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Kongepokal til Petter og Pors! For
første gang i foreningens historie lyktes
det altså Petter å hente hjem den
gjeveste pokalen en kan vinne i norsk
idrettssammenheng.
Petter - en idrettsgutt av de sjeldne
- vil neppe stoppe med dette.
Allerede på et tidlig tidspunkt var han
forhåndsuttatt til VM i boksing i
Beograd i mai. Sølv i nordisk ble det
også og enkelte forståsegpåere var her
ikk i tvil - Petter ble bortdømt!
Med den iver og treningsvilje Petter
og hans kombatanter har satt seg i
fore vil det sikkert føre til ytterligere
flere fremganger. Hvorfor ikke en
representant fra Pors i Moskva-OL
1980?
Kom igjen Petter sjansen er der!
Lykke til!

. PD-FOTO

Årets første nummer av Porsbladet er
en realitet. Det har tatt sin tid, ikke
minst teknisk. Men nå har de nå et
blad i hånden kjære leser og her kan
De lese om de mange aktiviteter
idrettsforeningen Pors kan vise til. Vi
har lagt hovedvekten på stoffet til
skigruppa, som hevdet de ble tilside
satt i siste nummer like før jul. (Les
intervju med Egil K.) Når det gjelder
kontingent og distribusjon er dette en
sak Seniorlauget har påtatt seg. Bladet
koster kr. 20,- og vi henstiller om at
dette beløp blir innbetalt snarest
mulig.

Skigruppa har ikke mangel på ivrige og ikke minst entusiastiske medlemmer.
Her ser vi formannen, Kjell Knutsen sammen med Roald Follaug og Arne Findal
av -i landet
på prepareringsmaskinen i Rugtvedt. Slik maskin er det bare
*---- to -Rugtvedtkollen og Holmenkollen!

ALT I PREMIER OG GAVER

Brødrene Karlsen

J. Pettersen

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.

blikkenslagerverksted

KJØTT- OG PØLSEVARER

GULLSMEDFORRETNING

Formannen

AIFP

Telefon 51404 — Porsgrunn

Tlf. 52392 - Porsgrunn

V. Porsgrunn

I toppform

SPORTSHUSET

føler den seg som bruker GRUDES1
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festelige i GRUDEKLÆR

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

Syk\er - mopeder og påhengere.

TORVET
V. Porsgrunn

Tlf. 53594

Telf. 52121

Eneforhandler_____ _____

Realfsens Elektriske
forretning A.s
Tlf. 50693

?V.\

Porsgrunn

Alfred Sport

Tlf. 50693

A
S

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr.

Vestsiden
Delikatesse

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

Porsgrunns Assto %
Vallermyrene

Smørbrødbestillinger mottas.
Alt fra eget kjøkken.
Fiskemat og delikatesse.

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

VELKOMMEN
til våre forretninger!
KJØTT - DAGLIGVARER
TOLLNES-Tlf. 50848
Kjøtt — Kolonial
10 % på kolonial

IjELEVISJON

NETTO-Tlf. 54796
10 % på kolonial

Porsgrunn

KLYVEGT. 25 - Tlf. 52450
Kjøtt — Kolonial

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK
Tlf. 52506 - 52507

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

Porsgrunn
Sykkelverksted

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292
Kjøtt

Erik Studsrød

Så har vi startet på et nytt arbeidsår
- et år som vei blir nokså anstreng
ende. Det er mange saker som ligger
og venter og som vi håper det lar seg
gjøre å løse.

Først og fremst har vi utvidelsen av
huset. Riktignok er det enda ikke
foretatt noe vedtak om en utvidelse,
men alle regner ved med at den må
komme. Vi har sett nok av eksempler
på at huset med de garderober vi har,
er altfor smått til den virksomhet som
vi har.
Når dette leses, har vi antakelig hatt
vårt ekstraordinære årsmøte for å
vedta regnskapet. Etter årsmøtet vil vi
presentere tegningene for huset, teninger som alle gruppestyrene har
godtatt. Vi håper at de også har falt
våre andre medlemmer i smak. De er
godt gjennomarbeidet, etter vår me
ning, og burde dekke de ønsker vi har
til et tidsmessig og fremtidsrettet hus.
Vi har store verdier i klubbhuset, ikke
minst betyr pokalene mye. De er
naturligvis forsikret som alt annet,
men ved en eventuell brann ville vi
ikke ha noen mulighet for å få dem
igjen. Det er ikke notert nok om
pokalene. Hovedstyret har bestemt at

Will^9 Twidl
has1 takkel for
På årsmøtet ble Willy Smeplass takket
for et mangeårige virke som kasserer i
hovedforeningen med en vegglysestake
i gave fra foreningen.
Arne Rugseth som har vært visefor
mann de siste 2 år, vil få overrakt sin
takkegave på et senere møte.
Turid Hiis. 1. varamann igjennom
flere år, ble overrakt en gave på siste

alle pokaler skal fotograferes og
katalogiseres. Mikrofotograferingen vil
komme på 2 kr. ca. pr. stk., og
fotografiene vil vi oppbevare i vår
bankboks i DNC sammen med kata
logen. Vi håper arkivarene, gruppesek
retærene, hovedforeningens sekretær
og eldre medlemmer vil være med til å
^identifisere” alle pokalene. Det blir
arbeidssomt men noe helt nødvendig
og burde for lengst vært utført.
Videre må vi revidere våre lover. På
siste årsmøte ble det vedtatt å innføre
2-årige valgperioder, og dette ligger
noe utenom lovnorm for idrettslag og
må følgelig godkjennes av NIF. Det
lovheftet vi har, er ikke revidert på
mange år, og vi har derfor bedt
Lovkomiteen å ta på seg denne
arbeidskrevende jobben så raskt som
mulig, slik at vi kan sende alt det som
er vedtatt på de senere årsmøter til
godkjenning.
Dette får greie seg i denne omgang.
Jeg håper bladet kan komme ut mer
reglemessig i dette året og får derfor
fortsette i neste nummer.
Duddi.
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hovedstyremøte. Turid har bl.a. hele
tiden vært hjelpsom i organiseringen
av fritidsklubben.
Vi takker for alt det arbeid som
disse har nedlagt for foreningen til nå,
men regner med at de fortsatt tar et
tak når de blir bedt om det.
D.
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- Er De kjemilæreren til min
lille sønn, Gunnar?

