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TEXACO
Vi utfører

SMØRING-OLJESKIFT

VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i

BILREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

Porsgrunn — Tlf. 53410
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OMEGA
i takt med tiden!

Norges
Brannkasse

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Alt i forsikring
Branntakstbestyrer

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
iTOKonro

I

SPAREBANKFN

FOR BREVIK, EIDANGER OG PORSGRUNN

TLF: 54 045

Innen

sier

Først vil jeg få ønske alle våre medlemmer og lesere av
Porsbladet et godt nytt år, forhåpentligvis et år i fortsatt
framgang.
Jubileumsåret ga oss mange lyspunkter. Vi oppnådde
riktignok ikke noe avansement i fotballserien, men til
gjengjeld hadde vi stor glede av våre yngre. Juniorene ga
oss den nødvendige spenning i året som gikk, noe som vå
re bandyjuniorer har fulgt opp i løpet av denne vinteren.
For første gang i historien fikk vi en Nordisk mester —
selvfølgelig i boksing — med Petter Røh Petersen. En fin
jubileumsgave. Hovedstyret innstilte ham til Telemark
Idrettskrets' Ærespris, og den ble enstemmig tildelt ham
av kretsstyret nå i vinter. Prisen vil bli delt ut under
landskampen i boksing mot Wales 10. april. Det er første
gang en idrettsutøver fra vår forening mottar denne prisen som henger meget høyt. Vi gleder oss på Petters vegne.
Siste del av fjoråret gikk med til intenst arbeid i klubb
huset. Dugnadsinnsatsen var kanskje ikke den helt store
blant de mange, men de som møtte opp, gjorde en fantas
tisk jobb. Resultatet bør kunne glede selv den mest kres
ne.
Innvielsen av huset fant sted 9. januar. Her møtte representanter fra ledelsen av de firmaer som har vært
Whoved- eller underentreprenører, leverandører, de som
har utført arbeidet i huset, de som har utført dugnadsar
beidet, hovedstyret, byggekomiteen og styret i damegruppa, alle med sine respektive. Det ble en forsamling
på bortimot 120 personer som kunne høre fine ord fra ord
fører, formann i Telemark Idrettskrets, representant fra
Fritidskomiteen. Alle hadde de med gaver som etterpå
ble plassert i huset. I tillegg fikk vi også gaver fra alle
firmaene som har vært med på arbeidet.
Vi gleder oss alle over det resultatet som nå kan vises
fram, og selv om vi pr. i dag ikke kan si hvilket sluttbeløp
byggingen vil ende på, tror vi at kalkylen på 2 250 000 kro
ner skal holde.
Vi har forøvrig sendt inn ny søknad på 150 000,- til STUI,
hvorav de 75 000,- ikke vår med i regnskapet fra først av.
Underveis har vi fanget opp at maksimumsbeløpet til sli
ke bygg ligger høyere i dag enn først antatt.
Ellers vil vi også søke om midler via Telemark fylkes
kommune til bomiljøtiltak. Vi søker da om midler til ut
styr på kjøkken og inventar i salen. Det skulle være mulig
å få noen kroner også på denne kontoen.
På årsmøtet presenterte hovedstyret et forslag om opp
tak av lån til lysløypa — på kr. 100 000,-. Som kjent fra tid^bligere utgaver av Porsbladet kjenner medlemmene til at
^^vi har sendt søknad til Porsgrunn kommune om midler til
denne løypa. Foreløpig er søknaden utsatt. Kommunen
har satt opp en prioriteringsplan for utbygging av idrettsanlegg. Lysløypa er satt på 10. plass på denne og burde da
ha erTmulighet for å nå gjennom i løpet av året. Men vi
vet også at det arbeides for finansiering av storprosjekter
flere steder i kommunen, og disse er prioritert foran.
Forat det skal bli mulig å få løypa klar til neste sesong,
har hovedstyret arbeidet for å få til en ny finansiering,
blant annet ved å oppta lån. Man har gjennomgått inn
sendte anbud og sørget for å innhente nye fra andre fir
maer til sammenlikning.
Stolpene skal nå være reist. I løpet av våren vil så bardunering foregå via dugnad — som lysløypekomiteen har
påtatt seg å ordne — i tillegg til noe hjelp fra firmaet som
har satt opp stolpene. Deretter vil arbeidet med lysstrekket kunne settes i gang.
Søknaden vår om tippemidler til løypa er godkjent og
sendt STUI til behandling. Vi får håpe at vi får utbetalt
midler derfra i løpet av året.
For tiden pågår oppussing av den gamle garderobede-

len. Også nå er det den «gamle» dugnadsgjengen fra i
høst som holder på. Hva skulle vi gjort uten slike velvillige medlemmer? Det er å håpe at våre øvrige medlem
mer også vet å sette pris på det arbeid som gjøres.
Trimrommet er i fullt bruk. Her er det nå installert en
rekke apparater som burde kunne gi ønsket styrke for
brukerne.
Når det gjelder den aktive delen av foreningsvirksom
heten, skal vi komme tilbake til den i et senere nummer.
Jeg vil slutte med å be om at man nå prøver på alle områder å trekke fram de positive sidene av vår virksomhet
og legge vekk alle eventuelle stridsspørsmål. Det er klart
at det i en forening med så mange medlemmer må finnes
oppfatninger som ikke alle kan godta. Men det må allike
vel være hovedhensikten for en forening som vår at det er
foreningens vel man arbeider for. Vi har gjennom de siste
årene vært en forening i stadig vekst, med en meget stor
goodwill utenfra. Foreningen er meget godt ansett i de
kretser som blant annet bevilger oss en del midler. La oss
ha det for øyet — vårt ansikt utad må holdes i hevd.
Duddi

Kontingenter til
hovedforeningen
Det er nå sendt ut giroinnbetalingsblankett til alle med
lemmer. Dette rakk vi før portoforhøyelsen 1 mars. Vi hå
per vi slipper å sende ut purringer på kontingenten for
1981. Det koster oss masse arbeid og mye penger i form
av porto. Til nå har det vært bra inngang (9/3), men vi hå
per flere vil raske på med innbetalingen.
Det er lett å legge giroblanketten til side, men ikke gjør
det denne gang.
D.

