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TEXACO
Vi utfører

SMØRING-OLJESKIFT

VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i

BILREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND
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FORMANNEN sier

SPAREBANKEM

Resultatet er usikkert —

Heigarder — Bruk

Spesialfimia i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

Branntakstbestyrer 

Anders Bj. Kassen 

Skolegt. 2

Tlf. 52238 - 50684 

Porsgrunn

SPAREBANK

Banken der du bor.

enåin & <SerDice^>
Porsgrunn — Tlf. 53410
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BREVIK, EIDANGER* PORSGRUNN

oktober og krever vanligvis mye 
arbeid. Gruppene har fått be
skjed om å gjøre en del forarbeid
er som vi håper skal gjøre arbei
det lettere for oss.

Jubileumskomiteen er i gang 
med planleggingen for neste år. 
Det er foretatt en del arbeid i 
marken. Jeg antar komiteens 
formann, Egil Brattberg, vil si 
noe om dette i en senere utgave 
av Porsbladet. Fritidsklubben er i 
gang igjen på 6. året, og vi regner 
med at mange av våre yngre 
medlemmer og andre ungdom
mer fra Vestsiden finner veien til 
lokalet når den har åpent.

Hovedstyret skal ha befaring i 
Rugtvedtkollen 8. september. 
Spesielt tribuneanleggene trenger 
en utskifting, og skiavdelingen 
ville gjeme at også andre enn de 
som vanligvis ferdes i bakken 
skulle se hvordan det står til. Det 
var alt for denne gang.

Norges 
Brannkasse

slippe bygging av tilfluktsrom. 
Det er noe som vanligvis blir 
innvilget. STUI-søknaden skal 
ikke sendes før senere på året. 
Her er det nye regler. Kommun
ene kommer sterkere inn i bildet. 
Lagene kan ikke lenger sende inn 
søknader direkte, kommunene 
sender samlet i prioritert rekke
følge. Kommunen har enda ikke 
fastsatt frist for innsending. Un
dertegnede var forøvrig på en 
konferanse i Bø angående tippe- 
middelsøknader 28. august. 
Fylkets kulturadministrasjon ar
rangerte. Den ga god informasjon 
som jeg håper vi skal ha nytte av.

Ellers står søknaden om midler 
til drift, anlegg, inventar for 
døren. Denne skal være inn 15.

qå til
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5. Her fikk .et til å
legge fram planene, de bygnings
messige og utnyttelsesmulighet
ene av et nytt hus. Videre fikk vi 
sjanse til å presisere nødvendig
heten av en utvidelse. Vi hadde 
inntrykk av at Formannsskapets 
medlemmer så positivt på tiltak
et. Vår søknad var på 
1.250.000,—. Ut fra hva som var 
prosjektert og gjennomført i 
andre deler av kommunen, håpet 
vi at også vår bydel kunne bli 
tilgodesett.

Ved behandlingen i Formann
skapet 21. august gikk man inn 
'for en bevilgning på 450.000— i 
direkte tilskudd med 800.000,— i 
kommunegarantert lån. Kom
munen skal dekke renter og 
avdrag på dette lånet de tre 
første årene.

Dette er naturligvis mindre 
enn det vi søkte om, men det vil 
si at vi i dag har de nødvendige 
1.250.000,— på handa for å 
kunne sette i gang bygging, noe 
som vi må ta stilling til på et nytt 
ekstraordinært årsmøte. Dette 
møtet vil bli holdt så snart 
bystyret har behandlet saken 27. 
september.

I mellomtiden går saken sin 
gang. Brannstyret har behandlet 
planene, og i sitt neste møte vil 
Bygningsrådet gå gjennom pro
sjektet. Det vil bli tatt kontakt 
med Sivilforsvaret slik at vi kan

/©LPTroixA
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Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

3ANDYGRUPPA 
hair begynt treninga

På og ved Vestsiden skole går 
det med liv og lyst med hensyn 
til bandytreninga. Den gode 
sesongen 78/79 vil en gjerne skal 
fortsette og fra bandygruppas 
side er det gjort alt for at så skal 
bli tilfelle. Nå står det på 
spillerne og deres treningsiver.

Spillermateriellet bør være 
godt nok til å hevde seg helt i 
toppen i år igjen. I årets serie ser 
Tåsen og Bragerøen ut til å være 
de hardeste motstanderne, men 
likevel ikke umulige. I fjor ble 
som kjent Bragerøen slått på 
Vestsiden. Også årets sesong blir 
ytterst hektisk og bandysporten 
generelt kan ikke få sitt naturlige 
oppsving så lenge en ikke har 
kunstisbaner til rådighet. 1.5 
måned skal årets 14 kamper gå 
unna på. Det blir minst to 
kamper i uka!

Bandygruppa har trening tre 
ganger i uka nå med en frivillig 
trening på søndag. Vi nevner her 
treningstidene: Tirsdag kl. 18.30, 
fredag kl. 18.00, lørdag kl. 14.00 
og søndag kl. 10.00.

