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John Arve Olsen — en kom
mende storspiller?
Nytt bekjentskap for de fleste,
men i junioravdelingen gror det
godt og John Arve i særdelsehet.
John Arve kom fra Eidanger i
vinter og har funnet seg til rette
— en ny storspiller?

Vi presenterer her det nye styret i håndballgrupp>a fra venstre
Jan Skilbred, Turid Hiis, Trine Skilbred, Gro Jørgensen, Åf.se Christiansen,
Vidar Kristiansen og Kjell Knutsen.
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i takt med tiden!

Norges
Brannkasse

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Alt i forsikring
Branntakstbestyrer

QÅ til

Anders Bj. Kassen

Skolegt. 2

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

Telefoner 20 863 — 24 221
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avgjørelse. Dette vil først skje på
et ekstraordinært årsmøte tirs
dag 19. juni.
Vi kan røpe at i forprosjekteringen er bygget kostnadsbereg
net til ca. 2.000.000.- kr. Det er
sendt søknad til kommunen om
midler, og i den forbindelse har
formannskapet sagt seg villig til
å komme på befaring på Pors
stadion. Dette skal skje tirsdag 5.
juni. Vi må si oss glade for
at formannskapet har funnet tid
til en slik befaring. Det er nemlig
ikke alle prosjekter som får en
slik oppvartning. Forretningsut
valget skal ha møte med fotballavdelingen om samme sak dagen
etter, og hovedstyret skal behan
De store ting har ikke hendt dle det hele 11. juni. Det blir altså
siden siste innlegg.
mye møtevirksomhet i forbind
Vi har avsluttet påskoto tjonet else med denne saken i tillegg til
med en fortjeneste på ca kr. all den tid som ellers har med
38.000.-, kanskje noe n i
mn gått. Vi får håpe det gir resul
det vi hadde håpet på.
tater, slik at vi kan sett i gang
Vår presentasjonsbrosjyre ble byggingen i høst. Å ha et nytt
delt ut i slutten av april. Vi håper hus ferdig til jubileet neste år,
den falt i smak hos dem som fikk hadde vel vært midt i blinken.
den. Selv synes vi den er meget Kryss fingrene - alle som en.
stilig og gir et godt bilde av for I neste nummer følger neste
eningen. Om det gir resultater i kapittel i denne saken.
form av flere medlemmer, er det
vel for tidlig å si noe om. Brosjy
ren vil forøvrig bli lagt ut på
Duddi
Idrettskretsens stand under
Handelsstevnet i Skien i august
til utdeling.
Den økonomiske støtte til idre
ttslagene fra kommunen for 1979
er kommet. Til drift av forening
en er bevilget kr. 35.000.-. Tol
Mosse er gått bort i en altfor
anlegg og inventar er bevilget kr.
tidlig alder. Vi var alle klar over
36.935.-. Vi synes dette er meget at hun var syk, men samtidig var
gledelig. Porsgrunn kommune det utenkelig at hun var det.
har fulgt godt opp om idrettens Aldri hørte vi hun klage, hun
ønske om større bevilgninger. hadde et humør som var bedre
Sammenlikner vi med andre enn hos mange andre, skapte liv
kommuner, ligger Porsgrunn me omkring seg, hvor hun var. Hun
get godt an.
var alltid den som sa ja til å
Salget på banen er i år overtatt hjelpe til, der hun mente hun
av Damegruppa. Dermed slipper kunne være til nytte.
hovedforeningen ansvaret for Mosse var første formann i
innkjøp av varer og regnskap. Vi dame/turngruppa, og med det
har kun i oppdrag å skaffe folk til har hun plassert seg i Pors’
salg i den ene kiosken. Salget har historie. Vi vil savne Mosse, alle
hittil innbrakt et bra overskudd vi som lærte henne å kjenne. En
som vil komme godt med ved plass vil stå åpen etter henne.
eventuell bygging.
Når jeg skriver eventuell byg Vi lyser fred over hennes minne.
ging, skyldes det at foreningen
Duddi
ennå ikke har tatt den endelige

+

Moss® Magpussen

+
Einar J. Halvorsen
Innen vår forening har det alltid
vært medlemmer som har ydet
verdifulle bidrag til idrettens
anseelse, også uten å være aktiv
idrettsutøver.
Einar var en av de mange som
gjennom over femti år har fulgt
foreningen i tykt og tynt i mot og
medgang.
Anonymt kanskje for mange,
men ikke desto mindre har flere
av våre grupper nyt godt av hans
arbeidskraft som sekretær og
kasserer.
Ved N.M. på ski i 1952, vårt
største arrangement til dato, var
han kasserer. Et arbeid han
utførte med bravør.
Stillfaren og beskjeden, samvit
tighetsfull i all sin ferd og
gjerning, røbet det fine men
nesket.
Vi lyser fred over Einars minne.
A. F.

