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TEXACO
Vi utfører

SMØRING-OLJESKIFT

VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i

BlLREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

OMEGA

Alt i forsikring

Co til

SKIEN SKIEN
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FORMANNEN sier

SPAREBANKEN

Resultatet er usikkert —
Heigarder — Bruk

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

Porsgrunn — Tlf. 53410

Branntakstbestyrer 
Anders Bj. Kassen 
Skolegt. 2 
Tlf. 52238 - 50684 
Porsgrunn

SPAREBANK
Banken der du bor.

på sitt budsjett hvert år et beløp 
til bomiljøtiltak i kommunene. Vi 
søkte på disse, og fikk altså en be
vilgning, noe vi er svært takknem
lig for. I tillegg er det komm‘et nye 
gardiner og trekk til benkene fra 
damegruppa, huskomiteen har 
kjøpt nye lampetter.

Det som har vært hovedsaken 
hele året igjennom, har vært hus
byggingen. En intens møtevirk
somhet var i gang i første halvdel 
av året, med hovedstyre fotball- 
avdelingens styre, medlemsmøte, 
møte med formannskapet.

Formannsskapet innstilte på en 
bevilgning på kr. 450.000,- i 
direkte støtte, et kommunegaran- 
tert lån på kr. 800.000,- hvor kom
munen skulle betale renter og av
drag de første tre årene. I by
styrets møte 27. september ble 
dette vedtatt med stort flertall. 
Saken har vært gjennom brann
styret og bygningsrådet, og det 
har vært påpekt litt på planene, 
noe som nå er rettet opp.

Vi har inne en søknad hos Sivil- 
forsvarsledelsen for østlandet om 
å slippe å bygge tilfluktsrom. 
Anbudene på WS, sanitæranlegg 
og elektrisk utrustning er nå gått 
ut, og vi regner med å avertere 
anbudsinnbydelsen for bygget i 
begynnelsen av desember. Hele 
byggesaken vil vi så presentere på 
årsmøtet 25. januar, der forening
ens medlimmer kan få være med 
på å ta stilling til gjennomføring 
av byggingen. Tippemiddelsøkna- 
den er sendt. Skiavdelingen, ved 
sin nedsatte komite, har kommet 
langt i planene for trimløype. 
Neste år blir det nok søkt om 
tippemidler til denne.

For at man ikke skulle bli alt
for forsinket, og for at en skulle 
kunne nytte et av de fordelaktige 
anbudene, har Hovedstyret inn
vilget et lån på inntil kr. 25.000,- 
til oppsetting av stolpene i løypa. 
Dette regner vi med vil bli et kort-
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siktig lån, da man forutsetter at 
det innvilges tippemidler og gis 
kommunale midler for tilsvarende 
beløp som tippemidlene ca. 
130.000,- kr. til prosjektet. Med 
tida vil dette bli et fantastisk til
bud til Vestsidens befolkning. Det 
var befaring i løypa 13/10 med 
folk fra hovedstyret.

Vi er i gang med omleggingen 
av arkivet. Dette har trukket noe 
ut, vesentlig fordi vi har manglet 
noe av det nødvendige. Nå skulle 
alt være på plass, og arkivarene og 
sekretær har begynt på opplegg
et. Noe av det siste som det blir 
arbeidet med i år, er arbeidet med 
å finne løsningen på kloakkpro- 
blemet. Her har det gjennom 
mange år vært håpløst, men den
ne høsten har det vært ekstra 
vanskelig. Huskomiteen har fått 
beskjed om å benytte hjelp for å fin 
ne ut om det er en lekkasje på et 
rør og få rettet opp eventuelle feil.

Hovedforeningen har bestilt 
emaljemerker fra et dansk firma. 
Disse er ferdig før jul, slik at de kan 
komme i salg. Merkene blir for
holdsvis rimelige i utsalg, ikke over 
15 kroner og blir i størrelse 
20 mm. Vi håper mange av våre 
medlemmer nå vil komme til å gå 
rundt med Pors-merket lysende 
på jakka og på den måten rekla
mere for klubben. Til slutt - grup
penes årsberetninger for siste 
driftsår viser en flott aktivitet med 
mange meget gode resultater. 
Det arbeides svært bra i alle av
delingene våre. Vi er heldige som 
har så mange dyktige personer 
til å lede de forskjellige aktivitet
ene. La det bare fortsette.

Fra hovedforeningen sier vi alle 
tillitspersoner en hjertelig takk for 
det arbeid som har vært nedlagt 
til vår felles beste. Vi ønsker alle en 
riktig god jul og et godt nytt år 
til innsats for klubben - et godt 
jubileumsår. Duddi
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Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Kjell Meen

Vår allestedsværende husformann ble 
seg tildelt en vel fortjent gave under 
Damegruppas årsfest for sin innsats med 
hensyn til henting av varer til gruppas for
skjellige boder og aktiviteter.
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i takt med tiden!

Ved årets slutt er det • vturlig 
med et tilbakeblikk. Hva h- vært 
utrettet dette året?

Ved årets 3eg\ • >ea det 
jeg noen sake, sot 3 man , /.ille i 
gang med. Fotografering av pokal
ene våre skulle foretas av foto- 
gruppa ved Norsk Hydro. Dette 
er kommet godt i gang. Fotograf
eringen er på det nærmeste fer
dig. Det som gjenstår er da å lage 
en beskrivelse på hver av pokal
ene, noe som nok ikke er unna
gjort i en håndvending.

Presentasjonsbrosjyren som 
Thor Jensen først og fremst var 
mannen for, ble ferdig på vårpart
en og delt ut til alle husstander på 
Vestsiden. Den ble også lagt ut på 
Handelsstevnet på Idrettskrets
ens stand.

