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Porsbladet har ikke kommet ut så
mange gangene i år. For å si det rett ut
er dette det eneste nummer. Det er
^kke av det gode, men tankene kring
Jette vil de finne på nest siste side av
dagens nummer.
Vi har lagt vekt på å samle de fleste
i dette nummer, som vi har valgt å
kalle en årskavalkade. Mange vil nok
synes det er vel mye fotball, men
fotball er nå en gang Pors største idrett
og har dermed også fått den største
spalteplassen naturlig nok. For fotballinteresserte har vi artikler på side 2
hvor Jan Magnussen filosoferer over,
”Fotball er blitt forretning”. På side 5
har vi vår ”Gull-gutt”: Hvem det er får
dere se selv. På side 9 og 10 tar vi for
oss fotballen som helhet i noe vi har
kalt: Ingen grunn for oss å henge med
”hue”. Her tar vi en titt på vårt
spillermateriell blant annet og det kan
jo være interessant når ryktene svirrer
om den og den overgangen og de
svimlende summene visse av våre
spillere skal ha vært tilbudt. På side 11
^ir vi ett utttrykk av takknemlighet
Jverfor hjelpsomme medlemmer, men
også et varsko om hvilke tilstander vi
kan komme opp i hvis disse personer
takker for seg.
Videre i bladet vil de finne artikler
fra vår lokalpresse, som har vist sånn
stor velvilje denne gang. Det er opp til
oss å ha et godt samarbeid avis-idrettsforening, ikke minst for oss. Sidene
12, 13, 14.
Turningen har også fått sin side (nr.
4). Her får vi et innblikk i hva
herretrimmen beskjeftiger seg med på
sine treningskvelder.
Bandysporten har fått side 6 og her
tar vi for oss gruppas topprestasjoner
for året.
Foruten de ting vi her har nevnt har
vi forsøkt etter beste evne og kranse
Pors store bredde inn i dette nummer
av bladet. God fornøyelse!
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God Jul og Godt Nytt År
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* Værsegod! Her har dere *
* hovedforeningens julegave *
God jul og et godt nyttår ønsker vi i redaksjonen til de porsere, som i
Ai dag har fått i hende årets eneste utgave av Pors-bladet.
Tv
Vi har fått Espen Gundersen med oss i disse ønsker og nettopp
*
-r Espens innsats på fotballbanen må stå som symbol for alle våre grupper. 3
TV Hvis så skjer skal i allefall ikke Pors ha noen grunn til å klage, (se side 1) Tv
Ser en på året som har godt er det litt av hvert å bemerke. Det har Tv
y vært jobbet jevnt og trutt i alle våre grupper, men vi vil likevel peke på
en og det må bli: Damegruppa. Med sin flinke forkvinne, Liv Meen, i
TV spissen har våre damer lagt ned et stort uselvisk arbeid, som gagner hele jS
vår forening og ikke en enkelt gruppe. Så solidarisk som denne *
damegruppa er må en bare berømme. Det er med spenningen ser frem
* til årsmøtet til Hovedforeningen. Summen gruppa denne gangen kan gi
*
til kontoen for nytt og større klubbhus er anseelig etter det vi har
■k
At
forstått.
Bravo
jenter!
**
r?ii____ ..-i
___ _
---_---.
Ellers vil vi rette en spesiell takk til våre 3 lokalaviser, som denne
*p gang nu/
har vist seg
ocg så
ju velvillige og kjenner jeg fredaksjonene
cuurvoy t/rjcric rett uiu
blir det
TV ikke siste gangen. MEN, vi må ta kontakt selv! Her har vi i Pors sviktet *
*
lenge. PR-kåte har vi nok vært, men ikke PR-bevisste!
*

Formannen
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Gjennom dette året har cet ikke
vært mulig å holde medlemmene
løpende underrettet om det som har
foregått. Tilsynelatende har det ikke
skjedd noen ting. Ingen store ting har
vært gjennomført.
Allikevel skjer det ting i det små, på
det forberedende plan. For det første
arbeider byggekomiteen for et even
tuelt nytt hus eller påbygg. Det har
vært holdt flere møter. Vi har vært i
kontakt med firma Byg-Tek Consul
ting som har utarbeidet foreløpige
tegninger etter byggekomiteens planer.
Meningen var at det skulle vært holdt
et medlemsmøte om dette i høst, men
planene ble utarbeidet så sent at vi
fant at det ikke var nok tid. I stedet
skal de legges frem på årsmøtet til ny
orientering, etter at hovedstyret har
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sett dem. På forrige årsmøte ble det
vedtatt at fotballavdelingen skulle
overta driften av stadion. Dette har
vært gjennomført, og vi tror at det var
en heldig løsning. Noe annet som man
kanskje ikke er klar over, er at
kommunen har vedtatt å ta på seg
vedlikehold, klipping m.m. av alle
idrettsanlegg. Dette er vedtatt fra
inneværende år, og man har vel fra tid
til annen kunnet se folk fra parkvese
net på plass på stadion. Det er vi som
kan ta æren for at dette er gjennom
ført. For 2 år siden ba vi om hjelp fra
kommunen til vedlikehold, og med
mye om og men fikk vi bevilget kt.
7.500,— til dette, et beløp som
parkvesenet kunne utføre arbeid for.
For 1976 ble beløpet høynet til kr.
10.000,— og nå kom de øvrige
idrettslag i kommunen inn på samme
ordningen. Dette året har altså kom
munen løpt linen helt ut og påtatt seg
det hele uten noen avgrensning på
beløpet, kun etter kapasiteten på
kontoret.
Porsgrunn er på dette området
kommet adskillig lenger enn vår
nabokommune, og vi vil gjerne få gi
kommunen honnør for den velvilje
idrettslagene blir møtt med. Jeg tror vi
skal være fornøyd så langt. Dette er
nemlig det norsk idrett arbeider med
og for også sentralt å få til.
Kommunen yter også et anseelig
beløp til drift, anlegg og inventar og
treningsmateriell. Selv om det står mye
tilbake som vi kan ønske oss, må vi si
oss fornøyd med kr. 21.700,- til drift,
18.800,- til inventar og treningsma-

teriell beregnet direkte på gruppene,
2.600,- til beis til tribunen. Her var
det søkt om ny gressklipper, men
kommunen selv kjøpte en ny, og man
regnet da med at den ville kunne
brukes på stadion. Videre har vi
gjennom året fått ekstra midler til
kursvirksomhet enten i egen regi eller
andres.
Det vi imidlertid ikke er fornøyd
med, er fordelingen av treningstimer i
haller og gymnastikksaler. Vi dispo
nerer Vestsidens skoles gymnastikksal
4 dager i uken med vel 20 timer. I
tillegg har vi fått tildelt 1 -en - time i
Porsgrunnshallen,
hvor
håndballjentene holder til. Dette finner vi
urimelig. Tilstrømningen til våre turnpartier er så stor at vi kan komme i
den stilling at vi må nekte å ta imot
flere.
En egen hall på Vestiden må
komme, og det ser nå ut til at det er
mulig å få dette til i løpet av noen år.
Vi er i hvert fall med på planen nå, og
bare det er et fremskritt. Styret gjør
det som er mulig i sin påvirkning, og så
får vi håpe at vi lykkes.
Vi har tidligere nevnt håndballbane
på vårt nye felt + tillegg av et område
bak tribunen. Her kunne vi fått midler
til asfalt av kommunen. Foreløpig er
disse planer skrinlagt, da vi håper å
kunne anlegge en slik bane bak målet
mot hovedveien. Problemet er bare at
vi ikke står som eiere av området, slik
at dette først må skaffes tilbake. Dette
håper vi kommunen vil hjelpe oss til,
og vi arbeider med saken. Problemet
med dette eierfirmaet hindrer oss også
foreløpig i å komme videre med
godkjenning av byggeplanene. Det er
altså mye som griper i hverandre, og
alt dette tar ganske mye tid uten at
man ser ordentlige resultater igjen for
det.
Noe vi virkelig har fått valuta igjen
for er salget på banen i sommer. I fjor
ga det et overskudd på vel 13.000,kr., i år ser det ut til at det kan bli over
17.000,-. Disse pengene settes inn på
egen bok beregnet på utbygging om
det skulle bli vedtatt. Det er trist å
tenke på hva foreningen har gått glipjp
av gjennom tidene av inntekter på
dette. Men også dette krever en innsats
og vilje til å bruke sin tid. Det er
sikkert en hel masse annet som også
kunne nevnes. Vi håper at bladet kan
komme ut mer jevnlig neste år, slik at
medlemmene fra tid til annen kan få
vite hva vi steller med, vi som sittef i
ledelsen.
Takk til alle medarbeidere for det
dere har utført på en eller annen post i
foreningen. Vi trenger dere alle sam
men.
Duddi

Fotball er blitt
forretning
jeg vil være den første til å innrømme
at først og fremst spillerne ikke har
vært gode nok. Det er klart at alle som
steller med fotballen i Pors må føle at
de ikke har gjort nok jobb, men det er
•’te på banen slagene avgjøres, og det

er spillerne som i praksis må ordne en
seier.
Det er ille å tenke tilbake på at ett
mål mot Drafn eller en uavgjort mot
Sprint i høst hadde vært nok. Det er så
lett å si nå, men det er helt klart at vi
har vært et for dårlig lag på bortebane
i år. Å ta bare 8 av 18 bortepoeng er
for dårlig til opprykk, selv om det var
nære på at det også skulle holde. I tjor
'Jo vi ØRN 2 ganger, men sendte dem

