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Pors opp i 2dre divisjon!
Ble virkelighet i 1978
Og takk for det folkens!
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ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.

J. Pettersen

Brødrene Karlsen

KJØTT- OG PØLSEVARER

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Tlf. 52392 - Porsgrunn

Telefon 51404— Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING

FORMANNEN sier

V. Porsgrunn

I toppform
Paul Bjørnsen

Telf. 52121

Porsgrunn

Tlf. 53594

Eneforhandler

J

Realfsens Elektriske
forretning A.s
Tlf. 50693

Sykler — mopeder og påhengere.

A

TORVET
V. Porsgrunn

SPORTSHUSET

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

Vestsiden Sko

Alfred Sport

Tlf. 50693

Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr.

Vestsiden
Delikatesse

INGE-MA A/S

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

ALT I BARNEKLÆR
samt oppskrifter og garn.

VELKOMMEN
til våre forretninger!
KJØTT - DAGLIGVARER

^SJON

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

Porsgrunn

KLYVEGT. 25 - Tlf. 52450
Kjøtt — Kolonial

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

S

---------r
Porsgrunns AiRo A/s
Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150
Trygg og DBS sykler
Trygg mopeder
Dekk og slanger
Sykkeldeler
Mopeddeler
og reparasjoner

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292
Kjøtt

Porsgrunn
Sykkelverksted!

Erik Studsrød

Storgt. 184— Gromstul
Tlf. 50863

Tlf. 52506 - 52507

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, Bpsparelån,
Lønnskontolån.
De virkelig store fordelene får De imidlertid ved
SPARING MED SKATTEFRADRAG.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN
Filial VEST - Tlf. 54535
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Det nærmer seg en avslutning på
året, og det er tid for ettertanke.
Er det blitt gjennomført det som
vi tok sikte på ved årets begyn
nelse? Svaret må bli både- og. Det
ble sagt på årsmøte at det nok
ville bli et arbeidssomt år, noe det
er blitt både for hovedforeningen
og gruppene. Gruppene har en
voldsom aktivitet - som gir
resultater. De har alle hatt
dyktige ledere som ikke er redd
for å satse, og vi må prise oss
lykkelig for at det hittil ikke har
vært tillitsmannskrise i vår for
ening. Gruppenes virksomhet tar
andre seg av, jeg får ta for meg
hovedstyrets. Hovedstyret tok
sikte på å få til en revisjon av
arkivsystemet i år. Så langt er vi
ikke kommet, men Thor Svennungsen har utarbeidet et for
slag til forandring (som må til),
og dette håper vi å få satt ut i livet
fra neste år.
Pokalene våre har levd et heller
tilbaketrukkent liv. Mange av
dem burde fram i lyset på en
bedre måte enn i dag. I den
forbindelse har vi planer om å få
laget et pokalskap langs midtstolpen i taket på klubbhuset, om
det da ikke blir for kostbart. Vi

har videre arbeidet for å få
registrert pokalene. Dette arb
eidet er ikke avsluttet da det har
vist seg vanskelig å få til en
fotografering til en pris som er
forsvarlig for økonomien.
Vi har bedt gruppene om en
registrering av våre voksne med
lemmer. Grunnen er at vi tar
sikte på en utsending av kont
ingent fra hovedforeningens side
for alle voksne medlemmer fra
neste år - om det lar seg gjøre.
Siden har vi planer om å gå over
til utsendelse og registrering av
medlemmer via EDB. Dette er
saker vi hadde håpet å løse i løpet
av året, men som vi altså bare er
igang med.
Hovedforeningen har videre arb
eidet med husspørsmålet. Tomtespørsmålet har vært et problem.
Vi tror nå at det er mulig å bygge
ut der vi ønsker, og vi kan komme
videre. I den foreløpige bygge
komité har Macka Grimsgaard
påtatt seg å være leder fram til
årsmøtet, hvor vi får få en
godkjenning på hovedstyrets op
pnevning av komiteen. Vi har
ellers fått med et par av våre
yngre medlemmer i komiteen begge sivilingeniører, Bernt Joh
ansen og Morten Næss, og vi har
inntrykk av at arbeidet nå er på
god gang.
Komiteen har i høst vært på
befaring i Borgs, Storms og Odds
klubbhus, hvor vi er blitt mottatt
på beste måte og gitt gode råd
med bakgrunn i de erfaringer
nevnte klubber har gjort under
sin bygging.
Hovedstyret hadde planer om å
avholde et medlemsmøte i høst,
hvor huset skulle stått i sentrum.
Etter som byggeplanene ikke har
nådd særlig langt over som
meren, får dette utstå til års
møtet, hvor vi håper å legge fram
forslag til finansiering og kost
nadsberegning. Utvidelse av kl
ubbhuset er vel det viktigste

arbeidet i 1979. La oss håpe at det
lar seg gjøre å gjennomføre det.
Men skal det gå, må vi alle være
med og ta vår del.
Det nærmer seg et nytt jub
ileumsår - 1980. Foreningen fyl
ler 75 år, et jubileum som vel er
verd å feire enn andre. Det må
nedsettes en jubileumskomite,
som vel får i oppdrag å koorinere
arrangementene dette året. Vi
går ut fra at de enkelte gruppene
vil forsøke å bli tildelt et eller
annet større arrangement i an
ledning jubileet.
Det er ikke alle som kjenner ti
hva foreningen står for. Dette vil
vi forsøke å rette på. Det har vært
arbeidet med en presentasjons
brosjyre fra i vår. Thor Jensen
har vært den drivende kraft i
dette arbeidet, og leserne vil
kunne se en smakebit av bro
sjyren på Thors side i dette
nummeret. Etter årsmøte håper
yi å ha brosjyren klar til utdeling
i postkassene sammen med en
innbetalingsblankett,
Vi vil gjerne at foreningen skal
vokse i medlemstall enda mer selv om vi er kretsens største pr.
1/1-78. Nytt inventar - bord og
stoler - trengs i huset. Det er inn
hentet anbud på dette, og hoved
styret har godtatt at vi prøver å
finansiere utskiftning av det vi
har i dag.
Det er en rekke andre saker som
kunne nevnes, men som får utstå
til senere. Foreningen er stor,
større enn mange kanskje er klar
over. La oss være med på å gjøre
den større og bedre.
Hovedforeningen ønsker med de
tte å takke alle som har utført en
eller annen jobb i løpet av året
som har gått. Dere skal vite at
dere er uunnværlige for fore
ningens eksistens, og vi ber dere
om fortsatt å yte en innsats også i
året som kommer.
God jul og godt nytt år til alle.
Duddi

ter det «medaljer»!
Av Vidar Kristiansen

Sesongen er nå i full gang og vi
nærmer oss halvspilt serie. Vi er
på god vei til og gjøre den beste
sesongen i gruppas korte levetid.
Vi kan allerede nå se resultater
av Gunnars (Ohren) treningsarbeide, og interessen er det
ingen ting å si noe på. Det er fullt
besatt på treningen hver gang,
der også Turid (Hiis) og Åse

(Christiansen) gjør en flott jobb
med å få sveiset jentene sammen
til den fine gjengen de er. Til tross
for at vi bare har 1 time på tross
av 3 lag i Porsgrunns eneste hall
(vi skulle ha hatt en på Vessia)
ligger vi helt oppe og snuser på 1.
plassen i hver sine puljer. Hvem
hadde trodd det da vi startet i år?
Om det holder, ja det får tiden
vise.