Vi har fått en ny tilvekst til eien
dommen vår. Porsgrunnsveien 
345. Dette er egentlig kom
munens eiendom, men vi har fått 
disponere den for 2 år. Fotball- 
avdelingen har hatt stor nytte av 
bygningen til nå. Huset er blitt ut
styrt med våre gamle møbler fra 
klubbhuset, med kontorutstyr, slik 
at huset virkelig er blitt brukbart.

Vårt eget hus er blitt utstyrt 
med nye møbler. En kostnad over 
20.000,- kroner. Men vi har fått til
bake 10.000,- av disse av statlige 
midler. Sosialdepartementet har



Benytt 0—konomi-butikken

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

Moderne klær for deg!

Benytt Dem

av

våre annonsørers tjenester

STATUS QUO I BANDY?

Produsent for Telemark:/

Luodetangens Bryggeri

Porsgrunn Verft a.s
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Treningen har gått med liv og lyst 
flere kvelder i uka. De som har hatt 
ambisjoner om å delta på vårt A-

Kan bandygutta klare det fot
ballgutta ikke klarer?

Målsettingen for bandylaget 
er å hevde seg helt i toppen 
av 2. divisjon noe en gjorde sist 
vinter. Med blandt annet nyinn- 
meldelser fra Røa i Jan Nyquist 
og med flere meget lovende 
unggutter kan årets bandy- 
sesong bli artig sett med Pors- 
øyne.

Så tøft er det i toppidrett. kort tid etter 
er det bare vinnerne som huskes. Å bli 
nest best er å tape. «Kuppern» var den 
første som så det rett ut, og ble kritisert 
for det. Men han visste godt hva han snak
ket om, den gode «Kuppern». Det store 
idrettspublikum husker sjelden og aldri 
«sølvmedaljer». Så bittert det enn er.

Litt bittert må det være for fotballgutta 
i Pors at man ikke fikk satt den berømme
lige prikken over i’en denne sesongen. For 
egentlig var det en fantastisk sesong. Så 
noe nær helklaff som vel mulig. Den burde 
vært avsluttet med direkte opprykk til 1. 
divisjon. Dermed hadde 1979 blitt et sær
deles positivt år å huske for ettertidens 
porsere - og det hadde vært fortjent.

Jeg sier ikke dette i klubbavisa for å 
være hyggelig. Men 19 av 22 seriekamper 
uten tap skal en klubb normalt være serie- 
vinnere. Før starten av den nye lands
omfattende 2. divisjon sa ekspertene at 
30 - 31 poeng var nok til å gå til topps 
i de to avdelingene.

Klær for hele familien, 
utstyr til hjemmet 
og IDRETTSTØY

KAD TAMGEK]
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

. ^iåkelt ^/s
Trelast- og Bygningsartikler

Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 - 3900 Porsgrunn

l

SKAU

>«- INTERSPORTtør 
. IxUmpori

EN TOPPSESONG — 
likevel «taper»

KNUT SLÅTTA - Nordenbygget 
Storgt. 136 — Tlf. 53501 

3900 Porsgrunn

Morild Spsrt i
Poplindresser — Trimdrakter
T u r n d rakter — Supportenjtstv r

Fotballstøvler - Joggesko - Draktsett - Regndresser 
Stort utvalg hos: M

Intersport Porsgrunn % I
Meieritorvet — Tlf. 52102 ■
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Pors oppnådde som kjent 33 poeng ut
en å nå toppserien!

Det høyst uvanlige skjedde nemlig i år - 
at to lag oppnådde å gjøre en kjempe
fin sesong i samme avdeling. Fredrikstad 
var jo den reneste seiersmaskinen i 
mesteparten av serien og fikk 34 poeng. 
At laget i en kort periode var ute å kjøre 
og så en suveren ledelse bli oppspist av 
Pors, forteller mer om en §vært solid Pors- 
sesong enn om svakheter hos FFK.

I en rekordlang sesong og i denne knall
harde 2. divisjonsavdelingen ville det vært 
utrolig om noen av lagene greide seg 
gjennom det hele uten små nedturer i 
formkurven.

Sesongen sett under ett gjorde både 
FFK og Pors en storstilt innsats.

At Pors gikk ut av den som «taperen» 
av de to berodde kort og godt på tilfeldig
heter. Mange ønsker nok åseFram-kamp- 
en som det negative vendepunkt for Pors, 
men når innsatsen gjennom 22 serieom-

ganger skal telle er det neppe helt riktig 
å trekke ut ett av lagets to tap.

Skal man nærme seg en «sannhet» i 
vurderingen av 1979-sesongen, må det bli 
at tilfeldighetene avgjorde til slutt. At FFK 
trakk et lodd som ga en enda større 
gevinst enn Pors.

Min mening er og kommer til å forbli 
at også Pors gjorde noe nær en «bingo- 
sesong» som mulig. Jeg kan i hvert fall ikke 
forstå at det kan gjøres en stort bedre 
serieinnsats enn gutta gjorde i år.

Synd bare at den ikke ble kronet med 
opprukk - lykkens gudinne er lunefull.

Det skal bli hardt arbeid å følge opp 
årets serieinnsats neste sesong. Det 
syntes nesten utrolig å skulle makte nye 
22 serierunder med bare to tap.

Men om noen skulle greie det må det 
kanskje være Pors. Gutta har nemlig enda 
mer inne enn hva laget fikk vist i år...)>n en 
ytterligere spillemessig stigning kan ;• s ut 
i scoringer og kampseire er im:di?itid 
uviss. Fotballspillet går ut på å lage uore 
mål enn motstanderne. Når det gjøres, 
og det skjedde oftere enn normalt dette 
året, er spillets intensjon innfridd.

Så neste år hjelper det ikke, hverken da 
eller senere, alene å spille bedre. Kampe
ne må vinnes - som i år.