Jan A. er feildisponert, sier Jan M.

o JAN MAGNUSSEN
Så greidde vi det ikke i år heller, og
hele Vessia er skuffet nok en gang. Det
synes jeg heller ikke er noen feil
reaksjon umiddelbart etter at kampene
er over. Men ”Tiden leger alle sår”,
heter det — også mavesår.
Vi er selvfølgelig mest skuffet over
at vi ikke klarte å gjennomføre vårt
mål - opprykk. For mitt vedkom
mende er denne den absolutt verste
sesongen jeg har hatt på A-laget. Mens
jeg de siste åra har spilt samtlige
kamper, har jeg i år ikke greidd å
"gjennomføre” 1 — en — hel obliga
torisk kamp. Men det hjalp så lite,
PORS ble vel ikke så mye bedre av den
grunn heller, tror jeg. I det hele tatt:
Dette at vi i år har hatt skader som er
gått på sesongen løs for flere av
spillerne, er jo også en medvirkende
årsak til at vi fortsatt er der vi er.
Ellers hører vi mange ”kloke” ord
om årsakene til at vi mislykkes, men

til 2. div., i år slo vi VIGØR 2 ganger,
men sendte også dem til 2. div. Er vi
”dumme”? Ut i fra dette må vi i
hvertfall vite at det ikke er umulig å gå
opp. Men vi må gå på banen med en
enda sterkere VILJE i hver enkelt
kamp, for jeg er overbevist at vi kan
greie det hvis vi bare VIL I HVER
KAMP! Når vi i år har avgitt 13 av 36
poeng og likevel var så nær ved å klare
det, da er ingenting umulig i denne
forunderlige 3. div.
Vi mangler en mann...
Jeg liker ikke å klandre lagledelsen,
men jeg synes vi i år har vært for redde
til å prøve noe nytt i de leddene
hvor vi ofte har sviktet. Vi har kjørt
oss for mye fast med de samme
spillerne på de samme plassene uten at
det har lykkes. Nå er det midtbanen og
angrepet som har fått mest kjeft i
avisene, og det er vel heller ikke

ugrunnet. Forsvaret fortjener en stor
ros etter min mening. De har tross alt
sluppet inn minst 3 mål i hele serien.
Nei, vi har nok vært for dårlige
framover på banen.
Det er likegyldig for laget hvem som
scorer målene våre, men å gi en spiller
fortsatt tillit som spiss etter å ha
unngått å score mål fram til som
merferien, ja, så heldige er det ikke alle
som er.
Vi var også sjeleglade for at Urædd
brukte Jan A. på vinga i fjor, fordi der
var han nesten ”død”. Men vi hadde
ikke noen annen plass til han hos oss
heller. Ikke rart han har vært ut og inn
på laget.
På dagens Pors-lag finnes mange
spillere som det bor endel fotball i, det
er talenter utover gjennomsnittet. Men
benytter vi disse spillernes talenter
fullt ut? Jeg tror ikke vi alltid gjør det.
Når slike spillere oppdager at de selv er
”i skuddet”, er det dessuten viktig å få
dem ned på jorda så fort som mulig, og
få dem til å forstå at vi bare er 3.
div.-spillere. Her mener jeg Pors
mangler en mann som det står respekt
av og som i tillegg TØR ”hjelpe” disse
spillerne til å tenke og handle så enkelt
som mulig både på og utenfor banen.
Vi må bli mer framsynte!
Når vi starter ”kjøret” med trenings
kamper til neste år, håper jeg vi slipper
å spille en halv serie mot kun 2. og 1.
div.-lag. Vi må starte serien når den
skal starte, og da er det viktig å ha
LYST til å starte. Det er da vi skal vite
at vi dessverre ikke møte lag som heter
Lillestrøm eller Skeid i den første
seriekampen, men kanskje de heter
Kvik eller Sprint.
Ellers er det sikkert mange ting som
kan gjøres bedre neste år. Det gjelder
bare å ikke sovne til ro der vi er nå. Jeg
har forøvrig det inntrykk av at vårt
fotballstyre har altfor mye å gjøre for
å få den daglige forretning til å svive,
slik at konsentrasjonen, rundt det
fotballmessige forsvinner gradvis. Etter
min mening er det EN viktig ting som
skal til for å komme videre i norsk
fotball: Det må satses 100 % av alle.
Og det må satses økonomisk. Slik er
det dessverre blitt i dag, og satses det
ikke nok, bli vi sikkert liggende der vi
er i dag eller enda lenger nede. I Pors
finnes det folk som er villige til å satse,
med tid og med penger, men det
hjelper lite med begge deler hvis vi
ikke forvalter det riktig.
Jeg er derfor av den mening at vi i
de nærmeste åra, og gjerne så fort som
mulig, må prove å trekke inn folk til
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klubben som er interessert i å satse for
å få Pors oppover, slike som vet om
smutthull der det ligger fordeler vi kan
dra nytte av. Disse må jobbe med en
plan hvor målet er 1. div. på så kort tid
som mulig. Det koster nemlig en del
penger å komme til topps, men det er
helt nødvendig å satse disse pengene
hvis vi noen gang skal gjøre oss
forhåpninger om å komme oss opp
igjen.
Slik som det gjøres i dag, så blir våre
ledere i styret overarbeidet og til slutt
utslitt, og dette gjør det igjen vanskelig
å finne villige og kvalifiserte tillits
menn med tiden.
Kjøp og salg
Vi er med en gang kommet over på
kjøp og salg av spillere. Jeg mener at
dersom Pors skal bruke penger på
spillerkjøp, så bør klubben se seg om
etter spillere som er bedre enn de som
er på laget nå, og de som kommer opp
fra vår egen stall. Gjennomsnittsspillere har vi alltid hatt nok av i Pors.
Fra og med sommerferien har det
gått rykter om at Brede skal forlate
oss. Dette er rykter som har vært svært
lite inspirerende å tenke på mens
sesongen har pågått. Avisene har også
mye av skylden, og det har uten tvil
gått ut over spillernes konsentrasjon til
den enkelte kamp. Hvordan det har
virket på Brede, kan jeg ikke uttale
meg om, men det er klart at slike
tilstander også er uheldige for han.
Hvis vi nå "selger" han til en 1.

div.-klubbm så er det i hvertfall bare
for Pors å sette de pengene klubben tår
for han inn på en konto, la dem stå der
inntil han ønsker å komme tilbake. Da
er nemlig Brede, om han ikke,har vært
det før, blitt en "veldig god fotbaUspiller, og da må Pors sikkert betale
enda mer for å få ham tilbake. Slik er
nemlig dagens system.
Foruten å satse på å kjøpe spiller
over gjennomsnittet, tror jeg det er
like viktig å få våre egne til å forstå at
vi nå bare er brukbare 3. div-spillere.
Dette bør samtlige på dagens Pors-lag
tenke godt over. Det er nemlig så
veldig trist å tro at en er "stjerne” og
kunne ha spilt på hvilket som helst lag
i en høyere divisjon, når det ikke kan
bevises ved å skille seg ut på dagens
Pors-lag. Den dagen vi forstår dette, og
i tillegg forstår at det er også andre lag
i 3. div. som kan sin fotball, først da
kan vi komme videre. Jeg tror det
derfor er viktig at vi tar våre
motstandere enda mer alvorlig enn det
vi har gjort til nå, noe jeg igjen setter i
forbindelse med betydningen av å slå
f.eks. Lillestrøm i en treningskamp.
Opp med stemningen!
Mye kan sikkert også gjøres for å få
et bedre miljø i klubben, og for å få en
bedre stemning i laget. Jeg synes det er
så stor forskjell fra 6-7 år tilbake, og
dette kommer sikkert av at laget i dag
består av andre typer i en annen alder
enn for noen år siden. Stemningen har
ofte lett for å bli FOR alvorlig både

før og etter kampene og vi blir av noen
sett på med "Falkeøyne" dersom vi tar
oss en øl og synger og vitser litt på
hjemveien fra Østfold. Det er rett og
slett for lite GØY. Vi er nødt til å
avreagere en gang i blant fra alt
alvoret, ellers vil det aldri gå! Vi har
fortsatt fotball som hobby og vi er
med på dette gamet helt frivillig. I
tillegg til dette er vi i 3. divisjon!!!
Sjansen klubben nå har fått i høst
med tilbud fra Porskroa, synes jeg
klubben bør benytte seg av. Jeg har
vært inne på tidligere om å holde
klubbhuset åpent en gang pr. uke for
våre medlemmer og fotballinteressene,
der de kan sitte å prate over en
kaffikopp etc. Betingelsen for at slike
ting kan bli vellykket er at med
lemmene virkelig benytter seg av disse
ordningene, jeg tror absolutt slike
tiltak er med på å bedre samholdet og
miljøet innen Fotballklubben Pors.
Til slutt vil jeg bare si følgende:
Når vi nå har fått også denne
sesongen litt på avstand, kommet over
de største skuffelsene, kommet gje
nnom årsfest og ikke minst årsmøte,
håper jeg både de aktive, de som har
påtatt seg verv i fotballavdelingen og
andre som ellers er interessert i Pors, er
villige til å SATSE 100 % på å forsøke
igjen neste år. VI MÅ HJELPE FREM
- OG OPP!!!!