Her har vi resultatene til pike
laget 13 år: 5 kamper herav 4
seire og 1 tap, 8 poeng og 24-5 i
målforskjell. Pikelag 15 år: 4
kamper herav 2 seire, 1 uavgjort
og 1 tap, 5 poeng og 19-18 i mål.
Damelaget: 8 kamper herav 6
seire, 1 uavgjort og 1 tap, 13
poeng og 83-52 i mål
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Det jobbes i såvel
bakker som løyper

I

i

TEXACO
Vi utfører

Av Thrond Kjellevold

Det jobbes i skigruppa sjøl om
den selv ikke vil tale om det! I den
påtenkte lysløypa eller som det
nå heter trimløypa har en gjeng
fra skigruppa jobbet jevnt og
trutt med rydding og klargjøring
til snøen skal falle.
Løypene - tre i tallet - ligger i et
svært fint terreng mellom Møllerplassen - Skipperåsen - og Ånerød gård - ned Askedalen til
Møllerplassen igjen. De samme
løyper ble også brukt under
fjorårets TM på ski for yngre.
Trimløypa, som en håper vil bli
utstyrt med lys om ikke mange år
ja, kanskje allerede høsten 1979,

skulle passe for løpere i alle aldre.
Stigningene og utforkjøringene
er meget godt preparert, så hei
skulle det ikke være noen fare for
å slå seg ved et eventuelt fall.
Av Egil Kristiansen har vi hørt
at det arbeides i Rugtvedt bakkene også. Her legges alt til
rette for at hopperne i distriktet
skal få best mulig forhold til sin
idrett. I hoppbakken vil en til
vinteren også benytte flere av
lyskasterne, som nå blir over
flødige på Vestsiden skoleidrettsplass i og med utskiftningen der.
Skigruppa har fått krav om
øking i pris på et 400 kvadrat

stort område gruppa disponerer,
men nok en gang i følge Egil, skal
dette ikke by på noe problemer,
da en har hatt en avtale om å
holde en og samme pris uten
noen form for tidsramme.
Ellers snakkes det jo en del om
at Rugtvedt skal få regionbakke,
men spesielt odderane slåss for
livet for å få til noe annet. Det har
vært eri del avispolitikk om
samme tema i distriktets aviser.
Kan hende kan vi få skigruppas
egen oppfatning om denne saken
i neste nummer av Pors-bladet!

SMØRING-OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i

BILREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

& <Service^>
Porsgrunn — Tlf. 53410
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i takt med tiden!
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Brustrøket — Porsgrunn
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Spesialfimia i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

Porsgrunn
SKIEN
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Og Slitt, men det lukter i allefal?

Resultatet er usikkert —

SPAREBANK

Heigarder — Bruk

Banken der du bor.

SPAREBANKEN
ro« BREVIK,EIDANGER» PORSGRUNN
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BOKSERNEI «STØTET»

Vestsiden HJir-Optik

Bokseskole og storstevne samt NM for senior
Av Øystein Nenseth

NM-GUTTER 1978
Sven Johnsen fikk sølv og Fred
Larsen fikk bronse. I 71 kg
klassen vant Sven 4-1 over
Harald Nøstedal og 5-0 over Alf
Pedersen Ulfan, etter etter spe
sielt fine rette venstre. I finalen
ble den godeste Roy Andersen,
Ørnulf for sterk for ham og
kampen ble stoppet. Andersen
ble dermed mester i denne klas
sen, og har større rutine en Sven.
Fred Larsen vant sin første
innledende kamp 5-0 over Rune
Andersen etter overbevisende og
god boksing. Semifinalen tapte
han knepent for Pål Lieungh fra
Fagen 26. Her rotet faktisk Fred
seg bort da Pål er meget vansk
elig å bokse imot fordi han er
southpaw. Pål Lieung ble mester
og Fred går bare å venter på
revansje kamp.
1 bronsekampen ville Fred virklig vise hva han er god for og
vant stort over Frode Høydalen
B-30 etter variert og god boksing.

At vi ikke fikk noen mester denne
gangen får så være, men det ei
flere mesterskap igjen lår sa vi
kommer sterkere til bake!

BOKSESKOLE
Pors Boksegruppe har startet
opp med bokseskole i Porsgrunnshallen og med meget god
oppslutning.
... ,
Det er første gang at slikt blir
arrangert her i fjorden, og Pors
var selvfølgelig de rette til å
arragere skolen. Målsettingen
med bokseskolen er at elevene
skal få en grundig innføring i
boksingens grunnleggende prin
sipper, slik at de etter endt kurs
kan delta på treningen sammen
med de aktive. De vil da få et mye
større utbytte av treningen sam
tidig som treneren slipper å kaste
bort tid med å forklare de helt
elementære ting.
Skolen er på 20 timer og elevene
får tannbeskytter, Norges Bokseforbunds instruksjonsbok og dip
lom for fullført kurs. Guttene vil

Kåre Pettersen

også bli tatt opp på Videobånd.
Instruktører er landslagstrener
Thor Skarnes og landslagsbokser Petter Røh Petersen, så da er
dette i de beste hender.

STORSTEVNE
Pors Boksegruppe starter etter
all sansynlighet opp med et nytt
storstevne på Litorvet i Skien,
med Litorvet og Litorvet herre
frisør som sponsors. Dette har
nettopp vist seg som en meget
brukbar boksearena og publi
kums tilstrømningen er bra.
Det er Sønderborg bokseklubb
fra Danmark som kommer opp
hit, med sterke boksere til våre
gutter. Pors gjestet som kjent
disse i fjor og nå er da turen V
kommet til at Sønderborg skal
komme hit. Jeg kan forøvrig
legge til at Sønderborg er .venn
skapsby til Porsgrunn.
Det ser forøvrig ut til at Petter og
Stein går en ny kjempesesong i
møte og internasjonale triumfer
står nok for døren. I mars måned
skal Pors Boksegruppe arran
gere N.M. for senior her i Porsgrunnshallen og vi stiller med
Petter, Stein og Tom Gisle Skar
nes og muligens Jack Iversen.
Mulighetene for at vi her får en
mester burde så absolutt være til
stede. Tom Gisle er forøvrig i
trening igjen etter at han nu har
gått inn i ekteskapets rekker.
Vel vi får vente å se, men uansett
bokserne er i «støtet»!
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Tlf. 54922
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L ueotoideno-Qjeoteotue
Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

Porsgrunn

VEST

Esso

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

service

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

v

A.N.Fimiiwmark

W 3BREEN
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Gunnar Jorgensen Ttf. 50538 Porsgrunn Vest

Atidr. Aasland
V. Porsgrunn

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

REFLEX

Torggt. — V. Porsgrunn

FRUKT-TOBAKK
SJOKOLADE

w
f

Komm. for Norsk Tipping A/S

Vestsiden
Blornsterforretning

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg — høy kvalitet
rimelig pris

Numme og Handeland
tlf. 51730 — V. Porsgrunn

Gå til

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

f
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Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 5163Z

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park”

PMWrøESTAURAGWEM

De garderobeskap
du nå har tenkt å
kjope finner du
kanskje blant f
Stars utvalg.

E

ESSEGV3 pDast
Boksegruppa ønsker alle Porsere
en riktig God Jul og Et godt
Nytt år!

‘Sng.

. ^Bråtken
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.

Tre flotte representanter for Idrettsforeningen Pors. Fra høyre
Thor Skarnes, Petter Røh Petersen og Stein Haluorsen her
sammen med assistenten på «kjerka» i Rotterdam. Pors-uimplen
altså på plass i Rotterdam. Vi kommer oss!
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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 losning. Du får Starskap i forskjellige hoyder, dybder
og bredder. Dorene får du i 17
forskjellige farger og finértypcr.
Vi onsker deg velkommen til å
se vår Star-utstilling.

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

Pors fotballfest på Vie

Ny sesong i Turngruppa

•• t

Biggen - den fødte toastmaster

Lars Borgar Waage - lagkapteinen i en noe uvant posisjon,
men du verden hvor sikker.
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Televest og Pelle Holtan holdt koken til langt på

ruktører i Pors, slik at vi skal få
flere og, forhåpentligvis, bedre
instruktører. Det er Reidun Skilbred som har fått igang dette
enestående tilbudet for våre inst
ruktører. Nå vil bare tiden vise
om vi er flinke nok til å absorbere
noe av all den lærdom hun har å
gi oss. Foreløpig har vi salen
annen hver lørdag frem til jul.
Hvordan det blir etter jul, vet jeg
ikke i skrivende stund.
Så vil jeg på vegene av Pors
turngruppe ønske alle Porsere en
riktig god jul,og ønske alle nye og
gamle medlemmer velkommen i
salen på nyåret.
Elsa Ohren

skikkelig lys!

