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Les mer om «eventyret» på sidene 8 og SL
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Vi utfører

Vi er kommet langt i jubileumsåret nå, det er blitt høst. Innendørssesongen er i gang, våre grupper annonserer trening for
vintersesongen. På Vestsiden er turngruppa i gang 3 dager i
uka med fullt kjør så langt det er plass i salen. Nytt av året
er gymnastique moderne som kommer for fullt i norsk turn,
mens man ikke har mulighet til å innpasse konkurransegymnastikk for jenter. Det er synd, for det er sikkert talenter
på Vestsiden, noe mange tidligere KM har vist.
Her er det vi må gjøre alt for å påvirke i retning av en idretts
hall i en ikke altfor uoverskuelig fremtid. Positivt er det at
man har regnet med en hall på Vestsiden, men det er enda
ikke fastlagt hvor den skal ligge. Dette må i hvert fall kunne
bestemmes.

SMØRING-OLJESKIFT

VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i
BILREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

Alden
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OMEGA
i takt med tiden!

Norges
Brannkasse

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Alt i forsikrmg
Branntakstbestyrer

QÅ til

Anders Bj. Kassen

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

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

Porsgrunn

SKIEN

Betal bilen kontant med
Autokonto i
wrøKonro

SPAREBANKEN

FOR BREVIK. EIDANGER OG PORSGRUNN

TLF: 54 045

Beiten er i gang igjen med våre yngre boksere. Dette
er gledelig. Mange av dem som i de senere år har
^^jort store bravader i bokseringen dukket opp hos
Bjarne på trening. Vi tror han har en fin hånd med
de unge. Han lærer dem nemlig ikke bare å slå hardt
og riktig, men også hvordan de skal være overfor
andre i sin oppførsel. Dette er meget viktig overfor
andre som ikke har de samme idrettsinteressene som
oss. Vi får håpe at dette nye tiltaket innen boksegruppa vil gi resultater i form av økt rekruttering.
Bandygruppa har startet opp treningen med køller
pa lørdagene. Vi får håpe at det blir anledning til
tidligere skøytetrening denne sesongen. Som de
fleste vel husker skal returkampen om TM mellom
Brevik og Pors spilles før sesongen starter ( ikke
sikkert red.komm. ), og da er det om å gjøre at
formen er tilstede. At det vil bli arbeidet godt med de
yngste ogsa denne sesongen, tar vi som en selvfølge.
Det har vært en god stab av voksne som har ofret
seg for den yngre garde innen bandy, en stab som
dessverre har vært liten. Det blir en stor belastning
^^□a de fa. Flere foreldre ville være ønskelig, noe som
vel er likt for alle våre grupper. Et arbeid for a øke
antall voksne medarbeidere bør intensiveres.
Det er tydelig at arbeidet med de yngre i håndballgruppa ser ut til a bære frukter. Lagene har i løpet
av sommeren deltatt i flere cuper med meget flotte
plasseringer. Jo. det er fremgang. Og det til tross
for meget kummerlige treningsmuligheter. Vi har 1,5
time i Porsgrunnshallen og et par timer i gymnastikk
salen på Vestsiden. Det lederne får ut av denne
tiden , er fantastisk. Vi far håpe lederne vil fortsette
og ikke ga trøtte.
Langrennstreningen er i gang igjen. Vi har mulighet
til å bruke trimløypa så lenge det er noenlunde lyst
om kveldene. Senere blir det problemer. Men langrennsgruppa er vant til dårlige treningsforhold og vet
hvordan de skal utnytte de muligheter som er. Vi
får imidlertid håpe at lyset kan komme på plass i
høst, slik at forholdene blir de beste, både for våre
langrennsrekrutter og for alle de andre - faktisk hele
Vestsida og Klyve - som benytter løypa..

Hoppgruppa starter vel sine innetreningstimer på
Klyve skole nå med det første. Det er en fin gjeng
Øystein Numme har å arbeide med, mange gode
talenter som vi håper vil fortsette i årene fremover.
Det kunne være gøy å få en deltaker med i de store
rennene igjen.
For fotballen nærmer det seg slutten på sesongen,
og alt tyder på at det lar seg gjøre å hale i land noen
TM. Det har vært arbeidet godt i de yngre klassene
i hele år, noe ikke minst resultatene fra Norway Cup
forteller om. Vi har en fin rekruttering, og talent
er er det nok av.
Fremtiden ser fortsatt lys ut.
DUDDI

KONTINGENTEN TIL FORENINGEN
Alle voksne medlemmer av foreningen skal betale
kr. 40,-. Det er minstekontingenten som Norges
Idrettsforbund har fastsatt for idrettslag.
Vi ligger altså på bunnen når det gjelder foreningskontingent. Svært mange lag har en som ligger langt
over vårt nivå. Allikevel er det en del som klager over
at kontingenten ligger for høyt. Det bør tenkes
litt på prisnivået i vårt land og sees litt på hvor vi
ligger i landskapet. Kontingenten har ligget på stedet
hvil i flere år.
I sommer ble det sendt ut giroblankett til alle vare
medlemmer. En stor del er kommet tilbake med
innbetaling av årskontingenten. Men dessverre, mange
legger blanketten til side til senere betaling. Dermed
går det hele i glemmeboka, og vi må sende ut purring.
Dere som til nå ikke har betalt, skal vite at det tar
svært lang tid å fylle ut giroblankettene, tid som
kunne vært brukt til annet arbeid for foreningen.
I tillegg koster det å sende ut blankettene, 80 øre.
Til deg som enda ikke har betalt: Prov å finne fram
giroblanketten straks og send inn kontingenten
slik at vi slipper å purre.
D.

En butikk
full av
moteriktige klær
for hele familien
til en riktig pris!
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Fotballstøvler — Joggesko — Draktsett
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Nordentorget, Porsgrunn

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn
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ET GODT INNSKUDD TELLER!
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Moderne klær for deg!

