeltper
soner? Jeg tror ingen av disse
spørsmålene blir lette å svare på, men

Fra styret var det innkommet to
forslag som gikk ut på å utvide styret
med lo representanter og kun en
varamann. Stadionstyret vil videre
opphøre, og gå inn i selve fotballsiyret. Varamann i styret går da inn
som formann. Dette må imidlertid
legges fram for årsmotet i hoved
foreningen og ble kun en referatsak.
Runar Weholt fikk tildelt en gave
fra fotballgruppa for sin representasjonsoppgave på U-landslaget. Samt
lige spillere på U-laget fikk hver sin
premie foruten at del var premier fra
tippeselskapet forspilte tippekamper i
sommer.
Jan Magnussen takket på vegne av
spillerne Odd Engelstad for sin trenergjerning de to siste årene og overrakte
ham et minne fra A-gutta, og i samme
forbindelse ble også den nye treneren
Anders Fægeri presentert overfor
mølet.
Valgene i Pors-fotballen.
Formann: Realf Rollefsen, sekrerær:
Roy Marthinsen, kasserer: Asbjørn
Wennerød, (ny). Medlemmer: Rolf
Myrmoen (ny), Anders Bj. Kassen
(ny). Ame Johansen, Arild Realfsen
(ny), varamann: Hans Morgan Realf
sen.
U.K. for A-laget: Oppmann Per
Dahl, medlemmer: Tore Sjåberg, An
ders Fægeri (trener).
U.K. for B- og C-laget: Oppmann:
Finn Morten Steen, medlemmer: Kjell
Knutsen, Ame Sundvall, Bjørnar Natedal.
Stadionstyret: Hans Morgan Realf
sen, Egil Kristiansen, Bjørn Magnus
Realfsen.
Junior-oppmann: Morten Petersen.
Oppmann jr. lag: Erik Johansen,
guttelag: Svein Barth, smågutter: Finn
Oddvar Hansen, lilleputter: Jan Ander
sen.

det er nå en gang slik at en eller annen
skal kommentere en fotballsesongs re
sultater enten de er gode eller dårlige.
I år har dette falt på meg.
Frem til høstens kamper tok til var
vel de fleste i den formening at det
skulle lykkes. Vi hadde avgjort en god
innsats i cupen og tippekampene gikk
over all forventning. Der 3-0 seieren
over Strømsgodset var det største.
Men høstsesongen kom ikke til å gå
like smertefritt. Det ble jo ingen seire,
omtrent bare uavgjort og det holder
ikke når det er snakk om å nå toppen.
Nettopp disse uavgjorte resultater er
en tanke verd. Jeg har nevnt det
tidligere og kan godt la det med her
også. Mentalitet i laget har vært så
som så gjennom hele året (slik kan det
virke fra sidelinjen!) Motiveringen i
kamper som teller dobbelt er mer
svak. Dertil tapte vi også verdfulle
poeng på feil taktikk.
Hvorfor skulle en på død og liv
presse frem Brede i senter? Han fikk
ikke stort spillerom på høstkampene
dertil var hans plassering feil. Skulle
først Brede spille "spydspiss” så får
han også delvis markere siste stopper
(sveeperen). Se hvor verdifullt det var
i kampen Urædd-Pors, der Kompala
ikke visste sin arme råd fordi han
gjennom hele kampen ble punktmarkert! Sjansene for de andre ble så mye
større og forvirringen i forsvaret var
milt sagt "upåklagelig”.
Andre ting en kan nevne er man
gelen på en spiller, som kan vende en
kamp. En spiller, som herjer som en
bulldoser på midtbanen, vinner de
fleste tacklinger, og som samtidig kan
avslutte et angrep. Her hadde vi lenge
en bra spiller i Kai Richter. Han er av
en slik lagning jeg mener laget trenger.

Årsmøte
Pors Damegruppa avholdt tirsdag
2/11-76 sin ordinære generalfor
samling på klubbhuset. 39 damer var
tilstede. Willy Smedplass møtte som
representant fra hovedforeningen.
Formannen ønsket alle velkommen og
leste dagsorden.
Det var i år best om at det ble
opprettet et verv som hjelpekasserer.
Dette ble godkjent. Hjelpekasserer ble
Sigrid Kjellevold.
Else Liv Realfsen og Ragnhild Kris
tiansen gikk ut av styret. Formannen
overrakte disse blomster og takket for
god innsats og godt samarbeid.
Willy Smedplass hilste fra hoved
foreningen og takket damegruppa for
alt den har utrettet.
Medlemstallet øker stadig og en må
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Selvsagt kunne en ikke vente at Kai
skulle holde hele sesongen ut med så
lite grunntrening den karen hadde i
kroppen, men likevel tror jeg årets uk.
gjorde gutten en bjørnetjeneste da de
satte han opp som ytrehøyre i en
kamp i høst. Siden så vi ingenting til
Pors som lag og det samme gjaldt Kai
som spiller (med unntak av U-kampen
mot Sarpsborg).
Lignende spillerdisposisjoner vi var i
mot var plasseringen av Per William
Nilsen som wing mot Jerv og Birger
Simonsen. Simonsen, med sin erfaren
het og styrke, feide jo omtrent "Pep
pen” av banen. Nei debut på wingplass
mot gamle ringrever som backer er
"dødfødt” etter mitt skjønn.
Videre var jeg imot Lars Borgar
Waages omplassering fra backplass til
midtbane. Det var vel bare et fortvilet
siste forsøk, Per, for å få laget på fote
igjen?
Ser en på spillerstallen frem i mot
1977 må en si vi står sterkt sett med
”3. divisjonsøyne”. Angrepsspillere
har vi tydeligvis nok av. Det skal
derimot bli morsomt å se hvordan en
kombinerer seg frem for å få et bedre
forsvar enn tilfelle var sist sesong. Per
E. Kompala fikk pokalen som årets
porser av en oppnevnt jury, men det
var likevel feil i midtforsvaret som var
årsak til unødvendig poengtap se
songen sett under ett. (Lisleby/Ostsiden). Derfor ser jeg med spenning
frem til å se hvem uk. og Fægri finner
som makker til Per Erik. Blir det
Morten Olsen, Jorn Hansen eller Rag
nar Numme (hvis nå han er interessert
i å trene igjen da?).
1 alle tilfeller går vi imote med en
sesong som blir meget interessant. At
Pors ikke har "råd" til å fortsette i 3.
divisjon er hevet over tvil. Derfor får
vi alle være med om å løfte i flokk.
Det tror jeg Realf & Co trenger!
Lykke til!
Thrond

si at damegruppa er en aktiv og driftig
gruppe. Men vi har plass til flere, så
velkommen skal dere være, Porsdamer!
Formann: Liv Meen (gj.v.) Visefor
mann: Magni Austad (gj.v.) Kasserer:
Bjorg Hege Iverseti (ny), Sekretær:
Sigrid Sundvall (ny), Styremedle
mmer: Anne Brekling (gj.v.) Marit
Larsen (ny).
Festkomite: Bitten Jensen, Unni Jo
hansen, Ågot Knutsen, Wenche Kristi
ansen, Else Sjåberg, Ragnhild Askedalen.
Valgkomite: Gerd Olsen, Wenche Kri
stiansen, Anne Marie Oldrup.

Med hilsen
Sigrid Sundvall,
sekretær.
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ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.

J. Pettersen

Brødrene Karlsen

KJØTT- OG PØLSEVARER

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Tlf. 52392 - Porsgrunn

Telefon 51404 — Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING

Norgesmesterskapet i boksing

V. Porsgrunn

I toppform

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

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

STO^TSHOSET
Sykler - mopeder og påhengere.

TORVET

Tlf. 53594
V. Porsgrunn

Telf. 52121

Eneforhandler

Realfsens Elektriske
forretning A.s
Tlf. 50693

Porsgrunn

filfred Spori

Tlf. 50693

A
S

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

I/elevisjon
Porsgrunn
RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Porsgrunns Åuto A/s
Vallermyrene
Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

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

SKIEN

KLYVEGT. 25 - Tlf. 52450
Kjøtt — Kolonial

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292
Kjøtt

Erik Studsrød

Eidanger
Vollormyrei
Langesund
Gimtey
Kleiva
Borgeilad

Minddt
Herre
Belehegdo
Slolholt,
Drangedal
Vadfoi»
Klyve

Siiotfoti
Bakeriutt. Skien
Øvre Solum
Hoitlad
Skrapeklov
Manufaktur - lanc
'geiund
O K. bennnifaijo'
on, Brotiborg

..... 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.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN
Filial VEST - Tlf. 54535

Ti

£n mor.edsundeno-e ic g-ort for Do"in
at 50-60% o. kunaene nond'e' "os Oil pga
pcnonoie» Og vå'e "0 anjatte gjø' o<’ for at du ikol Irrve» • vårt hyggelige miljø Undc'iøLe-ien v.ie» v.dere oi de ’ei’c o. «O’e «under mener oi --i hor
* Moderne tokoler lom er lefle 6 finne fram i * KvaliteUvarer i enorm! utvalg.
★ Riktige priser. * Spesielle gode tilbud pd aktuelle varer.

