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Vår høyeste utmerkelse - sølvmedaljen - ble 10 til del for innsats på såvel aktiv som administrativ  front under jubileumsfeiringen l. nov. 
Fra venstre: Reidun Skilbred, Hans M. Realfsen, Gerd Realfsen, Petter Roh Petersen. Ivar Kristiansen. Thor R. Jensen. Marit N. Jansen. 
Per Dahl, Egil Bratberg og Duddi Kjellevold Rød. Foto PD.
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SPAREBANKEN
FOR BREVIK, EIDANGER OG PORSGRUNN

TLF: 54 045

Betal bilen kontant med
Autokonto i

Se også vårt store utvalg i 

BILREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

Spesåalfirma i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

Branntakstbestyrer 

Anders Bj. Kassen 

Skolegt. 2

Tlf. 52238 - 50684 

Porsgrunn

Vi har sendt inn søknad om 
tippemidler for løypa på vel 
138.000 kr. Her er vi avhengig av 
at kommunen stiller seg velvillig 
og gir tilsagn om bevilgning av 
samme beløpet, noe vi mener den 
bør gjøre ut fra den betydning 
løypa får for hele Vestsidens

Når de første kuldegradene mel
der seg, får bandygutta farta på 
seg. Er det muligheter for is? Det 
har naturligvis også dette året 
vært visse problemer. Underlaget 
på banen på Vestsiden er ikke 
godt, og det har vært nødvendig å 
fylle igjen en del hull hist og her 
med is før en kunne ta fatt på selve 
isflaten. Fra først i november har 
det vært en trofast gjeng i gang 
nede på idrettsplassen for å legge 
forholdene til rette — ikke bare 
for trening og bandyspill på fri
tida, men i like høy grad for 
elevene på skolene på Vestsida. Vi 
får håpe kroppsøvingslærerne og
så setter pris på det arbeidet som 
Pors legger ned på dette området.
Nå blir det nok et tilbud.

<T7edtdic/eH
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befolkning. Dessuten håper vi at 
de bevilgende myndigheter verd
setter det arbeidet som våre med
lemmer nå har utført gjennom 
mange år for å få løypa så langt 
som den er kommet. En negativ 
innstilling til søknaden kan være 
med på å drepe dugnadsinteressen 
og det er absolutt ikke komm
unen tjent med.

For tiden pågår det maling på 
dugnad. Arne Johansen har hatt 
ansvaret for dette arbeidet. Mal- 
ingarbeidet har gått fremover, 
men det hadde vært bra om flere 
hadde deltatt. Det er fortsatt 
mulig å melde seg til tjeneste og på 
den måten bli med på å få huset 
ferdig. I skibakken har det fra 
tidlig i vår pågått et intenst arbeid. 
Lille-Rugtvedt er under ombygg
ing. Det er lagt ned hundrevis - 
om ikke tusenvis av arbeidstimer 
og penger i dette prosjektet. 
Resultatet er blitt fantastisk. De 
som enda ikke har vært der oppe 
og sett bakken i sin nåværende 
stand, bør ta seg en tur. De vil bli 
imponert. Støland & Co. hargjort 
et kjempearbeid.

Trimløypa har det også vært 
arbeidet i hele året. Stolpene har 
kommet opp i høst etter en masse 
egeninnsats, selv om en har hatt et 
firma til å gjøre noe — som 
naturlig er. 1 skrivende øyeblikk 
vet vi ikke om det vil bli mulig å få 
opp lyset før jul.

Til alle dere som i frivillighetens 
navn sørger for at en rekke andre 
får mulighet for å utfolde seg i sin 
fritid, vil jeg gjerne rette forening
ens takk. Dere føler nok at dere er 
under press mange ganger fordi 
mye må gjøres i løpet av kort tid. 
Vi håper mange vil forstå hva dere 
legger ned av tid for å få 
foreningen til å eksistere, også 
personer som ikke står foreningen 
så nær. Da vil vi ha oppnådd mye.

Til slutt ønskes alle våre med
lemmer og sympatisører en riktig 
god jul og et godt nytt år!

Forøvrig søker vi om mer 
penger til klubbhuset. Vi har fått 
beskjed fra STUI om at vi kan 
regne med ytterligere kr. 150.000,- 
noe som vil komme godt med.

Vi nærmer oss slutten på enda 
et år, et år som vel har vært mer 
preget av arbeid enn tidligere.

Fra mars måned har stadion- 
området vært en byggeplass. Ut
videlsen av klubbhuset har gått 
for fullt hele året — bortsett fra 
feriemåneden juli. Bygget nærmer 
seg sin fullføring, og vi regner med 
at deler av det kan tas i bruk ved 
juletider. Hele bygget blir ikke 
ferdig før uti januar en gang. Vi 
har foreløpig satt datoen 16. 
januar til åpning eller overlever
ing, og det håper vi holder. Det vil 
senere bli et åpningsarrangement 
for medlemmene. Når jeg er inne på dugnad, må 

jeg naturligvis nevne alt arbeidet 
som har vært gjort med stadion- 
anlegget i løpet av året. Jeg har 
nevnt før at det har vært til gavn 
for foreningen at fotballavdeling- 
en har overtatt ansvaret for 
driften. Dermed har fotballstyret 
plikt på seg til å holde anlegget i 
orden. Det har til fulle vært til
fellet. Det har vært lagt ned mang
foldige timer dette året. Fotball
styret sammen med Øyvinn Nen- 
seth og hans folk i stadionstyret 
har all ære av årets jobb. Også 
parkvesenet fortjener takk for sitt 
arbeid, vi får verdifull hjelp 
derfra.

er fastsatt til onsdag 28. januar.
En av sakene blir godkjenning 

av lovene. Som kjent har lov- 
komiteen foretatt en revisjon av 
våre lover. Disse er behandlet i 
hovedstyret.

