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SFORENINGEN POR

Så skulle det endelig lykke§ igjen etter 4 magre år i 3. divisjon.
2. divisjon 1979 blir det og dette takket være denne fine fotballtroppen, men vi skal heller ikke glemme 
ledelsen med Roy Martinslen & co. i denne forbindelse. En fantastisk fin innsats og takk skal dere ha! 
Foto-Petter har tatt dette bildet. Foran fra venstre: Jan Magnussen, Idar Markussen, Per Erik Kompalla, 
Runar Weholt, Bernt Johansen, Morten Tollefsen, Tom Evensen, Rune Frønes. Bak fra venstre: Anders 
Fægri (trener), Lars B. Waage, Rolf Svenungsen, Terje Bråthen, Per W. Nilsen, Tom Askedalen, Espen 
Gundersen, Pål Askedalen, Morten Paulsen, Ivar Realfsen og Jørn Hansen. Treningsdressene er gitt av 
Pors Gjerdefabrikk og Grenland Dekk.

32. årgang
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Brødrene KarlsenJ. Pettersen
blikkenslagerverkstedKJØTT- OG PØLSEVARER

Telefon 51404 — PorsgrunnTlf. 52392 - Porsgrunn
V. Porsgrunn

*

SPORTSHUSET

V. Porsgrunn Telf. 52121

Alfred Sport
Porsgrunns Auto A/sINGE—MA A/S

Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150 DUDDI

Porsgrunn

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

Erik Studsrød

Filial VEST - Tlf. 54535

3

Sykler - mopeder og påhengere.

Tlf. 53594

Komfyrer, ovner, støvsugere etc. 
Alt i utstyr.

Formannen
SIER

A 
S

Ferien er forbi for denne gang for 
lengst når dette leses. Eller kan man 
kalle det ferie? Svært mange har 
tilbrakt dagene på stadion i jobb med 
bingo eller kafeteria. Noen spanderte 
en del av sin ferie til reiseledervirk- 
snmhet til Norway Cup, forøvrig et 
kjempeflott tiltak.

■ .

Vestsiden
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

*

ALT I BARNEKLÆR 
samt oppskrifter og garn.

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

VELKOMMEN 
til våre forretninger! 

KJØTT - DAGLIGVARER 
TOLLNES-Tlf. 50848 

Kjøtt — Kolonial 
10 % på kolonial 

NETTO - Tlf. 54796 
10 % på kolonial 

KLYVEGT. 25-Tlf. 52450 
Kjøtt — Kolonial 

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292 
Kjøtt

Porsgrunn 
Sykkelverksted

Storgt. 184 — Gromstul 
Tlf. 50863

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen 

TORVET

Uten denne virksomheten i sin fritid 
kunne ikke vår forening bestå, heller 
ikke samfunnet som helhet/ Hvor 
mange er det som tenker på at det er 
på grunn av frivillig innsats fra en 
rekke personer at vårt samfunn 
består? Hva koster det ikke når en 
ungdom roter seg ut på skråplanet? 
Det er bare noen ganske få innenfor 
etablerte organisasjoner som ikke 
finner seg til rette innenfor gitte

Trygg og DBS sykler 
Trygg mopeder 
Dekk og slanger 

Sykkeldeler 
Mopeddeler 

og reparasjoner

^Gvisjon

«formen», om den er tillfreds- 
stillende eller ikke. Merker, 
diplomer eller statuetter er i 
seg selv ikke noe mål, bare et 
stimulerende middel på veien 
til fysisk velbefinnende. Det 
er gøy og moro, alle er 
velkommen og ingen for gam
mel. Alle som har fyllt 17 år 
kan avlegge prøvene.
Det begynner å minke på 
sommeren nå, men vi holder 
på så lenge det er lyst om 
kvelden, hver tirsdag og tors
dag, og gjerne lørdag eller 
søndag hvis det er noen som 
har vanskligheter på de øv
rige dagene.
Og vi begyner på nytt igjen 
neste år!

tuelle vanskeligheter som av 
og til kan møte noen og hver 
av oss i det daglige liv. Så vel 
fysisk som psykisk er et fysisk 
velbefinnende av større be
tydning enn de fleste aner. Er 
en fysisk god «form» vil en 
ofte kunne se noe lysere på 
problemer som måtte oppstå. 
Problemer møter vi vel alle før 
eller siden på vår vei. Derfor 
er en slik «konkurranse» som 
idrettsmerkeprøvene, en gan
ske artig og morsom av
kobling fra det trivielle, uten 
konkurransepreget premiejag 
Det ser ut til at kvinnene er de 
langt flinkeste til å ta seg selv 
i nakken og rive seg løs. De er 
ikke redde for å «dumme» seg 
ut som mannfolkene. De går 
på med freidig mot og gir ikke 
opp om de ikke lykkes i første 
omgang. I alle fall er ingen 
skade skjedd om en tar en tur 
på Stadion en kveld og prøver

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

Eneforhandler

En tilfeldig besøkende på 
Stadion en kveld i i uka, vil på 
et nesten bortgjemt sted på 
banen oppdage noen indi- 
vider av begge kjønn, som 
driver på med noen øvelser, 
som for uv
som for uinnvidde ser ganske 
formålsløse ut. De hopper, 
løper og kaster og av og til tar 
noen enkelte en rask sykkle- 
tur eller marsjtur. Hva skal 
egentlig dette tjene til? Ja, en 
kan saktens spørre. Og for
klaringen er: Det er noen som 
greier å rive seg løs fra en 
nesten permanent sløvhetstil- 
stand, fra matlaging, fra TV - 
stolen, fra bilismen «trim- 
mentaliteten». Noen som for
søker å teste sin fysiske form. 
Uten noen som helst konkur
ransepreget innsats prøver de 
å finne ut om de har ressurser 
inne, som kan hjelpe til med å 
overvinne eller motstå even-

IDRETTUMERKET=LITT PR.
Av Andreas Skilbred

eller i uønsket selskap. SAMFUN
NET HAR IKKE RÅD TIL Å VÆRE 
OSS FORUTEN.
Mange av oss er foreldre som må 
være med på å betale en del av det det 
koster å drive denne idretten. Kan vi 
egentlig betale for dyrt for at ungene 
skal komme inn i et skikkelig miljø, 
få interesser som de kan dyrke, ikke 
bare under instruksjon, men også i 
sin fritid? De kommer sammen med 
andre som har de samme interes
sene, venner som de også kan være 
sammen med utenom idrett og skole. 
Hva sparer det ikke oss foreldre av 
bekymringer og kanskje skyhøye 
utlegg - om ungene hadde utført 
andre ting i sin fritid.