+

Frank Olsen
En av vår klubbs beste fotball
spiller gjennom tidene er falt
bort.
Når Frank ikke fikk aksle Alandslags trøya, skyldes dette
den uvanlige harde konkurranse
om en plass på et representasjonslag i Norsk fotbalFs gull
alder.
Han fikk først sjansen i 1933, på
B-landslaget som slo Sverige for
første gang i Gavle, og da som
senter back. Men det var kanskje
i årene fram han ydet sitt
ypperste, som ytre venstre. Fys
isk sterk var han ikke, men med
hans lette fine spill, eminente
tekknikk og ballfølese var han en
fryd for enhver fotballentusiasts
øye. Energi og vilje til innsats for
laget, altid i kamphumør var
Franks fremtredeende egensk
aper, som gjorde han til en
populær og avholt lagkamerat.
Hans innsats for de yngre lag i
senere år vil heller ikke glemmes.
Vi minnse ham i takknemlighet
far alle de gleder han ga oss, på
banen, rundt banen og blant
idretts venner.
Vi lyser fred over hans minne.
A. F.
3

ER VI PÅ VEI MOT TOPPEN?

A

Klær for hele familien,
utstyr til hjemmet
og IDRETTSTØY

Morild

Årets fotballsesong har for vårt vedkommende åpnet bedre enn de fleste vel hadde

håpet på - ikke minst vi på whauen»!
Guttene har i enkelte kamper virkelig vist hvordan fotball skal spilles, men det skal
også legges til - og det med rette - at laget har hatt sine svake stunder. Det har like
vel blitt poeng ut av det og da skal en virkelig si seg fornøyd.
Alle har ikke vært like enig i U.K.s utaginger i våres, men noen større forandringer
er det vel vanskelig å gjøre. Mange har ropt på Ivar Realfsen til fordel for Lars Borgar
Waage i midtforsvaret og sant må sies, så hadde Lars en svak åpning med famlende
spill. Det må likevel sies at Lars trass i en hard psykisk belastning på grunn av » spøk
elset)) med Ivar har greid seg med bravur. Det spørs om mange fotballspillere i Pors
kunne ha tålt en slik belastning , som Lars har hatt. Derfor er i allefall jeg den første
til å si at i de siste par -tre kamper har Lars også forsvart sin plass som sweeper med
glans. Backplassen hadde jo vært hans etter mitt skjønn fra starten av, men Torbjørn
& co. satset altså på Lars som sweeper og bærer frukter av det. La oss bare håpe
fortsetningen er slik vårens kamper har vist.
Årets lag har vokst med oppgavene etter flere middelmådige år i 3. divisjon - skjønt
middelmådige er vel ikke de rette ordet. Det skulle vel heller ha vært - opp og ned hvis dere skjønner meg riktig. Vi hadde jo et lag, som i heldige øyeblikk kunne slå
hvem som helst, men som i neste kamp også kunne taåe for hvem som helst. Nå ser
det ut som om stabiliteten i laget har kommet og det skal en bare være glad for.
Årets mannskap er godt - ingen tvil om det. Vi har to meget gode keepere i Jørn
Hansen og Runar Weholt og selvsagt også i vår eminente junior-kepper Kvaale fra
SEIjord og guttekeeperen Fluge skal heller ikke om mange år være langt etter en
A-lagsplass.
I forsvaret har Pål Askedalen spilt bare bedre og bedre som back og Pål er etter mitt
skjønn vårt største emne for tiden. Kraftige Tom Askedalen - nevøen til Pål har
spilt godt i de »viktige» kamper og har et steg ikke mange angrepsspillere kan klare
seg mot. Lars Borgar har vi nevnt, mens Jørn Hansen har bekledd venstrebackplassen
og har hatt et hyggelig come back. Måtte bare beinet holde!
Fremover på banen har Knut Nilsen klart seg utmerket - hissig med temperament
og gå-på lyst. Jan Magnussen med sin slepne teknikk og forståelse for spillet, mens
»hesten» Espen Gundersen har fremhevet seg med sine lange innkast og sine farlige
raids opp langs venstresiden.
Helt der fremme har Brede Halvorsen kommet igjen og bevist at han kan være det
helt store på fotballbanen - Idar M. har en fart ikke mange kan følge med, mens
Per William Nilsens hodespill er fryktet av de fleste forsvarere.
Kan vi få et bedre lag ? Jo , det tror jeg nok, men linjen vi har slått inn på er uten
tvil den beste med sterk satsing på de aldersbestemte klasser, men likevel med noe
nytt blod når det er behov for det.
La oss fortsette som vi har startet gutter , da skal " hauen" være fornøyd - og er
" hauen" fornøyd, ja da er vi jo et av topplagene i landet - kan det være enklere!

Thrond.
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Popimdresser - Trimdrakter
Turndrakter — Supporterutstyr

Benytt Ø-konomi-butikken

adidas -

ptonérsenter

FotballstOvler — Joggesko — Draktsett — Regndresser
Stort utvalg hos:
m

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

(..TERSPOftl

Intersport Porsgrunn % I
H

______ Meieritorvet - Tlf. 52102

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

k
:2T GODT INNSKUDD TELLER!

SKAV
STORGATEN 124

PORSGRUNN

Moderne klær for deg!

BEGYNN NÅ!
Benytt Dem

T@Oao^@][rfebor!kcri

av

våre annonsørers tjenester

— eo bairøk for alle!

KAS TANGEN
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

.