Lovforslaget vil bli mangfol
diggjort og lagt ut før årsmøtet 
hos Busse og i EPA, og det er å 
håpe at flest mulig av de som 
møter på årsmøtet, har lest 
gjennom lovforslaget på forhånd.

Valgkomiteen er forøvrig i 
arbeid. Vidar Kristiansen er for
mann. Er det noen som er villig til 
å gjøre en jobb eller har forslag på 
kandidater, da tar han sikkert 
gjerne imot.

Norges 
Brannkasse.8» ANDMa

^vMttilsen s

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

OMEGA
i takt med tiden!



Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

lædyfolket
Moderne klær for deg!

Benytt Dem

Telemarksbanken av

vare annonsørers tjenester
— en bank for alle!

Thrond

I)

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri
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En butikk 
full av 

moteriktige klær 
for hele familien 
til en riktig pris!

Mer for pengene i.... Etter valglista å dømme virker 
det ikke som det skulle by på 
nevneverdige problemer med å 
klare liknende tall også neste år.

Valgene fikk dette utfall:

Styret
Formann,Tom Reinholdt Hansen 
Kasserer, Hans Morgan Realfsen 
Sekretær, Gunne Bjørnstad 
Styremedlem, Per Dahl 
Styremedlem, Jan Løkling 
Styremedlem, Jan Asdahl 
Styremedlem, Morten Næss 
Varamann, Tore Isaksen

Junior styre
Formann, Morten R. Petersen 
Medlem, Finn Oddvar Hansen 
Medlem, Kjell Fluge
Medlem, Ragnar Anundsen

UK for A-lag
Oppmann, Realf Rollefsen 
Trener, Roy Martinsen 
Medlem, Arne Sundvall
UK-B/U-lag
Tore Sjåberg
Erik Johansen
Gunne Bjørnstad

Stadionkomite
Formann, Tore Isaksen
Medlem, Arne Johansen
Medlem Åge Mørch
Medlem, Egil Kristiansen 
Medlem, Edgar Eliassen 
Medlem, Werner Kornmo

Edvardsen. Nå har Roy fått 5 
kampers karantene. Han må også 
stå over TM-kampen.

De aldersbestemte klasser står 
for tur i begynnelsen av januar. 
Tor Svenungsen & co har en rekke 
lovende emner å bygge videre på. 
Vi håper foreldrene er mer villig 
til å kjøre sine adepter til kampene 
i år.

-hTERSPOP

en butikk i Ø-kjeden 
Nordentorget, Porsgrunn

KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

Morild Spxart i
Popimdresser — Trimdrakter 
Tiirndrakter - Supporterutstvr

Fotballstøvler - Joggesko - Draktsett - Regndresser 
stort Utvalg hos: ■
Intersport Porsgrunn % I

Meieritorvet — Tlf. 52102 I
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Flinke bandyledere: Viggo Jansen, Thor R. 
Jensen og Tor Svenungsen.

Tom Reinholdt Hansen ny 
formann i fotballavdelingen

Bandyfolket stunder til kaldere 
tider. Når dette leses er serien alle
rede igang og det er virkelig harde 
bud vårt A^-lag i år står overfor i 
det kun 4 lag av 8 «overlever» 
årets 2. divisjon. Årets serie består 
av følgende lag: Tåsen, Skiold, 
Høvik, Haslum, Sparta, Herøya, 
Brevik og Pors. Et hardt beite, 
men med et heldig utfall av våre 
første kamper bør det være mulig 
å hamle opp med de fleste.

Årets bandylag tror jeg ikke 
blir noen prugelknabe. Det består 
av en rekke gode spillere, der selv
sagt våre fotballguiter gjør at 
kvaliteten blir bedre. Bandy- 
gruppa håper derfor at vi i år skal 
få det beste samarbeide med fot
ballavdelingen. Uten det samar
beidet er bandygruppa som «død» 
å regne og det ville være synd for 
hele idrettsforeningen Pors ikke 
minst sett på miljøet. Jeg tror at 
bandysporten er den eneste lag- 
idrett en selv som aktiv må hjelpe 
til for å gi sporten levelige 
forhold. Selv tror jeg vi kunne fått 
en bedre forståelse for det arbeid 
en legger ned i en lagidrett som 
bandy, med en nærmere kontakt 
med våre forskjellige grupper i 
Pors.

Tom Reinholdt Hansen overtok 
roret i Pors fotballavdeling etter 
at den sittende formann Jan Løk
ling hadde frasagt seg gjenvalg. 
Fotballavdelingens årsmøte gikk 
forøvrig smertefritt hen uten 
dramatikk og mye skyldes en 
sikker dirigent, Roy Marthinsen.

Ved posten regnskap kom det 
fram at avdelingen nå har over I 
million i omsetning. Det er svim
lende tall når en vet at det hele 
baserer seg på fritidsbeskjeftigelse 
Det er derfor en imponerende inn
sats de forskjellige medlemmer av 
fotballavdelingen har gjort i inne
værende år.

<5- A/s
Trelast- og Bygningsartikler 

Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

adidas

De vanskelige klimatiske for
hold gjør det også usedvanlig 
anstrengende å drive. Det er for
stemmende å se hvor lite politi
kere generelt i Telemark har vist 
overfor vinteridrettene. I stedet er 
det satset kjempesummer på 
innendørsidrettene, der den stør
ste opplevelsen er i kantinene med 
røyken og kaffekoppen! Det er vel 
det en kaller for fysisk fostring 
antar jeg!