Av Thrond Kjellevold

Ltf 2

Endelig fikk dommerne has på Anders etter utallige forsøk.
Her ved Thrond og Andreas. Helt til høyre skimtes
adressen» til Bernt J. Den skal visst ikke være tørr ennå!

Fe

Herretrimmen på onsdagene er
også godt besøkt, men der er det
ennå plass til de herrer som
ønsker å trimme litt. Jeg tror de
trives og har det gøy der på
kvelden.
Når det gjelder pikepartiene
har vi i år tenkt å forsøke å få
istand en avsluttning, med en
liten oppvisning av hva vi har
drevet og trent på denne høsten.
Hvorvidt det kan bli aktuelt å be
noen av foreldrene å komme, vet
vi ikke ennå. Salen er jo som de
fleste vel vet, litt liten, og når vi
da har ca. 40-50 piker på partiene,
blir det heller trangt. Men vi vil
nå iallfall forsøke å få istand en
liten hyggestund for pikene, og
så får vi se om det blir vellyket.
Vi har i år vært så heldige å
fått innvilget en søknad om å få
drive kursvirksomhet i salen på
lørdagene. Dette er kurs som er
basert på å lære opp nye inst-

Bandygruppa satser som aldri før:

.7"- a

Anders har reist seg før - også under festen! Roy med fru
Randi og Duddi er også kommet med.

Så er vi igang igjen med en ny
sesong i turnsalen. Det er til nå
en meget god oppsluttning om
alle partiene.
Damene har startet på stevneøvelsene allerede i høst. Husmorpartiet og veteranene starter på
nyåret.
På jazz og rytme på torsdagene
er det kommet mange nye, det
samme gjelder for mosjonspartiene på mandagene, og det er
fint. Det er så hyggelig å se nye
ansikter i salen. Mosjon på
mandagene er delt på to partier,
da har man også muligheter til å
komme i bassenget, siden det
står til deres disposisjon i fra kl.
20 til kl. 21.
Torsdag jazz og rytme er som
vanlig, men det er også lagt inn
en 1/2 time med «Saturday night
fiver» - danser. Dette har trukket
med seg en god del unge gym
naster.

D
ia.r fått mugga med noe attåt. Her deler han
med Kai IV. °S Biggen. Bak skimtes Realf og Ragnhild
(Frønes).

Bi“rB
‘,bare cola>- Andreas, Øyvind og
d^k8rUnnen har
^fA. og Arne S. en ivrig

Etter uttallige år under kummerligere forhold har det lyktes vår
bandyavdeling å få frem forslag
om skikkelig lysanlegg på Vest
siden skoleidrettsplass. Den gle
delige begivenheten fant sted
tirsdag 7.11. en dato som må bli
en «minnedag» i vår lille bandyhistorie.
I og med at lysanlegget er vel i
havn kan avdelingen jobbe vid
ere med sine for bandy å regne store tiltak. Det er kommet i
stand en rekke reklameavtaler og
dette har da ført med seg at
spillere og ledere virkelig er
«kledd opp» foran sesongen.
Takket være Bjørnar Naterdals
kontakter har en skaffet til veie
dynejakker og kledelige bukser
følger dertil. Fra firma Haugland
og Lund i Skien har en fått et nytt
sett drakter. Nye hjelmer med
eget tann- og kinnbenbeskytter
har en fått takket være støtte fra
EPA i Porsgrunn, Intersport,
Porsgrunn ved Per Thingstad.
Nye spesial bandybukser har det
også blitt og her har DnC,
Porsgrunn og Busse «Vessia»
vært med. Bagger til spillerne
blir det også og de har vi fått
takket være støtte fra Kjell E.
Andersen. Men det er ikke bare
disse firma vi i bandyavdelingen

kan vise takknemlig til, men
Sparebanken, Porsgrunn, Vest
siden Bensin og Service, Bo
Trivsel v/«Hauen» - tilhenger
Olaf Hansen, Pioner Ø-senter
v/Knut Slåtta, J. Chr. Isaksen,

Lundetangens Bryggeri. Ytter
ligere firma vil ventelig komme
med i rekken av de som skjønner
at Vestsida er verd å satse på. Det
er bare for oss og benyttes av
dette - vi må stå sammen! Likevel

Treningsiveren har vært overueldene for bandy å være. Her har vi bakfra venstre: Ivar
Kristiansen (oppmann), Jan Magnussen, Stein Kristiansen, Terje Lind. Torbjørn
Hesrnyr, Jørn Hansen, Erik Bie Johansen. Roald Reiersen (trener) foran fra venstre:
Thor Helge Halvorsen, Finn Morten Steen. Thrond Kjellevold, Gisle Haugland og Thor
Wennerød.
_k _k
Q
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Det lyser konsentrasjon over ansiktene til Thor H. Halvorsen og Gisle Haugland.

nok en gang takk til våre
sponsorer - dere blir ikke glemt.
Som en skjønner har bandyaydelingen satset mer enn noen
sinne. Dette har da også ført med
seg at treningsiveren er stor som
aldri før og æren for det må trener
Roald Reiersen og oppmann Ivar
Kristiansen ha. Med sitt smit
tende gode humør og med sine
reale opptreden uansett hvem det
måtte være har de begge fått med
seg en meget entusiastisk gjeng
av gutter unge som gamle. Gjen
nomsnittsalderen i laget ligger
vel etter det undertegnede tror på
en 26-27 år. Det skulle bety et
brukbart utgangspunkt i seriesammenheng, men en får ikke
frem topplag over natten, så en
får nok ta det hele over en_ to
årsperiode. Kanskje i 1981 har
Pors nok et 1. divisjonslag. Det
skulle være morsomt. For at
spillere og ledere er sin mål
setting bevisst er hevet over tvil.
En har allerede i høst hatt en

barmarkssamling oppe i Siljan
nærmere bestemt Grorud og en
ny samling vil en ha i slutten av
november i Sverige! I bandyavdelingen spares det ikke- (tu
ren blir likevel svært rimlig
takket være «våre» kontakter
utaskjærs!) og det blir Karlstad
på oss. Det blir med damer, så her
i gården satser en på miljøet noe
vi tror har alt og si for en videre
fremgang. Serien starter opp 14.
desember, så vi får håpe kulda er
her om ikke så lenge. I mellom
tiden får vi besøke Fram-banen i
Larvik. Der blir det kun skøytegåmg, men det er da noe.. Vi
håper vi ser flest mulig av dere
porsere på kampene at bandy
kan være morsomt skal vi gjøre
det beste for å bevise, så vel møtt!

Klær for hele familien,
utstyr til hjemmet
og IDRETTSTØY
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Moderne klær for deg!

1

BEGYNN
Benytt Dem
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Øyvind Nenseth og Thrond Kjellevold - to av nestorene - har satt ungguttene på plass i
bandytennis. Var det ikke så Bia?

Pors endelig
2. divisjon

våre annonsørers tjenester

— en bank for alle!
o

KAD TAMGE^
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

Av Tom Weber Varden-sporten

Jan Magnussen ser ikke ut til å ha mistet
kølleferdigheten trass i det lange «av
brekket» med fotballen.