BLADKONTINGENTEN
er fortsatt 20 kroner. Det ligger en giroblankett i mottatt
blad. Vi håper flest mulig — helst alle — tar veien til post
kontoret og betaler hurtigst mulig. Bladet går denne gang
til alle medlemmer som betalte sin årskontingent til for
eningen forrige år. De siste årene har vi så vidt greid å
balansere utgifter og inntekter for bladet uten at vi har
øket bladpengene. Jo flere som betaler for bladet, jo let
tere er det å unngå en forhøyelse.
Altså — legg ikke giroblanketten vekk.
D.
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En butikk
full av
moteriktige klær
for hele familien
til en riktig pris!
Mer for pengene i.....

INTERSPDRL

INTERSPORT

fr® turngruppa

.i'1'. ' - -

adidas støvler
- like kjent som
fotballen
selv!
Stort utvalg hos:

Landsturnstevne -81

Fotballer
for
sommeren
fra kr.

49,-

Intersport Porsgrunn A/s
en butikk i Ø-kjeden

Meieritorvet — Tlf. 52102

Nordentorget, Porsgrunn

■

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI
Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

SKAU
...

-
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Moderne klær for deg!

Telemarksbanken

HANDELSTORGETSKEM
STORCT. 128 PORSGRUNN

— en bank for alle!

KAI TANGEN
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

DRESS
MANN:

A/s

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

fra Lundetangens Bryggeri,
Tlf.: 21 540

SQ) SPORT
4
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1980 var et positivt år for gutte turnerne, vi var
representert ved flere stevner og cuper, og vi hadde
også turnere på treningsleir i Langesund. Men som
det tidligere har vist seg, så slutter guttene når de
kommer til et punkt i oppbyggingen til konkurranseturn. En kan undres på om konkurransen laga imel
lom er for tøff, eller at stigetrinnene blir for vanske
lige å utføre, da det kreves mye av den enkelte av
personlig innsats for å hevde seg. Tidligere har vi
reist til andre klubber for å få best mulig trening, da
vi manglet apparater, men nå har Tumgruppe sat
set store summer på utstyr i salen, slik at vi er mere
samlet under treningene.
I år startet vi opp med en ny gruppe gutter, som vi
vil prøve å få opp på konkurransenivået igjen. Dette
er en oppfordring til de foreldre som har gutter, som
har lyst og anlegg for turn, til å møte opp på trening
ene.

HERRE-TRIM —
Fremøtet har vært upåklagelig når det gjelder
herretrimmen, så det viser seg at flere føler behov
for å holde seg i form. Vi savner de tidligere deltak
ere, og vil med dette ønske gamle og nye trimmere
velkommen i salen. Det vi nå kan tilby trimmere, er
treningstimer i styrkerommet på klubbhuset, så til
budet skulle være meget godt for de fleste, som vil
holde seg i form.
Daniel.

RYTMISK SPORTSGYMNASTIKK —
Vi har så smått begynt med RS, hvor Elsa Ohren
har ansvaret for gjennomgåelse av stigeprogrammet.
Treningen har foregått siden nyttår, og vi har
allerede hatt med 3 stk. i den første konkurransen
av dette slaget i distriktet (arrangør: Eidanger i
Stridsklevhallen).
Det var: Nina Dotseth, Anne Bjørnstad og Anette
Kristiansen, hvor samtlige gjorde en finfin innsats
med henholdsvis 3., 4. og 6. plass i klasse junior.
Samtlige i konkurransen turnet etter grunntrin
net, og mange fikk godkjenningskarakter. Disse
kan da begynne med neste trinn som er mer krev
ende. Grunntrinnet går ut på øvelser i ball, ring og
tau. Senere blir det øvelser i køller og vimpler.
For å kunne stille opp med lag, må det være med
minst 6 stk., og siden vi ennå er i startfasen, regner
vi med at rekrutteringen ikke blir noe problem. De
spreke unge jentene som er med nå, synes det er
riktig gøy og spennende.
Vi får nok høre mer om disse og flere i tida frem
over.
Eva

Minneord over Aksel Fjeld

Drikk

HVER J
DAGl \

r

Landsturnstevnet i Tromsø er høydepunktet i
år! Hele 4000 stk. gymnaster har meldt seg på
dette stevnet til nå, og hele 33 stk. har meldt
seg på fra Pors. Vi ER med!
Forberedelser har foregått i lang tid allere
de. Stevneprogrammet trenes inn i de minste
detaljer om og om igjen. Her skal det bli bra
etterhvert!
For å komme seg til Tromsø, skal de fleste ta
fly begge veier. Noen har vært heldige og fått
plass på hurtigruta den ene veien (måtte be
stilles i fjor sommer!)
Hvordan vi skal bo? Joda, de fleste på skoler,
noen i telt og noen i campinghytter. Det blir
kanskje litt trangt om plassen, men det hører
med!
Maten serveres i tonnevis til samtlige hver
dag — frokost og middag. Det er ikke nok kafe
er og restauranter til 4 000 — nemlig!
Noen tar med seg familien oppover og tar det
som kombinert ferie, mens andre reiser alene
og kanskje ser frem til en skikkelig husmor
ferie...? Opplevelse blir det nok i allefall, bare
været blir bra. Midnattsol, kanskje?
Dette koster en del, både reise og opphold.
Ingen tror vel noe annet, Det sier seg faktisk
selv. Mange har vært flinke til å spare. På de
forskjellige partiene er det tillitskvinner som
har sparebok og ansvar for dette. Så alle som
skal til Tromsø, sett igang med sparing! Greit
med noen lommepenger der nord også.
Det er litt av et opplegg som skal klaffe for å
få til et landsturnstevne. Når det blir så mange
deltakere som 4 000, skal det litt av en innsats
til både fra arrangører og aktive deltakere for
å få dette til å gå knirkefritt.
Porsere — vi reiser med en sporty innstil
ling!
Samtlige påmeldte ønskes lykke til og GOD
TUR!
EVA

GUTTE-TURN —

TLF. 51 012
DIREKTE:

