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Vi holder oss godt trass i cfe Z
75 år l!I

-

TEXACO
Vi utfører

SMØRING-OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i
BILREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

<'Ue<t>t6ideH LB endi/i & <Service^
Porsgrunn — Tlf. 53410
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OMEGA
i takt med tiden!

Norges
Brannkasse

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Alt i forsking
Qå til

Branntakstbestyrer

Anders Bj. Kassen

Skolegt. 2
Tlf. 52238 - 506S?4
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

Porsgrunn
SKIEN

Betal bilen kontant n sd
Autokonto i
SPAREBANKEN

(WrøKOnTO

FOR BREVIK, EIDANGER OG PORSGRUNN

TLF: 54 045

Vi er en forening i fremgang —
faktisk på alle felt, i jubileumsåret. Ikke minst viser det seg på
ledersiden. Det er utrolig at det
kan legges ned så mye tid fra så
mange — uten utgifter for
foreningen, bare gratisarbeid.
For å begynne med skibakkene. Der har (det
’-x gjennom
mange år vært nedlagt tusener av
dugnadstimer fra en fast slitergjeng. Bakkene måtte holdes ved
like. Det aller nødvendigste har
vært gjort for at ikke bakkene
skal forfalle — med små midler
samlet sammen ved hjelp av
lotterier. Noe har man også fått
kommunal hjelp til — som bl.a.
til utbedring av hoppet i Store
Jlugtvedt. Nå håper vi på kom"munal hjelp til å rette opp den
ene tribunen, slik at den kan
brukes igjen. Også de andre,
mindre bakkene trenger en an
siktsløfting, noe som vil kreve en
enorm innsats. Vi håper de
trofaste tilhengerne av skisporten
i vår forening fortsatt vil holde
koken og fullføre verket.
Gjennom en rekke år har
lysløypa vært på tale. Lysløypekomiteen med Hallvard Bjørnstad i spissen har nedlagt et
kjempearbeid. Løypa har de siste
sesongene vært i fullt brukbar
stand og vært benyttet av mange,
svært mange av Vestsidens inn
byggere. Løypa har vært et
etterlengtet utfartssted. Så godt
som alt planeringsarbeid er full
ført, stolper er på det nærmeste
reist. Det som gjenstår, er lyset.
Komiteen hadde et møte med
forretningsutvalget for en tid
tilbake, og der ble det bestemt at
søknad om kommunale midler
skulle sendes. Saken har vært
behandlet i Idrettens kontaktut
valg og gått derfra til de øvrige
utvalg og nemnder før Formann
skapet kan behandle saken.
Søknad om tippemidler vil bli
sendt til høsten, noe vi har gjort
Idrettskrets og fylkeskommunen
oppmerksom på. Vi får håpe nå
og krysse fingrene for at
lysløypekomiteen og alle de
andre brukerne skal få sitt ønske
oppfylt. Med den innsatsviljen
'
som er vist, fortjener en det.
Hva sa med stadion?
Man ligger ikke tilbake der

heller når det gjelder arbeidsinnsats. Med de tidlige Rampene på
stadion er det klart at det vil
være problemer. Er det varme i
lufta, vil smeltingen av snøen gå
raskere, og vi har lett for å måtte
vasse i søle og svære vanndammer. Det har vært vanskelig med
avløpene, og det må nok gjøres
noe for å hindre liknende Over
svømmelser” som dette neste år.
Det er forøvrig lagt ned et nytt
sluk i forbindelse med byggingen
av det nye huset, men dette vil
nok ikke være nok. Noe må gjøres
også med området under klokka.
Men tilbake til dugnadsinnsatsen
under disse tidlige vårkampene.
Hvor mange klubber som kan
oppvise så mange arbeidsvillige
folk til innsats for sin forening,
det skal ikke jeg uttale meg om.
Men det kan bare slås fast at Pors
har som medlemmer en rekke
mennesker som i timevis gjør sin
innsats for at forholdene skal
kunne være de beste for de
aktive. Jeg må bare innrømme at
det gjør inntrykk å se så mange
antrukket i kjeledress og gummistøvler i arbeid på Pors stadion —
mens andre drar av sted på
påsketur. Når en samtidig vet at
enkelte klubber bare kan møte til
dekket bord på kommunale ba
ner — enten i vår egen by — eller
i andre kommuner, da kan en ha
grunn til å føle at det er en viss
form for fordeling. Men vi har
det igjen i gleden over å gjøre
jobben sjøl. Det skaper et bedre
miljø — det at en er med på det
hele — fellesinnsatsen for klubben,
skaper en klubbfølelse som er
gull verd. Det er med glede vi ser
at stadion vokser. Det er lagt
flere alen til jordvollen ved
klokka. Her er brukt masse fra
utgravingeni av hustomta, og på
toppen er det lagt et gruslag. Mot
klokka vil det bli sådd til og
senere antakelig plantet noen
busker. Med tida vil det nok
komme til å se riktig pent ut.
Tribunen blir for tida reparert.
Det går mange timer med til
dette arbeidet. Godt er det at vi
uax
v______
har et driftig _______
stadionstyre
med
øyvinn Nenseth i spissen.
Hva sså£ mec
medj husbyggingen
husbyggingen?1
Jo,
? Jo
iher går det framover med kraft£ak Inndelingen i underetasjen er
®
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i full gang, og vi må vel til med
dugnaden vår snart. Vi prøver
forøvrig å ta en del slides av
arbeidets gang, slik at vi har noe
å se på når det hele står ferdig.
Det kan jo være artig å ha et
minne fra denne tida.