Vet du at vi har spesialavdelinger i

[på ©DO® Qqop
GOS igtor aef selvj-holler for vedlikehold og
småreporo»|onor

OK^

KRAGERO

PORSGRUNN
DISTRIKTETS STØRSTE 0G MEST MODERNE VAREHUS

Eget bakeri med 14 ansatte og 4 biler som forsyner
distriktet med rykende ferske varer fra Langesund
til Bo Leverer alt i brod og konditorvorer til olle
anledninger.

Enkelte lurer seg selv

PORSGRUNN

j/drevikS

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.

Porsgrunn
Sykkelverksted
Storgt. 184— Gromstul
Tlf. 50863

DRANGEDAL

GDoCGjOgØØFFOOfflSfflg

NETTO - Tlf. 54796
10 % på kolonial

Tlf. 52506 - 52507
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Søndag 5.12.76 var det igjen klart for et nytt boksestevne i Porsgrunnshallen
og dette var intet ringere enn Norgesmesterskapet for juniorer.
Pors stilte med 2 mann henholdsvis Petter Røh Petersen og Tom Skarnes.
Dessverre hadde Stein Halvorsen karantene og Geir Høyseth og Roy Lund var
begge skadet og kunne følgelig ikke være med.
Det var da opptil Petersen og Skarnes og forsvare Pors sitt navn, noe som
Petter klarte med glans å sørge for.
Tom Gisle leverte en fremragende innsats og var meget vær ved å lykkes,
hadde han ikke pådratt seg den advarselen for holding så hadde han vært mester.
Over til kampene:
Petter kjørte ut sin motstander, Aril Pedersen Rollo etter alle kunstens regler,
med en fremragende teknikk, slag varierte både til hode og kropp og
fremragende finting og ett meget godt fotarbeide. Kampen ble stoppet i 3. runde
på grunn av at Pedersen ikke hadde mer a gi, og altså da en sikker seier til Petter
som ikke fikk den motstand som han skulle hatt, slik at publikum i Porsgrunn
kunne virkelig se hva han er god for.
Tom G. Skarnes møtte Steffen Tangstad fra Tønsberg i finalen. Steffen åpnet
best og vant første runde meget knepent. Begge bokserne her med solide slag
serier og runden var underholdende og publikum var med.
2. runde var også jevn, men Skarnes fikk her advarsel for holding og dermed så
mistet han el poeng og runden var Steffens.
Siste runde var Tom Gisle den mest aggressive og kjempet desperat for N.M.
titelen og elter mange gode høyreslag og uppercut til kroppen, så vant han den
runden.
Publikum, ledere i Pors osv. ventet spent på utfallet og det ble som kjent
Steffen Tangstad som vant 2-1.
Hadde ikke Tom Gisle pådratt seg den advarselen så hadde han vært mester.
Steffen Tangstad fikk forbunds-pokalen som stevnets beste bokser. Petter Røh
Petersen fikk forøvrig Porsgrunn kommunes gavepremie, en stor isbjørn i
porselen for meget god boksing.
Steffen Tangstad er forøvrig en meget allsidig idrettsmann i det han også er
N.M. mester i svømming, friidrett 4 x 100 m. stafett og på kretslaget i fotball.
Pors Boksegruppc vil forovrig takke alle gutta i Pors som var med å hjelpet til
med å la
ta ned podiet.
0 Nenseth

Solid arbeid

Mens andre idrettslag sliter som
besatt for å få tillitsmenn, gikk val
gene av 45 tillitsmenn som smurt
under Pors Turngruppes årsmøte. Tid
ligere i år har gruppa feiret sitt 30-års
jubileum på en verdig måte og det er
ingen tvil — dette er en 30-åring i sin
beste alder.
Tillitsmennene ligger ikke på lat
siden. På møtet kunne formannen i ar
rangementskomiteen — Marit Jansen —
overrekke den gjenvalgte formann Rei
dun Skilbred en sjekk på 15000 kro
ner som er samlet inn av driftige
medlemmer med utlodninger og lig
nende.
Ønsket om idrettshall på Vestsiden
blir bare sterkere og sterkere. Dette
skyldes ikke minst Pors turngruppe
som nå faktisk må begrense sitt id
rettslige tilbud på grunn av plass
mangelen.
En kretsmester kunne man notere
ved Svein Norling.
Videre ble det delt ut 26 aktivitetsmedaljer og vi nøyer oss her med å
nevne de som har vært med i 30 år:
Grete Hartvigsen, Marit Jansen og
Elen Marthinsen.
Styret ble valgt slik: Formann Rei
dun Skilbred, viseformann Harriet
Fjeldvik, sekretær Else Grotnes, kas
serer Wenche Eriksen, styremedlem
Ragna Lorentzen (ny) , varamenn:
Berit Schjøth og Daniel Teigen.
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Pors-bladets jule-enquite
0.

1. Hva mener dn om året i sin helhet for Pors?
2. Har det gitt oss skuffelser? Hvilke?
3. Hva mener du er det beste resultat som er oppnådd, sportslig
som administrativt?
4. Hva er ditt storste ønsker for 1977 innen Pors?

/

PORS.

RUGTVEDTKOHEN
SENTRAL BAKKE
DISTRIKT J3É-

PORS
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PE ER PER -HVERDAGER,
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DET HASTER!?1
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fotballgrdppa
HÅNPBALLGRUPPA

HÅNDBALLBANE TÅ „ STADION* ?! ?

la OSS MNNE ØM 5 FOTBALL ER
ET LAGSPfLL BESÅErøE/M M(20)
5PTLLERE-0Q MED ,BENA $J3RJ»EN*?l

Vi har bedt noen medlemmer om
De vil være så vennlig å svare på
nedenstående spørsmål til Porsbladets
juleenquite, og takker hjertelig for den
store interesse.

1. Aret som helhet har vært godt for
foreningen. Vi har tatt en rekke
mesterskap i yngre klasser i fotball,
alle i bandy, vi har fått mestre i
boksing, ski og turn, det vitner om
stor aktivitet og gode ledere, hva
mer kan vi da forlange?
2. Vel, til kjedsommelighet for dem
det gjelder ingen 2. divisjonskontrakt.
3. Del var morsomt at Runar fikk
sjansen på landslaget, kanskje det
kan være en spore for andre. Ellers
har mange gjort det bra, listen over
kretsmestre i foreningen er meget
lang også i år.
Administrativt vil jeg gjerne ha sagt
at vi har en strålende gjeng med
iillitspersoner som utfører en fan
tastisk jobb. Vi er heldigere enn de
fleste klubber, tror jeg. Det er
mange som burde hatt en blomst.
4. Jeg har mange.
Først at våre medlemmer vil forstå
hva vi har av eiendom på stadion og
i skibakkene og prøve å ta vare på
de millionverdiene som ligger der, vi
eier det sammen. At vi kan komme
lengst mulig i planene om utvidelse
av klubbhuset og opparbeidelse av
håndballbanen. At vi kan få politi
kerne til a forstå hva Vestsida er,
slik at vi og befolkningen ellers kan
få en storstue - i en idrettshall.
Men der må vi alle være med og
puffe på. At vi kan begynne opp
stigningen i divisjonene igjen.
Duddi
1. Jeg må nok her ta utgangspunkt i
min egen gruppe, og for Tumgruppa har året gått stort sett som
tidligere år med stor aktivitet og en
mengde støttespillere på det admi
nistrative plan. Ut fra de forhold og
muligheter vi har i dag kan jeg bare
si meg fornøyd så lenge interessen
og oppslutningen er så stor som den
er.
2, For meg personlig er det en stor
skuffelse at vi ikke ble tildelt flere

turningstimer i gymnastikksalen i
år. Jeg føler til tider at vi står i
stagge. Vi har tanker om nye tilbud
for å aktivisere flere, men det nyt
ter bare ikke. Men vi gir ikke opp!
3. Jeg ser Svein Norlings kretsmester
skap for juniorer som et godt resul
tat. Men jeg vil også fremheve Fotballavdelingens ungdomslag seier i
Østlandsserien En slik seier må man
ta hatten av for. Og for all del må
nevnes den nye treningsbanen!
4. Jeg gjentar meg selv, men for meg
er det viktigst å få bedre treningsmuligheicr. En hall på Vest kan vi
vel ikke vente i 1977, men å få de
rette instanser til å innse betyd
ningen av dette i løpet av året, ville
vel vært ett lite skritt i riktig
retning? Jeg håper også at planene
om nytt klubbhus må intensiveres
- det samme med en håndballbane.
Reidun Skilbred.

