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VÅRE NØSTER!

Vi lar våre yndige turnnøster danne førstesiden i dette nummer av Pors-bladet. 
Ingen tvil om at de er fine representanter for klubben vår!

Forøvrig vil vi i redaksjonen ønske alle en riktig

GOD SOMMER!
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Det lakker til sommer når dette skrives. Vi har vært gjen
nom en lang vinter med både gleder og sorger.

Det var skifolket som ble mest skadelidende denne vin
teren. Snøen nektet omtrent plent å dale over våre strøk, 
og resultatet ble at den nybygde Lille Rugtvedt ikke fikk 
den gjennomkjøring som var påtenkt. Det store rennet 
med deltaking fra hele Østlandet måtte avlyses fordi det 
var umulig å skaffe snø til Store Rugtvedt.

Lille Rugtvedt fikk allikevel vist seg som den fine bak
ken den er i et mindre arrangement, og det var mange 
lovord som falt. De fortjener det, de som har stått for ut
byggingen, det er en kjempejobb som er utført. Nå får vi 
håpe at værgudene stiller seg litt mer velvillige neste år, 
slik at arrangørstaben kan få den ildprøven de satser på.

Selv med lite snø går det an å arrangere noe, og våre 
yngre har deltatt i renn, hopp og langrenn mange steder i 
løpet av vinteren. Mange premier er det blitt, og gledelig 
er det at vi har rekrutter å bygge på. Når lysløypa står 
ferdig til høsten, skulle langrennsfolket ha de største 
muligheter til å presentere gode treningsforhold, og vi 
håper at resultatene etter en tid vil vise seg.

Denne vinteren har det vært så kaldt at bandygutta har 
"reid å avvikle serien uten noen utsettelser. Det ble ingen 
Brevik-skalp dette året heller, og for første gang på lenge 
skulle vi avgi et kretsmesterskap i de yngre klasser. Hva 
gikk det av laget denne gang? Men pokaler ble det allike
vel, det blir tradisjon i det at bandygruppa øker sam
lingen vår med 3-4 nye hvert år. Juniorene nådde helt til 
semifinalen i år. Det ble en ny bronse, noe som lover godt 
i tida framover. Når en også vet at flere av spillerne på 
laget fortsatt var guttespillere, skulle det tilsi at laget har 
alle muligheter for å bli sterkere neste år.

Det er forøvrig all grunn til å berømme de som steller 
med bandyen — for den jobben de gjør for å holde banen i 
orden. Riktignok har vi fått hjelp fra kommunen til brøy
ting og til dels sprøyting. Men dette året har nok våre eg
ne gjort en vesentlig del sjøl, noe som parkvesenet er me
get glad for — med det lille budsjettet man har til rådig
het.

Noe vi kan glede oss over for neste år, er at man skal 
skifte ut drenssystemet på banen. Dette vil føre til at man 
slipper de ujevnheter man til tider har hatt på banen til 
nå. Parkvesenet har fått godkjent planene for arbeidet — 
som vil bi utført på høstparten.

Håndball er blitt en vinteridrett. Dette gjelder serien. 
Bri har hatt med 5 lag i vinter, og alle har gjort en flott inn- 
!sats. Riktignok er det ikke blitt noe KM, men meget 
hederlige plasseringer er det blitt. Når vi ser på de dår
lige treningsmuligheter som våre spillere har, er det 
beundringsverdig at det lar seg gjøre. Vi har tydeligvis 
en dyktig lederstab.

Våre unge håndballspillere deltar i en rekke turne
ringer rundt omt på vårparten. Det vanket flere pokaler i 
fjor. Nå ser det ut til å øke på. Det er nok på tide å tenke 
på utvidelse av pokalskapet vårt — om lagene fortsetter å 
hale i land turneringsseire. Og det håper vi da. Moro er 
det å se at det gror.

Turnerne har begynt å vise seg igjen, nå i en ny gren. 
Selv under kummerlige treningsforhold — altfor liten 
plass _ Og alt for få timer, har turngruppa greid å få 
fram en rekke gode konkurransegymnaster i rytmisk 
sportsgymnastikk. I KM som ble holdt i vinter, oppnådde 
våre tre deltakere meget gode plasseringer.