Når vi nå er inne i jubileums
året, vil jeg få uttrykke min glede
over å kunne trekke fram alle
disse positive tingene fra arbeidet
i foreningen. Vi arbeider i flokk,
vi er etter hvert blitt en sammensveiset gjeng. Det er utrolig
mange som er villig til å gi av sin
fritid. Dette lover godt. Jeg er
glad for å være formann i en
forening som vår — med en slik
medlemsstokk. La oss håpe at
jubileumsåret kan gi oss nye
gleder og oppmuntringer, la oss
alle gå inn for å gjøre foreningen
vår til et enda bedre miljøska
pende virkemiddel i vårt lokal
miljø.
Duddi

Pors
må være en av Porsgrunns
beste ”PR-prosjekter”, men når
skal Pors bli klubben i byen?

Lysløypa
kan bh en realitet til hosten,
Stolpene er pa plass i sommer.
Nå står lysstrekket igjen.
NT å

1, rnn+vnlr Ir ni IrtiZi»-»
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ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
gullsmedforretning

J. Pettersen

Brødrene Karlsen

KJØTT- OG PØLSEVARER

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Tlf. 52392 - Porsgrunn

Telefon 51404 - Porsgrunn

TORVGJENGEN
i

Kanskje ikke vårens og sommerens
vakreste - men sedvanligste
Foto: THROND

V. Porsgrunn

I toppform

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen
TORVET

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

JJMKrasm,

BU
FOTBALLDOMMER
INGE—MA A/S
ALT I BARNEKLÆR
samt oppskrifter og garn.

I/ELEVISJON
Porsgrunn

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 53594

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

VELKOMMEN
til våre forretninger!
KJØTT - DAGLIGVARER

JiauwoT/

Sykler - mopeder og påhengere.

Eneforhandl er____

Telf. 52121

V. Porsgrunn

SPORTSHUSET

TOLLNES- Tlf. 50848
Kjøtt — Kolonial
10 % på kolonial
NETTO - Tlf. 54796
10 % på kolonial
KLYVEGT. 25 - Tlf. 52450
Kjøtt - Kolonial

A
S

Porsgrunns A u t o A/s
•i-

Aut. Ford-forhandler

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

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292
Kjøtt

Porsgrunn
Sykkelverksted

Erik Studsrød

Storgt. 184 — Gromstul
Tlf. 50863

Tlf. 52506 - 52507

/

Vallermyrene

I

'i--

Å.\

Tv
f;

I'

—

L—21--- -------

fe

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

Den norske Creditbank
PORSGRUNN
Filial VEST - Tlf. 54535
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BANDYGRUPPA:
Form. Trond Kjellevold,
Anders Bårdsvei 1, tlf. 52509
Sekr. Arne Hegna, Flåtten
Terrasse 7, tlf. 50004
Kass. Terje Lind, Borgestad,
Tlf. 30522.
Oppm. Arild Johannessen, Viggo
Ullmannsgt. 4, tlf. 27287
Jr. form. Tor Svennungsen,
Hagemannsgt. 8, tlf. 53408.

_S-.

■

!

■

\

■<

■

'' ’ ’ rs

TURN: Reidun Skildbred, form,

M.'. A l. J
BANDY: Thrond Kjellevold, form.

DAMEGR,. Liv Meen, form.

DAMEGRUPPA:
Form. Liv Meen,
Porsgrunnsvn. 348, tlf. 55412

SENIORKLUBBEN:
Form. Hans Haukenes, Bjømtvedt,
tlf. 53728
Fra venstre: Gerd Realfsen. Hans Hansen, Unni Johannessen. Duddi Kjellevold Rød.

Bjørn Flåtsund var fraværende.

Foto: THROND

Forretningsutvalget:
Form. Duddi Kjellevold Rød,
Mellombrottet 6, tlf. 53806
Nestformann Gerd Realfsen,
Vestheimvn. 9, tlf. 54282
Sekr. Bjørn Flåtsund,
Ekelundveien 14, tlf. 27505

Kasse. Unni Johannessen, Viggo
Ullmannsgt. 4, Skien, tlf. 27287
St.m. Hans Hansen,
Linåesgt. 11, tlf. 51487

BOKSING: Øystein Nenseth, form.
SENIORLAUGET: Hans Haukenes.