BEGYNN NÅ!
Benytt Dem

Telemarksbanken

av
vare annonsørers tjenester

— en bank for alle!

KAI TANGEN
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

Gener æjonsskifte i boksegruppa
□
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A/s
Trelast- og Bygmngsartikler
Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

Produsent for Telemark.

En ny boksesesong står for døren , en sesong som
forhåpentligvis vil bringe både heder og; ære til Grenlands håpefulle.
Det er hektisk aktivitet i Pors boksegruppe for tiden
og spennende blir det om nye navn dukker opp for
å gjøre de mer garvede rangen stridig.
Thor Skarnes tar i år også trenerjobben og guttene
er her i de aller beste hender. Thor fortsetter også
på landsplan som distriktstrener. Thor er som kjent
en boksetrener av store dimensjoner sett med norske
øyne i allefall. Suksesstrener er et annet navn en
gjerne kunne ha brukt. Jeg tenker da på hans inn
satser sammen med vår egen Petter.
Guttene trener fire til fem ganger ukentlig og jeg kan
berette at treningsiveren er på topp. Det satses hardt
for å holde formen stødig. Pors boksegruppe med
Thor Skarnes i spissen går meget sterkt inn for
^teknisk boksing og vi vil absolutt anbefale unge og
interesserte gutter til å gå inn for boksesporten.
Her lærer man selvdisiplin, og for ikke å glemme
kameratskapet og det meget gode miljøet. Jeg tror
jeg kan påstå vi er en sammensveiset gjeng. Våre
treningsforhold er spesielt gode i og med at vi har
vårt eget lokale i Porsgrunnshallen og som er til vår
disposisjon til en hver tid.
Selv om ” gullgutten selv Petter Røh Petersen
har lagt hanskene på hylla, så har vi en rekke gutter
å bygge videre pa.
Jack Iversen er tilbake i trening igjen og hyggelig er
det. Jack har jo fra tidligere sølv i Nordisk Mester
skap for juniorer samt NM-tittel og en lang rekke
landskamper.
Fred Larsen er også en meget lovende bokser med
NM-tittel og 2 sølvmedaljer fra NM for ungdom.
Fred er første ars junior denne sesongen en bokser
med et meget stort slagreportoar.
)Jan Paulsen bokset sin første sesong i fjor og fikk
sølv i NM for ungdom. En friskus , fightervillig og
med et godt publikumstekke. Jon deltok forøvrig
i sommer på Nordisk Ungdomsleir i Sverige og var
altså blant de 10 norske bokserne som fikk reise dit.
Sven Johnsen har også to sølv fra NM for ungdom. Han
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Lundetangens Bryggeri

Porsgrunn Verft a.s
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SORG OG GLEDE: Petter gir seg, Thor fortsetter.

Boksegruppa har gjort et kupp! Bjarne tar seg av de yngste.

er denne sesongen første års junior. En meget lovende
bokser , men kan enkelte ganger bli noe ivrig i ringen.
Hans Olav Amundsen er gruppas ” Benjamin ” .
En meget flott type med fine og rene slag. Bokset
sin første sesong i fjor. En kar vi venter oss mye av
denne sesongen.
Tom Gulliksen er treningsvillig og seig av legning.
Gir seg sjelden skjønt motstanderen er aldri så hard.
Han har forbedret sin teknikk og slår gode serier,
men må bli sterkere for hevde seg i den vektklassen
Han er nå.
Jørn Voje er også en meget lovende bokser. Jørn
er ennå for ung til å bokse ordentlige kamper og
må nøye seg med oppvisningskamer i år.
Bak disse guttene jeg her har nevnt gror det imidler
tid godt og speielt hyggelig er det Bjarne ”Beiten”
Olsen har fått starte opp igjen på Vestsiden skole.
Dette er boksetrening for de helt ferske og yngste
gutta. Bjarne har en egen evne til å omgås disse unge
gutta, så her har vi fått den beste trener vi kunne
ønske oss.
Det var også Bjarne som først lærte gutter som Petter,
Tom Gisle ( Skarnes ), Stein ( Halvorsen ) osv de
første finessene innen boksingen.
Gruppa har lagt opp til 3 stevner i sesongen som
kommer. Det første fredag 26. oktober i Porsgrunnshallen, men før dette stevnet får våre egne virkelig
kjørt seg i en internasjonal turnering på Raufoss.
Klassene her er junior og ungdom og med et deltak
else på vel 150 boksere, men mer om dette siden.
ØYSTEIN
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ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.

j. Pettersen

Brødrene Karlsen

KJØTT- OG PØLSEVARER

blikkenslagerverksted

GULLSMEDFORRETNING

Piksr 13 år
b’

SUfl

Telefon 51404 - Porsgrunn

Tlf. 52392 - Porsgrunn

V. Porsgrunn

I toppform

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

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

SPORTSHUSET
Sykler - mopeder og påhengere.

TORVET
V. Porsgrunn

--

Tlf. 53594

Telf. 52121

E n eforhandler___________ _

?

BU
FOTBALLDOMMER

Alfred Sport

IIelevisjon
Porsgrunn
RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

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

VELKOMMEN
til våre forretninger!
KJØTT - DAGLIGVARER
TOLLNES-Tlf. 50848
Kjøtt — Kolonial
10 % på kolonial

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

Aut. Ford-forhandler

Den norske Creditbank
PORSGRUNN
Filial VEST-Tlf. 54535
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Tlf. 51150

Trygg og DBS sykler
Trygg mopeder
Dekk og slanger
Sykkeldeler
Mopeddeler
og reparasjoner

i
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Pikelag 13 år med trener Martin Stenehjem. Nederst Pikelag 15 år
med trenerne Kjell og Britt Knudsen.