I ’ iLiæ'

Endelig er Pors igjen i 2.
divisjon- og etter manges mening
er det der de hører hjemme
Akkurat det siste skulle det nok
herske stor uenighet om. Laget
beviste i hvertfall at det var det
beste i Østland Søndre. På bak
grunn av dette skulle plassen i 2
divisjon være fullt fortjent. Men
veæn har vært lang og tildels
problemfylt.
Sesongpremieren på Vestsiden
mot Turn gav en programmessig
seier. Ikke overbevisende, men
allikevel. Men i den på følgende
kamp mot Skjold i Drammen fikk
Pors den første baksmellen Ut
trykket er kanskje litt hardt, men
la gå. Pors beviste i den kampen

at laget kunne spille fin fotball,
men målene uteble. Og det er som
kjent det viktigste i fotball. De
fleste husker nok at det var
Vessia-gutta som presset og pres
set og Skjold som scoret. Ja slik
er det nå engang. Egentlig var
ikke Pors levnet store muligheten
mot Ørn i Horten. Stikk istrid
med alle eksperters tips ble det
seier. De fleste trodde nok da at
Pors ikke skulle ha så store
problemene med Jerv i den neste
hjemmekampen. Men det skulle
vise seg at Pors fortsatt hadde
J erv-kompleks. Tap ble det, men i
høst tok Pors med seg begge
poengene fra Grimstad. Kom
plekset var vekk. Nok ett poeng

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

Produsent for Telemark:
f-

Lundetangens Bryggeri

Porsgrunn Verft a.s

Ringdal. Storms sidebacker ha
dde det heller ikke godt når Pål
og Espen var på farten. I den
kampen var det overhodet ingen
tvil om hvem som var det beste
laget.
Nå ble avslutningen på sesongen også litt dramatisk. Pors
klarte ett poeng mot Åssiden i en
kamp de lett kunne tapt. Samme
dagen spilte Storm hjemme mot
Ørn. Hortens-laget ledet til det
gjenstod et kvarter, men da
klarte Storm å redusere fo siden å
utligne. Da Ørn ledet 2-0 var Pors
i 2. divisjon, men ettkvarter
senere fortsatt i tredje. Da var det
bare å smøre seg med tålmodig
het
het enda
enda en uke for å få en
avgjørelse. Mot Drafn hjemme i
riste kampen hadde ikke Pors for
store problemer med dramm
Et lag som ikke ble viet så stor enserne. De sjansene Drafn ha
oppmerksomhet i begynnelsen dde kom som et resultat av at
var Kleiva-guttene. De var jo Pors i perioder «blundet». Seier
nyopprykkede, så fra den kanten
ble det og 2. divisjons plassen var
var det ikke så mange som ventet sikret. Det hjalp lite at Storm
overraskelser. Nå var det Storm
oerså vant sin siste kamo.
som overrasket med sin poengSom jeg allerede har vært inne
høsting i årets serie. I serie
på var Pors en av favorittene i
premieren mot Bærum lå laget
Østland Søndre. Etter tre magre
under med 2-0. Likevel ble dei
år slo laget til for fullt. Slik serien
seier. Og slik fortsatte det innti.
de møtte sine overmenn fra utviklet seg var det egentlig ikke
Vestsiden. Akkurat den kampen tvil om hvilket lag som var best.
var meget viktig for Pors. Skulle Storm som havnet på plassen
bak Pors fikk erfare det to
de få kontakt med Storm måtte
ganger. Men Storm var årets
det bli seier. Tre poeng skilte
overraskelse. Jeg tror ikke det
lagene og for at det ikke skulle bli
fem måtte det bli seier. De fleste var så mange som hadde regnet
med Storm i teten denne se
Porsere husker nok den kampen.
Storm fikk en lettkjøpt goal, men songen. Slik det utviklet seg var
det vanskelig å ta poeng fra
to raske Pors-scoringer gav seier.
Kontakten var reddet. Både Pors Storm. Mange hadde nok også
og Storm avsluttet vårsesongen vanskelig for å forstå hvorledes
laget kunne lede tabellen. Svaret
med solide seire. Dermed skilte
er ganske enkelt: Storm kunne
det bare ett poeng da høstlage mål. Laget skulle ikke ha
kampene startet. Det lå an til en
mange sjansene før det ble
spennende avslutning.
scoring. Rent spillemessig viste
nok aldri Storm det helt store.
Men i perioder kunne de også
spille bra fotball.
3. divisjon er en «vanskelig»
divisjon å spille i. Jeg tror at med
det mannskapet Pors råder over
har de lettere for å hevde seg i 2.
divisjon. Laget består av unge
spillere rekruttert fra egen jr.
stall. Gutter som Pål Askedalen
og «Peppen» har gjort stor nytte
for seg. Likeledes kom Morten
Tollefsen sterkt på høstseson
gen. Men det er urettferdig å ikke
Og det ble-den da også. Storm nevne resten. Jeg vil bare si det
var inntil det gjenstod tre runder på en måte: Samtlige gjorde en
i tabelltoppen. Da Pors vant over fin innsats. Det er også litt «rart»
Urædd var imidlertid saken klar. å tenke på at Jan M. er en av
Laget var kommet på toppen for veteranene på Pors-laget, han er
mot Storm ble jo langt fra gammel. Flere år
å bli. Høstkampen
T ”
.
ikke det
oppgjøret' mange 1hadde
’ ’
11 j igjen til tredve, men likevel
håpet på. Pors var for suverene. I veteran på laget.
perioder av 1. omgang formelig
Ungguttene
TT
------ — L------har slått
1
ti denne
surte det rundt ørene til Olav sesongen. Men det er en spiller
måtte Pors gi fra seg i vår
sesongen og det var mot Bærum.
2-2 på Nadderud burde egentlig
vært seier slik den utviklet seg.
De andre lagene var nok mest
opptatt av å ta poeng fra Pors.
Laget var på forhånd pekt ut til å
være en av favorittene i Østland
Søndre. De fleste var (oppmerkxa
somme på hva laget hadde
’ ’ j av
unge gode spillere. Nå var ikke
i'
forventningene i Pors skrudd så
altfor høyt opp. Torbjørn Gravklev benyttet jo enhver anle
dning til å fortelle at dette laget
enda var fo ungt. Man var klok
ay tidligere skader det hadde
gjort å «hause»laget opp i skyene.
Dette til tross var alle innstilt på
å ta poengfra Pors. Poeng.måtte
de avgi, men det iholdt
__ua irui-xx
tilslutt.
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jeg spesielt vil nevne og det er
Idar. Etter min mening har han
vært den mest nyttige Porsspilleren denne sesongen.
Pors kan se fremtiden lyst
imøte. Ingen fare med rekruteringen, det har Pors fotballgruppe selv sørget for gjennom
iherdig innsats blandt de yngre.
Pors har innsett hvor viktig det
er å ha en god jr. avdeling. Nåi
dette skrives ser det også ut som
om klubben skal få forsterk
ninger utenfra. Det har det ikke
skjedd så mange gangene de
senere årene. Kompalla var den
siste og nå har han forsvunnet.
Tre Uræddere er iferd med å
melde seg inn. Knut Nilsen, Geir
Wattenberg og Jørn Skogen. Det
skulle være et bevis for at
klubben etterhvert begynner å
bli attraktiv.

Distriktet* største
dloøoBpoFiretaing

SKIEN

DRANGEDAL
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Skolfoil
Boktriuft Sli«n
O»re Solum
Htiitad
Sk<op«kl«,
Manufaktur - Langesund
'—
O K bemir.itai
ittaijon, Brofi

E.dorger
Vollermyrene
longesund
Kleiva
Borgeitod
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DISTRIKTETS STØRSTE OG MEST MODERNE VAREHUS
En mo<kcdiunderic«e:$e gio" fo'
viser at 50-60% ov kundene hondler ho» o»» p g a
perionoler Og >6<e I 10 onioiie gpr ah fo' ot du ikol trive» 1 vårt hyggehge m.l|O Under,
jokelsen vi»er videre ot de flc»>e ov vO'e «under mener ot v> ho'
★ Moderne lokaler tom er lette å finne fram i. ★ Kvalitetsvarer i enormt utvalg.
* Riktige priter, * Spesielle gode tilbud på aktuelle varer.

Vet du at vi har spesialavdelinger i
Bobyklær - Barneklær - Ungdomskl.er - DomeHeer - Herreklær - Sko - Utttyrtvarer Kosmetikk • Elektrisk - leker - Hu» • Kjekken . Gover og preiongortikler - Kiosk Matvoreovdehng - Byen» kofe'erio
Vi er noe nytt og friskt
som har mye O vite deg Vonlige vorer - men cg;r>
vo'er du vanskelig kon finne ond'e s’ede«.
Den nye moten blomstrer hor
Kosmetikka.delmgen - en duft fra mange verdensh^rner. Pretonge' - og»6 r l dem jom hor det meste
Lyst på noe godt?

