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Vi ønsker alle tesere m riktig

GOD PASKE8

Redaksjonen gratulerer Petter og
Stein med NM i boksing 1979.
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FORMANNEN

TEXACO
Vi utfører

SMØRING-OLJESKIFT

fr*

VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i

1

BILREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

enéin & <Service^>
Porsgrunn — Tlf. 53410

OMEGA
VC"^WiTTILSENs
/PORSGRUNN

i takt med tiden!

Norges
Brannkasse

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Alt i forsikring
Branntakstbestyrer

Co til

Anders Bj. Kassen

Skolegt. 2
Tlf. 52238 - 50684
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

Porsgrunn
SKIEN

Resultatet er usikkert —

SPAREBANK

Heigarder — Bruk

Banken der du bor.

SPAREBANKEN
BREVIK, EIDANGER og PORSGRUNN

Først får jeg ønske vel møtt i et
nytt arbeidsår.
Siden mitt siste innlegg i bladet
— i julenummeret — har det
skjedd en del.
Vi har hatt årsmøte, hvor det
ble utskiftninger i styret. Egil
Brattberg gikk av som sekretær, i
hans sted kom Einar Klingberg
inn. Arne Hesmyr sluttet som
styremedlem, og Åse Christi
ansen overtok denne plassen. I
tillegg ble det forandringer i
varamannsrekken. Helge Olsen
og Terje Gulliksen gikk ut og ble
erstattet av Lars Andersen og
Sigrid Sundvall. Det er verd å
merke seg at vi nå har 4 fra hvert
kjønn i styret, en sjeldenhet
innenfor idretten.
En rekke oppgaver er blitt fordelt
blant nye og gamle styremed
lemmer, noe som jeg skal ta opp
etter hvert utover året.
Jeg får nøste en del i trådene fra
julenummeret. Arkivet vårt vil
etter hvert bli bedre. Det er
innkjøpt et nytt arkivskap, hvor
man skal få plass til hoved
foreningens og gruppenes arki
ver. I tillegg har vi det gamle
skapet som kan benyttes. Våre
arkivarer sammen med Bjørn
Reinholt og den nye sekretæren
vil ta seg av dette arbeidet på
sikt.
Vi har inngått avtale med foto
gruppa på Norsk Hydro om
fotografering av pokalene. Her
vil vi få både kopi og et negativ
av hver. Disse skal vi oppbevare
på et ildsikkert sted sammen med
en beskrivelse av hver enkelt

sier

varmtvannstanker i klubbhuset
sist sommer. Det ble installert 3
nye i stedet for den ene store man
hadde. Nå er det plassert en
fjerde på samme sted, altså til
sammen 1200 liter. På tross av
dette, er det aldri nok varmt
vann. Dette blir et problem som
vi må prøve å få løst.
Informasjonsbrosjyren er ferdig.
Fritidskontoret har trykt inn
maten som skal legges inni, og vi
er i full gang med å brette dette
arket. Vestsiden og nærmeste
omegn vil bli inndelt i roder som
skal besøkes og få brosjyren i
postkassene. Om dette er mulig å
rekke før påske — med salg av
påskelodder i tillegg — er det for
tidlig å uttale seg om kanskje
kunne det kombineres?
Vi har enda mer på gang, men
det får være til neste gang.
Duddi

pokal. Vi regner med at dette blir
en langsiktig jobb, og vi vil
trenge hjelp av våre eldre med
lemmer til å «identifisere» de
mange gamle pokaler som finnes
i skapet vårt. Fotogruppa er også
blitt bedt om å komme med et
kostnadsoverslag med en prøve
på kopiering av diplomene. Foto
graferingen koster kr. 3,50 pr.
pokal. Helge Olsen blir vår
kontaktmann her.
eiendommen Porsgrunnsv. 345,
nærmeste nabo til stadion. Vi
har søkt kommunen om å få
benytte huset til garderobe/møterom. Dette har kommunen gått
med på, og vi har inngått
leieavtale med kommunen om
bruken. Meningen er at huset
skal brukes til teorimøter for
fotballavdelingen i tillegg til
nødvendig garderobebruk, men
også være åpent for de andre (APRIL)
gruppene. Her blir det nemlig
utstyrt kjøkken, slik at man kan
ha styremøter og andre mindre
sammenkomster her. De gamle
bord og stoler kommer vi til å
plassere bort i huset. Huskomi- Super-Mac fra Arsenal har hatt
teen vil ha hovedansvaret.
inngående samtaler med fotOg dermed kommer jeg over på ballavdelingens formann om en
den nyeste investeringen vår. Vi eventuell overgang. Han skal
har kjøpt inn bord og stoler til 130 først innlegges på PLS for menpersoner, en utgift på ca. 20.000,- iskoperasjon, men regnes klar på
kroner, helt nødvendig. Vi synes høstparten. Sikkert en fin for
det tar seg pent ut.
sterkning for oss og tenk på
Det er bare et år til vi fyller 75 år. radarparet Malcom Macdonald
Det vil bli nedsatt en jubileums- og «Peppen»!
komite. Egil Brattberg er blitt
forespurt om å være formann, og
han har sagt ja. Gruppene,
hovedstyret og seniorklubben Espen Gundersen har fått lov til
velger sine representanter til å starte i Jacob Meyers pokalløp
komiteen.
(for kaldblods) med sine to «supNår det gjelder husplanene, er er»-hester Hepfire N og Aston
man inne i siste fase av kalk Butler. Hestene skal kjøres av
ulasjonen. Det er håp om at vi Espen sjøl (to spann). Bussreiser
skal ha hatt et medlemsmøte er allerede klare for avreise fra
innen dette leses, men det av Klosterskogen og hotellplasser i
henger av om man blir ferdig Oslo er bestilt. Bjerkebanen har
med kalkylen i tide. Medlem fått en kjempeattraksjon her.
mene vil i hvert fall bli holdt
underrettet om sakens gang.
Hovedforeningen har påtatt seg
arrangementet av Påskelotteriet Reidun Skilbred har vært i
dette år. Inntektene fordeles Romania. Der talte hun med den
mellom hovedforeningen og gru rumenske treneren og det er nå
ppene etter antall solgte lodder. klart at vi får avbildede turnjente
Hovedforeningen beholder 50 % som instruktør fra høsten av.
Konkurranseturning i Pors vil
av nettoinntektene.
Som kjent ble det skiftet ut nok da få et puff fremover.