TURNGRUPPA:

HÅNDBALLGRUPPA:

Form. Reidun Skilbred,
Snorresgt. tlf. 12643
Sekr. Else Grotnes, Storvn. 74
tlf. 52775
Kass. Wenche Eriksen,
Lahellevn. 36
Kontakt: nøster: Duddi Kjellevold
Rød, Mellombrottet 6,
tlf. 53806
Kontakt piker: Ragna Lorentsen,
Engerud 8, tlf. 55695
Kontakt damer: Bjørg Frenvik,
Bjørnstad, tlf. 53931
Kontakt gutter/herrer: Daniel
Teigen, Eidangerbk. 19,
tlf. 53235

Form. Gunnar Ohren,
Fredbovn. 54, tlf. 54045
Kass. Vidar Kristiansen,
Storvn. 77, tlf. 51200
Sekr. Gro Jørgensen,
Klyveåsen, tlf. 51012
Lagleder: Gunnar Ohren

BOKSEGRUPPA:

Form. Øystein Nenset,
Fredbovn. 21, tlf. 56373
Sekr. Lars Andersen,
Brønlundsgt. 52,
Kass. Harald Steen, Buervn. 9,
tlf. 30880
Trener: Thor Skarnes,
Konglevn. 7, tlf. 53375.
6
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SKIAVDELINGEN:
HÅNDBALL: Gunnar Ohren. form.

Form. Kjell Knutsen,
Heigt. 83, tlf. 56196
Sekr. Arvid Olafsen,
Nyberglia 18, tlf. 55817
Kass. Aanund Lia,
Klyveveien 105, tlf. 50265
Oppm. h.jr. —ystein Numme,
Nybergkroken 17, tlf. 55454
Oppm. l.jr. Steinar Prytz,
Futehagen, tlf. 51120

TRIMUTVALGET:

Form. Andreas Skilbred,
Fredbovn. 60, tlf. 50631

FOTBALL: Jan Løkling, form

uib
SKI: Kjell Knutsen, form.

Fredag 2/5-80 ble det holdt som både aktive og trimmere vil
årsmøte på Klubbhuset, Av en få stor glede av.
fyldig og god beretning, kunne
Skigruppa har i å r arrangert 3
man lese at det har vært en
meget god sesong for skiavde- meget vellykkede renn, og vi
lingen. Avdelingen har mange takker alle dere som har vært
aktive. De har denne sesongen med hjulpet til.
Det er i år vedtatt av styret at
tatt hele 203 premier, så det er
tydelig at skisporten er på full Lille-Rugtvedt skal bygges om til
en moderne guttebakke, som
fart oppover igjen i Pors.
ventes vil stå ferdig høsten 1980.
Dommerne våre har også hatt
meget å gjøre denne sesongen. KLUBBMESTERER:
Gudmund
Madsen,
Gunnar
Thygesen har vært benyttet som Langrenn:
måldommere under ”World-Cup” Jenter: 11 år: Lene Knutsen, 13
i Vikersund. Egil Kristiansen hai' år: Kari Stenquist, 15 år: Ann
vært hoppdommer ved Hopptreff Kristin Prytz.
Gutter: 10 år: Steinar Nilsen, 11
i Botne.
åi*: Erik Wichmann, 12 år: Terje
Skigruppa ser frem til en Prytz, 13 år: Tore Larsen, 14 år:
ferdig, lys-trimløype til høsten, Torgeir Halsen, Junior: Jan Helge
Larsen.

FOTBALLAVDELINGEN:
Form. Jan Løkling,
Furustadvn. 17, tlf. 51533
Nesform/sekr. Tom Reinholt Hansen,
Hovholtskogen tlf. 10455
Kass. Hans M. Realfsen,
Vestheimvn. 9, tlf. 54282
Oppm. Torbjørn Gravklev,
Yngvesv. 24, tlf. 56330
Jr.form. Morten Røh Pettersen,
Bybakken 11, tlf. 558383
Stadionform. Øyvind Nenseth,
Blåklokkevn. 5A, tlf. 11458

Innsatspremien: Kari Stenquist —
Torgeir Halsen.

HOPP
6 år: Asgeir Sneltvedt, 8 år:
Glenn Sverre Omslandseter, 9 år:
Jørn Jonsås Olafsen, 10 år:
Steinar Numme, 11 år: Eva
Ruud, 12 år: Tor Arne Støland,
13 år: Tor Gunnstrøm, 14 år:
Geir Åge Olsen, Senior: Svend
Walter Svendsen.
Innsatspremien: Geir Age Olsen.

VALG:
Formann: Kjell Knutsen
v/ formann: Olav Dahle
Sekr.: Arvid Olafsen
Kasserer: Aanund Lia,
Styremedl.: Thorbjørn Andresen
Varamenn: Åge Olsen — Steinar Prytz.
Hopputvalg: Øystein Numme (fo
rm), Arvid Olafsen, Åge Olsen,
Karl E. Lunde, Hans I. Guttorm
sen og Gudmund Madsen.
Skiskole: Egil Kristiansen.

Arvid Olafsen
7
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En butikk
full av
moteriktige klær
for hele familien
til en riktig pris!
Mer for pengene i....

•KlERSPOm
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INTERSPORT

Generelle betraktninger omkring vår klubb og jubileumsåret

InUmport

Morild Spert i

Poplindresser - Trimdrakter
Turndrakter - Supporterutstyr

adidas

Fotballstøvler - Joggesko - Draktsett - Regndresser
Stort utvalg hos:

en butikk i Ø-kjeden

Intersport Porsgrunn %

J

Meieritorvet — Tlf. 52102

Nordentorget, Porsgrunn

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

SKAU
RORSQRUNN

Moderne klær for deg!

Benytt Dem

Telemarksbanken

av

vare annonsørers tjenester

— en bank for alle!