TLF. 54 955

__; Fjeld
1 var gjennom hele sitt liv porser i sinn og
Aksel
skinn. Han fikk vise det både som aktiv og som admini
strator.
Som aktiv var det først og fremst fotballen som var
interessefeltet hans, og hans egenskaper som keeper var
viden kjent. At vårt A-lag i fotball oppnådde de gode
resultatene før krigen, skyldtes nok ikke minst hans ev
ner i goalen. Han ble derfor også vår første internasjonale
fotballspiller og gjorde som fast keeper på B-landslaget
og reserve på A-landslaget vårt navn kjent over landet.
Etter krigen var det administrative oppgaver som opp
tok hans tid mest. Skigruppa kom til å ha ham som for
mann i 12 år, 3 av disse før krigen. I disse år sto han i spis
sen for de berømmelige aftenhopprennene, for ombyg
ging av Rugtvedtkollen i 1952 og som hovedansvarlig for
Norgesmesterskapet på ski samme år.
Aksel tok også initiativ til å danne Seniorklubben og var

formann der i flere år. Gjennom mange år var han den
faste fanebærer 17. mai.
Også utad har han representert foreningen på en ut
merket måte. Han satt som formann i Grenland skikrets i
en årrekke, han var medlem av Norges Skiforbunds styre
i 8 år. Videre deltok han som skidommer i en rekke år.
For sin store innsats for foreningen var Aksel tildelt for
eningens høyeste utmerkelse, fortjenestemedaljen i sølv.
Selv om sykdom hindret ham i å delta like sterkt de sis
te år, var han like fullt opptatt av foreningens virksom
het. Han gledet seg over fremgangen og håpet å se vårt
nye klubbhus ferdig. Det skulle ikke gå slik at han fikk
oppleve det.
Vi vil gjerne takke for de mange årsverk som ble lagt
ned for foreningen for den innsats som ble gjort for at for
eningen skulle bestå. Gjennom sitt arbeid har han vært
med til å bringe foreningen dit den står i dag. Vi lyser fred
over hans minne.
Hovedforeningen.
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ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen

DISTRIKTETS STØRSTE MUSIKKFORRETNING
FINNER DU PÅ VESTSIDEN

BELCO | MUSIKK | IMPORT
Torvgt. 12 - Porsgrunn Vest — Tlf. 035/56 399

Brødrene Karlsen SPORTSHUSET
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Sykler - mopeder og påhengere.

TORVET

V. Porsgrunn

Telefon 51404 - Porsgrunn

Telf. 52121

BORGSTRØMS
Gulv- og veggbekledning
V. DOMUS — Jernbanegt. 15

1

Tlf. 53594

Alfred Sport

— Det skulle være unødvendig med noen
presentasjon av denne karen i blaet vårt, men
allikevel kommer vi ikke utenom han i dette
nummer av Porsbladet. Petter har som de fles
te sikkert har registrert blitt tildelt et par pri
ser i begynnelsen av året, og det er ikke hvilke
som helst priser denne gutten har mottatt. Den
ene er Telemarks Ærespris -80 og den andre er
K-bankprisen -80. Hans meritter i ringen skulle
det være unødvendig å nevne her og nå, men vi
kommer ikke utenom hans nordiske mester
skap. Dette er Pors’ og Porsgrunns hittil enes
te. Og det var vel ikke noen tilfeldighet at nett
opp Petter ble den første.
Vi vet jo alle hva Petter har vært igjennom
nettoop for å kunne nå dette målet: Beinhard
trening og selvdisiplin.

A

— Ja. Dette var noe som fasinerte meg, tenk
å bli dratt langt opp på fjellet med glitrende
vidder og gnistrende føre, for så å sette utfor
igjen. Dette var litt av en opplevelse, også den
fine kontrollen en hadde. Når jeg tenker på de
pengene Stenmark har dratt inn på alpinsport
en kunne det jo være fristende, jeg har jo stort
sett bare hatt utlegg på det jeg har drevet med.
Ja, ja det var det.
— Hvordan fortoner en skoledag seg inne i
«tigerstaden»?
— Den begynner som regel klokken 8 om
morgenen og de lengste dagene er ikke ferdig
før ved 5 tiden om ettermiddagen. Dagen er
delt opp i teori og praksis, og den kan være
beinhard. Vi er innom alt som rører seg innen
idretten, fra dans til hundekjøring. Så det er en
god del vi skal igjennom.

S

Telefon 55420

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

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

Porsgrunns Auto

PETTER,
HAR
DU
SOVNA?

A/s

Vallermyrene
Aut. Ford-forhandler
Tlf. 51150

VELKOMMEN
til våre forretninger!
KJØTT - DAGLIGVARER

I/ELEVISJON
Porsgrunn
RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

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

Erik Studsrød

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

Porsgrunn
Sykkelverksted
Storgt. 184 — Gromstul
Tlf. 50863

Trim økonomien
dm i DnC
Hold deg i form. Det skaper
trivsel. Det samme gjør orden
i Økonomien din. Skaff deq en
sprek bankforbindelse!

Den norske Creditbank

DnC

— Vi traff Petter på telefonen i Oslo, hvor han
for tiden går på Norges Idrettshøyskole.
— Gratulerer.
— Jo, takk. Dette var virkelig artig, det er
bestandig moro å bli satt pris på i så måte. Det
te er noe som sikkert vekker gamle minner tillive igjen.
— Apropos gamle minner, klør det ikke litt i
«nevane» om dagen?
— Jeg har ikke så mye tid til å tenke på det,
skolearbeidet tar så mye tid og er så krevende
at jeg har ikke så mye tid til å sitte å mimre.
Akkurat nå har jeg vært på alpinkurs på fjel
let.
— Å jasså, en ny Stenmark er født?