øæ®M® seg at av Pors!

Storgt. 184— Gromstul
Tlf. 50863

ænedl IgiS Kristiansen
Enkelte lurer seg selv
de mange forskjellige spareførme^vi

"n“m *"isn- f”

De virkelig store fordelene får De imidlertid ved
SPARING MED SKATTEFRADRAG.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.
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Den norske Creditbank
PORSGRUNN
Filial VEST - Tlf. 54535

Pors som idrettsforening har hatt
gleden av utallige ildsjeler innenfor
sine rekker. Mange av disse har fallt
fra, men en kar som virkelig ikke har
gitt seg (og takk for det!) er den
upåslitelige Egil Kristiansen.
Egil har vært med på det meste
innenfor vår idrettsforening. Han har
aldri vært redd for å ta i ett tak da det
gjaldt som mest. I dag har Egil sitt
hjerte knyttet sterkest til skiavdel
ingen. Det er ikke få timer den karen
har nedlagt i Rugtvedtbakkene store
som små. Uttallige er også de mengder
snø Egil har skuffet på opp gjennom
åra.

Egil er en særmerket kar. Ikke
særlig stor rent fysisk, men du verden
så stor han likevel er mentalt og i iver
for sin forening. Redd for å komme
med sine bemerkninger om ditt eller
datt er han heller ikke. Modig er han
også for de påstandene han enkelte
ganger kommer med skal det virkelig
mot til å komme frem med!
Før jul var han så freidig å slenge
”dritt” til Porsbladet også. Kan en
tenke seg slikt da? Egil mente
skiavdelingen burde melde seg ut av
Idrettsforeningen Pors, fordi det sto så
lite om skiavdelingen i Porsbladet.
Dette utsagnet syntes vi var så

graverenae og så vonbrotne, som vi i
redaksjonen var etter en slik uttalelse
ville vi høre det fra Egil selv, ikke bare
høre ryktet om at ”Kula” skulle ha
sagt noe sånt ”dumt”.
Vi ringte og ringte i flere dager før
vi ga opp. Det er jo ikke mulig å treffe
den karen hjemme. Så vi dro,
fotografen og jeg, på måfå til Rugtvedt en tirsdagskveld her i vinter. Ja,
noe vinter var det ikke riktig da. Det
regnet hele tiden, dagen var 28.
februar og Pors skulle avholde Hoppskole. Egil var der selvfølgelig midt i
blant guttunger på en alder fra 6 år og
oppover. Hvem som var yngst av sinn
<=> <=>

Egil Kristiansen, en av våre stauteste medlemmer har alltid hatt - fresk med snakketøyet. Pors-bladet revolverintervjuet han i vinter.
vites ikke, men vi kjente igjen karen
med kjeledress og det hele, ivrig
opptatt med å gjøre unnarennet klart
for hopping.
Guttunger er som dere sikkert vet
interesserte i fotografer, så vi måtte
forskanse oss i hopptåmet i Lille-Rugtvedt for å få en aldri så liten samtale
med dette "fryktelige individ”, som
hadde kastet ”dritt” på Pors-bladet!
— Nå, Egil, nå får det være nok. Du
kan da vel ikke mene dette her at
skiavdelingen burde melde seg ut av
Pors?
— Jo, hvis ikke Pors-bladet tar seg
sammen kommer jeg til å hevde det
samme igjen, men kjenner jeg redak
tøren rett tør han ikke ta med
silkehansker når det gjelder skiavdel
ingen for fremtiden.
— Kan ikke akkurat love det da

men... Har’u egentlig flere av slike
"ville" ideer?
— Ideene mine er vel ikke noe mer
"ville” enn andres, men jeg har vel fått
mer talegave enn visse andre og er så
langt fra redd for å si dem frem disse
"ville” tankene du sier jeg skal ha.
— Men Egil være ærlig nå. Blir du
ikke lei alle disse bemerkninger om
hvor sinnsvakt det er med all den
jobbingen i skibakkene. Det er jo
knapt folk her oppe i det hele tatt.
Hopprenn har dere jo aldri etter det
jeg forstår.
— Bemerkningene som kommer
sommer som vinter tar jeg med
knusende ro. Biggen (Morten Petter
sen) er fæl i kjeften enkelte ganger,
men mener vel ikke noe med det og i
allefall, jeg tar ikke skade av det. Når
det gjelder bakkene er de i virke

omtrent hver dag. Hopprenn har vi
hatt i alle tre bakkene flere ganger, så
vi har da renn nok. Likevel er jeg noe
forundret at ikke flere av de øvrige
skiklubber i vær nærmeste beliggenhet
benytter Rugtvedt mer til sine renn.
Vi i Pors sier i allefall ikke nei til at
våre bakker blir benyttet.
- Har du ikke tenkt å gi deg?
-Så lenge jeg fremdeles har noe
glede av dette arbeidet og helsa holder
vil jeg ikke stoppe med det første. Det
er en fin følelse å kunne gjøre noe
positivt for de mange fine ungdommer
vi har i vår forening. Merkelig at ikke
flere foreldre har innsett hvor mye en
kan ha av glede av å gjøre en innsats
for ungdomsarbeidet. Morsomt er det
jo også at vi her i Pors har fått frem en
fin gjeng med yngre krefter, som er
villige til å ta i et tak for at skiidretten
i vår forening fremdeles skal ha livets
rett. Det skulle da også bare mangle at
ikke vi med den tradisjonen skulle
kunne drive videre.
- Du er en ivrig medlem av
skidommerlauget her i kretsen, men
interessen her avtar vel. Rekruttering
er vel der som i andre idretter svakt
med hensyn til dommere.
- Skidommergjerningen har gitt
meg mye. En del fine turer har det
også blitt opp gjennom årene og flere
håper jeg det skal bli. Med hensyn til
rekrutteringen har vi da fått enkelte
yngre med, så noen forgubbing ennå
er ikke tilfelle hos oss.
L- Lov meg en ting, Egil, fortsett
med dine uttalelser. Det frisker opp,
men når det gjelder Pors-bladet kom
med det i bladet, så kan også andre få
ta del i dine meninger. Det har ingen
vondt av tvert imot. Pors trenger
nemlig en som ikke er redd for å si sin
mening vel gjort Egil!
Thrond