Å/s

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

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

Ivar Realfsen — en om diskutert
spiller i våres, — men like blå!
Foto: PD
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Porsgrunn Verft a.s

Håndballen «toger» frem

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

frliOB

Tlf. 54922

ueotoiiieno-QjQoteotuc

PORS
Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

Porsgrunn

VEST BAR

Ssso

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

service

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

Andr. Aasland
V. Porsgrunn

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

REFLEX

TOYOTA

l 3BREEN
m Vast

Torggt. — V. Porsgrunn
FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE
Komm. for Norsk Tipping A/S

Håndballavslutning på Pore. Vidar Kristiansen, i bakgrunnen i midten, har grunn til å smile over denne gjengen.
Foto: PD

Håndballsesongen er over, og
når status skal gjøres opp viser
den at Pors Håndballgruppe er i
fremgang både hva antall spil
lere og plasseringer angår. Våre
tre lag piker 13 år og 15 år foruten
damelaget i 5. divisjon kom på
henholdsvis 3., 5. og 4. plass.
Fine plasseringer som ikke blir
mindre når vi vet at to av lagene
var oppe å «snuste på tetplass».
Dessuten har vi deltatt i flere
turneringer i løpet av sesongen,
— også der med bra resultat.
En stor del av fremgangen
skyldes utvilsomt vår nye trener
av året, Gunnar Ohren som ved
hjelp av Leif Asphaug har gjort
en fremragende jobb i alle tre lag.
En jobb som ikke bare kan være
oppmuntrende hvis en tar tre
ningsforholdene i betraktning.
Kim en time har vi til disposisjon
i Porsgrunnshallen pr. uke og
det er ikke så mye vi kan rekke av
håndballinstruksjon og kondisjonstrening på den timen når
både 15 års laget og damelaget
skal i aksjon. To timer har vi i
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gymnastikksalen på Vestsiden
hvor begge pikelagene trener.
Treningsforholdene blir et enda
større problem til neste år da vi
regner med å melde på ytterligere
to lag i serien, et 11 og 17 års lag.
Det førstnevnte har forøvrig
vært trenet av Turid Hiis og Åse
Christiansen denne sesongen.
Av «prestasjoner» utenom det
sportslige kan nevnes at Gunnar
Ohren har tatt dommerkurs, og
Pors håndballgruppe har dermed
fått sin første dommer. Videre
har 12 av pikespillerne deltatt på
Idrettsskolen i Håndball som ble
arrangert i Porsgrunnshallen i
romjula. Disse 12 var: Ann
Knstin Voje, Guri Andersen,
Trude Austad, Anette Sundvall’,
Merethe Svenungsen, Hanne Iv
ersen, Sylvia Grenzfeldt, Mona
Grenzfeldt, Heidi Mørk, Bente
Olsen, Heidi Larsen og Tone
Stene.

Tradisjonen tro, avsluttet da
melaget sesongen med en hyggetur til Danmark, mens pikespill-

erne hadde sin avslutningskveld på klubbhuset.
Styret for sesongen 79/80 er
følgende: Vidar Christiansen
(formann), Trine Skilbred (vise
formann), Grø Jørgensen (sek
retær), Turid Hiis (kasserer),
Åse Christiansen (styremedlem)
Kjell Knutsen og Jan Skilbred
(varamenn).

Vestside; >
Blomsterforretning

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg - høy kvalitet
rimelig pris

Numme og Handeland
tlf. 51730 - V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Gå til

Rik

Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURAMTE^

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

ESSEM pDsist

— gro

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

■TI Star
Autorisert Installatør

I_ 3 garderobe

Porsgrunn

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

TWM/

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

Stor aktivitet i skigruppa

Damegruppa holder «koken»
I
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Mannequinoppvisning har vi
og hatt med stappfulle hus.
Påskelotteri ble det også i år.
Nå har bingoen også begynnt
igjen, så vi ser at det går mot sol
og sommer. Vi håper på en hel
hjertet og god oppsluttning.
Til slutt vil jeg på vegne av
damegruppa ønske alle forening
ens medlemmer en riktig god
sommer.

Juletrefest for barna ble også
holdt, og det var artig å se
hvordan barna moret seg.
Tiden var så kommet til vår
tradisjonelle eldrefest, og at de
setter pris på dette ble under
streket nok en gang. Allerede ved
16 tiden begynte de å komme, da
klokken var 17 var det ca. 100 stk.
tilstede.

Så var det underholdning av
Strømstad og hans ungdoms
team. Britt Meen, Anette, Hanne
og Merethe, Tor Svennungsen
har vært snill og hjelpe til ved
pianoet. Duddi Kj. Røed hilste fra
hovedforeningen og leste dikt av
Prøysen og Wildenvei, som ble
godt mottatt. Reidar Trolle Olsen
hadde tatt med seg toraderen sin
og underholdt med flere stykker.
Da var tiden inne for en god
kaffekopp, snitter og mange gode
kaker. Praten gikk livlig mens de
koste seg.
Ved 20 tiden sto så våre
menn klar for å kjøre de som
ønsket det hjem. Alle var så
takknemlige for det vi hadde
steilt sammen for dem.
8
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HOPPUTVALGET:
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Foto: Bjarne
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Formann: Sigmund Hansen,
v/formann: Arne Findal.
Sekr./kass.: Aanund Lia.
StyremedL: Kjell Knutsen,
Andreas Åsland, Halvard
Bjørnstad og Olav Dahle.
Varamenn: Arne Stenquist og
Erling Stølan.