Kanskje settes prikken over i’en i 1980 
uten å greie 19 kamper på rad uten tap? 
I så fall blir 1980 et kronår for Pors - selv 
om gutta altså gjorde det bedre i 1979...

overrasket i så stor grad at de 
også vil gi bandylagets mange 
entusiaster mange hyggestunder 
under sesongen som følger.

Nye ansikte på årets Pors-lag 
utenom nevnte Jan Nyquist vil 
sikkert bli Arvid Tveit, Tom Nystad 
og Hans Olaf Berge alle unggutter 
som sikkert vil være med på å set
te fart i bandyen. Videre kommer 
en neppe utenom Bent Halvorsen 
ex. Borg og keepertalentet Geir 
Rune Storkaas ex. Eidanger.

Pors-bandyen kan se lyst på 
kommende- sesong, så bandy- 
venner besøk Vestsiden skole- 
idrettsplass i vinter. Bandy er 
nemlig gøy! Thrond

-Sto

lag har vist brukbar treningsiver. 
Fotballgutta Jan Magnussen, 
Brede Halvorsen, Pål Askedalén 
og Geir Wattenberg, har fortsatt 
med den form for trening og har 
sikkert holdt holde «koken» der. 
Likevel håper en på at fotball
gutta kan komme mer med i 
bandysammenheng da vi endelig 
får is under skøytene.

Sverige-turen vi har pratet om i 
flere år ble altså en realitet i høst 
og med hvilket resultat. Fin opp
førsel fra guttenes side forteller 
rapportene! Dette gjør at mulig
heten for slike turer kan gjentas.

Nå ble det et tap og en seier 
under denne turen. Flere spillere

Om ikke så mange år kommer 1979-sesongen for Pors til å bli omtalt som året da 
Pors fikk seg en kraftig nesestyver av Molde i kvalikampene til 1. divisjonen. Så 
ubønnhørlig er «minnet» til det store gros av fotballpublikum. «Statistikken» også for 
den saks skyld. Der vil man kunne slå opp og se at Pors ble nummer to i serien 
og kvalitapene for Molde 0-3 og 0-4. Kanskje vil man bite merke i at Pors bare 
var poenget bak Fredrikstad, og legge til at «det var ganske hard kamp om av- 
delingsmesterskapet, såvidt jeg husker».

Svein Tore Sigvaldsen

— em bank for ai!e!
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De garderobeskap
MiFWRESTAURA^TEM
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ESSEM pSast

. ‘zBråtken
Autorisert Installatør

Porsgrunn

Ledere er Finn O. Hansen og Roy Elseth.
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Gunnar Jorgensen Ttf. 50538 Porsgrunn Vest
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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

Porsbladet tok etter fotball- 
avdelingens årsmøte en prat med 
den gjenvalgte formann Jan Løk- 
ling og spurte:
Hvilke tanker har du til Pors-fot- 
ballen i 80-årene?

Etter en sesong som den vi nett
opp har blitt ferdig med kommer 
det mange tanker. Skal vi fortsette 
den linjen vi har startet opp med? 
Skal vi fortsatt være med i kamp
en om de «edle» medaljer? Skal vi 
være lokalpatriotiske eller et kr- 
ets-Zdistrikts-lag? Skal vi tilskaffe 
oss forsterkninger? Til hvilken 
kostnad? Hva med barnepro- 
blemer? Skal vi la hovedarenaen 
få hvile mesteparten av året til for
del for A-laget? Hva med trenere? 
Skal vi satse på heltidsansatt tre
ner eller det vi har i dag?

Kanskje mange spørsmål, men 
jeg tror vi må løse dem. Vi har ikke 
hatt en generell debatt om dette 
og det må vi ha. Vi vil gjerne følge 
med i norsk fotball, men til hvilken 
pris? Se bare på trenerspørsmål- 
et. Der var vi i kontakt med flere 
landskjente trenere, men til hvilke 
priser! Ikke en gang industridirekt
ører har slike gasjer og neimen 
om disse trenere er av en slik kal
iber!

Jeg tror vi har valgt rett. Erling 
Mathisen fikk de aller beste an
befalinger fra blant andre Schou 
Andreassen, da vi altså valgte en 
trener på «hobbybasis». Ellers er 
jeg opptatt av praten om å få flere 
foreldre engasjert. Er det så sik
kert at vi er flinke nok til å vise 
til aktiviteter for disse foreldre. Vi 
kan ikke bare forlange at de skal 
kjøre spillere rundt til de forskjel
lige kamper og niks mer. Det må 
være noe annet også. Hvorfor kan 
vi ikke gi disse foreldre et trim- 
tilbud samtidig som deres barn 
har trening? Kontakten barn/for- 
eldre i et felles trimtilbud har jeg 
tro på.

v/ Broen 
Storgt. 84b — Porsgrunn 

Tlf. 50834

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

ii

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg — høy kvalitet 

rimelig pris

Andr. Aasland
V. Porsgrunn

H

REFLEX
Torggt. — V. Porsgrunn

k r-

MicotoiOcno-Qjcotcotue

sen
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632
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Dette var svært så filosofiske 
tanker Jan, så la oss ta for oss 
en del av de «nyheter» som går på 
byen.

Vi har planer for bilordning for 
spillerne. Jeg håper det går i or
den. Skal vi henge med vil dette 
bare tvinge seg frem. Videre har vi 
for første gang satset på et eget 
juniorstyre. Dette styret vil selv
sagt ikke stå alene, men vi har sett 
det enorme arbeidspresset juni- 
orformannen har hatt gjennom 
flere år og noen av disse arbeids
oppgaver vil vi nå fordele på flere 
personer.

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park"

du nå har tenkt å 
kjøpe finner du 
kanskje blant i 
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 hoyder, dybder 
og bredder. Dorene får du i 17 
forskjellige farger og finértyper. 
Vi onsker deg velkommen til å 
se vår Star-utstilling.