Egef bakeri med 14 ansatte og 4 biler som forsyner
distriktet med rykende ferske varer fra Langesund
'
.
3
lil Bo, Leverer alt i brod og konditorvarer til alle
anledninger.

Del «o'e»»eovde> ngen hor de'
Etter en hyggelig og morsom handfetur
v<i du oppdoge at du har sco" en motte penger
Eo> tO monge og gode vo'er t1 ,o tove priser er
vo«»«ei g 6 Imne O"O'e ttede'
Stor parkeringiplass ute og inne
Benytt Dem av vår informasjonstjenetto
ved hovedinngangen
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Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander
og med en total omsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi bud
sjetterer med 78 mill, kroner i 1975.

Mindåi
H«rre
Bslahagdo
Stalhcll*
Drangedal
Vadfait
Klyve

PORSGRUNN

GDS igici' def jelvl-holler for vedlikehold og

iméreDoroiioner.

Geir «Girre» Wattenberg, Urædd fotball
og i Pors bandy.

Pors har spilt flere gode ka
mper denne sesongen. Men den
beste kampen jeg har sett må bli
rundekampen mot Fredrikstad
på Vestsiden. Spesielt første
halvdel av 2. omgang. Da forstod
de rød/hvite lite eller ingenting.
Pors beviste her at de virkelig
kunne spille fotball. Kampen mot
Vålerengen var også god. Bare
seier manglet.
Hvordan Pors vil gjøre det i 2.
divisjon vil tiden vise, men noen
stor grunn til engstelse er det nok
ikke. Men laget bør absolutt være
på vakt. Det er de kjent med. Kan
tilslutt bare ønske Pors lykke til.
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Hvordan skal m
- ■ _
vi unngå
mangelen på ledere?

2. divisjon - intet sted å
slå seg til ro
Av Jan Magnussen

Det er svært skjelden vi hører om
folk som går over på uføretrygd,
noen tiltrer i arbeidslivet igjen.
Blir man først «lei» av å arbeide,
er det skjelden lysten kommer
tilbake. Jeg tror det omvendte
har skjedd med oss. i PORSfotballen.
Den følelsen jeg satt med etter å
ha gått ned i 3. div. for fire år
siden, var omtrent som å få
uføretrygden rett i postkassa. Nå
er vi imidlertid endelig tilbake
der vi var og der vi skal være,
eller? Vi kan i hvertfall begynne
å delta i arbeidslivet igjen.
Jeg har ikke lyst til å ofre mange
ord om den sesongen vi er ferdig
med. Jeg har lyst til å la den være
historie og bare glede meg over
det som skjedde. Jeg vil heller
dele noen av mine føleser med
dere som jeg hadde før sesong
startet, men som jeg aldri tør å gi
uttrykk for før en sesong tar til.
Det er sikkert med dere som er
publikum som med oss spillere du har liksom på følelsen at i dag
vil Pors vinne. Andre ganger
føler du at vi kommer til å få oss
en nesetyver. Slik var det med før
sesongen startet i år. Etter
vintertreningen var over, visste
jeg at vi hadde en god stall som
var meget bra trent. Selv følte jeg
at formrn ville komme, en form
som ville være adskillig bedre
enn året før, ikke minst på grunn
at jeg var skadefri. Jeg vil rett og
slett si jeg følte meg tryggere på
laget vårt enn tidligere - en
trygghetsfølelse som har ligget
innerst i hjerterota gjennom hele
sesongen. At vi ville få tap
innimellom, var ikke til å unngå,
men det å komme igjen etter
nederlag og vinne en kanskje
enda viktigere kamp mot et bedre
lag enn det vi tapte for, ja, det tror
jeg nettopp kommer av at hadde
en veltrent gjeng som hele tiden
VILLE VINNE, og som hele
tiden hadde TRO PÅ det vi trente
på. Dette tror jeg også vår trener
Anders kan bekrefte. Den vik
tigste seieren i så måte er kanskje
da vi slo Ørn 3-2 i Horten etter å
ha fått stryk med 0-3 over Skjold
kampen før, og hvor Ørn hadde
tabellteten etter overbevisende
treningsresultater og kjempeåpning av serien.

Ellers vil jeg si dere at vi i løpet av
sesongen tross alt har levert
brukbar fotballspill i enkelte av
våre kamper, og det var kanskje
nettopp på dette området vi tok
innersvingen på Storm til slutt.
Jeg tror nemlig serien var et mere
slit for Kleivalaget enn for oss.
Dette fikk vi også bevis for i
Cupkampene mot Fredrikstad og
Vålerengen.
___

©/

2. divisjon - EN over - En
under
Jeg vil nå ha lagt 78-sesongen
bak meg og se litt inn i neste
sesong. Jeg vil komme litt tibake
til dette med trygghetsfølelsen
jeg hadde foran fjoråretssesong.
Den er dessverre ikke den samme
pr. i dag. Hadde den det vært,
ville jeg ikke tatt sjansen på å
nevne det. Når dette skrives (pr.
10. november 78), mener jeg vår
spiller stall er altfor dårlig, både
når det gjelder kvalitet og antall.
Når dere nå leser dette, håper jeg
stallen er bedre i så måte. Men pr.
i dag er vi såpass få spillere av 2.
divisjonskvalitet etter min men
ing at det ser stygt ut.(Jeg vet at
dere i styret er delevis klar over
dette allerede nå). Dersom Pors’
ledelsen regner med full satsing
fra min side i en lang og beinhard
sesong i 2. div., kommer jeg til å
forlange det samme igjen fra
dere. Når dette leses, er sesongforbredelsene allerede i full gang,
treningen er begynt for fullt og
målsettingen håper jeg også er

klar

Og akkurat dette med målsetting
er jeg veldig opptatt av fora en
sesong som den vi står foran nå.
Personlig er jeg lite interessert i å
satse på hardkjør i vinter dersom
målet er å berge plassen i 2. div.
Den pulja vi skal spille i neste år
må vi kun vise den respekt den
fortjener - IKKE MER. Vi er
kommet en divisjon over der vi

nå har hatt et opphold på 4
magre år, og vi er kommet i en
divisjon som er under «DE STØ
RSTE» i landet.
En fotballspiller i norsk-toppen i
dag, må etter min mening alltid
ha som mål å få spille med de
største. Derfor håper jeg å ha
både spillerne og ledelsen i
ryggen når jeg sier at vi må sette
oss som mål å ligge helt i toppen
av tabellen og håpe på opprykk
også neste år. Vi er i besittelse av
et mannskap som er ungt og
ambisiøst- spillere som hele tiden
vil bli bedre og som vil nåp lengst
mulig. Ikke la oss skuffe disse
ved å slå oss til ro i 2. divisjon og
ikke la disse spillerne få utvikle
seg fullt ut.
Høaa, Aalesund, Molde, Vigre
stad, Os, Vard, Haugar, Vigør,
Sogndal, Fram, Odd og Pors.
Ja, slik kan pulja komme til å se
ut neste år. Men en gang vil du se
at her er en del lag som trekker
lite publikum dersom vi ligger
midt på tabellen, og med hele 8
Vestlandsturer vil du sikkert
være enig i at å ligge «midtskips»
her vil være nærmest økonomisk
ruin for klubben. Hvis vi derimot
kan være med å kjempe i toppen,
så vil vi få en god del ekstra
inntekter til å dekke disse lange
reisene. Men det viktigste er
likevel ikke å få penger nok til
reise bortover, vi bør helst ha
med oss poeng hjem igjen ogsåog for å greie dette bør vi helst ha
en god stall med godt trente
spillere, en gjeng som dere som
sitter hjemme kan føle dere
trygge på når vi drar fra Vessia.
Jeg vil til slutt fortelle leserne at
vi går en knallhard sesong i
møte. For spillerne blir det en
lang sesong med 4 seriekamper
(+4 cupkamper, håper jeg) mer
enn tilfellet var i fjord. Det sier
seg selv at vi må ha en god stall,
for skader er aldri til å unngå.