■ .
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Kontingenten for barn i vår forening 
er kun på kr. 20,-. For dette får de i 
mange av gruppene trening under 
kyndig instruktør minst 2 ganger i 
uka, kamp en gang. De blir kjørt til 
kamper med interesserte og inspi
rerende lagledere. Dette gjelder både 
innen fotball, håndball og bandy. I 
boksing er det trening flere ganger i 
uka. Det er rekruttstevner mot lag i 
andre byer. I skibakken og løypa 
foregår det trening flere ganger i 
uka, og når snøen og arrangements- 
sesongen kommer, får man delta i 
konkurranser mot andre. Turngrup- 
pa har i tillegg en treningsavgift, 
rimlig sådan. Noen synes kont
ingenten er for høy. Dette fordi 
mange foreldre bl.a. er med på å kjøre 

retningslinjer og blir å finne på gata sine håpefulle rundt når de skal 
delta. Men, tenk da på at man får en 
fantastisk kontakt med ungene. En 
få være midt oppi det som interes
serer ungene, en kan delta i praten 
etterpå om hvordan og hvorfor det 
gikk eller ikke gikk, sånn eller sånn. 
En treffer konkurrentene. Hva betyr 
ikke en slik kontakt for senere tider? 
Jo, det koster i utstyr også. Ungene 
vokser fra år til år, og jo mer utstyret 
brukes, jo mer slites det. Men det er 
verd det. Jeg tror vi skal være 
lykkelige vi som har vært så heldige 
å ha unger med interesser. Vi kan 
ikke betale det for dyrt.

Realfsens Elektriske 
forretning A.s

Tlf. 50693 Porsgrunn Tlf. 50693

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

Den norske Creditbank
PORSGRUNN



TEXACO
Vi utfører

SMØRING-OLJESKIFT

VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i

BlLREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

DOMMEREN OG PORS
OMEGA

Alt å forsikring

SKIENSKIEN

i
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SPAREBANKEN

Nytt fra 
håndballavdelingen

I sommer har vi deltatt i 3 
turneringer. Det var i Bamble, 
Herre og i Pondus cup. Res
ultatene fra disse cupene var 
etter vår mening meget bra, 
så det har gitt mersmak. En 
lærer en god del av disse 
kampene noe som kan være 
godt å ta med seg nå da serien 
starter opp.
Vi står foran en ny lang 
sesong. For egen del håper jeg 
på god oppslutning og at vi 
skal komme enda et skritt 
videre.

Resultatet er usikkert —
Heigarder — Bruk

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 — 24 221

«Hvordan skal dette ende — til og 
med dommeren md ha reserver!»

B ra n ntakstbesty rer 
Anders Bj. Kassen 
Skolegt. 2
Tlf. 52238 - 50684 
Porsgrunn

SPAREBANK 
Banken der du bor.

enéin & <Seruice^>
Porsgrunn — Tlf. 53410

jenter til første treninga og 
selvsagt dette bød på pro
blemer. Vi må derfor holde 13 
års pikelag vekk fra hallen. 
Foreløpig kan vi trene ute på 
Vestsiden skoleidrettsplass, 
så det går til snøen kommer, 
men etter det vet vi ikke hva vi 
skal gjøre. Riktignok har vi 
gymnastikksalen på Vestsi
den i 2 timer på fredagene, 
men det er selvsagt alt for 
lite. Hvis så kampene treffer 
på samme dag, ja da blir det 
ikke rare treninga den uka!

erengen i 3. runde av cupen i år. 
Denne gang var det Østfold-i 
dommeren, Bjørn Johansen, 
som snøt oss for videre av
ansement. Oslo-pressen var ikke 
nådig mot nevnte Johansen. 
Her et utklipp fra Dagbladet 
dagen der på.

Av Vidar Kristiansen
En ny sesong står for døren og 
treningen er nå i gang for fullt 
med 3 lag. Det er i klasse piker 
13 år, piker 15 år og damelag. 
I år har vi fått Gunnar Ohren 
til å ta seg av treninga for alle 
laga. Det tror og håper vi vil gi 
resultater om enn kanskje 
ikke over natten så i allefall 
på litt lengere sikt. Det lar seg 
nemlig ikke å gjøre håndball- 
spillere sån på dagen.
Vi har i år igjen kun blitt 
tildelt 1 time i Porsgrunns- 
hallen. Det møtte opp over 40

Av Ragnar Lae
VTF-Pors5—2(0—1).

Våierengen måtte ha ekstraom
ganger for å gå videre i cupen. Når 
seieren ble så stor som 5—2, kan 
ikke resultatet kalles urettferdig. 
Men laget hadde også alle odds med 
seg på Bislett.

Ikke minst dommeren, Bjørn Jo
hansen, Torp var helt på VIF-lagets 
side. VIF-spilleme fikk gratis idømt 
frispark i fleng, og dommerens opp
treden 1 kampen måtte virke demo-    
rahserepde for Pors-laget Tre gule skuHe imidlertid VIF-keeperen hatt 
pådro laget seg, og de fikk også tre-  
neren Anders Fægri utvist fra la- 
glederbenken. Det var ikke noe rart 
at man i Pors-leiren var opprørt og 
hadde grunn til det
Likevel skal Pors-laget ha ros for at 
de klarte å beholde roen på banen, 
men med en annen mann i domme
rens rolle kunne kanskje Pors ha 
klart å ri stormen av, og sørget for 
en cupbombe på Bislett.

Laget var sørgelig nær. Det gjen-

Norges 
Brannkasse

Nok en gang skulle det vise seg 
at vi ikke har de svartkledde på 
vår side. Vi har sett det ved 
enkelte tilfeller tidligere og hv
em husker ikke den bégredlige 
kampen mot Raufoss i 1972, da 
vi hadde muligheter igjen til å 
kvalifisere oss til 1. divisjon. 2-2 
ble det den gang etter at vi hadde 
rundspilt Toten-laget til de gra
der og faktisk scoret alle målene. 
2 rene goaler, mens Raufoss sine 
var to gedigene forsvarstabber. 
Knappe fem minutter før full tid 
gikk Rolf Nilsen alene igjennom 
Raufoss-forsvaret, men ble klart 
klipt ned innenfor 16 meteren. 
Dommeren den gang Rolf Ny

hus, overså det hele og med det 
ble det 2-2 og Raufoss rykket opp 
i 1. divisjon. Det hører med til 
historien at samtlige Oslo-aviser 
ga Nyhus det glatte lag for 
partisk bedømmelse, men hva 
hjelper vel det?
Vi fikk nok et bevis mot Vål-

Dommeren 
hjalp VIF

stod bare to minutter av, ordinær 
tid, da endelig VIF fikk’utlignet til 
2—2 på en glimrende heading av 
Tor Reidar Brekke. Det var døds
støtet for Pors, som ikke hadde 
krefter til å stå imot VIFs vedva
rende press i ekstraomgangene.