Komm. for Norsk Tipping A/S

J P it
gSL H i

FOTBALLTANKER PÅ VEI INN 
I 80-ÅRA

Vi satser like målbevist på 
juniorfotballen og det er ikke for 
intet at vi har ansatt Roy Marthin- 
sen, som juniortrener, og Einar 
«Jeisen» Gundersen, som gutte- 
trener.

Som du skjønner vil vi satse 
friskt på de aldersbestemte klas
ser og tror her vi kan skape flere 
emner. Disse håper vi selvsagt om 
noen år igjen vil være modne for 
A-lagsfotball.

Porsbladet kan bare ønske Jan 
og hans styre til lykke med vak 
ne og et godt arbeidsår m. r; 
positive Pors resultater! ThronJ

aV dissV>utten° '^^M^m^enav^ra.

Vest' t’en
Blomsteno» retning

Numme e c i- ‘ndela n■ • 
tlf. 51 730 Porsgrunn

PJomsi-t’ f'. ’ . ■■ anledninger 
i inn utland.

•bukett- og k.ransebinderi
av Norsk Blomsterxelegraf



HÅNDBALL ER POP BLANT JENTENE STADIG FLERE MERKETAKERE

FBA TURNGR.UPPANYTT
)

Ragna

Foto: Thrond.
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vil også berømme Margrete Melby 
for hennes innsats med 11 års 
laget. Vår målsetting har vært ak
tivisering. Det tar tid å forstå hånd
ball, så vi må ta tiden til hjelp før 
vi kan få frem et godt lag sett i 
kretssammenheng.

Vårt største problem er og blir 
treningsforholda. Medlems- 
økningen gjør dette bare verre og 
verre år for år. Vi må forsøke å 
presse frem en hall også på Vest
siden, slutter Vidar Kristiansen, 
som ikke legger skjul på at opti
mismen råder i Pors Håndball- 
gruppe.

antallet. Vi er selvsagt forlengst 
ferdig på Stadion, men det er en 
del som har svømmeøvelser igjen, 
og fristen er altså innen utgangen 
av året, så det er jo fremdeles tid 
for etternølere til å fullføre. Vi kan 
derfor på nåværende tidspunkt 
ikke gi nøyaktig antall avlagte 
prøver, så dette må henstå til sen
ere. Den foreløbige oversikt viser 
at mellom 50 - 60 har vært med 
på prøvene iår.

får se hvordan det går på nyåret.
Det er reidun som har dette 

partiet. Eventuelle spørsmål i for
bindelse med mix-partiet, hen
vendelse Reidun telf. 12643 (priv.)

Onsdag 7/11. sto vi som arrang
ør av det nest siste av 8 cup-stevn- 
er. Det ble turnet i ringer - hopp 
og matte. Det var bra deltagelse 
i kl. under 12 år. I kl. under 14 og 
under 16 år, var det litt liten del
tagelse. Truls Moen fikk en annen 
plass i kl. under 12 år, i de andre

Herav skal
5 ha bronsemerket
2 ha sølvmerket
2 ha gullmerket
5 ha Statuetten
1 ha Kruset.

Dette blir altså en foreløbig 
oversikt. Fullstendig fortegnelse 
må utstå til senere anledning.

Andreas.

Så er det allerede snart slutt 
på høstsesongen. Fin aktivitet har 
det vært på alle partier.

På slutten av sesongen har vi 
forsøkt noe nytt, nemlig mix-parti. 
Det er damer og herrer i en alders
spredning fra ca. 16 år og oppover 
til vel 40 år. Det ser ut til at dette 
har falt heldig ut og at deltagerne 
synnes dette er artig. Vi har fått 
låne salen noen lørdager til dette 
partiet. Det hadde vært fint om vi 
kunne få til en kveldstime, men viDe yngste håndballjentene følger nøye med når leder, Margrete Melbye, instruerer.

8

Thor oi- ,'einholi instruksjon. «Merkegeneralen» Andreas Skilbred overvåker det hele. Runar Weholt gjør det i
prek:--: c t T. ,Foto: Thrond.

Idretls--D?/Yprøvene har i år 
som ti /ært drevet med 
iherdighei. Værforholdene i som
mer var dessverre ikke særlig inn
bydende, med mye nedbør og 
heller surt og kaldt. Av den grunn 
tror vi nok at oppslutningen kunne 
blitt større enn vanlig, med et 
mere sommerlig klima. /Allikevel er 
det mange som har vært med på 
prøvene, men da det er en del 
som ikke er ferdig med alle øv
elsene, har vi ikke full oversikt over

målsettingen i år ikke å rykke ned 
i 6. divisjon. Det har blitt en klar 
nivåheving innen damehåndbal- 
len i kretsen, så det blir vanske
ligere år etter år å hevde seg.

Våre treningsforhold er mildt 
sagt dårlige. Vi har kun en halv- 
annen time til rådighet i Pors- 
grunnshallen for 5 lag. I tillegg har 
vi gymsalen på Vestsiden hver fre
dag i noen timer. Som en skjønner 
ønsker vi flere treningstimer i en 
hall, der mulighetene for å spille 
håndball i «full» skala er tilstede. 
Nå gjør vår trener, Gunnar Ohren, 
det beste ut av det og vi er svært 
takknemlig for hans innsats. Jeg

Vi har kanskje ikke nådd de helt 
store resultater, men det gror 
godt i gruppa, sier formannen i 
Håndballgruppa, Vidar Kristians
en, til Porsbladet.

Ser vi på de enkelte lag har 11 
årslaget overrasket meget po
sitivt. 13 års laget likeså, mens 15 
års laget har hatt vanskelig med 
å hevde seg, da det laget er av 
helt ny «årgang» og faktisk kan de 
samme jentene også spille i den 
klassen neste år.

