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Per W. Nilsen synes å ha kommet noe for høyt her. Han synes å ville komme nød på jorda Igjen. Dette har vært typiske tendenser også I
laget. Høyt oppe I det ene øyeblikket, men ikke lenge etter langt nøde igjen. Vi får håpe laget kan stabilisere seg i tetøn, der vi porsere så
gjerne ser det skal være.

GOD

ALT I PREMIER OG GAVER

J. Pettersen

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.

KJØTT- OG PØLSEVARER

GULLSMEDFORRETNING

Tlf. 52392 - Porsgrunn

Brødrene Karlsen
blikkenslagerverksted

Formannen

RIFR

Telefon 51404 — Porsgrunn

V. Porsgrunn

(. --

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

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET
V. Porsgrunn

Porsgrunn

Sykler - mopeder og påhengere.

Tlf. 53594

Telf. 52121

Eneforhandler

Realfsens Elektriske
forretning A.s
Tlf. 50693

SPORTSHUSET

Alfiei 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.

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

VELKOMMEN
til våre forretninger!
KJØTT - DAGLIGVARER

/Ielevisjon

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

Porsgrunn

KLYVEGT. 25-Tlf. 52450
Kjøtt — Kolonial

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292
Kjøtt

Erik Studsrød

Porsgrunns Auto A//s
Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler
Tlf. 51150
Trygg og DBS sykler
Trygg mopeder
Dekk og slanger
Sykkeldeler
Mopeddeler
og reparasjoner

Porsgrunn
Sykkelverksted
Storgt. 184— Gromstul
Tlf. 50863

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

Den norske Creditbank
PORSGRUNN
Filial VEST - Tlf. 54535
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På dette tidspunkt hadde vi håpet at
husplanene hadde kommet lenger enn
de har. Det var meningen at vi skulle
lagt fram for medlemmene en finan
sieringsplan for utvidelsen, slik at vi
kunne ha fatt et formelt vedtak om
utbygging.

Dette har ikke latt seg gjøre, vesent
lig fordi det har vært vanskelig å bli
enig om materialvalg i sal og garde
rober. Spørsmålet om brannsikre veg
ger gjør at vi kanskjeblir nokså bundet
i vårt valg, vi kan kanskje ikke ta det
vi helst vil.
Når det gjelder finansiering, har vi
vært i kontakt med kommunen. Vi
kan påregne 15-20 % i støtte derfra.
Videre kan vi påregne lån i DNC på
tross av de kredittrestriksjoner som
gjelder.Garanti for lån går vi ut fra at
kommunen påtar seg, etter de munt
lige tilsagn vi har fått. Resten må vi
altså skaffe selv, og det er her det blir
vanskeligheter. Vi må nok alle være
villig til å yte vårt, om det er ønske
om bedre arbeidsmuligheter. Det
håper vi alle vil forstå. Komiteen er
åpen for alle forslag om finansierings
muligheter. Vi håper det er noen som
har gode ideer å gi oss.
For å gjøre oss bedre kjent med
tippesøknader, og hvilke muligheter vi
har til å få tilskudd av tippemidlene,
deltok jeg på et seminar som Idretts-

©j@
I stadionprogrammet til Ørn så vi
blant en liten sak som vi tror ville ha
vært noe for vårt eget stadionprogram.
Der etterlyste en dommer- aspiranter
og det har vel knapt noen gjort i Pors
etter det jeg kjenner til. Det årlige
”purre-brevet” fra Fotballkretsen blir
vel hos oss som i de fleste andre
klubber her i Telemark såkalt tatt til
etterretning, men heller ikke mer.
Det må da være flere villige per
soner i vår store forening. Alle kan
ikke spille fotball og de som tror de
kan kommer også en alder da de
ikke klarer å henge med lenger enten
de vil eller ikke. Hvorfor ikke da
fortsette med fotballen ennå noen år
til og da som dommer? Jeg tror vi
dommere har like mye gleder av vår
”form”for fotball som ”andre” aktive.
Dertil får en jo også frikort til de
øvrige kamper rundt om i kretsen
eller, hvis en når opp til forbundsstadiet frikort til alle fotballkamper
over hele landet. Jeg har sett flere av
våre medlemmer rundt om på banene i
de lavere divisjoner uten at en her bør
fortelle hvem. De vet det best selv og
nettopp disse burde ta del i denne for

kretsen arrangerte 2. og 3. juni. Her
var også representanter fra STUI til
stede, og det var anledning til å stille
dem spørsmål. Jeg håper at vi skal
gjøre oss nytte av en del av de
opplysninger vi fikk her, ikke bare når
det gjelder huset, men også lysløyper
m.m. Det ble lagt frem et interessant
prosjekt som gjelder lysløypa som I.F.
Øm har bygd, og her var det fine tips
å hente.
Ut fra det vi vet nå, tror jeg ikke
det kan bli snakk om å søke om
tippemidler i år. Det er altfor mange
ting som ikke er klarlagt. Tegningene
er godkjent av STUI slik som de er,
men det er mye som står igjen, og vi
må nok ha vinteren på oss for å ordne
opp. I løpet av høsten kommer vi til å
ha et medlemsmøte, hvor vi skal legge
fram en mulig finansiering og høre
medlimmenes mening om denne.
I mellomtiden blir det nok flere
møter på byggekomiteen, selv om vi
nok tar en pause mens alle VM-kampene pågår.