Jeg håper likedan vi nå er
kommet opp av uføret for godt og
at det må fortsatt være gøy å
drive med fotball. En god jobb av
ledere, spillere og andre som har
vært tilknyttet klubben,’ er år
saken til at vi nå er der vi er. la
oss stå på videre og ha som mål å
komme HELT TIL TOPPS.

A

,
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Et problem som de fleste
foreninger strir med er mangel
på tillitsfolk og instruktører, dvs.
ledere. Dette temaet har gang på
gang vært tatt opp til drøfting i
alle slags fora uten at en synes å
være kommet noe nærmere
løsningen på problemet.

lige arbeider for å skaffe penger
til drift m.m. til fordel for
ungdoms- og idrettsarbeidet, og
det ville da også gi oss mulig
heter til å lønne våre instruk
tører på en skikkelig måte, —
hjelpe oss med å beholde men
nesker som er oss ”guH” verdt.

Vi strir med problemene i vår
forening også. Om det ikke
akkurat er ”krise”, så har vi
mangel på ledere. Det viser
gruppenes rapporter også.

At foreldrene bør kjenne sitt
ansvar og støtte opp om idretts
foreningen bør være en opplagt
sak, men slik er det nå ofte ikke.
La det nå med en gang være sagt
at mange foreldre følger godt
opp, men jamen er det mange
som bare lar det flyte og lar
irettsforeningens
folk
være
barnepiker for deres håpefulle,
og bryr seg ikke det døyt om å
hjelpe til i det hele tatt. Dette
må bare karakteriseres som en
særdeles slett holdning. Det skal
ikke skyldes på at det er
vanskelig å få kontakt med
foreningnes tillitskvinner- og
menn, for hvis disse foreldre en
gang i blant følger sine unger på
fotballbanene, håndballbanene,
friidrettsbanene eller hvor det nå
måtte være, så er jeg overbevist
om at kontakt kan etableres.

Dette er et problem som vi må
ta meget alvorlig nå. Økende
rekruttering i alle våre ledd vil
gjøre at lcderrnangelen bare blir
større og større hvis ikke saken
blir fulgt opp. Mangel på ledere
giør også at det blir så altfor stor
belastning på noen få men
nesker. Dette fører til at disse
går trøtte etterhvert, og resul
tatet kan bli at vi risikerer å
miste kapasiteter som vi ellers
kunne hatt glede av i mange år
framover.
Det er en stor strøm av unge
mennesker til idrettsforeningene
nå. Unge mennesker som søker
våre tilbud og som har tillit til
oss. Jeg tror vi til nå har vist å ha
vært tilliten verdig, og at idretts
lederen kjenner sitt ansvar og
gjør sitt ytterste. Det er bare
ikke nok. Det er behov for mere
hjelp og støtte. Det finnes ingen
annen organisasjon som har så
stor søkning av unge som idret
ten har, i dette landet. Vårt sam
funn, våre myndigheter, er nok
også etterhvert blitt klar over
dette, og økonomisk støtte til
idretten har økt etterhvert, men
det er enda ikke på langt nær
nok. I en tid, som nå, da
narkotikaen florerer, og i særlig
grad unge mennesker utsettes for
store fristelser til misbruk, kom
mer idretten inn og tilbyr de
unge sunne fritidssysler i et miljø
hvor narkotikamisbruk er bann
lyst. Det er verdt mye for
samfunnet det, og da ikke bare
målt i penger. Men, det må være
klart: med større økonomisk
hjelp ville våre ledere slippe å
slite så mye med utenomidretts-

Men dette fritar så men ikke
foreningene i å ta kontakt med
foreldrene. Det kan nok være at
vi er inne på et forsømt område
her. Med større pågåenhet og
med oppsøkende virksomhet fra
vår side, har vi nok sikkert
kunnet skaffet oss mang en ny
leder.

(valgt) en egen utdanningsleder,
som da tiltrer hovedstyret. Ved
kommende skal ha som eneste
oppgave (den kan bli stor nok) å
ta seg av foreningens utdanning
på bredt plan. Hun/han skal ha
god kontakt med kretsens utdan
ningsleder og ha god kontakt
med samtlige av gruppene våre.
Utdanningslederen skal sørge for
å få utarbeidet en oversikt over
gruppenes ledere pr. i dag slik at
en fremtidig utdanning kan plan
legges nøye. I en sum: utdanningslederens oppgave blir å
sørge for at foreningen alltid er
godt rustet med ledere, og til
enhver tid følger opp med nye
tiltak som måtte oppstå innen
sektoren utdanning.

Jeg mener å tro at vi kan
avhjelpe mangelen på tillitsfolk
ganske betraktelig ved å gå fram
på den måte som er skissert
ovenfor. Det må arbeides hardt
med å få foreldre og andre til å
ta en jobb hos oss. At de som
kommer med vil like seg i
idrettsmiljøet tror jeg bestemt.
Det er nå interessant og hyggelig
da å arbeide med barn og
ungdom, og med flere til å dra
”lasset” vil alt gå så mye lettere.

Ole.

Jeg ser det som den største
viktighet at det blir utdannet så
mange instruktører innen grup
pene at behovet til enhver tid
kan dekkes. Innen hver gruppe
bør (må) det bli et mål å få
utdannpt et bestemt antall ledere
i året, vurdert etter gruppas
behov.
Idrettskretsen har nå ansatt
utdanningsleder. Dermed skulle
et stort savn i vår krets væe
avhjulpet. Nå er det opp til oss å
gjøre oss nytt av tilbudene fra
kretsen og gjøre oss bruk av den
kapasitet som vi nå har fått
tilført. Vi må nå få oppnevnt
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BETRAKNING
OM A-LAGET

Av trener Anders Fægri
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Nå kan du
få 6 nye fjellblomster
på kaffebordet.
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HERØYA KINO

BUSSE
&

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

Vestregt. 14 - Porsgrunn
Tlf. 51729

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

PORSGRUND
Rrsgruntls Rx-sdænsfabnk A/S
Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.
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\jeg fikk etter sesongslutt en
'skriftlig henvendelse fra Porsbladets redaksjon om å komme
med «noe infomasjon og betrakt
ninger om siste sesong, og hva
evt. neste sesong vil innebære.»
Jeg skulle angivelig dermed få
forsvare mine treningsmetoder.
Personlig ser jeg ingen grunn
til offentlig å måtte formane,
men gjerne forklare, mine tren
ingsmetoder. Det er nemlig kun
en tig som teller i fotball, res
ultater. Dermed får det væreopp
til hver enkelt leser å vurdere, og
heller avlegge A-lagstreningen et
besøk for å se med egne øyne hva'
vi driver på med. Jeg skal da
gjerne svare på spørsmål av
fotball-faglig art.
SESONGEN 1978
Utgangspunktet var skuffelse,
utmeldelser etc. Vi startet opp
med en halv A-lagsstall, supplert
med juniorer ©g førsteårssenior,
og fikk ingen innmeldelse.
En analyse av sesongen 1977,
viste først og fremst tre klare
årsaker til at sesongens mål
setting ikke ble nådd:
-Vi scoret for få mål.
-Vi tapte for mange poeng på
bortebane (10 p.)
-Vi tapte for mange poeng (7 p.)
til de lagene som lå midt på
tabellen (motivasjon?)
Treningen gjennom vinteren og
våren ble prioritert som følgende:
-Gradvis øking av kondisjon og
styrke, pga. mange unge spil
lere. (helsesenteret bl.a.)
-Angrepstrening generelt.
-Angrepsavslutning, i form av
skuddtrening, overlapping m/
skrudde innlegg, riktig løping
til stolpene og død-ball trening.
-Headetrening, da man regnet
med at det var mye å hente i
luft-teri to riet over alt på banen
i våre 3. divisjonskamper.
Trening gjennom hele seson
gen ble lagt opp mest mulig
funksjonelt, dvs. mye trening
med ball, mye trening på de
områder av banen man vanligvis
opptrer i kamp, mye trening på
de teknikkformer man normalt
trenger på sin spilleplass. Dette
innebærer mye drill-trening for
om mulig å automatisere bevegelsesmønstere og spillemønstere
mellom to eller flere spillere
(formasjon). Dette er en viktig
årsak til årets suksess, at spil
lerne viste slik selvdisiplin og
lagdisiplin at denne treningsforjnen kunne gjenntas, og mulig