Større aktivitet i

turngruppa enn noensinne
o BERIT SCHIØDT
Etter sommerens velfortjente hvil
har turngruppa nå startet opp igjen
med alle partier. Det er dessverre
fortsatt plassmangel som er den store
bøygen. Nytt av året er et veteranparti
med foreløpig ca. 10 deltakere som
Wivann har påtatt seg å instruere. Vi
har den eneste gruppa i kretsen som
har startet eget veteranparti og håper
dette vil falle heldig ut.
Mor, far og barnepartiet som Duddi
startet i fjor høst har vist seg å være
vellykket. Tryggheten som de minste
føler ved å ha foreldrene tilstede er
meget positivt. Jazz og rytmepartiet,
der Peidun er primus motor er fortsatt
like populært, og etter humøret å
dømme er det ingen som kjeder seg.
På herresiden er det Daniel som er
den drivende kraft. Foruten herretrimmen som heldigvis er i gang igjen,
har han gutteturnere i alle aldre. Noen
av disse har hevdet seg ganske bra i
konkurranser med tunere fra andre
kJubber.

Den store interessen for turningen
markere seg tydelig ved utdeling av
aktivitetsmedaljer, som utdeles hvert
5. år. Våre dyktige instruktører gjør
sitt til at turninga foregår med liv og
lyst. Turnjentene har også hevdet seg
når det gjelder idrettsmerkeprøver.
Flere innehar statuetten og mange
holder på med prøvene.
Eva Melby Andersen har nettopp
hentet kruset, som den eneste i Pors.
Administrativt sett fungerer det
stort sett smertefritt takket være et
dyktig og driftig styre med Reidun i
spissen. Økonomien er god, som ikke
minst skyldes en aktiv arrangement
komite der Marit har ledelsen. De tar
seg av loddsalg, bingo, loppemarked
etc. som naturlig nok letter styret for
mye arbeid.
Da Urædd turngruppe den 5. juni
arrangerte tumstevne for voksne var vi
representert med hele 26 damer, 26
husmødre samt 1 veteran. Tiltross for
et ufyselig være ble stevnet avviklet på

Jan Magnussen.

o THROND KJELLEVOLD

Overtar gutteturn
hegemoniet i turngruppa
For bare inntil ett par år siden var
guttetujn en ukjent aktivitet innen vår
forening. De gutter på vest som ønsket
å dyrke sin tuminteresse måtte over til
naboklubben Urædd. Men vi våknet
etterhvert på denne sida av elva ogs,
ikke minst takket være Daniel Teigen.
Han har sammen med Svein Norling
tatt på seg instruksjonsarbeidet blant
våre ferske turntalenter. Svein ble
forøvrig Pors’ første kretsmester på
herresiden da han i 1976 ble krets
mester for junior. Våre instruktører er
også meget flinke til å reise rundt i
andre klubber for å fange opp nye
impulser til det videre treningsarbeid.
Med god hjelp fra ivrig foreldre, kan en
trygt si at gutteturn er kommet for å
bli i Pors.
Om det ser "rosenrødt” ut for
guttene, kan det samme ikke sies om
jentene, dessverre. På grunn av mang
lende kvalifiserte instruktører ble en
nødt til å kutte ut konkurransepartiet i
inneværende sesong. Vi får bare håpe
det kan rettes på til neste år, for vi
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trenger absolutt et slikt tilbud for våre
mange turninteresserte jenter.
EUers er aktiviteten upåklagelig
innen gruppa. Fra nøstepartiet via jazz
og rytmegymnastikk, til mosjonsparti
for eldre. Men den store aktiviteten er
også blitt et stort problem, da en
disponerer Vestsiden skole kun 3 dager
pr. uke. Bare på nøstepartiet er det i
inneværende sesong registrert 86
stykker. Skal både barn og instruktør
ha noe utbytte av dette skulle de minst
være delt opp i 2 partier. Men tiden
tillater ikke de.
Nytt av året er mor, far og barn
partiet, som har blitt populært, og er
et virkelig flott tilbud til familien, som
ellers har lett for å slite på sofakroken
hjemme.
Den forholdsvis lille plassen i
gymnastikksalen på Vestsiden har også
ført med g problemer. En kan ikke
anskaffe seg de apparater som skal til
for å drive full konkurransetum, da
det ikke er plass. Det er jo fantastisk at
en turngruppe som har holdt på i så

en verdig måte. Der vår Reidun
avsluttet med å lede en dyvåt, men
allikevel dyktig dametropp.
På barneturnstevnet i Skien, der ,
Odd sto som arrangør, kvitterte Pors
for ikke mindre enn 143 unger.
Værgudene viste seg også fra en
atskillig bedre side denne helgen.
Ungdommens Landsturnstevne i
Haugesund i dagene 18. — 22. juni, er
et populært arrangement som avslut
ning på sesongen. Hele 36 unge
forventningsfulle tenåringer (12 — 16)
dro med buss bortover til vestlandet,
med Elsa som instruktør. Med hadde vi
også et par reiseledere. Det var lagt
opp til et variert tilbud for ungdom
men, som var fullt opptatt under hele
arrangementet.

mange år, som med sine nærmere 600
medlemmer er kretsens største, og den
største avdeling innen vår forening,
ikke har kunnet skaffet seg det utstyr
som skal til for å drive skikkelig
tumundervisning. Så en egen idretts
hall her på vest burde komme som en
helt naturlig ting, om ikke stagna
sjonen innen idrettsmiljøet på Vest
siden skal melde seg.
Reidun Skildbred går løs på sitt
sjette år som formann, og hun er ikke
alene om og ha lang tjeneste innen
styret En større interesse blant med
lemmene til å ta på seg oppgaver innen
styre og stell ville være ønskelig, slik at
en fikk en viss fornyelse. Et tillitsverv
kan jo etterhvert bli et eneste stort
rutinearbeid, som ikke minst kan
skade gruppas utviklingsmuligheter.

Gull-gutten vår denne gang kan ikke bli andre enn Espen Gundersen her i
velkjent stil. Som bildet viser er det vesntrebeinet som blir benyttet!

Her for leden kom vi over et
gammel Pors-blad fra 1970. På for
siden sto det med store bokstaver
”Gull-gutten-vår”. Vi mener Gullgut
ten vår er den samme i år som dengang
og det uten tvil sett på bakgrunn av
den sesongen vi nå har lagt bak oss
med både godt og vondt.
Ja, som de fleste allerede har
forstått er det Espen Gundersen vi
tenker på. Toppscorer ble han i år og
fikk dertil en mulighet på det norske
u-landslaget en gestus han så absolutt
fortjente. Bare synd ikke lagledelsen
fortsatte å nytte vår eminente venstrebein-spiller. Det er vel den eneste
negative tingen en kan si om Espen
som fotballspiller. Han er og blir
venstrebenspiller enda om pappa Jeisen hevder noe annet, men hva gjør vel
det, da han likevel makter å score.
Fotball er etter det vi har forstått
hans annen hobby, ok med det. Det
han likevel presterer på og utenfor
banen er likevel av toppkarakter.
Fortsett slik Espen!
Vi ser fram til en ny sesong med
Espen som den store strategen i
Pors-laget. Hans lange kliv nedover
venstrewinga har skremt flere enn en
back og flere blir det vel med tida. Får
vi bare den rette mannen i sentrum til
å ta vare på Espens mange innlegg fra
wingen bør det gå i riktig retning for
blåtrøyene igjen.
5

Topprestasjoner i bandygruppa siste

åt?

RwatoMrøing blant Forsere:

o TORE HALVORSEN
—
Når en skal sette i gang med å lage
en årskavalkade, er det viktig å få de
forskjellige avdelingenes inntrykk av
året som er gått. For å kunne få en så
bred dekning som mulig fant vi ut at vi
kunne sende ut et spørreskjema
angående årets sesong. Det ble plukket
ut 10 medlemmer av vår forening. En
representant for hver avdeling, pluss
andre Porsere, eldre og yngre, aktive
som passive. Følgende spørsmål ble
sendt ut 3. oktober med svarfrist 1.
november:

Bronse i NM-junior TM-A-laget

i
JR

■'J

&

* Blant disse guttene har Pors bandygruppe flere talenter, som burde være aktuelle for A-laget i de neste ti-år.
*