VISSTE DU AT
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IDRETTSMERKET 1978
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iNTERSPOin

Klær for hele familien,
utstyr til hjemmet
og IDRETTSTØY

IxWrapoW

Poplindresser — Trimdrakter
Tu r n d rakter — Supporterutstyr

Benytt 0— konomi-butikken

Prøvene til idrettsmerket går
sin gang, uten brask og bram og
uten oppslag i aviser eller andre
publikasjoner. Noen faller riktig
nok fra etterhvert, som naturlig
er, men flere kommer til, så at
denne form for mosjon og trim er
populær, er ettertrykkelig slått
fast. Enkelte greier prøvene gan
ske lett, mens andre kanskje må
streve litt ekstra med enkelte
øvelser, men det er svært få som
gir opp. De aller fleste av de som
begynner kommer igjen og igjen,
og år om annet kommer så
«belønningen» (Om en kan kalle
det det) for innsatsen i form av
merke, statuetter og diplomer.
Ingen premier altså, men et
synlig bevis for at en har gjort
noe for sitt fysiske (og psykiske)
velbefinnende.

I året som gikk har ialt 57
kvinner og menn i alle aldre
fullført prøvene (samt 8 som var
begynt, men som av en eller
annen grunn ikke har kunnet
fullføre). Av disse 57 er fortsatt
kvinnene i overlegent flertall —
hva sier ikke tallene 44—13 for
henholdsvis kvinner og menn!
Vi har 6 som får bronsemerket:
Inger Johanne Andresen, Gunhild Henningsen, Eldrid Johansen, Gro Jørgensen, May Britt
Strøm og Bjørn Jacobsen.
Sølvmerket 2: Elas Ohren og
Kjell Meen.
Gullmerket 4: Marie Ausland,

Hilde Tveråen, Reidun Wildhauer og Thor Jensen.
Så har vi i dette året hele 15
som får Statuetten! Slett ikke
dårlig! Også her er kvinnene i
flertall, selvfølgelig, nemlig 11
kvinner og 4 menn. Statuetten
tildeles, som kjent, til den eller de
som fortsatt fullfører prøvene
etter gullmerket, i henholdsvis 4
år for det såkalt svake kjønn, og i
5 år for det sterke. (Betegneslsen
svake og sterke bør vel snart
byttes om?).
Statuettvinnere er: Anne He
lene Halvorsen, Fine Hansen,
May Haugland, Torborg HelIrich, Duddi Kjellevold Rød, Rag
na Lorentzen, Grethe Moen, Ka
rin Petersen, Tulle Skilbred,
Marit Sundbø, Inger Åse Wickmann, Lars Grotnes, William
Grotnes, Kai Tangen, Bjarne
Sundbø.
lalt 15 stykker som tidligere
nevnt. I tillegg til disse kommer
3 Vinnere av Kruset. Dette
følger 5 år etter Statuetten for
begge kategorier, mann eller
kvinne, altså likestilling. En
nokså lang historie å gjennom
føre, og ikke alle er så heldige at
de er istand til å fullføre over et
såpass langt tidsrom. Det kreves
både innsatsvilje og god fysikk
for å nå dette mål. Derfor er det
viktig å begynne prøvene så
tidlig som mulig, og forøverig
sørge for å holde seg i «form».

Vil du være med å eie et nytt hus?
Pors påskelotteri gir deg mulig
heten til dette. Det er opp til hvert
enkelt medlem å sørge for at v)
får solgt flest mulig lodd, som hai
reisemål rundt om i Europa, som
gevinster.
Hver enkelt gruppe får halv
parten av fortjenesten av lotte
riet for å selge loddene, mens
resten går til det planlagte
klubbhus. Et klubbhus alle tre
nger uansett gruppe. Porsbladet

oppfordrer derfor alle våre med
lemmer til å ta et tak for vår
fellestanke. En tanke vi har vært
inne på et annet sted i denne
utgave av Porsbladet. 8000 lodd
har vi lov til å selge. At vi får
solgt ut alt er vel noe tvilsomt,
men sjansen bør være der. Gevinstene er tiltalende nok og
loddet i seg sjøl artig. Nok en
gang har Thor Jensen hatt et fint
lag med pennen.

Umulig er det ihvertfall ikke.
Disse 3 er: Thor Skarnes, Bjørg
Frenvik og Andreas Skildred.
V synes også vi bør ta med alle
de øvrige som har fullført prø
vene iår, men som er i et eller
annet mellomstadium og derfor
ikke får merke eller'annet denne
gang.
Disse er: Mary Barth, Ase Chris
tiansen, Lillian Elseth, Wenche
Eriksen, Hildur Grønbeck, Else
Grotnes, Turid Hiis, Ruth Jør
gensen, Inger Lise Langlid, Constanse Lie, Mosse Magnussen,
Herdis Mørk, Eva Melby And- A
ersen, Gerd Olsen, Liv Olsen,
Gerd Realfsen, Magda Reinholt,
Berit Schjøth, Astri Schjøning,
Reidun Skilbred, Åse Tangen,
Sissel Wold, Eva Wærstad, Finn
Oddvar Hansen, Vidar Krist
iansen, Øivind Nenseth, Bjørn
Reinholt.
Vi gratulerer alle som har vært
med, takker for innsatsen og
ønsker alle, gamle og nye, vel
møtt i en ny sesong, når det igjen
blir sol og sommer.
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Fotballstøvler — Joggesko — Draktsett — Regndresser
Stort utvalg hos:
a

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

Intersport Porsgrunn % ■
Meieritorvet - Tlf. 52102

■

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn
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Moderne klær for deg!
BEGYNN

"tøtter
Benytt Dem

av

våre annonsørers tjenester

Andreas

— en bank for alle!