For at den siste treningen, på 
søndag, skal bli mest vellykket 
håper en i år at ”torvgjengen” 
heller tok sine samtaler ved 
Vestsiden skole. I allefall til 
klokka nærmer seg tolv!

Interessen utenfor selve tren
ingen og banen har alt å si for 
miljøet rundt bandysporten. Her 
skal det være en blanding av lek 
og moro, men likevel alvor nok 
så vi kan oppnå liknende resultat
er med de vi klarte i fjor.

Treningen i år vil bli ledet av 
uk-medlemmene Nils Olaf Isaks
en og Ivar Kristiansen og med 
meg selv som leder. Vi legger opp 
til kan hende en hardere disiplin 
enn tidligere. Det vil bli lagt vekt 
på kondisjon og styrketrening, 
slik at de spillerne som ikke har 
bedrevet fotball i sterkere grad 
skal komme opp på et brukbart 
nivå.

En håper i år på at flere av 
juniorene vil slå ut i sterkere grad 
enn tidligere. Likevel er det ikke 
like lett å komme inn på et 
bandy lag i 2. divisjon, som i 
fotball — merkelig nok. Vi har 
likevel flere svært lovende ung
gutter som banker på for å sikre 
seg en plass på laget og for dem 
er det absolutt viktig å være med 
på den bandytreninga som skjer 
på denne tid.

Vi skal komme nærmere til
bake til bandysporten i neste 
nummer av Porsbladet — jule
nummeret.
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ENDELIG BLE DET VÅR TUR! i

Benytt 0—konomi-butikken

' i

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

Moderne klær for deg!

Benytt Dem

rr@iJmwksbmk<m av

våre annonsørers tjenester

— ein føank for alle!

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri

Porsgrunn Verft a.s
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STORGATEN 124 PORSGRUNN

Klær for hele familien, 
utstyr til hjemmet 
og IDRETTSTØY

KAS TA^GE^
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping
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KNUT SLÅTTA - Nordenbygget 

Storgt. 136 - Tlf. 53501 
3900 Porsgrunn

Fotballstøvler — Joggesko — Draktsett — Regndresser
IHHI Stort utvalg hos: m

Intersport Porsgrunn % I
_______Meieritorvet - Tlf. 52102 I

. Å/s
Trelast- og Bygningsartikler 

Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

odidas
Morild Spwtt f

Poplindresser — Trimdrakter 
Turndrakter — Supporterutstyr

Utsnitt fra det ekstraordinære årsmøtet i sommer, som behandlet vårt 
fremtidige klubbhus. Vi ser øverst f.v. Arne Findal, Vidar Kristiansen 
Otto Malmgren, Helge Madsen, Per Dahl og Tore Sjåberg Venché 
Kristiansen, Ragnhild Frønes, Liv Meen og Gerd Olsen "Dutte” 
Realfsen, Finn Morten Steen, Roy Martinsen, Lars B. Waage og Bernt 
Johansen. Foto Thrond. 8

ET GODT INNSKUDD TELLER!

BEGYNN NÅ!

1 ix

Vi har vært freidige nok til å 
anta, at vi virkelig kommer i gang 
med det kombinerte grende/gar- 
derobe-hus som vi så absolutt 
trenger. Det er mange som har 
hevdet og sikkert også med rette 
at nå fikk det være nok på den 
andre sida av elva. Likevel det er 
ikke det vi her og nå skal legge 
størst vekt på. Nå må vi alle 
krysse fingrene for at vi innen 
idrettsforeningen Pors virkelig 
kan få satt disse byggeplaner ut i 
livet.

Selv om vi nå freidig har gått 
ut med at nå skal også vi få oss 
tildelt midler i tillegg til de vi 
selv kan bidra med til altså å 
bygge vårt eget hus, er det andre 
instanser som til syvende og sist 
bestemmer. Prioriteringen fra 
Porsgrunn Kommune har svært 
mye å si og det valget vi nettopp 
har gått igjennom kan få alvor
lige konsekvenser for o. 
Vestsida og Pors i særdele 
så måte. Vi har ingen garar 
at skifte vil støtte oss. De 
vært antydet at så ikke er :
— vi sier ikke mer her.

Trass i det siste avsnitt mec 
malurt får en gå ut i fra av 
sjansene for at vi nå skal fa oss et 
eget hus er meget gode. Hva kan 
vi så få da bygget står ferdig? I 
tillegg til det garderobeanlegg 
som nå eksisterer vil en få 4 nye 
garderboer, 2 nye dusjanlegg, 
egen styrketreningsrom, dom- 
merrom, egen garderobe med 
toalettanlegg til storsalen, samt 
egne toaletter i tilknytning til 
garderobene.