KAI TANGEN
Alt i kolonial
Komm. for Norsk Tipping

<5-

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

%

Produsent for Telemark:

Lundetangens Biyggeri

Porsgrunn Verft a.s

Som en representant fra etter
krigstidens innflyttere til distrik
tet og som formann i årets
jubileumskomite, hur jeg i vesent
lig grad fulgt klubben fra den
administrative siden. Det er da
også disse ting jeg i denne
artikkel har forsøkt å berøre.
Det jeg i disse etterkrigsårene
har erfart er den nødvendighet av
kvalifiserte ledere som i dag
trengs i en så stor klubb som
"Pors” i løpet av 75 år er blitt.
Utviklingen innen idretten de
siste tiårene har resultert i store
forandringer. Den nasjonale og
internasjonale konkurransen har
økt enormt.
Økonomien, som i dag spiller
en sentral rolle for å holde tritt
med den idrettslige konkurransen
både innenlands og utenlands, og
at man samtidig skal ta imot og
ivareta de store ungdomskull som
banker på, tilsier at myndighe
tene må tre støttende til.
Man skal vel ikke gå så langt
tilbake i tiden da idrettsfore
ningene økonomisk fullstendig
var overlatt til seg selv. De gamle
konservative politikere forsto
nok ikke hvilken betydning en
støtte til idretten og deres
arbeide med ungdommen ville ha
på sikt, ikke minst sosialt. En
søknad om en økonomisk støtte
dengang resulterte da også oftest
i et negativt svar, som var et
gjenspeil av deres viten og inte
resse for idrett generelt. Man må
vel kunne si at de "gamles”
idrettslige aktiviteter begrenset
seg til deres elegante hopp over
sportssidene i mandagsavisene.
Utviklingen innen idretten og
dens ivaretaking av ungdommen,
ikke minst sett med sosiale øyne,
har så avgjort snudd denne
innstillingen. Unge og nye poli
tikere som i dag sitter på
"taburetten”, har ofte drevet
aktiv idrett selv og nå er med i
den idrettslige administrasjon.
Disse menneskene har da naturlig
en helt annen forståelse og
innstilling til idretten. De ser pa
det idrettslige lederskap som en
del av den kommunale administ
rasjon, selv om denne lederskap i

de enkelte idrettslag blir drevet i
ren dugnadstil. På noe sikt er vel
også denne form for dugnadsvirksomhet en saga blott,
Slik det er blitt i dag blir man
gjennom opprettede kommunale
kontaktutvalg oversvømmet av
den kommunale papirmølle i
form av kunngjøringer og spørre
skjemaer, som krever stor innsikt
og er tidkrevende å sette seg inn i
og svare på. Innhenting av
opplysninger,
kostnadsoverslag
og oppsummering av hele lagets
materielle behov. Motivering og
argumentering må ikke mangle.
Alt dette og mye mer det
kommunale apparat krever av et
idrettslag gjennom et år kan stille
den mest kompliserte sjølmelding
i skyggen.
På bakgrunn av det jeg ovenfor
har forsøkt å gi og den utvikling,
samt den nye profil idretten i dag
har fått, og da ikke minst dens
sentrale plass innen underholdsningssektoren i alle land, med en
relativ stor styrke og betydning,
vil det helt naturlig bli øvet en
sterk kritikk, ikke bare mot selve
idrettsprestasjonene, men også i
mer og mer grad i mot de
personer som organiserer og
administrerer det hele.
Spørsmålet er nå om denne
kritikk er berettiget. Avgjørelser
som tas innen idretten i dag har
derfor en større rekkevidde enn
tidligere. Dette setter et større
krav til analyse og sakkunnskap
hos disse menneskene avgjørel
sene blir tatt. De større klubber,
som vår klubb så avgjort er,
krever derfor i dag og i fremtiden
ledere med stor sakkunnskap og
ekspertise.
Som en avslutning på min
artikkel, vil jeg forsøke å gi noen
betraktninger omkring jubileet.
Når vår egen forening i år
fyller 75 år, tilhører vi vel ikke
oldingene
blant
idrettsfore
ningene, selv om 75 år er en
respektabel alder. Vi tilhører
muligens en middelaldergruppe,
men med en vitalitet som fortsatt
peker mot en foryngring.
Så fargerik klubb som vår
gjennom alle år har vært og