VIF hadde ikke bare dommeren 
med seg. De hadde også en opplagt 
Geir Karlsen i buret i‘ går. I det 9., 
10. og 27. minutt var Geir Karlsen 
alene med Porsrspissen Idar Mar- 
cussen, men rykket ut og reddet 
opplagte målsjanser. På den siste

et gult kort for tacklingen av Mar- 
cussen.

Pors fikk ta hånd om spillet i førs
te omgang, men i annen omgang 
kom VIF-laget mer til hektene, og 
hadde de største sjansene. Men først 
i det 69. minutt utlignet laget til 
1—2, og da var det bare spørsmål om 
hvor lenge Pors ville holde stand før 
utligningen kom, og ekstraomgan
ger måtte spilles.

VIF vant på fysikken.

i takt med tiden!

/©cpttockA
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Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

ran BREVIK, EIDANGER «= PORSGRUNN

mrøw® få



Stor aktivitet i turngruppa PORS,
Tlf. 54922

Porsgrunn

Andr. AaslandVEST BM &S0 V. Porsgrunn

T©Y©TA
W »EEN

A.N.Fumwemark

Gå til

[PA^K^ESTAUIRA^TEM

GAMLE BILDER☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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[^ 'Gtmnar Jorgensen Ttf. 50538 Porsgrunn Vast |

Hjertlig velkommen alle sam
men til sesongen 1978-79 - i den 
utstrekning vi har plass.

Vestsiden Ur-Øptik
Kåre Pettersen

Stedet hvor Porsere 
stikker innom når det 

gjelder aviser og blader.

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

Autorisert Installatør 
Vestregt. 16 — Telefon 50880 

Porsgrunn

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 — Porsgrunn

FRUKT- TOBAKK 
SJOKOLADE

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

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg - høy kvalitet 

rimelig pris

v/ Broen 
Storgt. 84b — Porsgrunn 

Tlf. 50834

H-T 
i

Vestsiden
Blomsterforretning

Numme og Handeland 
tlf. 51730 — V. Porsgrunn

Blomster for alle anledninger 
i inn- og utland.

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

H

REFtEX
Torggt. — V. Porsgrunn

bOB
hicotoiiieno-Qicotcotue Jkj

kseii
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632^
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Komm. for Norsk Tipping A/S

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park"

Av Elsa Ohren
Så er sesongen for turnerne over 
for denne gang. Foruten dame- 
og herretrim samt jazz og rytme 
som sluttet til 17. mai, har de 
øvrige partiene vært på stevner. 
Det første stevne gikk av sta
belen på Gjerpen stadion søndag 
28. mai i et strålende vær. Vi var 
i år representert med ca. 120 
jenter og gutter i alderen 9-16 år. 
Pors var i år som i de senere år, 
den største troppen, og det er jo 
hyggelig. Våre jenter og gutter 
gjorde sitt til at det ble en fin 
oppvisning. Det ligger mange 
timers hard trening i sal bak 
disse oppvisningene. Instrukt
ørene mottar som oftest stevne- 
programmene ved juletider, og 
starter da opp med dem straks 
over nyttår. Vi har som de fleste 
vel vet, trening to ganger i uken, 
og hvis en da tenker etter, så 
ligger det ganske mange tre- 
ningstimer bak en slik opp
visning. Jeg vet ikke om de få 
som overværer et slikt stevne 
tenker på det, når de ser disse 
ungdommene gjør sine øvelser 
ute på gressmatten.

I år var det forresten blitt 
forandringer for guttene. De 
viste sine ferdigheter i apparatt-

Hi
.....

De garderobeskap
du nå har tenkt å 
kjøpe finner du 
kanskje blant 
Star s utvalg.
I alle rom hvor du trenger 
garderobeskap - entré, soverom, 
barnerom, vaskerom etc. kan du 
bruke Star-skap. En enkel og 
praktisk losning. Du får Star- 
skap i forskjellige høyder, dybder 
og bredder. Dorene får du i 17 
forskjellige farger og finértyper. 
Vi ønsker deg velkommen til å 
se vår Star-utstilling.

■FlStar
I_ I garderobe

turn, istedet for som tidligere år, 
å ha linjegymnastikk. Dette ble 
nok mottatt med glede av såvel 
instruktørene som guttene. For 
guttene har jo apparat-turn all
tid vært det gjeveste. I Pors har 
ikke guttene trening mer enn en 
gang i uken. De har, selv med så 
liten treningstid, begynt og he
vde seg på konkurranseplan. 
(Jeg henv. til forrige nr. av 
Porsbladet.
Så over til Horten . Horten 
turnforening sto i år som ar
rangør for de voksnes stevne. Vi 
var representert med 10 kvin
nelige veteraner, 23 damer og 20 
husmødre. Det ble en flott opp
visning i et nydelig vær.
Det var i år også Landsturn- 
stevne i Trondheim. Det ble 
avholdt i dagene 4.-9. juli. Mens 
vi her på østlandet hadde det 
regnfullt, hadde de av vete
ranene og husmødrene, som var 
med til Trondheim, en uke med 
pent vær, og ikke å forglemme, 
de kommer hjem igjen med 
mange uforglemmelige inntrykk 
og minner.
Turnforbundefs ting ble holdt 
samtidig med landsturnstevnet i 
Trondheim. Der var vi rep
resentert med Reidun Skilbred 
og Else Grotnes.

Vi har igjen rotet i eget gammelt 
bildearkiv og har funnet frem et 
bilde som sikkert mange vil 
smile av. Det er Tordens finale
lag i ishockey i Vardens og Skien 
Ishockeyklubbs løkkecupturner- 
ing. Jeg tror vi tapte 2-1 for et 
Skiens-lag (hvordan kunne nå 
egentlig det gå til). Gutta på 
bildet har blitt noe eldre med 
åra, så det er vel best å pre
sentere dem. Foran fra venstre: 
Terje «Peppen» Johansen, Terje 
«Beiten» Olsen, Jan «Maggen» 
Magnussen. Bak fra venstre: 
Harald Winther Johansen, Thor 
Helge «Tossi» Halvorsen, Mor
ten Borgersen og Thrond Kjel- 
levold. Er det andre som har 
artige bilder? La oss få dem inn i 
Porsbladet, så det blir flere som 
kan få frem smilet. Vi trenger 
det så vel.