0®® deg?

oss og mange andre så fascinerende
sport.
Det kan være en stor påkjenning de
første par år ikke minst psykisk når
alle og enhver kjefter det de kan for at
de yngre dommerne liksom skal legge
opp allerede på det tidspunkt. Hvor
dumme er ikke folk og spesielt de som
oss, som steller med fotball! Disse er
de første til å kakke ned på dom
merne, men når en vet hvor få de
svartkledde likevel er og så viktig det
er å få nok av dem, ja da er jo denne
kjeftingen, spesielt på nye og ferske
ene og alene en stor bjørnetjeneste.
Det slår jo tilbake på klubbene igjen
intet mindre.!
I dag* har Pors 4 dommere i aktiv
"tjeneste”. Odd Larsen, Andreas Iver
sen og Asbjørn Tefre som kretsdommere. Thrond Kjellevold som forbundsdommer, mens vi beklageligvis
ikke har noen aspiranter i år heller.
Neste år må det komme noen til. Vi
kan ikke være dårligere enn andre
klubber. I år var det 25 dommeraspiranter — ingen fra Pors. Det rimer
ikke med at vi går for å være kretsens
fremste idrettsforening!

Ta kontakt med en av oss for videre
opplysninger eller ta kontakt direkte
til Telemark Fotballkrets. De vet å
sette pris på ditt initiativ!

3

Får vi nye storhauger?
Guttetumingen bare øker og oker
------ 1|

TEXACO
Vi utfører

I

SMØRING-OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i

BlLREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

enéin & <Service^>
Porsgrunn — Tlf. 53410
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( A.QW-ANDTOa
UifTILSE.Ns
/rø PORSGRUNN

OMEGA
i takt med tiden!

Norges I
Brannkasse

Brustrøket - Porsgrunn
Telefon 50 937

Alt 5 forsikring
Branntakstbestyrer
Anders Bj. Kassen

Skolegt. 2

Det er en flott gjeng instruktøren Svein Norling har å arbeide med. Her har guttene deltatt i konkurranse og premier
er et faktum.

Tlf. 52238 - 50684
Porsgrunn

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Det har blitt ”snitt” over herreturningen i Pors. Under kyndig ledelse av
Daniel Teigen er et stort antall mann
folk fra 5 år og oppover samlet om
enn ikke til felles dyst.
Herretrimmen som mange i vår for
ening har savnet har nå tydelig kom
met for å bli. I vinter har vel 20 vært
samlet til felles trimmings- øvelser.
Flere og flere ser nå ut til å forstå hvor
viktig det er å holde seg i form. Det
har blitt en sammensveiset gjeng trim
mete etterhvert. Alle kan være med på
de øvelser en bruker. Derfor er det
intet av veien for de som nå til høsten
igjen vil delta, som ikke har trent
på en god stund. Instruktør Daniel
forsikrer at alle skal kunne være med
på hans øvelser. Så nå er det bare opp
til hver enkel å finne ut at nettopp jeg
også trenger å holde meg i form, så møt
opp til høsten igjen "herre-porsere”.
4

Guttetumingen har ogs å tydelig
fått vind i seilene. Det er noen ivrige
”poder” som møtes til instruksjon i
Vestsiden Skoles gymsal under dyktig
ledelse av nevnte Daniel og Svein
Norling. Hvor mange av disse ”poder”
som om noen år kan kalles for Stor
haug nummer to vites ikke, men sik
kert er det at guttene kommer for
fullt. Det har de vist under de lagkonkuranser de har stilt opp i. Under
den såkalte "Urædd-plaketten” endte
vårt første lag på en annen plass tett
bak Urædds førstelag og vårt annet lag
vor ikke snauere enn at det tok 3.
plassen i dette "knallharde” oppgjør
et. Det ble tevlet i følgende øvelser,
ringer, matte og kasse. Resultater fra
Uræddplaketten: 1) Urædds l.lag 2)
Pors Uag 3) Pors 2.1ag 4) Herkules
l.lag 5) Urædds 2.1ag 6) Kragerøs
l.lag.