Hvorfor ikke
nye veier......

Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

Hvorfor ikke gå nye veier med
å skaffe frem midler for å drive en
fotballavdeling som vår. Hvorfor
ikke bruke spillernes navn og
tilstedeværelse i mer grad enn
tilfelle har vært tidligere. Det
ligger mye å hente her, men det er
klart det krever visse ytelser fra
—
, ne ogS{L Kampen om reklamekronene blir stadig verre og
verre år som går og en må se
fremover. At en også må vise de
forskjellige sponsorer motytelser
må være klart og et «utlån» av
spillernes navn og tilstedevær
else kan være tingen.

Zy 7-7

. ^iåkølt ^/s
Trelast- og Bygningsartikler
Tlf. 50938 - 53026

Produsent for Telemark:

/ f

Lundetangens Bryggeri

Porsgrunn Verft a.s
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BANDY:

PÅ VEI MOT TOPPEN?

Bandysesongen er over for denne
gang. Sesongen 78/79 må sies å
ha vært en oppløftende sesong
ikke bare sportslig men også
administrativt. Bandystyret la opp
til «revolusjonerende» nytt opp
legg tidlig i fjor høst med trenings
leire og faste treningskvelder. Nå
gikk ikke Sverige-turen i orden,
men det skyldtes ikke styret, men
en heller isfattig november, der
selv Sverige ikke kunne skaffe oss
brukbare forhold. Weekend-samlingen på Grorud i Siljan ble
derimot avholdt og det med stor
suksess. Samlingen bør etter mitt
skjønn gjentas også denne høs
ten. At slikt et sted også burde
passe for andre av våre forenings
grupper bør være klart og dyrt var
det såvisst ikke.

Lysanlegg
Lysanlegget på Vestsiden skoleidrettsplass var heller ikke
denne høsten klart, men takket
være felles innsats gikk dette
igjennom. At lysanlegget har
vært en av hovedgrunnene til
den fine innsatsen våre lag har
vist er sikkert. Lysanlegg-saken
ga også tydelig beskjed om hvor
viktig et godt samarbeid med de
politiske myndighetene har å si.
Her er det om å gjøre for vår
forening å samarbeide og ikke
bare sitte på gjerdet å kreve. Det
kommer en ikke frem med.
Ellers en stor takk til Pors gjerdefabrikk for deres assistanse.

Utstyr og reklame
med iver og glød begynte en å
skaffe tilveie økonomisk støtte til
det så etterhvert flotte tilbudet
våre spillere og lagledere har
blitt seg tildel. Den støtte lokale
annonsører og sponsorer har gitt
oss viser om stor forståelse for
vår idrett. Det er derfor om å
gjøre å holde den gode kontakten
ved like. De sponsorer vi i første
rekke skal takke er, Haugland og
Lund, Intersport avd. Poisgrunn, DnC—Porsgrunn, Spare
banken Porsgrunn, Knut Slåtta,
Olav Hansen, Lundetangen Bry
ggeri, NTM, Effer, Epa og Busse.
Med støtte fra disse, men også fra
andre lot det seg gjøre å skaffe
tilveie kledlige jakker og bukser,
som brukes ved kamper og andre
anledninger. En gikk til an
skaffelse av de beste bandyhjelmer samt bandybukser av
6

beste kvalitet. Med reklame på
trøye i tillegg ble dette utstyr
såvisst ikke holdt skjult. I tillegg
til dette hadde en for første gang
også speakerreklame og eget
program til kampene. Høyttaler
anlegget utlånt fra Porsgrunn
Kommunes Fritidskontor var og
så med på å sette en spesiell
ramme om det hele. Likså de
gangene Duddi & co. var på plass
med campingvogna og solgte
pølser og buljong. Noen kroner
ble det jo igjen om ikke så mange.
Likevel var dette et tilbud til
publikum, som disse ivrige ent
usiaster fortjener.

Sportslig sett
Roald Reiersens entusiasme

del av den treningsiver guttene la
ned. Spesielt morsomt var det
selvsagt å legge Brevik laget bak
seg i seriesammenheng og siste
avgjørende kamp med 8-3 seier
ga sitt tydelige beskjed om at
Brevik-gjengen nå er på hell,
mens Pors med fortsatt satsing
bør legge sitt Breviks-kompleks
på hylla. Med en blanding av
gammelt og ungt var årets A-lag
av bra kvalitet og de ungguttene
som nå banker på bør gi laget
ytterligere fremganger. Jeg ten
ker på Jørn Arve Hansen og
Hans Olaf Berge i første rekke,
men det er også flere. Erik Bie
Johansen allerede etablert på Alaget fikk til en fin avslutning og

Vestsiden Ur-Optik

i iiw

Kåre Pettersen

Tlf. 54922

II ucotoiOcno-oicoteotue
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Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

Porsgrunn

VEST BAR

Andr. Aasland

Ss§©

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

V. Porsgrunn

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

TOYOTA

A.N.FiimiwmaLrk
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JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

REFLEX
Torggt. — V. Porsgrunn
FRUKT-TOBAKK
SJOKOLADE

ir,tJoigen»en Jtt5OS38 P<xsgnmn Vast

Komm. for Norsk Tipping A/S
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Vestsiden
Blomsterforretning