Men tilbake til bandygruppa 
igjen. Morsomt er det å se den 
innsats som har vært vist ved 
sprøytingen i november. Svend 
Hansen har vært eksperten og 
med seg har han hatt en rekke 
ildsjeler. Jeg vil likevel trekke 
frem Are Hansen og Jørgen Vik, 
som begge har vist en enorm 
interesse for bandysporten. Det er 
flott å se at vi har slike ungdom
mer i vår midte!

Når det gjelder de sportslige 
aktiviteter starter de opp 9. 
desember med utekamp mot 
Tåsen. Første hjemmekamp blir 
mot Brevik i serien 16/12, men to 
dager før har vi allerede hatt den 
utsatte kampen mot nettopp 
Brevik i TM fra i fjor, der 
brevikerne ulovlig spilte med Roy

Porsgrunn Verft a.s



Brødrene KarlsenJ. Pettersen
BLIKKENSLAGERVERKSTEDKJØTT- OG PØLSEVARER

Telefon 51404 — PorsgrunnTlf. 52392 - Porsgrunn

V. Porsgrunn

Tlf. 53594
Telf. 52121V. Porsgrunn

Alfred Sport
Porsgrunns Auto A/$

INGE-MA A/S
Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

AMJfi

Porsgrunn

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK f
Tlf. 52506 - 52507

Erik Studsrød

Filial VEST-Tlf. 54535
Tom R.

7

Porsgrunn: 
Sykkelverksted

BU 
FOTBALL- 
DOMMER

Trygg og DBS sykler 
Trygg mopeder 
Dekk og slanger 

Sykkeldeler 
Mopeddeler 

og reparasjoner

A
S

Overganger tror jeg kommer 
til å bli ett større problem i 
framtida. Det økonomiske spørs
mål ved overganger. Hva små- 
klubbene vil ha, og hva de store er 
villige til å betale. Med bakgrunn i 
de erfaringene vi har i Pors, tror 
jeg det vil bli vanskelig å verve 
spillere fra andre større klubber.

Det kommer til å bli så dyrt at det 
nesten ikke er mulig å ordne slike 
saker. Det blir derfor viktig å 
bygge opp om egen juniorav
deling, så vi kan ikke sove på våre 
laurbær her, men arbeide aktivt 
for å komme videre.

HEI FOLKENS -
HELBLÅTT IGJEN

ALT I PREMIER OG GAVER 

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

ALT I BARNEKLÆR 
samt oppskrifter og garn.

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

Vestsiden
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

Storgt. 184— Gromstul
Tlf. 50863

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

TORVET

SPORTSHUSET
Sykler - mopeder og påhengere.

Ja, det ble helblått i 1980. 
Totalt sett har vi gjort et meget 
godt år. Godt forankret i 2. 
divisjon, vinner av Norway-Cup, 
finale i junior NM, kretsmester 
for junior, kretsmester for B-lag, 
kretsmester for Old Boys, vinnere 
av pokalserie for guttelag og i 
tillegg en rekke solide plasseringer 
i respektive avdelinger. Pors har 
markert seg som Telemarks led
ende fotballklubb. Et godt funda
ment å bygge videre på. For 
videre det må vi.

Pors kan ikke lenger bare 
tilhøre Vestsiden. Jeg beklager 
Vestsida-patrioter, men skal Pors 
innfri de krav som stilles til 
klubben må vi favne over et større 
område. Hele Grenland. Aktive 
som ønsker å spille fotball på et 
kvalitativt høyt nivå, som har 
ambisjoner må trekke til Pors. 
Dette vil stille store krav til alle i 
Pors. Til lederne som må arbeide 
aktivt for å legge forholdene til 
rette. Til spillerne som med åpent 
sinn må hjelpe nyinnmeldte til å 
falle inn i miljøet, og sist men ikke 
minst til medlemmer og publikum 
som ikke må legge igjen opp
dragelsen hjemme når de går på 
fotballkamp.

/ toppform
føler den seg som bruker GRUDESI 
Stikk Innom og orlenter Dem om det 
nye og festellge i GRUDEKLÆR

E n ef or ha ndler___________

Fotball er underholdning. Vi 
konkurrerer med en rekke andre 
underholdningstilbud. Under- 
holdningstilbud som kan opp
leves under langt mer bekvemme 
forhold enn på en forblåst fotball- 
slette. Publikum vil i fremtiden 
stille langt større krav til kvali
teten på underholdningen og til 
bekvemeligheten på stadion. Skal 
vi klare å trekke det publikum vi 
trenger for å henge med i toppen, 
så må vi tilby publikum mer 
bekvemme forhold enn i dag. 
Skikkelige tribuner, helst over
bygde, vil om ikke lenge bli en 
nødvendighet. Dette må vi følge 
opp i Pors. Det et utført et 
kjempearbeid med å få til et nytt 
klubbhus, men det er bare begyn
nelsen. Jeg anser det for vel så 
viktig å få nye tribuner med 
betydelig større kapasitet. Det vil 
gi oss større resurser og styrke oss 
i fremtiden.