17 års laget er nytt av året og 
var vårt 15 års lag i forrige sesong. 
Her er det flere fine emner. 
Når det gjelder vårt damelag var

klassene hadde ikke Pors noen 
med.

Årsmøtet blir avholdt 23/11 og 
utfallet av dette kommer vi til
bake til siden.

Hermed ønsker alle en riktig 
god jul og godt nyttår. Vel møtt 
til juletrefestene for små og store 
den 10/1.80
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Damegruppa har i år vært driftig- 
ere enn noen sinne. Det har blitt 
penger på boka som Liv (for
kvinnen) pleier å si det. Det er vel 
ikke mange damegrupper, som 
kan vise til slik innsats og offer
vilje som nettopp vår og vi i gruppa 
er da også vitterlig stolte.

Vi satser en god del av vår fri
tid i dette til alle i Pors beste. Vi 
ønsker et større hus og vil gjøre 
vårt for at dette skal bli en reali
tet.

NORGES 
DRIFTIGSTE 
DAMEGRUPPE?

Under hele sesongen har dame
gruppa hatt sine boder i sving. Vi 
startet allerede opp på under 
kabelkampene.

Utover sommeren satte fotball- 
avdelingen i gang med sin drive 
in bongo og selvsagt var Dame
gruppa med. Kafeteriavirksom- 
het var vår geskjeft og det ga god 
uttelling. Kaker bakte vi sjøl hjem
me.

Møter har vi også hatt selvfølge
lig annen hver uke på tirsdag

TORVGT. 12 
PORSGRUNN

Boksegruppa satser i år knall
hardt med to virkelig store inter
nasjonale stevner i sesongen 
79/80.

En tropp på 15 engelske bok
sere kommer til Porsgrunns- 
hallen fredag den 23. november. 
Dette later til å bli et bokser- 
stevne av de helt store, med 
blandt annet 3 nordiske meste
re på kamplisten, samt Pors 
sine egne gutter, og da selv
følgelig Petter Røh i spissen.
Petter vil etter all sansynlighet 
møte den engelske mesteren, 
med en rekke internasjonale tri
umfer å se tilbake på. At dette 
vil bli litt av en kamp er det ingen 
som helst tvil om. Den 20. juni 
neste år kommer så en rekke

tidonger 
Vollermyre< 
longetund 
Gimiey

P0RS4RVMN
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/
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i 4 Oller som forsyner 
varer ba Langesund 
konditorvarer til olle

Mindåt 
Herre 
Belehegdo 
S.a.helle 
Drangedal 
Vodfoo

Morten og Jan en kjempe jobb. 
De dårligste får samme be
handling som de beste. Men når 
vi får frem en topp bokser, må vi 
vurdere ut fra det økonomiske å 
hjelpe han frem til større triumfer.

Toppene trenger vi, men det 
skal ikke gå utover bredden, sier 
Øystein Nenseth, som medgir at 
boksingen tar mye tid. Men så 
lenge det er gøy, vil han fortsette. 
Disse stevnene er også ment som 
en hjelpe til Petter i hans O.L.- 
forberedelser, samt at hjemme
publikum har muligheten til å se 
Petter i topp kamper

I neste nummer av Porsbladet 
vil vi presentere samtlige Pors- 
boksere.

kveld. Frammøte har vært, bra, 
men vi har da plass for er- flere.

Vi savner forresten fler--■ .?v fc-i 
balldamene i gruppa vår. et ku:.- 
ne da være artig å komæ.e nø;, 
sammen og ikke bare i føæe med 
den andre halvdelen - ikke sant.

På vegne av Damegruppa 
ønsker jeg ale våre medlemmer 
og alle Porsere en god jul og et 
godt nytt år!

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

tsjekkiske boksere til Porsgrunn, 
og vil da møte de beste norske 
junior og senior bokserene. Dette 
stevnet går meget sent i sesong
en, men er ment som den siste 
finpuss for våre O.L. boksere.
L Slike stevner koster mange 
penger, men ved hjelp av spon
sors, samt bra publikumsoppslut
ning, så skulle det vel la seg gjøre 
rent økonomisk. At de bokse- 
interesserte i Grenland her vil få 
se en rekke topp internasjonale 
kamper er det ingen som helst 
tvil om sier formann i boksergrup- 
pa Øystein Nenseth. Enkelte vil 
kanskje her hevde at vi satser bare 
på toppen, men det vil jeg sterkt 
benekte. I vår gruppe prioriterer 
vi bredden, og her gjør Lars,

Eget bakeri med 14 onsotie og 
distriktet med rykende ferske ■ 
til Bo Leverer alt « brod og l 
anledninger

Distriktets største 
detaljforretning 
Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander 
og med en total omsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi bud-
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Vi er noe nytt og friskt
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Den nye moten blomstrer her

•'.— e- P-esn-.je ejø- je-se-«or de'- 
Lyst pd noe godt?

Elter en hyggelig og morsom handletur

■ ci-s»e ? O ......   o-o-e s'ede*
Stor parkeringsplass ute og inne
Benytt Dem av vår informasjonstjeneste 
ved hovedinngangen

__________ PORSGRUNN
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* Riktige priter ♦ Spenelle gode tilbud p6 aktuelle varer 
Vet du at vi har spesialavdelinger i
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Skottest
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*SKIINTERESSE, MEN LITE SNØ*
Brødrene KarlsenJ. Pettersen

*57
BLIKKENSLAGERVERKSTEDKJØTT- OG PØLSEVARER

Telefon 51404- PorsgrunnTlf. 52392 - Porsgrunn
V. Porsgrunn

SPORTSHUSET
Sykler — mopeder og påhengere.