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

gn
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

som trener sist høst var nok en av
hovedgrunnene til den treningsiver våre bandy gutter viste. Sam
arbeidet med oppmann Ivar Kris
tiansen var det beste og gleden
var stor hver gang det var tid for
trening.
Treningen frem til isen var der
var den beste og til dit var
også bandyspillerne i god fysisk
form. Likevel tapte en nok de
første isuker. Det ble da syndet en
del og det overskuddet en hadde
forsvant nok som dugg for solen.
I denne perioden skiftet også
Roar arbeidssted og A-laget var
uten trener en tid før Per Dahl
overtok. Per har hatt et fint tak
med det hele og sammen med
Ivar fikk han guttene igjen på
rett vei. De siste kampene i serien
ble da også et evig seiersrekke og
det var faktisk synd at serien var
slutt med siste og avgjørende
kamp mot Brevik på Furulund.
Nå endte altså vårt A-lag opp
med 17 poeng 10 poeng mer enn i
fjorårets sesong. Det viser en god

pors

kommer nok etterhvert til å spille
en større sentral rolle i laget med
åra.
Vi setter likevel et spørsmåls
tegn ved treningsfremmøtet på
is. Det må bli vesentlig bedre hvis
vi skal få et enda bedre bandylag
enn vi hadde i år. Innstillingen
fra enkelte må endre seg vesen
tlig hvis så skal bli tilfelle, men vi
får bare håpe. Samarbeidet med
fotballen var i år betraktlig bedre
og det er vel fra begge parter
ønske om ytterligere forbedr
inger. At bandy og fotball kan
kombinerses må være klart. Det
er en klar fordel for de som har
fotballsporten som sin hovedidrett at en har konkurransefor
hold også vinterstid. Det vil
fotballen sommerstid nyte gode
av.

Aldersbestemte klasser
Med stor sikkerhet tok vi i år
det som var av TM i de yngre
klasser. Junior-, gutte- og smågutte- klassen var i år ingen

Mrø^ESTATOAMTE^
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De garderobeskap!
dn nå har tenkt å
kjøpe finner du
i
kanskje blant
a

ESSEGVil pDast

. ^Bråt/ien
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.

Stofsødvalg.

E

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

On Star
garderobe

It

Johan
Jeremiassen a.s
3901 Porsgrunn

Bjarnason Bygg
3670 Notodden

Evensen Bygg
3700 Skien

problemer å hente med seg hjem
og morsomt er det. Guttelaget i år
virket meget bra og her er det da
også de største emnene er å
hente. Morsomt er det også å se at
vi har keepertalenter i Terje
Tveit, Tor Norling og Rune
Karlsen. Vi har altfor lenge vært
foruten toppkeepere og det har vi
lidd av altfor lenge. Måtte bare
disse ungguttene fortsette i sam
me spor. Stor takk for at vi i år
har klart mesterskapeene må
også våre ledere ha. Asbjørn
Wennrød, Øyvinn Nenseth og
Thor Jensen er de som har
trukket de største lassene, Mens
Kjell Knudsen har stått for det
meste med skolebandyen, som er
en viktig bandyrekruttering.
Bandyskole og skøytedag
Endelig ble det et resultat av
hva vi i bandygruppa har pratet
om i så mange år — skøytedag.

Fotballfolket sl deres mening

SPORTEN-PORS©

Her i Porsbladet står spaltene
åpne for de som har et eller annet
å si om forball. Det har manglet
mer eller mindre «offisielle» kom
mentarer fra fotballstyret trass i

BANDYSKOLE

DIPLOM
TtoELT

Instruktører ■

Engelskmann elter Ikke

^Tjensen.tors

La oss håpe vi slipper å se
engelskmenn på vårt lag i de
kommende år. Det tror jeg vi rett
og slett ikke har råd til. Det må
være annet å satse penger på enn
hundretusener av kroner til eventuellt middelmådige spillere
eller trenere. Vi har fått bevis for
dette ved flere anledninger og
økonomien har såvisst ikke blitt
bedre med å ha disse englendere
på sine lønningslister. Hvordan

forÆ ha fullført
„ SKOLEN

\\

J

I

FEBRUAR

PORS BANPYGROPPE

TELEMARK BAN PY KRETS

Satsingen på juniorspillerne
har vært større i år enn tidligere.
Juniortrener Haraldsen har lagt
opp til storveise ting. Helsestudiobesøk har det også blitt i år
og kamper på snøføre og knall
harde treningskvelder. I tillegg

BANDY ER GØY
brakte» foreldre. Diplomene, som
var tegnet av Thor Jensen, ble
mottatt med stormende jubel.
Likså ble Norges Bandyforbunds
representant Borgar Nygård den
reneste julenisse, i det Nygård
hadde med seg ikke mindre en ti
køller, et par russiske bandyhansker og bandy- T-shirt. Spen
ningen var stor da de heldige
vinnere ble ropt opp.
Dette arrangementet må kom
me igjen. TA’s hovedoppslag fra
skolen ga også uttrykk for det.
Det viste også at bandygruppa
og sikkert også mange andre av
våre avdeiinger kan ta på seg
slike arrangementer. Morsomt
var det i allefall også for de som
har steilt med det hele. Og med
dette var bandysesongen 78/79
slutt. Fortsettelsen bør være gitt
— fortsatt fremgang og da er ikke
1. divisjon langt unna.

en kommer seg unna det maksi
mumsbeløp på en trener kan få
for sine tjenester. Det beløp er
fastsatt til 16000 kroner og er kun
å le av. Men den debatten skal vi
ikke komme inn på her. Nonamatør — linjen gikk denne gang
ikke igjennom. Den kommer nok
ved neste omgang og blir en dyr
afære for hvilken som helst
fotballklubb sikkert også for oss,
hvis nå vi velger å gå inn for den.