TEXACO
Vi utfører

SMØRING - OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i

BlLREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

endin & <SerDic^->
Porsgrunn — Tlf. 53410
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OMEGA
i takt med tiden!

Norges
Brannkasse

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Ah å forsikring
Branntakstbestyrer
Anders Bj. Kassen

Går stillest i dørene, men
er likevel så aktiv!
Vi har sagt det tidligere og kan godt
gjenta det igjen: Skiavdelingen er vel
den avdelingen i Pors som går stilles i
dørene. Med det mener jeg at
skiavdelingen ikke er flinke nok til å
komme med informasjon hverken til
vårt eget organ ei heller til de lokale
aviser, som sitter klare til å ta imot de
informagoner skiavdelingen måtte
komme med.
Ser en nemlig på den store aktivite
ten som skjer i vår skiavdeling er det
nemlig så mange nye ting, som virkelig
fortjener sin oppmerksomhet. En har
siste år gått til anskaffelse av snøscoo
ter, som benyttes i trimløype med
utgangspunkt i Mølleplassen og på
slettene i bakkene i Rugtvedtkollen.
Til scooteren har en fått laget en

spesiell sporlegger og dette har for
mannen Kjell Knutsen stått for.
Sammen med Halvard Bjømstad er
Kjell å finne på scooteren nesten
daglig.
Trimløypa ble ikke gjort over natta.
Løypa som er meget benyttet av
stedets befolkning og selvsagt av våre
egne aktive har blitt utarbeidet gjen
nom flere år. En har laget bruer over
vanskelige partier og en har med
tillatelse av skogeierne foretatt den
nødvendige hugsten.
Også i hoppbakkene har en jobbet
jevnt og trutt fra i fjor høst på
barmark og frem til denne tid.
Bakkene har takket et iherdig bakke
mannskap med Ame Findal og Egil
Kristiansen i spissen daglig vært i

bruk. Store-Rugtvedt har også fått
bedret sitt lysanlegg med 5 nye
kastere. Under et av rennene i vinter
satte
forøvrig
Bærum-hopperen,
Trond Ømeberg, ny bakkerekord med
73,5 meter. Sentrålbakke-snakket har
ført til at Rugtvedtanleggene har frem
til i dag "førsterett” til å bli Grelands
Skikrets sentralbakke. Her er det
nemlig mulig å få til ytterligere
utvidelser og alpinløype skal det
visstnok også være mulighet for.
På den aktive siden har langrenns
løperne bemerket seg i hele fylket
med fine innsatser. Også innen hopp
har det lysnet og i Områdemesterskapet i Mamadal hadde skiavdelingen
med i alt 9 hoppere. En hopper var
også uttatt til Hopptreff-konkurranse i

Skolegt. 2
Tlf. 52238 - 50684
Spesialfimia i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

Porsgrunn

SKIEN

Resultatet er usikkert —

SPAREBANK

Heigarder — Bruk

Banken der du bor.

SPAREBANKEN
ron BREVIK, EIDANGER

PORSGRUNN

Vestsiden Ur-Optik

POPSl

Kåre Pettersen

finofl

Tlf. 54922

ueotoiOcno-Qjeoteotue

Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

Porsgrunn

VEST BAR

£sso

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

service

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

A.N.Fuirmømark

|

3DREEN

Gunnar Jorgensen Tlf. 50538 Porsgrunn Vest

Vestsiden
Blomsterforretning

FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE

I felff

Gå til

1

F

sen
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURAGWEM

instruktører. Hoppskolen gjelder for
aldersgruppen 6-11 år.
Thrond

Torggt. — V. Porsgrunn

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg — høy kvalitet
rimelig pris

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

Vikersund. For at vi med tiden skal få
bedre hoppere har en i år igjen satt i
gang Hoppskole og her er det Ole
Grimsgård og Egil Kristiansen som er

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

Komm. for Norsk Tipping A/S

Numme og Handeland
tlf. 51730 — V. Porsgrunn

Tove Stenquist er en av de mange jentene som har satset friskt på skiløpning i
Pors. Tove har flere fme plasseringer å vise til siste vinter og fortsetter hun med
systematisk trening også frem til neste vinter kan hun nå langt.

V. Porsgrunn

REFLEX

TOYOTA
Løypemaskinen Halvard Bjørns tad
her preparerer trimløypene i traktene
rundt Møllerplassen har vært flittig i
bruk. Flotte løyper er det også
Halvard har kunnet fremlegge for et
skiglad publikum, som i store mengder
har benyttet disse løyper.

Andr. Aasland

De garderobeskap
du nå har tenkt å
kjøpe finner du
kanskje blant «
Stars utvalg.
E

ESSEGM pBsisii

Na cr han kommet over sjokket at han hadde
12 rette i tipping. Nar kan jeg fortette han al
han glemte a levere tnn kupongen ?