Porsgruimn;
g
S y k ke I ve r ksted
Storgt. 184 — Gromstul
Tlf. 50863

lån’ F°r eksemPel; Sparelån, Bosparelån,

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

■

Vallermyrene

Enkelte lurer seg selv
annet
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Porsgrunns Auto A/$

NETTO - Tlf. 54796
10 % på kolonial

Erik Studsrød

“X^kontolån

Piker 15 år__
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INGE-MA A/S
ALT I BARNEKLÆR
samt oppskrifter og garn.
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iSelvom det er blitt kaldere og at vi nærmer oss med
stormskritt en ny bandysesong blir det nok ennå
noen uker for vi kan sette i gang med sprøytinga.
Likevel i bandygruppa håper en selvsagt på å få
lagt is så fort som mulig. Det er det som er alfa og
omega for i det hele tatt a henge med - a komme
tidligst mulig pa skøytene slik at ikke forspranget til
Oslo- og Drammens- distriktets klubber blir for
stort.
I år er det Arild Johannessen som skal ha det sports
lige ansvaret for A-laget og vi er overbevist om at
Arild kan få fin sveis over laget. Det er mange særs
gode spillere her og flere yngre karer banker på for
fullt. I tillegg ser det ut som vi igjen har konkurranse
om keeperplassen og det vil laget nyte godt av.
Vi har fått Stig Evensen og Geir Ru ne Storkås inn
i klubben og begge er to meget gode keepere, som vi
venter oss meget av.
Det kan bli tale om en kamp på Vestsiden 17.
desember mellom Telemark kretslag og juniorlandslaget hvis værforholdene tillater det. Vi vet her at

Sesongen er nå i full gang etter at vi startet treninga
på ” Vessias” skoleplass første uken i august. Frem
møtet var også i år meget bra , så det lover godt for
i år og fremover. Vi har meldt på lag i alle klasser.
Guttehåndball må vi bare beklage at vi ikke kan
begynne med i år heller, da vi bare ble tildelt halvannen time i Porsgrunnshallen!
Denne tid blir delt på 4 lag. 13 og 15 års piker trener
sammen og piker 17 år og damer like så. Disse har
hver 3/4 time så det er jo alt for lite. 11 års laget
som vi også gjerne skulle ha hatt der må ta til takke
med 1 time hver uke i en liten gymsal på skolen.
Om sommeren trener vi ute så da blir det 2 ganger
i uken tirsdag og fredag. Vi har i år vært så heldig å få
Karin Hansen tilbake fra Borg. Hun skal være spill
ende trener for dame- og 17 årslaget. Velkommen
tilbake skal du være Karin !
Kjell Knudsen tar seg av 15 årslaget sammen med
kona Britt, så her er det ingen fare. Martin Stenehjem
har vi fått som trener og lagleder for 13 årslaget.
Det er vi meget glade for. Martin er optimist og sier
det er mange brukbare talenter blant sin » gjeng ».
Margrehe Melbye har igjen takket ja til å ha med
11 års laget noe Margrethe har hatt før. Hun har
et veldig fint tak på jentene og vi får håpe fremgangen
fortsetter også for 11 årslaget trass i de kummer
lige treningsforholda.
1 sommer har vi vært med i en del cuper og med
meget fine resultater. Vi nådde finalen i 1 1 års
klassen i Saga -cup. Finaleplasser ble det på såvel
13 års som 15 års laget i Stridsklev/PD cup , mens
17 årslaget greide uavgjort mot et av kretsens
beste jentelag Langesund i Pondus cup.
Nå fremover går det for fullt i kretsseriene . Vi far
håpe fremgangen fortsetter også her. Da skal vi
i håndballgruppa iallefall være glad.
VIDAR

våre egne Hans O. Berge. Bjørn Barth og Jørn A.
Hansen allerede er foruttatt pa juniorlandslaget!
Også blant våre yngste medlemmer
er årets sesong sett frem til med forventning. Vi
har vært kretsens suverent beste junioravdeling de
siste ara og har tatt alt som kan taes trass i at cuparrangørene har lagt et aldri så hardt program for oss.
Takket være en kjempeinnsats av enkelte ildsjeler
har det lyktes oss å holde hjulene igang blant de
yngste , men vi ønsker oss flere voksne folk. Vi har
bruk for alle uten at en dermed bør ha noe greie
på bandyspill fra tidligere. Det er nok av oppgaver
i en gruppe som vår og i en sport som vel må kalles
den reneste amatørgrenen av samtlige idretter innen
for Norges Idrettsforbund.
Ledelsen i bandygruppa ønsker alle porsere vel
kommen til årets kamper på Vestsiden skoleidrettsplass. Det er mye moro i bandy og på Vestsiden i
sardeleshet. Som Maggen sier , - Vi kan slå Sovjet
den ene dagen for så å tape for Sverige! En kan
ikke vite om det blir tap eller seier. Det er det som
gjør bandysporten pa Vestsiden så spesiell.
THROND
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«Mugga» er vår!

Tradisjonen tro deltok vi også i år i verdens største
fotballturnering for lag i de aldersbestemte klasser,
nemlig NORWAY CUP 1980. Turneringen hadde
i år samlet totalt 1090 lag fra totalt 590 klubber.
Dette skulle med ledere bli godt over tjuetusen
deltagere. Det tilsvarer ca. titusen flere deltagere enn

hele dagen igjennom, eller at deltakerne i løpet
av ei uke spiser opp over tjue tonn poteter. Noen
av dere damer som har lyst på jobb ?
Av turneringens mange velferdstiltak ble det ikke
mange våre gutter fikk overvære ( ja ikke vi ledere
for den sakens skyld ), dette skyldes at våre lag
faktisk spillte fotball fra tidlig på formiddagen
til klokken ni om kvelden. Med ro klokken elleve
ble dagene så altfor korte. Litt fikk dog gutta like
vel med seg , jeg tenker på badeturene til Frognerbadet, og ellers Oslo’ s sentrum , der jentene ble
utsatt for kritiske blikk og kommentarer fra » gutta
fra vest ». Det skulle vise seg senere at noen virkelig
haddefått » snøret i bånn ». Det merket vi ledere
ved avreisen fra Bislet etter finalen lordag ettermid
dag. Det minnet oss ikke så lite om en god gammel
dags » snørr og tåre » film fra de harde tredve åra.
Dette gir kan hende et bilde av noe av det som skjer
utenom fotball under en slik turnering, men som
dere sikkert skjønner langt fra alt.

under OL i Moskva !
I denne gigantturneringen gjorde Pors kunststykket
å vinne juniorklassen i konkurranse med ca. 150
andre klubber. I tillegg ble vi tredje beste klubb
samtlige klasser medregnet og det altså i konkurranse
med hele 590 klubber , slett ikke verst eller hva?