— Hva med framtiden?
— Jeg er ferdig med skolen sommeren -82,
noe videre utover det har jeg ikke tenkt.
Selvfølgelig håper jeg å kunne sette nesa hjem
over, men jeg kan jo ikke leve av boksing, og
det jeg håper på er å komme inn i skoleverket.
— Vi i redaksjonen kan bare slutte oss til
gratulantene, og ønske dette flotte BLÅ idretts
gutten lykke til videre. Et lite apropos til det å
være BLÅ, Petter har en gang fortalt at hans
største ønske var å få bokse i OL å høre en røst
fra tribunen rope: HEIA PORS, det skulle vel
fortelle hvor Petter hører hjemme, og takk for
det.
— ERIK —
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Idrettshall på «Vessia» en oppgave
Idrettshall på Vestsiden. Er det en oppgave for IF Pors?
Jeg tror at det er viktig at en innstiller seg på at kommu
nen etterhvert vil få strammere økonomi og at mulighet
ene til å bidra med midler til idrettsformål vil bli redu
sert.
Porsgrunn bystyre har i inneværende periode vedtatt å
bygge ut et stort idrettshall-prosjekt på Heistad og et
kombinert idretts- og samfunnshus på Tveten. Disse
anleggene vil koste kommunen ca. 20—30 millioner kro
ner, i tillegg må en regne med høye driftsutgifter. Når en
vet at også andre deler av kommunen har ønsker om å
bygge idrettshaller og idrettsanlegg, er det bare å se i
øynene at det kan ta lang tid før kommunen vil se seg i
stand til å bygge en hall her på Vestsiden.
Spørsmålet er da: Kan IF Pors ta initiativ for å få

Nytt fra skigruppa
Hopprenn 8/3-81
Pors’ store skirenn denne vinteren, skulle ha vært «Rug
tvedt Weekend-Treff», i hopp for 12—13—14 og 15 år i den
lille, mellomste og store Rugtvedtkollen, men på grunn av
lite snø i Store Rugtvedt måtte dette nye og interessante
tiltaket avlyses. Beklagelig var det idet svært mange
Oslo-klubber hadde vist stor interesse for dette nye
opplegget, som skulle ha foregått over 2 dager. Ifra skiavdelingens side var det lagt ned kolossalt mye arbeide,
nettopp til dette weekend-rennet, men vi satser på nytt
neste sesong.
Hopprenn ble det imidlertid, da det ble arrangert lands
renn for klassene 11, 12, 13 og 14 år i Lille Rugtvedt og
klasse under 11 år i Mini-Rugtvedt på søndag.
Rennet samlet 110 deltakere i fra Strømmen og Lille
strøm samt Svarstad, foruten kretsens egne, og det hele
med premieutdeling ble gjennomført på rundt 21/2 time.
Pors’ egne hoppere gjorde det bra i de forskjellige klas
ser, der Jørn Jonsås Olafsen ble nr. 2 i klasse under 11 år
og Tor Ame Støland nr. 2 i klasse 13 år.
Av det vi kan lese av resultater denne vinteren så har
Pors mange lovende hoppere og langrennsløpere.
Men dessverre så lider de som mange andre av håpløse
treningsforhold når det gjelder lokaliteter.
Vi håper at disse problemer skal kunne løses i tiden
fremover, slik at hoppere og løpere kan få et ordnet for
hold til treningen sin.
Skiavdelingen vil takke dere som har vært med og hjul-

Hvorfor de andre og ikke den ene?
Idrettsåret 1980 er over, et sportslig og administra
tivt stort år for vår forening er godt over i historien.
Utvidelsen av vårt klubbhus er en realitet. Et
kjempe arbeid er lagt ned. Klubben blir styrt og
administrert på en bemerkelsesverdig måte.
Når det gjelder det sportslige må en ha lov å si at
fotballgr. og boksegr. sto for den største bragden.
Junior laget som ble vinner av Norway Cup og siden
spilte seg fram til finalen i NM. Boksegruppas Pet
ter R. Petersen sto vel for den største bragden da
han i mars måned tok klubben og byens første Nor
diske Mesterskap. Petter har i sesongen som er gått
skapt historie i vår forening med landskampseire,
sølv og bronse i store internasjonale turneringer
omkring i verden. Men han ble slått K.O. av General
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realisert en sårt tiltrengt idrettshall på Vestsiden?
Urealistisk vil vel mange si, men la meg i den forbind
else få sakse følgende fra «Pors gjennom 75 år» av Truls
E. Norby. «En genistrek. Det ble gjort litt av en genistrek
•i 1931 da det ble foreslått opprettet et stadionfond. Det ble
begynnelsen til Pors Stadion. Den gang skrev «Sportsmanden»: «Pors vil også ha gressbane — 50 kr. avsatt».
Spydigheten lå der. Men stadion ble bygget og ble inn
viet 5 år senere».
Jeg ønsker med dette å lansere den samme ideen igjen.
La oss gjøre som i 1931 og opprette et hallfond, gjerne på
kr 50,- og en hallkomite.
Det har gitt resultater før og kan muligens gi resultat
igjen.
T.Ny.

pet til både i bakker, løyper og de forskjellige renn denne
vinteren.
Arvid

Vi skriver nå mars, og skisesongen går inn i sin avslut
tende mnd. Det har vært en snøfattig vinter, som har
resultert i at mange renn har blitt avlyst. Men skifolket er
noen tålmodige og iherdige sjeler. Snøen til de renn som
har blitt avviklet i vinter, er ofte blitt hentet langveis fra.
Så det er ikke få arbeidstimer som har blitt nedlagt her i ~
kretsen, til renn rundt omkring.
r
Når det gjelder oss i Pors, så har det i Lille- og MiniRugtvedt vært hoppet i hele vinter. Dette takket være en
trofast gjeng som omtrent har bodd der borte.
De har bl.a. skaffet tilveie lastebiler, traktorer og hen
tet snø både i fra fotballbanen og travbanen. Som
medlemmene forstår, så er det et kolosssalt arbeid som
har blitt nedlagt for å holde bakkene intakte. Skiavdelin
gen er derfor også meget takknemlig for at det er slike
«Tordenskiolds soldater» iblant oss.
Det har denne vinteren blitt avviklet ett langrenn og tre
hopprenn, det ene var utvidet klubbrenn.