Olav Dahle, Egil Kristiansen,
Bjørn Hamsdokka, Øystein
Numme og Åge Olsen.
LANGRENNSUTVALGET:

Ragnhild Frønes

ir' t
Det nærmer seg avsluttning
før ferien. Det er gjennomført
mange aktiviteter i gruppa.
Årsfesten vår gikk av stabelen
18/11-78 med stor oppsluttning.
Frammøtemedaljene i år gikk til
Inger-Lise Norling, Herdis Mørch, Randi Marthinsen og Ragn
hild Frønes.

Styrets sammensetning for den
ne perioden har bestått av føl
gende tillitsmenn:

T

dalsen, Stf i

•

yta,

st og
p/z-z.' Falch, Arne ' •
Gremixu ■
Li PEKOMMITT-:
Hz- zrd Bjørnst;
Zz.itse . Svein Barth •.
se og Leif Asphau.
ARKIVAR:
Eilert Jensen
VALGKOMMITE:
Eilert Jensen, Steinar Prytz og
Olav Dahle.

GENERELLE
BETRAKTNINGER
Snøen kom forholdsvis tidlig
og med jevn kulde og passe med
snø lå forholdene godt til rette
både i hoppbakkene og i løypene.
Hoppbakkene var blitt ryddet og
det var blitt kjørt en del bark i
^JLille-Rugtvedt. Lysanleggeti dis^be bakkene er fornyet og utbedret
så treningsforholdene har vært
de aller beste. Og aktivitet har
det vært nesten hver eneste kveld
fra kl. 17.00 til langt på kveld.
Dette har ført til at flere er blitt
med både av barn og voksne.
Hoppgruppa ahr vokst og det har
hersket en opptimistisk stem
ning blant de aktive. Det har
vært et godt samarbeide og en
god arbeidsfordeling.

ARRANGEMENTER:
Pors skiavdeling søkte om tre
renn, og alle disse ble avviklet
etter de terminfestede datoer.
Den 11. februar ble det arran
gert Kretsgutterenn med 113 del
takere der det ble hoppet i de to
minste bakkene. I dommerrapporten fra dette rennet finnes

slike bemerkninger som f.eks.
Rennets avvikling: Meget bra
godt preparert bakke.
Den 25. februar sto vi som
arrangør for et av rennene i
Grenlands-cupen 1979. Her var
det bare Store-Rugtvedt som ble
benyttet. Det var i alt 129
deltakere fordelt på klassene
E.g., E.jun., Y.jun., Kl. A og B.
Bakken var velpreparert og av
viklingen gikk greit.
Vårt siste renn, Områderennet
den 4. mars samlet i alt 117 del
takere fra klasse u/11 år t.o.m. kl.
15 år her ble det hoppet i de tre
minste bakkene. Dette rennet må
også betegnes som vellykket.
HOPPSKOLE:
I likhet med ifjor tok Egil Kristi
ansen seg av de helt unge
hopperne. Han gjennomførte
N.F.S.s program for hoppskole,
og ca. 20 deltakere fullførte denne
Alle deltakere fikk utdelt diplom
og merke på sesongavslutningen
den 18. april.

HOPPUTVALGETS
rapport forteller om stor aktivi
tet. Innendørstreningentoktilpå
Klyve skole den 27.9.-78. Trening
i hoppbakkene like før jul. Treningsdager mandag og torsdag,
med instruksjon av Sven Walter
Svendsen og Jan Inge Edstrøm.
Hopptreningsuke fra 2. februar
med 4 treningsdager og avslut
ning på Kongerød skole med film
m.m. Hele skisesongen igjennom
har Pors hatt løpere med i renn
rundt omkring, og mange er de
premier de har tatt med seg hjem.
I alt er det blitt 185 premier,
derav 26 førsteplasser.
Mange av løperne våre har rep
resentert klubben vår utad. Geir
Åge Olsen, Terje Åsland og Bjørn
Olav Setten var våre represen
tanter ved Områdemesterskapet,
der Terje fikk førsteplass, Bjørn
Olav 2. plass og Geir Åge ble nr.
3. i sine klasser.
Bjørn Olav Setten var deltaker
ved landsrennet i Holmen I.L.
Her ble han nr. 62. Terje Åsland
ble tatt ut til Donald Duck-rennet
i Kongsberg. Han ble nr. 28. Terje
og Geir Åge var representert ved
Hopp treff i Vinje. Terje ble
kretsmester, kl. 13 år i Rugtvedtkollen.

LANGRENNSGRUPPA
vår må i år betegnes som liten,
men med en jevn og god innsats
av de aktive. Fellestreninga be
gynte i slutten av september, med
onsdag og fredag som treningsdager. Arne Stenquist og Stei
nar Prytz har ledet treninga.
Jevnt over har rundt 100 aktive i
alderen 11 til 18 år møtt fram på
fellestreniga. Dette er ikke
mange, men til gjengjeld har de
vist seg som en jevn «elite
gruppe» hvor samtlige har fått
flere premier i sesongen.Det har
vært mange gode enkeltpresta
sjoner, uten at noen spesielt skal
fremheves. Til sammen er det i
sesongen blitt tatt 76 premier, og
av disse er det 12 førstepremier.
Jan Helge Larsen og Ove Geir
Henningsen tok sist høst B-kurs i
langrenn.
Det har i år vært arrangert 2
klubbrenn ved Ånnerød. Arbeiddet med treningsløypa på Vest
sida går etter planen. Løypa er
ferdig ryddet. Litt steinsprenging og masseforflytting står
igjen, og så kan reising av stolper
ta til. Men det det nå står på er
penger. Hvordan vil dette bli
prioritert av Hovedforeningen?
Gruppas ønske er nå å få lys
løype slik at trening kan foregå
om kveldene og i skiterreng. Hvis
ikke kan dette føre til at våre
aktive løpere søker over til andre
klubber der forholdene ligger
bedre til rette for trening.
Og så følger liste over skiavdelingens klubbmestere:

FOR LANGRENN:

Gutter 9 år: Steinar Nilsen
Gutter 11 år: Terje Prytz
Gutter 12 år: Jan Ove Jansen
Gutter 17 år: Ove G. Henningsen
Gutter 18 år: Jan H. Larsen
Jenter 12 år: Kari Stenquist
Jenter 14 år: Ann Kristin Prytz
Jenter 18 år: Tove Stenquist

INNSATSPREMIEN
i langrenn for 1978/79 tifaller:
Tove Stenquist, 43 poeng
Terje Prytz, 36 poeng.
9

FOR HOPP:
Klasse 8 år: Jørn Jonsås Olavsen
Klasse 9 år: Steinar Numme
Klase 10 år: Eva Ruud
Klasse 11 år: Tor A. Stølan
Klasse 12 år: Tor Gunstrøm
Klasse 13 år: Terje Åsland
Klasse 14 år: Roger Hansen
Klasse 15 år: Bjørn 0. Setten
Her gikk INNSATSPREMIEN
til Tor Arne Stølan med 212 p.

Den 18 april var det sesongavslutning for løpere på Kongerød
skole. Der ble det vist film, og det
var foredrag av Villy Norborg, og
det ble servert brus og pølser til
alle. Til slutt fikk så alle som
hadde vært aktivt med en premie
som takk for innsatsen.
Dommerne våre har også i
vinter latt høre fra seg. Alle er
blitt tildelt oppgaver både på
kretsplan og på landsplan. Hans
Haukenes var måldommer ved

KONTINGENTEN
Også denne utgave av bladet blir
sendt til alle som er medlemmer eller som står i kartoteket. Det
blir lagt inn en giroblankett i
bladet. De som vet med seg selv
at de allerede har betalt, kan bare
kaste blanketten, og de andre ber
vi om å betale inn på postkon
toret.
Burde ikke alle medlemmer føle
seg forpliktet til å vite hva for
eningen driver med av forskjel
lig aktiviteter? Dette får man vite
gjennom bladet. Dessuten er
man med på å støtte opp om
bladet økonomisk. Vi klarer ikke
ved hjelp av annonser og et for
lite antall abonnementer å dekke
utgiftene.
Derfor kjære medlemmer, følg
opp - betal kontingenten på kr.
20.-.

Duddi

N.M. i stor bakke i Skui den 17/279. Hans Haukenes, Egil Kristi
ansen, Olav Dahle og Gunnar
Tygesen fungerte som hoppmåiere i Den norske Hoppuke i Skui
den 18/3-79.
Vi har fått 3 nye hoppdommere
og 1 måldommer. Og disse er:
Olav Dahle, Erling Stølan, Bjørn
Hamsdokka og Gunnar Tygesen.
Bjørn Østland har flytta over til
I.F. Herkules.
ADMINISTRATIV
REPRESENTASJON:

Egil Kristiansen og Aanund
Lia er begge medlemmer av
Grenland skidommerlaug. Aa
nund Lia er formann for Trimutvalget i Grenland Skikrets. Halvar Bjørnstad er medlem av Kret
sens langrennsutvalg.
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Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander
og med en totalomsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi bud
sjetterer med 78 mill, kroner i 1975.
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Til bandygruppa
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Takk for den fine blomster hilsen
jeg fikk under mitt sykehusopp
hold.
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Henry Hegna
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HERRE - TURN
Det har vært større søkning til
Herre-turn i år enn tidligere, og
det tilbudet som turngruppa har
lagt opp til, for mannfolkene på
Vestsiden, viser at flere nu oppdagaer at det er behov for den
enkelte å holde seg i form.
Opplegget med turningen er
lagt opp, slik at alle aldersgrup
per kan delta.
Håper med dette, at flere vil
møte frem, når vi starter opp
igjen til høsten.

TAKK!

Jan Magnussen

Distriktets største
I jforr etning

Først og fremst så ser vi fram
til å få vår egen lysløype. Som før
nevnt er allerede mye gjort, men
lyset mangler.
Ved den årlige kontroll av tri
buneanlegget viste det seg at den
nord-vestre tribunen ikke kan
brukes. Dette må rettes på snar
est. Lysanlegget i Store-Rugtvedt er nedslitt og lite tids
messig. Vårt ønske er å få fornyet
dette. På vår ønskeliste står også
oppført bedre bakkeforhold.
Så takker vi for en god skise
song og håper at noen av våre
ønsker må gå i oppfyllelse.

STYREMØTER:
Det er blitt avholdt i alt 8 styre
møter i denne sesong.