Jeg vil videre ikke komme mer inn på det sportslige
under turneringen ( det tror jeg de fleste har fått
med seg i massemediaene ) , men kanskje prøve å
gi et inntrykk av hvorledes turneringen arter seg
for spillere og ledere.

Etter avreise fra Porsgrunn ble spillere og ledere
innlosjert på Stig skole , som ligger på Stovner
en drabantby til hovedstaden. Vi ble etter eget
onske boende i skolens gymsal. Gymsalen ble vår
hule under resten av turneringen. Her skulle vel
55 spillere og ledere sove og bo i ei hel uke. Neimen
ikke rart at ordenskarakteren kom helt ned i 2
( maks. 6) , . Vi ble likevel ikke sure av den grunn
da vi alle var skjønt enige om at våre poeng skulle
kapres på fotballbanene og ikke i gymsalen.
Bespisningen under en slik turnering med så mange
munner å mette er et kapittel for seg. Den kan ikke
beskrives, men må oppleves. Tenk dere bare at i
Ekeberghallen serveres over 1100 måltider i timen

Jeg vil til slutt takke alle deltagere og ledere for en
virkelig trivelig uke under Norway Cup 80. Tilslutt
vil jeg minne alle som satt hjemme under turnering
en og som trodde vi ledere hadde ferie tok skammelig
feil !
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Vel møtt neste år.

Turneringens beste junior
Jan H. Halvorsen

MORTEN

VÅRT SEIRENDE JUNIORLAG
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Suksesstrener
Roy Martinsen
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MER JUBEL/
JUBILEUM

Jubileums-kavalkaden

jubileumsårets første halvdel,
En oppsummering av juoneumsårets
kan gi følgende facit.
Jubileumsplatten er laget, og vil være tilsalgs fort
satt i Marthinsens gullsmedforretning, og under
hjemmekampene på stadion.
2. Jubileumsmarsjen er avviklet.
3. Jubileumskampen i fotball 2. pinsedag, samt
mottagelsen i klubbhuset i anledning stiftelsesdagen er avviklet, og da med et resultat som for
oss var til stor glede.
4. En historisk utstilling over 75 rike år har vært til
gjengelig for det ganske folk. Denne utstilling,
som vi er meget stolt av, har hatt sin tid i DNC
på Vestsida , og fram til nå i Sparebanken i
Jernbanegata. Om få dager avsluttes denne del
av jubileet, og utstillingen blir da demontert.
I skrivende stund er jubileumskavalkaden under
trykking.
6. Nytt klubbhus under oppførelse.
7. En fantastisk gave til moderklubben, og ikke
minst bidraget til å kaste glans over selve jubi
leet , sørget Petter for , med å hente hjem Nordisk
Mesterskap i boksing. Jubileumskomiteen takker
deg Petter for dette historiske bidrag. 1 samme
åndedrag bør nevnes Thor Skarnes medvirkning
til denne bragd som trener og leder. Gratulerer
Thor.
8. Fotballavdelingens planlagte sportslige bidrag til
jubileet var vel opprykk til 1. div. I skrivende
stund har vel vi Porsere mer eller mindre av
skrevet dette. For å bøte på dette, har fotballfolket garden sitt gavedryss med likegodt å la
juniorlaget hente hjem seieren i Norway Cup,
og det til gangs med sifre 26-0, som var den
I
fullstendige utklassing.
"
Vi i komiteen takker denne fine gjengen, samt
deres trener Roy Marthinsen og ledere, som står
bak denne bragd av en jubileumsgave. Vi gleder
oss til å følge dere i cupen.
9. Platte/Kavalkade.
Medio september da det vakre verk av jubileums
kavalkaden ligger ferdig, vil den sammen med
restpartiet av platien bli solgt på EPA hver
torsdag og lørdag fra egen stand. Prisen som er
satt på kavalkaden er minimal, da vi har maktet
å dekke utgiftene til trykking og innbinding
gjennom annonser.
10. Tilbake står den planlagte jubileumsfesten, som
går av stabelen 1 november i Hotell Vic, hvor
Porsere og speielt innbudte setter hverandre i
stevne.
En avslutning på jubileet 1980, som vi i komi
teen ønsker mange Porsere slutter opp om.
1.

JUBILEUMSUTSTILLINGEN: «Skaperen» Thor Jensen, viseformann Gerd Realfsen, æresmedlemmene Erling Olsen og Andreas Skilbred,
formann Duddi Kjellevold Rød og formann i jubileumskomiteén Egil Bratberg.

Et tilbakeblikk gjennom 75 ir
Tale avholdt av fformann Duddi Kjellevold Rød
under markeringen av at Pors> , som idrettsforening,
fyllte 75 år - 25. 5. 1980.

På en dag som i dag er det vel riktig å ta et tilbakeblikk på de år som er gått. Jeg skal gjøre det så kort
som mulig. Men 75 år er lang tid og begivenhetene
mange.

25. mai 1905 ble IF: Pors - eller Lyn - stiftet av en
gjeng ganske unge gutter, vel en løkkeklubb som
mange andre i dag. Ingen ante hvilken historie de
skulle være med å skape.
Rare greiene av anlegg hadde man ikke. Løkka i
Askedalen ble brukt - årlig leie var 12 kr. som var
svært mange penger den gang.