For første gang har ogsa vi i Pors
stilt opp i gutte-TM i turn, hvis en da ser
bort fra Svein Norlings bravader for
noen år siden. Denne gang var det
imidlertid fra egen stall vi hadde turntalentet Bård Nilsen til "start”. Bård
gjorde en god figur i dette stevnet
hvor det deltok turnere fra hele fylket.
Det er bygs opp en fin stamme av ivrige
gutter, som tar sin idrett alvorlig og som
i framtiden sikkert vil være noe flotte
representanter for Idrettsforeningen
PORS. _ ____

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

SPAREBANK

Resultatet er usikkert —

Banken der du bor.

Heigarder — Bruk

SPAREBANKEN
roa BREVIK, EIDANGER

PORSGRUNN

Hei alle porsere • spestelt

porsedamer

Vestsiden Or-Opitåk

j iKOfl

Kåre Pettersen

Tlf. 54922

Fra vår utsendte medarbeider i damegruppa: Sigrid Sundvall.

Jeg har fått i oppdrag å skrive noen
ord for Pors-bladet (Red. har bedt alle
sekretærer om et bidrag i ny og ne).
Det faller derfor naturlig for meg å
skrive om den gruppa som ligger meg
mest på hjertet, nemlig (og om jeg må
si det sjøl) den flinke damegruppa
vår!
Ikke bare er vi flinke til å få inn
penger, men vi har også mye moro
med det hele. Vi står nå på for å få inn
flest mulig penger, så vi om ikke så
mange år kan få nok penger til å bygge
det klubbhuset vi alle drømmer om.
De fleste vet nok hvordan vi får inn
penger, men jeg vil likevel nevne slike
ting som loppemarked, medlemsutlodning, kiosksalg på trenings- og kamp
ene, utlodning på møtene og kafeteriasalget på drive-in- bingoen. Det siste er
vel det vi gjør mest penger på, men det
må også sies at det er her det er mest
arbeid. Hver gang kommer de (damene
våre) med rykende ferske vafler, kaker.
Seks damer må det til hver bingokveld
for at kafeteriaen skal gå knirkefritt.
Mitt i spissen for det hele har vi vår
forkvinne Liv(Meen) og med henne i
spissen har de ting vi har holdt på med
godt over all forventning. Liv har selv

et uttrykk for det hele, "Det er ikke
farlig å dra først på et lass, når en vet
at die våre medlemmer skyver på
bak”. Her i samme slengen må en også
(for alt i verden! ) glemme husbonden
sjøl ved navn Kjell. Den karen kan
ikke ha lært ordet NEI. Uten Kjells
offervilje under for eksempel vårt loppemaked hadde vi aldri Idart å gjen
nomføre det på den måten vi helst ser
det og som vi nå i et par år har gjort.
Jeg har kan hende tatt knekken
allerede på eventuelle nye medlemmer
grunnet alt dette arbeidspratet, men
bare hold det gående litt til så skal jeg
komme frem til hygga også!
Hvert år arrangerer vi en dagstur, i
fjor var vi i Oslo, hvor vi foruten å
shoppe i byen, var og så Dizzie Tunes
på Chat-Noir. Det er vanskelig å få
uttrykt alt her og nå av de mange
inntrykk en sitter igjen med etter slike

turer. Det rette ordet er kjempegøy
intet mindre. I tillegg har vi jo våre
årlige fester. A få mennene med på
disse festene er intet problem for den
”bedre” halvdel vet at her blir det
show.
Annenhver tirsdag møtes vi til van
lige møtekvelder. Vanligvis er vi vel 35
damer tilstede og når vanlige foreningssaker er over går praten livlig over
en eller flere kaffekopper. For dere,
som ennå ikke har tatt del i disse
møtene ønsker vi velkommen en gang
ut i august. Da starter vi opp igjen og
vi ser gjerne nye ansikter og hører
gjerne nye stemmer når den tid kom
mer. På forskudd vil jeg ønske nye og
gamle medlemmer velmøtt.

PoasL

[6 ucotoiOcno-Qjcoteotue

Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

Porsgrunn

VEST !BA^

Andr. Aasland

fss©

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

V. Porsgrunn

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

TOYOTA
A.G^.Futrmemark

W..aBSEH

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

REFLEX
Torggt. — V. Porsgrunn

FRUKT-TOBAKK
SJOKOLADE

Komm. for Norsk Tipping A/S

God sommer!