s

TELEMARK ARBEfDERBLAP

Sammen med Telemark Arbeid
erblad var vi arrangør av en
bandyskole med over 60 del
takere i alderen 6 til 15 år. Skolen
varte i tre dager med 3 timer
undervisning hver dag. Det ble
vekslet med inne- og uteaktiv
iteter etter som kulda fortsatt
satt i 16.17 og 18. februar. Med et
fint opplegg gikk dagene som en
lek og søndagens skøytedag ble
en virkelig fin avslutning på det
hele. Til skøytedagen hadde vi
nærmere 70 deltakere i tillegg til
de fra selve bandyskolen. Med liv
og lyst stilte deltakerne til start
under kyndig ledelse av Thor
Jensen. Deltakerne var fra 3 til
12 år og gikk en runde. Alle
startende klarte kravene
til
bronsemerket og diplom. Avsluttningsarrangementet ble vidioband- opptatt. Dette ble vist
under stor jubel under avslut
ningsfesten på klubbhuset. Her
var det brus (fra Lundetangen)
og boller, samt kaffe til «med-

purringer. Likevel håper vi også
andre har sine meningers mot og
kan komme med stoff til Porsbladet. La flere få ta del av dine
meninger er vår oppfordring!

!
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Andreas Jacobsen
og Asbj. Kjellevold
til minne
Etter nyttår er passert og i
foreningen av vår størrelse er det
vel ikke mer en naturlig at
enkelte av våre medlemmer faller
bort og ikke lenger er iblandt oss.
Andreas Jacobsen og Asbjørn
Kjellevold var 2 av dem som siste
året vandret bort, to medlemmer
som har satt dype spor etter seg
innen vår forening.
Allerede i guttedagene kom
Andreas Jocobsen med i Pors, og
det var i første rekke fotballen
som fanget hans interesse. Han
ble i en årrekke en av A-lagets
støttespillere. Nå kunne ikke

Takk for innsatsen
På hovedforeningens årsmøte
ble det skifte i forretningsut
valget. Egil Brattberg og Arne
Hesmyr sluttet etter flere års
tjeneste, og for dette ble de
overrakt en liten gave som takk
for det arbeidet som var nedlagt.
Samtidig ble også Terje Gulliksen og Helge Olsen takket for
det arbeidet de hadde utført som
varamenn til forretningsutval
get. Vi trenger folk som er villige
til å gjøre en jobb i foreningen, og
vi håper at vi fortsatt kan regne
med innsats fra de fire som gikk
ut også i årene fremover.
D.

rt

har spillerne fått anledning til å
følge A-lagstreninga etter et visst
mønster. Det betyr nok en god del
for disse unge talenter som vi har
så mange av. At dette er riktig vei
å gå for å få frem brukbare
spillere om få år tror vi bestemt.
disse guttene på den tiden trene
og spille kamper, nei paralelt
med sin aktivitet måtte de også
ta mange harde tak innenadministrasjonen. Det var således
bare naturlig at Andreas Jacob
sen ble med i en rekke styre og
komiteer, i fotballavdelingen
som formann i flere år. I årene
omkring byggingen av vårt stadionanlegg nedla han et stort og
dyktig arbeid.
Hva Asbjørn Kjellevold har
betydd for vår forening har vel de
fleste av oss eldre vært vidne til.
Også han kom med iPors allerede
fra guttedagene og også her var
det vel i første rekke fotballen
som fanget interessen. Som så
mange andre ungdommer på
Vestsiden dengang ble sjøen
hans arbeidsfelt i flere år, men da
han fra krigens dager slo seg til
ro hjemme ble Pors, nest etter sin
familie og hjem, hans store
hjertebarn. Både fotball og skiavdelingen fikk riklig av hans

viten og arbeidskraft. I årene
som fulgte etter krigen da vårt
klubbhus sto nede på Vestsiden,
var han i alle år husets far.
Foruten med i fotball og skiavdelingens styrer ble han også
med i en rekke komiteer og utvalg
og det måtte selvfølgelig ende på
toppen, som hovedforeningens
formann. Asbjørn forlangte mye
av sine styrekolleger, han kunne
være hard i sin kritikk, han
kunne tillate seg det, han gikk
alltid foran og viste veien. Selv
kom jeg tidlig i kontakt med ham.
På reiser land og strand rundt
med fotballen var Asbjørn en
dyktig reiseleder og uttalige er de
morsomme historier og minner
som er knyttet til ham. 11955 fikk
han sin fortjente utmerkelse
innen vår forening, sølvmeda
ljen med diplom. 2 kjemper som
har risset sitt navn inn i Pors
historie.
Bjr.
9
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INGEN KONGEPOKAL, MEN 2 NM-VINNERE
Vi fikk ikke Kongepokalen
under vårt eget NM i boksing i
Porsgrunn tidlig i mars måned.
Såvel Stein Halvorsen som Pet
ter R. Petersen lå flere hakk over
den bokser, som forbundet til
syvende og sist valgte til NM’s
beste bokser, Tangstad fra Tøns
berg Kameratene.
Likevel skal vi si oss fornøyd.
Petter,som den skyhøye favoritt
han på forhånd var, bokset ikke
opp til sitt beste. Han var tydelig
merket av tingenes tilstand og at
mesterskapet gikk i Pors egen
regi. Spesielt finalemøtet med
Erlin Engh fra Oslo-klubben
Vika ble knallhardt. Engh ville
såvisst ikke «legge» seg for Petter
trass i dennes store bravader
tidligere i år mot norske og
utenlanske motstandere. Med
vilje til å kjempe til the bitter end
ga virkelig Engh Petter noe å
tenke på. Engh var etter vår
mening den som kom nærmest
porseren rent kondisjonsmessig.
I det hele tatt var mesterskapet et
tydelig bevis for hvor svakt
egentlig boksesporten står for
tiden. Uten Petter og Stein i dette
mesterskapet hadde det ikke
vært mye igjen etter vår mening.
Vel Petter slet seg igjennom de
tre rundene og sikret seg et
poengoverskudd, som til slutt
skulle bli klare seierssifre, 5-0.