*

Bandygruppa er ikke de som slår over seg med store ord, men i år
hadde de virkelig grunn til det. Med en smule rettferdighet hadde vi hatt
Si en norsk mester i juniorklassen, men til dels meget partiske dommere i
pamiftnnlon
inntnrl onrAtc flotte
flntfA meritter
mpnffar på
r»4 skøyte**
semifinalen mrirAa
gjorde c+nr»r»
stopp frir
for juniorlagets
* banen. Mi
Nå LkM:
klarte laget
M“t riktignok iå M
ta bronsemedaljene- og
?“ det
Mt var jz
jo z.i
en
liten trøst, dog ikke nok.
Det er synd Bandyforbundet ikke er mer nøye med oppsett av
*
dommere i slike kamper, som tross alt betyr så uendelig mye for hver
* enkelt
...... _r
____
spiller.
*
Brede Halvorsen ble den store spilleren ingen tvil om det. For egen
regning vil jeg påstå at Brede har helt andre talenter å fare med enn det
. a
knr
Rnllknnon mon
or i/ol rlieca fonf Fr\r nnrcl/ knnrlir a/»
* han har på fotballbanen, men nå er vel disse tapt for norsk bandy og
synd er det. Selvsagt for Pors også.
Men det var ikke bare Brede. Vi har flere og disse har også vært
benyttet på årets A-lag, som i år sto for den bedriften å sikre seg
y Telemarksmesterskap. At vi har et spesielt godt tak på Brevik visste vi
"a og dette slo ut i år igjen. Spesielt TM-kampen på Kjølnes hvor vi til slutt
vant 5-4 kommer til å bli husket lenge.
Bandygutta har begynt på en ny sesong allerede da dette kommer på
trykk. Før den tid har gutta vært gjennom en etter manges mening
*
*
'■''helsefarlig” innebandy, men så farlig er det
selv om
noen 1kan
J vel ikke -1
----------—i
mene tdet (spør Finni) Vi får håpe gruppa fortsatt klarer fremgang
sportsligj som aktivitetsmessig. Det siste avhenger svært av hvordan
værgudene fremover vil oppføre seg.
*
*
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AMATØR — idrettsmann som
tar seg godt betalt uten å ha
rett til det.
FRISPARK — en skotsk opp
finnelse, altså uten verdi.
KRITIKER — upopulært indi
vid som ikke forstår noe, og
som uten å være spurt, sprer
om seg med meninger.
LINJEMANN — fenrik i fot
ballens generalstab. Finnes al
dri der han skal være og
trenges.
NEDERLAG — uforutsett hen
delse, alltid urettferdig.
STRAFFESPARK — hårrei
sende urett, hvis det dømmes
mot ens eget lag.
TIPS — formodentlig resultat,
skjønt det motsatte av det
det som alltid inntreffer.

1. Mest positive ting som har skjedd
innenfor 1F Pors dette år?
2. Mest negative?
3. Hva kan gjøres for at IF Pors skal bli
en bedre miljøfaktor?
4. Har du egne intensjoner med ditt
medlemskap i IF Pors?
5. Hvem mener du kan få betegnelsen
”Årets porser 77”, aktiv eller
passiv?
6. Håp for 1978?
Da fristen var ute hadde vi mottatt 4
besvarelser. Vi trodde de andre bare
hadde glemt tidsfristen, og begynte så
smått å purre. Men da vi hadde skrevet
12. november var det fremdeles ikke
kommet flere svar. Det var slik at en
virkelig ble inspirert til det videre
arbeid med denne årskavalkaden, en
jobb vi tok på oss etter henvendelse fra
Hovedforeningen. Vi må si vi føler
med den valgkomiteen som skal
forsøke og tromme i sammen en
redaksjon til Porsbladet, siden det i
inneværende år har ligget i ”dvale”.
Om ikke det lykkes så spar oss
ihvertfall for negative innlegg på
årsmøte, om at det er en skam at en så
stor forening som Pors ikke kan klare
og gi ut et Idubborgan alla Porsbladet,
når en ikke kan få såpass hjelp fra
medlemmene enn at de kan besvare 6
spørsmål som de får en måned på. Men
det er kanskje mye lettere å ha tusen
meninger på EPÅ-hjørnet, enn å få
dem på trykk så alle medlemmer av
Pors kan få del i de. Et hederlig unntak
her er Jan Magnussen som alltid har
kommet med bidrag til Porsbladet, selv
uten at han er blitt bedt om det. Dette
er et eksempel til etterfølgelse for
andre medlemmer innen vår forening,
om det skal være mulig å gi ut et organ
for IF Pors.
Vi takker ærbødigst for følgende
fire svar:
Yngvar Jacobsen:
1. Det mest positive må være at
bandygruppa har hatt sin beste
sesong rent sportslig. De har tatt
Telemarksmesterskapet i A-klassen,
juniorklassen,
gutteklassen
og
smågutteklassen. Juniorlaget gjorde
også en meget god innsats i NM, og
vant bronsemedaljen. I tillegg har de
hatt to landslagsspillere - Brede

Halvorsen i junior og Erik Bie
Johansen i gutteklassen. A-laget
gjorde også en god innsats i serien
og tegnet ny 2. divisjonskontrakt.
2. Det mest negative må være at
fotballgutta ikke klarte å komme
opp i 2. divisjon.
3. Det er vanskelig her å komme med
konkrete forslag som en er sikker på
vil være effektive. Muligens kunne
en prøve med hyggekvelder hvor en
prøvde å samle både aktive og
passive. Jeg har inntrykk av at det
enkelte ganger kan virke som om
det er et skille mellom disse to
grupper. Kanskje kunne det hjelpe å
få sveiset alle medlemmer sammen.
4. Nei ikke annet enn at jeg vil være
med på å støtte min klubb. Jeg
håper jo også at jeg kan være med
på å gjøre en innsats for klubben.
5. Igjen et vanskelig spørsmål. Det er
mange navn som kan trekkes inn
her, men mitt valg må vel falle på
Brede Halvorsen. Han har vært på
landslag både i bandy (junior) og
fotball (ungdom). Dette viser at
Brede er allsidig og har et nøyt nivå
i flere idrettsgrener. Han har også på
denne måten vært med på å gjøre
Pors bedre kjent over det ganske
land.
6. At alle grupper må få drive godt,
bådycrganisasjonsmessig og sports
lig. Spesielt for bandygruppa må det
være at lysanlegget på skøytebanen
blir forbedret, slik at vi kan ha våre
kveldskamper der.
Duddi Kjellevold Rød:

1. Det har skjedd mye positivt innen
Pors i løpet av 1977. Gruppene har
alle arbeidet meget godt. Det satser
på de yngre. Bandygruppa har tatt
alle mesterskap i de yngre klasser.
Boksegruppa viser et fint ansikt
utad og er meget flinke til å drive
PR. Turngruppa har tatt et nytt
skritt for å få fram guttetum ved å
skaffe til veie nye apparater, et fint
tiltak. Selv om vi ikke kan vise til
altfor mange toppresultater, er våre
bokseambassadører og ikke minst
”gamlekara” med sitt Østlandsmesterskap en fjær i hatten for oss.
2. Jeg vil ikke trekke fram noe spesielt
negativt. Det vil alltid være noe en
kan være misfornøyd med. Ikke alt
kan gå som en gjerne ønsker. Det
var trist at det ikke lyktes denne
gang heller for A-laget, men hvorfor
fi opp håpet? Hvis bare fotballgutta
selv kan holde sammen og ikke gå
fra borde når skuta er synkende, da
går det nok.
S
3. Det har vært holdt litt få sammen
komster i foreningen dette året.
Mye skyldes nok at det har så lett

for å falle på de samme, slik
arrangementer. Vi har kanskje også
lagt opp for stort mange ganger med
mye underholdning. Dette er nok
ikke nødvendig. Kan vi få til en
ordning med hyggekvelder, med
vanlig underholdning, kåserier og
film, konkurranse med jevne mel
lomrom, tror jeg det kan være noe
som kan sveise oss sammen. Vi får
se om det kan gå an å få til dette i
1978.
4. Å gjøre en jobb. For meg står IF
Pors som toppen av alt. Det finnes
ikke maken til denne klubben, og vi
må bare få den enda bedre. Pors er
min hobby, og jeg er villig til å gjøre
det som står i min makt for å få
gjennomført de planer vi arbeider
med — idrettshall på Vestsiden,
bedre garderobeforhold og større
klubbhus og bedre arbeidsmulig
heter for håndball og bandy.
5. Det er vanskelig å trekke fram noen
spesiell person som bør få betegnel
sen ”årets porser”. Veldig mange
bor på stadion eller i skibakken eller
løypa, i treningssalene og gjør en
utmerket jobb som vi ikke kan være
uten. De kan alle være årets porsere,
de som uegennyttig ofrer hele sin
fritid for foreningen. Skulle jeg ta
fram noen, vil jeg nevne juniorpappa
Morten Pettersen. Han har vel bodd
på stadion. Og jeg vil også ta med
familien Meen fra den eldste til
yngstejenta. Der har det vært 100 %
innsats hele året gjennom. Når jeg
har nevnt disse, er jeg redd for at
mange andre også burde vært nevnt
med navn. Dere skal bare vite at vi
er dere meget takknemlige alle
sammen.
6. At vi kan stå samlet og jobbe for
felles sak, ikke hver for oss. eller for
oss selv. Det må vi om vi skal løse de
saker som står foran oss. Spørsmålet
om utbygging må komme fram til
en endelig avklaring i løpet av 1978.
Da håper jeg kommunen har hjulpet
oss med tomtespørsmålet. Når det
har skjedd, kan vi arbeide for
håndballbane. Vi må komme lenger
med plankomie for idrettshall på
Vestsiden. Da kan vi på sikt arbeide
for økning av medlemstallet, slik at
vi kan bh klubben for hele Vest
siden. Det må være målet.