Tlf. 53594
Telf. 52121V. Porsgrunn

Allred Sport
NSB'sOgså

Porsgrunns A u t o %
‘A Æ/Sme Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

Porsgrunn

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

Erik Studsrød

Kjell Knutsen

Filial VEST-Tlf. 54535

Lykke til med sesongen -80.
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Vi betaler i dag store honorarer til tren
ere. Skal en kunne skaffe seg det beste på 
markedet, og bare det er jo godt nok, må 
en punge ut med mange penger. Jeg har 
spurt meg selv, har en trener så stort ans
var og arbeid med treninger at han er 
verdt så mange penger? En trener i topp
klasse som er så dyr bør også få ansvaret 
for laget alene, slik at han derved kan be
vise sin verdi som trener.

jeg har et vist inntrykk av at trenerne 
i dag har lett for å gi laget og andre innen 
UK og administrasjon skylda når noe går 
galt. For å komme frem til de beste tre
nerne, også når det gjelder de som ikke 
er heltidsansatte, bør trenerne pålegges 
et større ansvar i form av fullt ansvar for 
laget de trener. Hvor lenge kan vi regne 
med at alle andre innen administrasjonen 
vil jobbe gratis? En frivillig valgt tillitsmann 
i Pors fotballstyre tilbringer like mye om 
ikke mer tid på fotballen enn en trener 
gjør. Nei, la en topptrener få det hele an
svaret for å bevise sin verdi.

Jeg tror det er en oppfatning mange 
andre deler med meg også blant trenerne. 
En trener med 2 UK medlemmer kan jo 
teoretisk sett umyndiggjøres ved uttaging 
av laget. Jeg tror heller ikke en topp trener 
tar en trenerjobb og det hele og fulle an
svar alene hvis han ikke selv mener han 
er kompetent til oppgaven.

Så kan en jo spørre seg, skal man an
sette en dyr trener for A-laget og la resten 
av lagene, også i de aldersbestemte klas
sene få det som er igjen av villige tillits
menn til trenere. Eller skal pengene for
deles med mindre i toppen og på flere 
kvalifiserte trenere for alle lagene? For 
meg virker det som om Pors vil gjøre det 
siste. Pors fotballstyre er inne på en god 
linje, kan de i tillegg bli enda mer profesjo
nelle i sin legning; kan Pors fotballgutter 
smile fornøyd.

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Porsgrunn 
Sykkelverksted

Trygg og DBS sykler 
Trygg mopeder 
Dekk og slanger 

Sykkeldeler 
Mopeddeler 

og reparasjoner

A 

s

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

ALT I PREMIER OG GAVER 

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET

Vestsiden
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

BLI
FOTBALL-

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

jaoiteigmA
Eneforhandler

LITT OM TRENERS ANSVAR 
OG NOE ATTÅT

FRA HOVEDSTYRETS BEFARING I TRIMLØYPA. 
å være interessert!

'JEKLÆR
...i.- ccj ga .

En ny trener tar over i Pors forsesongen 
-80. Navnet er ikke nytt for mange av oss, 
men noe mer kjenner vi vel heller ikke til 
Erling Mathisen.

Vi skal huske at en trener er vel 20 % 
av et lag. Det vil si at spillemateriellet og 
opplegg forøvrig står for 80 °/o. La oss 
derfor legge godvilje og alt annet til rette 
for Erling, så får vi håpe at ikke bare 
guttenes navn ropes fra «Hauen*, men at 
vi også kan rope taktfast

Erling, Erling, Erling.
Så til Erling og Pors fotballen forøvrig:

A.W.

Det har blitt vinter også i våre 
trakter noe vår skiavdeling ikke 
misliker i det hele tatt!

Det gjør en «Porser* godt å høre at 
Einar «Jeisen* igjen er på vei inn blant 
de unge fotballspillere i Pors. Han har vært 
blant de sorte og hvite alt for lenge.

Vi har lagt bak oss nok en sesong. En 
meget bra sesong syntes jeg. Vel glapp 
det da vi alle ønsket, men vi lærte vel mye 
av det også. La oss håpe at styre og stell 
nå setter seg ned og finner ut av hva som 
ble gjort feil og ikke hvem som gjorde feil.

Det tok vel for mye krefter å ta igjen 
Fredrikstads forsprang ette ferien, slik at 
overskuddet var borte til de to siste kamp
ene. VG’s reporter er vel ikke langt fra 
sannheten når han sier at sesongen for 
Pors sin del var to kamper for lang.

Så til slutt noen ord fra «Hauen*.
Vi har jo ikke bare fått ros denne sesong

en. Ord som dårlige Pors supportere o.l. 
har vi jo hørt mer enn en gang, både fra 
spillere og aviser, jeg tror jeg har alle på 
«Hauen* med meg når jeg sier at det var 
ingen som ønsket Pors til 1. div. mer enn 
oss. Hva avisen skriver gir vi en god dag 
i, men hva spillerne sier betyr mye for oss. 
Vi står på «Hauen* også for å hjelpe dem.

Er dagens spillere hårsåre for kritikk? 
Tenker de noen gang igjennom hva som 
blir sagt til dem? Eller hever de seg uten 
videre over klientelet på «Hauen*. De fles
te rundt meg på «Hauen* har vært igjen
nom akkurat det samme som årets spil
lere. Vi hadde også alt i vår hule hånd, 
til tapet i siste kamp kom i Østsiden.

De påfølgende kvalifikk kampene toner 
seg selv i dag som et mareritt. Jeg vil på
stå at det også forekommer sakelig kri
tikk fra «Hauen*, og en kan vel med hånd
en på hjertet si at så mange gode og inn- 
satsfylte kamper har vi ikke sett hjemme 
i år.