For neste sesong er ennå ikke 
alt klart angående trenere til alle 
lag. Men med det som er klart 
hittil ser det meget bra ut. Det er 
godt å ha en som Roy Martinsen 
i klubben, og med den iver og glød 
som han nå går til oppgaven som 
A-trener med, så ser jeg fram til 
neste sesong. Vi har også neste se
song tenkt å starte opp med U-lag 
igjen. Vi tror dette er både riktig 
og nødvendig, da vi innen klub
ben har en rekke dyktige spillere 
som kan trenge ett år eller to før 
de slår til for fullt. Her møter de 
langt bedre lag enn i den lokale 
reservelagsserien, ja bedre lag enn 
i den lokale 4-5 divisjon. Dette 
bør jo være attraktivt også for nye 
spillere utenfor klubben, spillere 
som har ambisjoner. U-laget 
omfattes ikke av karantene-reg- 
lene ved overganger, så her

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 lanqt 
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

Pors står foran store utford
ringer i 80-åra. Ønsker vi å henge 
med blant de beste, så kreves det 
at vi gjør som sjakkspillerne, 
tenker fremover, langt fremover. 
Vi har resursene. Økonomisk står 
vi sterkt, med solide inntekter fra 
gode reklameavtaler, arrange
menter, bingo og billettinntekter. 
Vi har egen stadion, med kabel- 
anlegg og stort nytt klubbhus. Vi 
har de resursser som de fleste 
toppklubber i Norge kan misunne 
oss. Det er styrets oppgave å for
valte resursene på en slik måte at 
vi ved hjelp av de kan nå de mål 
som vi setter oss. Det er ikke nok 
bare å sette opp en sportslig 
målsetting, men også en økono
misk målsetting bør klarlegges. Vi 
har passert den første millionen i 
omsetning, og er på god vei mot 
den neste. Det er bra. Det gir oss 
muligheter til lettere å kunne løse 
de oppgaver som blir pålagt oss i 
form av en ledende fotballklubb. 
For å fortsette å være den led
ende fotballklubb, er det viktig at 
vi kan tilby en vare som folk 
ønsker. Fotballen er den varen vi 
kan tilby. Den må ha kvalitet. 1 
lengden går det ikke an «å lure» 
publikum. Vi må sørge for at Pors 
har de beste, i ledelsen, som 
trenere og på banen. Å skaffe 
topp trenere utenfra viser seg å 
være en vanskelig oppgave. Også 
på dette området må vi arbeide på 
lengere sikt enn hittil. Å skaffe 
topp spillere utenfra er også 
vanskelig. Det er kanskje heller 
ikke ønskelig. Det er kanskje 
heller ikke riktig å bruke for mye 
penger på å kjøpe inn spillere. 
Personlig tror jeg det er riktigere å 
bruke resursene på å bygge opp 
spillere selv i egen junioravdeling.

behøver man ikke være redd for å 
sitte 12 måneder på benken. Jeg 
kan derfor ønske ambisjonsrike 
spillere velkommen til Pors. Vær 
ikke redd for karantene, dere får 
spille U-lags fotball i Pors.

Hva kan vi så vente oss av neste 
sesong? Ja, det er vanskelig å si, 
jeg får si som Storm P. «Det er 
vanskelig å spå, spesielt om 
fremtiden». Men med den aktivi
tet som drives på alle plan og med 
de kvaliteter vi har blant de 
aktive så er jeg overbevist om at vi 
går mot en ny stor «blå» sesong.

FORMANN T0M’S TANKER 0M FOTBALLEN 
180-ÅRA

IlELEVlSJON
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Egil Bratberg, formann jubileumskomite.
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Bilde 7:
Duddi Kjellevold Rød. formann l.F. Pors.

/F.)

At selve jubileumsarrange
mentene 1980, som nå er på hell, 
skulle kuliminere med et slikt vel
lykket fesiarrangement, overgikk 
undertegnede sammen med jubi- 
leumskomiteens øvrige medlem
mers forhåpninger fullstendig. 
Den ble på alle måter den festen vi 
i komiteen hadde håpet på.

Når 140 festkledde inkl, inn
budte satte hverandre i stevne på 
Hotell Vic, dannet dette opp
takten til en fest som sent vil 
glemmes.

Noe som varmet oss i komiteen, 
var den særdeles gode oppslut
ningen fra medlemmene til denne 
festen.

At festdeltakerne aldersmessig 
spendte fra vår unge nybakte 
nordiske mester i boksing, og opp 
til vårt eldste medlem Halfdan 
Eltvedt fortalte jo bare at alle 
aldersgrupper innen foreningen 
så absolutt var representert.

Etter at man hadde hilst på 
hverandre over et glass sherry, 
gikk man til bords, hvor under
tegnede ønsket velkommen. En 
særdeles velsmakende middag ble 
ypperlig servert fra hotellets kjøk
ken. Taffelmusikken sørget Kai 
Tangen Pedersen for, mens Leo 
Weber i en morsom og suveren stil

Ellers hilste ordfører Moen fra 
Porsgrunn kommune med vakre 
ord, hvor han roste «Pors» som 
den spesielle klubb den er, og med 
et miljø noe utenom det vanlige. 
Alltid lett å be om å gjøre en jobb 
for kommunen har «Pors» vært. 
Der har «Pors» alltid vært den 
suverene ener. Ved siden av å være 
en idrettsforening er den også den 
rene sosiale institusjon, ga ord
førerens tale preg av.

JUBILEUMSFESTEN 1-11-1980 PÅ HOTELL VIE
Til slutt overrakte Moen foren

ingen en vakker gave i form av et 
spesielt knyttet teppe, hvor mo
tivet av en laubærkrans dannet 
mønster i teppet.

I korte hilsningstaler overrakte 
gruppene jubilanten gaver. Disse 
gavene var ting som er ment tenkt 
vil komme til å pryde veggen i det 
nye klubbhuset.

Sin vane tro fornekter ikke 
Damegruppa seg, og denne 
gangen heller ikke. Deres gave til 
jubilanten, en sjekk på hele 
75.000 kr. tok nesten pusten fra 
oss andre. Lykkelig må vi være 
som har en slik gruppe. Presi
denten i Norges Bokseforbund, 
Ørnulf Hansen, ga senere under 
festen uttrykk for den stramme 
økonomi bokseforbundet sliter 
med, og i den forbindelse om det 
var mulig å låne vår Dame- 
gruppe en tre måneders tid.