Over dette garderobekomplek- 
set vil en få en storsal på 223 m2 
i tillegg til den salen som i dag 
eksisterer. Her vil hele Vestsidas 
befolkning og nedre del av Skien 
være godt stilt fremover. Det vil 
bli et større kjøkken enn tidlig
ere, diverse lagerrom, foaje og 
dessuten mulighet for å utvide 
salen med den salen som i dag er 
tilgjengelig.

Etter mitt skjønn et meget 
praktisk og nøye planlagt hus 
noe da også kommunens folk har 
gitt uttiykk for. Så får en altså 
krysse fingrene om hva bystyret 
har å si til disse planer og de 
bevilgninger formannskapet har 
satt frem. Videre må en ha nok 
et ekstraordinært årsmøte for at 
idrettsforeningens medlemmer 
skal kunne si sitt syn på saken. 
Byggestart i høst? La oss håpe 
det! Thrond



BLIR DET ET JUBELÅR? PORS/.
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Porsgrunn

Andr. AaslandVEST BAR Esso service
V. Porsgrunn

TOYOTA

A.N.Fumnemark

FWCWESTAURANTEN

E

ESSE^ pUast)

^Dråtken-\T

Autorisert Installatør

Porsgrunn
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Gunnar Jorgensen Tlf. 50538 Porsgrunn Vest

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Opptakten og høststarten har 
gjort at vi har fått visse forhåp
ninger om både det ene og det 
andre.

vår forrige opprykkssesong til vår 
fornemste fotballserie.

Vi merker oss også at Erling 
Mathiesen ble valgt og engasjert 
som trener. Erling går for å være 
en kapasitet og har en egen evne 
til å gli fint inn i et nytt miljø.

Stedet hvor Porsere 
stikker innom når det 

gjelder aviser og blader.

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

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 — Porsgrunn

FRUKT-TOBAKK 
SJOKOLADE

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

KLÆR TIL ENHVER! 
Stort utvalg - høy kvalitet 

rimelig pris

a

v/ Broen 
Storgt. 84b — Porsgrunn 

Tlf. 50834
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REFLEX
Torggt. — V. Porsgrunn
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Om kanskje spillet og dispo- 
neringene av laget ved enkelte 
høve har blitt kraftig kritisert fra 
de ivrigste (mest nervøse) suppor
terne hører bare med i en slik 
situasjon som vi er i. Gutta har 
likevel klart å skaffe laget og Pors 
poeng. Spesielt hyggelig syntes 
jeg det var sist helg i Sarpsborg 
der det ble Peppen som ble 
matchvinner. Per William har 
ikke fulgt opp sin suksessesong 
som han hadde i fjor, men kan 
hende kommer formen først nå. 
Det kan bli av stor betydning for 
oss.

Vår hovedmotstander Fredrik
stad har hatt en meget svak 
periode nå og har tydelig fått 
nerver. Med i det minste ett tapt 
poeng mot Vigør denne helgen 
og vi i så fall slår Vard — ja da 
kan vi få oppleve den samme 
kolapsen Vålerengen presterte i

Her har vi en del av supporterne samlet under en treningskamp i sommer. Vi kjenner igjen f.v. Tore 
Ludvigsen, Andreas Iversen, Gunnar Olsen, Ame Johansen, Jan Skilbred, Finn Oddvar Hansen, Arne 
Sundvall, Morten Petersen, Anders Kassen og Tore Sjåberg. Foto Thrond.

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park”

Det skal bli spennende å se hva 
han kan utrette. Nå for tiden er 
nok Erling vel så interessert i å 
overta et lag i en høyere divisjon 
enn vi i dag spiller i.

Skal det bli et jubelår?
Thrond

Komm. for Norsk Tipping A/S 

at

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

Star 
garderobe

Dutte” Realfsen og Jan Løkling i en passiar på stadion. Foto Thrond.

Gå til

TO 1Isaksen
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632

Blom:- . eining
Nurnme . . Handeland 

tlf. 51730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger 

i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi

Medlem av Norsk Blomstertelegraf



det ingen mangel på. Hadde bare

Mandager

Onsdager:

Torsdag:

Hans Olav Berge i skuddet . Foto PD.

Jumortrening før Norway Cup. Foto PD
9

Turninga 
B full gang

Vel Møtt
Ragna Lorentzen

Høstsesongen har startet igjen, 
etter en velfortjent ferie for 
instruktørene. Vi håper det blir 
aktiv sesong med gamle og nye 
medlemmer på plass i salen, både 
på barne- og voksenpartier.

Det siste som foregikk på 
vårsemesteret var turnstevner.

I slutten av mai var det 
barnestevnet i Brevik, en kald og 
våt fornøyelse både for gutter og 
små og store piker. Daniel Teigen 
hadde ansvaret for guttenes opp- 
varmingsprogram som foregikk 
til musikk og det gikk bra. Det 
ble brukt en forturner fra Pors.