Hovedstyret ga turngruppa — som jubileumsgave i år 
— premier til stimulans for nettopp denne grenen La oss 
håpe på fortsatt framgang. Når det gjelder gutte- 
tumerne, har man nå startet opp på nytt med ganske un
ge rekrutter. Det er anskaffet nye apparater, slik at det 
nå skulle være mulig å trene på de fleste som det er 
konkurranser i. Også her er det mangel på timer og plass,

noe som gjør at de som kommer lengst i vår gruppe, ikke 
får nok utviklingsmulighet og derfor ofte forsvinner til 
andre klubber. Det er trist at det er vi som skal gi grunn
laget som andre klubber kan nyte godt av, men ettersom 
forholdene er som de er, får vi foreløpig smøre oss med 
tålmodighet i påvente av en hall.

Boksegruppa gjennomførte i april en landskamp mot 
Wales, et godt gjennomført arrangement, omt enn ikke 
med altfor mange tilskuere, dessverre. Våre egne ung
gutter, Paulsen og Amundsen, gjorde gode kamper, noe 
som viser at det kommet nye etter Petter. Petter Røh Pet
ersen fikk forresten utdelt Æresprisen for Telemark av 
Idrettskretsens formann, Kyrkjebø og Hederskomite- 
formann Andersen ved samme anledning og ble behørig 
hyllet av de tilstedeværende. Vi bør vel også nevne at 
Thor Skarnes samme dag fikk seg tildelt Bokseforbundets 
medalje, en medalje som han har gjort seg høyst fortjent 
til.

Hyggelig er det at vi har medlemmer som utfører en 
innsats for høyere ledd og blir verdsatt for innsatsen.

Fotballen ruller igjen. Vel, det har den jo gjort ganske 
lenge nå, helt fra kabelkampene tok til i mars. Banen har 
holdt bra, selv om det nok er de som klager. Det kan nok 
være at det er noen ujevnheter her eller der, men det er de 
baner som er atskillig verre enn vår. Det arbeidet som 
har vært nedlagt nå banen denne våren fra stadionstyrets 
side, med Tore Isaksen i spissen, tår det all respekt av.

Det ser meget bai ut på stadion nå, ryddig og pent. Vi 
har fått opparbeidet prkeringsplassen bak nybygget på 
nytt, gjerdet inn mot nr. 345 er revet, og de store jord
haugene under klokka er flyttet på. Når en så ser stadion- 
styreformannen til stadighet gå bannen over for å festene 
løse grastuster, minner det omt gamle dager med en tid
ligere formann, nemlig Thorleif Aasland. Det er tydelig 
at fotballavdelingen er seg sitt ansvr bevisst og vil ette alt 
inn på å gjøre det trivelig på stadion.

Før kampene tok til, kom det nye portarrangementet 
på plass, satt opp av gjerdefabrikken. Huskomiteen har 
ordnet blomsterkasse ved inngangen til det nye huset. 
Medlemmene av huskomiteen har forøvrig malt hele den 
gamle delen av huset i samme farge som den nye. Huset 
ser fantastisk ut, rene palasset. Vi har litt å være stolt av 
her.

Det som står igjen å fullføre på stadion, er først og 
fremst handicaptoalettet. Her skal vi søke ekstra midler 
fra STUI, men vi mangler foreløpig noen uttalelser omm 
bruksendring av huset før papirene er klare. Vi har mu
lighet for å få 1/3 av kostnadene som stønad. Videre skal 
det settes opp gjerde mot naboene ved Porsgrunnsveien. 
Det blir på 2 meter i impregnerte materialer — etter 
ønske fra naboene. Foreløpig er det ingenting somm ty
der på at kommunen kommer til å kjøpe opp disse eien
dommene, og vi er forpliktet til å sette opp gjerde.

Jeg håper at lysløpa så godt som er klar når dette leses. 
Meningen er at lystrekket skal gjøres før sommeren, og 
lysløypekomiteens medlemmer skal gjøre en del 
dugnadsarbeid i løypa.