A. <zBråtken
Autorisert Installatør
Vestregt. 16 — Telefon 50880
Porsgrunn

li
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Pors har startet hoppskole og her er noen av instruktørene, bak f.v. Kjell
Knutsen, Jan Nergård, Ola Dale, Bjørn Hamsdokka, Gunnar Thygesen og Egil
Kristiansen.
6

«Det står antagelig ikke så bra til
med
«a *
men hvøm vet« forresten,
nå for tiden ?»
/ //„■

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

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

In Star

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

Skigruppa har lange tradisjoner, men fornyer

årlig

BOKSEWUPPA

PR* kåt, ja vel,
«em likevel så viktig
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v kanskje om et par år har vi igjeni en
nuppsKoien i rors har hatt en fin sesong. Iveren blant de unge hopperne er stor og
toppnopper blant oss. Det er en stund siden vi hadde folk som f.eks. Per Johansen og moro kunne det bli om vi kunne få
frem tilsvarende talenter.
______________________
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Terje Aasland har vært en imeget aktiv herremann i hoppbakkene rundt om i
fylket vårt. Mange premier har også Teije skaffet seg noe dette bildet forteller
en del om.

At Porsbladet like før jul innehold?
for mye fotballstoff var manges
mening ikke minst Egils!

8

A L

zz . z

_______
Thore Skarnes, Stein Halvorsen, Petter Røh Pettersen og forbundets treningskonsulent Ronald Larsen ser ikke misfornøyde
ut etter bildet å dømme og hvorfor skulle de egentlig det?

UkollegføM
over Ælva

Som en rød tråd i dette bladet har
det gått frem at flere av våre grupper
driver alt for liten PR-virksomhet. Ett
unntak i så henseende må boksegruppa sies å være og enkelte vil sikkert
hevde at der i gården er de altfor
PR-kåte. Til dette vil vi bestemt si nei.
Boksegruppas ledere har nemlig vist at
de kan holde liv i ei lita gruppe med
godt samarbeide med pressen. En
selger seg selv nemlig og dette igjen
skaper nye kontakter og rekruttering
som igjen er så viktig for å holde oppe
en idrettsgren, som storparten av vår
befolkning har i vrangstrupen eller har
den egentlig det? Jeg tror det ikke. De
som i dag bestemmer våre kulturnormer mener sporten er direkte fæl og
lite menneskevennlig, men kom ikke å

PD Des/77

Det er litt forstemmende å gi seg i
kast med kryssordet i det siste
nummer av Porsbladet og der finne
følgende oppgave: Svart og hvitt er
no’...
At svaret er DRITT skjønner alle,
og jeg oppfatter det utelukkende som
angrep på klubben fra Østsida nemlig
Urædd. Det er all right å spøke med
saker og ting, men denne er dog for
drøy. Og om redaktøren av Pors-bladet akter å bortforklar esaken ved
å vise til at det er Odd det er tale om,
ja så gjør det ikke saken noe bedre. I
denne sammenheng er jeg faktisk også
istand til å mobilisere et visst forsvar
for Skiens-klubben.
Urædd

£

Skiavdelingens årsmøte avholdes i
år fredag 28. april i Pors Klubbhus.
Fra samme hold meldes det at en
avholder avslutningsfest for gutter og
jenter i klubbhuset 17. april.

iXL B. r1'
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TURNs

si til meg at for eksempel våre
lagidretter kan virke noe mer appetitt
vekkende i så henseende. All råskapen
som har funnet sted innenfor våre
”vanlige” lagidretter kan ikke sam
menlignes med boksesporten, som er
så skikkelig oppbygget med Lovverk,
som igjen gir topp beskyttelse for den
enkelte. Dertil er dagens bokseledere
av en fin skole. De vet hva som kan
være skadelig. Nå må jeg med engang
si at det er amatørboksingen jeg
skriver ”god-linjer” om. Proffboksing
for store eller små penger alt etter som
hvor en bokser kan jeg ikke finne så
mye positivt om, men showpreget er
det jp og dette kan trekke mange
nysgjerrige til arenaene.
Med de finfine utøverne Pors

dlipnws

Turnsporten i Pors drives etter de
beste normer, men det klages fra
politelig turn-hold at treningsfor
holdene er under enhver kritikk.
Kravet om idrettshall på Vestsiden
kommer derfor frem igjen. Hvor
mange ganger en har maset på denne
hallen vites ikke, men det kan ikke
være få.
Trass i dårlige treningsforhold med
”sprengt” gymnastikksal på Vestsiden
skole er interessen for turnsporten
stigende på Vestsiden. Det jobbes godt
i alle ledd og hyggelig er det at
rekrutteringen i barnetumingen er
over all forventing.
Selv vil jeg ikke si at også

boksegruppe i dag kan vise til går vi
spennende tider i møte. Det er ikke
for intet at Bokseforbundet har
innstilt flere av våre til OL i Moskva i
1980. Med skikkelig matching og
trening iblandet dyktig ledelse skulle
sjansene for deltakelse i Sovjet være
gode. Hvem som i første rekker ligger
best av av trioen Stein Halvorsen,
Petter Røh Pettersen og Tom Gisle
Skarnes vites ikke, men hvem som
helst kan nå Moskva med riktig
satsning noe vi har forstått utøverne
selv er klar over og satser deretter.
Thrond

flufi® PR

turngruppa hos oss, men det tror jeg
gjelder generelt for samtlige turnavdelinger rundt om i Telemark, interes
sen for å drive PR er temmelig lik
null! Jeg kan ikke huske at det har
stått noe om Pors Turnavdeling i noen
av våre lokalaviser og hvis jeg skulle ha
tatt feil her kan det ikke skade å få
inn ytterligere stoff fra avdelingen.
Gjerpen har vært flinke og innformert
om mamma/barn-gymnastikken, men
etter det jeg vet har Pors noe liknende,
men er det noen som har kontaktet
avisene og fortalt om dette?
Det er som regel de negative
nyheter en vanligvis hører først så
lenge en ikke er direkte tilknyttet til

den eller de idrettsgrener. Ulmer skal
det visstnok gjøre i turnsporten også
og denne gang skal det ha noe med
turndraktene å gjøre. I fjor sydde
visstnok de fleste turndamer i Pors
nye paradedrakter, men i år er de ikke
lenger brukbare, da turnforbundet har
påbudt sine medlemmer å komme i
samme paradeutstyr til dette års
hovedturnstevne som skal avholdes i
Trondheim (?) ut på sommeren en
gang.
Tanker kring dette tema og sikkert
mange andre har sikkert dere som
deltar aktivt innenfor turnavdelingen.
Thrond
9