1. Som svar på spørsmål 1 må en vel
kunne si at året vel nærmest har
vært et "normalår”, hvis det går an
å gi det en slik benevnelse. Jeg har
det bestemte inntrykk at der ar
beides målbevisst og energisk på alle
fronter.
2. For fotballfolket var nok den
største skuffelsen at laget ikke grei
de å spille seg opp i 2. divisjon.
Årsaken til dette kan og blir vel
fremdeles diskutert, sånn i det stil
le, men hva som ikke kan diskuteres
er skifolkenes stadig tilbakevendene
skuffelse snømangelen.
3. Sportslig sett holder jeg ungdoms
lagets innsats i Østlandsserien i fot
ball som et meget godt resultat. Å
toppe denne serien blant så mange
sterke lag, er virkelig imponerende.
Men vi har også andre grener med
gode resultater å vise til f.eks. i
boksing, i ski/langrenn den gledelige
økningen i idrettsmerketakere. Det
te er jo også en art av idrett som
krever en innsats. 1 år har vi 5
stykker som har erobret Idrettsmerkestatuetten samt 1 med kruset,
alle damer, hvorav den eldste er 56
år. Det er godt gjort!
På det administrative plan vil jeg
holde fullførelsen og forarbeidet

med den nye treningsbanen som litt
av en prestasjon. Her ligger det
adskillig arbeide bak, noe som man
ge sikkert ikke er fullt klar over.
4. Her vil mitt ønske være at vi fort
satt må ha slike drivende og ansvarsbeviste medlemmer i styret og ut
valg og sammen entusuastiske akti
viteter i de forskjellige grener av
idrett som Pors driver. Men med
bare ønsker nytter det lite. Med tæl
og vilje og med forståelse for idret
tens betydning for ungdom, i alle
aldere, vil vi sikkert få oppfyllt
noen av de ønsker som ligger oss
mest på hjertet.
Andreas Skilbred.

1. Ganske godt.
2. At fotballlaget ikke spilte seg opp i
2. div. og at vi mistet gymnastikklokalet på Vestsiden for Gutteboksingen.
3. (Min interesse er Boksing og Fot
ball). Petter Roh P. Seier over den
Nordiske mester i Boksing. Og ung
domslaget i Fotball.
4. At fotballlaget spiller seg opp i 2.
div., at våre boksere går inn for
teknisk boksing.
Beiten.
1. Året 76 har vist at foreningen er på
offensiven på alle fronter. Altså nok
et godt "kvinneår”.
2. At det glapp for fotballens opprykk
til 2. div.
3. Petter Roh’s ypperlige kamp mot
den nordiske mester Brian Iversen.
U-lagets innsats i serien. Treningsbanens tilblivelse.
4. At det må bli fart i arbeidet for å få
et tidsmessig sted for trening og
kamper/stevner for innendorsgruppene i Pors, altså en hall.
Oyvind Sandersen.
1. Stort sett synes jeg at vi kan vise til
mange bra ting, så jeg mener at året
stort sett har vært tilfredsstillende.
2. -Noen skuffelser må man regne med,
men jeg må si at 2-3 tap i fotballserien var unødvendig og gjorde at
det ikke ble 2. div. og dermed
skuffende, — for etter min mening
var laget godt nok. Vi klarer det
neste år.
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Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

PORSKROA

1. Hva mener du om året i sin helhet
for Pors?
2. Har det gitt oss skuffelser? Hvilke?

pmsl.

3. Hva mener du cr det beste resultat
som cr oppnådd, sportslig som ad
ministrativt?
4. Hva er ditt største ønske for 1977
innen Pors?

Tlf. 54922
Stedet hvor Porsere møtes!
Porsgrunn

VEST BAR

£sso

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. Aasland
V. Porsgrunn

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

REFU EX

TOYOTA
A.N.Funnemark

-jV 3EREES
Gunnar Jorgensen Tlf. 50538 Porsgrunn Vast

Torggt. - V. Porsgrunn
FRUKT- TOBAKK
SJOKOLADE
Komm. for Norsk Tipping A/S

Vestsiden
Blomsterforretning

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg — høy kvalitet
rimelig pris

Numme og Handeland

i

Gå til

tlf. 51730 — V. Porsgrunn

Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

®

Ti

Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURAMTEW

ESSEM plast

• <zBråtken
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.

éorø har tenkt å
kjøpe finner du
kwkje tamt
Stars utalg.

c
E

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

□nStar

Ugwdtaite
----- J
Johan
Jeremiassen a.s
3901 Porsgrunn

Bjarnason Bygg
3670 Notodden
Evensen Bygg
3700 Skien

3. Sportslig har vi en meget stor bred
de. Enkeltresultatene har ikke vært
imponerende. Petter Røh Pettersen
har vel nådd høyest. Administrativt
er Pors forspent med fantastisk
mange flinke folk. Her er det
ingen tillilsmannskrisc.
Tilsammen i alle avdelinger er det
vel mellom 75-100 medlemmer som
hjelper til med økonomien.
4. At vi- kommer fram til en løsning
med hensyn til klubblokalet og
garderobcforholdene. Vi har klart
større loft for og skal nok klare
dette ogsa. Klubblokalet og tilstelninger her tror jeg er en medvir
kende årsak til å lage et godt miljo.
Det har vi og det skal bli enda
bedre.
Alf Jansen

1. Aret 1976 som helhet for Pors må
vel sies å være et typisk mellomår,
uten de store høydepunkter, og
også uten de helt store skuffelser.
Mitt inntrykk av foreningen er at
det jobbes godt i alle ledd. ja. jeg vil
gjerne si meget godt, men vi må vel
alle innse at vi likevel er en "liten
forening” på landsbasis. Med det
mener jeg at vi ikke har de helt
store "stjerner" som hevder seg in
ternasjonalt. Når disse kommer
fram, så kommer også Pors til å
"vokse” som forening. Det er man
ge som VIL NOE i foreningen, men
det er ikke alltid vi får til de helt
store resultatene. Pors er en for
ening med store utviklingsmulig
heter i alle avdelinger, og jeg håper
de ledere som tar i mot et tillitsverv
innen vår forening gjør dette med
ett mål for øyet - nemlig å utnytte
disse utviklingsmulighetene og gjøre
like mye som de aktive for å få
PORS framover.
2. Selvfølgelig har året i år, som i de
fleste tidligere år, gitt oss skuffelser.
Jeg for min del er ikke fornøyd før
vi blir Nr. 1, selv om jeg likevel må
godta å være der vi er nå. Den størst
skuffelsen for mitt vedkommende i
år, var at vi ikke greidde opprykk
og finaleplass i cupen. Det er mitt
mål foran hver sesong. Store skuf
felser innen andre avdelinger enn
det jeg selv driver med, er vanskelig
for meg å uttale meg om, så jeg får
holde meg til fotball- og bandyavdelingene. Innen bandyavdelingen
spiller vi vel med det mål for øyet å
klare oss i 2. div. + å slå Brevik i

kampen om KM-tittelen. I år klarte
vi ikke KM, så det var selvfølgelig
en skuffelse for meg.
3. I grunnen synes jeg ikke jeg kan
huske spesielt gode resultater som
er verd å minnes, til det har vi vel
manglet prikken over i’en i år.
Derfor er det vel mer riktig å ta for
seg de som har hatt størst framgang
innen foreningen. Her synes jeg
faktisk langrennsfolket og "slosskjempene” i boksegruppa har vist
fine tendenser, og jeg vil heller ikke
unngå å nevne vår fremgang innen
fotballavdelingens junioravdeling.
Også A-laget vårt i fotball har hatt
framgang i fjor, og at Runar Weholt
er blitt med i landslagsbildet er vel
kanskje en prestasjon som kan sam
menliknes med Petter Røh Petersens plass. Her er to eksemplarer
som tydelig viser at trening gir de
helt store resultater, og det er bare
å håpe at flere følger etter.
På det administrative plan vil jeg
nevne at her er det folk som gjør
større jobber for Pors enn vi som er
aktive, og disse kan jo egentlig ikke
berømmes for mye. Foreløpig vet
jeg ikke om noen innen foreningen
som GIR SÅ MYE FOR PORS som
Real f og Per (Dahl), men også flere
andre kunne nevnes i samme for
bindelse.
4. Mitt største ønske for 1977, er
selvfølgelig å komme til 2. div. med
vårt fotball-lag. Dernest står Cupfi
nalen for tur, og når vi samtidig har
greidd begge deler, har fått bedre
garderober i klubbhuset, ville jeg
være meget tilfreds med tingenes
tilstand innen vår forening. Jeg har
lyst til å ofre litt flere ord på det
siste ønsket. Jeg synes nemlig det er
flaut å tilby våre gjestende lag slike
forhold som de blir møtt med i våre
garderober. Plassen her er dessuten