Hopprenn 24/1-81
Åpningsrenn av den nyombygde Lille-Rugtvedt. Rennet
samlet 150 hoppere, der flere av Pors sine egne gjorde det
meget godt.
Langrenn 22/2-81
Pors måtte flytte sitt langrenn til Skifjeld, på grunn av
snømangel her nede. Rennet samlet 150 løpere. Det var
4-5 minus grader og fine forhold.
Torgeir Halsen ble nr. 4 i kl. 15 år og Kari Stenquist nr. 3
i kl. 14 år av Pors egne løpere.

Bangstad i kampen om OL
OL medaljer,
medaljer, da
da Norge
Norge be
be-
sluttet å boikotte Moskva OL. Det var Petters eneste
K.O. nederlag på nesten 150 kamper i den firkantede
ring.
Men en liten oppreisning etter 3 års slit for å bli
den første olypier i vår forening. Da han av Tele
mark idrettskrets ble kåret som årets idrettsmann
1980.
Det sies og skrives at vi i Pors er en stor familie.
Vi i boksegr. er stolte av og få være med i den famili
en. Vi er også takknemlige og glade for at vi har ei
damegr. som virkelig gjør en kjempejobb.
Men det vi ikke er glad for er at de ved flere anled
ninger har oversett boksegr. prestasjoner. Vi er ik
ke kvinner, men friske unge menn som er glad i den
idrett vi driver og som er akseptert av Norges Id
rettsforbund og vår forening.
IVRIG PORSE PATRIOT
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Diskusjonskveld i fotballens tegn:

Man blir ikke profet i eget land!
— Tirsdag 3. februar hadde fotballavdelingen invi
tert til medlemsmøte i klubbhuset. Det hadde sam
let seg rundt 60-70 medlemmer til denne meget
interessante kvelden. Hensikten med dette møte var
å belyse hvorfor Pors som fotballag ikke har kunnet
følge med lag som Bryne, Start, Vålerengen og
Moss, dette er lag som Pors spilte jevnt med på slut
ten av 60-årene, men som alle kjenner til er godt for
ankret i norsk toppfotball. Med andre ord skulle det
te møtet gi muligheter for å stikke fingeren i jorda
og grave litt i seg sjøl.
— Det var Jan «Maggen» som hadde tatt initiati
vet til dette diskusjonsmøtet, og som representerte
spillerne i panelet, sammen med Kjell Gundersen,
fra publikum, Roy Marthinsen, som trener og Tom
Reinholdt Hansen, som formann i fotballav
delingen. Dirigent for kvelden var Leo Weber som
ledet møtet på en sikker og bestemt måte, som van
lig. Hvert panelmedlem holdt et innlegg på bak
grunn av det de representerte, mens dirigenten
oppmanet de tilstedeværende til ikke å spare på
kruttet i innleggene.
— Vi skal ikke gå altfor mye i detaljer om det som
kom fram på dette møtet, men et par ting kommer
vi ikke utenom å nevne. Per Dahl kom inn på en
ganske vesentlig ting hos enkelte spillere, nemlig
innstilling til trening. Her mente Per at spillerne of
te gikk til trening for å bli trent, ikke for å trene
selv. Her er det til syvende og sist spillerne som lu
rer seg selv og ikke treneren, det er jo spilleren som
skal utøve fotballkunsten, og det er de som også skal
holde ut i 2 ganger 45 minutter.
— Under en slik kveld kommer man ikke utenom
å nevne «haugen». Tom Reinholdt Hansen kom da
også innpå denne del av publikum, og som Tom sier
selv gavner Pors til både godt og vondt. Gutta på
«haugen» er der og det er det lite å gjøre med, men
det som kommer fram angående sur kritikk direkte
til spillerne under en kamp er vel ikke til å opp
muntre spillerne til større innsats på banen.
En kommer heller ikke utenom å nevne «hau
gens» holdning til dommeren. Det er ikke mange
kampene som dommeren har vært 60—40 — det er
noe som går an å rette på til den sesongen som står

for døren. Men vi må ikke glemme de positive sidene med denne såkalte «haugen». De er vel til de
grader med på å forstyrre motspillere, og det er nok
mer enn en «fiende» som har mistet fatning på
grunn av bemerkninger fra denne delen av publi
kum. Med det samme vi er inne på publikum kom
mer vi heller ikke utenom de «vanlige» tribunesliterne, de såkalte supportere. De er gode å ha når
laget er i medgang, mens derimot i motgang er det
ikke stort en hører fra den kanten. La dette være
nok om publikum og bare håpe at de gir lyd i fra seg
også når laget trenger det mest.
— En annen ting som kom fram denne kvelden er
det med å forandre taktikk under kampens hete.
Det var Egil Kristiansen som tok opp dette, og det
han i første rekke siktet på var Fram-kampen i -79sesongen. Og som Egil sa det sjøl: «Han derre lange
skøyteløper’n plukka baller foran nesa på vårs uten
at det ble foretatt noe som helst fra sidelinja». Det
er greit å være etterpåklok, og det vil nok forundre
oss om ikke Roy har lagt seg akkurat dette på hjer
tet.
— Noe de fleste satte stor pris på og som det har
vært endel spekulasjoner omkring, er turen til
Skottland for tre av de A-lagsaktuelle. Er Pors med
på å prøve å bli kvitt sine egne? Det kom da klart og
tydelig fram at turen til Skottland var en ren læretur for de tre.
— Morten Røh Petersen tok opp det med å tro
man er verdensmestere i det man foretar seg innen
Pors. Man må ikke være redd for å gå og hente
impulser utenfra, og det er jo akkurat det som skjer
innen junioravdelingen med denne skoleringsplanen. Man blir som kjent ikke profet i eget land.
— La oss bare håpe de respektive tok ros og ris til
seg, og håpe det blir flere slike møter 1 tiden fram
over, for at dette har noe for seg skulle det ikke
herske noen som helst tvil om.
Noen patentløsning på hvorfor Pors ligger etter
de forannevnte klubber er nok ikke noe som lar seg
rette på natta over, men vi må heller se framover
med BLÅ øyne.
- ERIK -
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Nytt fra håndballgruppa
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Leif Bergseth