Thor Skames:
1. Det er i grunnen ikke skjedd så mye
positivt innen foreningen dette året.
Det må være Boksegruppas innsats.
8 landskampseire, gull og sølv i
senior N.M. 2 bronse i AcropolisCup i Hellas. Mange internasjonale
seire og bestemannspremier. Petter
Rød Petersen ble kåret til årets
7

6

bokser i bladet Norsk Boksing.
Old-Boys lagets innsats.
2. For lite informasjon om hva som
skjer på høyeste plan innen forenin
gen. At Pors bladet ikke har
kommet ut i 1977. A-laget ikke
greidde å spille seg opp i 2. div.
3. Jeg tror en Idrettshall på vestsiden
vil skape et enda bedre miljø, og at
vi vil få større søkning til vår
forening. Spre informasjon om hva
vi driver med. Øke antall av
kulturkvelder og hyggekvelder,
stifte en Teatergruppe innen fore
ningen.
4. Det er min 21 sesong som trener i
Boksegruppa. Jeg forsøker etter
beste evne å lære dem Boksing som
idrett. Intensjonene er å bli de
beste.
5. ”Årets porser 77” kan det ikke
herske tvil om — Petter Røh
Petersen. Norsk seniormester, flere
landskampseire og mange interna
sjonale seire. Han ble kåret som
Arets bokser i Norge. En gutt som
tar sin idrett alvorlig, og en fin
representant for sin forening og sin
idrett.
E
Realf Rollefsen må vel få beteg
nelsen ”Årets porser” på den
administrative siden.
6. Kommunalt vedtak om idrettshall
på Vestsiden. Rimelige utvidelser på
klubbhuset (garderober). A-laget
opp i 2. div., Nordisk mesterskap til
Pors boksegruppe. Framgang for
hele foreningen.
Otto Malmgren:
1. Finner det vanskelig å fremheve noe
bestemt. Jeg tror jevnheten i alle
våre avdelinger er det mest posivite
iår. Jeg kunne ha lyst til å nevne alle
våre tillitsmenn som gjør en kjempe
jobb, men det er jo ikke akkurat
noe særpreg for i år.
2. At det finnes aktive medlemmer
som, lenge før sesongen er slutt,
uttaler til pressen at de skal bytte
klubb. Dette kan være årsak til uro
og nedsatt opptimisme, og for vedk,
nedsatt innsats. En bør ha i
erindring at vi har hatt en innbytter
som allerede var innmeldt i annen
klubb. Slik uttalelse og innstilling
som vi i år har vært vidne til tror jeg
kan ha innvirkning på serie-innspurten.
3. Miljøet i Pors er vel ikke dårlig men
at de kan bli bedre er sikkert mulig.
Jeg tror for eks. at det bør gis plass
til litt morro i alt alvoret. Vi må
ikke gi våre utøvere som er alet opp
i foreningen det inntrykk at alle
som kommer utenfra er mer verd.
Jeg er fullt oppmerksom på at
tidene skifter, og at det nu er snakk
om penger ved overganger og
premier
V
-----1 ved' kamper og sesongsslutt
i dagens fotball. Dette får en bare
godta, men er det en kake å dele så
del den for all del så likt som mulig.
Godt kammeratskap og miljø er
8

ikke minst viktig når gode resultat
vil oppnåes.
4. Når en har vært medlem og
tilhenger av foreningen siden en var
unggutt er det ikke bare og kutte ut.
Ved mitt medlemskap har jeg
anledning til å delta i møter og
sammenkomster, komme med for
slag og på den måte være med å
styre foreningen. Det ville være en
fordel om alle vestsidebeboere var
medlemmer. En stor medlemsforteg
nelse bør gi styrke ved kommunale
bevilgninger, en stimulans for dem
som sitter i ledelsen, og samtidig gi
større bredde i utvalg av tillitsmenn.
5. En bør være varsom med å nevne
enkelte navn i en forening hvor det
er så mange som gjør en god jobb.
Når spørsmålet allikevel er kommet,
tillater jeg meg å utrope Realf som
årets Porser. Han er en av de
ansvarlige ved bingo og gammeldans
arrangementer samtidig som han er
formann i fotballavdelingen.
6. Det kunne være så meget.
Idrettshall og flomlysbane på vest
siden. Opprykk til 2. div. for
fotballavdelingen. At 78 må bli et
godt Porsår, og et godt nytt år for
alle Porsere.

2 NM Gull
i boksing

grunn for oss til å
henge med «hue»

Under jr. NM i Bergen bie
Jack Iversen mester ved å slå
0. Waade, Ulfan 4-1 i finalen.
Geir Høyseth vant i finalen
over Bjørn Larsen, SIF på k.o.
i 3. runde. Geir vant den første
kampen over G. Bråten, SIF.
Tom Gulliksen tapte finalen
for Roger Andersen B - 30.
men, Tom gjorde en god in
nsats så lykke til neste gang.
Pors-bladet gratulerer, og
ønsker dere lykketil videre i
sesongen.

f

Spille materiellet er godt nok for 2. div.

1

Gi damegraff a fcæ
høyeste utmerkelsen
o Thrond Kjellevold
Hvis det var noen som har fortjent
den høyeste utmerkelsen Idrettsfor
eningen Pors kan gi, må det være vår
damegruppe. Maken til den innsatsen
disse damene har gjort de siste par år
er bare å gi seg over for.
Vi er derfor de første til å
lykkeønske forkvinne Liv Meen med
nok et år ved roret. Liv har med sitt
smittende humør og gåpå-vilje vist at
det går an. Disse egenskaper har gitt
gruppa nytt liv, som den så absolutt
trengte. Dette har medført at gruppa
har fått flere medlemmer, yngre, og
har vunnet på det. Pågangsmot mang
ler det nemlig ikke!
Beløpene gruppa klarer å samle
sammen går nærmest uavkortet til vår
Hovedforening, så den i det hele tatt
kan holde hodet over vannet. Uten

-

noen større ”tjohei” betaler medlem
mene sine ^utskeielser” så som besøk
på Chat Noir etc. Det er ikke snakk
om støtte. Kunne vi få den samme
offervilje i mange av våre øvrige
grupper ville vi ha hatt en økonomi
som ingen annen.
Enkelte sitter fortsatt på gjerdet og
”slenger dritt”, men det forstummes
etterhvert etter som en ser hvilke
resultater gruppas medlemmer kan vise
til. Det er slik det skal være. Selv i
motgang kan det bli medgang utav det.
Så damer fortsett der dere er i dag!
La oss andre få noe av det pågangs
motet dere er i besittelse og og vi er
toppklubb i norsk sammenheng før en
vet ordet av det. Lykke til med 1978
og de videre planer.

Nok en gang lysløype-planer
på Vessia!
Innen skigruppa jobbes det i det
stille, men det er da noe på gang.
Vestsida Arbeidersamfunn har gått i
bresjen for å få til et initiativ for
fullførelsen av ei lysløype.
Den
ri»" skal da gå ut fra Møllerplassen
oecon
og gå i den samme traseen, som siste
års Telemarksmesterskap gjorde det.
Når dette skrives er det hele svært så

r

på begynnerstadiet. Hva som siden har
skjedde vet dere kanskje bedre enn
meg i nåværende lege, men det er i
allefall positivt at vi nå etterhvert får
flere med oss i vår bestrebelse å få
anlegg for fritidsaktiviteter også til
Vestsida. Vi kan ikke si vi har hatt for
mange av slike her!

r.Jan Andersen fikk ikke mange mulighetene som midtspiss i år, men her har han fått lov. Det holdt til scoring mot
Eik. Jan bør være et brukbart alternativ som midtspiss neste år.

9
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Når en skal skrive om en sesong blir
det til at en tar for seg resultatene. De
ble dessverre i år som i fjor ikke helt
topp og derfor befinner vi oss i tredje
divisjon. Det er likevel ingen grunn til
å være sørgmodig over at vi ikke i år
heller lyktes i vårt mål trass i all mulig
satsing fra styrets og de aktives side.
Hva går så feil hos oss år etter år.
Det ligger i allefall ikke på styreplanet,
men på banen og det forståelig nok.
Her har vi da også opplevd fra det helt
store til det helt middelmådige. Top
pen var vel niot Lillestrøm og Odd før
seriestart, men hva betydde vel de
kamper for våre motstandere.