Det var nok vesentlig jevnere,
men dømmingen er nå slik i
boksing. I allefall det Petter
imponerte undertegnede med i
denne kampen var de ganger
Engh var på offensiven. Med et
effektivt fotarbeide var Petter
tilbake og fikk inn poengstøt
nettopp da Engh følte seg «oven
på». At Petter har mye å hente i
ringen tror vi så bestemt, men
klassen hans er og blir lett
weltervekt. Weltervektklassen
kan nok bli i tøffeste laget, men
til dette NM hadde han jo blitt
«lurt» av forbundet. Fra det
holdet hadde en jo hørt, —gå
opp en klasse, vinn denne, så er
Kongepokalen din!

SKIEN
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Thor, Tore og
Dr. Sivert»
Stein overrasket nok flere enn
meg denne gangen. Han viste
fine fighteregenskaper i finaleoppgjøret mot Trond Tomassen
fra Tønsberg, som såvisst ikke

Ja til fotball nei til bandy

10

var en hvem som helst. Stein
åpnet forrykende og fikk inn det
ene poengstøtet etter det andre
gjennom kampens første to ru
nder. En høyrekryss fra Tønsberg-gutten i tredje runde gjorde
imidlertid Stein ganske mør og vi
fryktet det verste. Vi så også
Tønsberg-guttens ene leder Ron
ald Larsen omtrent inne i ringen
i denne perioden, men det opp
daget nok neppe Stein, som
hadde mer enn nok med å holde
det gående runden ut. Likevel en
flott innsats av Stein, som lovet,
trass i giftemål, å satse på
boksingen fremover. Det skal
Pors si seg meget godt fornøyd
med, for med Stein og Petter i sin
midte er mye gjort for sporten’s
PR. her i fylket.

..... 7 f—

småreporosioner

DAMEGRUPPA:

Dette inntrykk fikk bandyfolket
før jul, da det fra bandy hold ble
spurt om en kunne tenke seg salg
av pølser og buljong i forbindelse
med kampene på Vestsiden skoleidrettsplass. Alt skulle gå til
damegruppa og med tiden til
bygging av vårt klubbhus.
—Nei, dessverre dette kunne
ikke damene gjøre for de var så
hardt belastet og ville gjerne ha

I .,

fri på vinteren. Dette ble godtatt
fullt ut, men svaret fikk et annet
tys, da en få uker senere startet
opp med kjøttbingo i fotballens
legi. Da var det med en gang ikke
problemer med å jobbe og belastningen var med engang lagt
til side. Merklig fremgangsmåte
mine damer trass i hvor flinke
dere enn er. Her lukter det
forskjellsbehandling lang vei!

Morsomt var det også å overvære
at den oppofrende boksetrener
Thor Skarnes fikk seg tildelt
diplom av foreningens formann,
representant for Telemark Idret
tskrets Duddi Kjellevold Rød.
Thor fikk diplomet for mange
årig innsats for boksing i Tele
mark. Flott gjort Thor!
Også Tore Kittilsen fikk seg
tildelt utmerkelse. Sammen med
Dr. Sivertsen, boksesportens lege
gjennom mange år fikk Tore
utmerkelse for innsats han har
gjort som speaker under stevner.
Disse utmerkelser ble utdelt av
boksegruppas formann Øystein
Nenseth.
Nevnte Øystein og hans styre
har all ære av dette arrange
mentet. Et publikum på ca. 900
gjorde sitt til at stevnet bar seg
sånn noenlunde økonomisk. Mo
rsomt var det også å se boksefjes
som Spikern, Harald Skog og
Tore Magnussen i‘hallen.
Som tidligere nevnt med Petter
og Stein som parhester bør Pors
boksegruppe ha flere god år
foran seg med hensyn til det
sportslige, så det er bare å stå på
fremover.
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Inneh. Eie & Nordahl

Lanagt. 10. Porsgrunn V. Telefon 54 320.
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Hvor er fellesskapet i vår for
ening? Det er der vel i likt monn
hos oss som i andre tilsvarende
idrettsforeninger, men dette er
likevel ikke godt nok etter mitt
skjønn. Fellestanken må mer
inn. I dag er det kun vår opp
ofrende damegruppe, som skjøt
ter dette «vervet», men også de
andre grupper bør ta del i dette
arbeidet i større grad. Den kritik
ken som denne fellestanken er
rett ut skadelig for en idretts
forening som vår.
som vår.
Tenk bare så fint det kan være
at alle uansett hvilken gruppe de
tilhører kan føle seg med ett med
hele vår forening. Dette er ikke
fullt ut tilfelle i dag, men dette
problem er såvisst ikke et sær-

Fellestanken
må mer
frem i
vår
forening
preget Pors-problem. Likevel er
det så viktig når vi nå satser på
stadig mer engasjement fra myn
dighetenes side med hensyn til
drift av anlegg etc.
Jeg har enkelte ganger merket

fra enkelte hvor «flaut» det kan
være å representere den og den
gruppa sjøl om det nettopp det er
den gruppa som faller en mest for
hjertet. Vi har fått et «motemedlemskap», som fører til at
enkelte må følge andre for ikke å
falle utenfor. Det er sikkert en
god del allerede som føler dette og
slikt bør det ikke være. Det kan
fort bli et tilbakeskritt til det lite
artige klikkvesenet. Vi ha nok
«vesen» om vi ikke skal slite med
klikkementaliteten også. Det er
derfor om å gjøre å satse på et
fellesskap i større form enn det
som har vært tillfelle til denne
tid. At vi får rette på det over
natta tror ikke jeg, men vi kan vel
ta i et tak alle sammen. Det går
best da.

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.

<J. Pettersen

Brødrene Karlsen

KJØTT- OG PØLSEVARER

BLIKKENSLAGER VERKSTED

Tlf. 52392 — Porsgrunn

Telefon 51404— Porsgrunn

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

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

Vesteicten Sk©
Paul Bjørnsen

Sykler — mopeder og påhengere.