forandres, hver trening. Slik
trening gir i tillegg til bedret
også tillit, selvtillit og
tillit til medspillere.Dette fordi
man i en stresset kampsituasjon
ofte kommer opp i situasjoner
man har mestret på treninga og
man vet lettere hva medspillere
med og uten ballen har til
hensikt.
En analyse av resultatene
1978, viser at vi i serien har scoret
17 mål mer enn året før, Vi har til
tider satset for offensivt, noe som
har resultert i flere baklengsmål
enn i 1977. En bedre organisering
av laget forsvarsmessig blir der
for en naturlig konsekvens av
dette for kommende sesong. Vi
tok iår 14 p. hjemme, og samme
antall borte. Vi tok iår 9 poeng
(av 12) av de 3 lagene som endte
midt på tabellen.
Som konklusjon på sesongen
1978 kan man generelt si at vi
forbedret oss betraktelig på de tre
nevnte punkter fra 1977-analysen. Vi ble også sterkere i luft
teritoriet, samtidig som vi ble
langt vanskeligere å klå seg på
rent fysisk. En overordnet konk
lusjon må bli at «man høster det
man sår». Dermed blir selve
analyse-deien av trenerfunksjon
svært vesentlig for et lag evt.
fremgang.
Sesongen 1979
Min trener funksjon kommende
sesong vil pånytt bli bestemt av
disse punkter:
-Analyse av spillemateriell, individuellt og lagmessig (sterke
og svake sider).
-Min egen, og tildels spillerenes
oppfatning av hvordan fotball
bør spilles (forball-filosofi).
-Mine kunnskaper og erfar
inger med hensyn til treningsprinsipper og treningsmodeller
for forbedring av fotballferdighet.
-Hva jeg klarer å gi av meg selv
i trening og kamp (trener-personlighet).
Uten a gå mer i detalj om disse
forhold, vil jeg heller referere hva
jeg presenterte for spillerne på
spillemøtet 5/10, altså 4 dager
etter at opprykk var en realitet.

Hva må vi gjøre for å møte
disse forhold best mulig?
-få inn et høyere Tempo i
lagets spill, øve evner til å tåle
et høyt tempo over lengre tid,

bedre evne til å kunne variere
tempoet.
-få bedre og hurtigere teknikk,
-øve kondisjon og styrke 20 %.
-få et sterkt press (fysisk og
psykisk) på hver enkelt spiller i
treningssituasjon.
-lære oss å mestre et tøffere
klima gjennom tøffere trening,
-øve selvdisiplin oglagdisiplin,
Redusere slurv-prosenten.
-øke spillerenes vilje til å
VILLE VINNE.
Midler for å nå dette:

-Øke treningsmengden (gjenn
om mer trening før fellestreningen starter ca. 1. des.,
mer egentrening bl.a.)
-Større effektivitet og intensitet i treningen (avhengig av
konsentrasjon, bedre fysisk
grunnlag, se forrige punkt).
-Øke kamp-programmet.
-Lang-weekend samling(er) før
sesongstart.
-1 ukes treningsleir til som
meren.
-Større konkurranse om plas
sene på laget (styrke spiller
stallen).
-Øke lagfølelsen. lagånden, vi
ljen til alltid å VILLE VINNE.

Avslutning:
Vi har ikke blitt enig om noen
målsetting for sesongen 1979
ennå. Denne må være realisert,
men samtidig inneholde et inci
tament for oss alle. Uansett hva
denne målsettingen måtte bli, vil
den innsats og satsing som, var
tilstrekkelig på de ulike felter iår,
ikke være nok for kommende
sesong. Dette er alles utgangs
punkt. Spillerne vil trenge all den
støtte de kan få fra klubbens
supportere. La spillerne få sjan
sen til å gjøre sitt beste i 1979,
gjennom å gi dem støtte og tillit.
La dem få føle at deres innsats
verdsettes, også på «hauen», gi
dem den nødvendige oppmunt
ring gjennom en lang og tøff
sesong. Når sesongen 1979 så er
over, får alle få ny anledning til å
felle sin dom over trener og
spillere.
Jeg tar sjansen, på vegne av
A-stallen 1979, å love at vi skal
gjøre vårt beste til at kommende
sesong skal få et positivt skjær
over seg. Hvis alle supportre (og
lesere forøvrig) kan love å gjøre
det samme, har ieg et nyttårs
ønske for Pors’ A-lag: «La oss gå
ut og ev ro bre fotball-Norge sam
men».

LITT A V HVERT I PORS

17. mai var vi størst i folketoget som vanlig! Turnjentene
var som vanlig godt representert.

Guttet urningen har blitt svært positivt. Her vårt førstelag
i turnstigekonkurransen. Fra venstre: Ove Rød, Kjell
Valle, Knut Rugtvedt og Bård Nilsen

Tb.
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FRA REDAKSJONEN:
Det har blitt jul i 1978, du verden
hvor fort tida går. Nok et porsår
har gått med både godt og vondt,
men dette året har det likevel
vært svært så mye godt er vel det
som til syvende og sist huskes heldigvis.
Opprykk til 2. divisjon for våre
fotballgutter var en storfin pre
stasjon. Det er ikke få treningstimer guttene har lagt ned for å
makte en slik oppgave, men vi
må likevel gi Roy & co. ros for den
flotte måten styret har lagt opp
sesongen på. Uten en slik adm
inistrativ innsats kunne neppe
opprykk ha vært mulig uansett
hvor godt vårt lag hadde vært.
Dertil har vi iår og heldivis også
til neste år hatt en topp trener i
Anders Fægri. Anders har gjort
seg bemerket i flere enn en
anledning, men hans entusia
sme og fandenivolske innstiling
har gitt resultater. Anders har
gitt «seg selv» og det er vel
hovedårsaken til at spillerne
gjorde det samme. Med en slik
innstilling fra Anders side burde også 2. divisjon kunne gi
oss positive resultater. Likevel
tror jeg det er best å ta det hele
noe forsiktig med hensyn til
spådommene og ikke skru for
ventningene for høyt før serie
start. Det kan bli en sur pille å
døyve hvis vi nå mot alle regler
skulle få problemer med å holde
plassen i vår avdeling uansett
åssen den måtte bli. Ser en
derimot på spillerstallen burde
en ha visse forhåpninger og det
har da også jeg, men som sagt la
oss vente ennå noen månder før
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Bjarne Halvorsen

vi henter de største laurbærene.
En annen meget gledelig beg
ivenhet fant sted i Porsgrunn
Kommunes ‘formannskap her i
begynnelsen av november. Dette
har bandygruppa kjempet for i
snart 20 år og altså - endelig med
riktig resultat. Gruppa har blitt
motarbeidet også faktisk av våre

egne, men denne gang nådde
gutta med mottoet: Bandy er gøy,
sitt mål og takk for det.
Det er ellers morsomt å se at
gruppa har satset så friskt på
denne sesongen Karl Sigurd
(Olsen) skal ha satset 1000
kroner på at det blir opprykk
allerede denne sesongen, men så
langt er det vel noe drøyt å gå. Vi
må nok se denne satsingen over
en toårsperiode, men at det skal
bli morsomt på vessia denne
vinteren skulle det ikke være noe
tvil om. En av nestorene på laget
har da også uttalt at i år skal det
også bli poeng ikke bare slags
mål!
1979 blir et spennende år for oss i
vår forening og for Vestsiden
som bydel generelt. Vi går inn i
et kommunevalg kommende hø
st, så det er om å gjøre å følge opp.
Derfor trenger vi folk uansett
partier til å snakke vår sak. Vi
har sett det i lysanlegg-saken,
der nyttet det. Vi har et stort
ønske om idrettshall og bygge
planer vedrørende vårt eget klub
bhus ligger heller ikke så fjernt.
Vi må ha støtte fra de kom
munale myndigheter og for å få
den støtten trenger vi igjen
personer som kan tale vår sak.
Følg derfor med dere porser som
engasjerer seg også i politikken!