Kabelbanen
Kampene på vår kabelarena må vi
vel en gang for alle ta opp til debatt.
At banen gir verdifull trening, da andre
norske lag må ty til utlandet eller
gammel norsk søle er sikkert, men
derfor ikke sagt at vi må matches mot
norsk toppelite i kamp eiter kamp. Nei
la oss heller få en viss stigning i
programmet. La oss starte med mot-

standere fra 4. divisjon og øke oppover
til 3. divisjonslag med kan hende
iblandet en eller annen motstander i
mellomskiktet i 2. divisjon.
Pratet om at vi skulle få så mange
tilskuere i disse vårkamper med topp
motstandere, noe som ble hevdet så
sterkt den gang da vi fikk kabelbanen,
må en vel nå innse ikke har vært
tilfelle. Det er derfor ingen skade
skjedd om en får en motstander fra de
lavere divisjoner. De trekker ikke noe
mindre publikum likevel, så noe
økonomisk tap blir det i så henseende
ikke.
Materiellet
Vi har nå kommet oss forbi
vårproblemene og det er seriekampene
som skal ta til. Det er derfor naturlig å
se på hva vi har av spillermateriell, som
selvsagt betyr mest når en har satt seg
smål mål å rykke opp en divisjon. I
skrivende stund er fortsatt Runar
Weholt hos oss og de mange rykter og
henvendelser vår gode keeper hadde
svirrende rundt seg ser nå ut til å

forstumme og godt er det. Med Runar
som siste skanse har vi i allefall ingen
problemer der. Fremover på banen har
vel Ivar Realfsen overrasket de fleste
og vært vår fremste uten tvil med
fightervilje av de sjeldne. Sammen med
Per Erik Kompalla har Ivar vært vår
presumtivt sterkeste lagdel. Fortsatt
har vi Lars Borgar Waage som side
back, mens Svein Halvorsen har gått
over til ”penge”-fotball igjen, i Grane.
Som backer har vi vel mange, Rune
Frønes kan være aktuell her, Basse
Weholt og Bernt Johansen det samme,
Agnar Vee Haugen også hvis nå han er
interessert, likeså Amstein Abraham
sen, som jeg tror får problemer med å
holde en midtbaneplass. Ja så backer
har vi nok av.
Tom Askedalen.
På midtbanen er det nok verre. Jeg
har nevnt Arnstein og tror han kan
nyttes andre steder og det bedre. John
Einar Odden er tilbake og la oss håpe
beinet holder. Jan Magnussen kan vel
også benyttes med fordel her. I
bagtanke har jeg ogsa Tom Askedalen.
9

Med sin store pondus kan han være
motsvarende til Frank Grønlund hos
Lillestrøm. Tom bør da brukes i alle
dodballsituas joner
hvor
han kan bruke in store fysiske
fordeler i nært samarbeid med Kompalla. Espens innkast og Idars cornere
burde da blitt tatt bedre vare på enn
tilfellet har vært i år. Ellers på
midtbanen har vi yngre folk som Pål
Askedalen, kan hende Per W. Nilsen og
Terje Bråthen. Den siste fremdeles noe
veik etter min mening, men det kan
rettes i løpet av vinteren. Espen
Gundersen kan også nyttes på midt
banen, men jeg vil helst se han noe
lenger fremme på banen i en slags Tom
Lund-stil. Så får Idar Markussen ta seg
av den ene vinga, mens Jan Andersen
får være midtspiss. Jan fikk sjansen i
to minutter i år (mot Eik og scoret,
siden ble det bare wingeplass.) Forstå

det den som vil(!) Her er jeg helt på
linje med dem, som Per Dahl kalte på
årsfesten i november for antisupportere! Det var vel omtrent bare uk, som
ikke ville ha Jan som midtspiss. Vi lo
av Urædd, da de satte Jan på
wingplass, men så gjorde altså vi det
samme! Vi trenger nemlig spillere som
Jan, som med fandenivoisk innsats kan
knekke bastante midtforsvar med
fysisk kraft. Det har vi hatt som
midtspiss kunne vel knapt skremme
noen og det trengst virkelig i dagens
fotball hvor fysisk kontakt bare øker.
Forøvrig er jeg av den samme oppfat
ning som en herværende avis skrev.
”Jeg håper det blir som midtspiss jeg
blir husket! ” Ja det skal være sikkert.
En midtspiss som vel ikke har fyrt av
et skudd innen for stengene gjennom
et helt år blir sikkert husket! Om et
par år har vi vel ”midt-spissen” i våre

rekker igjen og da som en bedre
lagspiller. Nok om det. La oss se
fremover. Det er mange fine fotballtyper i Pors. Vi må bare nytte dem
best mulig. Den spesielle innsatsviljen,
som var enbetydende med Porsestilen
for noen sesonger siden, må vi få igjen.
Først da kan vi håpe på fremgang
innen for den mest utbrette lagidretten
i verden, fotball.
Lykke til med 78-sesongen.

Europa uten noen som helst redsel for
hva som kan skje. Han er nok vår beste
bokser gjennom tidene, treningsvillig
til tusen, har et riktig syn på idretten
og har dertil opparbeidet seg stor
selvtillit.

Stein Halvorsen:
Flott type og har reine og fine slag.
Spesielt god i avstandboksing, men
har forbedret seg også i nærkamper og
klarer nå fint å komme seg ut av slike
med stilrenc slag. Stein er uhyre rask
og er nærmest å regne for ballettdan
seren av de fire. Han er flink til å løpe
og kunne sikkert ha gjort det meget
godt som mellomdistanseløper, men
boksing er alt for Stein, så det blir det
nok ikke noe av. Stein er morsom og
har et smittende humør og er svært
populær blant boksevenner landet
over.

Tom Gisle Skarnes:
Endelig har Tom Gisle begynt å

trene ordentlig. Han har dermed fått
kondisjon og har da muligheten til å
benytte seg av et slagreportoar som
virkelig er stort. Dette ikke sagt ufra
det er min sønn, men Øyvind (Sandersen) er også av den samme oppfatning.
Jeg har god tro fremover på Tom
Gisle, hvis han passer treninga og
kroppen sin. Han har tatt av flere kilo i
det siste og det har gjort underverker.
Bak disse fire store kommer det en
hærskare andre yngre boksere. Her kan
vi nevne Thor Wennerød, Jan I.
Heimdal (regnes for et meget stort
emne), Fred Larsen, Jan Håkonsen,
Geir Høgset (gjør comeback), Tom
Gulliksen med flere. Vi trener 4 ganger
i uka og i tillegg skjøtter guttene egne
treningsprogrammer. Håpet vårt er at
vi skal få 3 porsere på seniorlandslaget
mot Danmark (går av stabelen i
desember).
Topp innsats fra ledere, trener Thor
Skarnes og de aktive har tydeligvis gitt
resultater og Pors-bladet ønsker lykke
til med 1978!

men hva med
morgendagen?

Realf Rollefsen står som et symbol på
bingoen i Pors. Hva skulle vi har gjort
uten Realf og hans mange medhjel
pere?
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Espen og Per Erik, to av våre beste spillere inneværende sesong.

Jack- Stein - Tom Gisle - Petter?

Beste Pors*kvartett gjennom
o Thrond Kjellevold
Pors har opp gjennom årene vært
godt bevent med gode boksere, men
maken til de en kan vise til nå har en
vel aldri. Toppkvartetten med Jack
Iversen, Tom Gisle Skames, Stein
Halvorsen og sist, men ikke minst (jo
faktisk!) Petter Petersen har gang etter
gang bevist sin klasse ikke bare her på
berget, men også i Norden forøvrig.
Ja Petter og Stein har også vist sine
kunster borte på Kontinentet ved flere
anledninger og i England har vel
samtlige 4 deltatt i stevner.

Bingo og gam
meldans idag

Pors-bladet har kontaktet guttenes
trener, den alltid - oppfordrende Thor
Skames og bedt han sette opp en del
punkter hvor vi har disse 4 toppbokseme i ett nøtteskall.

forbedret sin teknikk og slår gode
venstre-høyreslag, men har nok enda
for tung slag spesielt til kroppen. Han
er foreløpig ikke hurtig nok til den
vektklassen han er i skulle tilsi.

Jack Iversen.
Jack er treningsvillig og seig av
legning. Vil sjelden gi seg skjønt
motstanden er aldri så hard. Her har
Jack en svakhet, da en ikke skal kjøre
ubegrenset videre uten at en tenker
mer på seg selv og helsa si. Jack har

Petter R. Petersen:
Petter har alt! Han skulle derimot
ha vært et hode høyere, da hadde alt
vært fryd og gammen. Petter bokser
intelligent. Han gir seg hvis han føler at
motstanderen er altfor overlegen og
derfor kan vi da også sende han rundt i

Mellomdistanseløper

lekende lett vinner over Einar Nilsen fra Sundjordet.

o Thrond Kjellevold
Vi kan igjen takke de mange
personer innen vår forening, som ofrer
sin fritid for Pors sitt beste. Bingo- og
gammeldansinntekter gir gode og faste
inntekter som er av stor betydning for
foreningens drift.
Likevel er jeg noe redd for den
utvikling vi er inne i. Hva kommer til å
skje hvis vi ikke har villige nok
medlemmer til disse aktiviteter? I det
hele tatt burde en ta dette opp til
debatt om hvor vi skal ordne vår
økonomi i fremtiden. Det er ingen sagt
at bingo og gammeldansinntekter skal
vare evig.
La oss derfor se oss om etter nye
alternativer for å holde økonomien
innen vår forening i alle fall på det nivå
vi er på i dag, men gjerne også noe
mer.
Hadde det latt seg gjøre å få en tomt
på Vestsiden eventuelt et gammelt
hus? Her kunne vi sette i gang med for
eksempel gatekjøkken eller lignende
med tilstøtende møte-lokaler dertil.
Her ligger det store penger og hvorfor
skal den ungdom som søker til vår
forening være nødt til å søke sosialt
samvær på private etablissement, der
profitten går i en eller annens lomme
uten at samfunnet (det er vi det!) får
noe igjen av de penger en nedlegger i
disse etablissement.
Disse tanker er ikke nye. En har fått
i stand liknende tiltak i stor utstrek-
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ning i vårt naboland Sverige. Alle de
klubber som i dag teller noe der borte
har sine faste inntekter gjennom egne
foretak og det tror jeg i fremtiden også
blir idrettsforeningens løsning også her
på berget. La oss være tidligere ute enn
mange andre. Det kan gi oss store
fordeler i vår satsing på å komme opp
igjen i toppskiktet her til lands.