¥
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altfor liten til vår egen avdeling, og
en utbygging her høyst nødvendig
ganske snart dersom forholdene
skal bli noenlunde tilfredsstillende.
Dessuten er dusjanlegget under en
hver kritikk (selv om det i disse
dager er blitt noe bedre), og det er
virkelig grunn for akkurat meg å
nevne dette såpass sterkt da jeg
tross alt befinner meg under disse
forhold opptil 4-5 ganger pr. uke.
I tillegg til dette ønsker jeg stor
framgang i alle ledd innen våre
avdelinger. Jeg synes det er på tide
det er Pors’ tur til virkelig sette en
krone på verket igjen. Jeg synes det
er litt lenge siden sist.
Hilsen Jan Magnussen.

1. Et godt år.
2. At ikke A-laget klarte å spille seg
opp i 2. div.
3. Petters kamp over den Nordiske
mester Brian Iversen. A-lagets kamp
over Mjøndalen i Porsgrunn. U-lagets
innsats. Boksegruppas innsats i ju
nior N.M. Turngruppe og Bokse
gruppas Påskelotteri.
4. A-laget opp i 2. div. Ellers et godt
økonomisk og sportslig 1977 år for
Hele foreningen.
Thor Skarnes
1. Året 1976 føyer seg fint inn i
rekken av de mange gode årene vår
foreninge har hatt opp gjennom
årene. Stor aktivitet i alle grupper
fra våre minste nøster og knotter til
vare eldste seniors. Ca, 200 tillits
menn og kvinner velges vært år foi
å holde dette igang. At tillitsmannskrisen foreløpig holder seg borte fra
vår forening lover godt for fram
tiden.

Riktig satsing:

U-laget

:<$>Y

En ekstra spiss på fotballsesongen gjorde U-lagets bravader i Serie- <
¥
é> foreningens U-serie.
<å>
Uten tap og med en imponerende målkvote vant vårt lag årets serie. En
O serie, som har gått våre lokale aviser fullstendig forbi. Seieren i en slik serie
burde ha fremskyndet store overskrifter, men hva skjer? Jo, vi finner det
v igjen som små notiser!
Derimot får vi vite (og med litt av noen overskrifter at en annen
¥
o hærværende klubb skal satse?) på junior- og U-lag i større betydning enn
é> tidligere.
Y
Med den satsning vårt fotballstyre her har vist, tyder på en fremtidsret
Y tet politikk. At det har vært riktig satsning er hevet over tvil.
Y
Otto Malmgren gikk i sin tid som fotballformann inn for at vårt og Odds
Y B-lag skulle kunne delta i kretsens 4. divisjon. Det ble dengang møtt med
<$>
<& stor motgang og vil vel ikke komme frem i dag heller, men en erstatning
<5> har så absolutt U-serien vært. At vi skal kunne holde stillingen neste år er
<&> vel heller vanskelig, men at vi kommer til å hevde oss bra er sikkert. Med
den unge garde av gode og lovende spillere kan vi trygt se fremtiden i
Y møte.
Thrond.
¥
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2. At fotballgutta ikke klarte a na det
store malet de hadde satt seg, nem
lig 2. divisjon, må selvfølgelig registeres som en liten skuffelse så
meget mer som fotballavdelingen
forøvrig hadde en glimrende sesong.
At avdelingen med Real f og Per i
nøkkelstillingene kommer til å
bruke alle sine krefter og viten for å
na malet i kommende sesonger det
vel ingen pa pa Vestsiden som er i
tvil om.
3. Runar Veholfs fine framgang i goa
len og med i troppen for Ungdoms
landslaget som foreløpig lopp gle
det selvfølgelig et gammelt keeperhjerte stort. Petter Røh's fine fram
ganger i ringen er ogsa morsomt.
Rent administrativt er fullførelsen
av den nye treningsbanen med inn
gjerding og oppsett av ball fangere
det store loft. Stadionstyret med
Dutte Rcalfsen og Egil Bratt berg i
spissen har her virkelig gjort en
innsats som det slår respekt av.
4. At var gamle drom om utvidelse av
vart klubbhus med flere garderober
for vare aktive må bli realisert. Al
våre unge langrennsgutter og jenter
får sin permanente treningsloype
med lys i Rugtvcdtlraktene. at våre
bandyspillere far skikkelig is og
lysforhold til a tegne og spille sine
kamper. Forøvrig har jeg 100 andre
store ønsker for vår forening.
Bjørn Reinholt.
1. 1976 har etter min mening vært et
normalar. Kretsmesterskap har jo
blitt en tradisjon i de fleste under
avdelinger innen Pors, likeledes ett
og annet NM i boksing. Med andre
ord er dette et normalår i min type.
Ut over dette vil jeg si at opparbei
delsen av den nye treningsbanen er
blitt et nytt positivt tilskudd til de
anlegg vi fra for har.
2. Nar det gjelder skuffelser kommer
nok A-laget i fotball sin miss i
opprykkingsstriden
som
den
største.
Men for meg må jeg si at å se den
ene klubb etter den andre få kom
plett lysanlegg til bandy-bane. Vi er
jo den største klubben i kretsen,
men snart den eneste uten godkjent
lys. Kanskje er dette intet spesielt
for 1976, men det er snart umulig å
drive med de forhold vi har.
3. Jeg skal ikke peke ul noe som det
beste resultat for 1976. Intet spe
sielt peker seg ut i mine øyne. Det
mest positive må være den bredden
vi kan framvise, ikke bare i bredde,
men på topplan i alle fall innen vår
krets. Resultatlistene viser jo at vi
ikke overlater så mye til .de andre
klubbene. Administrativt vil jeg
framheve fotballavdelingens styres
arbeid. De som er med der, ned
legger et kolosalt arbeide, noe regn
skapet viser. Det viser jo at vi ikke
er noen småklubb lenger.

4. Største ønske for meg må være at
fotballlaget spiller seg opp i 2. div.
Vi har et godt mannskap, al det
burde være mulig. Et annet ønske
må være at arbeidet med utvidelse
av klubbhuset får en fortgang. Hus
ets kapasitet er totalt sprengt og da
i særdeleshet garderobekapasilet.
Oyv. Nenseth.
1. Aret 1976 må vel sies å ha vært et
godt år for foreningen. God tilslut
ning av ungdom i alle avdelinger.
Alle har hevdet seg bra, noe som
årets resultater viser. Riktignok
gikk det ikke slik som vi ønsket for
fotb.avdelingen, men også her bor
en være fornøyd.
2. Ingen store skuffelser, men hadde
håpet at fotballavdelingen hadde
vært noe strengere med gjeninnmeldinger av medlemmer. Forøvrig er
vel alle ”vessje”palrioter skuffet når
vi taper for Urædd.
3. Fotballavdelingens seier i ungdomsserien, samt A-lagets resultat mot
Mjøndalen. Høyt rager også Petter
Røh Petersens resultater i bokseringen. Innvielsen av den nye banen
på Tollnes.
4. At alle våre medlemmer kan få de
nødvendige lokaler og utstyr som
trengs for å utøve sin idrett. Tids
messig idrettshall på Vestsiden,
flombelyst skøytebane, bedre og
flere garderober på stadion for å
nevne noe.
Til sist men ikke minst, at alle må
like seg og trives i vår forening, slik
at ingen søker seg bort.
Otto.
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kamper i år, burde mulighetene
være gode for å nå del mål vi salte
oss, men ikke nådde i år.
3. Jeg vil ikke trekke frem en enkelt
prestasjon. For meg som steller med
lagidrelt er det imidlertid naturlig
først å trekke fram Runar Weholl,
vår meget gode folballkeeper, som
kapret seg en plass i Ungdomslandslagslroppen, og dessuten Brede
Halvorsen som deltok på juniorlandslaget i bandy sist vinter, og var
med og vant sølv i UM. Nevnes bør
sjølvsagt også våre unge boksere
(sjøl om jeg kan styre min begeist
ring for denne idrettsgren) som
både har deltatt i landslagssammenheng og kapret seg en NM-tittel.
Rent administrativt vil jeg framheve
den meget gode ledelse som gene
relt tydelig eksisterer helt fra top
pen, dvs. i hovedforeningen med
”Duddi” i spissen.
4. Milt primære ønske må sjølvsagt bli
at vårt fotball-lag tar skrittet bort
fra det vakum vi befinner oss i og
avanserer til 2. div. igjen. Dessuten
videre framgang for alle avdelinger
innen vår kjære forening.
Et annet meget stort ønske er at
arbeidet med utvidelsen av vårt
klubbhus må bli forsert i den grad
det er tilrådelig slik at vi snarest
mulig får flere hardt tiltrengte gar
derober.
Tilslutt vil jeg få ønske alle Porsere
en riktig God Jul og et framgangs
rikt Nytt År.
Per Dahl.