TORVET
V. Porsgrunn

Tlf. 53594

Telf. 52121

Eneforhandler

Realfsens Elektriske
forretning A.s
Tlf. 50693

Porsgrunn

SPORTSHUSET

Alfred Sport

Tlf. 50693

A
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Komfyrer, ovner, støvsugere etc.
Alt i utstyr.

NYTT FRA TURNGRUPPA
Høstsesongen er forbi for lengst,
i år prøvde vi oss med oppvisning
til jul. Foreldre og søsken ble
innvitert til den siste tumdagen.
De to minste pikepartiene 8—10
år og 10—12 år hadde trent noen
små serier, og det ble også brukt
litt apparater. På slutten av tiden
lekte vi med ballonger. Da fikk
alle de tilstedeværende barna
være med. Det virket som om
dette opplegget ble godt mottatt
av alle, både foreldre og jentene
selv. Det hadde vært ønskelig
med bedre plass, men vi håper
det kommer en gang i fremtiden.

benyttes samme program som på
Landsturnstevnet i Trondheim i
1978. Dette skal også brukes på
Minigymnastraden i Hering i
Danmark 9.—10. juli. Dit reiser
det vel 20 turndamer.

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

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

ELEV1SJON

Ungdommens landsturnstevne er igjen lagt til Haugesund. En
del av de største jentene drar
avgårde.
Den 12. mai står Pors Turngruppe som arrangør av KM i
enkelt apparater for gutter. Vi
har fått leie Stridsklevhallen.

Porsgrunn
RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

Det største pikepartiet hadde
selv tatt med brus, og noen av
jentene pluss Elsa hadde bakt
kaker. Dette smakte godt etter
endt time, og det ble en kosestund
med musikk ved siden av. Også
dette en tanke å følge opp senere.
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ALT I BARNEKLÆR
samt oppskrifter og garn.

VELKOMMEN
til våre forretninger!
KJØTT - DAGLIGVARER

Ragna

Alle partiene er nå i gang med
trening av stevneprogrammene.
Barneturnstevnet skal avholdes
i Brevik 27. mai. Her har Daniel
fått den ærefulle oppgave å lage
et oppvarmingsprogram til mus
ikk for guttetroppen. Brevik had
de ikke noen instruktør til å ta
seg av dette. Voksent stevne blir
det i Drangedal 10. juni. Her skal

Vesteodleri)
Delikatesse

liVJA A/S

KLYVEGT. 25- Tlf. 52450
Kjøtt — Kolonial
KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292
Kjøtt ’

Erik Stodsrød

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene
Aut. Ford-forhandler

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

Porsgrunn
Sykkelverksted
Storgt. 184— Gromstul
Tlf. 50863

Enkelte lurer seg selv
..... andre er våkne — sparer og sikrer seg med tanke på fremtiden: Gjennom
de mange forskjellige spareformer vi kan tilby, oppnår De fordeler 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

Kjell Walle

Filial VEST-Tlf. 54535

Sigmund Hansen:

SENTRALBAKKEFEIDEN
SA LANGT FRA OVER

Skigruppa har hatt et arbeids
krevende år. Gruppa har jobbet
jevnt og trutt og i hoppanlegget
oppe i Rugtvedt har det vært
jobbet både sent og tidlig. Porsbladet hadde en prat her forleden
med formann Sigmund Hansen
og vi spurte han:
—Du ser vel mer positivt på
hopp nå etter flere år med
snøvintre?
—Rekrutteringen her har tatt
seg opp, men det er ennå en stund
før vi virkelig får topptalenter.
De mange snøfattige vintrene
satte oss betydelig tilbake. Like
vel er det svært gledelig å se den
fremgangen våre yngre har hatt
inneværende år. Vi har tatt for
oss av premiebordene i de alders
bestemte klasser.
—Hoppskole i år igjen?
—Jo da den har vi hatt i vinter
også med vel 25 deltakere. Her
har vi flere fine emner å bygge
videre på.

—Hvordan står så bakkene og
annlegget forøvrig i forhold til
andre anlegg her i kretsen?
—Det er klart vi er med i
diskusjonen vedrørende sentralbakke. Det er jo vedtatt å ha
sentralbakken i Rugtvedtkollen
og en videre utbygging ved
siden av den nåværende bakke
vil gi oss en moderne bakke med
den riktige profilen. Gunstig
spesielt er det at unnarennet her
vil gi seg sjøl uten særlig arbeid.
Det samme er også tilfelle med
ovarennet så og si. Du vil vel
komme inn på de feidene som har
godt om sentralbakke, så jeg får
være deg i forkjøpet her. Klubben
med svarte og hvite farger har
ennå ikke gitt seg. Der ser en
dessverre ikke på kretsen som en
enhet. Det er patriotisme til tusen
som kommer til uttrykk. Heibasen, Haug, er enig med oss og
de fleste klubbene forøvrig er
også det, men det jobbes febrilsk
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Geir Åge Olsen
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for at den «forblåste» bakken
lenger oppe i fjorden skal bli
sentralbakke. Vi får nå se hvor
dan det går.
—Men alvorlig talt Sigmund,
kan det være noe vits i all den
jobbingen dere legger ned i disse
anlegg. Gir det noe tilbake?
—Flere har kommet med de
samme hjertesukka. Det er klart
det krever enormt med arbeid og
her er jeg den første til å ta av
meg hatten for ildsjelene Arne
Findal og Egil Kristiansen. Vi
har andre også som tar i et tak
når det kommer an på det, men
makan til Arne og Egil er det
vanskelig å få. Ellers får jeg vel si |
at vi ikke kan la bakken stå. Vi
har tradisjoner og barn og ung
dom å jobbe med. Det er det som
driver oss videre. Selvsagt kunne
vi håpe flere til å hjelpe og vi
legger ikke skjul på at vi ønsker
oss mer hjelp fra foreldrene til de
ungdommer som sokner til ski
idretten.
Når det gjelder annlegget for
øvrig har vi fått et flott nytt
lysanlegg i Lille-Rugtvedt takket
være «lån» av lamper fra Vest
siden skoleidrettsplass. Leieav
talen med Rugtvedt ser også ut til
å gå i orden og med en varighet
på 40 år.
Langrennsgruppa har det tyngre
hos oss. Vi mangler rekruttering
her, men mulighetene burde være^
tilstede, hvis vi får en løsning!
med lys i Vestsida trimløype.
Denne har hatt meget godt besøk
vinteren igjennom.
—Ja, ja Sigmund Hansen, det
ser da ut som dere har hatt noe å
henge fingrene i denne vinteren.
Helt slutt er det vel ikke trass i
vi går mot lysere tider. Det skal
gjøres klart for dyster i løyper og
bakker, så arbeidsåret er vel
ennå ikke over?
—Nei du har rett i det. Vi må
jobbe videre, så selv om vi får en
lavere arbeids takt utover som
mermånedene har vi da opp
gaver nok, svarer skigruppas
formann Sigmund Hansen, som
vil rette en spesiell takk til alle de
som på en eller annen måte har
hjulpet skigruppa denne vin
teren.