Vestsiden
Blomsterforretning

KLÆR TIL ENHVERI
Stort utvalg - høy kvalitet
rimelig pris

Numme og Handeland

fei1-

1 tL

Gå til

tlf. 51730 — V. Porsgrunn

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

•i

Ved Brua Porsgrunn - Tlf. 51632

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

FA^K^ESTAURAGMTEM

De garderobeskap
«ta nå har tenkt å
kjjqpe finner du
teskje Mant
Stars MtaSg.
s

B

ESSEEV3 p>Dast

. ^zBråtken
Autorisert Installatør
Vestregt. 16 — Telefon 50880
Porsgrunn

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

Kjell Meen - vår altmuligmann - her med den flotte Pors-fanen ut fra stadion 17 mai

6
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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.

pOStor

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

Endelig har sommeren
kommet!
Etter en lang og kald vinter ser en
alltid frem til den lyse årstiden, da en
formelig kan se det gror og mennesker
og dyr blomstrer ut i full blomst.
Innenfor idrettsforeningen Pors har
sommeridrettene overtatt hegemoniet
Fotballen er i høysetet og mang en
duell ute på selve banen og i diskusjon
nede på torvet har det blitt i det dette
leses. La oss ta for oss den kan hende
for mange så underlige tradisjon: Sam
ling på torvet:
Det er ikke alle fotballklubber som
har noe liknende. Her går diskusjonen
hardt om den eller den spiller, dom
mer, motspiller, lag etc. Sjelden er alle
enige, men orakelsvar har de mest
ivng alltid. Særlig er den harde kjerne
bastant i sine kommentarer og mangt et
veddemål har blitt luftet. Jeg husker ett
fra denne sesongstart om Kleiv-

laget. Hvis ikke det var nedrykkingsklart etter vårens kamper skal jeg spise
hatten min. Det tror jeg vedkom
mende kan begynne på med en gang,skjønt han vel redder seg fra det hele,
da han vel neppe har noen hatt.
Ja slike påstander er det mange av
på torvet og det er vel nettop det som
gjør ”torvbesøket” et besøk verd. Ikke
i første omgang for å delta i disku
sjonen, men kun for å høre på. Bedre
underholdning skal en lete lenge etter.
Mange vil hevde det er så ensporet
med stor dominans av mannfolk, men
så er det nå engang og kvinneåret
hadde vi vel for noen år siden og er vel
ferdig med det? I allefall forsøker
torvgjengen etter beste evne å leve opp
til dette ”edle” ideal. Hvor mange
middager som har gått i vasken og
søndagsturer da? Ja, det kan ikke

Klarer vi spranget •
©Mer Blir vl ustabile?

være få. Det er nemlig så vanskelig å
komme seg av gårde fort nok. Stadig
kommer det nye folk til og stadig
kommer nye tema inn på arenaen )
enten fotball eller travkjøring, som det
heller ikke mangler noe på. Tips foran
kjøringen på torsdag drøftes. Likeså
løpene på fredag og lørdag. Emner er
det nok av.
Har du aldri vært på torvet en
søndag fomiddag, sier du? Ja da vil vi
foreslå en tur førstkommende søndag.
Siste nytt om alt og alle finner du ikke
tidligere noe sted enn nettopp på den
gamle Zimmermannsløkka.
Velkommen!

■
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Blngofeberen
er over oss igjen
Så har fotballavdelingens mange
ivrige geler igjen satt seg i stevne. Nok
en gang er det sommerbingo eller som
det heter på fagspråket,drive-in- bingo.
Få er det ikke som i årenes løp har
besøkt Pors stadion i disse sommer
måneder enten det er onsdag eller
lørdag. Suksesivt går det uke etter
uke. De fleste spillere går nok tom
hendt der i fra, men det er ikke få
kroner, som disse spillere legger igjen.
Disse kroner kommer godt med da det
jammen ikke er småpenger som skal til
for å drive en fotballavdeling på Pors
sin størrelse. Se bare på alle de gutter
og jenter som ferdes dag etter dag til
trening. Alle krever noe av ”kassa”.
Det skal penger til baller, trenere,
reiser ikke minst, drakter, turer,
hyggekvelder. Ja det er ikke måte på
aktivitet.
Slikt kunne en ramse opp i tide og
utide, men dette igjen var en umulig
het om ikke en hadde så mange
frivillige til a ta i et tak.
Ja i tillegg til de mange som tilhører
fotballavdelingen, skal en så visst ikke
glemme alle de flinke damer som står
for bevertning i ”kafeen” inne i selve
klubbhuset. Vafler, brus, kaffe, pølser
og kaker av forskjellige slag går villig
vekk.
Et ordspråk sier: Penger i kassen
klinger og folket jubler!
8

kei blandt sine motstandere. Hvor
mange kamper avgjorde ikke Torbjørn
nettopp med hans form for fotball
spill. Spesielt husker jeg kampen mot
Vålerengen da Pors seiret 2—1. Bond
en Sørlie i Vålerengen-målet var vel på
gråten da Torbjørn headet inn det
avgjørende målet og toppdivisjonsplass
var sikret
Noe liknende kunne vi også ha hatt
det i Pors i dag. Vi hadde typene, men
brukte dem ikke. Nå kan det skje at vi
til høsten kan få slike typer inn på
laget. Jan Andersen forlot klubben i
vår, men jeg håper Jan er i våre rekker
igjen da dette blir lest. Vi trenger han
så vel. La oss nå se på den spillerstal
len vi har.