Videre hilste Idrettskretsen og 
Særforbundene med korte hils
ningstaler, og gavedrysset fort
satte.

Til slutt takket jubileumsbok
ens forfatter Truls Norby for 
maten på en festlig måte, slik 
bare han kan det.

Ca. kl. 2200 forlot vi bordet.
Klimaks for festen nådde vi 

presis kl. 2300. Da ble de av med
lemmene, som hadde gjort seg 
fortjent til heder hedret. 10 med
lemmer ble denne utmerkelsen til
del, som er foreningens høyeste 
utmerkelse.

Senere på kvelden ble kaffe og 
bløtekake servert. De gedigne 
bløtekakene var gave fra Rossings 
Bakeri på Vestsida. Vi takker for
dem.

Takket være den hurtige og 
greie avviklingen av middagen, 
taler, gaveoverrekkelser, medalje
utdeling, ble der masser av tid til 
hyggelig prek rundt bordene, 
hvor sikkert mange historier og 
minner fra tidligere ble hentet 
fram.

At dansegulvet var tettpakket 
til langt ut i de små timer er for- 
stålig, da Televest under Thor 
Holtans ledelse sørget for utmer
ket musikk, og bidro til at stem
ningen var helt på topp.

K3 - ] I

Mine damer og herrer, æresmedlemmene Andreas og Erling, vart 
eldste medlem Halfdan Eldtvedt, prologforfatter Verrn en, oi føi ei, 
idrettskrets, særforbund, pressen, ønskes alle entre. ° 
Jeg glemte jo forfatter Truls Norby, han skal jo også væie me . 
Det er ham mine damer og herrer, som har sørget for at ingen ei 
glemt. Det er ham mine damer og herrer, som har skrevet vai 
historie, som vår ungdom får. Vi gir ham en applaus som viikelig 
forslår. Til fest i kveld ut i timer små, denne festen vi i syt tifem åi 
har ventet på. Våre æresmedlemmer Andreas og Erling, er begge 
med å skape fest - disse guttene har arbeidet for Pors som en hest. 
Aldri nei, ikke tid, liten lyst - ord som dette kom aldri fra deres 
munn, de tenkte Pors i hver en stund. Jeg skal si vi syntes, 
kommunen ofte var lusen, da vi søkte om penger til hus, men så 
skrudde Duddi sjarmen på tusen og ordføreren falt helt i grus. 
Do hun la seg på kne foran ordfører Moen, hun troskyldig med øyne 
så blå - hjelp oss herr ordfører, gjør hva du kan - mitt hjerte det 
bruser - det står helt i brann. Bevilgning ble gitt - og gryn har vi fått, 
et klubbhus så fint og så flott. Så velkommen kjære Harald, hygg 
deg i kveld - slå deg riktig laus, mine damer og herrer, vi gir ham en 
applaus. Med dette mine damer og herrer, velkommen til bords, 
Med taler og sanger og sådant mer, vi alle får spise vår middag i 
fred, vår toastmaster Leo ordner nok det.

styrte det hele, som den fødte 
toastmaster han er.

Tradisjonelt hadde
Vemren laget prologen til jubi
lanten, som forfatteren selv fram
førte under middagen. En virkelig 
vakker sak.

At lange taler kan skremme 
folk er forstålig. Dette hadde nok 
de fleste festdeltakerne innstilt seg 
på å måtte overvære ved et slikt 
jubileum. Dette ble festdeltakerne 
så avgjort spart for denne gang. 
Det festens hovedtaler Duddi 
Kjellevold Rød hadde kompri
mert ned til ca. 15 minutter var 
beundringsverdig. I disse 15 mi
nuttene fikk hun lagt inn det som 
var vesentlig å nevne fra alle de 75 
årene. En flott jobb gjorde du her 
Duddi.

Kom- _
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Det hele er lagt opp meget 
profesjonelt, premier - program

NYTT FRA HÅND- 
BALLFRONTEN

Jubileumsplatten/ 
Jubileumska valkaden

En siste mulighet for å sikre seg 
Porseplatten samt Kavalkaden, 
som et alternativ til julegaver i år, 
byr anledningen seg i rushet før 
jul.

Da vil restpartiet av disse vakre 
ting bli solgt på EPA i desember 
fra egen stand.

Dette er noe
«PORSERE».

 Jubileumskomiteen 
ene også i håndball. Til slutt vil vi i 
håndballavdelingen ønske alle 
lesere og Porsere en riktig god jul, 
og et godt nytt Pors-år.

sluttet. Denne sesongen kan vi 
glede oss over to ungdomsbok- 
sere på landslaget, Jon Paulsen og 
Hans Olaf Amundsen.

Dette er to meget store talenter. 
Det skulle heller ikke være noen 
som helst fare for andre talenter 
heller, nå som Bjarne «Beiten» 
Olsen er i gang med treningen på 
Vestsiden skole mandag og fredag

Vi ser med andre ord lyst på 
fremtiden.

Vi ønsker samtidig alle Porsere 
en god jul og godt nytt år.