Vil samtidig minne om at det 
ble gjenglemt noe tøy, det kan 
hentes i gymsalen hos undertegn
ede.

Det n 
voksenst 
ble en fi 
fine opy . • 
mens 
reiste vi før St. Hans avgårde med 
en gjeng jenter. Det er en glede å 
reise med dem. Jeg vet de hadde 
det gøy. Det ble dessverre ikke

på programmet var 
. Drangedal, som 

. med varmt vær og 
mmger. Til ungdom- 

landiurnstevne i Haugesund

Situasjonsbildet fra stadion — legg merke til programmet. Foto 
Thrond.

Piker 8-12 år og damemosjon
Ansvar: Ragna Lorentzen, tlf. jobb 50937
Piker 13-16 år ansvar Elsa Ohren
Guttepartier og herretrim
Ansvar: Daniel Teigen, tlf. privat 53235.
Nøster og Mor-far-barn
Ansvar: Duddi Kj. Rød, tlf. privat 53806.
Piker 8-12 som mandag
Piker 13-16 år som mandag
Rytme parti: Reidun Skilbred, tlf. privat 12643

betydning at klubben har størrel
ser som Petter og Stein. Det er 
som de fleste idretter, det. Har 
man et par tre topper — trekker

W-

den helt store opplevelsen hva 
oppvisningen gjelder, da det ble 
avlyst utendørs p.g.a. været. Det 
er heldigvis ikke så ofte at 
værgudene er i så dårlig humør 
som de var denne dagen. Oppvis
ningen foregikk i puljer innen
dørs i idrettshall, men det ble 
trangt om plassen, så helhetsinn
trykket ble noe rotet.

Jentene gjorde likevel så godt 
som det var mulig. Alle som har 
vært med på stevner vet hvordan 
det blir når man ikke har merker 
å holde seg etter. Vi får håpe på 
bedre vær neste gang. En takk til 
alle jentene for en hyggelig tur.

Siste pulje som reiste av gårde 
var deltakere til Nordisk gymna- 
stikkfestival i Herning, Danmark. 
Det var ett kjempeopplegg med 
ca. 9000 deltagere, fra flere land.

Oppvisningene foregikk i små og 
store grupper fordelt over flere 
dager, største tropp var dame- 
troppen fra Norge med ca. 1000 
deltagere. En flott oppvisning ble 
det.

Det var dessverre ikke flere 
enn 14 fra Pors fordelt med 3 
stk. fra damemosjon, 3 stk. 
damene og 8 fra veteranene. 
Håper det blir flere dersom det 
blir en anledning siden. Det var 
en opplevelse som blir husket. I 
sommer hadde vi også 3 konkur- 
ransegutter på treningsleir i Kra
gerø. Det er noe som inspirerer 
og vi håper det blir flere slike 
leirer. Pors guttene har jo begynt 
å vise ansikt utad på kretsplan 
med flere gode resultater.

Tilslutt ønskes gamle og nye 
medlemmer velkommen i saken.

Nok en gang har vi vært på 
Ekeberg-sletta for å delta i 
Norway-Cuo. Denne gang med 
smågutte- og juniorlag. Det var 
en spent gjeng som satte seg i 
bussen på Pors-stadion søndag

8 SKYGGEN AV PETTER RØH &C0.
de automatisk en god del interes
serte til klubben. Petter Røh er 
et betydelig inspirasjonsmoment 
for de yngre i gruppa. c£>

GYTJEBAD PA EKEBERG
29/7 etter at A-laget hadde slått 
Haugar 2-1, bare det skulle være 
inspirasjon nok til fin innsats 
resten av uken i Oslo. Og det 
skulle også vise seg at innsats var

En ny boksesesong står for 
døren, en sesong som forhåpent
ligvis vil bringe både heder og 
ære til Grenlands håpefulle. Det 

/a er hektisk aktivitet i klubben for 
" tiden og spennende blir det om 

nye navn dukker opp — for å 
gjøre de mer garvede rangen 
stridig.

Pors Boksegruppe har en lang 
rekke aktive i alderen fra 14 år 
og oppover som satser for sesong
en — og er således langt mer 
omfattende enn bare Petter og 
Stein, sel om disse to utgjør 
elitegruppen. Det gror imidlertid 
godt bak disse unge og lovende 
gutter som kan slå seg frem til en 
karriere i ringen.

Tre trenere skal sørge for dette 
— Jan Eskilt, Morten Mathisen og 
Lars Andersen. Skulle gjerne hatt 
flere trenere i treningsstallen 
påpeker Jan Eskilt. Det kan være 
hardt å ta seg av den enkelte som 
man burde.

I gruppa er det av meget stor

målet vært litt større og krona 
vært lik på begge sider, ja, hvem 
vet, kanskje vi hadde spilt den 
gjeveste kampen av alle (den 
uken) nemlig den som gikk på 
Jordal. I denne turnering er det 
så små marginer og en god del 
tilfeldigheter, samt en god del 
flaks. Og flaks var ikke akkurat 
det som forfulgte våre to lag 
disse dagene.