Fotball var først på programmet, året etter tok
man opp ski, og bakkene som ble brukt, var Lilleåmot og Vabakken.
Askedalsletta var ikke god nok. Annen bane måtte
skaffes, og Grønlandsbanen ble et faktum. 8 mål
leide man av Gisholt. 7. mai 1910 ble banen inn
viet, og vi har mange bilder som viser aktiviteten
på denne banen.
Sesongen 1913 - 14 ble den siste for Lyn. Fotballforbundet forlangte at man måtte bytte navn for å
bli opptatt, og vi fikk dagens navn - Pors - og heldigvis for det. Vi kunne vel ikke valgt noe bedre.
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1919 ble et stort år. Da ble foreningen delt i hovedstyre og
grupper, og dermed har både fotballavd. og skiavd. sitt stiftelsesår fra dette
aret. Ved siden av hadde man også friidrett på programmet på denne
tid. I 1919 ble også Rugtvedtkollen leid og opparbeidet.
Det ble spilt mange gode fotballkamper i løpet av den perioden som
hadde gått, med seire og tap. Man deltok i NM og nådde flere ganger
ganske høyt i rundene - 3. og 4. runde som vel måtte sies å være bra for
et ungt lag. Skigruppa gjorde litt av en bragd da den arrangerte byens
første landsrenn 1923/24 . Det ble stor suksess og overskudd på 2400,mange penger.

I slutten av 20-årene fikk Fotballforbundet øynene opp for våre spillere
i og med at en porser for første gang ble uttatt til landslaget. Landet
hadde oppdaget Pors.
I 1931 - året etter at våre 25 år - fikk vi en nye guttebakke Orebakken.^^
Den kostet oss oare 250 kr. På Grønland ble det satt opp avklednings
rom for spillerne til en pris av 440,- . Dette viser hvilket kostnads
nivå man stod på. For første gang ble A-laget kretsmestere, og det i
konkurranse med alle kretsens topplag med sine mange landslags
spillere.
Tanken om en ny og bedre bane slo rot, og det ble satt av 50 kr. til et
banefond, noe Sportsmanden harselerte stort over. Banespørsmålet
ble løst i 1934, og Tollnes ble valgt. Innvielsen ble foretatt 14. juni
1936. Det var en stor dag for foreningen.
I 1935 hadde to nye grupper sett dagens lys - Boksegruppa og Bandygruppa. De fire årene fram til krigen brøt ut var gode år. Aktiviteten
økte., medlemsmassen ble større, storarrangement ble holdt, man
hadde utøvere som gjorde seg bemerket både på ski og i fotball - med
internasjonal deltakelse. Det gikk framover med foreningen.
Krigen satte sine spor også hos oss. Sportsplassen på Grønland ble tatt.
Her ble bygd brakker og ridehall. Stadion ble ødelagt. Rugtvedtkollen
forfalt. Blant våre medlemmer var det mange som deltok i illegalt ar
beid, som soldat eller som sjømann. Mange falt på sin post i disse år.
Men - etter 5 år - var også disse tunge år over, og vi kunne igjen ta fatt
på gjenreisningsarbeidet av foreningens eiendommer . Det ble fastsatt
takst for skadene under krigen. Disse tall var høye, og hadde vi fått
disse erstatningene utbetalt, ville vi vært godt hjulpne. Det skulle ta
5 år før noe ble utbetalt - til sammen 12500,- ikke mye å bygge for.
Vi hadde heldigvis innsatsfylte medlemmer som spyttet i nevene og
ikke ga opp. Både Rugtvedtkollen og stadion med tribuner stod klare

etter en tid.
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PORS er 75 år og vi får en
c flunkende ny historiebok. Akkurat nå holder Gudmund Madsen og
Truls Norby på med å legge siste hånd på verket
hos Brødrene Dyring som trykker boken.

- Vi regner med å ha boken klar til de siste høstkampene slik at salget i det alt vesentligste er over
til selve jubileumsfeiringen. Vi tror det blir en meget
delikat trykksak, langt finere enn sist. Det blir stive
permer og gedigent papir - og fremfor alt : Boken
blir så rimelig at alle kan kjøpe den. G. Haugland
og E. Brattberg har gjort en kjempejobb med anonsene, derav en rimelig pris.
Det er bokens redaktør, Truls E. Norby, som forteller
dette til Porsbladet. Han kan videre fortelle at boken
får 128 sider i A 5-format, hvilket er akkurat halve
sidestørrelsen av hva Porsbladet har.
- Har det vært mye arbeid?
- Ja, faktisk mer enn sist enda vi var enige om å
bygge på 60 års-beretningen. Dengang var plassen
så liten at vi måtte konsentrere oss om hovedlinjene
og intet mer. Den utviklingen som har vært bare i
de siste 15 årene er så fantastisk at utvelgelsesarbeidet denne gangen var enda vanskeligere. Mye er kuttet
ut - desverre.
- Hva tenker du på ?
- Jeg tenker på de små replikker, anekdotene, det
stille arbeidet som kan beskrives. Alt dette kan
krydre historien på en fin måte. Ett eksempel: Å lese
hovedforeningens protokoller er som et eventyr.
Det fortelles om enorm innsats. Hvordan kan Fik
innsats beskrives i få ord ? Alt må leses i alle proto
koller, men kanskje er bare to linjer brukt av det
hele. Valgets kvaler har vært enorme. Til slutt skal
notatene samles, redigeres, kladdes, skrives om og
endelig formes ut. Og da må alt være så kort og
kjapt som bare det ! Men - vi tror og håper at boken
skal være lesverdig også av den grunn.
- 'Hvor lang tid har du brukt ?
- Det er gått et halvt år, men i timer er det vanskelig
å si noe helt eksakt. Med lesing og korrektur og det
hele ligger det vel på mellom 300 og 400 timer,
skrivingen er det minste egentlig. Men la meg sam
tidig få si at jobben har vært kjempeartig - og at jeg
sitter igjen med en ubeskrivelig beundring for hva
idrettsledere utretter på ulike plan. Hvis vi ser på
bare de yngste - jeg tror ikke foreldrene deres over
hode kan forestille seg hva som ligger bak akkurat
det deres barn får. Kontingentene er for lave i for
hold. Hva koster ti pakker røyk eller 20 ukeblad
eller en flaske på polet ? Det spanderer man fort
vekk, men å doble kontingenten for barna sine,
det reageres det mot. Men akkurat det kunne hjelpe
kolossalt i en idrettsforening. Jeg tror at en annen
ånd må komme inn - vi må være mer villige til å yte
og ikke bare nyte. De som yter gjør det i en slik
utstrekning at det nesten er umenneskelig. Hatten
av for dem alle !
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Vestsiden Ur-Optik