.fj

Mot OL i Moskva
for våre
men som oftest har Jack vunnet
kampene, det skulle bevise hans
styrke. Under Bremer Cup ble Jack
kåret som stevnets beste junior sam
menlagt.
Men også bak disse fire gror det
godt i Pors. Boksere som Geir
Høyseth, Tom Gulliksen, Fred Larsen,
Jan Reino Håkonsen, Tor Wennerød
og Jarl Sundseth er alle fine talenter
som blir tatt godt vare på av Pors.
Ingen tvil om at ”sjefstrener” Tor
Skames gjør en kjempejobb. Vi ser
ingen ”sluggere” blant porserne, det er
boksere som satser på teknisk boksing
og det er en utvikling både Pors og
norsk boksesport generelt er tjent
med. Derfor er det vel heller ingen
overraskelse at Tor Skarnes er omtrent
fast mann ”i hjørnet” under landskam
per.
Et honnør til Pors boksegruppe som
virkelig har gjort et godt arbeid og fått
fram et virkelig miljø. Vi kan bare
ønske lykke til i framtida.

TA:
Roar Gunlelkskaas

Minne ord
Christian Andersen er ikke mer. I
høy alder gikk han bort i sommer. De
yngre i foreningen kjenner han nok
ikke, men de eldre husker han som et
meget aktivt medlem av vår forening så
lenge han var i stand til å ta et tak.
Christian Andersen var en av stif
terne av foreningen — den gang den
het Lyn og var bare for en gutteklubb
å regne. Han deltok aktivt som
fotballspiller, skihopper og også innen
friidrett da det stod på foreningens
program.
Tugtvedtkollen var det stedet der
han mest kjente seg hjemme. Der nedla
han et kjempearbeid fra initiativet til
byggingen var tatt og til den sto ferdig
i 1919. Senere var han alltid med på
dugnadsarbeider i bakken når han
kunne være til hjelp.
Christian Andersen følte seg nok
mest knyttet til skiavdelingen, der han
påtok seg tillitsarbeid. Men han stod
heller ikke fjernt fra foreningen ellers.
I flere år satt han som formann i
hovedforeningen.
For sin store innsats for foreningen
gjennom hele sitt liv ble Christian
Andersen tildelt foreningens fortje
nestemedalje.
Vi som i dag leder foreningen, vil få
takke Christian Andersen for det han
gjorde for IF Pors og lyse fred over
hans minne.
Duddi Kjellevold Rød

Pors boksegruppe har i mange år
tilhørt den absolutte elite blant Norges
klubber, og siste sesong har i så måte
ikke vært noe unntak fra den regelen.
Kvartetten Petter Røh Petersen, Tom
Gisle Skames, Stein Halvorsen og Jack
Iversen (de to siste fortsatt juniorer)
tror vi ingen klubb i landet kan stille
maken til. Dette firkløveret har repre
sentert Norge i utallige landskamper og
andre internasjonale oppgjør og som
regel har porserne kommet seierrike ut
av oppgjørende. Dette har selvfølgelig
Hjertelig takk for all vennlighet under
ikke gått upåaktet hen i bokseforbunmin sykdom og på min 75 års da$.
det, Petter og Stein er "øremerket” for
OL 1980 og med fortsatt fremgang
Asbjørn Kjellevold.
skal vi ikke se bort i fra at Telemark
igjen blir representert i olympiske
leker. OL-deltakere vokser som kjent
ikke på trær i vårt fylke.
v
Årets sesong har vært en eneste stor *7v
suksess for porserne. Høydepunktet
var kanskje under Acropolis Cup i v
Aten hvor Petter og Stein begge bokset
%
ypperlig og sikret seg bronsemedaljer i Ty
sterkt internasjonalt selskap. Også i
flere andre internasjonale stevner u_.
har *
porserne vist sine ferdigheter og har
*
&
gang på gang høstet applaus for sin
boksing. Det er heller ikke sjelden at *
en fra Pors har tatt med seg prisen som
$
*
stevnets beste bokser hjem.
%
Tom Gisle Skames har vært plaget
av sskader og sykdom denne sesongen,
men har likevel nå på høsten fått
bevist at han er en bokser med framtid
$
i......
ringen.
Bestemannspremier
i et stort
a..................
'
stevne i Oslo og under Bremer Cup på
Litorvet
skulle bevise dette.
..........................................
*
*
Jack Iversen har gjort en fint % ’
.... _________ ____ . .......... _.r_____ ______
come-back etter en hvilepause. Han
Vidar Kristiansen, Ragnar Numme og Ivar Kristiansen smiler fornøyd *
har vist mange fine ting i ringen, og har
Ietter at den gedigne Old-Boys-pokalen er i sikre hender. Foto: PD.
ved enkelte anledninger gått opp en
vektklasse for i det hele tatt fått kamp, ^Sfc^********##***^*****
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LF. Pors en stor
miljøfaktor i byen

Hva er positivt i et idrettslags yyer for fremtiden — om den behøver
arbeide? Det må være at man greier å ikke Pors-fotballen ha de store bekym
innfri de mål man setter seg - både ringer.
sportslig og miljømessig. I så måte har
Men Ilvlllllir
hvorfor ikke snakke litt om
EF Pors mye å glede seg over. Sportslig ”gammelgutta” -- de som har lagt
- utvilsomt, miljømessig - ingen tvil sørstedelen av sin aktive karriere bak
- det bevises av det store antall yngre seg — men som likevel går fullt og helt
krefter foreningen rår over. For det inn for sin idrett.
drives et fremragende arbeid med
Med dette tenker jeg på Pors
yngre idrettsutøvere i IF Pors - et Old-boys-gutter, som beklageligvis i
samfunnsnyttig arbeid som gjør at skyggen av de mange andre begiven
foreningen i morgen, i overmorgen og heter, til slutt kunne hente hjem
fremover vil bevirke som miljøfaktor ”Cupen” — beviset på at de var
og miljøskaper.
Østlandsmestre 1977. Tre finalekam
Jeg vil ikke her gå strengt inn på den per måtte til for å skille Pors og
sportslige innsats IF Pors’ idrettsut Kløfta, men de seige porsere trakk det
øvere har prestert i 1977. Som i de lengste strået til slutt. Vi finner gruppa
fleste idrettsforeninger kan IF Pors til å "rekapitulere navnene” på de som
notere både gleder og skuffelser. sto for den største fotballbragden i
Gledene som en stimulans til det gode foreningen i 1977: Kai Wickman, Svein
arbeidet som drives - skuffelsene biter Barth, Ivar Kristiansen, Vidar Kristian
man i seg og lar de virke som en spore sen, Ragnar Numme, Ame Stenquist,
til fornyet innsats.
Åge Lund, Rolf Askedalen, Torbjørn
Det er ikke til å komme forbi at det Gravklev, Svein Å. Jensen, Helge
er fotballen som preger bildet i IF Skifjell, Arild Olsen, Nils J. Olsen og
Pors, både innad og utvilsomt utad. At Roger Falk.
Men Pors er så avgjort ikke bare
A-gutta — Realfs, Pers og Anders’
"disipler” vel ikke maktet sin fornem fotball. De øvrige grener i foreningen
ste oppgave er forlengst ”tilgitt”. Man får ha meg unnskyldt, men det er
aner imidlertid stemningen foran neste boksing jeg da først og fremst tenker
sesong - da skal det bli opprykk til 2. på. Man er vel klar over at man innen
divisjon — der det er ingen tvil om at Pors-rekkene har en av verdens beste
Pors hører hjemme. Med Anders Fægri weltervektere - Petter Røh Petersen ved roret nok en sesong tror jeg det en ung idrettsgutt som foreløpig
forhåpentlig bare står ved begynnelsen
målet skal nåes.
Jeg berørte innledningsvis det gode til en lang og lysende karriere. Det
arbeidet som drives med de yngre i IF Petter har vist og bevist som bokser er
Pors — kanskje særlig blant fotball- vel kjent - i mine øyne Pors’ største
gutta. Ser man på kretsens forskjellige idrettsmann til dato - en idrettsmann
tabeller oppdager man at Pors-gutta som skal langt utenfor landets grenser
hevder seg i toppen ved nær sagt for å finne sin likemann.
Og Pors’ boksegruppe er mye mer.
enhver sammenheng. Dette gir avgjort
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Thor Karlsen
Sportsred. PD
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Vi har Stein Halvorsen — en coming
man — som allerede i dag kan blande
seg i det beste internasjonale selskap.
Vi har Tom Gisle Skames og ikke å
forglemme de mange ferske ”hanskekjempere” som vil gå i Petters og
Steins fotspor.
Jeg kommer til slutt igjen tilbake til
det jeg berørte innledningsvis — det
gode arbeidet som drives med de yngre
idrettsutøvere. Det arbeidet går ikke
bare på å flaske opp enere - det er like
mye et miljøskapende arbeid - for
kameratskap og trivsel. Her er IF Pors
flinke. Foreningen kan se fremtiden
lyst i møte - det er ingen grunn til å
tvile på at man vil oppnå resultater
også etter året 1977.
Med hilsen