Også over til været: VATT og 
MØKKETE.

Vi måtte en tur opp til 
vaskeriet en dag med drakter, der 
satt vi sammen med husmødre 
som drakk kaffe, strikket og leste 
Alle-kvinner, for en opplevelse 
for en som hadde regnet med å 
tenke kun fotball. Det var nok 
ikke fritt for at husmødrene dro £ 
litt på smilebåndet da de så oss 
sitte der. Det eneste v- manglet 
var krøllspenner i håret ;

Så selv om været . ■ vått var 
humøret på topp.

Asbjørn Wennerød og Gunne 
Bjørnstad glemmer vel sent det 
showet småguttelaget hadde. Da 
Asbjørn hadde spillermøte med 
gutta og taktikken for de neste 
fem minutter ble utpønsket, og 
de fem minutter gikk mest 
utover Gunne. Heldigvis slapp vi 
skader blant gutta, men når sant 
skal sies var det en av lederne 
som fikk seg en lei strekk i låret. 
Når alt kommer til alt hadde vi 
mye gøy blant alt alvoret. Det 
var og er en fin gjeng å ha med å 
gjøre. Alt gikk fint hele tiden. Så 
får vi bare håpe at dere fortsetter 9' 
gutter, husk Pors har bruk for 
dere. Så: Stå på!

Selv om gutta var litt skuffet 
da de ikke kom lenger var det en 
ting som var enstemmig da vi 
satte nesa hjemover: Vi skal se 
framover, kretsmesterskapet og 
NM runder står for tur: ”HER 
SKAL DET KJEMPES”. En fin 
tankegang av en kjempegjeng. Og 
som lagledere må vi bare følge 
opp når gutta har en slik 
innstilling. Så når dette leses vet 
dere alle i hvilken retning det går. 
Skal det bh ”PORS ÅR” i år 
også. Så står det bare igjen å 
takke for en minnerik uke i Oslo, 
og ønske dere alle lykke til videre 
med resten av sesongen såvel 
A-lag som miniputter.

Hilsen Erik jr. oppmann
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fMorten Tollefsen og Brede Halvorsen følger ivrig med. Foto Thrond.

10

BOKSING

|S| - LAGENE DOMUS

u

? . ~,;r

PORS SERVICE SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest
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ÅRSMØTE
IBOKSEGRUPPA

Roy Martinsen instruerer. Foto 
Thrond.

Spesielt denne sesongen vil 
man huske Petter sin kamp mot 
den meget gode amerikaneren 
Pat Jefferson. Denne gode ameri
kaneren hadde blant annet slått 
den russiske verdensmester Lo-

Årsmøte i Pors boksegruppe 
ble avholdt mandag den 27.8.79. 
Forrige sesong har igjen vært 
meget god for gruppa. Såvel 
administrativt som sportslig. En 
meget sterk økning av økono
mien hører også med til dette. 
Petter og Stein har begge blitt 
Norgesmestre, samt vunnet alle 
sine landskamper. Det er jo ikke 
første gangen at Porsgutta er de 
eneste som skaffer Norge poeng i 
denne sammenheng.

totalomsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi bud
sjetterer med 78 mill, kroner i 1975.

TORVGT. 12 
PORSGRUNN

f idangør 
Vallermyren* 
longøiund 
Gimiøy 
Kleiva 
Borgcitad

i

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

P0RHRWMN

51

Valgene fikk følgende utfall. 
Formann 
Viseform. 
Kasserer 
Sekr.
Styremedlem 
Varamenn

Minddl 
Herre 
belehegdo 
Stathelle 
Drangedal 
VocHoe. 
Klyve

et med Shell-service Shell bensin og olje
I Deres bil med automatvask og underspyler 

Rekvisita og kiosk i stort utvalg 
ull dekkservice med hjulbalansering

jpå caiie kjøp
GDS tgiO' det selv -halle' for ved^keholo og

• '.r-åreporotioner

B 45-

L

bov. Da Peter tapte kampen, 
utløste det seg en enorm pipe
konsert, og alle kan jo tenke seg 
hva som skulle ha skjedd. Petter 
burde hatt seieren.

Når vi nå forlater denne 
sesongen kan man vel forvisse seg 
om bra aktivitet, sportslig og 
administrativt, samt bedring av 
økonomien.

Pors Boksegruppe vil få benyt
te anledningen til å takke I.F. 
Pors for meget godt samarbeide. 
Det samme gjelder selvfølgelig 
også Norges Bokseforbund. Sam
tidig en takk til alle dere andre 
som på hver sin måte har gjort 
det mulig å drive Pors Bokse
gruppe frem med ære og heder.