*

Per William (Peppen) ble toppscorer på A-laget i år Her er han i farten mot Ørn i Horten. 1 bakgrunnen skimtes
også Per Erik Kompalla, Jan Magnussen og Tom Askedalen.

*
*
*
*
*
*
*
*

Pors bladet ønsker alle våre
lesere en riktig god jul og
ett godt nytt år!

*
*
*
*
*
*

Pors annet gutteturnlag var ikke langt elter jørstelagel
under lagkonkurransen i hust. Fra venstre: Ole B. S.
Grinlia, Trond Teigen, Pål Romses og Trond Paulsen.

La oss håpe denne kjøredoningen får nok å gjøre til
vinteren! I så tilfelle blir det mye snø og sikkert
mange fine turer i trimløypa ved Møllerplassen. Her
er det Halvard Bjørnstad som legger i vei.

*
*
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*
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Og velkommen i
Porsbladet i 1979

*
*
*
*
*
*

*
*

„S?A"

\ÆPJJEN>

PO12SGRUNN FORMANNST"^

poB5
/

rS?DEN 5!

0 Ai
o-i’1

PV

DM

BANDY ° DE ER TKÆ BORTSKJEMTE.' ?!

t

: <W
: ER MtmAFTEN
•

TvÅR rcsjlChG.VT WTF5
GAMLE 00 IA-E-E HIP ITULS
HÅL-Eli SUNN SJEL
—>

,

t ET SUNT LEGEME.

,

—>

w ra
VELKOMMEM
TjL sMNSATS
L.-E7nK> ILASSERPft I SANFWHET
f<f aWLSTVT T 57OSl5<fcm >-j.TU>.wH7h<j
AV *77Ja X.T.F. MAS CA. <4 H*U. >«Z1£MHXR.
00 LQ M0QGT3 SrptSTl r>&ILTiaVI«lX£,
T.TSRKCTt:* OO LAMAQM-TtCQ AKTfVT KP
»%TRTN651Tv OG PC HXSTK RlJut^X OG
kOMAHTTCRC OnGAMT&MaT^CR •

o
B

Q L7 ? o kstfGunA“ HAR-Gyrø-^^^
ON I 0 EN KJEMPEJOBB ? 7#MLØYFA!!!

* HJlm cxvMrrrc:.
STAX«G K>T UTmCdWCTR
KRCÆR K.1E MJ rKOTK>V>t,

’1

j

/

SIlFTET <905

HISTORIKK»

1700 MEDLEMMER
» ra rticjrm rsivrxs OKMtusp^narnR
AvfaiNacci.eomraoc «jxlrrm
,

ATI avcexJn-jk H^a a-M
F <y A HMLL rs*f<w>nioOAjGViraia
s,? /^7aS\\'. X rironzuCEæurvrar»/xrr
ivzjicri;
Ajisjkw. *<A3nsluxj>orrt»
' ;.t«virxN,oG Kj-a ?te<i
C. Sm “Tl) juw^rasim 1 svtæ< /tscrsra
<c 'tKa
ftx icTswrtim xktK»*®px3x.

*

•■

LF.POT
Hff^ngxrr

1
|

iSJT
hj.

vTl

HER FRtCFNTERE oss,

'Ar. vTrk&ohhet og tro f* Tpcettexs
bctypnIng og dg tTlbup vT har .

DV«uk* tsntb oc ciura tfnr
«Axrra iXwiTsSoorxIftcrrTs-

W9> S5i*u......
S™£:
’ T^nn>«3bÆinvxLmi&BETTS
>
‘
,

JÉÉÉiIÉÉIÉS! :

v!

n

LF.PORSl

M*art«£RX3n3rriftW£BOft<?

HAK ra vtKTt; OtVGME KB
MSMEUrVNBCr
TSMCSSOG
CTTT-ftHOU
z--7"
—
>* rosa 4w*m. ba*« m
(_ 6
rvsrtsn nres srMuravG*=c^j^;

FREMTlDiGE HANES :
0 <5> ;
KCS- MHIEA^AH tw-OL-MBr
CI^TK.V.7
r*vcr TjcrrrvvAU. it ‘.tuvfiCM.

<T A-r»'

,

TU2N C-.-FTA ra -A; ot»-.-

ra irr

mxkJcx

SKt

•

:*
>

cr&^iwvwr.

BOKSE

icW ‘ ■

O> tr«TAXS 5UI»J .ctGl

tJhWKJm ^5^ **’

SEMx@a ■

;<lo^

MME

CS-JCC* UUXB wu
oc ocxxra ula owvra,
H AOOOI JX'EilLrai'
FlAl
tnuravEuraoc
nnanrsTQ.
mh
____
WA*M£K<
*
O»
4HKMN ■
*KM UJMrtJS.

’• ØNSKER
OPPLYSNINGER oh \i
•

•FOLDEREN VfLBlJ
TRYKT OPPT CA»
WD EKSEMPLARER

-* C~~ ~*a

\ x //Z^X

| TElDMC~1
Lttjgpgr»» !

I
I

(

HTLctn

xu o, n.-

■Xeo^jjwjT». um
ra -JO vwicn CIH.TOE .WtÆO
/~\ .
naM r* lA-xr co jrNTcnsarm. <-• V '
ro«5a RKKXa «scirttrcx scu, '0''. ■! jbKMCØ« t «JlOCVSrtXSHAUXH.
---B

[ NORGES^PtarrreraRaM» I

V7

CPP5A.E FR
ERX
XLTTC
IXIC rotXHTUCTN
rcCSHTuGEK
/
CC5*A.T
/
SOCQTSX CC AXNAmzTlvT,
»-■
06 HAB røLGOet SAH^CHiCTWtNG i
tr rOCLTTNtUGSlTVAlG 1*5 WXlXHKSTl
5AHT CiUTtRJBXrHHCHU/KVlHNtNE .

.

,,

Lr.KBS NI Srtrrrr 1 W5.RRS 1>X8 WMT
LVX. CIX CUB4DJ H*R SM RTTtR 1SWiGCUH-j
W tfi ,'ÆSSU- MIT ICT KG HAWRLiG * WJTTC
MM, OG KT SU PORS.
>U«m >M MJT ra HVMUTfl VTAllwO røSlX
'nXCtSTOØ 06 FT GOØr Ml>. ! <?9S MM kWtOCN
rtfst
JUS&JUM OQ HAR r tM> HtMIXKTR
FM «U GCEM/MXCrafcCT 00 CR CN AV
TEltnMOa; 3WR3TT TtBm«DftoA<GtB HH>»CA.
I

|ST!
!«■"-

mEM
kfA
WOR
u((é) )jj

EE3D

O) LE PORS ; HOVEDSTYRETS
r,

Wh

srootJo oo pocHTr*.,

WE
‘

K((O
xyrfå"'

ttTT «JUKSW Vil CTVRXr
0641 lAKT Aart> ran trcrrrrH
t jens r-.cmiTa, ukWe
oo xfyWAASTKX tmwA.6. ,

DET LYSNER PÅ SkSPPERÅSEN S

\ ‘

PORS PRSVER Vt

FOLIOEN ER PrøLAST FTNANSføRT
O ifjELrø BSg.
DENFJE SføEN E?A'/SATTTfLrølErø^L.
FfNMES BET NOEtf
taRESSKIEW
LESERNE??!??

► DU FLERE
i 'Ar, fcrenTng.
LlTSHEHN/KVtNHER.

KOWDuer v*æ rtul”

xi nc

nvø «rxmrx nur» ih vim

■

■£>;>T Mm *v AU* TO.-,-AKrtvTTCTre.

■

,

.

TBlM-LØVPER fTnnes t omrxdft

1

SKTWBÅsen - RVOTVEPT - SOLMVRÅS
BÅDE 1 SOMMER OG VTWTERIULVÅRET.

1
<

<^@wrøw
Ottl.t-trykk Bradrene Ofring, Porigrunn