Daniel Teigen

En hjertelig takk for all opp
merksomhet i forbindelse med
min mors sykdom og bortgang.

ØNSKER FOR KOMMENDE
SESONG

555

K4

SB
Det skjer ikke så mye på
boksefronten på den tiden av
året, men kjenner vi våre boksere
rett trener de for fullt til en ny
sesong. Den siste som var i
ringen denne sesongen var Tom
Gisle Skarnes, han var med på et
norsk lag som bokset mot et
engelsk lag i London i mai.
Tom Gisle som har hatt et lite
opphold denne sesongen tapte
for den Syd-Engelske mester
Micke Walker. Tom Gisle klarte
seg meget bra, men har ikke vært
i ringen i år så det er vel litt av
årsaken til at han ikke gikk helt
til topps. Det norske laget tapte
forøvrig 7—3, mot det engelske
laget. Vi i Porsbladet ønsker
boksegutta lykke til i neste
sesong.

oa

i 51U ' :

: ^5.

&

w

i

j!

.. -.-.-■.•qi...

■“ ps.

af

_L
.

-•

lp
lp

I

«Ru

I
i

. J

*•

I

mw -ø@[fq© øøo røt

__

**

I
l

l
i

i

i

___
D

ERVICE-SENTER
"K
!V
m

Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

k
F

FOTBALL-TEORI
Noen betrakninger omkring den teoretiske skolering innen fotballen.
Etter å ha fungert som instruk
tør ved Telemark Fotballkrets Bkurs i to vintre, spør jeg meg selv,
hvorfor er ingen «Porsere» med
på kursene?
Vinteren 78 var det kun en
porser med på kretsens B-kurs.
Odd derimot hadde med opp
mann, og halve A-laget. Blir det
ikke gitt informasjon nok til våre
medlemmer om kretsens- kurs
virksomhet eller er vi rett og slett
ikke interesserte? Dette spørs
målet og mange flere har jeg stillt
meg selv og andre.
Jeg er klar over at det er mange
innen klubben av den eldre
garden som har tatt mange av
disse kursene. De jeg sikter til er
den yngre garde.
En skal være klar over at det
ikke bare som trener en drar
nytte av slike kurser, men også
som fotballspiller utvikler en seg.
Moderne fotball har etter hvert
begynt å fordre mer av den
enkelte spiller. For å få publikum
og med det penger å drive for,
kreves større prestasjoner og
framgang. Framgangen krever
igjen rasjonell trening og ved å
utvikle sine teoretiste kunn
skaper i takt med de praktiske
oppnår man etter min mening
størst mulig fremgang. Ved å
legge opp treningen på rette måte
legger en grunnlaget for bedre
fotball. I tillegg til rett trening
må man også følge fotballens
utvikling. Jeg tror mye kan
tilegnes gjennom gode trenere,
med det er også en fordel at
spillere selv holder seg orientert
om utviklingen inne fotballen.
En blir vel aldri enig om hva
som er riktig fotball, men forut
setningen er at en følger med på
det som skjer utenfor sin egen
bane. Ved å ta trenerkurs o.l. blir
en holdt informert om hva som
skjer ute i verden kring fotballen.
Det som kjennetegner dagens
fotball er teknikk, tempo og
hardhet. Noen holder fremdeles
på den avleggs tanken om publi
kumsvennlig fotball, men dag
ens fotballspillere er så godt trent
fysisk, psykisk og ikke minst
12

Jeg vil ikke med dette hevde, at
for å bli en god trener eller
fotballspiller må en har trenerkurs o.l. Men på en annen side
kan jeg ikke se annet en fordeler
ved bedre skolering ved å benytte
seg av de gode tilbud som Norges
Fotballforbund gjennom kretsen
tilbyr oss.
Kanskje er det en måte å vise
ansikt utad ved at flere «blå» tar
disse kursene. Ved at flere følger
. opp dagens kurs kunne /i kan
Det er i Pors det siste året inn skje komme fram til et ppleg
ført et system hvor juniorer blir med godt skolerte egn h reftei
inntatt i A-lags-stallen for en helt fra de aller yngste ■
ti^^
kortere periode. De får her føle A-laget.
hva det fysisk vil si å komme med ,
Vi har i dag inge
‘.illits
på A-laget, men hva med teorien, . mannskrise i Pors. Det c ■ flinke
forsømmer vi oss ikke her?
folk over hele linja fra de ?.; inst-Det er vel når diskusjonen om og oppover.
taktikk og systemer at de unge
Jeg tror allikevel vi har mye
ikke følger.
å lære om riktig opplegg for de
Ser en på den taktiske utvik yngre, det er her vi må legge
lingen ser en jo at de mest frem grunnlaget. Vi har store klubber i
gangsrike lagene starter angre landet som ikke har bassert sin
pet fra et forsterket forsvar. Fra rekruttering og virksomhet på
systemer som 4-2-4, som Brasil kjøp av spillere, men som rekrutt
innførte under VM i Sverige i erer fra egen junioravdeling med
1958 har det jo utviklet seg nye godt resultat. Det er ikke nok
systemer fra dette igjen som 4-3- bare med gode lederegenskaper,
3, 3-2-2-3 og 3-5-2. Alle disse vi må også ha ledere og trenere
systemer har jo en rød tråd i seg, med den rette teoretiske og
det å gjøre det så vanskelig som praktiske skoleringen.
mulig for motstanderen å nå
Vi har i de siste årene hatt en
målet. Utviklingen videre har jo meget god junioravdeling. Man
ført til at hele laget i dag fungerer ge av disse er i dag aktuelle oqA
som forsvar og angrepsspillere. med i A-laget. Jeg tror Pors er
Når motstanderne har ballen vei fremover med en god bredde
fungerer hele laget som forsvar. av egne juniorer.
Når vi selv har ballen fungerer
La det ikke bli med disse som
hele laget som angripere.
det ble med oss selv i A-laget. Da
Ting som å gjøre seg spillbar i de gamle falt fra var vi ikke godt
rette øyeblikk ved å gjøre ett nok rustet med juniorer til å ta
rykk, passning og rykk inn i spill- over. Vi måtte ned en divisjon og
bare posisjoner, veggpasninger, bygge opp på nytt.
kamuflerte passninger, mot til
Ved de rette opplegg for de
ån drible i angrepssoner og drib- yngre kan vi kanskje slette ut det
ling i vekslende tempo. Alle disse som kalles generasjonsskifte i
tingene er med på å gjøre et lag laget. La oss håpe at vi igjen kan
godt. Det er dette og mye annet vi komme oss ut av dette «vakum»
trener for hele vinteren og året og opp der vi hører hjemme,
forøvrig. Ved den rette skolering, nemlig i 1. divisjon..
ikke bare praktisk, men også
Dere har når dette skrives
teoretisk økes muligheten for at gjennomgått vintertreninga og
spillerne skal kunne oppfatte og alle forberedende treningskam
tilegne seg disse tingene og per. Det er bygget videre på det
fotballens mange finesser for system og den spillestil som
øvrig lettere.
Anders Fægri innførte i laget.