Øystein Nenseth 
Tore Berg her 
Harald Ste 
Lars Ande .- en 
Rune L n 
Morten vse
Roger A ids ,
Basse K- ’ -nc-., 
Jørn Fra: -i.

STØNAD fra kulturmidlene
Hyggelig har det vært å kon

statere at vår idrettsforening har 
fått seg tildelt midler fra fylkes- 
kultur-utvalget.

10000 kroner har en fått i 
stønad til det eventuelle nye 
klubbhuset vårt, hvis da alle 
byggeforskrifter blir fulgt (og 
selvsagt vil de det.) Midlene må 
gå til nødvendig inventar. Det må 
vel være første gang Pors har fått

SliOlføll 
BoMRfiwlt Skien 
OviR Solwm 
Høitlod 
Skrapeklev
Monufoktu' - longtiund 
O K bennniroijon Brafiberg

Egef boken med 14 ansatte og 4 bile»- som forsyner 
distriktet med rykende ferske varer fro Langesund 
til Bo. levere' alt i b'od og kond<torvorer til alle 

anledninger

tildelt midler direkte fra kultur
sektoren. Det utvidede kultur
begrepet våre myndigheter har 
satt ut i livet de siste årene viser 
seg altså å virke i praksis. Det er 
jo et langt steg på veien.

Midlene går under betegnelsen 
(vi siterer) STATSTILSKOT TIL 
BUMILJØTILTAK. Så vet vi 
det.

Vi er noe nytt og friskt
so— "a» — .<■ o .,»♦ oeg Va-' ge »<>•«> - r-»- c 
..-re- o. .oribei.g «or • --e Vea»-
Den nye moten blomstrer her

P-eia-gr- cgio • Je—se—-o'Je’•••* 
lyst pd noe godt?

Etter en hyggelig og morsom handletur

>6 —o-q» .-g g.-je .i-f • ;i.r p- »«

Stor parkeringsplass ute og inne 
Benytt Oem av vår informos|onst|eneste 
ved hovedinngangen

mailand Samvirkelag

Forts, fra side 9

Pors Boksegruppe trenger fire 
— fem ganger ukentlig og jeg kan 
berette at treningsiveren er på 
topp. Det satses hardt for å holde 
formen stødig. Veteranene kjører 
knallhardt, men vi holder igjen 
på de yngre, naturlig nok. Pors 
Boksegruppe går meget sterkt inn 
for teknisk boksing, og vil 
absolutt anbefale unge og interes
serte gutter å gå inn for boks
ingen.

Man lærer selvdisiplin som 
kommer en til nytte i samfunnet 
ellers. For ikke å glemme kame
ratskap og miljø, Pors Bokse
gruppe er en sammensveiset 
gjeng, det er sikkert. Våre tren
ingsforhold er meget gode, i og 
med at vi har vårt eget lokale i 
Porsgrunns hallen, og som er til 
disposisjon til en hver tid.

Sesongen nærmer seg og 
gruppa står foran mange viktige 
oppgaver. For Pors er sesongen 
lagkampen mot Usti fra Tsjekko
slovakia det store stevnet. Det 
går av stabelen 20. juni 1980. 
Det stevnet går muligens uten
dørs.

Videre er det internasjonalt 
stevne fredag den 16. november i 
år og da vil en forsøke med 
virkelig topp utenlandske boks
ere til Porsgrunn. Forøvrig arran
gerer også gruppa O.L. samling i 
Porsgunns hallen 14 — 15 — 16. 
september med tanke på de som 
skal til Moskva neste år.

Pors Boksegruppe satser altså 
hardt denne sesongen, og det er 
nok å henge fingrene i.

Øystein Nenset.

PORSGRUNN
DISTRIKTETS STØRSTE 0G MEST MODERNE VAREHUS
En rwkWwndrwuf y . • r D „• 50 60#o o. kunp^ny noncHe- -ji o»i p 9 o
pe'i0>>O'et Og - 0-<- ’ IQ u«ln'>e y o- :>'• io- n' 110. t< .e» ,<i-t h.ggyt-ye n-,1 0' Unde' 

vjr . ‘ie*e or eir ♦ o. . Sv^dv* '•'e'*e* a’ • • **o*
★ Moderne lokaler tom er lette 0 finne fram ■ ♦ Kvalitetsvarer • enormt utvalg
* Riktige priter * Spenelle gode tilbud pd aktuelle varet 
Vet du at vi har Jpetialavdelinger i



J. Pettersen Brødrene Karlsen
KJØTT-OG PØLSEVARER BLIKKENSLAGERVERKSTED

Tlf. 52392 - Porsgrunn Telefon 51404 — Porsgrunn
V. Porsgrunn

SPORTSHUSET
Sykler — mopeder og påhengere.