-

I ■ •i:

<;

■‘

i -7

I

Ja uten disse bingopenger kunne
sikkert idretten og selvsagt også Pors
ha meldt pass. De bevilgende myndig
heter har vært flinkere og flinkere
med årene og har forstått hvilken
toppinnsats idrettsforeninger rundt
om gjør for og i vårt samfunn. Disse
midler som kommer enten fra stat
eller kommune er likevel ikke tilstrek
kelige til at en idrettsforening skal
kunne klare seg. Derfor kommer
bingoen som en reddende engel uten
den innen idrett - iallefall ikke på det
aktivitetsnivå vi ligger på i dag.

___ ?.

Torbjørn Gravklev har vært uk-sjef lår. Han har skjøttet sin oppgave på en fin måte
synes vi. Selv så vi at vi hadde en spillertype som Torbjørn på laget. For
eksempel i den form han var i 1969. Da hadde vi feid gjennom Østland søndre.

J
.1

Petter n kom Ikke så langt under årets VM i
boksing, men bare det å bli god nok til å t
kommedit forteller mye om en Idrettsmann
som tydligvls tar sin Idrett alvorlig.

Vi har kommet halvveis i serien nå,
men når dette skrives er det fortsatt
noen kamper igjen og til denne tid har
vi skaffet oss 5 poeng etter seire over
Larvik Turn 2—1, Ørn 3—2 og uav
gjort 2-2 mot Bærum. Tap har det
blitt med 0—3 for Skjold, 0—1 for
Jerv.
Det har ikke vært vist noe stort spill
hvis en tar vekk kampen mot Ørn. Da
ble det til tider vist svært så brukbart
spill ute på banen, og spillerne viste en
egen evne til innsats og fighting-spirit.
Det mangler likevel noe i laget og jeg
syns selv det er for mye ”Idrettshøyskolesnitt” over det hele. Teorien bak
det hele er nok god nok, men materi
ellet har ikke vi og tydeligvis ikke
noen i norske fotball av i dag. Derfor
er det kan hende grunn til å endre
oppfatning. De som har hatt suksess i
norsk fotball har såvisst ikke kommet
på bekostning av impulser fra konti
nentet, mens derimot engelsk fotball.
Her yar en selvsagt også sine svakheter,
men en skal vel ikke hente hvem som
helst over fra den grønne øya og tru

det skal bli topplag av den grunn. Vi
nar da fått eksempler på det også, ikke
sant!
Den gang Pors var et fryktet lag for
hvem som helst. La oss ikke gå mer
enn 10 år tilbake var laget bygget opp
på en blanding av gutter med tæl og
andre med teknikk. Det var ikke
snakk om det smekre spill som enkelte
forståsegpåere så gjerne ser at vi skulle
ha klart. Det er bare ikke slik. I norsk
fotball går det dessverre ikke an å
komme seg oppover i divisjonene igjen
med kun fin teknisk forståelse. Det
må hardere midler til uten at en her
skal mane frem til grisespill. I den
perioden jeg tidligere har nevnt hadde
vi en eksponent for den spesielle
Pors-stilen i Torbjørn Gravklev. Tor
bjørn kunne aldri være med fra starten
av, da ville han knapt kommet inn i
garderoben igjen i pausen. Nei Torbjørns resept var å komme inn da det
var gått et kvarter av annen omgang og
stå på med hans spesielle form for
forballspill. Harde kroppskontaker
som skapte splid og ikke minst spetak-

RUNAR WEHOLT
Runar er en en av landets beste
strekkeepere, men har sine svakheter
ute i feltet. I 1977-sesongen gjorde
han dog en god innsats også der, men i
år har det vært noe svakere. Litt
unødvendige feilvurderinger har gjort
at våre motstandere har scoret. Like
vel — Runar er av et stort kaliber og
kommer nok tilbake med en sterk
høstinnspurt.

LARS B. WAAGE

Lars Borgar har operert som lagkapt
ein i år og her samtidig vokst seg til en
brukbar back med tiden.

PER ERIK KOMPALLA
Per Erik har spilt brukbart i hele år og
har kuttet ut sine livsfarlige tilbakespill. Han har merkelig nok sine svak
heter i luftduellene innenfor egen
sekstenmeter trass i sin store høyde.
Per Erik har likevel vært en av våre
mest fremtredende spillere og det ville
være synd om han nå skal gå ut av våre
rekker igjen i og med tilbakeflyttingen
til Tønsberg.