Td sist den gang vi spilte på A-Iaaet 
så var det ingen «Hau» til å hjelpe oæ.

jELsWISJON

løypa og bakkene. Ivrige ild
sjeler som Arne Findal, Egil 
Kristiansen og Halvard Bjørn- 
stad med flere har nedlagt et 
enormt arbeid.

Når det gjelder lysløypa var 
Hovedstyret på befaring der i 
høst. Det er nå kjørt frem stolper, 
slik at en neste år skal kunne 
sette i gang med å reise disse og 
montere nødvendig armatur.

det er ikke lett for Skiavdelingen 
å skaffe frem midler til en hver 
tid. Avdelingen ønsker derfor åf^ 
opprette en egen anleggskom- 
mite innen foreningen slik at den
ne kunne plassere ck? forskjellige 
planer i prioriteringa, okkefølge.

Også i bakkene hc- : jovs-c styret 
sett på forholdene Det ei !itt av 
vært å gjøre der ogso. Alt ! :an ikke 
overkommes, men vi vil forsøke å 
gjøre diverse vedlikeholdsarbeid
er inneværende sesong.

Når det gjelder treningsiveren 
blandt skiutøverne har den vært 
særs god. Hoppgutta har holdt 
det gående i Klyve-skolen, mens 
langrennsfolket har staket seg 
frem etter landeveien på rulleski.

Skiavdelingen fyller 60 år neste 
år og vil feire sitt jubileum på | 
Pors Kfubbhus i mars måned.

Til slutt vil jeg få ønske alle i Ski
avdelingen en god jul og et godt 
nytt år!

Enkelte hirer 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.

mann syntes
Foto: Thrond.



Reidar Haugland

Brede Halvorsen

Erik Bie Johansen

Arvid Tveit

OKlubben på Vessia
CF1

REDAKSJONEN
har ved sin kamp tent nye ambisjoner

&

A

Foto: Thrond.Knøttegutter og forhåpningsfulle foreldre.
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Arvid har hatt en kometartet utvikling som 
bandyspiller. Han er nå tatt ut i guttelands- 
lagsstallen i bandy.

Porsbladets redaksjon ønsker 
alle Pors-venner en god jul og et 
godt nytt Pors-år!

I ØNSKER SINE LESERE 
GOD JUL!

ÅRETS 
SENSASJONFra fotball- 

eventyr til 
1979

Intersport A/S
Intersport A/S, Porsgrunn v/Per Thingstad 
støtter i år igjen Bandygruppa. De som er 
tilknyttet gruppa kan få 1O°/o på varer 
innenfor denne sportgren, skøyter, køller 
etc.

■■■

Thrond Kjellevold
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Erik har muligheten igjen til å få se det 
norske flagget på brystet i og med at han 
er uttatt i den norske juniorlandslagsstal- 
len for denne sesongen og idretten er 
selvfølgelig - bandy

Det var en gang for lenge, lenge 
siden og fotball var gøy, det var 
høyt under taket - det var plass 
for alle og stemningen var høy.

Alle interesserte visste Pors var 
navnet og de deltok trofaste for 
sin klubb, blant publikum Asbjørn
sen, Moe, troll og hulder og de 
sang en «stubb». Noen gikk foran 
— førere — ledere og var med på å 
skape folkelig glede, selv «7. far i 
huset» var med - og syntes det 
var moro fra «knaggen» å være 
nede.

Årene gikk — noen fant opp 
penger og utøverne ble kalt spil
lere, nye oppfinnelser - isposer og 
tape - gule og røde kort - men 
ingen ble snillere.

Lederne og spillerne gjorde stor 
innsats og fortjener virkelig honnør 
- med treningsiver, «lukt av» opp
rykk, mange møter, pågangsmot 
og humør.

6. far i huset begynte å mumle 
og hadde hørt mye og det meste, 
noen hadde vært på «arenaen» - 
de var iført blå «klæder» når de 
motstanderne skulle teste.

5. far i huset var klarsynt og han 
syntes det luktet penger, sikkert 
fortjent tenkte han - slik de «job
ber» for sin klubb - det de trenger.

4 far i huset hadde tatt på en 
ball og begynte å mene, publikum 
har også meninger — ekte Porsere 
og virker «rene».

3 far i huset var medlem av Pors 
og hadde før vært på møter, han 
stusset litt - var det sant at egne 
meninger kunne medføre «bøter».

2. far i huset hadde vært styre
medlem og vært med på fester, 
han sa nei - ingen pokalutdelinger 
— konsekvensene kunne bli noen 
«fysikken tester». ,

Far i huset var samfunnsbevisst 
og tilhenger av fellesskap og de
mokrati, kom luskende hjem etter 
årsmøtet - hva skulle han om idrett 
si. Var det blitt lavt under taket - 
strømlinjeformet av noen fortalt, 
noen sa de var enige — det meste 
var positivt - men var noe galt?!?

Eventyrlig Porser.

Pors Bandyskole

Bandyskolen med bistand av Telemark 
Arbeiderblad ble gitt meget fine ord under 
formanns- og oppmanns- møte nylig. 
Borgar Nygård i Norges Bandyforbund 
roste arrangementet og mente den burde 
være en «skole» for andre lag.

Brede har i år igjen akslet landslagstrøya 
ved flere høve. Sist var det tur til Portugal 
med U-landslagstroppen.

♦ ?
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ÅRETS sensasjon i Pors må være 
Duddl’s inntog I trlmløypa. Det må være 
år og dager siden en slik utflukt. 
Vi gratulererl

rundt blant rekruttene, og det over he- fe: 
le Grenland. -fe

Det er Imidlertid også grunn til å 
sette deres Innsats inn i et større ;xx 
perspektiv. Hvå det betyr for samhol- fe 
det innad I en ••klubb, rekruttering og g:-: 
ambisjoner, sier nesten- seg selv. I fe 
uker har imidlertid Pors hå også vært 
et samlinasmarke for hele Grenland.