11 __ri

Vi har også sendt en del av våre 
instruktører på kurs i løpet av 
dette året.
Bente Kittilsen har tatt B-kurs i 
turn. Daniel Teigen og under
tegnede var på Mix-Max-Fax- 
kurs på Hønefoss under ledelse 
av landslagstrener Inger Marie 
Holte. Vi har også hatt 5 
instruktører på et rytmikk-kurs i 
Skien, også under ledelse av 
Inger Marie Holte 2 av våre 
yngre som ennå ikke har begynt 
som instruktører, men som vi 
håper å få mye glede av, nemlig 
Hanne Brekkling og Hilde Lysø, 
har vært på trim-kurs på Rollag 
folkehøyskole.
Så vi håper, nå like før sesong
start (når bladet kommer ut), at 
vi står godt rustet til å ta imot 
alle de som finner veien til 
gym.- salen på Vestsiden skole. 
Vi ser så gjerne at mange fl er 
begynner å turne eller trimme 
(velg det som passer best). Det er 
noe for en hver smak.



«HAUEN» der sakligheten møtes!

Her. har vi hele gjengen som var med i Nonvay Cup 78

var
nok blitt mer stille i år, hva nå en

9
8

Supergutta til Oddvar 
og Vidar

Det er ikke mange klubber som 
kan vise maken til «sakligheten» 
på «Hauen». Her står den ene 
Pors-patrioten verre enn den 
andre kamp etter kamp og gir 
sitt syn på tilværelsen til kjenne. 
Det er ikke få pipekonserter som 
har kommet fra den «hauen» 
OPP gjennom årene og spesielt 
den nærmeste linjemannen har 
fått passet sitt påskrevet mer 
enn en gang!
«Hauen» har blitt en institusjon. 
En må faktisk møte opp for skjer

Fra våre ut(skremte)sendte: 
Erik Johansen 
Morthen R. Petersen 
Bjørn Haraldsen (foto) 
PD-foto

Med en slik overskrift vet vel alle hva 
dette stykket kommer til å handle 
om, jo du hadde rett nemlig Norway 
Cup 78. I dette stykket skal jeg se litt 
på det sportslige ved turneringen 
altså våre kamper, det faller derfor 
naturlig å begynne med smågutte- 
laget.

Kolstad og Tommy «Drillo» Wullum. 
Etter denne seieren var vi vinnere av 
puljen. Etter diverse studeringer av 
programmet ble det klart at på 
torsdag het vår motstander Spjelka
vik. Etter at allestedsværende Bjørn 
Inge Haraldsen tirsdag ettermiddag 
tok seg tid til å spionere på våre 
motstandre, ble det klart at vi gikk til 
en meget vanskelig kamp mot Spj
elkavik.

Pors guttelags lagledere: Vidar 
Kristiansen og Finn Oddvar Hansen

holde seg ifoem? Vi synes å 
merke mange stramme belter 
etter hvert, og det kan dere ikke 
være bekjente av.
Dere er derfor velkommen til 
trening hver onsdag kl. 20.00 i et 
hyggelig miljø. Det ser ut til å 
være nødvendig!

A I

gang det kan komme av.
I alle tilfeller «Hauen» har alt - 
humør - sinne - entusiasme, ja 
kan en i det hele tatt vente seg 
noe mer? Vi «haug-tilhengere 
føler oss i allefall tiltrukket av 
den fortettende stemning atmos
færen her gir. Plass til flere er det 
sikkert så bare stig på!

I løpet av morgentimene på tirsdag 
ble laget tatt ut denne gang med 
noen små justeringer. Det laget som 
entret banen til denne kampen 
gjorde også sine saker meget bra, noe 
som førte til seier 2 mot 0 etter 
scoringer nok en gang av Martin

lenger. Også John Sigurd «Lille- 
gutt» Barth har gjort seg be
merket, men han har merklig

det ingenting på banen så kan 
en i allefall være sikker på at noe 
skjer på «hauen».
Selvsagt har også vår «hau» sine 
store personligheter. Det er vel 
for intet sagt at årets person
lighet må bli Svein Åge «Bofa» 
Jensen. Maken til saklig person 
nettopp på «hauen» skal en lete 
lenge etter! Med sine alltid 
«klare» uttalelser på ditt og datt 
har «Bofa» gjort seg tilkjenne og 
uten han til stede på «hauen», ja 
så er det liksom ingen «hau»

Henstilling fra turngruppa
Herrer i styre og stell!
Har dere god samvittighet over
for dere selv når det gjelder å 
holde seg i form? Vi synes å 
merke magen stramme belter 
etter
Har dere god samvittighet over
for dere selv når det gjelder å

Det vi visste om Frem 31 før første 
kamp på mandag var ikke mer enn at 
de var fra Oslo og at de visst nok 
hadde bandylag som oss. Det skulle 
vise seg at kampen mot Frem 31 
skulle bli litt av et Hans Olav (Sola) 
Berg-show med hele tre scoringer ble 
han naturlig nok dagens mann på 
guttelaget den dagen. Vi var ikke 
snauere enn at Gudmund Soleng 
også puttet en i maskene bak Frem 
31’s keeper, mens Arvid Tveit og 
Jørn «Quirroga» Sjåberg forærte 
Frem 31 et mål altså 4 mot 1 i vår 
favør.

Men onsdag kom regnet, ja også 
nervene hos gutta, laken er vanligvis 
noe av det hviteste en kan tenke seg, 
men ellve Porsere den dagen var nok 
om mulig hvitere. Etter vanlig 
oppvarming og nedoverbakke i fø
rste omgang var pause resultatet 0 
mot 1 noe Spjelkavik kan skrive på 
flaksens konto for vi hadde store 
muligheter men dog. Gutta fra 
Spjelkavik tok oss på fysikken og 
scoret i løpet av andre omgang 
ytterligere to ganger før det lykktes 
for Tor Norling å sette inn vårt 
trøstemål. Med dette var det des verre 
slutt for våre smågutter hva kamper 
angikk, men turneringen gikk sin

Det var elleve nervøse smågutte- 
spillere som entret banen på Eke- 
bergsletta mandag kl. 0905, en noe 
uvanlig tid for fotball, men tross det 
gikk gutta til kampen med seiersvilje 
og innsats, dette førte til seier 2 mot 1 
i kampen mot Stovner Kameratene 
etter to perle scoringer av Martin 
Kolstad. Anført av en meget opplagt 
kaptein Terje «Proppen» Isaksen lød 
heiaropet «PORS GUTT HEI» over 
Ekebergsletta for første gang under 
årets turnering. Med en flying start 
som den vi nå hadde fått og at vi 
samtidig fikk høre at det finske laget 
i pulja ikke hadde møtt fram, førte til 
at gutta fikk blod på tann før 
tirsdagens kamp mot Byåsen fra 
Trondheim.