Klubbhuset

PQPSn

Kåre Pettersen

Tlf. 54922

Som <de fleste av våre lesere vel har lagt merke til, går
det med stormskritt på huset. Bygget- ier ferdig reist,
vinduer er på plass. Inndelingen av sal, kjøkken
m.m- er i gang. Brannveggen mot det gamle huset er
på det nærmeste ferdig.

ueotoidciw-oicotcotuc

Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

Porsgrunn

VEST BAR

£sso

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

service

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

TOYOTA

A.N.Funnemark

W 3BREEN
Gunnar Jorgensen Tlf. 50538 Porsgrunn Vest

Andr. Aasland

Vestsiden
Blomsterforretning

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

REFLEX
Torggt. — V. Porsgrunn
FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg — høy kvalitet
rimelig pris

Numme og Handeland

Gå til

tlf. 51730 — V. Porsgrunn

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

1

isnksen
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park”

PARKRESTAURANTEN

ESSEM plast

. S^råtken
Autorisert Installatør

De garderobeskap
du nå hartenktå
kjøpe finner db
faitskfsMarf
Stars MÉvalg.
E

1 alle rom hvor du trenger
garderobeskap - entré, soverom,
barnerom, vaskerom etc kan du
bruke Star-skap. En enkel og
praktisk losning. Du får Starskap 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

En Star
L_1 garderobe

Porsgrunn

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

Johan
Jeremiassen a.s
3901 Porsgrunn

Bjarnason Bygg
3670 Notodden
Evensen Bygg
3700 Skien

‘ H°Vedst*rat hadde nok å stå i. Flytting

Salget av området und

e'endom mot øst ' betydde arbeid.

- ?e2d°en
Dette året inn^

°PP ' 3’ dlV,sjon SOm en 9ave til 60 - års- jubileet,

utspring i sXriuX0953

™

somheten øVt h f|S6t b69ynte faktisk en ny æra for foreningen. Virk-

siden ble det of
°9 f'6re
k°m m®d ’ fotbal1' På trener- °9 <edert i ona
fret mVe' n°e SOm 93 resultater.

V. Porsgrunn

Komm. for Norsk Tipping A/S

klubbhus preget^ksonihe^H0' Utvidelse På stadion og bygging av nytt
avbanen ettereksoronT/

e

I garderobeavdelingen holder man på med pussing og
legging av terasse. Elektrikerne har begynt sitt arbeid
med ledningsnettet. En del av arbeidet må vi gjøre
selv. Etter kalkylen er det jo mening at egeninnsatsen
skal utgjøre kr. 100.000 ,-. Det er utført en del av
arbeidet med bygget ved dugnad. På taket er det
lagt shingel. Tilsammen 19 personer har vært enga
sjert i dette med til sammen 178 timer. Huset er malt
utvendig to ganger. En er i skrivende stund i ferd med
å male vinduene. Her har 10 mann vært i sving i
85 timer. Det er spart inn en masse ved dette, og det
er flott at vi har villige medarbeidere til hjelp.
^Det gjenstår beising inne når den tid kommer og
Snåling i garderobeavdelingen. Vi håper at det kan
være flere som vil være interessert i å gjøre en jobb
for foreningen. Arne Johansen er sjefen for dugnadsgjengen som maler, og det er å håpe at han får mange
henvendelser fra medlemmer som vil være med noen
timer.
14. november skal huset være ferdig fra byggefirmaets
side, og etter den tid må vi skaffe til veie inventar av
mange slag, gardiner skal sys og henges opp. Det
blir en hektisk høst når vi oppe i det hele også skal
feire vårt jubileum. Jubileumsgaven gir vi i hvert
fall oss selv - et utvidet klubbhus.
DUDDI

TILBAKEBLIKK forts, fra side 10
I 1946 hadde det kommet nok et ledd i kjeden. Damegruppa ble
stiftet i januar dette året, også med turn på programmet de første
Jirene. Også Porsbladet begynte å komme ut. Med sine 35 år er det vel
^t av de eldste i landet, og det har betydd mye for kontakten mellom
medlemmene. Det kom også til å bety enormt at vi fikk vårt første
klubbhus på Grønland. Et samlingssted for en klubbs medlemmer
må til.
I 1952 fikk skigruppa det største arrangement som foreningen har hatt
NM på ski. Det førte til at Rugtvedtkollen måtte ombygges. Ikke fa
timer gikk med her av dugnadsvillige personer. Så ble det også et NM
som ble husket - med strålende vær, masse mennesker, og et overskudd
økonomisk som foreningen levde av i flere år.
I 50 -årene kom utvidelse av stadion. Tilstrømningen av yngre ble så
stor at vi ikke kunne greie oss med bare stadion. Vi fikk en ny treningsbane etter stor innsats. I de samme årene ble det arbeidet for en bane
i nærheten av Vestsiden skole. Med tippemidler og dugnad fra Pors
side fikk man i samarbeid med kommunen opparbeidet en bane. Senere
fikk denne banen også lys - men kun godkjent for trening.
I 50 -årene kom håndball for første gang på programmet. Klubben
deltok både med dame- og herrelag og tok faktisk et kretsmesterskap
i denne tiden. Gruppa måtte senere legges ned av mangel på ledere,
men i 1970 gjenoppsto den og har en enorm tilslutning blant de yngre.
I 1959 ble Seniorlauget stiftet, den gang bare for mannlige medlemmer,
men er i de senere skiftet navn til seniorklubben og nå åpen for både
kvinner og menn. Et slikt samlingssted for den eldre garde er viktig for

en klubb, og seniorklubben har i sin levetid hatt mange fine arrange
menter. De aktive gruppeene våre stod for mange fine bragder i disse
årene - mange kretsmesterskap til bandygruppa, boksegruppa kan
skilte med flere norgesmestere , vi hadde folk i landslagssammenheng
i flere idretter.