IVAR REALFSEN

Ivar var den største positive over
raskelsen i hele fjorårets sesong. I år
har nok iKke Ivar spilt like godt, men
han henger likevel svært så brukbart
med i sin tacklingssterke spillestil.
9

TERJE BRÅTHEN
Terje ser ut til å ha vokst en alen
større enn tidligere. Han har blitt noe
tøffere i tacklingene og fra før visste vi
han hadde forståelse for spillet. Kan
hende blir Terje årets Pors-joker hvem vet? Han har iallefall satset
sterkt på å klare å ta en plass på laget.
Helt sikker på plassen er han vel ikke,
men det kommer og kanskje er Terje
”midtbanegeneral” neste sesong.

r
ri

IDAR MARCUSSEN
Alt i alt synes vi at Idar har spilt
overveiende best av samtlige sålangt i
sesongen. Spesielt likte vi hans fine
kamp i Lystlunden mot Ørn. Der ble
ømeme kjørt helt ut over sidelinjene
bokstavelig talt. Idar må ha mer eller
mindre frie tøyler på banen og ha som
hovedmål å komme seg fortest mulig
til dødlinjen med ballen. Dette har
han da også gjort et utall av ganger
allerede uten at vi har hatt spillere,
som kunne ta seg av disse innleggene.

INTERSPORT Clf
Morild Sporft i

Klær for hele familien,
utstyr til hjemmet
og IDRETTSTØY

i

I**t«rrvpo*1

Popimdresser — Trimdrakter
Turndrakter — Supporterutstyr

Benytt Ø-konomi-butikken

adidas

________

Fotballstøvler — Joggesko — Draktsett - Regndresser
~ i-. ■
$tort utvalg hos:
m

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

IzfZJLS

Intersport Porsgrunn % I
Meieritorvet - Tlf. 52102

________

■

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

£5

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

Mister vi Per Erik etter denne sesongen?
Her ser det ut til et han allerede har pakket
veska, men vi får håpe det går an å overtale
ham til nok en sesong. VI trenger ham så vel

SKAU

/l

STORGATEN t2«

ET GODT INNSKUDD TELLER!

Moderne klær for deg!

TOM EVENSEN
BEGYNN NÅ!

Even spilte seg tidlig til en fast plass
som venstreback og Tom har klart seg
over all forventning. Selvsagt kan han
ha sine svakheter i det defensive, men
i det offensive arbeidet har han sine
klare fordeler.

rORSORUNN

"**&**,
Benytt Dem

Idar M. har etter vår mening vært vår beste spiller så langt I sesongen. Her har vl ham I
kjent stil. Motstanderen er Ørn, og de slo vi 3 - 2 oå bortebane.

av
våre annonsørers tjenester

JAN MAGNUSSEN

— en tenk for alle!

”Maggen” burde etter manges mening
nå ha vært vår klare strateg. Det er
han da også i de kamper han kan få
bestemme farten i . Med sin fine
teknikk og forståelse for spillet kan
han spille over evne. Da spiller også
laget godt, men Jan kan ha sine svake
kamper og da kan han være langt
under båten. Det influerer svært på
lagets spill. Spiller altså Jan topp
vinner vi. Kan det vært enklere!

KAD U AGVIGEM
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

o

A/s

o

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

PAL ASKEDALEN

Produsent for Telemark:

Pål kom som et friskt pust fra junior
laget og har spilt flere gode kamper i
år. Pål har en avslepen teknikk og er
vårt svar på Sveriges Lie-Larson!

lundetangens Bryggeri

TOM ASKEDALEN
Sønn av Rolf burde indikere fightingspirit og det er også tilfelle. Med sin
store pondus har §an klart seg bra i år
trass i hans første seniorsesong (spiller
fortsatt på juniorlaget). Tom har like
vel mer inne og vil nok komme enda
sterkere neste år, da kroppen har satt
seg noe mer.
10

an

Porsgrunn Verft a.s
Arets Pors-lag har bestått av flere nye ansikter. En av disse er Pål Askedalen, som
vi her ser I aksjon I vår første hjemmekamp mot Larvik Turn, en kamp vl forøvrig vant
med 2-1.

da også besørget, men han sløser kan
hende før han endelig finner veien til
nettmaskene, men hvilken ”goalgetter” gjør ikke det? Pers framste våpen
er hans hodespill. Helt ferdig som
fotballspiller er han vel ikke og blir
han enda noe tøffere i sin spillestil
tror vi mye ville ha vært gjort. Kan
hende vil enda et år på Pors bandylag
gjøre han godt?

TORBJØRN GRAVKLEV - ROLF
ASKEDALEN - ANDERS FÆGRI

! i
I seierens «rus». Per Erik Kampala og Perw. Nilsen med saftflaske etter en
seier i våres.