fortsatt vil være, og som det så
absolutt ikke lukter museum av,
burde det å markere et jubileum
for mange være enkelt og greit.
Her må det være nok å ta av når
det gjelder trofeer, æresbevis
ninger og prestasjoner gjennom
75 rike år. Alt dette som sikkert
fortjener å bh ført til torgs ved et
jubileum som dette går bare ikke
an å få realisert. Et eksempel på
dette er den fantastiske jobb
Thor R. Jensen står i spissen for
med den forestående utstilling i
DnC på vestsiden, hvor essensen
av det gjeveste, ikke minst
historikk vil bli vist. Dette har
bydd på store vansker med tanke
på valg. Et gammelt ordtak som
sier følgende: "Det er så deilig å
velge, men så sårt å måtte vrake”,
passer så godt i denne problem
stillingen.
Det er ofte blitt sagt om oss
"Porsere” at vi er som en
menighet/institusjon, og videre
bh beskyldt for å være en spesiell
rase. Om denne menigheten og
denne spesielle rasen arbeider
iherdig Truls Norby med en
historisk kavalkade, som gleder
oss til å vise fram Noe menig
hetsblad tror jeg det neppe blir.
At vi er en spesiell rase, som
det heter seg, så synes det hos
våre konkurrenter at det å ta vår
skalp er noe av det gjeveste som
kan oppnås. At vi gjennom alle
tider har vært en fargerik klubb
innen norsk idrett er mulig en
medvirkende årsak. Vi er i
manges øyne som en åpen råk i'
isen, som forteller at her har selv
den argeste konkurrent mang en
gang fått seg en ufrivillig duk
kert
Porseplatten/Jubileumsplatten i
porselen, som vi er meget stolt
av, er som alle vet til salg i
Marthmsens gullsmedforretning.
At det begrensede antall på 500
stk. vil bli av stor historisk verdi
for den enkelte som sikrer seg et
eksemplar, er hevet over enhver
tvil Designer av dette vakre
produkt er Harald Vemren.
At gruppene bidrar jubileet
med arrangement er bare hygge-

Det var med skuffelse vi mottok
nyheten om at Norge fulgte
Carters valgkampprogram og sa ja
til OL-boikott.

Petter
setter
stopp!

Det var nok få porsere, som
ikke hadde Petter i tankene, da
dette for norsk idrett usedvanlige
skjedde.
. o
Porsbladet hadde en aldri sa
sliten prat med Petter etter at
han kom hjem fra en turnering i
Spania. Her kom som kjent
Petter til finalen, men tapte i en
jevn kamp mot en greker vi helst
vil slippe å bokstavere.
Petter vil helst ikke snakke om
sitt store mål denne sesongen.
E2
J klart
Det er
1---- han er skuffet .oghvem v
ville
ikke det etter
hvem
— —
o „bein
hard trening gjennom 3-4 år?

lig. Fotballavdelingen går allerede
ut 2. pinsedag med jubileumskamp, hvor Odd er motstander
på vestsiden. Ved den anledning
vil vår nybakte nordiske mester i
boksing Petter Røh Pettersen bli
behorlig presentert. Samtidig vil
Petter vise publikum sine boksekunster i en oppvisningskamp.
Senere på sommeren kjører
boksegruppa ut med stort inter
nasjonalt jubileumssteune. Litt av
en godbit sikkert.
Ut på sommeren skal porsene
ta landevegen fatt. Trimutvalget
med Kjell Meen i spissen arrange
rer en såkalt jubileumsmars, hvor
spesielle jubileumsmerker blir
deltakerne til del.
Jubelåret avsluttes med stor
fest med Hotel Vic som vertskap
1.11. Her skai porseme sette
hverandre stevne, hvor også spe
sielt innbudne blir å finne.
A arrangere et jubileum i
"Pors” er, som jeg tidligere har
berørt, ingen enkel sak, da alle år
i vår forening er bortimot et
jubelår. Hos oss skjer det noe
vesentlig til enhver tid. Dette
beviser vei bare hvor aktiv og
vital vår forening er. At vi i dette
jubelår har fått oss en nordisk
mester i boksing, nytt og prektig
klubbhus vil stå ferdig, fotballgutta gjør nok et forsøk på
opprykk til landets eliteserie. Alt
dette og mye mer som skjer i år
er jo et jubileum i seg selv. Dette
jeg her har berørt ville jo ha
skjedd om klubben i 1980 ikke
hadde rundet de 75 år.
På siden av dette skal vi så
absolutt markere milepelen 75
år, selv om kritikk helt sikkert
om hva vi gjør eller ikke gjør vil
framkomme. Men er ikke det
som særpreget vår klubb med å gi
både ros og ris til sine egne. Når
da også rosen og risen er saklig,
og representerer ens hjertens
mening, blir kritikken både sund
og fargerik, i likhet med hva vår
egen "Pors” alltid har vært og
fortsatt vil bli.
Gratulere med de 75 år
Egil

Petter vil legge hanskene på
hylla denne sommeren. Det skul
le ha vært hans siste uansett, men
OL skulle ha vært punktum
finale.
Nå vil Petter gå et stevne til i
Pors regi. Deretter er håpet om å
komme inn på Idrettshøgskolen.
Petter vil tilbake til Pors og
Porsgrunn etter endt studietid.
Det er på ”Vessia” han føler seg
hjemme. Han legger ikke skjul på
at han kan tenke seg å bidra med
sine kunnskaper med hensyn til
trening blant Pors mange unge
talenter.
Vi og mange med oss ønsker
lykke til med studiene. Samtidig
ønsker vi Petter tilbake som
treningskonsulent.
Thrond
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Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen
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PORS

itLBBS

Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

Porsgrunn

VEST BAR

Esso

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
A.N.Funnemark

'A/ 3BREEN
Gunnar Jorgensen TT1. 50538 Porsgrunn Vest

Torggt. — V. Porsgrunn

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg — høy kvalitet
rimelig pris

Numme og Handeland
tlf. 51730 — V. Porsgrunn

Gå til

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

jts aksen

TRIM- OG IORETTSMERKE

**

Mot nye dyster

'JT.TVrt-l

Ved Brua Porsgrunn - Tlf. 51632

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN

De garderobeskap
du nå har tenttå
kjøpe finner du
:> !
kanskje blant
«i;
Stars utvalg.
Ell
I alle rom hvor du trenger
5