Loddrett:
Vannrett:
1. Gammel Pors-motstander
1. Porser, etternavn
7. Østerlandsk mat. 2. Kjent kv. journalist, Aftenp.
3. Dessert
8. Treslag
4. Mangler enkelte steder på stadion
9. Like
5. Sporte
10. Ikke rask
6. Svart og hvitt er no’....
12. Mineralvann
10. Rensemiddel
13. Dansk avis
11. Kjent skinavn
14. Lite troll
12. Farge
16. Spiste
13. Brukes av Røde Kors
17. Struts
15. Forkortelse på verdensdel
18. Verb
18. Like
20. Beveger
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VARDEN:

Håndball

Da Hooley måtte endre
opplegget grunnet Pors
Det er sannelig ikke gjort i en
håndvending å kunne skrive positivt
om et lag hvis endelig utkomme når
status ble gjort opp var at laget — tross
alle gode forsetter — heller ikke iår
klarte å rykke opp. Slutt-fasiten måtte
bli negativ, uansett hvordan man vrir
og vender kampene de siste ukene,
Men når sant skal sies: Det morsomte vi har vært med på denne
fotball-sesongen er hverken Odd eller
Storms meritter, men Pors-lagets varmekabel-kamper før serien tok til. Ved
å bla litt tilbake i avisene fra mars/april
måned, skulle man jo ærlig talt tro at
Pors var så gode at serien bare ville bli
en formalitet. Det var selvsagt ingen
som sa noe slikt, ingen skrev det heller.
Av gammel erfaring gikk vi alle
forsiktig i dørene. Men det som
skjedde på Vestsiden-gresset fra 12.
mars og en måned fremover, var
virkelig gøy. Bare synd at intensjonene
ikke ble fulgt opp. La oss rekapitulere
en smule:
I løpet av de tre første kampene
scoret Pors elleve mål mot 1. og 2. div.
lag, laget åpnet med 4-4 mot Skeid og
fortsatte med å slå selveste Lillestrøm

4-3. Det var etter dette forsmedelige
nederlaget at treneren Joseph Hooley
forlot Vestsiden med bøyd hode og
fast bestemt på at hele hans ”total-fotball”-opplegg måtte endres. Bare fordi
et 3. divisjonslag fra Porsgrunn hadde
satt Tom Lund og co. på plass!
Idiologen Hoff, spillerne selv og hele
Lillestrøm forlangte at Hooley måtte
endre taktikk, han kunne ikke håpe på
undre i den første sesongen. Det
moderne totalfotballopplegget måtte
utsettes. Tap for Pors — og enda flere
klubber etter det - var foranledningen
til at Hooley og Lillestrøm ikkje kjørte
ut med sitt opplegg a la vest-tyske og
nederlandske topplag - iallefall denne
sesongen.
- Begrav meg under Åråsen hvis
Lillestrøm ikke blir seriemester, sa
Hooley før Pors-kampen. Etterpå var
det de som ironisk mente at det var på
tide å begynne å spa... Nåja, fotballen
er alvorlig, men ikke så alvorlig. Pors
spilte ypperlig fotball i en omgang mot
Skeid og Lillestrøm, så godt at trener
Fægri mente man måtte være varsom
med å tro at det skulle fortsette. - Vi
er ikke verdensmestre, husk det, lød

Pors C-lag
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det i garderoben etter kampen.
Sannelig fikk de rett som advarte
mot overdreven optimisme.
Pors ble hverken serie-mestre, cupmestre eller — avdelingsvinnere.
Men i mars - da var de så gode at de
ikke gikk an. Neste år gjelder det å snu
på flisa. Vinn på samme måte i samme
suverene stil — på høsten. Da blir alle
fornøyd..

I

— Da blir han fotballdommer må
du forstå!
(Salon Gahlin)

te
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— Joda, visst er han bra i fotball . .
men hva skal han bli når han blir
gammel, halvdød og nærsynt?
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Gunnar Nilgard, (Gille)

Fra
redaksjon
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o Tore Halvorsen
Håndballavdelingen er inne i sitt
syvende år. Skeptikerne fra startåret
1970, som dengang betvilte håndballsportens eksistergrunnlag innen IF
Pors, må vel nå innrømme at de tok
grundig feil. En del av dem hadde vel
fotballen i tankene, om at den ville bli
skadelidende, men det spørs bare om
ikke det motsatte har skjedd, da det
pr. idag kunn drives dame- og pikehåndball i Pors.
Ledelsen av avdelingen er naturlig
nok også dominert av kvinner, med
Åse Christiansen og Turid Hiis i
spissen. Takket være bingopenger har
en ikke de økonomiske problemer,
som en for bare ett par år tilbake slet
hardt med. Danmarksturen i våres med
damelaget, forøvrig avdelingens første
”utskeielse”, viser at det står bra til
økonomisk.
Til årets innendørssesong er det
meldt på 1 damelag og 2 pikelag med
aldersbegrensning oppad til 13 og 15
år. Damelaget har de siste åra vært i 5.
divisjon, uten at det har lykkes å spille
seg opp. Oppgaven blir sikkert ikke
noe lettere i inneværende sesong da
det ialt er 12 lag med i divisjonen.
Optimismen er allikevel stor, og særlig
etter at en fikk Øyvind Sandersen som
trener. Han har de senere åra trent

.. . .

u.

Langangen’s damelag, og kan sikkert
tilføre våre damer nye ting. Pikelagene
mangler en god del rutine, slik at en
ikke skal vente seg alt for mye de
første åra. Men det er ihvertfall
betryggende å se at rekrutteringen er i
orden.
Det som ikke er fullt så hyggelig er
tildelingen av treningstid i Porsgrunnshallen. Der har en problemer hvert
eneste år. I vinter er en blitt tildelt en
time i uka, på tirsdagene fra kl. 17.00
til 18.00. Når det da dreier seg om 3
lag med ialt 37 spillere, sier det seg selv
at det blir så som så med effektivite
ten. For å bøte noe på dette har en
fått 2 timer hver fredag i gymnastikk
salen på Vestsiden skole, slik at lagene
vekselsvis er i Porsgrunnshallen og på
Vestsiden. De som kjenner forholdene
på vest, vet at skikkelig håndballtrening er umulig med såpass liten plass
og uten oppmerking og mål. Som en
forstår er en egen idrettshall på
Vestsiden, den store drømmen for våre
håndballjenter, en drøm som det
sikkert vil ta mange år å få realisert.
Men jentene er optimistiske, og med
velvillig innstilte foreldre er det blitt et
meget godt miljø innen håndballavdelingen.

Et Pors-blad har sett dagens lys noe
ikke minst vi i redakgonen er glad for,
men også våre familier! Det blir ikke
få timer bak skrivemaskinen for i det
hele tatt lage et blad som dette. Vi har
selv god tro på at et slikt medlemsblad
blir lest. Det er derfor svært synd at vi
ikke kan klare å gi ut flere nummer i
året, men dessverre er det ikke villige
folk til å sitte med ansvaret. Tore og
jeg har tatt det på oss av den grunn av
det jo faktisk er en ”skam” at
Pors-bladet ikke har kommet ut før nå
En kan da ikke slutte her etter å ha
holdt på i over 30 år!
For å gi et lite syn på hvor vanskelig
det ofte er å få inn stoff fra de
forskjellige grupper vil vi i korte trekk
påpeke. Vi sendte ut et spørreskjema
til de vi trodde var trogne porsere og
hva får vi av svar, under halvparten! Vi
kan ikke skrive er svaret de gir. Det
tror ikke vi er den hele sannhet. Men
nok om det, bladet har de nå fått i
handa kjære medlem. Vi håper du har
fått en del impulser i noe av hva vi har
skrevet. Det finnes nemlig mange
aktiviteter innen vår forening, ikke
minst som leder. Har du en snev av
samvittighet i deg sitter du ikke nå
utover vinteren kun i din varme stue,
men oppsøker Pors, som idretts
forening. Du vil alltid bli godt mottatt.
Vet du ikke hvem du skal henvende
deg til kan du godt gjøre det til Tore
eller meg, så skal vi gi videre beskjed.
Med disse ord takker Tore og jeg for
oss og sammen ønsker vi dere alle en
god jul og et nytt Pors-år!

I redaksjonen:
TORE HALVORSEN
THROND KJELLEVOLD

Bladet koster.

C-laget sto for en finfin innsats i år og
tok hjem et sikkert Telemarksmesterskap, der hardeste motstander var
Skade. Bakerst fra venstre Kjell Knud
sen, Øystein Numme, Roy Elseth,
Bernt Johannessen, Arild Weholt, Kjell
Gundersen, Torbjørn Gravklev, Ivar
Kristiansen. Foran: Per Askedalen, Kai
Gulliksen, Tor Borgan, Vidar Kristian
sen og Ragnar Numme. TA-foto.
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Vi håper riktig mange av mottakerne syntes det var hyggelig å møte bladet
igjen. I denne søte juletid skulle en kanskje ikke minne om at det koster
penger å gi ut Pors-bladet.
Pors-bladet har ingen penger på sin konto. De som synes det har vært hyggelig
lesning bes vennligst om å betale inn på Pors-bladetspostgirokonto nummer:
5549548 et beløp fra kroner 10,- og oppover, slik at vi kan få dekket under
skuddet.
Hovedstyret.
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