Det er denne troikaen som har hoved
ansvaret for laget i år. De startet mer
forsiktig i treningskampene og gjorde
klokt i det. Siden har det vel ikke vært
de helt store uoverensstemmelser med
hensyn til ”haugen” og UK’s oppfat
ning, men det kan vel tyde på litt av
hvert. Mest kan hende at vi ikke har så
allverden av gode nok spillere utover
de elleve en for det meste har kjørt
med. Satsingen på for eksempel Tom
Evensen som back var fresk og den har
så langt lykkes. Vi venter på flere slike
trekk. Det kan være av betydning for
Pors fremtidige plassering i seriesy
stemet!
Z~x
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Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander
og med en 1total^omfietning
■ ’
1974 på 68 mill, kroner. Vi budsjetterer med 78 mill,
kroner
............
...... r i 1975.
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En morked.under.okelic g;crl lor Domu. vuer Ot 50-60% ov kundene hond:e- h0. o$. p g o
personalet Og våre H0 on.otte gjor olt fo- ot du ikol trive. i vårt hyggelige miljø Under.økel.en viser videre o’ de fleste ov vOre kunder mener or vi hor
★ Moderne lokaler .om er lette 6 finne fram i. * Kvalitetsvarer i enormt utvalg.
'|
* Riktige priser. ★ Spesielle gode tilbud pd aktuelle varer.

Vet du at vi har spesialavdelinger i
Bobyklær - Barneklær - Ungdom.klær - DomeUer - Herreklær - Sko - Ut.tyr.vare' x.
Kosmetikk - Elektrisk - leker - Hu.
P_; - Kjøkken . Gover og pretongortikler . KiOSk •
K \Motvoreovdet ng • Byen. kafeteria.

V

Vi er noe nytt og friskt
som nor mye 6 vise deg Voni.ge varer. men egto
«orer du von.kel-g kon f.nne ondre .rede'
Den nye moten blom.trer her
Kotmer.kko.de^ngen - en duft fro mange verden.hjerner. Pre.onger - og.6 til dem .om hor der me.le
lyst på noe godt?
Deliko'et.eavdebngen hor dei
Etter en hyggelig og morsom handletur
vil du oppdoge o’ du hor .porr en mas.e pengeFor .o monge og gede varer r 1 .o love pri.er e»
von.kchg 6 fmne O"d'e Hede'
Stor parkering.plast ute og inne
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Benytt Dem av vår informasjonstjeneste
ved hovedinngangen.

TORVGT. 12
PORSGRUNN
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ESPEN GUNDERSEN

Espen har mange jern i ilden. De fleste
har noe med hester og travkjøring å
gjøre. Har enten Hepfire N eller Aston
Butler gjort gode løp i det siste kan en
være sikker på at Espen spiller over
evne. Det har vi fått bevis for tidligere,
men likevel selv om Espen spiller for

halv maskin holder han god 3. divisjonsklasse. Det er ikke for ingenting
flere klubber gjeme ville ha ”kloa” i
den karen!

___
I
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PER W. NILSEN
”Peppen” har innehatt den vanskelige
oppgaven å score mål. Flere har han

T)

DISTRIKTETS STØRSTE 0G MEST MODERNE VAREHUS

Skolfo.t
Bokeriuli. Skien
O.ie Solum
Hei.tad
Skrapeklev
Manufaktur .- 1Longeiund
-O. K. beniin.tt
ufaijon. Brohbwrg

Eget bakeri med 14 ansatte og 4 biler som forsyner
distriktet med rykende ferske varer fra Langesund
til Bo Leverer ah i bred og konditorvarer til olle
anledninger

i
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Skal håndballsporten i Pors blom
stre opp? I allefall var’det flere kjente
fjes med i styret som ble valgt på
årsmøtet på vårparten. At Vidar Kri
stiansen et en driftig kar vet vi og med
seg i styret hai han flere entusiaster!
(Spesielt ser vi frem til Jan Skilbred —
han har vist* store ting innenfor be
drift shåndballen. reds. kommentar.)
Det er damehåndballen som står i
høysetet og mangel på jenter er det
12

såvisst ikke. Kan hende med riktig
instrukgon kan også vi komme opp på
tårlig bra kvalitet, men lett blir det
nok ikke, da en vet vi ikke har noen
hall å drive denne idretten. Når denne
hallen kommer vites ikke. Neppe før
langt ut i 80-årene og da kan mye ha
skjedd. Likevel med slike sterke kref
ter i de bakre rekker kan håndballen
se i allefall årets sesong i møte med
godt mot. Vi ønsker lykke til!

NORWAY-cup står igjen for døren
og Pors satser sterkere i år med hensyn
til deltakelsen. I år stiller vi med 3 lag
etter de opplysninger vi sitter inne
med.