ESSEN! plast

. cA. ^Bråthen
Autorisert Installatør

garderobeskap - entré, soverom,
barnerom. vaskerom etc. kan du
bruke Star-skap. En enkel og
praktisk losning. Du får Starskap i forskjellige høyder, dybder
og bredder Dorene får du i 17
forskjellige farger og finertyper
Vi onsker deg velkommen til å
se vår Star-utstilling

Star
garderote

!

i

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

grunnshallen og et par timer i
gymnastikkhallen på Vestsiden
skole er selvfølgelig altfor lite,
når vi vet hvor mange som stiller
opp på treningene.
Skal vi komme med noe ønske
i jubileumsåret så måtte det være
at vi i allefall fikk en utendørsbane oppe ved Porsanlegget, noe
vi vel egentlig er blitt lovet i alle
disse årene håndballgruppa har
eksistert.
Til slutt vil styret takke
trener/dommer Gunnar Osen for
en godt utført jobb. Samtidig vil
vi takke alle medlemmene og
utenforstående for verdifull hjelp
i året som er gått og ønsker vel
møtt til neste sesong.
Vidar

rich, Marit Jansen, Trine Skilbred, Per Boye.
Sølvmerket 5 stk: Inger Johanne
Andresen, Marit Svendsen, Gre
the Thowsen, Harald Dyraas,
Bjørn Jacobsen.
Gullmerket 1: Kjell Meen.
Statuetten 5 stk: Gerd Olsen,
Magda Reinholt, Astri Schjøning,
Sissel Wold, Vidar Kristiansen.
Kruset 1: Berit Schjøth.
Vi gratulerer alle merketakere,
statuettvinnere og krusvinnere
med ”bragden”, og ønsker alle
vel møtt igjen til nye dyster i
sommer, sammen med mange
nye.
Vi vil også få gratulere klub
ben vår med 75 års jubileet, og
samtidig få takke Hovedstyret
for velvilje og hjelp i de forløpne
år, og ønske lykke til i årene som
kommer.
Andreas

pølser og hjembakte kaker, som
medlemmene selv baker.
Som regnskapet viser har vi
igjen hatt et godt arbeidsår, for
kr. 90.000,—. som ble gitt
hovedforeningen kommer ikke av
seg selv. I.F. Pors er nå igang med
utvidelse av klubbhuset og vi er
meget stolte av at vi har bidratt
med kr. 228.000,—. gjennom de
siste år. Slikt kommer godt med.
På vegne av oss i damegruppa
vil vi gratulere I.F. Pors med
jubileet,
Til slutt vil jeg på vegne av
damegruppa ønske alle forening
ens medlemmer en riktig god
sommer.
Ragnhild

FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE
Komm. for Norsk Tipping A/S

Vestsiden
Blomsterforretning

Pors håndballgruppe kan i år
feire 10-års jubileum. Et tilbake
blikk viser at gruppa har vokst
sakte men sikkert år for år.
Ekstra hyggelig er det å kunne
konstatere at vi i jubileumsåret
har stilt med flere lag enn noe
tidligere år. Fire pikelag i årsklassene 11, 13, 15 og 17 år har
deltatt samt samelaget i 5. div.
Særlig i de to yngste klassene
har interessen og ikke minst

rekrutteringa vært stor. Hadde vi
hatt rom og trenerkapasitet kun
ne nok ytterligere et par lag vært
påmeldt. Vi tenker da også på
guttene som vi har fått flere
forespørsler om. Et bevis på at
det drives godt i håndballgruppa i
dag er at vi har fått vår første
representant på kretslaget, nemlig Trude Austad
i 13 årjs klassen.
—-----Resultatsmessig må vi også si
oss godt fornøyd med sesongen.
Vi vil her fremheve damelaget
som
etter en
... kjempeinnspurt
som etter
endte på en 4. plass. Ved
. —siden
----- 1 av
seriekamper har alle lagene del
tatt i’ cuper i løpet av sesongen.
Skal
CLJ noe negativt nevnes fra året
som gikk må det nok c~
en 3gang
være problemer med antall treningstimer. 1 1/2 time i Pors-

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

Nå stunder det mot sommer
igjen. Det begynner å krible i
armer og bein hos noen og hver
av oss, og vi lengter etter å
komme ut til sol og varme, etter
en lang og kald vinter. Vi får bare
håpe at sommeren blir slik som vi
alle ønsker den.
Prøvene til idrettsmerket vil
iår som før bli satt igang ut på
sommeren. Tidspunktet er ikke
endelig bestemt, men dette vil bli
bekjentgjort på vanlig måte.
Først skal vi, som kanskje de
fleste kjenner til, gjennomføre en
såkalt jubileumsmars, et ledd i
forbindelse med feiringen av vår
klubbs 75 års jubileum. Denne
marsjen vil bli lagt opp som
trimtur for alle medlemmer, i alle
aldere. Dessuten vil marsjen bli
åpen for alle trim-interesserte,
altså også for ikke-medlemmer.
Videre vil det, utenom den (eller
de) vanlige trim-løypene, bli lagt
opp løyper for dem som ønsker å
ta idrettsmerke-prøven i samme
slengen. Altså noe for enhver
smak.
Vi har ikke tidligere fått gitt
noen rapport om prøvene for
fjoråret så vi skal ganske kort
nevne følgende:
lalt fullførte 60 stk. prøvene
for 1979. Av disse var det 8 som
fikk bronsemerket (1. gangs
prøve) Disse var: Anny Berge,
Eva Birkeland, Lilleba Christen
sen, Torun Dyraas, Eldrun Helle-