BANDY:

2» divisjonskontrakten sikret
og Erik Bie på landslaget

Bandysporten kunne igjen føre
frem i marken at plassen i 2.
divisjonen var reddet, da sluttstrek
sattes i begynnelsen av februar. Noen
nevneverdig god sesong var det vel
ikke, men treningsiveren har da heller
ikke vært noe særlig. Det er vel på tide
at bandyspilleme nå tar denne sporten
litt mer alvorlig. Med det for øye å
trene mer og ikke minst regelmessig
også mellom kampene vil gjøre under
verker og føre vårt A-lag helt frem i
teten av 2. divigonslag. Noen toppplassering burde da heller ikke være
allverden, men vi trenger trening og
atter trening. Enkelte spillertyper
mangler vi vel også. Dette kan komme,

da det gror godt bak i de yngres
rekker.
TM-mesterskap følger det nemlig
med og det flere også, men det blir for
liten konkurranse innenfor kretsen
alene at dette ikke gir nok matching
for de karene som skal overta på vårt
A-lag. En sterkere ledelse hadde vært
på sin plass, men det er jammen ikke
lett samtidig å delta aktivt som også å
delta i alt annet arbeid. Dette strekker
seg fra kakelotteri på EPA til vantebæring. Det kan derfor bli altfor mye.
Å få frem interesserte, som kunne ta
seg av det administrative og det alene
ville gavne gruppa mye. Men dithen er
det vel langt Vi har riktignok hatt en

viss bedring i såmåte i år og kanskje
allerede til neste sesong vil en få en
bedring.
Gledelig er det også at gruppa i år
igjen har hatt en kar på representantlagene. Erik Bie Johannesen har i år
deltatt på Norges lag i årets gutte-VM
og gjort en fm figur. Sølvmedalje ble
det også på Erik, som virkelig satser på
sin sport, vel gjort Erik!
Thrond
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Selvtillit må en dertil ha dersom en
skal fremme disse mer kontroversielle
saker. Nå vil jeg ikke påstå at vi skal
ha selvtillit a’la statsråd Kleppe, for
det er å gå litt for langt, men historien
om skipsreder Bergesen syntes jeg gjør
seg her.
På sin åttifem årsdag ble rederen
intervjuet av en joumdist. Bergesen
hadde vært en ”vanlig” kontormann
frem til fyllte femti år og først i de
siste 30 år hadde han bygget opp sin
storkapital. Et av journalistens siste
spørsmål lød: Når de en gang dør
skipsreder Bergesen, hva da? - Når jeg
dør?, svarte Bergesen, - hvis jeg dør!
Det er hva jeg kaller selvtillit. Nei vi
har nok fulgt i altfor lang tid de faste
former i ivren over å gjøre norsK
fotball bedre, men som Ivar Hoff en
gang sa’ - Vi kan ikke nå langt når vi
(norsk fotball), blir ledet av folk, som
lever i metallalderen. Sølv i håret, gull
i tenna og bly i baken!
Hva kan så vi på lokalplanet gjøre
for å følge opp dette eller vil vi det
egentlig? Det er vel ingen som direkte
har uttalt seg i så måte. For at vi i det
hele tatt skal kunne være med koster
det penger, store penger og hvor skal
vi ta disse fra?
Fra næringslivet sier noen, javel,
men så lenge vi ikke har noen særlige
gode varer å selge får vi ei heller ingen
god pris. Fra det offentlige, jo der
ligger nok noe, men det offentlige vil
helst satse på barne- og ungdomssektoren. Fra medlemmenes felles inn
sats, ja nettopp. Det er her vi i Pors i
allefall må hente pengene fra, men vi
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Fotballen for dyr
Fotballsporten blir dyrere å drive
for hvert år som går. Dette er ikke noe
nytt for de som sitter oppe i det med
begge beina for å få endene til å
møtes.
Norges Fotballforbund gikk på sitt
årsting ikke inn for non-amatørstatus
fra denne sesongen av. En vil utrede
spørsmålet nærmere igjennom Norges
idrettsforbunds øvrige organer. Det er
delte meninger om denne non-amatørlinjen enkelte vil føre igjennom. Den
tidligere Lillestrømsoppmannen, Ivar
Hoff, var vel den som snakket høyest,
men også best om denne saken.
At norsk fotball i dag drives
tungvint og lite proffesjonelt er i alle
fall ikke jeg i det minste tvil om. I
hvilken idrettsgren finner en så mange
feiltrinn som nettopp innenfor fotball
sporten. I de fleste tilfeller er det
penger og overganger med i spillet. Vi
har hatt usedvanlige grelle eksempler
selv innenfor vår egen midte noen
ganger til fordel andre ganger det stikk
motsatte og hva gjøres? Vanligvis
ingenting trass i at bruddene er så
klare etter gjeldene regler at de ville ha
forårsaket ekslusjon i mange tilfeller i
andre idretter.
Dette skjer bare ikke innenfor
norsk fotball. En tør ikke riktig ta
skrittet ut, fordi de som skal bestem
me sitter i glasshus og er livredde for å
ta et standpunkt som er noe på kanten
av hva de gleste andre mener. En
kommer dog ikke videre med kun å
følge alle andre, men en må ikke bare
kritisere, en må også komme med
konkrete ting, som en kan rette på.
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ET GODT INNSKUDD TELLER!