INTERSPORT CU»

Klær for hele familien,
utstyr til hjemmet
og IDRETTSTØY

___ ___________1

■ tomjkM

___ _____

Stort utvalg i
Benytt 0—konomi-butikken

joggesko
fotballstøvler

^©3^ |[^|| seaws?
KNUT SLÅTTA — Nordenbygget
Storgt. 136 - Tlf. 53501
3900 Porsgrunn

MORILD
(«TERSPOS)

turndrakter
treningsdrakter

On ters port shop
Meieritorvet — Tlf. 52 102 — Porsgrunn

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

SKAU
| STORGATKN 124

PORSGRUNN

Moderne klær for deg!

Benytt Dem

Hyggelig gest!
Erik Bie Johansen og Thor Wenncrod har vært uttatt på guttelandslagssamling i Bandy.

av
våre annonsørers tjenester

1. Milt inntrykk er at det har vært
arbeidet meget godt i de forskjellige
avdelinger i foreningen i 1976. Et
arbeid som både i nuet og over tid
er nødt til å gi resultater. Av spesi
ell gledelige ting vil jeg på den ene
side nevne det at flere av våre yngre
utøvere har deltatt i landslagssammenheng i ulike grener, og på den
annen side åpningen av vår nye
trenings/kamparena vis av vis Sta
dion, et verk av hovedforeningen.
2. Da må jeg straks tenke fotball. Det
er klart at ikke bare spillere og
ledere, men alle som er blå er
skuffet over at det ikke lykkes for
vårt lag å rykke opp i 2. div.
Jeg må imidlertid, siden jeg nå har
anledning, her få tilføye at jeg har
tro på at en ny vinters hard trening
på disse ungdommer (pluss våre
tilvekster) vil bidra til større stabili
tet. Denne har manglet, og det har
for en stor del sammenheng med
den unge alder (resten går på moti
vering). Kan vi stabilisere oss på et
nivå opp mot det vi leverte i enkelte

— en bank for alte!
Fra red.
Vi gjør oppmerksom på at samtlige
bilder er tatt av vår fotograf Teije
Grimsgård. Jeg takker herved ogfor
for meg som ansv.havende redaktør og
ønsker neste redaksjon lykke til.
Gudmund.
Hovedforeneingen årsmøte
er fastsatt til fredag 2 f. januar.
Eventuelle forslag må.væte styret i
hende innen mandag 3. januar.

Nytt regnskapssystem.
Foreningen med grupper og komi
teer kommer til å legge om hele sitt
regnskapssystem etter Idrettens kon
toplan. Dette blir forlangt fra kom
munens side om vi fortsatt skal få
økonomisk støtte. Grant Teigen kom
mer til å hjelpe oss med opplegget.

KAQTAMGEM
Komm. for Norsk Tipping

Å/s

.

Alt i kolonial

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

Produsent for Telemark:

tPStfS^

Lundetangens Bryggeri

Porsgrunn Verft a.s

PORS - BLADET

18

19

En drøm går i oppfyllelse
For ca. 30 år siden var det en som skrev om en drom han hadde hatt. Han så
for seg Rugtvedtkollen utbygd med flere hoppbakker, fra den minste og til den
storste, på over 80 meter. Likeledes utfor og slalomloyper fra Solmyr. Alt
munnet ut i et langrennsarena i bånn av Bronnebakkene med sportshytte og
garderober hvor man kunne ty inn å få kjopt seg noe å slukke torsten med.

1 dag er mye av denne drøm en virkelighet. Sportskapellet på Solmyråsen har
kommet og er et populært utfartssted for mange hvor man kan komme inn å få
kjøpt kaffe, mat og mineralvann. Rugtvedtkollen har vi i dag 4 bakker fra 10-70
meter. Bronnebakkene er et populært sted for våre minste.
1 mange år har det vært snakket om en storbakke innenfor den nåværende. Da
bygging av sentralbakker kom inn i bildet var Pors med i bildet sammen med
flere andre i område 4. Grenland Skikrets har nedlagt et stort arbeide når det
gjelder denne sak. Det ble da oppnevnt en Komite for sentralt bakkeanlegg.
Hyggelig er det at de har kommet fram til bygging av denne i Rugtvedtkollen.
. Korruteen er utnevnt av Grenland Skikrets og består av E. Haug og Aa. Urvik
fra Hei og Konrad Eriksen fra Urædd, Komiteen har på sitt første mote den
24.6.75, valgt E. Haug som formann og K. Eriksen som sekretær. Komiteen skal
senere få et medlem fra kretsstyret og et medlem fra den klubb der anlegget blir
plassert. Komiteens mandat er å utrede spørsmålet om et sentralt skianlegg.
Komiteen tok forst opp spørsmålet om behov for bakke på 70 eller 90 m. Man
fant at en bakke på 70 m ville dekke behovet best idet man der kan montere
lysanlegg som gir mulighet for hopping om kvelden.
Av de muligheter som tydeligst foreligger er en videre utbygging av
Oddbakken, gjenopptakelse av Fehnsbakken, et bakkevne nær Hassel bakken og
bygging av en ny bakke ved Rugtvedtkollen.
Når det gjelder en videre utbygging av Oddbakken, er det på det rene at
eierforeningen må prioritere bygging av nytt klubbhus, og søker om støtte til
dette. Bakken er dessuten beliggende slik at det ikke er naturlig med samarbeide
mellom to kommuner. Det samme syn gjelder Fehnsbakken og Hasselbakken.
Komiteen har derfor funnet det naturlig å utrede et bakkeprosjekt beliggende
ved Rugtvedtkollen.
Komiteen har tenkt seg følgende organisasjonsplan for sentralanlegget:
Det dannes et andelslag bestående av de interesserte skiklubber. Dette
andelslaget blir stående som eiere av sentralanlegget sammen med Kommunene
og fylket.
Andelslaget sammen med kommunene og fylket står for drift og vedlikehold
av anlegget.
Som ledelse forslåes et styre på 5 medlemmer. Herav velger andelslaget 3
medlemmer — kommunene 2 medlemmer og fylket 1 medlem. Styret velger selv
formann, sekretær og kasserer.
Utgiftene til drift og vedlikehold av anlegget bæres av de 3 parter i fellesskap.
Selv om denne IKKE har noe med Pors å gjøre, synes vi det er hyggelig å
kunne presentere kart og tegninger etc. for våre lesere.
Hjertelig takk skal komiteen ha for deres velvillighet.
G.M.