Uka da det var hun fotball og ingen 
var. bedre ennyårs. (Pors).

gang. Men småguttelaget kom igjen 
og maken til heiagjeng enn den Pors 
hadde under de restrerende kampene 
fantes ikke på Ekeberg i år.
Når noen skal nevnes her kommer vi 
ikke utenom heiagjengens store (les 
lille) leder Jarle Carlsen «JALLEN» 
(1,45 meter over havet og med 
plystring som en luftvernsirene), 
men til sist takk for innsatsen, vi 
kommer igjen neste år det lovet dere 
alle sammen noe jeg tror dere holder.

Onsdag hadde småguttelaget spille- 
fri, men lot ikke fotballen ligge av 
den grunn. Under ledelse av Bjørn 
Inge kjørte gutta en treningsøkt som 
gutta mente var både hard og 
særdeles lærerik.

Tirsdagens motstander Vadmyra 
var et totalt nytt bekjentskap for oss, 
laget gjorde hva de kunne for at vi 
ikke skulle score noe sju mann i 
forsvar skulle bevise helt klart. Men 
dette til tross det ble seier 2 mot 0 
etter scoring av Bjørn Barth og 
Gudmund SolengflJlM.'

«Hauen» en institusjon innenfor fotball. På vårt bilde ser vi fra venstre: Olav Hansen, Arnt Fossan, Svein Åge Jensen, 
Basse Johnsen, John Sigurd Barth, Thor Jensen, Arild Weholt, Kjell Norling, Arild Johannessen, Jan Andersen og 
Øyvind Nenseth. Vi må gjøre oppmerksom på at flere vanligvis sikre kort av «hauen» - tilhengere holdt seg litt på 
avstand under vår fotografering på grunn av eventuelle represalier fra den harde kjerne av linjedommere, som i 
tidens løp har fått sine kvalifikasjoner «saklig» kommentert.
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spill var 1-0 til Pors et faktum i det 
Hans Olav Berge dundret ballen inn 
bak Jerv keeperen fra kort hold. Men 
før pause var et faktum hadde Jerv 
greid å få en ball inn bak vår 
eminente keeper Jørn Sjåberg. An
dre omgang ble rik på sjanser, men 
desverre ingen scoringer slik at 
straffespark konkurranse måtte til 
før vinneren kunne kåres.

Etter at vi hadde åpnet ballet var dt 
klart at Jerv skulle avslutte og på 
stillingen 5-4 i vår favør dundret Jerv 
spilleren ballen i stolpen, dermed lød 
«PORS GUTT HEI» nok en gang 
over Abilsø. Nå kunne endelig 
undertegnede komme fram fra sitt ' 
skjul oppe i skolegården langt unna 
der straffekonkurransen foregikk. 
Nå begynte det virkelig å smake av 
fugel. Fredagens kamp ble nemlig 
åtendels finale og altså kun 16 lag 
igjen av ca. 280 lag.

% \

Neste dags motstander i 8 dels 
finalen ble det et lag fra Sverige som 
hette Kaverøds BK. I denne kampen 
var vi med på noe vi verken før eller 
senere kommer til å se maken til, 
kampens dommertrioen var alle fra 
Tyskland og disse tre svartkledde 
skulle komme til å sette preg på 
kampen. I løpet av denne kampen 
delte dommeren ut ikke mindre enn 
6 gule og et rødt kort alle til spillere 
hos Kaverød. I løpet av de førti 
minutter som kampen pågikk ble 
det blåst så mange frispark at selv 
den flittigste ville få mer en nok med 
å telle. En annen side av saken var 
at dommeren blåste så høyt i fløyta 
at det hørtes over hele Ekeberg, 
dette førte til at kampen fikk en 
mengde tilskuere ettervert. Da dom
meren blåste det hele av var 
stillingen som da vi begynnte 0-0 
altså nok en straffesparkkonku- 
ranse. De samme fem som scoret 
mot Jerv var nok en gang eks- 
kutører og gjorde sine saker meget 
bra, men til vår skuffelse gjorde^^ 
også våre motstandere det sammc^J^ 
altså 5-5. Da begynte nervene å 
gjøre seg gjeldende for alvor ikke 
bare for gutta men også for ledelsen, 
gutta var nemlig forsvunnet i 
folkevrimelen slik at Vidar måtte ta 
den første han fant med blå, trøye, 
den utvalgte Jan Einar Grotnæs 
scoret sikkert på sin straffe, mens 
Kaverøds mann fikk nerver og satte 
sitt straffe til side for målet og 
dermed var kvartfinale plassen 
sikret. Nå ville jublen nesten ikke ta 
slutt, men toppen på kransekaka 
fikk vi likevel da vi kom til skolen. 
Der presterte Realf et splitthopp a la 
Jahn Teigen før han sprang inn til 
gutta og meddelte resultatet.

Pors guttelag - beste lag fra Telemark Fotballkrets med laglederne 
Vidar Kristiansen og bmn Oddvar Hansen.

Onsdag skulle vi møte Astor som av 
Oslo Dagblad var lansert som favo
ritt til Norway Cup 78, etter 14 
dagers treningsleir og uten tap i 
serien hjemme i Trondheim i år. Til 
denne kampen møtte våre gutter 
heltent, og dette førte til at våre 
motstandre ble gjort til statister. En 
slik innsats som våre gutter her viste 
har jeg aldri sett maken til, her skulle 
gutta virkelig vise at VESTSIDA ER 
BESTSIDA. Kampen opp med en 
meget fortjent 3 mot 1 seier til Pors 
etter scoringer av Hans Olav Berge 
(Sola), Bjørn Barth og som vanlig 
Gudmund Soleng, Astors redusering 
kom på straffespark helt korrekt 
idømt av en meget god dommer, eller 
hva Thorbjørn (Hegna)? Etter denne 
seieren var også guttelaget pulje- 
vinner og klare for mellomspill.

På torsdag ble det etter ni tidig 
studering av programmet klart at vi 
skulle møte Stabæk, en gammel 
kjenning fra A-lags fotball. Kampen 
skulle vise seg å bli meget hard, men 
gutta gjorde sine saker utmerket slik 
at vi til slutt kunne gå av banen med 
en 2-0 seier, etter scoringer av Jan 
Halvor Hlvorsen og som sedvanlig 
Gudmund «Gudrun» Soleng. Senere 
samme dag stod Radøy/Søby for tur, 
denne kampen endte med en seier på 
hele 4-0 etter scoring av Jan Halvor 
Halvorsen og videre viste Gudmund 
Soleng seg som en eminent goal- 
getter med hele tre scoringer bak 
motstanderens keeper. Det var ikke 
fritt for at gutta nå begynte å merke 
kjøret, for nok en kamp skulle spilles 
denne dagen. Mellom kampene slap
pet gutta av på skolen, der ledrene 
masserte stive legger på harde livet. 
Dette hadde med andre ord vært et 
eldorado for A-lagets faste massør 
Thor Skarnes, men den gang ei. 
Neste motstander skulle vise seg å 
bli en gammel kjenning nemlig Jerv. 
Et lag som viste seg meget vansklig å 
spille mot. Men etter få minutters

£ 
A

Austad, Gudmund Soleng, Jan Roger Langeland, Atle Rod, Jan Einar 
Gt umvo, ujut ji uui irt, 

Jan Halvor Halvorsen.