Øystein

1 f j Håndballserien er nå halvspilt, 
og vi må si oss meget godt 
fornøyd så langt. Det er særlig 
P 13 og P 15 som er med helt i 
toppen i sine avdelinger. Vi er 
heller ikke misfornøyd med de 
andre lagene, de gjør alle sammen 
en god jobb.
11 års laget kom litt skjevt ut med 
2 tap, men nå går det bra og 
poengene «ruller» nå sakte men 
sikkert inn. 13 års laget har når 
dette skrives bare tapt en kamp, 
og det var knepent mot Lange
sund. Det er bra jenter — bare stå 
på vi skal ta dem neste gang! 15 
års laget har også bare tapt en 
kamp til nå, det også mot Lange
sund, og når jeg sier at Langesund 
fikk 9 straffer sier det sitt. Vi skal 
møte dem en gang til jenter, og da 
med en annen dommer! 17 års 
laget har til nå 2 seire, jeg vil her 
legge til at den klassen er knall
hard så dere bør ikke gå med bøyd 
hode jenter. Flere av 17 årsjentene 
er prøvet med hell på damelaget, 
så bare det må være en fin inspira
sjon til å satse enda hardere 
fremover. Damelaget ligger midt 
på tabellen, 8 poeng, og når vi vet 
hvor beinhardt den 5. divisjonen 
er (etter våre forhold) så må vi 
være fornøyde sa langt. Kan siste 
del av sesongen bli like god, ja da 
gleder jeg meg på hele håndball- 
avdelingens vegne. Pors begynner 
nemlig å markere seg i kretsseri-

Til jubileumskomiteen
En hjertelig takk for alt det 

arbeid dere i komiteen har nedlagt 
i 1980 for å få markert jubileet på 
en fm måte. Dere har i høy grad 
lykkes i anstrengelsene, ikke 
minst i den siste styrkeprøven, 
avviklingen av jubileumsfesten.

Takk for vel utført jobb.
Hovedstyret

Juletrefestene
blir holdt like over nyttår. Dame- 
gruppas fest blir 4. januar og 
Turngruppas 8. januar.
Det vil antakelig bli mulig å bruke 
det nye huset til juletrefestene.
Turnfesten blir annonsert, og 
billetter må kjøpes. Følg derfor 
med i avisene mellom jul og nytt
år.

AKTIVT AR I BOKSEGRUPPA
etc. videre topp organisering gjør 
sitt til at stevnet går meget høyt i 
kurs. Nevnes må også vår fan
tastisk gode speaker Tore Kittil- 
sen som får den siste finishen over 
stevnet.

Petter la som kjent hanskene 
på hylla etter denne sesongen, og 
vi vil takke ham så meget for en 
fantastisk idrettskarriere for Vest
siden og Porsgrunn.

Gruppa har også klart å få frem 
nye gutter i løpet av de to siste 
årene etter at stor-kvartetten 
Petter, Stein, Jack og Tom Gisle

Det har nok en gang vært et 
meget aktivt år i boksegruppa 
med fire sølv og to bronse 
medaljer i NM ungdom. At vi 
denne gangen ikke fikk noen på 
toppen av seierspallen skyldes 
ikke dårlig trening hos oss etc. 
men ganske enkelt at nivået har 
høynet seg betraktelig de siste to 
årene. Det var 85 boksere med og 
da fordelt på 10 klasser, det er litt 
av en oppgave å gå til topps. Våre 
gutter var også med for første 
gang, så vi får bare vente og se. 
Det store navnet også denne 
sesongen er selvfølgelig Petter 
Røh Petersen. Her hadde I.F. 
Pors sin første mulige OL deltager, 
desverre, desverre ble dette ingen 
realitet, og alle Porsere kjenner jo 
grunnen. Nevnes må også at Thor 
Skarnes var tatt ut til Moskva, 
selvfølgelig. Sesongen må beteg
nes som den største gjennom 
tidene, i og med vi fikk vår første 
NORDISKE MESTER i Petter 
Røh Petersen. FIva Petter kunne 
prestert i Moskva er vanskelig å si 
noe om, men at han ville kjempet 
helt i toppen, er bokse-eksper- 
tene i Norden ikke i tvil om. Da 
han ble Nordisk Mester, sammen 
med sin trener Thor Skarnes, så 
beseiret Petter først Odihambo, 
svenskenes yndling, som var 
medaljekandidat i OL og deretter 
en finne i finalen. Denne samme 
finne hadde tidligere vunnet over 
europamesteren, samt denne se
songen 40 kamper uten tap. Han 
måtte bite i det sure eple for krutt- 
tønna fra vessia. Alt dette sam
men med andre store internasjo
nale seire teller sitt. Med litt flaks, 
så kunne det ha blitt medalje!

Boksegruppa arrangerte også 
et knallstevne denne sesongen, 
nemlig lagkampen mot et engelsk 
lag. Dette stevnet ble både 
økonomisk og sportslig en suk
sess. Porsgrunnshallen var full
satt, og selvfølgelig skyldtes det at 
Petter var i storform. Represen
tanter fra forbundet kom med 
følgende kommentar:
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Gunnar Jorgenset? Ttf. 50538 Porsgrunn Vest

Stedet hvor Porsere 
stikker innom når det 

gjelder aviser og blader.
JERNVARER - MALERVARER 

BYGGEVARER

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 — Porsgrunn

FRUKT - TOBAKK 
SJOKOLADE

Johan 
Jeremiassen

Styret i Pors damegruppe har i 
perioden som har gått bestått av 
Liv Meen formann, Wenche Kris
tiansen viseformann, Bjørg Hege 
Iversen kasserer, Ragnhild Frø- 
nes sekretær, Styremedlemmer 
Randi Martinsen, Unni Johan
nesen og Aagot Knutsen. Hjelpe
kasserer Sigrid Kjcllevold.

Damegruppa har hatt 17 med
lemsmøter og 9 styremøter, hvor
av 1 sammen med festkommiteen. 
Frammøte-medaljene ble i år til
delt Ragnhild Kristiansen, Britt 
Evensen og Solveig Mellgård.

Vi har i år vært med på Flykt
ning 79, Kreftaksjonen 80.