Det går nå mot slutten av håndballsesongen. Det er når
dette skrives kun 3 kamper igjen i serien. Det er 11—17 års og
damene som har en kamp igjen. Jeg skrev siste år ved disse
tider at det var den beste sesongen vi har gjort i vår tiårige
historie. Det er ikke tvil om at vi er i stor fremgang. Dette
gjelder alle lagene. Vi er litt for ustabile ennå. Vi spiller jevnt
med de beste lagene, men har en tendesns til å tape disse
kampene. Det er vel rutinen det det skorter på, men det
kommer etter hvert bare vi får troen på oss selv.
Det bør og skal ikke være bedre håndballspillere på
Borgestad, Langesund. — Ja jeg kunne ramse opp mange
plasser, enn vi er på Vestsida. Det er tanker jeg har, og
fortsetter interessen fremover slik som den er nå, er jeg heller
ikke i tvil om at vi bare blir bedre og bedre for hvert år
fremover.
Jeg kan ikke unngå å nevne et par navn som snart ikke gjør
annet enn å spille håndball. Det er Siri Relfasen. Hun har spilt
J
fast på 3 lag, nemlig 15—17 og damelaget, og da vi vet at hun
ble tatt ut til kretslaget på P15 til NM, og alle de
sammenlingene de har hatt, har det ikke vært mye tid til
overs til andre ting. Godt gjort Siri!
Nå skal vi se på hva de enkelte laga har prestert i år. Piker
11 år begynte litt famlende, men avsluttet på en måte som gir
godt håp for fremtiden. Det kuliminerte med seier over
topplaget Notodden oppe i Notoddenhallen. 2—0 lød seieren
på, og at vi klarte å holde hodet kaldt der oppe med ca. 70
^^^patriotiske tilskuere — det var godt gjort jenter. Den turen
w^^var virkelig morsom. Vi sang og hadde det gøy på toget hjem
— en tur vi ikke glemmer så lett. Hvis vi slår Bamble i de
siste kampene, noe jeg tror, havner vi en 4. plass og får 10
poeng.
13 års laget er bedre enn det har vist i år, det er jeg
overbevist om. Jeg skal ikke klage på dere, men med litt bedre
innsats og alvor i noen kamper, hadde vi klart en 2. plass. Nå
ble vi nr. 3. Det er ikke dårlig det heller, men hadde der spilt
som dere gjorde i den siste kampen mot Skarphedin, som vi
vant 5—4, er jeg ikke i tvil om at vi hadde kjempet helt i
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Asgeir Knutsen

Tom Henrichsen

17. MAI

Porsmerkene

D.

Det er fremdeles mulig å få kjøpt rimelige Pors-merker.
De koster ikke mer enn 15 kroner, noe som skulle være
overkommelig Ior
for ae
de ueste
fleste.- Alle
Alle medlemmer
medlemmer hnrda u~* I
Pors-merke pa jakkeslaget, og dermed vTsZ an/b * et
hører hjemme. Spør noen i styret for an nt a /°r de
skaffe merkene.
lyret for gruPPa
De kan
f—

——--------- -----------------

Lørdag den 13.12 hadde seniorklubben et godt besøkt jule
møte i klubbhuset.
Vi var ca. 90 stk. tilstede og da hadde en lov å ta med noenJ?e*Jente, men det var ikke mange utenom Pors.
få
r estkomiteen sto for serveringen og den gikk unna med
---------- °---------humør. Bevertning denne gang var langangere
fra EPA og kaf£e og 01tU den som ønsket'
3 manns orkester spilte til dans. Det ble noe varmt unferdig
Ser sanneli& fram til at det nye lokalet blir
Gudmund Madsen var ildsjelen denne gang. Han hadde
trykt opp innbydelser som ble utlevert på forhånd. Han
onn
fOr utlodningen på julemøtet som innbrakte kr.
A V1 har det riktig koseliS Pa disse møter, så meld deg
SOm *Tgammel nok- Vi denger medlemmer.
Sekr. E. Kittilsen
Seniorklubben

D.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pors spiller følgende seriekamper våren -81:
Terje Nygaard
Lang gt 27
3900 Porsgrunn
Tif. pr. 51 337
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Hvor vi i redaksjonen treffe!!8
Tom Gisle Skarnes
Erik Johansen
Grønlivn. 20B/B
Edv. Myhresv. 6/D
3900 Porsgrunn
3900 Porsgrunn
Tlf. arb. 51 012

Pors-Skeid
Odd —Pors
Pors - Vard
Bærum - Pors
Pors — Mjøndalen
1/6 Eik —Pors

26/4
3/5
10/5
16/5

17 års laget er det laget som sportslig sett har gjort det
dårligst. Men vi skal være klar over at det er meget vanskelig
å hevde seg i den klassen. 4 av jentene sluttet midt i
sesongen, og det gjorde ikke saken lettere. 15 års jentene som
har overtatt plassene har ikke gjort noen dårlig figur.
Kampen mot S.B. var meget bra. Vi skal til Rjukan siste
kampen, og vinner vi den (vant den første) får vi 8 poeng. Vi
skal forøvrig lage en tur av det. Vi reiser til «Heilo» fredag,
kampen går lørdag, og hjemreisen blir søndag.
Så var det damene til slutt. Vi har klart det målet vi satte
oss — nemlig å holde oss i 5. divisjon. Det er vel kanskje et
dårlig mål å sette seg før sesongen, men 5. divisjon er hard
nok for oss foreløpig. Vi har 3 lag klart bak oss. Før siste
kampen har vi 15 poeng, noe jeg synes er bra, så dere kan
reise til Danmark i den forvissning om at dere har gjort en
brukbar sesong.
Selv om seriene er slutt, så er ikke sesongen slutt. Det står
en rekke cuper igjen. Vi makter ikke å være med på så mange,
men noen skal det bli, så vi får bare håpe på fortsatt
fremgang for alle lagene.
Vidar.

Vi ønsker alle våre lesere
en riktig GOD PÅSKE!!

Gunnar Vedege (hjelpetrener).