taktisk at solonummere ikke
fører fram.
"Fotballen i dag fordrer spillere
med god teknikk, hurtighet forent
ent med god fotballforståelse.
Det er i denne sammenheng jeg
mener våre unge fotballspillere
burde skoleres mer teoretisk sett.
Når juniorer kommer inn i en Alagsstall i dag, møter de godt utdannede trenere som snakker et
språk som de fleste ikke forstår,

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
V. Porsgrunn

I toppform
Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

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

SPORTSHUSET
Sykler — mopeder og påhengere.

TORVET
V. Porsgrunn

F®’

Tlf. 53594

Telf. 52121

Eneforhandler

'O
MLL•iilJA A/S

ALT 1 BARNEKLÆR
samt oppskrifter og garn.

Alfred Sport
Vestsiden
Delikatesse
Smørbrødbestillinger mottas.
Alt fra eget kjøkken.
Fiskemat og delikatesse.

VELKOMMEN
til våre forretninger!
KJØTT - DAGLIGVARER

«UHi

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

A
S

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene
Aut. Ford-forhandler

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

Porsgrunn

KLYVEGT. 25- Tlf. 52450
Kjøtt - Kolonial

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

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, 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
Filial VEST-Tlf. 54535

FRA REDAKSJONEN
Den 12/5 i Stridsklevhallen, slo
Pors gutteturnere virkelig til,
med at vi fikk 2 kretsmestere med
Pål Romnes i skranke og Truls
Moen i ringer og svingstang,
deretter ble Kjell Valle nr. 2
sammenlagt under 12 år og Ove
Rød nr. 3 under 14 år.
Med dette siste storstevne som
ble arrangert, viser det at Porstumeme er på rett vei fremover,
og at vi nå konkurrerer på
samme nivå som Odd, Urædd og
Langesund. På tross av at vi
ennu mangler apparater i gym
salen, og at vi må ut til de andre
klubbene å turne, viser fremmøte
og iveren i salen at guttene vil
noe, og de vet at ved intens
trening så kommer resultatene.
Denne våren har vi vist utad at
vi har en sterk og konkurransevillig guttetropp. I B.B. konkur
ransen, der vi sammen med de
øvrige klubbene, turnet mot et
sterkt Aust-Agder lag, fikk vi
hederlige plasseringer.
Den første plaketten i turn
erobret vi ved et stevne Urædd
arrangerte i Kjølnes-hallen, da
fikk vi delt 1. plass med Urædd.
Truls Moen som i vårens cupstevner har vist en økende formkurve, slo til ved et stevne på

Resultatmessig er det veldig bra,
kanskje det ikke fungerer like bra
i system enda, men når det er
sagt må jeg få lov til å berømme
de tre som steller med laget for
friskt pågangsmot og mot nok til
å prøve hoe nytt. Uansett hvor
dan det går og hva resultatene i
serien måtte bli så får vi på
«Hauen» prøve å hjelpe til så godt
vi kan.
Om vi skulle klage mye en
gang i blant, så vet vi jo alle at
det er mye lettere å stå der å gjøre
det riktige som å være på banen.
Lykke til med neste sesong
gutter!
«Midlertidig Bambling»
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Urædd, da han vant i klassen
under 12 år.
Det som nu står igjen å delta i,
er barneturnstevne i Brevik den
27. mai, da det blir fellesoppvisning, med de andre klubbene i
gymnastikk/musikk, da vil Pål
Romnes fra Pors være forturner.
Telemark Gym- og Turnkrets
innviterer til en sommerleir i
Kragerø den 3-7 juli, der ca. 20
gutteturnere og 20 jenteturnere