Bel/t
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Idrettsmerkene
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Etter at ferdighetsmerker provcr
har ligget i dodvannet de aller siste
årene, har interessen for dette blusset
opp igjen i år, følgelig kan vi i år stille
med hele 42 bronseballer, 18 sølvballer og sist men ikke minst 8 gullballer.
Følgende har greid
Bronseballen:
Petter Bjømstad, Rune Andorsen,
Jan Erik Olsen, Tom Øyen, Tommy
Hansen, Henning Jørgensen, Sigurd
Lindahl, Leif Larsen, Vidar Hansen,
Jan Roald Dalen, Eivind Halvorsen,
Jan Roger Langeland, Tom Nystad,
Inge Freddy Pettersen, Roar Austad,
Espen Ellingsen, Morten Jacobsen,
Rune Bjerkely, Jørn Hansen, Rune
Thommesen, Ivar Eliassen, Jostein
Gjærum, Geir Gundersen, Kjell Olav
Tofdal, Terje Tveit, Erik Larsen, Terje
Johansen, Jarle Steen, Stig Asdahl,
Jørn Austad, Tor Helge Kristoffersen,
Brede Larsen, Sven Rugstad, Stig Jen
sen, Svein Risan, Jarle Solvang, Kai
Inge Dalen, Morten Eriksen, Nils Olav
Østenå, Olav Handeland, Martin Kol
stad og Hans Jørgen Andersen.
Solvballen:
Trygve Eriksen, Martin Kolstad,
Rune Bjerkely, Jon Einar Grotnes. Jan
Roger Langeland, Morten Marthinsen,
Bjørn Barth, Arvid Tveit, Hans Olaf
Berge, Tom Reidar Hansen, Svein Åge
Henningsen, Jan Olaf Jansen, Jarle
Steen, Roy Kristiansen, Alf Terje
Thomassen, Terje Isaksen, Flemming
Lund, og Ove Geir Henningsen.
Gullballen:
Jørn Morten Tollefsen, Lasse Kittilsen, Jan Erik Hansen, Jan Helge
Larsen, Bjørn Barth, Hans Olaf Berge,
Arvid Tveit og Morten Marthinsen.
Jeg kan allerede nå nevne at vi neste
år satser på at enda flere skal avlegge
prøver for ferdighetsmerker. Dette er
tenkt gjennomført slik at vi hver uke
avsetter en dag til kun slike prøver.
Dette fordi at disse prøvene har utvil
somt noe for seg. Derfor LYKKE TIL
GUTTER.
Juniorformann
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skiavdelingen
Skiutvalget og de aktive er nå
inne i den mest hektiske delen av
året, alt skal planlegges og tilrette
legges før rennene tar til.
Pors Skiavdeling i samarbeid med
Intersport, Porsgrunn arrangerte en
meget vellykket skikveld på klubb
huset hvor vel 130 forventningsfulle
langrennsjenter og gutter var mott
frem for å hore og ta med seg noen
gode tips fra kveldens kåsør, Oddvar
Brå. Han fortalte om ski, utstyret og
ikke minst del treningsmessige og viste
også en film Som aktiv skiløper for
talte han også om sine mange opp
levelser. Det ble fra salen stilt en del
spørsmål som han svarte på.
Porsdamene serverte kaffe, brus og
kaker og Intersport leverte ut forskjel
lige brosjyrer og emblemer. Likeleds
ble det avholdt en gratis utlodning
hvor der var både ski, staver og skiutstyr i gevinst.
Alt i alt en vellykket kveld som
skiformann Knutsen & Co og ikke
minst Intersport skal ha all aére av.
Det blir nok mange her i fra sum
kommer til å følge med Oddvar Brå til
vinteren, og vi ønsker ham lykke til.
G.M.
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Seriekampene:
Pors - Ørn
1- 0 (J. Magnussen)
2- 4 (B. Halvorsen 2, E. Gundersen, L.B. Waage)
Askim — Pors
2-0 (B. Halvorsen, J. Magnussen)
Pors - Urædd
Pors - Østsiden 1-3 (J. Magnussen)
1-1 (B. Halvorsen)
Jerv - Pors
0-1 (E. Gundersen)
Sprint - Pors
Pors — Lisleby 0-1
1- 1 (E. Gundersen)
Kvik — Pors
2- 0 (A. Abrahamsen, A. Vee-Haugen)
Pors — Eik
1—2 (B. Halvorsen, J. Magnussen)
Ørn — Pors
6—0 (B. Halvorsen 2, J. Magnussen 2,
Pors — Askim
A. Abrahamsen, B. Johannesen)
Urædd — Pors
1-0
Østsiden - Pors 2—2 (A. Vee-Haugen, P.W. Nilsen)
2- 2 (E. Gundersen, J. Magnussen)
Pors — Jerv
1-0 (J. Magnussen)
Pors — Sprint
Lisleby — Pors 0-0
1-1 (B. Halvorsen)
Pors — Kvik
3- 2 (B. Halvorsen, E. Gundersen)
Eik — Pors

CUP-KAMPENE:
1. runde: Kragerø — Pors

1—5 (J. Magnussen 2, B. Halvorsen 2,
A. Vee-Haugen)
3—2 (J. Magnussen 2, B. Halvorsen)
2. runde : Pors - Skeid
3. runde: Mjøndalen — Pors 0-0 e.o.
e.o.
Omkamp: Pors - Mjøndalen
0-1
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Sakset fra Porsbladet for 25 år siden:

Idrettsminne
Når en skal sette seg ned til å skrive
et idrettsminne, så er det ikke godt å
vite hvilket en skal skrive om, for da
passerer de revy alle de gode minner
en har fra idretten, og det er ikke få.
Da jeg har drevet med både fotball og
bandy så får jeg plukke ut et minne
fra hver av disse grupper.
Fotballminnet.
Da jeg som liten gutt med knebuk
ser og pannelugg trenet og sparket
fotball borte på tjenna, var mitt
største ønske det å komme på Pors’
A-lag. Det begynte bra, for jeg kom
tidlig med både på guttelaget og juni
orlaget. Etter flere gode kamper på
juniorlaget gikk mitt store og største
ønske i oppfyllelse. Jeg ble satt opp på
A-laget. Jeg husker det som det var i
går. Kom bort på torget og fikk høre
at jeg var satt opp på A-laget som
målmann. Kampen var en trenings
kamp mot Orn, Horten, hvor vi imid
lertid tapte 2-0. Men det gikk mange
tog siden, og nå stopper jeg opp ved et
minne som jeg sent glemmer. Det var
finalen om kretsmesterskapet i Gren
land mot Odd.
Pors hadde i 1937 treneren Karl
Hansen, med kjelenavnet, Sko
makeren. En meget hyggelig kar, han
trenet oss og vi gikk fra seier til seier
og nådde finalen om kretsmester
skapet. Karl Hansen hadde da innøvd
et nytt system den gang som skulle
settes ut i livet for første gang, her i
Grenland. Det var trebacksystemet. Vi
ble prentet inn på hver treningskveld
hva hver mann skulle gjøre. Søndagen
kom og finalen skulle spilles. Om
formiddagen fikk vi de siste instrukser
oppe i klubbhuset på Stadion.
Et stort brett hvorpå en fotballbane
var tegnet, viste han oss hvordan vi
skulle spille. Da jeg kom hjem til
middag før kampen var jeg så nervøs
at jeg nesten ikke kunne få ned en bit.
Men så var det opp igjen. Odderne
visste hverken ut eller inn. Husker
spesielt lille Tiedemann sprang for
livet ute på vingen og Nils Eriksen
stoppet opp og lurte hvorfor han
sprang, men etter taktikken skulle han
springe inn når innervingen hadde
ballen og den fikk han, og det som
bedre var, mål ble det også. I kampens

o
i

hete kan jeg huste ballen lå på streker.
2- 3 ganger, n.cn mål fikk de ikke på
oss. Jeg kan likesom se del i dag,
Beckstrøm som var centerback slet
som en helt, skallet og sparket enten
han sto eller lå nede. Ja, vi vant med
3-0 etler en meget god innsats. Den
som var mest glad så det ul som var
Skomakeren, for han strålte som en
sol, og kunne ikke få rost oss nok for
innsatsen.