Nytt fra seniorklubben

Foreningen sto som hovedansvarlig for 17.mai-arrangementet i Porsgrunn i jubileumsåret 1980.
Hovedstyret har vedtatt at vi også for 1981 skal ta på
oss hovedansvaret. Det betyr at vi må stille formann og
en rekke komitemedlemmer.
Vi håper at foreningen
slutte opp Mxji
om <xi
arrangementet
___ vil
______
i ange,
’ik som
pinrdo ii fjor og dermed
-------- ørrelse
slik
som dp
de gjorde
vise hvilken sti
det er på foreningen vår. /Arrangementet
_____________ wgfringen
w
økonomiske fordeler, men er en god PR for foreningen.

toppen. I den kampen var det nemlig både innsats og tæl, og
dere viste noe av det Martin har lært dere.
15 års laget er vel det laget som har gjort det best i år. De
havnet på en 2. plass til slutt. Kun 2 tapte kamper, begge mot
Langesund er bra. De hadde også en uavgjort mot Skade i
Nomehallen. Men å avgi bare 5 poeng på 14 kamper er bra.
Jeg vil nevne siste kampen mot Langesund, hvor vi ledet 7—6
til det gjensto 6 minutter av kampen. Da tror jeg nervene sto
på høykant, det raknet fullstendig, og vi tapte 11—7 til slutt.
Dere er ikke dårligere enn Langesund. Det har kampene og
spillet vist, bare litt mer tro på dere selv, så vinner dere neste
gang.

Du bestemmer
selv om barna skal
få lån til bolig!
Sparer du halve barnetrygden de fem
siste årene den utbetales sikrer du barna
lånerett på 100 000 kroner til bolig. Denne
ordningen heter Fremtidskonto. Fordi
det er barnas fremtid det gjelder.

Sparer du mer, eller over lengre tid, kan
beløpet som barna senere får låne bli
større - inntil 500000 kroner. Velkommen
innom et avvåre 126 ekspedisjonssteder,
og “
få nærmere opplysninger
om Kredit‘
kassens Fremtidskonto.

KREDITKASSEN

Fremtidskonto

6/6 Kongsvinger — Pors
15/6 Pors —Ørn
20/6 Koppervik —Pors
28/6 Pors — Kvik
5/7 Raufoss —Pors

11

r

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

ftliOfl

Tlf. 54922

ueotoiOcno-Qjcotcotuc

Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

Porsgrunn

Byens mest populære

UNDOMSBUTIKK

rctaksekroken
I

___________

OTTEN A.S

TOYOTA

A.N.Funnemark

Esso

service

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

Andr. Aasland
V. Porsgrunn

JERNVARER - MALERVARER

byggevarer

REFIEX

/aJORGEN t
J
W

Torggt. — V. Porsgrunn

NENSET, 3900 PORSGRUNN
TLF.(035) 31 590 - 56 250

FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE

Komm. for Norsk Tipping A/S

Vestsiden
Blomsterforretning

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

SsnKsen
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park”

PARKRESTAURANTEN

ESSEM plast

I Mexier
I
J eksklusiv
| men ingen I
dyr vegg ;
■
■
||
“I

.

Siråtken

Mexi interiør gir deg en hvit
kalksandsteinsvegg til omtrent
samme pris som annen vegg
*--•••
_ Gir en dekorativ og
bekledning.
egenartet effekt, — både på
brannmur, peismur og på endevegger Enkle å sette opp.
Levéres også i vanlig murLeveres
steinsformat. Stikk innom og få
alla aa~l------- :-------alle opplysninger KALKSANDSTEIN*
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Autorisert Installatør
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Porsgrunn
Elektrisk forretning med godt utvalg
i lamper, gaveartikler etc.
Husk at vi også har rett til
å utføre EL-installasjoner.

Innsatspremier

[

!
o.
CN

Johan
Jeremiassen1

Så er også denne bandysesongen avsluttet. Vi har
gjort en god sportslig sesong, faktisk en av de beste
i gruppas historie.
Hvem ville ha trodd at vi skulle klare plassen i
divisjonen før seriestart (?) eller hvem ville ha satt
sine penger på bronsemedaljer i juniorklassen!
Vi har hatt en fin vinter i år. Tidlig ute var vi også
og en ting er sikkert, treningskamper før seriestart
er av stor betydning. Vi fikk også tidlig is etter mye
slit og strev. Forsvant gjorde den jo også, men vi
fikk på noen lag med vann og dermed holdt den ut
både 14 og 15 varmegrader.
Treningsfremmøtet før skøytetreningen var så
som så og det var flere enn meg som var temmelig
skeptiske med hensyn til hvordan dette skulle gå.
Fotballen får her ta skylden. Ikke for det at det var
fotballavdelingens feil, men heller gutta. Det kan ik
ke være nødvendig å trene tre ganger i uka med fot
ball i november måned, når ikke den offisielle fot
balltreningen har startet opp. La oss derfor håpe at
intensjonene her er bedre til den sesongen som kom
mer.
Det viser seg hvert år at bandy og fotball er to
vidt forskjellige idretter med hensyn til kroppskontakt. Det er derfor viktig å trene nettopp på dette før
en tar til med skøytene.
Men så tilbake til årets serie, der vi fikk en drøm
mestart med gevinst 2—1 borte mot Tåsen. Det var
ikke ventet for å si det mildt! Enkelte av gutta trod
de nok at en skulle bade seg gjennom kampene mot
Høvik og Skiold og dermed fikk vi sekken full. Det
skulle likevel vise seg at gutta ville noe da de fikk
kniven på strupen. Annenomgangen mot Høvik på
Vestsida er vel noe av det morsomste som har
skjedd på bandyfronten på tiår. Fra 1—4 ved pause
til gevinst 5—4! Likeså varmet seieren over seriele
der Skiold. Her var forøvrig Brede H. i sitt ess. Det
er neppe tvil om at Brede er kretsens beste bandyspiller når han selv vil. En kar som Roy Edvardsen
rager ikke høyt i mine øyne!
Vi skal ikke her gå serierunde for serierunde
igjennom, bare konstatere at vi klarte biffen og ble
til sist nummer fire etter Skiold, Brevik, og Høvik.
Skiold rykker opp i første, mens Brevik «prøvde»
seg på kvalifikk, men gjorde en meget slett innsats.
Vi kan fort sitte i glasshus selv, men det går ikke an
å trekke seg midt under en kvalifiseringsturnering
når en først har sagt ja til deltagelse. Også Breviks
unnskyldninger til ikke å spille KM-finalen i år er
meget kritikkverdig etter mitt skjønn. Her er jeg
I helt enig med oppmann Arild Johannessen, som
’ hevdet at, — er det Brevik eller kretsen som be
stemmer i Telemark Bandykrets?