bA P nTlteJ39et 509 °PP ’ 1- divisjon- Se,v om oppholdet ble kort 3 ♦ 1e det en v’ktig erfaring. Det førte også til nye forbedringP „ ad!°n> stc5rre tribunekapasitet og TV-tårnet ble bygd. Innen
’la våre tilsluttede idretter ble det drevet godt, ikke minst la man
pa arbeidet med de yngste, noe som ga resultater. I 1973 ble
juniorlaget norgesmestere. Vi husker vel alle føljetongen som først
sluttet på Fana stadion uti november.
I 1974 må vel betegnes som et merkeår i foreningens historie i og med
at man etter 69 år valgte en kvinnelig formann. I årene som er gått
siden er flere og flere kvinner kommet med i styre og stell i foreningen,
og vi kan trygt si at Pors er en foregangsklubb i arbeidet med å få
flere kvinner med. Vi har grunn til å være stolt av det.
Samme år begynte man opparbeidelsen av den nyeste treningsbanen.
I 1972 var det lagt fram en plan for hele stadionområdet. Det var
inngått en avtale med kommunen om Hovlandfeltet. I 1975 var tren
ingsbanen ferdig - til minimumskostnad. Det ble gitt støtte fra STUI,
fra kommunen og fotballavd. nedbetalte foreningens lån på 60.000 kr.
I disse årene ble også lånet til varmekablene nedbetalt - også av fotballavdelingen. Det ble reist nye gjerder rundt stadion, rundt trenings
banen nye ballfangere, til dels betalt av fotballavd.

Når det gjelder den idrettslige virksomheten dette året, må vi inn
rømme at det vel ikke gikk så bra for fotballen . Man klarte ikke å holde
plassen i 2. divisjon , og det skulle bli 4 magre år i 3. divisjon før man
spilte seg opp igjen i 1978. Vi skal imidlertid ikke klage på innsats
og resultater ellers. Våre junioravdelinger arbeidet hele tiden meget godt
og kunne vise til flere kretsmesterskap enn noen annen klubb. Bokse
gruppa stilte faktisk halve landslaget på juniorsiden en periode.
Medlemstallet økte fra år til år - slik at vi idag er Telemarks største
idrettsforening. Foreningen påtok seg oppgaver av sosial karakter
og fulgte der de linjer som Idrettsforbundet ønsket. Vi startet tiltak
for barn og unge i form av fritidsklubb, i dag lønnet av kommunen.
De tradisjonelle eldrefestene fortsatte, vi deltar i arbeidet med velferdsentralen
for eldre, vi påtok oss i jubileumsåret 1975 hoved
ansvaret for 17. maiarrangementet i Porsgrunn, noe vi har gjentatt
dette året.
Det store spørsmålet i siste del av 70 - årene har vært utbyggingen
av vårt klubbhus. Det tok lang tid å forberede byggingen, og det skulle
mange forhandlinger til før finansieringen var i orden.
Ved årets årsmøte ble utbygging til 2 1/4 millioner kroner enstemmig
vedtatt, og som dere alle ser, har huset kommet langt allerede.
Kommunen har til dette gitt oss en fantastisk støtte. Uten den hadde
det ikke vært mulig å sette i gang. I vår søknad til kommunen sa vi :
En bedre jubileumsgave enn et utvidet klubbhus kan vi ikke f å, og det
ser ut til at vi skal få oppleve det i år.
Jeg vil også gjerne gi en ekstra blomst til damegruppas innsats for
reisingen av huset. Flere hundre tusen kroner har damene våre samlet
inn til dette huset i planleggingsperioden, og på den måten skaffet oss
egenkapitalen til bygget. Og de har ikke sluttet med det. Innsatsen
er heldigvis fortsatt på topp og vel så det.
Gjennom 75 år har vi hatt en rekke medlemmer som har gjort vårt
navn kjent over landet , hver på sin måte, innen sine enkelte idretter,
som administrator eller aktiv utøver. Flere ser vi her i dag, og det er
en glede å møte dere. Mange har gått bort av dem som brakte Pors
dit klubben er i 1980. Vi minnes dem i takknemlighet.
I denne kavalkaden har jeg konsekvent unngått å nevne navn. Det er
så mange som har betydd noe for foreningen at det ville være uråd
ikke å støte noen om jeg hadde nevnt et og annet navn.
Vi har imidlertid til stede her i dag en person som er den eneste fra
den spede begynnelse i 1905 , nemlig Halvdan Eltvedt, og jeg synes
det er grunn til å bemerke det. Halvdan Eltvedt har nemlig gjennom
alle disse 75 år vært betalende medlem av foreningen - samtidig som han
har tatt del i foreningens administrative ledelse på forskjellig vis. Det
er grunn til å hedre ham med blomster på en slik dag .
Til slutt vil jeg som formann gjerne få takke alle som er her for den
innsats dere alle har gjort for foreningen gjennom den tid som er
Qått men med et håp at dere vil fortsette virksomheten og være med
å skape ny fremgang for denne Vestsidas store klubb som vi alle er sa

glad i.
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Distriktets største
detaljforretning