I®
■ rt-.}■•••• ■

Pors guttelag under oppvarming foran kampen. Fra venstre Roar
. imo.uu, VI uuihuku nwgizt IjIU igcmilU, nill' nvu,
Grotnes, Bjørn Barth, Hans O. Berg, Per Evald, (keeper) Jørn Sjåberg og
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når gutta entret banen på Abilsø. 
De visste at både guttelaget og 
småguttelaget begge var pulje- 
vinnere, så her kunne de ikke 
være

Juniorlagets bravader i 
Norway Cup 78.

vår første skade. Men etter et kort 
besøk hos legen kunne vi vende 
tilbake akkurat tidsnok til å bli 
med i heiaropet. For da dom
merens fløyte løt sto det 3-0 i vår 
.favør denne gang ble scoringene 
besørget av Erik Bie Johansen 
(straffe) og Tormod Hansen to.

total omsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi bud
sjetterer med 78 mill, kroner i 1975.
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JbrevikS

Eidonger 
Vollormyrene 
Langesund 
Gimsey 
Kleiva 
Borg.stod

d.ge - men ogso 
andre stede'

duft fro mange verde-i-

igtsund
til olle

ut, for Pors pleier å være jævla 
goe». Bjørn Inge og jeg var nok 
stolte, men da vi snudde oss og 
tok «utaleren» i øyesyn stod det 
på brystet med store bokstaver 
«PORS».

Under dagens vanlige runde i 
sekretæriatet stod undertegnede 

det juniorlaget og Bjørn Inge ved tavla der 
som skulle sist igang av våre lag kampene ble skrevet på etter

hvert som de ble klare, følgende 
kom på tavla Pors - Neukølln 
(Vest-Tyskland). Da var det to 
bak i forsamlingen som utbrøt 

dårligere selv. Da kampen «nå tror jeg jammen tyskera går

&

gutta lot seg ikke vippe av pinnen av 
den grunn, de kjørte uti stort tempo 
og hadde full kontroll på kampen til 
pause. I andre omgang fikk våre 
små eminente teknikre problemer 
med å få ballen fram i angrep, og 
Start fikk over ta mer av spillet, slik 
at scoring stod ikke i vår makt å

Mindés

Bal.hegda 
Stathelle
Drangedal 
Vadloes 
Klyve

< U >5-

ble blåst av var resultatet 0-0 noe 
som førte til at vi vant puljen på 
bedere målforhold enn Fors by. 
Stemningen i bussen på vei hjem 
til skolen var upåklaglig og alle 
gutta ble enige om at på torsdag,

• ( (, ZA©/ ©ONUS på ©lØOe kj©p
; ) I GDS I9i°r selvj-holler for vedlikehold og

j / y/ U småreporosjoner

! _____

Åttendelsfinalen
*** v som fjor årets juniorlag nådde.

Dette aktet våre gutter i dag å 
gjøre noe med i form av plass i 
«Kvarten» men den gang ei. Ved 
kampens slutt viste det seg at 
Årvoll hadde scoret et mål mer 
enn oss altså tap 0-1. Denne 
seieren var i bunn og grunn helt 
fortjent påtross av at målet kom 
på et meget omdiskutert straffe
spark. Litt ergelig for oss kanskje 
som hadde spilt i hele tur
neringen uten å slippe inn en 
eneste.goal, slett ikke verst til et 
forsvar med Jon Tore «Gummi» 
Gundhus som siste skanse.

hindre. Så når dommeren blåste av 
for full tid var Norway Cup even
tyret 1978 slutt for våre gutter. Men 
til gutta med kaptein Arvid Tveit i 
spissen, dere gjorde en jobb dere kan 
være stolte av og som vil bli satt pris 
på i Pors!

En ting til slutt gutter, de aller 
— j er juniorer også 

neste år og til dere vil jeg si, at 
neste år må vårt mål være å nå 
enda høyere i turneringen og til 
dere som forlater junioravd. vil 
jeg si, lykke til hos våre seniore 
der trenger de nytt blod og friske 
unge gutter som dere.

• - i

©istriktets største
detaljforretning
Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander 
og med en

Kvartfinale motstandere ble gamle 
kjente og fryktede framfor noen 
i turneringen nemlig Start fra 
Kristiansand. Et par timer før 
avspark satte det inn med et 
voldsomt regnvær, slik at banen ved 
avspark så mer ut som et svømme
basseng enn en fotballbane, men

*^80^4^3^

Så høyt oppe var vi i Norway Cup 

da skulle de virkelig «tørne te tor 
alvor».
Vår første motstander i mel- 
lomrunden ble Tidaholm fra 
Sverige. Kampen mot disse sven
skene skulle vise seg å bli en

Når vi så pulje oppsettet for 
juniorlaget visste vi straks at det 
ville by på problemer å nå 
mellomspillet. Dette mente i alle- 
fall «Superoptimist som alltid» 
Asbjørn Wennerød før avreise til 
«Cuuupen» Men det skulle vise 
seg i de nærmeste dager at gutta 
gjorde Asbjørns tips til skamme.
Mandagens motstander hadde vi 
hørt var gode, men det var langt 
fra nok for da kampen ble blåst 
av hadde vi vunnet klart med 3-0 
etter scoringer av Rune Sjåberg, 
Morten Isaksen som for ann- 
ledningen skjøtte på med et ledd 
ekstra på venstreslegga. Den 
siste scoringen ble besørget av 
Jan Inge Bjerkely fra ca 40 
meters hold, nesten utrolig sa de 
som kjenner Inge.

Tirsdag kveld etter at gutta 
under ledelse av oppmann Erik 
Johansen hadde vært på Line- 
rudkollen og badet og slappet av, 
skulle vi møte Oppsal. Denne 
kampen vil neppe kunne glem
mes av de Porsere som fikk æren 
av å overvære festforestillingen. 
Scoringer kom som perler på en 
snor etter glimrende spill med 
følgende sist på ballen Tormod 
Hansen 2, John Øyvind Selmer, - ----  --o - -- —
Rune Hansen, Morten Isaksen, meget hard batalj i det vi her fikk 
og sist men ikke minst Jørn 
Morten Tollefsen som smelte til 
med en kanon oppe i høyre 
hjørne, dette skuddet hørte Opp- 
sal’s keeper kun susen av. Men 
dette var også juniorlaget klar 
for mellomspill, spørsmålet for
an morgendagenskamp mot For- 
sby fra Sverige var om vi skulle 
vinne puljen eller bli numer to.