DAMEGRUPPA
Vi er nå godt igang med en ny
sesong i damegruppa, oppslutningen på møtene er bra. Jeg må
med Varden 24. des. 1977 si:
”De -fantastiske damegruppene”.
”LF. Pors damegruppe fortjener
den ^høyeste utmerkelse.” Disse
ord tar jeg i min hånd da detj
ikke på noe vis kunne gi oss så
bra resultat som vi har, hvis ikke
medlemmene selv gikk så fullt
inn for gruppa som de gjør.
Penger f kassa får vTog salget
på banen under både kabel- og
fotballkampmpene har vi og ikke
minst bingoen med salg av kaffe,

SENIORLAUGET
Seniorklubben avholdt sitt
årsmøte lørdag den 12-4.80 i
klubbhuset. 30 stk. var tilstede
under årsmøtet. Fra hovedfore
ningen møtte denne gang Duddi
Kjellevold Røed. Før møtet ble
satt mintes vi 3 medlemmer som
var gått bort med 1. min.
stillhet. Dette var Mosse Magnussen, Bjørn Reinholt og Anne
Helene Halvorsen.
Regnskapet viste et ganske
godt resultat, så en har litt å
rutte med når en skal overrekke
hovedforeningen et beløp i forbindelse med 75-års jubileet,
Formann: Hans Haukenes, gjen
valg. Det øvrige styret ble: Arne
Findal, ny, Karl Skifjeld, ny, Egil
Kristiansen, gjenvalg, Erna Kittilsen, go. Varamenn: Odd Larsen
og Lasse Hegna, begge gjenvalg.
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På spinnesiden kan vi ikke vise
til resultater enkeltvis, men vi har
en stor tropp som driver og
trener til stevneprogram. På partiet 9-12 år er det påmeldt 65
jenter. Disse er fordelt på to
partier ellers blir det for trangt i
salen. Det er også endel som er
for unge til å delta iår, men
trener iherdig allikevel, håper
disse blir å se igjen i salen fra
høsten igjen, slik at de kan være
med til neste år. Det største

Fotos:
Thrond Kjellevold

pikepartiet har påmeldt
over
40 stk. Her er det nok endel som
er med på det siste barnetumstevnet p.g.a. alderen, men de
kan da få anledning til å delta på
dametropp til neste år. Barneturnstevnet blir iår arrangert av
Herkules I.F. den 1. juni.
Når det gjelder voksne så er
stevnet på Notodden den 8. juni
her er det påmeldt noe i overkant
av 60 stk. fordelt på 3 partier.
Damer — Dame morsjon og
veteraner. På disse partiene er
det også satt igang sparing med
tanke på landsturnstevet i Tromsø neste år. Her håper vi at
mange benytter anledningen til å
få oppleve denne landsdelen. Det
blir nok noen som tar med
familien og tar ferieturen samme
vei. Det er også anledning til å
delta på stevner selv om man
ikke er ”gammel turner”. Nye er
her hjertelig velkommene det er
bare å kontakte Reidun Skilvred.
Tlf. 12643 for å få rede på
hvilket parti som passer den
enkelte. Vil også takke alle
mosjonister, for i år og håper at
vi treffes til høsten.
Ragna

Små glimt fra turnparti 8—10 år

GUTTE-TURNERE

Turn 8—10 år
Ragna Lorentzen, leder

■
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I desember 1979 hadde Lange
sund Turngruppe innkalt til den
siste konkurransen dette året.
De 9 beste guttetumeme i
Telemark skulle da kjempe om
Robert Bjerkøen Pokalen.
Truls Moen stilte opp for Pors,
med Kjell Valle som reserve.
På Terminlisten for 1980 sto
BB-Pokalen i Turn som den
første konkurransen. Det er et
sammensatt lag fra Telemark som
skal turne mot et lag fra
Aust-Agder.
Under 12 år stilte Trond
Paulsen. Under 14 år Kjell Valle,
Bård Nilsen, Truls Moen og Pål
Remnes. De utgjorde et sterkt
lag, som gjorde sitt til at det ble
Triumf for Telemarkslaget.
Urædd inviterte også i år til
Urædd Plakaten, som skal være
for de aller yngste, og som kan
gjennomføre enkle øvelser. Ring
en, matte, pluss hopp. Pors har
ligget på toppen hvert år men i år
ble det en 4. plass, og det må vi
være fornøyd med. Dette stevnet
vil vise oss om vi har noen emner
å bygge videre på.
Porsturneme har vært regel
messig i ilden, med jevne Cup
Konkurranser i våres. Det som
gleder oss, er at vi har nu et
sterkt lag som hevder seg godt i
konkurransene. Det som hadde
vært ønskelig, var at flere gutter
hadde begynt med turn, da det
viser seg at det går tregt med
rekrutteringen til turnsporten.
Daniel
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Distriktets største
detaljforretning

MAN6FDAL

MmdAi
H«rr»
B«l«h«gdo
Slathallo
Orongtdol
Vodfoai
Klyv.