Moderne klær for deg!
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har vel satset noe ensidig. Bingoinntekter er det fortsatt muligheter for å
få på sommer- og vinterstid, men
gammeldansen vi har drevet går vel på
siste verset? Tippingen et hundretalls
medlemmer er med å gir foreløpige
sikre inntekter, dog ikke tippegevinster. Det har det heller vært tynt
med!
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Benytt Dem
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— en bank for alle!
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Pors satser mye på juniorfotballen, men
er det nok. Et arkivbilde av Hans Olav
Solberg illustrerer tanken.
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Lundetangens Bryggeri

Porsgrunn Verft a.s

Hvem er så dette?
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Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander
og med en total omsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi budS|etterer med 78 mill, kroner i 1975.

DOMUS
Mindd»

Eidonger
Voller myr«n«
longeiund
Gimiey
Kteivo
Borgeilod

5

$

11,. s
S F.V i|

PORSGRUNN

Vet du at vi har spesialavdelinger i

B©[W£5 j£)å saBØo kjøga
imåreporoiioner

KRAGERØ

En rnorkeotundertøVc ie g.on lør Domus . ter or 50-60% ov kundene handler hos oss p g o.
personalet Og våre I 10 onsottø giO' alt fo' at du skal trives i vån hyggelige miljø. Undersørelsen viser v.dere ot de fleste ov vore kunder mener ot vi hor
* Moderne lokoler som er lette 6 finne from i ★ Kvalitetsvarer i enormt utvalg.
* Riktige priser. * Spesielle gode tilbud p6 aktuelle varer.

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

GDS (gior dei selv)-holler for vedlikehold og

Ti

s/brevikS

DISTRIKTETS STØRSTE OG MEST MODERNE VAREHUS

Skotfoss
Bok.nut, Skien
Øvr< Solum
Heiitad
Skrapeklev
Manufol
• longttvnd
iltaijon, Broti

Belehegdo
Stathelle
Drangedal
Vadfoss
Klyve

PORSGRUNN

Bobyklsr - Borneklær - Ungdomsklær - Domek'«r - Herrekljer - Sko - Utstyrsvorer
Kosmetikk - Elektrisk • leker - Hus • K|økken - Gaver og presongortikler - Kiosk Motvoreovdelmg - Byen» kafeteria
Vi er noe nyttt og friskt
som hor mye 6 vvise deg Vonl.ge vorer
eiig kon finne ond'e s’e
vører du vonjuefy
Don nyee moten blomstrer her
Kosmetikk
:«o>del>ngen . en duf’ fro monge verdensh;ømer Presonge» - ogs6 hl dem som nor det mes'e
lyst p6 noe godt?
Dei kotesseovdel ngen hor ar'
Elter en hyggelig og morsom handletur
vil du oppdoge o' du no' sport en mosse pengeFof sd
■■ge cg gode »are< t>l sO love pr-ser er
vonuei.g o fmne ondre steder
Stor parkø
ui xeringtplass ute og inne
Benytt Dem av vdr informasjonstjeneste
ved hot
tvedinngangen.

fflOcuECs] SarawspEkefeg

TORVGT. 12
PORSGRUNN

.._____ L___________

F F

7

[7
l £53

Si'r
: B l;?

It

fiBfi B

gpeso©][l oftefleir s

[Bsimsoin, ©Ilje, smøring, dekk,

Jeg har foreslått tidligere å gå til
anskaffelse av faste utsalg av diverse
varer. Interesseselskaper kaller en dise
tiltak i Sverige og hvorfor kan ikke vi
sette i gang her på Vestisiden.
Befoldningsgrunnlaget bør være til
stede for å få til et slikt apparat. Det
kryr opp av pølsebuer over hele byen,
men vi har enda ikke foretatt oss noe.
Det må da være penger å hente her.
Jeg har også pekt på muligheten av å

kjøpe et eldre hus på vestsiden for i så
måte bygge det om til gatekjøkken
med tilstøtende møtelokaler og opp
holdsrom. I dag henger mange av våre
ungdommer langs veggene på "Snac
ken” og "Veikroa” og det er vel ikke
alltid av det beste hverken for
ungdommene selv eller for de foreldre
som sitter hjemme og er engstelige for
hva deres egne pode driver på med.
En kjent personlighet innenfor vår

fotballavdeling sa en gang at aktivt
fotballspill er det vi skal drive med.
Der er ikke jeg helt enig, i det idrett
består av så mye mye mer. Kanskje
det også er andre som har andre
tanker. Spaltene i Pors-bladet står
alltid åpne for innlegg.
Thrond