Bandyminnet.
Jeg har vært med på A-laget i bandy
siden starten og mange gode minner
strømmer imot meg nå når jeg skal
skrive det ene.
Etter å ha strevet i Grenland om
kretsmesterskapet i 2. divisjon skulle
vi spille kvalifiseringskamp mot Moss
om retten til opprykning i 1. divisjon.
Vi reiste bortover om søndag, samme
dag som vi skulle spille. Husker da
særlig vi kom tidlig bort og tok på oss
skøytene for å myke oss opp etter den
lange reisen. Mens guttene stod og
skjøt mot målet, kom en spiller fra
Moss og skulle vise oss hvordan vi
skulle legge køllen osv., de trodde visst
ikke vi hadde spilt noe særlig før. Men
jeg skal si de fikk et annet syn da
kampen begynte. Etter å ha kjempet
og slitt oss gjennom 90 min. gikk vi av
banen som seierherrer med 1-0. Kan
da spesielt huske den klumpen jeg fikk
i halsen når dommeren blåste av kam
pen, for nå var vi blant de store gutta i
bandy. Jeg syntes jeg så meg selv i mål
mot Drafm Stabekk, Mode, Strøms
godset og alle de andre store lagene i
bandy. På hjemturen var det sang og
atter sang, for Pors var det første lag i
Grenland som hadde kjempet seg fram
til 1. divisjon. Dette var opptakten til
alle de andre store oppgjør vi har hatt
i bandy, derfor syntes jeg det var
morsomt å friske det opp igjen gjen
nom Porsbladet.
Til slutt vil jeg gjerne komme med
en liten bemerkning til Bandyspillerne
i dag. Etter å ha sett dere spille i år
kan jeg si dere, hvis ikke det kommer
mere innsats og vilje i hver enkelt
spiller, kommer dere aldri lenger enn
dere er nå. Nei, det var nok noe annet
når lagene fra før krigen entret banen.
Hilsen Walther Richter.
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Visste du at:
Leo Weber på juniorlandslaget.
Det var med glede vi mottok
nyheten at Leo var uttatt av Norges
Fotballforbund til å være med til
Kjøbenhavn og som Grenlands eneste
representant blant de utvalgte. Turen
var nok for deg en stor opplevelse, selv
om du ble sittende på reservebenken
denne gang kommer der flere tog Leo.
Du selv burde ta dette under alvorlig
overveielse — å bli uttatt til en slik
representasjon blant alle landets ju
niorspillere er det bare et fåtall som er
utpekt som verdig representanter, det
gjelder på det grønne teppe og som
privatperson, i hele sin opptreden, og
denne din uttagning burde du samle
på som et godt minne fra dine
juniordager. Du står på terskelen til å
gå over i de voksnes rekker, og når du
har hatt en slik lykkelig bakgrunn
burde den inspirere deg til fortsatt
anstrengelse for å nå større høyder i
din idrettsgren — fotballen. Du har
mange ganger uttalt at du driver
fotballen som lek, men sier ikke denne
din uttagning til kongens by —
Kjøbenhavn — at det også er litt alvor
med i leken, i og med at du blir en
foregangsmann for dine jevnaldrene i
klubben? Derfor når du nå har fått
alles gutters drom berget Hand — å
representere Norges farver — bor det
gi deg mer tillit til en enda større
oppgave i fremtiden, som fotball
spiller.
En aldri så liten honnør burde vel
også Pors U.k. ha i den anledning. De
har sett at det er god grobund i deg,
og at du vokser med oppgaven, og har
alle betingelser for å bli en førsteklas
ses spiller på førstelaget. Det som nu
må til, er at du burde legge litt av ditt
barnslige sinn på hyllen, respektere
deg selv, og legge fotballen slik an, at
du kan kombinere spillet med ditt
daglige arbeide og din fritidsbe
skjeftigelse, så du ingen skade tar. Du
har årene foran deg, og du går ganske
sikkert til mange gleder, både for deg
selv, og Idrettsforeningen Pors i
fremtiden.
W.L.

Bør boksing forby

Idrettsmerkene
øker
Damer.
Bronsje:
Sigrid Sundvall, Berit Marthinscn,
Marie Ausland, Reidin Wildhauer.
Sølv:
Gunn May Haugland, Inger Lise
Langli.
Gull:
Eva Wærslad.

Skal man drive en sund og ærlig
idrett må reitferigheten danne grunn
laget. Da i forste rekke den som sitter
ved roret og har ledelsen. Det være seg
i lag, krets eller forbund. Og selvfølge
lig våre høyeste Myndigheter. Når det
gjelder vår Idrett Boksing så er dette
så langt i fra tilfelle. Boksesporten i
Norge blir så urettferdig behandlet at
en kan med rette kalle de<Stebarnet i
norsk idrett.
Våre myndigheter tar avstand fra
Boksing, hvorfor? Så lenge det er en
godkjent idrettsgren i likhet med alle
de andre, må de kunne drive på
samme betingelser.
Hvorfor er boksing forbudt i TV?
Finnes det noen rettferdig grunn
for det?
Kan der bevises at boksing er helse
farlig?
Om så er tilfelle, kan jeg ikke forstå
at vi har ansvarlige myndigheter. Bok
sing må da hurtigst mulig forbys! Det
er jo forferdelig at våre myndigheter
tillater at endel av vår beste ungdom
får anledning til å bli helseslått. Mulig
vi ikke har noen ansvarlige myndig
heter!
Men kan det ikke bevises, foregår
det en stor urett. Jeg kan ikke blande
meg i legevitenskapen, men min erfar
ing tror jeg burde telle litt. Personlig
kjenner jeg ingen som har tatt skade
av boksing, og selv tror jeg at jeg
mentalt er i orden. Jeg mener å ha sett
og ikke opplevd så lite etter 35 års
aktiv virke for boksing. Sett ikke s'å få
Kn, outer, og har slått endel selv. La
meg få lov og komme med en henstil
ling til dere som er imot Boksing, pi
oss en rettferdig behandling.

La oss få lov og drive vår sport i
fred, husk det kan være endel men
nesker som er innteressert og glad i
boksing.
Er der ikke nok djevelskap blant
menneskene fra for, om ikke sporten
skal blandes inn også. Mitt personlige
syn er at boksing er en oppdragende
faktor. Det er en sport som mange
gutter har godt av og lære. La oss
huske boksingens motto at:: den svake
skal kunne hevde seg i ærlig og rederlig kappestrid. Det er mange som
mener de har greie på boksing selv om
de aldri har sett en kamp, eller vet
hvordan treningen foregår. Fordi de
forbinder boksing med slagsmål. Men
bare de som har satt seg inn i boksin
gens finesser, og de som har trent å
vært med, vet at boksing og slagsmål
er som natt og dag. Jeg vil gjenta: La
oss få drive Boksing i fred vi som har
interesse av det.
B.O.

w

Statuetten:
Vi har lidligere i bladet (i 10
års-perioden) nevnt våre statuettvinnere. lår kommer ytterligere 5 i til
legg, nemlig: Mosse Magnussen, Hildur
Grønbeck, Lillian Elseth, Herdis Mork
og Mary Barth.
Flott gjort av disse damene som
gjennom mange år har vist a holde seg
i form, og en ekstra blomst til Mosse,
som i sitt 56. år har erobret dette
ettertraktede trofe. (Man skal vistnok
ikke snakke høyt om en dames alder,
men i delte tilfelle er det vel riktig, for
å understreke prestasjonen).
Kruset.
Endelig har vi fått vår første Krusvinner i Pors’ regi. Denne prisen følger
først 5 år etter Statuetten, og denne
bragden står Eva Melby Andersen for
(til tross for sin ”unge alder”). 1 de
mellomliggende stadier har følgende
fullført provene: Else Grotnes, Inger
Åse Wickmann, Berit Schjøth, Gerd
Realfsen, Ragna Lorentzen, Åse Tan
gen, Wenche Eriksen, Marit Sundbø,
Ruth Jørgensen, Torborg Hellerich,
Tulle Skilbred, Anne Helen Halvorsen,
Karin Pettersen, Fine Hansen, Reidun
Skilbred, Bjørg Frenvik, May Haug
land, Sissel Wold, Gerd Olsen, Grethe
Moen, Constanse Lie, Astri Schjøning,
Magda Reinholt, Liv Christensen,
Duddi Kjellevold Rod, Hilde Tveråen.
lait 39 stykker.
Herre:
Bronse:
Thor Jensen, Arilc
Solv:
Øyvind Nenseth, Fii.i
jvar Hansen, Aanund Lia.
Gull:
Bjørn Reinholt.
Øvrige stadier:
Thor Skarnes, Arne Stenquist, Wil
liam Grotnes, Lars Grotnes, Bjarne
Sundbø, Kai Tangen, Vidar Kristian
sen, Andreas Skilbred. I alt 14 styk
ker.
Tilsammen ialt 53 merketakere iår,
et resultat som vi kan være fornøyd
med, foreløbig. Vi gratulerer alle, og
ønsker ”gamle” og eventuelle nye
merketakere vell møtt neste år.
For Idrettsmerkeutvalget.
Andreas Skilbred.
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LANDSKAMPSEIER
TIL STEIN HALVORSEN
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Ros
til
bokserne!

-U

Etter Pors-boksernes gode
innsats i jr. NM og lands
kampen har bokseforbundet uttatt Petter Røh Peter
sen, Tom Gisle Skarnes,
Stein Halvorsen og Thor
Skarnes (som sekundant)
til en drømmetur til Eng
land rundt 15. januar.

Vi gratulerer og ønsker
lykke til !
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ders Beck, Arnt Fossan, Tom Aske
dalen, Basse Weholt, Reidar Bjørbæk,
Kjell Norling, Kai Richter. Terje
Bråthen, Pål Askedalen. Trond Liane,
Ole Grimsgaard, Atle Hansen, Per Wil
liam Nilsen og Brede Halvorsen.
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I året N.M. for junior har vi grunn
til å være sånn passe fornøyd med
innsatsen, vi ble slått ut i 3. runde av
S.I.F. i Drammen, tatt i betraktning i
at vi da ikke hadde på langt nær vårt
sterkeste lag. Våre Juniorspillere har i
år hatt en meget vellykket tur til
Aalborg, der vi spilte to kamper som
begge endte med klare seiere.