DOMUS

E.dongtr
Volltimyrtne
Longvtvnd

Kleiva
Borgaitod

P0RS4RURN

5

KRASER*

Jørgen Vik
og Erik Bie Johansen ble seg
tildelt innsatspremie for hen
holdsvis junior og senior i ban
dyen siste år.

PORSGRUNN

DISTRIKTETS STØRSTE OG MEST MODERNE VAREHUS

Skolfou
Bokeriutt Skien
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* Moderne lokaler tom er leire 0 finne from i ♦ Kvoliteflvarer i enormi utvalg
* Riktige priter * Spenelle gode tilbud pO aktuelle varer

HeitVod
Skropeklev
Manufaktur - Langesund
O X boni<nilai|on. Bro’sb»rg

Vet du at vi har spesialavdelinger i
Do"’i

Eget bakeri med 14 ansatte og 4 biler som forsyner
distriktet med rykende ferske vorer fro Longt-sund
til Bo. Leverer alt i brad og konditorvorer til olle
anledninger.

Thrond Kjellevold
er valgt til ny formann i
bandygruppa.

S»o VV.n.ci-r'
Gn.e' cg p^eio-go-^kie>. ,-.j.

Vi er noe nytt og frukt
10"* hp»
ø
deg VonUge »n'e»
•
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Den nye moten blomstrer her

lytt på noe godt?
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BONUS på alle kjøp
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Grenland Samvirkelag
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Stedet med Shell-service Shell bensin og olje
Vi vasker Deres bil med automatvask og underspyler
Rekvisita og kiosk i stort utvalg
Full dekkservice med hjulbalansering
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Tribuneanlegget
har blitt pusset opp i våres
etter stor dugnadsinnsats av
”stadiongjengen” til Øyvind Nenseth.

TORVGT. 12
PORSGRUNN
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PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

Bjarne Halvorsen

Thrond Kjellevold

Kjell Fluge

Kjell Knutsen
er gjenvalgt som formann i
skigruppa.

Etter en hyggelig og monom hondletur

GDS ig,or de> jfivi-ho-ier for ved^kehoid og

FRA REDAKSJONEN

JrrivkS

Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander
og med en total omsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi bud
sjetterer med 78 mill, kroner i 1975.

Sl - LAGENE

Yngvar Jacobsen
fikk seg tildelt en fin pokal for
mangeårig innsats i bandygruppa
under dennes årsmøte.

SKEIN

I

Nyvollen
vi hai' fått på stadion vil i løpet
av sommeren bli sådd.

Nå begynner det virkelig å bli
sving på skrivelysten! Vi er
positivt overrasket og håper denne trenden vil fortsette. Da gir
vårt medlemsblad uttrykk for
flere meninger og vendinger enn
at noen få fyller" dets sider med
stoff. Det er dette et medlemsblad som vårt er for. Redaksjonen er mottagelig for mer stoff
til neste nummer og vi setter
fristen til 10. september.
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Jubileumsåret
Vi er inne i jubileets kanskje
viktigste begivenheter. Utstilling
en i Thor R. Jensens dyktige
ledelse har vært en suksess.
Andre aktiviteter er nevnt i
jubileumskomiteformannens innlegg i dette nummer av Porsbladet. Vi vil dog minne porsere om
de forskjellige aktiviteter og gi
disse all den støtte som trenges.
Fotballen er begynt å rulle og
vi har fått en god start så langt.
Vanskelig motstandere har vi
hele sesongen igjennom og det er
langt frem. Spillet i kampene til
denne tid har ikke vært all
verden, men det kommer nok.
Bare vi får poenga får spillet
komme senere. Gutta virker
sterkere i år og vi får håpe Erlings
adepter klarer å innfri det håp de
fleste porsere har for denne
sesongen.
Innenfor fotballen er det spe
sielt morsomt å se at Pors er
kretsens klart ledende klubb. Her
får talentene virkelig mulighet til
å utvikle seg. Fotballavdelingen
har her vist stor vilje og skal ha
all ære av dens innsats. Likevel
vil vi gi Morten Røh Petersen
kanskje bedre kjent som ”Biggen” en ekstra blomst. Med seg
har han et ”hav” av villige folk
som jobber i det stille med sine
lag, på en fortreffelig måte.
Også i år har vi vært så heldig å
få med en mann på juniorlandslaget i Jan Halvor Halvorsen. Vi
spår denne karen en stor fremtid
på fotballbanen.
Porsbladets redaksjon vil i og
med dette nummer ønske alle
sine lesere en god sommer.
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busse
anbefaler sin
Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning
Kommisjonær for
Norsk Tipping
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster

Vestregt. 14 - Porsgrunn
Tlf. 51729
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Fjellflora fra Porsgrund - en sikker suksess som
gave og samleobjekt. Nå er det kommet 6 nye
motiver.

PORSGRUND
Porsgiunds Hm-lænsfalnik A/'S
Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.

Offtat-lrykk ■redrene Oyrlng. Fongrunn