Arets sesong har vært begivenhetsrik på mange må
ter. Det har vært jobbet bra i de fleste ledd av grup
pa, men vi savner ennå flere voksne ledere i de yng
re klasser. Flere av de valgte i de aldersbestemte
klasser har også i år glimret med sitt fravær ved fle
re tilfeller.
Det er derfor så hyggelig å ha en kar som Thor
Svenungsen i vår midte. Thor har drevet vår junior
avdeling i flere år og har skjøttet sin oppgave på en
glimrende måte. Bandygruppa har derfor i år tildelt
Thor årets innsatspremie i bandy.
En like så selvskreven kar i de yngre rekker er
materialforvalteren vår, Are Hansen. Are har gjort
en innsats langt utover det en kan forvente av en
unggutt. Jeg tror vi har mange finfine typer blant
bandyunggutta og Are er så absolutt blant dem !
Thrond

\Bandy-skoié er gøy

4

Junioravdelingen
Også igjen har vi bevist at vi har mange gode junio
rer. I år ble det KM til gutte- og juniorlaget, men
kronen på verket var selvsagt bronsemedaljene i
Jr.NM etter en spennende dyst mot Stabæk på Vest
sida. 6 — 5 ble det til slutt etter at Oslo-laget ledet
5 — 4 ved halvtid. Jørn Arve Hansens scoring minut
tet før full tid var praktfull og likeledes hans Olaf
Berges dragere fra langt hold. Det spørs om ikke
«sola» nå nærmer seg sterkt Bredes skyteferdigheter.
I tillegg til disse fine meritter har guttelaget tatt
pokalen Samule Hansend cup. Også småguttelaget
gjorde en etter forholdene fin sesong og spilte seg
blant annet til finalen i en turnering på Borg, men
led 0 — 1 nederlag for Eidanger i den kampen.
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Konkurranser
Vi forsøker oss med en konkurranse - HVEivi
HVA - HVOR I PORS.
Heldige vinnere trekkes ut hver gang, og pre
mien er: 1 års gratis abonnement på Porsbla
det.

HVEM?
,•

-j

HVA?

HVOR?
4
Svar sendes:
Erik Johansen
Edv. Myhresv. 6D
3900 Porsgrunn
innen 18. mai..

Ædetaargang
Ønskes:
Eldre årganger av Porsbladet ønskes.
Bl.mek.: Ædel aargang
Red håper å kunne starte en spalte med klipp fra
eldre årganger av Porsbladet. Til dette trenger vi
DIN hjelp!!
Har du gamle Porsblad på loftet så ta kontakt med
red.

Porsbladet kårer:

«Arets porser»
— Porsbladet vil i år kåre «årets porser» blant de
aktive. For at vi skal få dette til er vi avhengig av
hjelp fra lederne. Det vi mener med det er at hver
enkelt leder velger ut sin kandidat og lager en liten
rapport om han eller hun og sender dette til
redaksjonen slik at vi kan kåre årets porser på slut
ten av året, tidspunkt for innlevering skal vi komme
tilbake til senere.
Men, vi vet at skisesongen er på hell og dermed
skulle det ikke være nødvendig å vente til langt ut på
høsten med å innleve skigruppas kandidat, dette ba
re som et eksempel. De respektive rapporter vil bli
fortrolig vurdert og oppbevart i redaksjonen inntil
den store dagen. Kriteriene for å kunne være med i
kampen har vi gjort så enkle som mulig. Det vi i
redaksjonen tar sikte på i vurderingen er at den ak
tive har vist sportslig framgang, god oppførsel på
og utenfor et idrettsarrangement, at vedkommende
representerer IF Pors på en verdig måte både innog utenlands, kort sagt — være PORSER.
Så ledere — legg dere dette på hjertet og vær
grundig i vurderingen slik at det blir den rette vi
kan utnevne.
Red.

Nytt fra hovedforeningen
På vårt årsmøte ble det stilt et spørsmål om vi virkelig
hadde så mange medlemmer som vi har oppgitt — 1738.
Ut fra kontigentinnbetalingen (som i parentes bemerket
aldri har vært så høy som i 1980), kunne det se ut til at vi
kun har 517.
Vårt tall fremkommer ved at man naturlig nok plusser
på medlemmene i vår damegruppe, langt over 100 med
lemmer. De betaler kun en liten avgift pr. medlem til
hovedforeningen. Medlemmene av Seniorklubben er ikke
med i kontingentbeløpet. Der er det vel i dag omkring 70
medlemmer.
De fleste medlemmene burde kjenne til at vi driver 6
aktive grupper som alle har medlemmer under 17/18 år.
Kontingenten fra disse går i sin helhet til gruppene. Det
var pr. 31.12.-79 registrert 928 gutter og jenter i vår for
eningen, fordelt på bandy, boksing, fotball, turn, håndball
og ski.
Hvert år innen 15.1. sendes rapportskjema til Norges
Idrettsforbund over antall medlemmer registrert pr.
31.12. året før. Skjemaet sendes via Telemark Idretts
krets. Her har man på vår anmodning kontrollert utfyllin
gen av skjemaet og funnet det i orden.
Det er beklagelig at man slenger om seg med uriktige
tall på et årsmøte, hvor det også er medlemmer av kom
munale organer til stede, personer som sitter i utvalg som
avgjør hvilke økonomiske bevilgninger foreningen skal få
for kommende år. Det kan skade foreningen.
Vi håper at det etter disse opplysningene ikke lenger er
tvil hos noen om vårt medlemstall.
D.k.r.
Stoff til neste nr., som vi håper å kunne komme
ut med før fellesferien, må være redaksjonen i
hende før mandag 1.6.
Samtidig vil vi få takke alle som har sendt oss
stoff til dette nummer. - FORTSETT MED
DET!
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