Som vanlig var

A Bensin, ©Ije, smøring, dekk
hjulfcxsDsmsermg, icvikk-v©sk, kiosk m/ brus, 
ds, siokoQode, ©viser, frobakk, sigaretter, etc.

Kampen mot tyske Neukølln ble 
en hard men for oss ikke helt topp 
kamp. Når dommeren blåste det ’ 
hele av hadde vi en 2-0 seier i 
lomma og hadde sikret oss retten 
til å spille åttendelsfinale. At vi 
vant denne kampen skyltes at 
gutta stod på fra start til mål 
dette ble belønnet med to mål 
som ble satt inn av Tormod 
Hansen. Våre motstandere i 
åttendelsfinalen ble Årvoll fra 
Oslo.
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Pors med tre lag i Norway Cup 78 FRA REDAKSJONEN:

med «vårs», vi er jo fra Pors. Vår
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SERIE-inspurten
Maken til serieinnspurt vi har

hatt i år skal en lete lenge etter. 
Nervene en skulle ha blir etter 
vært stadig mer tynnslitte. Dette 
her er skrevet før kampen mot 
Urædd og pr. dags dato ligger vi 
ett poeng bak Storm, som denne 
helgen møter Jerv på hjemme
bane. Vi tror denne serieomgang 
kommer til å bli helt avgjørende 
og la oss endelig håpe at det 
blåser vestavind!

Så håper redaksjonen på enda 
flere innlegg i Porsbladet. Neste 
nummer vil komme ut i de
sember. Stoff til dette nummer 
må vi ha senest 12. november, så 
kjære leser legg deg det på 
minnet. Du har sikkert noe du 
ville ha sagt. Hvorfor sitte inne 
med det. Kan hende kan din 
mening være nok til at idretts- 
forreningen Pors skal få ytter
ligere fremgang - miljømessig 
som sportslig.

Bjarne Halvorsen
men heldigvis er det likevel noen 
som gjør det og fortjener noen 
store blomster.Hadde jeg visst 
alle navnene på de som kom fra 
Pors skulle de ha fått navnene 
sine i gullbokstaver! Nå gjør jeg 
ikke det og for at ingen skal være 
glemt takker jeg på idretts
foreningen Pors sin del,: TAKK 
SKA’DERE HA!

mot svenske lag? Du kan le -, 
men det er faktisk ikke noen 
umulighet.
Om alt lykkes vet vi ennå ikke, 
men vi håper det i alle fall. Vi 
håper også at det etterhvert vil 
bli attraktivt å bli med på laget, 
slik at guttene vil også vise 
større treningsiver enn de tross 
alt har vist de siste åra. Dette bør 
igjen vise bedre resultater på 
banen. Ja, vi går en spennende 
sesong i møte.

Vår 2. divisjonsavdeling har 
fått følgende oppsett: Pors, Bra- 
gerøen, Skjold, Høvik, Ullern, 
Brevik, Frigg,
Brevik, Frigg og Hokksund.

Nok et Porsblad har gått i 
trykken noe ikke minst vi er 
glade for. Denne gang har det 
imidlertid vært betraktlig lettere 
å lage et Porsblad-nummer. Fra 
så og si alle grupper har det 
kommet inn stoff til bladet. 
Denne gang har skigruppa, 
damegruppa og boksegruppa 
uteblitt og vi har derfor ikke 
funnet at de fortjener noen form 
for presantasjon denne gang, 
ikke for det at vi har tenkt å 
henge ut enkelte grupper på 
denne måten, men resultatet av 
rundskrivet til de forskjellige 
grupper ga så mange positive 
tips at vi tror noe liknende også i 
fremtiden vil bli fulgt. Selvsagt 
skal redeksjonen forsøke å kom- 

j me med noe nytt, men det er ikke 
^alltid like lett å få inn opp
lysninger om ditt og datt om det 
som skjer rundt om i vår store 
forrening.

Norway-Cup
Bekkelagets gedigne Norway- 
cup har igjen gått av stabelen og 
alt gikk etter oppskriften trass i 
at • deltagerantallet denne gang 
var på godt og vel 13.000. Også i 
år gjorde vi en strålende innsats 
•rent sportslig, men jeg tror 
likevel at det var på det miljø
skapende vi vant mest i lengda. I 
år igjen har vi hatt en ledergjeng 
av noen entusiaster, som lar 
guttene få ta del i sin «egen» 
ferie. Hvor mange ville nemlig 
ofre ei uke på andres unger? Jeg 
tror ikke det ville ha vært så 
mange av landets befolkning,

For min del har jeg ikke sett 
maken til seiersglede denne fan
tastiske Porsegjengen viste den 
uken vi var i draget. Det måtte jo 
være mor ro å være Roy Mart- 
hinsen på Abilsø den dagen han 
kom å besøkte oss, og fikk se 
oss i aktivitet en hel dag.
Vi må jo ta med den støtte våre 
lag ga hverandre under kampene 
Det var vel ikke mange fugler 
igjen rundt Østensjøvannet da 
guttelaget nadkjempet Astor. Vi 
kan vel si at aldri har det vært så 
høy sjø på Østensjøvannet tirs
dag da juniorlaget feiet Oppsal 
av banen, eller den dagen da vårt 
småguttelag feide all tvil til side 
og vant over Byåsen og alle våre 
lag gikk videre til mellomspill. 
Det ble endel hese stemmer 
etterhvert, noen hadde ikke stem
me igjen, men hva gjør vel det så 
lenge Pors vinner og en kan 
plystre eller hva «JALLEN»?
Til dere som spiller uansett 
hvilke lag dere spiller på vil jeg 
si: ikke flere straffesparkkon- 
kurranser, det er ikke bare 
«Biggen» som har det vondt når 
straffene skal tas. selv om han 
plutselig ble borte. Jeg tror han lå 
og vaka i Østensjøvannet, for vi 
fikk et blikk av luggen hans en 
gang i mellom. Jeg håper også at 
de andre lederne har kommet seg 
etter denne spennende uken når 
dette skal leses. Vi kommer vel 
ikke utenom å nevne «FAR 
SJØL» (Realf), fra tidlig på 
morgen til sent på kvelden var 
han på farten med sine raske 
replikker og sitt gode humør. Så 
neste gang et lag eller flere skal 

___________ o ut på turnering vil jeg anbefale 
smått og stort og satte nesen for «FAR SJØL» å ta seg ferie å bli 
Ekeberg, for det var jo her det 
skulle skje, samt på Abilsø. 
Bussen vår ble et populært 
kjøretøy på Ekeberg. Etter hver 
kamp ble det sunget, ropt heiarop 
osv. fra kampens slutt til vi var 
tilbake på Karlsrud Skole. Folk 
som var opptatt med å se på 
fotballkamper snudde seg da vår 
syngende buss kom rullende over 
Ekebergsletta. Det var som vi 
formelig kunne se at de sa «der 
kommer Porsegjengen, nå har de 
vunnet igjen». Og når sant skal 
sies så ble det en del seiere og en 
god del sang under Norway Cup 
78.