Vi har holdt årsfest, barnejule- 
trefest og eldrefest. Eldrefesten

Vestsiden Ur-Optilc
Kåre Pettersen

v/ Broen 
Storgt. 84b — Porsgrunn 

Tlf. 50834

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg — høy kvalitet 

rimelig pris

Andr. Aasland
V. Porsgrunn

Vestsiden 
Blomsterforretning 

Numme og Handeland 
tlf. 51730 — V. Porsgrunn 

Blomster for alle anledninger 
i inn- og utland.

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

T 
Lx

REFLEX
Torggt. — V. Porsgrunn
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Dugnadsarbeidet startet opp i 
Lille-Rugtvedt den 3/7-80 og 
frem til fellesferien. Siden har det 
vært dugnad tre kvelder pr. uke 
mandag - onsdag - fredag.

Foruten de manuelle dugnads- 
timer har vi benyttet maskiner til 
det mest nødvendige arbeidet. Vi 
har vært så heldige å få leid 
maskinene av Jøntvedt i Pors
grunn uten fører og det har vi 
spart mange penger på.

Byggekomitéen vil samtidig 
benytte anledningen til å takke de 
som har tatt seg tid til å delta i 
dugnadsarbeidet. Samtidig vil vi 
takke de som har stillt biler og 
maskiner til rådighet: Gunnar 
Nordborg - A/S Hauk, Halvord

(<s
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51 632

Vinteren står nå for døren, og 
skiavdelingen går en hektisk se
song i møte. Forberedelsene blant 
de aktive har foregått i hele høst, 
og interessen er upåklagelig. Vi 
har blant de aktive mange lovende 
emner, som vi håper skal slå ut i 
full blomst denne vinteren. Det er 
Åge Olsen, Terje Bomann Larsen 
og Øystein Numme som i år virker 
som trenere for hopperne. Lang
rennsløperne blir trent av Arne 
Stenquist, Steinar Prytz, Jan 
Helge Larsen og Ove Henningsen.

Elteco har vi også hatt. Vi fikk 
også i år i oppdrag å selge påske- 
kalendere. Velferdssentralen har 
vi vært med på å hjelpe. Alt dette 
vi i år har vært med på har gitt oss 
en bra sum penger.

Medlemmene våre skal ha ros 
for sin innsats. På årsmøtet i 
hovedforeningen overrakte vi kr. 
90.000,- på bankbok til utvidelse 
av klubbhuset.

Blomster til skigruppa ved 
deres 60-års jubileum ble gitt. 
Juniorgutta har i år gjort en god 
sesong, så gave ble gitt til hver 
gutt etter kampen 19. oktober.

I år hadde vi vår tradisjonelle 
tur rundt Aanerød. Som avslut
ning før ferien ble det tur «Mot 
ukjent mål». Tur til Oslo ble det 
og-

Noen av dugnadsgjengen.
Jøntvedt og ikke å forglemme 
(Kalle) Lunde.

Det har ikke latt seg gjøre å 
gjennomføre en slik dugnad uten 
hjelp. Samtidig vil vi takke 
Rugtvedt for godt samarbeid.

Erling Støland 
L1LLERUGTVEDT

Som kanskje mange av med
lemmene våre vet, så holder 
skiavdelingen på med en omfatt
ende ombygging av guttebakkene 
våre, nemlig Lille- og Mini- 
Rugtvedt. Alt dette for at vi skal 
kunne få 2 moderne bakker som 
kreves, hvis vi skal følge med i den 
rivende utviklingen innen hopp
sporten, og for at guttene våre 
skal kunne stille på lik linje med 
konkurrentene.

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park"

■r

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

Mexi er 
eksklusiv 
men ingen 
dyr vegg 
Mexi interiør gir deg en hvit 
kalksandsteinsvegg til omtrent 
samme pris som annen vegg- 
bekledning. Gir en dekorativ og 
egenartet effekt, — både på 
brannmur, peismur og på ende- 
vegger. Enkle å sette opp. 
Leveres også i vanlig mur- 
steinsformat. Stikk innom og få 
alle opplysninger. kalksanostei\o

ble i år som tidligere en stor 
suksess, vi tror at de eldre setter 
stor pris på det vi gjør, og ser fram 
til neste fest.

Videre har vi hatt en medlems- 
utlodning og har også en gående 
nå som skal trekkes på julemøtet.

Pors fotballgruppes bingokvel- 
der har vi ogsa i ar hatt kafeteria- 
salget. Vi satte i år opp turnus- 
liste til medlemmene, og det har 
gått bra.

Salget på banen under kamp
ene har også gått bra og gitt oss en 
bra sum i kassa.

Vi fikk i år forespørsel fra 
Heimevernet om å servere ute på 
Vallermyrene, 9 damer tok job
ben, og det gikk bra. Jobb for

W ty

Rapport fra skiavdelingen
Ombyggingen startet først i juli 

måned, og har pågått i hele høst 
på dugnad. Av det vi nå ser så er 
det en imponerende innsats som 
er blitt lagt ned, og når vi tenker 
på hvilke umulige værforhold 
som det har vært i høst, gjør ikke 
det innsatsen noe mindre.

Det er lagt ned nytt plastrør 
i bakkene, hele sletta er senket og 
planert ut. Unnarennet er senket 1 
meter, og gjort bredere. Dessuten 
er det tilsådd med plenfrø, slik at 
det er grønt og fint der borte om 
sommeren. Nytt hopp er blitt 
bygget. Hele tilløpet er forandret 
både i Lille- og Mini Rugtvedt, 
der det bl.a. måtte en del spreng- 
ningsarbeid til.