Det er junior-, gutte- og smågutte
lag. Alle burde ha muligheter for å nå
opp i turneringen, men en porsjon
flaks må de ha. Det er mange om
beinet.
For første gang stiller vi også med
en dommer fra Pors i dette gigantmønstringen. Det er Andreas Iversen som
er uttatt av Telemark Fotballkrets. En
sikkert meget lærerik opplevelse, da
fotballforbundet stiller med alle sine
topper med hensyn til instruksjon på
kveldstid etter at kampene på Ekebergsletta er over.
For alle blir det sikkert harde tak,
men en opplevelse. Vi ønsker lykke
tfl.
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Nok et Porsblad har altså sett dagens
lys i og med at de som leser holder
bladet i handa akkurat nå. Det kan bli
noe tungt det hele da en storparten
har måttet skrive alt selv. Denne gang
har det imidlertid kommet inn stofftips fra damegruppa og turngruppa og
jeg takker så meget for det. De som
hevder at de ikke kan skrive skal få
den hjelp som er nødvendig. Vi skal få
det mest utrolige stofftips til sånn
nogenlunde norsk uten dermed å ha
sagt at dette er topp.
En skal kan hende ikke blande
politikk inn i idretten, men det har
andre gjort før meg, så her kommer
nok en mening. Porsgrunn Kommune
subsidierer nærmere 2,5 millioner
kroner til 81 nye huseiere oppe i
Stridsklev-området. Tidligere har
andre også fått tatt del i disse goder,
der hver enkelt hus har blitt subsidiert
med over 30.000 kroner. Dette hadde
. vært vel og bra så lenge kommunen
‘ var ”stinn” av penger, men så er ikke
tilfelle. Det er utall av uløste opp
gaver. Her på vestsida ligger vi langt
nede på prioriteringslisten og når en
dertil vet at først må kommunen ut
med 2,5 millioner i direkte støtte til et
; fåtall på 80 hus, ja da kan en fort
I legge to og to sammen og forstå at her

i denne bydelen kan det gå tiår før en
får noe hele Vestsida-samfunnet kan
glede seg over sammen. Idrettshallen
vår forening så sårt trenger, samfunns
huset så mange andre og oss med
trenger må vente og den kommer
neppe i 80-årene heller. Nei, Pors
grunn Kommune, her må det andre
tankebaner til. Nå sier vel en del at
,men hør her da: Kommunen har da
økt sine bevilgninger til idrettsformål?
Jo da, jeg kjenner til det, men det er
ikke de bevilgninger jeg her har gjort
meg til talsmann for. Det er kom
munevalg til neste høst. Kan hende
bør partiene og vi som bor her på
Vestsida vise litt mer av oss. Sette et
større press på kanskje? Kan det
hjelpe, tro?

Thrond Kjellevold
..
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Bjarne Halvorsen
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Også blant våre yngste er det«harde tak». Her er en situasjon fra vårt annet lilleputts kamp mot Skldar på Pors
tidligere i år.

kc

Porsbladet • kontingenten
I det første bladet som ble sendt ut i
mai, ble det lagt inn en giroblankett1
påført kr. 20.- . Bladet ble sendt til
alle medlemmer samt til alle som
hadde befalt kontigenten for siste år.
En del^har sørget for å sende inn
betalingen allerede, men det finnes
altfor mange etternølere. Vi synes alle
medlemmer burde abonnere på bladet,

slik at en kunne følge med i den
aktivitet som er på alle felter i for
eningen.
Også dette bladet blir sendt til alle
medlemmer sammen med en giro
blankett. Dessverre kan vi ikke plukke
ut de som har betalt, og dere får bare
kaste vedlagte giroblankett.
Neste utgave av bladet blir kun

sendt til den som har betalt. Det blir
for dyrt ellers å trykke opp mengder.
Hvis giroblanketten har falt ut av
bladet, gjengir vi adresse og gironummer: PORSBLADET, 3900 Porsgrunn
- giro 5549548.

Det har vært stille rundt våre boksere I
lengre tid, men kjenner vi dem rett blir det
nok flere treffere etter hvert. Her Illustrert
ved Stein Halvorsen og trener Tor Skarnes
15

fW] ra m æ E3 I

I

I

I
8

/

I SKBEM
I
I
I
I

I
I
i
I
C3

STØRRE OG B fiLOGERE

IC

i EE) I

»!•

.yfeH grunnI

« E2 m lo m izz o ez eo czj

o

Mtamdta
fe ® mye ÆjjelMoffiiasteff

©Kiworq o
t=n
®
es crDQ £/

o

HERØYA KINOI

I
I

BUSSE
&

anbefaler sin
Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning
Kommisjonær for
Norsk Tipping
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

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

PORSGRUND

, Rnspunds Ftø-sdænsfabrik A/S
Vestregt. 14 — Porsgrunn
Tlf. 51729

Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.

OfH.f-trykk Br.dr.ne Dyrlng, Pongrunn