Menne’sker som vanligvis aldri fe: 
snakker Idrett, undrer hvordan det går fe: 
med Pora... De har fulgt med, gjen- fe 
nom aviser og radio. Får Porsgrunn et ;-g; 
1. divisjonslag? VI fikk ikke det. Pors- :xx 
grunn som by har Imidlertid I uker fått fe 
glimrende reklame, og det har helt xg 
klart markert seg på Norges-kartet ;fe 
sbm et bysamfunn i fokus, og det er fe: 
positivt på mange måter. Toppfotball :fe 
og toppldrett I sin helhet er nemlig in- fe
gen dårlig PR for en by. VI har merket fe 
det ganske godt I disse ukene med fe 
Pors.
T Tva ligger så bak Pors-suksessen? xg 
171 En mangeårig sunn satsing på -fe 
junioravdelingen. Et I full bredde fe-; 
sosialt arbeide blant unger. Fornuftig g;- 
satsing oppover hvor disse ungene ;fe 
og senere ungdommene har fått kyn- fe: 
dlg veiledning av kvalifiserte trenere, fe: 
Pors har I mange år vært suverent fe: 
dyktigst på deiine sektor i Grenland, fe- 
Pors er Imidlertid også noe mer, det ftfe 
er Vessia, og ikke alle lag er så hel- :;fe 
dige å ha et slikt samfunn med den :fe 
patriotismen i ryggen! fe:

I avisene har Skiens-klubben Odd 
fått englevinger i forbindelse med 
en spillerovergang. Signaturen 
Runar i TA var ikke sen om å la det 
skinne igjennom hvor ille pors var 
i denne sammenheng med hen
syn til tilbud til en enkelt Odd-spil- 
ler. Jeg husker imidlertid godt 
hvordan samme signaturen 
nektet oss å blande for mye fø
lelser inn i bildet da Idar Marcuss- 
en forsvant til svartbuksene for
rige gang. De som husker det vet 
at da hadde Pors fått Idars skrift
lige fortelling om hvordan han ble 
«bondefanget» av Odd, men det 
beviset vr? ik?e godt nok den 
gang foi . signatur Runar. 
Nå går fefe-feb en Odder til 
nevnte -.■? •.>• , \ imme signatur
med hh ' ■ Jørn . legna 
har blitt .■ : det c . Pors.
Hegna se?'- iint resse 
av å gå t . I ar siv be
klaget det hele eearpå.

Med fete ty;;?/ --.ommer det ut 
at Pors - den s-ore stygge ulven - 
har vært i kontakt med en av 
«englene» fra Skien. Da Idar 
Marcussen gikk til Odd kom det 
fra samme hold at her var det ikke 
snakk om noen ting, men ka
meratskap og ambisjoner! 
Hvordan en i det hele tatt kan få 
seg til å si noe sånt! Pors-fotbal- 
ledere må nå mer aktiv gi pressen 
informasjoner. Hvorfor skal en sit
te på gjerdet her ute å få servert 
den ene røverhistorien etter den 
andre uten at vi tar til motmæle.

En skal ikke bare bli utsatt for 
angrep. Det var kjekt, de smilte 
og lo, så lenge vi var med helt der 
fremme, men se nå da det ikke 
lyktes - ja da snur de fleste av dem 
ryggen til.

La oss derfor få frem informa
sjoner om vår forening. Ta kontakt 
med de enkelte avisredaksjoner 
og kom til avtaler med enkelt
personer. Det kan lønne seg!

(•$ /

Bjarne Halvorsen

•fe t -rkers spenning er utløst. Pors spil- 
g:- U ler Ikke I 1. divisjon neste år. 
fe Selvfølgelig et nederlag for et ambl- 
fe sjonsrlkt lag som rår over spillere 
fe med talent og to. Uke fullt må man 
fe: bare gl Pors full honnør for årets sa
fe: song. Etter flere år 1,3. divisjon, var lk- 
gx ke forventningene de aller største fo- 
gx ran årets sesong. Spesielt I høst ga 
fe: de oss Imidlertid, kkafno etter kamp, 
fe: troen pffmygrsKYGYéhrarid^nnes en :fe framtid for fotballen.
fe: VI synes ærlig talt det er ali grunn 
fe- til å gratulere Pors. Nå må de vite at 
xg forventningene er skrudd 1 været, 
fei Porsgrunns borgere vil nok forlange 
g$ en kamp I toppen av tabellen neste år. 
fef rpoppidrett og masseidrett har alltid 
fe;: JL vært ét hett tema. Alle som er 
gg engasjert I Idrett, vet at det ene er av- 
■fe henglg av det andre. Forbilder er som 
fe regel en positiv ting, så lenge Ideal- 
•:g ene er sunne, og fram til vår tid her I 
;fe Norge må man kunne få lov til å slå 
g:'. fast at Idrettsidealer har vært sunne. 
:-g De store overskriftene om kjøp og 
xg salg i fotballen har Imidlertid kastet 
fe visse skygger over Idealene. Ryktene 
fe: om kjøp og salg herjer også Gren- 
fe land. Det er å håpe at fotballen snar- 
fe; est finner fram til sunne samarbeids- 
fe former over klubbgrensene. Før det 
x$ skier, vil Grenland aldri makte å fram-

skaffe et 1. divisjons-lag. Og det tren- 
Xv npr vi

,ors har r—
enormt for ur.» 

de ukene de nå hai

Reidar vår nye spiller fra Drangedal ble av 
TA's lesere kåret til beste spiller i 4. divi
sjon. En fin spiller vi sikkert får mye glede 
av kommende sesong.

:g: ger vi faktisk.
•fe pors har som forbilde betvdd

(Faksimile fra PD's oppslag ved sesongslutt).
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