MANOSDAL

DOMUS

MindA»
Mørr*
Døløhøgda
Stothslls
Drangedal
Vodfoss
Klyvø

IidøAgtr
Voll«rmyr»na
longttund
Gimivy
torg.ilod

Skolfoti
Bakenufi Skien
Øvre Solum
Høit»od
Skropøkløv
Manufaktur - longetund
O K bønnmla»|on Bratsberg

KLUBBEN

PORJSRUMM

F// '

jj

KRABERØ

VÅRE
HJERTER

PORSGRUNN

DISTRIKTETS STØRSTE OG MEST MODERNE VAREHUS
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* Modem» lokaler iom »r lalle a finn» fram i * Kvolitativorer i enormt utvalg
* Riktig» pnier * Speirelle gode tilbud pO aktuell» vorer

Vet du at vi har «penalavdelinger i
i "q>to‘>>ii><r>

Bob.» æ'

Eget boken med 14 ansatte og 4 biler som forsyner
distriktet med rykende ferske vorer fro Langesund
ti) Bo. Leverer oll i bred og kondnorvorer til olle
anledninger.

Dli”i

Vi er noe

'«■ Me"»«l»' i.o U'l*i'l.<|.»i
Go.»' cg i>-ein-'gO'|Mr’
k
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Ae...e. P.»,(|A^r. ogjft.
Lyst p6 noe godt?

Elter en hyggelig og morsom hondlelur

<
Stor parkeringiplatl ute og inn»
Benytt Dem ov vår informai|onil|eneile
ved hovedinngangen.

Grenland Samvirkelag
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Thrond Kjellevold

Kjell Fluge
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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
f

I I

PORS SERVICE SENTER
F

j

annen venter
- oss, men vi har ikke glemt Dere
er på
og håper vii t~
til julenummeret vil avholde de besøk
vi har blitt bedt om.

Porsbladet retter også en appel til dets lesere om å
støtte opp om jubileumskomiteens forskjellige
programposter. Jubileumsplatta og kavalkaden burde
finnes i alle » Porse-hjem ».

TURNGRUPPA I GANG IGJEN

KONTmcErn^

r’’7

Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

\

Frist for innlevering til julenummeret setter vi til
1. november d.å. SETT I GANG!
THROND

-
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vi gar en hektisk tid i møte med jubileumsarrange
ment av forskjellige slag hvor da selvsagt jubile
jubileums
festen 1. november blir et naturlig høydepunkt,
Porsbladet stiller seg i rekken av gratulanter.

En bladredaksjon må likevel se fremover og vi retter
oppmerksomheten om vårt jul<enummer. Vi vet mange
sitter med noe på hjertet - noe de gjerne ville ha omtalt i bladet. Gi oss et tips ! Vi vet også at en og

/

.

Bjarne Halvorsen

Klubben i våre hjerter fylLer 75 år dette år. En mer
livsfrisk 75 åring skal en lete lenge etter og høyst
sannsynlig vil en neppe finne noen heller.

,.a, JeI

i^åreporoiione'

n in

\

t>.

•

GDS ig;er der *elv-t»olier for vedLKebold og
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nytt og friskt

.r e> ..,» d»g Van' ge .<>-<•'
3"»kel g <or 1 ■••'» □■'(!'» >•»<]*•
Den ny» moten blomstrer her

BONUS på alle kjop
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^■RIVRCS

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

De aller fleste tidligere abonnenter har nå betalt
for bladet. En del nye er kommet til i løpet av året,
noe vi gleder oss over. Noen står imidlertid til rest
med bladkontingenten.
Vi har tidligere skrevet at blad nr. 3 kun blir sendt
til dem som har betalt. Ettersom vi håper at det
er en forglemmelse at de 20 kr. ikke er innsendt,
blir også dette bladet sendt til alle.
Du som nå mottar en giroblankett i bladet , skal vite
at det er nettopp du som ikke har sendt inn bladpengene, noe vi håper du vil gjøre straks. Jule
nummeret vil da komme som vanlig. Også nye med
lemmer vil motta dette. Vennligst husk å skrive
navn og adresse på talongen. Vi har mottatt 5 blank
etter uten navn og har av den grunn ikke kunnet
notere hvem som har sendt inn penger på disse.

D.

Høstsesongen er nå i gang . Det er også i år partier
i alle aldersgrupper. Og turngruppa håper det blir
både gamle og nye fjes å se.
Spesielt håper en å se flere på herretrimmen, der det
så absolutt er plass til flere.
Siden sist har turngruppa deltatt på flere stevner.
Barneturnstevnet ble arrangert på Herkules 1. juni
i ett strålende sommervær. Vi hadde med 65 piker
i 9 - 12 år, 44 piker i 13-14 år og 8 gutter.
Også i år var vi den forening med flest deltagere.
Elsa Ohren overrakte jubileumsplatta fra Pors til
Herkules IF i anledning av klubbens 60 års jubi
leum.
Guttene var først i ilden vel 100 totalt. Deretter
vel 800 piker 9 - 12 år og til sist over 500 piker
i klasse 13 - 16 år. Det var et fint syn å se så mange
unge ute på grassmatta. Det ligger mye terping og
trening bak et stevneprogram og det som ble vist
på Herkules var fullt godkjent.
1. juni gikk voksenstevnet av stabelen på Notodden.
Vi hadde en fin helg med fint vær her også. Det var
mange fine oppvisninger av spesialtropper og store
fellestropper. Den største troppen var dametroppen
med 958 gymnaster fra Vestfold, Buskerud og Tele
mark.
Harriet Fjellvik fikk utdelt lenke for stevne nr. 30.
På barnestevnet ble det utdelt en del 7 års medaljer,
som er den høyeste utmerkelse her.
Vi som trives med å reise på turnstevner tenker alle
rede fremover til 1981 da det er Landstumstevne i
Tromsø.
RAGNA
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