fra Telemark vi turne og feriere
sammen med turnere fra AustAgder.
Målet med en slik leir blir å
skape et godt miljø turnere
imellom, og en håper også at
treningen vil gi gode utslag ved
høstens stevner.
Ønsker alle turnere en god
sommer.
Instruktør
Daniel Teigen

p
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Nr. 6

Juni 1949

4. årgang

Nok et Porsblad har kommet ut
og vi har sommeren over oss, med
de gleder den kan bringe med seg.
Likevel er det ikke stille i en
forening som vår. Det skal av
vikles Norway-cup, der vi igjen
skal få bevist at Pors har en
junioravdeling utenom det van
lige med ildsjeler, som jobber
natta med for de blå farger.
Likeså har vi de som ofrer sin
sommer med bingospill uke etter
uke. Imponerende innsats!
På så og si alle kanter holdes
aktiviteten igang. Vi er en stor
idrettsforening, så hjulene må
ikke stoppe. Der. rang det skjer
tror jeg ikke do. / r1 ■? Pors-navn
’/ger ikke til
denger, for
- merferien
Porser*
. . . forening.
fremfor -;in eg-?'
som enMed slike «ens-.
kelte andre kaib oss på Vest
sida, kan et hve ' idrettslag mi
sunne oss. Vi er roe for oss sjøl.
Det må vi bare innrømme men
likevel være lykkelige for!

om ikke Aksel Fjeld bør ta seg permisjon fra
skigruppa en stund utover nå, og i stedet ofre
seg endel for fotball-spillerne igjen? Noe
Norgesmesterskap på ski ble det jo ikke i
denne omgang, så Aksel skulle ha anledning
til i alle fall å ta seg av A-laget om ikke mer
enn en time eller to pr. uke. Det beste er
bestandig godt nok, og i dette tilfelle mener
jeg at Aksel er det beste. Med sin innsikt og
erfaring tror jeg absolutt at han kunne få
det til å gli den rette veien igjen, slik at de
resultatene vi har ventet på temmelig lenge
nå, kunne bli til virkelighet. Jeg vil si det så
sterkt at når vi har en slik kapasitet som
Aksel, så er det dårlig økonomi, ja rent ut
sagt sløsing, ikke å benytte oss av ham, og
at. han ikke har glemt sine gamle kunster,
tror jeg vi kan være sikre på. Derfor: la
A-laget nyte godt av Aksels instruksjon. Han
tar sikkert et tak, hvis han blir spurt.
Nolo.

Under redaksjon av en komité.
Abonnement kr. 5,— pr. år.
Løssalg kr. 0,50 pr. stk.

var.

bladet
for 30 år
siden

Thiond Kjellevold

Thrond

Bjarne Halvorsen

Mon tro

PORS

blad en riktig god sommer. La
ikke Pors-navnet tape seg selv
om sommersolen slikker rundt
vårt langstrakte land og hvorhen
du porser måtte befinne deg. Ha
Pors i dine tanker - Pors trenger
din støtte - god sommer!

Når avisa vår i 1949 vil komme ut under
redaksjon av en komité på 3 medlemmer,
skyldes ikke dette at et lyst hode har funnet
ut at det er bedre å ha 3 til å skrive avisa
enn den stakkars enslige redaktøren, men
utelukkende at en vil forsøke å fordele det
forskjellige arbeid som utgivelsen av avisa
fører med seg. Nå, som før, gjelder altså den
gylne regel at det er medlemmene som igrunnen skal sørge for stoffet. Hvis det skulle
ha hersket noen tvil om dette, håper vi at
denne misforståelsen nå er ute av verden.
Red.-komitéen.

Espen i kjent stil — innkast — s& godt
som corner.

Porsbladet har igjen sett dag
ens lys og igjen må jeg si meg
godt fornøyd med responsen fra
de forskjellige gruppene. Stoffet
fra de kanter har økt og det burde
gjøre vårt medlemsblad mer lesverdig for alle uansett hvor de
måtte ha sine «røtter».
Neste nummer av Porsbladet
hadde jeg tenkt skulle komme ut i
september. Derfor setter vi fris
ten for innlevering av nytt stoff
til 10. september. Husk dette - og
for dere andre, som brenner etter
å si deres mening, men likevel
ikke får det fram kan en jo
benytte seg av telefonen til
undertegnede (52 509), så skal vi
vel få noe ned på papiret.
Pors står forøvrig for neste års
17. mai arrangement. Da må vi
støtte opp. Det er god PR for for
eningen og det trenger vi. Likeså
burde vi få barnelekene hit neste
år, den tradisjonen synes jeg
burde være en fast regel. Et sam
arbeid med skolens samarbeids
utvalg burde la seg gjøre.
Så vil jeg tilslutt ønske alle
porsere og lesere av dette Pors-

Knut Nilsen har ingen grunn til å holde
seg til hodet. Knut har klart seg
overbevisende.

Vi i redaksjonen er
fremdeles takknemlig
for stoff til bladet, sett
dere ned å skriv deres
mening.
Red.
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13 REVI

få tø mye
på kaffeburdlem

NO|

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
Rjisgrunds Fbrselænsfabrik A/S
Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.
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