Unggutter på vei mot
Av Jan Magnussen
PÅL ASKEDALEN.
Det vi husker best fra PåTs
inntreden på A-laget, var hans aller
første spark på en A-lagsball. Hadde
dette sparket gitt uttelling i form av
mål, ja, da kunne vi kanskje vært i 2.
div. i dag.
”Kommer du til å glemme denne
storgansen mot Drafn, Pål?”
"Nei, helt sikkert ikke! ”
"Hadde du noe tid til å tenke før
du avfyrte skuddet?”
"Ja, Espen forserte til dødlinja og
jeg visste innlegget ville komme. Synes
jeg traff ballen godt også, men
styringen ble for dårlig, dessverre.”
"Synes du overgangen fra Jr.fotball
til A-lagstrening har vært hard hittil? ”
"Forskjellen i tempo er størst, i
tillegg til at øktene varer lenger enn de
gjorde med jr.laget.”
"Gjør du reging med å kjempe deg
til en fast plass på A-laget i år?
Hvordan er forhåpningene?”
"Mine forhåpninger er store. Jeg
mener det er flere "hull" på laget hvor
Pors kan benytte meg."
"Hvor pa banen liker du best å
spille?”
"Høyre midtbane,” kommer det
kjapt fra Pål, "der kan jeg være med å
avslutte angrep, og kjempe til meg
ballen når vi har mistet den.”
”Hvordan tror du vi kan hevde oss i
den pulja vi nå er kommet i?”
"Serien i år virker enda hardere enn
i fjor. Jeg tror avgjort av Urædd og
Drafn blir de hardeste.”
"Hvis Pors ikke skulle rykke opp i
år heller, har du lyst og ambisjoner om
å spille høyere oppe, slik som f.eks.
Brede?”
”Så store ambisjoner har jeg ikke.
Jeg vil helst spille i Pors noen år for å
skaffe meg rutine. Jeg håper inderlig å
få være med å spille Pors opp i 1. div.
en gang.”
”Synes du ledelsen i fotballgruppa
er flinke nok til å få spillerne til å
trives i klubben?”
”Jeg stortrives i jkklubben og synes
det er en sammensveiset gjeng ledelsen
har med å gjøre. Synes bare treneren
burde snakke litt mer med hver enkelt
spiller på tomannshånd. Avstanden
her er litt for stor, synes jeg,”

avslutter Pål som mener vi må få lov å
trene på Stadion når den blir klar slik
at vi kan opparbeide oss en fordel
overfor de andre lagene vi skal møte.
Pål mener at den fordelen kan være
nok til at han vil score på en like
stor-sjanse som han hadde mot Drafn i
fjor. Vi er ikke noen av oss i tvil om at
Pål kan bli en storspiller med framtida
hvis han bare vil. "Talentene fra
Kirkegata pleier å love godt.”
IVAR REALFSEN
Ivar begynner å bli en av ”de eldste
blant de unge” på dagens Pors-lag, og
kan vel også gå under betegnelsen en
av de ”blåeste” av oss alle. Han
debuterte på A-laget høsten 1973 i
treningskamp for så å spille samtlige
kamper året etter.
"Er du, forholdet tatt i betraktning,
en bedre fotballspiller i dag, Ivar.”
”Ja, uten tvil, fysikken og erfar
ingen har gjort meg til det. Det første
året var svært lærerikt for meg, da
fikk jeg nemlig mye "Juling”.
”Og nå er det deg som gir juling?”
Spiller du hardt?”
"Spiller aldri for hardt, men jeg blir
jo ofte litt for treg slik at jeg må
tackle i bena. Men jeg er ikke redd for
fyskisk kontakt.
”Du går for å være nesten ”hypokonder” på treninga, men jeg synes
det er ekstra stor innsats i deg i
kamper. Hva kommer dette av?”
"Min innstilling er: Full innsats
både på trening og kamp, men får jeg
en skade på trening, mener jeg det er
bedre å være forsikrig slik at jeg blir
raskt O.K. igjen. I kamp kan en jo
ikke gi seg så lett.”
"Hva er din største styrke/svakhet
på banen?”
"Svakheten er hurtigheten og pasningsspillet. Styrken må vel være
plasseringsevnene.”
”Hvor i forsvaret liker du deg
best?”
”Det er morsomt å spille bakerst,
men dersom jeg finner ut at jeg har
taket på min motstander, er markeringsstopper like gøy.”
”Hvordan går det med oss i år, tror
du?”

"Det eneste som er godt nok, er å
bli nr. 1. Dette har jeg tro på og det cr
jeg også innstilt på."
"Hvor mange selvmål og straffer har
du laget, Ivar?”
"1 selvmål (mot Sprint hjemme i
fjor — årets mål,” sier Ivar, ellers er
det vel blitt en ca. 5 straffer i løpet av
disse åra, flest i 1974 - da gikk vi jo
også ned i 3. div. sier den gode Ivar,
som tilføyer at han akter å forbli
PORSÆR I FRAMTIDA selv om vi
ikke skulle lykkes i år heller.

TERJE BRÅTEN
Terje er et av de friskeste "pustene"
blant spillerne i klubben for tiden.
Han har etablert seg i miljøet vårt
siden han kom fra Tollnes for 3 år
siden, og i Pors er han i ferd med å
utvikle seg til en meget nyttig spiller.
Han er dessuten en av de aller ivrigste
på treninga. Da han var syk her
forleden og måtte stå over ei trening,
var tonen enstemmig blant oss andre:
"Er han "død”? Men Terje er kommet
sterkt tilbake etter virusen, med full
av glød og innsats helt til lua faller ned
i øynene. Dette tyder på at Teije i år
akter å kjempe seg til en fast plass på
laget.
"Klarer du det, Teije?”
"Sjansen for å bli med på laget er
minst like god som i fjor etter min
mening. Det er mange om beinet på
midtbanen og plassene ser foreløpig ut
til å være nokså åpne. Har vært litt
slapp i det siste, men kjenner nå at
formen kommer."
"Synes du overgangen fra Tollnes
til Pors har vært krevende?”
"Utvilsomt, tempoet er mye større.
Min store styrke er teknikken og
blikket for spillet. Disse ting er også
vaærre å få til skikkelig her i Pors, alt
går mye fortere. Overgangen fra
Tollnes har vært større enn jeg hadde
ventet.”
"Hvor på banen liker du deg best?”
"Midtbanen har jeg^alltid likt best,
og det er der jeg hører hjemme! "
"Hvordan ser du på Pors’ sjanser til
å hevde seg i årets serie?::
"Mulighetene er absolutt til stede
til opprykk, men det blir hardt -

sikkert enda verre enn i fjor. Tror
nemlig flere av de andre lagene satser
mer nå enn noen gang.”
”Dine ambisjoner som fotballspil
ler? Skal du på landslaget?”
"Går det bra på skolen, reiser jeg
kanskje til Trondheim, men jeg håper
å kunne kombinere med fotballen.
Dersom jeg noen gang skulle bli så
god, sier jeg ikke nei takk til
landslaget, selvsagt.
"Det ser ut for meg som du liker
deg godt i Pors om dagen. Er du
fornøyd med forholdene i klubben?”
"Jeg vil sterkt understreke at jeg
synes det er et kjempebra miljø i Pors.
Hører mange pa byen si at miljøet skal
være dårlig. På treninga er gutta svært
flinke til å oppmuntre hverandre når
det går dårlig. Synes også ledelsen
prøver å gjøre sitt beste for å få oss til
å trives.” avslutter Teije Bråten, som
etter min mening aspirerer sterkt til
"Kjekk-kar-statuetten", og som uten
om fotballtreninga går helt opp i sin
"spiller nye" gule Ford Corsair, som
han kaller for en eldre modell av
Granada eller "GLIDEREN”. Vi får
nok se mei til Teije i framtida.