Norway Cup må vel være enhver 
ung fotballspillers drøm, og den 
drømmen gikk i år i oppfyllelse 
for smågutte, gutte og junior
laget, i alt femti med smått og 
stort..
Det er vel ikke fritt for at det var 
en gjeng spente og forventnings
fulle unge fotballspillere og for
eldre som møtte opp på «Vessia» 
søndag før avreise. Her ble det 
tatt bilder i alle mulige fasonger. 
Etter en stopp på Røllneshauen 
kom vi da endelig fram til 
Karlsrud Skole hvor vi skulle 
sove og lade opp foran kampene 
resten av uken. Og for mottagelse 
vi fikk. Her visste det seg at 
vaktmesteren var «PORSÆR» 
på sin hals, han het til og med 
Askedalen (Borgar) og med det 
navnet måtte han jo være 
«PORSÆR». Hele gjengen ble 
lagt i gym.salen som skulle bli et 
blått rede resten av uken.
Den første natta ble det vel ikke 
mye søvn, til det var nervøsiteten 
og spenningen for høy. Vi kan jo 
ta med en replikk kl. 0315 natt til 
mandag fra en av ledrene: «Jeg 
skjønner ikke at du gidder å 
prøve å sove engang Realf». Så 
det var nok ikke bare spillerene 
som følte alvoret på kroppen. Her 
kan også nevnes at kl. 0515 om 
mandag morgen var alle ledere 
ute på bakken, la oss kalle det 
«det første ledermøte». Etterh
vert som tiden skred fram dukket 
det stadig søvnige Porsere opp 
fra redet, men ingen sure miner, 
her var jo solskinn, fuglekvitter 
og blide fjes.
Vi var jo i gang. «Fantebussen» 
som den ble døpt tok med seg

Skal det endelig lykkes oss å få 
lys på vår egen bane, slik at vi 
kan spille våre kveldskamper 
der?
Mye tyder på det. Det ser nemlig 
endelig ut til at kommunen har 
fått øynene opp. Det må jo ha 
vært noe galt, når kretsens mest 
benyttede skøytebane ikke har

Bandy gruppa mot lysere
Av Yngvar Jacobsen o

tider 
godkjent lys, mens det gror opp 
skøytebaner på de mest ut- 
enklige steder, som igjen får 
suverent lysanlegg.
Men, som sagt, endelig ser det ut 
til at de rette folk har kommet til 
fornuft. Etter det vi har grunn til 
å tro, vil vi få et lysanlegg på 
over 200 lux før bandysesongen 
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Bandygruppa.......... 
tar til. Og det vil stimulere 
bandygutta våre til større inn
sats.
Dette tar også styret konse
kvensene av og legger opp til 
større aktivitet i gruppa. Bl.a. 
kan det nevnes at det arbeides 

• med å få istand en weekend- 
samling på Grorud leirskole i 
Siljan med instruktør fra Norges 
Bandyforbund. Videre regner vi 
med at bandygutta stiller i like 
dynjakker og bukser i år. I 
tillegg til dette jobbes det med 
,andre «prosjekter» for å sti
mulere guttene til større tren
ingsiver. Hva med en weekend i 
Sverige med treningskamper
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DERBY Country 
og «Finni»
En mer patriot enn «Finni» skal 
en vel lete lenge etter. Det gjelder 
ikke Pors denne gang, skjønt 
han sikkert er like ivrig der, men 
engelsk fotball og Derby i sær
deleshet.
For «Finni» er manager «Doc» 
Docerty selve symbolet på en 
fotballeder. Synd for «Finni» 
derimot er sikkert at laget ser 
ikke ut til å finne formen i år 
igjen. Likevel Finni (Finn Mor
ten Steen) gir vel ikke opp av den 
grunn. Han har nemlig gått hen 
og blitt kasserer i en klubb som 
har fått navnet Derby Country 
Supporter Club of Norway og ber 
oss i Porsbladet om å anmode 
interesserte til å melde seg til 
Einar Sand, Boks 803, Sogn 
Studentby, Oslo 8. Medlemmene 
i den norske fanklubben vil få 
tilsendt medlemsavis hver an- 
nen måned og i påsken neste år 
er planene klare, Derby against 
Nottingham Forrest (Match of 
the year) Up the Rams.
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Thrond Kjellevold

Hansen kommer vi ikke utenom 
heller den kvelden han kom inn 
som «Bengalsk fotturist» i gym. 
salen, da lo vi så ribbene holdt på 
å falle nad fra veggen. Vi kan jo 
også nevne han som skulle ta 
skjegget hvis vi kom til finalen, 
desverre kom han hjem med 
skjegg, men ingen sure miner av 
den grunn. Han håper det skal 
komme flere anledninger slik at 
han får tatt skjegget.
Et kapittel for seg er mannen 
med den store aksionsradius: 
Bjørn Inge Haraldsen (junior
trener) Det er utrolig hva denne 
mannen rekker. Her kan nevnes 
at på en uke hadde han sytten 
spillemøter, sytten oppvarmin- 
ger foran kamper pluss at hangk 
daglig var i sekreteriatet for å" 
skjekke neste dags motstander. 
Og det var vel ikke en kamp som 
gikk hans øye forbi. Jeg har vel 
alle gutta med meg når jeg her 
utbringer en tak til BJØRN 
INGE for hans innsats under 
Norway Cup 78.
Jeg håper å tror at den uken vi 
hadde i Oslo under Norway Cup 
78 har gitt en fin opptakt til 
høstens kamper, (det vet dere når 
dette leses). En ting vil jeg si til 
dere foreldre som satt hjemme, 
disse gutta kan dere trygt sende 
ut på turneringer i årene frem
over. Vi i Pors er stolte av den 
gjengen fotballgutter vi hadde 
med oss. Ingen disiplinære pro
blemer i det hele tatt, jo vi 
stolte av dere. Så gutter stå på, 9 
Pors har brukt for dere.

Til slutt vil undertegnede takke 
dere alle for en hyggelig og 
minnerik uke under Norway Cup 
78, °£ håpe det blir mange slike 

smilende sjåfør Finn Oddvar stunder i årene som kommer.
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Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.
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Fjellflora fra Porsgrund - en sikker suksess som 
gave og samleobjekt. Nå er det kommet 6 nye 
motiver.