Tlf. 53594V. Porsgrunn Telf. 52121

Alfred Sport
Gro > srgense:1 e

Porsgrunns Auto A/s-iÅ A/S
Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

Porsgrunn

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

Erik Studsrød

Filial VEST-Tlf. 54535

12

Porsgrunn 
Sykkelverksted

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Trygg og DBS sykler 
Trygg mopeder 
Dekk og slanger 

Sykkeldeler 
Mopeddeler 

og reparasjoner

A
S

alt i premier og gaver 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

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.

VELKOMMEN 
til våre forretninger! 

KJØTT - DAGLIGVARER
TOLLNES- Tlf. 50848 

Kjøtt — Kolonial 
10 % på kolonial

NETTO - Tlf. 54796 
10 % på kolonial

KLYVEGT. 25- Tlf. 52450 
Kjøtt - Kolonial 

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292
Kjøtt

Storgt. 184 - Gromstul 
Tlf. 50863

>.LT I BARNEKLÆR 
samt oppskrifter og garn.

Vestsiden
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

En gjeng vi ser ofte. Høegh 
Larsen, Tiochta og Arvesen. Foto 
Thrond.

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen 

TORVET

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

_____ Eneforhandler

Hvem er vi som sliter tribunen 
ned en milimeter hvert år, vi som 
ofrer en fin badedag ved sjøen 
for en fotballkamp. Vi som sitter 
stive og frosne under en paraply, 
for bare å gi livstegn fra oss i 
form av glede eller sorg ettersom 
i hvilken ”kasse” ballen netter. 
Hvem vi er? Jo, vi er de idiotene 

i som har fatta interesse for en 
fotballgæren fyr, og som måtte 
ta hans "interesse” med på 
kjøpet. Det er vi som trøster oss 
selv med en strofe av Ernst Rolfs 
gamle slager ”Det står en kvinna 
bakom alt” når lærkula tar litt 
for mye av tid og krefter.

Helg etter helg er vi trofast på 
plass, enten det er på Pors-sta- 
dion eller på utebane gutta 
spiller. (U)Sakelig kommenterer 
vi spillet og gir nyttig informa
sjon og "rettleiing” til mostan- 
derens tilhengere som måtte være 
i nærheten. Selvfølgelig følger vi 
ekstra med ”vår mann” på 
banen. Vår beundring er grense
løs. Han er kjempegod når han 
scorer (rart ingen engelske lag er 
etter han?) har skikkelig "peil” 
når han sender en god passning, 
blir han spilt (rundt) forbi, vel 
ingen kunne gjort noe annet.... 
Er han skyld i en scoring i 
motsatt retning, ja, da er han 
ikke helt i form (stakkar) og 
skulle "vår mann” bli skada, ja 
da er vi på vei ut på banen både 
for å trøste og gi motstanderen 
noen sinte ord og blikk.

Vi jubler ved seier, — både 
fordi vi selv er blitt porsere på 
vår hals og fordi kveldshumøret 
er redda. Vi slipper å høre om og

om igjen hvor dårlig det andry- 
laget egentlig var, og hvor urett
ferdig det var at ”vi” ikke fikk de 
poengene. De trekka ”vi” fikk til 
lå jo et hakk over de andres, — og 
det blir understreket til kjedsom
melighet at fotball er urettferdig.

Og selvfølgelig er fotballen 
urettferdig, der er jo bare målene 
som teller og ikke noe annet. 
Men hva gjør egentlig sporten så 
fascinerende? Kanskje er det 
nettopp det at man aldri vet 
utfallet av kampen før dommer
en blåser sluttsignalet. Vi sitter 
ikke først og fremst på tribunen 
helg etter helg for å se "vår” 
egen fly opp og ned banen med 
lærkula rundt beina. Vi sitter der

g.

for å heie fram et lag av fine 
idrettsgutter 
som trener flere kvelder i uka 
(det vet vi) for å bli bedre å 
komme opp i høyere divisjoner. 
Noe som vil bety mer trening, 
mer satsing. Vi synes slike 
idrettsfolk fortjener seier, selv 
om det er en liten belønning i 
forhold til hva idretten gir av 
vennskap og samhold.

I år gikk det bra, gutta er et 
hakk nærmere toppen, og kan
skje kan vi også "puffe” gutta litt 
oppover ved å mane vår bedre 
halvdel til større innsats. Vi lover 
iallefall: Vi skal være der til neste 
år også....

FRA OSS PÅ TRIBUNEN

NytH 1980?°F t ^Th^d*8 ^^bred ^oran vart nåværende klubbhus.



Thrond Kjellevold
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prat. Fikk du gult kort for kjeftb.u
Thrond Foto
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Arbeidsmauren Ame (Johansen)
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FRA REDAKSJONEN

Si 
Bjarne Halvorsen

KAN VI FÅ LYS 
I TRIMLØYPA 
NESTE ÅR?

eller
' ond

s' '<•
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Det ble intet lys i Vestsida 
trimløype denne vinteren dess
verre. Likevel ligger løypa der til 
alle trimmeres store fornøyelse. 
Ja for terrenget oppover Skipper- 
åsen er for en fornøyelse å regne. 
Den passer for alle uansett alder. 
Den eneste innvendingen min 
måtte i så måte være en av de 
siste dumpene før det som tidlig
ere ble kalt for ”hytta til Petter- 
Her var det klare merker etter 
”rompe-bremsing”. Noe å ret
te på mine herrer — dere som 
setter løypa så fint i stand til alle 
oss andre.