PER WILLIAM NILSEN.
"PEPPEN" debuterte mot Sprint på
Jeløya i 1976, og trener i år med oss
for første gang som senior, og selv om
han "stakk innom” på A-treninga en

Porsbladet nr. 1 1978 holder du
kjære leser i hånde. Bjarne og jeg ei
like lykkelig som dem for at du gjør
det! Hadde det ikke vært for Jan
Magnussen (nok en gang) hadde vi
blitt alene om dette nummeret også.
Selvsagt kan vi fylle et medlemsblad
med våre egne tanker og ord, men det
er nå ikke en gang et medlemsblads
oppgave. Det skal også fremme den
"vanlige" medlems syn og det tror vi
ikke skjer før vi får innlegg nettopp
fra dere lesere. Hva som bør skrives
om bestemmer dere selv. Det er nok
av ting å gripe fatt i både negative som
positive. Skal vi kanskje i første rekke
pinnen videre til "Kafeen". Der vet jeg
det sitter folk dag etter dag og som
har meninger om hvordan Pors som
idrettsforening bør drives. Noen av
disse meninger kan dere vel komme
med i Porsbladet også! Utfordringer
er hermed gjort!
Vi gjør ellers oppmerksom på at
distribusjon, annonser og bladpenger
er Seniorlaugets ansvar. Kontaktmann
her er Abraham Christensen og Hans
Haukenes.

gang i blant i fjor også, er det først i
vinter han merker hardkjøret. Per
William var juniorlagets scoringsmaskin i fjor og akter såmenn ikke å
stoppe med det.
"Skal du score like mye på A-laget i
ar i
”Dersom jeg blir med på laget, ville
D®etvin^ vært mors°nimere, svarer
Per William beskjedent. Men det jeg
tørst og fremst satser på, er å erobre
en fast plass i laget. Så får scoringene
komme deretter.”
9»F*0^er du at P°rs satser på deg i
Jeg føler at ledelsen satser like
rnye på meg som de andre. Inge
forskjellsbehandling.”
’Hvor er din egentlige plass på
banen?"
"Synes selv jeg passer best som
framskutt midtspiss. Der liker jeg meg
også best.”
"Dersom vi ikke skulle lykkes i år.
Vil du da spille for et bedre lag?"
"Det spørs hvordan det går på
skolen, og hvor jeg havner i det
militæret. Men foreløpig blir jeg på
Vessia. Jeg vil nemlig opp i 2. div. med
Pors.”
"Hvordan ser du på våre muligheter
i år?”
"Mulighetene til å gå opp er gode,
men det blir vel så hardt som i gjor."
"Hva må vi gjøre bedre for å greie

opprykk?”
"Vi må først og fremst score flere
mål enn i fjor. Dernest må vi ha flaks i
de jevne kampene og vinne disse.”
”Din største styrke/svakhet på
banen?”
Styrken er kanskje at jeg har den
rette evnen til å dukke opp i de rette
øyeblikk og kunne putte ballen i nota.
Største svakheten er farta — er nok litt
for treg ennå.”
”Jeg synes du er en bedre hodespil
ler enn de fleste av oss andre?”
”Det kommer vel av at jeg er såpass
høy som jeg er, tilslaget er i hvertfall
medfødt.”
"Er du fornøyd med treninga?”
"Ja, meget fornøyd, Anders har
vært spesiell flink til å variere øvelsene
i år.”
”Når skal du på landslaget?”
”Så store ambisjoner har jeg ikke
foreløpig. Satser på å etablere meg
som A-lagsspiller i Pors, — så får tida
vise, sier Per William, som ogs synes at
ledelsen gjør en meget bra jobb for at
forholdene blir lagt tilrette for spiller
ne. Per William liker å trene hardt,
men hater rundene rundt kvartalet.
Når han ikke trener, liker han seg best
sammen med ølet, enten på kejller’n,
Russekroa eller bak disken hos Hal
vard. ”Må jo erstatte alt vasketapet”,
sier Per William.

Fotballavdelingen
selger
supporterutstyr

i

<•

Fotballavdelingen kan fortelle at
der i gården har en fått inn flere nye
supportereffekter. Det gjelder luer,
skjerf og de populære T-skjortene.
Prisen på de forskjellige varene er 20
og 30 kroner. Supportereffektene kan
du kjøpe gjennom Asbjørn Wennerød.

l

Thrond Kjellevold

Svar på, hva er dette:

Bjarne Halvorsen

1. Tommy Snitd, Liverpool
2. Gjermund Eggen
3. Kay Stenshjemmet
4. Oddvar Brå
5. John Walker
6. Ivar Hoff
7. Franz Klammer
8. Ingemar Stenmark
9. Billy Bonds
15
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anbefaler sin
Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning
Kommisjonær for
Norsk Tipping
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

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

|PO«SGRUNDl

Ijuygruncls IWlæiisfabrik A/SI
Vestregt. 14 - Porsgrunn
Tlf. 51729

Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.

Othd-trykk Bradrtna Djrring, Ponqrunn