Når et kort resyme som dette skal
avsluttes er det naturlig at vi ikke
nevner navn, men jeg vil med dette få
takke alle som har vært med å gjøre
sesongen 1976 til hva den ble for oss,
nemlig et bevis på at Pors er en klubb
som med hensyn til rekrutering kan se
framtida lyst i mote.
Juniorformann

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Junioravdelingen 1976
Etter at sesongen 1976 er avsluttet
og sesong 1977 står for doren er vel
tiden inne til et kort resyme om
hvordan det gikk for våre lag i år.
La oss derfor starte med de aller
minste først, vi har også i år deltatt
med 2 lag i vår egen knøtteserie. 1
denne serien gjorde våre lag ingen
dårlig innsats, i det 1. laget ble num
mer 2 i sin serie, kun erkefienden
Urædd fikk sneket seg foran. Vårt 2.
lag gjorde også en bra innsats med å
bli nummer 6 i sin avdeling.

Lilleputtlagene:
Lilleputtlagene har også i år deltatt
i T.A.-S.I.F. serien for lilleputtlag.
Her gikk vi dessverre ikke til topps i
noen av klassene. Vårt 1. lag spilte
jevnt med de beste lagene i avdelingen,
slo endog turneringsvinneren Gulset
med hele 3-1, men desverre glapp det i
kamper mot antatt svakere motstan
dere. 2. laget gjorde en meget god
figur i sin avdeling av de besatte
nemlig 2. plassen, i en avd. som
forøvrig kun bestod av 2. lag. Vårt
lilleputtlag har også i år deltatt i
turneringer, den første i Sandefjord
uten å nå helt til topps. I Skidars
Jubileumsturnering gjorde vi det deri
mot skarpere spillte oss helt fram til
finalen, hvor det dessverre ble tap på
"straffekonk”.
Småguttelagene:
Også i år har vi deltatt med 2.
smågutte-lag i seriene. For 1. lagets
vedkommende begynte sesongen me
get bra i det vi vant Porsgrunnspuljen i
D.N.C. cupen for småguttelag, vi tapte

derimot for avd. vinneren i Vestfold.
Fortsettelsen på sesongen ble dess
verre ikke den samme, vi endte til
slutt på 4. plass i vår avd. Vårt 2. lag
gjorde sine saker meget bra, spillte
hele sesongen uten et eneste tap og en
målforskjell på hele 21-1 dette tiltross
kun 2. plass i serien, snakk om uflaks.
Guttelagene:
Våre guttespillere har all mulig
grunn til å være fornøyd med årets
sesong. 1. laget vant Telemarksmesterskapet for 6. gang på rad, samtidig
som vi vant Gjerpencupen dette etter
at vi har spilt finale uten å gå til topps
de to foregående år, altså litt av en
”storslem” for våre guttespillere.
Følgende ble Telemarksmester: Jan
Tore Gundhus, Arnt Fossan, Tom
Askedalen, Erik Bie Johansen, Knut
Erik Tveit, Stig L. Karlsson, Jørn
Morten Tollefsen, John Øyvind Selmer, Rune Hansen, Tormod Hansen,
Jørgen Giskehaug, Tor Wennerød, Jan
Inge Bjerkely og Ole Kåre Wagenius.

2. laget gjorde heller ingen dårlig
figur i det de ble nummer 6 i avdel
ingen, dette er meget bra tatt i be
traktning i at de kun spiller sammen
med 1. lag.
Juniorlaget:
Vårt juniorlag som vel nesten har
monopol på Telemarksmesterskap
skuffet ikke i år heller å kunne den
10. oktober trygge et T.M. etter seier
3-0 over Urædd. Følgende ble Telemarksmestere: Roger Pettersen, An-

Intervju
med en rekrutt:
— Har du noen gang vært med i
Pors?
— Ja.
- Når?
— Ehh i sommer. Men ikke no’
særlig, altså. Jeg var der bare tre-fire
ganger. Så gadd jeg ikke mer.
- Hvorfor det?
— Nei, jeg syns det var for mye
hardtrening.
- Hva mener du?
— Det eneste vi måtte var å fly fram
og tilbake. Det var kjedelig. Da vil jeg
heller sparke på Lyn.
— Hvafornoe?
- Løkkecuplag som trener på tarsemaren på Moldhaugen.
- Og det er morsommere?
— Ja. Der kan jeg komme og gå når
jeg vil. På Pors kan vi bare være der
når de og de timene er der. På
Larsemaren spiller vi sugge, vanlig
fotball på to eller et mål. Vi gjør det
vy synes er moro. Noen ganger leker vi
”ping-pang-blekkboks” eller gjømme
eller noe annet vi liker.
- Kunne du tenke deg å begynne i
Pors igjen?
- Ja, kanskje....
— Hva savna du mest i Pors?
— Å kunne gjøre mere hva jeg ville,
sier han frekt og springer ut for å gå
på skøyter. Vinteren er jo her. Tjohei!
T
Lars.

VESTSIDENS KIRKE
Du kjære gamle Vestre kirke, om kranst
av høye trær,
hvor gamle venner hviler deg kirke
— ganske nær.
Med sinnet stemt il høytid — en sommer
soldag blid,
vi vandrer kirke til deg ved høy messe tid.

Ditt slanke spir det peker mot høye
himmel opp,
og vindens sus den leker med fløyen på
din topp.
og dine klokker kaller med klokkens
malm så tung
hver søndag morgen på deg — hver
gammel og hver ung.

Har du noen gang vært i Vestsidens
kirke? Ikke? Da bør du benytte en av
juledagene til et besøk, og har vi vært
der før så ta en tur allikevel. Det er en
vakker gammel kirke, koselig og intim.
Enten du kommer der en sommer
dag eller en vinterdag vil du erfare noe
av den fred og høytid som hersker her,
hvor våre fedre og mødre og henfarne
slekter har hatt sin gang.
Kirken ble innviet den 16. mars
1758 og er altså snart 200 år gammel.

Før denne kirke ble bygget stod her
tidligere et kapell som på grunn av
elde ble revet ned i 1756, "hvilket
som Anex, tilligemed Solum Kirke
hørte under Scheens Sognekald”. Til
kirkens oppbyggelse testamenterte en
Peter Høyman 500 Rdlr. - Begge
siders Porsgrunn utgjør et sognekall
fra 1762.
Tillatelse til å bygge den nåværende
kirke ble gitt på Fredensborg slott den
24. sept. 1756. — Det gamle kapell ble
solgt for 150 Rdlr. og den nye byg
ning reist ved frivillige gaver.
Den kostet 2221 rdlr., 1 mark og
12 ski. før den var skjul kledt. Ved
innvielsen fikk kirken navnet "Imanuel”.

Monsieur Joen Jacobsen var kirkens
byggmester.
Porsgrunns utvikling i det 18. år
hundre, var etter den tids forhold
meget respektabel. Stedets oppkomst
gjorde imidlertid Skien engstelig, og
det ble derfor ofte fra denne bys side
gjort forsøk på å hindre den truende
konkurranse. Betegnende for den tids

oppfatning i Skien er følgende ytring
fra byens borgermester da Porsgrunn i
1755 ville bygge en kirke: ”Jeg fatter
ikke, at en kirkes oppførelse i for
staden Porsgrund kan være fornøden,
for dessnarere at reducere Skien som
en af de ældste byer i landet til en
grushob”.
Vel, denne spådom gikk ikke i
oppfyldelse. Begge byer har hatt en
rivende utvikling siden den gang.
Kirken ble restaurert i 1930-årene.
Den innvendige paneling, som var
påsatt i 1890, ble fjernet så de kraftige
bjelkevegger igjen kom til sin verdig
het. Den kunstneriske utsmykking ble
utført av maleren Finn Kraft.
Sist sommer ble kirken malt utven
dig.
Kirken var lenge det eneste forsamlingssted på vestsiden, og her har
generasjoner og vestside-beboere sam
let seg for å høre Guds ord.
På østsiden av kirken lå før i tiden
et tjern (tjenna) og her samlet ung
dommen seg om vinteren og gikk på
skøyter, men nå er "tjenna” igjenfylt
og blitt til parkeringsplass for Epa.
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Vestregt. 14 — Porsgrunn
Tlf. 51729

I

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

PORSGRUND
Ftøvgrunds Rjrsdænsftibrik A/S
minr

*g se de 12 fjellblomstene hos oss.

OHtal-lrykk Bradrana Dyrlng, Portgrunn