Dessuten er det laget trapp, noe 
som har vært et savn i flere år. Det 
har også kommet traktorvei fra 
parkeringsplassen og opp til 
kulen på Lille-Rugtvedt.

Vi blir nok ikke helt ferdige 
med ombyggingen i år, men det 
som står igjen er forholdsvis lite 
og vil bli gjort til våren.

Jeg vil gjerne nevne det gode 
samarbeide og interessen som 
råder innen skiavdelingen, som 
igjen gjør at skigruppa er på full 
fart oppover igjen.

Arvid Olafsen
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PORS SERVICE SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

Så vil Porsbladets redaksjon 
takke for i år. Takke alle med
hjelpere for fin innsats og ønske 
alle lesere en hjertelig god jul og et 
godt nytt år!

o IG

Forts, fra side 15
Salatdemonstrasjon fra Gart

nerhallen har vi hatt.
Som regnsskapet viser har det 

igjen vært et godt år for dame- 
gruppa, men det ligger stor inn
sats og mye slit fra medlemmene 
bak dette. Medlemstallet har også 
i år øket og en må si at gruppa er 
en aktiv og driftig gruppe. Sam
arbeidet har i år som tidligere vært 
meget godt og det gamle styret 
takker for seg og ønsker fortsatt 
framgang for Pors damegruppe.

Ragnhild Frønes

Vår forening har i år feiret sitt 
75-års jubileum. Egil og hans 
komite har utført en glimrende 
jobb. En spesiell takk til Truls 
Norby for hans kavalkade. Den 
har fått finfin omtale og er så og si 
utsolgt. Videre ble jo jubileums
festen en verdig og fin avslutning. 
Flere av våre medlemmer ble seg 
tildelt foreningens fortjenesteme
dalje - sølvmedaljen. Porsbladet 
gratulerer hver og en med fin inn
sats så langt og håper på ytter
ligere nye tak fra de samme 
personer. Noe vi er overbevist om 
er tilfelle.

271
Bjarne Halvorsen

De som har vært oppe på 
stadion i det siste, har vel lagt 
merke til at det er satt opp en ny 
ballfanger bak den gamle tre- 
ningsbanen mot nybygget. Her 
skal det også komme en port for 
gjennomgang til garderobene.

Arbeidet er utført av Pors

Kjell Fluge

det ikke er boliger tilstede vil dette 
fort kunne svekke vår forening 
ikke minst sett på ledersiden. 
Det er tross alt den som holder 
foreningen samlet slik den er i dag. 
Det er derfor viktig at vi som 
pressgruppe kan vise at det også 
er muligheter til nybygging og 
restaurering av boliger her på 
Vestsida. Vi har tomter til disposi
sjon. Jeg tror i første rekke det er 
en 30-40 på nedsiden av Skipper- 
åsen og oppover på den ene siden 
av Heigata. På Moldhaugen er det 
vel også en del tomter en kunne 
benytte seg av. Så Porsere sett 
i gang gi ditt politiske parti et 
vink om dette. Det kan være en 
god hjelp i det videre arbeid innen 
vår forening.

Porsbladet er igjen i dine 
hender, kjære leser. Vi håper du 
har hatt et visst utbytte av bladet 
også i dette året. Et medlemsblad 
er nødvendig for en forening som 
vår, la oss håpe på flere gode år 
for bladet. I år har interessen vært 
vesentlig bedre med hensyn til 
skrivingen fra de forskjellige 
grupper og enkeltmedlemmer.

Undertegnede har med selvsyn 
sett den iver det er lagt for dagen i 
Lille-Rugtvedt. Videre er et stort 
arbeid lagt ned i lysløypa og i 
form av sprøyting på skøyte
banen. Likevel slår det meg hvor 
lite våre vinteridretter generelt får 
av ytelser. Vinteridrettene har 
gjennom mange år vært satt langt 
tilbake med hensyn til forståelse 
blant de politiske myndigheter. 
Det virker som det er om å gjøre å 
holde folk innendørs med dårlig 
luft og med en etterfølgende 
kaffekopp og røyk! De svimlende 
tall — nærmere 25 millioner — 
som er «satt» av til anlegg på

Samvirkelag

Gjerdefabrikk ved Hans og 
Trygve Hansen, og de har gitt oss 
beskjed om at dette er en gave i 
forbindelse med jubileet til det 
nye klubbhuset.

Vi takker hjertelig for denne 
fantastiske gaven.

Vi vasker Deres bil med automatvask og underspyler 
Rekvisita og kiosk i stort utvalg 

Full dekkservice med hjulbalansering

Thrond Kjellevold

Heistad og samfunnshus på 
Tveten er høye. Alt for høye! Jeg 
er overbevist om at hadde en for 
eks. lagt ned 3 millioner kroner i 
en kunstisbane på Kjølnes ville 
svært mange av de ungdommer, 
som i dag er beskjeftiget med 
innendørsidrett trukket ut igjen. 
Til i allefall reinere luft en det for 
eks. Porsgrunnshallen kan pre
sentere. Lysløypa-bidrag til en 
bydel som Vestsida burde heller 
ikke vært noe stort løft.

Vi ser etter hvert at vår bydel 
forynges. Mange av bydelens 
eldre faller naturlig fra etterhvert 
og nye boliger blir lagt ut til salg. 
Det blir stadig flere barn og frem
over vil denne trenden øke. Jeg 
tror derfor kommunen nå også 
må tenke mer på de eksisterende 
boligområder og da selvfølgelig 
vår i særdeleshet. Det er i de eldre 
boligfelt en nå må øke sin innsats.

Hva kan så dette ha med Pors å 
gjøre?

Jo, hvis vi skal sende våre folk 
stadig vekk ut av bydelen, fordi
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