FRA REDAKSJONEN:
En ny fotballsesong står for
døren. Vi var en stund litt
rådville med hensyn av Anders
Fægri «reise»til Lyn, men Roy
Martinsens overtagelse tror jeg
gikk forholdsvis smertefritt. Roy
har såvisst ikke spart spillerne
for strabaser og vel er det hvis vi
skal få oss noen gode stunder på
Pors stadion i inneværende år.
Spillermateriellet er omtrent
som ifjor med unntak av Per Erik
Kompalla og Tom Evensen. Sa
vnet av Per Erik blir nok stort,
men la oss håpe vi får tettet igjen
hullet her. At Per Erik spilte en
avgjørende rolle i vår suksessrike
78-sesong er hevet over tvil.
Hvem Torbjørn Gravklev & co.
skal putte inn her er vel ennå noe
^feivisst og noe tips vil ikke vi her
^æmme med.
Likevel var det betryggende at
Idar Marcussen ble med også
denne sesongen. Noen spørs
målstegn med saken var det jo,
men la oss håpe det hele har roet
seg frem til seriestart. At vi
trenger en Idar i toppslag må
være sikkert og kanskje i en litt
mer defensiv rolle enn tidligere.
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Bjarne Halvorsen

Han har likevel fart nok til å
komme seg frem likevel og sam
arbeidet med Jan Magnussen
kan også da bli bedre. Lengre
fremme må det bli kamp om
plassene med Brede Halvorsen,
Pål Askedalen og Per William
Nilsen som de fremste. Alle har
hatt en god vinter med bandyspill og virker fit for fight.
Hva denne sesongen vil bringe er
ennå for tidlig å si noe om.
Åpningskampen borte mot Haugar i Haugesund kan bli hardere
enn vi helst vil ha det. Med et
brukbart resultat her vil mye
være gjort. Engelskmennene i
Haugar viste store ting i fjor
årets 3. divisjon. I år får de
imidlertid et problem. Haugar
har hatt 3 engelskmenn på sine
lønningslister, men må i år «si
opp» en i det de nye bestemmelser
fra NFF sier det.

ID lå fflLæ 1EE! SAMMEN
Vi har allerede kommet godt i
gang med et nytt forhåpentligvis
godt Pors-år.
Vår forening er stor og arbeids
oppgavene er mange. Vi må
holde sammen for at felles pro
blemer skal bli løst. Selviskhet
nytter ikke selv om det mange
ganger kan synes slik.
Det jobbes iherdig for å få til et
klubbhus hele vår forening kan
nyte godt av og et sted hele vår
bydel virkelig trenger. Likevel er
det fra enkelte hold hevdet at det
er ikke det Pors trenger, men
garderobeanlegg. Garderobean
legg vil en jo selvsagt få i stort
monn i det hus en har få11 frem
på tegnebrettet. Likevel hevder
en del og de krefter har også vært
temmelig høyrøstede at vi først
må bygge en ny sittetribune med
garderobeanlegg under den. Til
hvilken pris — halv million
kroner! Hvordan skal vi få disse
penger fra — jo fra spillerinntekter hevder en del av de
samme forståsegpåere. Det er

etter mitt skjønn og hele fotballNorge forøverig fullstendig ut
opi. Når skal Pors kunne trekke
folk nok til sine kamper uansett
hvilken divisjon vi måtte havne
i? Med eventuell topplass i 1.
divisjon ville vi ikke ha trukket
mer enn 7-8000 i gjennomsnitt og
det skal en såvisst ikke skimse
av, men det er likevel ikke nok nå
da non-amatørprofilen i norsk
fotball tegner å bli en realitet
allerede fra 1980.
Selv ikke Lillestrøm med sin
toppresultater og tiltak for å
legge forholdene til rette for
tilskuere har klart å få nok
tilskuere til sine kamper, da
klarer såvisst ikke vi det i vårt
distrikt hvor motsetningene er så
store, som de vitterlig er.
Nei nå får vi enes om felles
arbeidsoppgaver. De krefter som
motarbeider slike fellesplaner ser
ikke på en idrettsforening som
Norges Idrettsforbunds inten
sjoner gir uttrykk for. Splittelse
og selvviskhet har aldri nådd

frem tidligere. La oss for Idretts
foreningen Pors skyld håpe at
disse krefter innser dette og
jobber sammen for at vi alle skal
få nyte godt av et klubbhus Pors
så absolutt trenger.
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Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning
Kommisjonær for
Norsk Tipping
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

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

PORSGRUND

, Hnsgrunds Rasdæiisfabrik A/S

Vestregt. 14 — Porsgrunn
Tlf. 51729

Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.

Offtef-frykk Br.drina Dyrfnfl, Poriflrunn