En takk i spesielle former 
burde dere jo hatt hver og sær, 
men dere får i allefall min her i 
Porsbladet.

HÅNDBALLEN KOMMER MER OG MER
Vi har med selvsyn sett hvordan håndballen har øket sin 

popularitet. Det er et yrende liv av jenter i alderen 8 til vel 20 år, som 
er i aktivitet ved Vestsiden skoleidrettsplass. Ivrige instruktører gjør det 
de kan for at håndballsporten skal gå ytterligere frem her påVestsida. 
De har det ikke like lett nå når vi går mot mørkere kvelder. 
Innendørstrening i en sal av den størrelse som Vestsida skole har er 
ikke tilstrekkelig for at jentene skal få full utbytte av sin idrett. De få 
timene de har til rådighet i Kjølneshallen er som ingenting å regne, • 
men en kan selvsagt ikke la dém gå fra seg uten videre. For fordelingen 
med hensyn til treningstimer er ikke som den bør være. Her kan mye 
gjøres. Vi kommer sterkere tilbake til jentehåndballen ved neste kors
vei. Thrond
14

Morten Eriksen, materialforval
ter.

«KREMMERGRUPPA»
”Kremmer-gruppa” har igjen 

vært i full drift i sommer. 
Bingokafeteria samt kiosksalg har 
vår damegruppe stått for og 
derfra meldes det om storomset- 
ning. Disse midler blir jo vanligvis 
øremerket til husbyggingen. Her 
har vi en gjeng med gåpå-humør 
og snart lakker det mot dame- 
gruppefest. Vi gleder oss alle
rede!

-r?- j j

Jan Halvorsen, guttelandslaget 
1979. Foto PD.

kvenser med hensyn til positivt 
resultat. Enkelte partier har gått 
direkte i mot våre byggeplaner. 
Så her retter jeg et stort varsko 
til alle om å gjøre det de kan for 
å påvirke sine partier om å gi 
Pors og oss selv den støtte vi må 
ha. Bygget trenger vi og bygge
start må faktisk komme i gang i 
år ellers kan det bli så alt for 
kostbart.

Neste nummer av Porsbladet 
blir et julenummer. I og med 
problemene med trykking og 
distribusjon i desember måned 
må stoff være redaksjonen i 
hende senest 14. november. Så 
kjære leser — du som har noe å 
fortelle — merk deg denne dato!

■ V -■* &

jf

Formann Jan og svigerfar Egil 
konstaterer høye temperaturer. 
Foto PD.

... . .. ...
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Einar og Espen slår av en

ff
'■ -

Kartet viser området der vi har 
tenkt å legge en lysløype.

Så har enda et Porsblad 
kommet i trykken kjære porser. 
Jeg håper noe faller i smak. Jeg 
må nok en gang terpe på 
betydningen av stoff fra dere 
medlemmer — som enkeltperson
er eller som innlegg fra gruppene. 
Uten deres hjelp var det ikke 
mulig å få til et Porsblad.

Vi går mørkere kvelder i møte. 
Andre idrettsgrener begynner ett
erhvert å røre på seg i sterkere 
grad. Likevel er det fotballen 
som står oss porsere i øyeblikket 
nærmest. Nervepirrende har det 
vært frem til denne dag (før 
oppgjøret mot Vard) og bedre 
blir det såvisst ikke nå da den 
\ rkelige innspurten tar til.

Alle son.1 ?n får krysse sine 
fingre å h. det beste. Tenk 
hvilken pre.--' ng til 75... jeg sier 
ikke mer!

Andre •.'ge saker vi står 
foran er bys ingen av vårt nye 
grende/ klu bbhus. Formannskapet 
har sagt seg villig til å gi sin 
skjerv. Nå kommer det opp til 
det nye bystyret. Sammenset
ningen der kan få store konse-

"f
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Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.

Offttf.  Trykk Bradrana Dy ring, Pongrunn

LA

moorygrunn 

REVI NOI

HERØYA KINO

Fj

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

fl 
I

anbefaler sin
Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning

Kommisjonær for 
Norsk Tipping 

Det norske pengelotteri 
Utbetaling av gevinster

Vestregt. 14 — Porsgrunn 
Tlf. 51729

• KINO ■ nr

PORSGRUND
Pbrsgrunds Fbiydænsfabrik A/S

&

EPA
STØR

Nå Ikam dua 
få (S nye fjefflMomster 

på faffebordet
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