Det kan også nevnes at vi slipper å betale tilsagns- 
renter for lånet på 100.000,- kr og sparer dermed noen kro
ner.

Hovedstyret har visse planer for området under klokka 
også, men det tror jeg er best å komme tilbake til neste 
gang. Jeg er visst blitt lang nok likevel. I forrige utgave 
sa jeg imidlertid at jeg ville komme tilbake til den aktive 
delen av foreningens virksomhet, og dette har jeg da fulgt 
opp. Alle våre medlemmer og lesere blir med disse ord 
ønsket en riktig
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Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

i takt med tiden!
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Trelast- og Bygningsartikler 
Tlf. 50938 - 53026 

Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

Drikk

intersport
Siden siste Pors-blad har det skjedd mye på håndballfron- 
ten. Først og fremst er det avholdt årsmøte med fest 
etterpå med 42 deltakere, en fest som på alle måter var 
vellykket. På årsmøtet ble Gunnar Ohren gjenvalgt til 
formann og med seg i styret har han fått Britt Knudsen, 
viseform., Gro Jørgensen, sekr., Vidar Kristiansen, kas
serer og Karin Hansen, styremedl. Vararepr. Ble Gro 
Haukedal og Leif Asphaug. Det var et forslag på årsmøtet 
om å nedsette en arrangementskomite og følgende 3 har 
sagt seg villige til å være med: Turid Hiis, Leif Asphaug

Fotballer 
for sommeren 
fra kr.
49,-

Intersport Porsgrunn % 
Meieritorvet — Tlf. 52102

sammen med Stridsklev i buss som hadde 3 lag 
med. Laget skuffet ikke — vant den innledende pul
jen sin og det var over meget sterke lag, og kom til 
semifinalen. De tapte der for vinnerne av 15 års 
klassen. Godt gjort jenter! I Gjerpen stilte det nye 
15 års laget opp og klarte en 2. plass. Vi tapte 1—2 
for Gjerpen i avgjørende kamp uten Trude Austad. 
Med henne på plass er det mye som tyder på at vi 
også hadde vunnet kl. 15 år. I Sagacupen kom laget 
til kvartfinalen. ( de innledende kampene yant vi 
4—2 over Gulset, 3 -1 over Klyve, 6—1 over Brevik 
og med det vant de puljen sin. I kvartfinalen ble det 
tap 0—4 mot Bamble som senere vant klasse 15 år. I 
P 17 år har det ogå vært gode resultater. Det be
gynte med en 2. plass i Gjerpen med et reservespek- 
ket lag, og i Sagacupen hadde vi heller ikke fullt lag 
før siste kampen mot Langesund. Jentene er i jobb 
så det er vanskelig å få fullt lag om lørdagene. I de 
innledende kampene slo de Glassverket 4—2 og 2—2 
mot Spind. Stridsklev II trakk laget og dermed gikk ’ 
vi direkte til semifinalen, der møtte vi Langesund 
og tapte 5—6. Med dette fikk vi en 3. plass og en po
kal. Vi var fullt på høyde med Langesund, og som 
Petter sa, hadde kampen vart 5 min. lenger så had
de vi tapt. Det er noe å tenke på jenter!

Damelaget har jeg ikke noe nytt om, da de ikke 
har deltatt i noen cup enda, men de skal til Kristian
sand og delta i Vågcupen, så vi får håpe de følger 
opp den gode innsatsen vi har gjort til nå.

Til slutt vil jeg takke lederne for den innsatsen de 
gjør ved turneringene. Det er mere arbeid enn folk 
flest tror. Jeg kan nevne at på Saga ble det 23 timer 
på hver fordelt på lørdag og søndag.

IW
W

Nå er vi i full gang med turneringene, og her kan jeg 
nesten ikke styre min begeistring. Sett ut i fra våre 
forhold så vil jeg si det er imponerende resultater 
som vi har oppnådd til nå. 3 vandrepokaler har vi 
vunnet, og når en av dem er fra Sagacupen, P 11 år, 
så sier det mye i håndballkretser. Sagacupen blir 
regnet med som Norges 3. største cup.

Jeg vil begynne med det nye 11 års laget som 
virkelig har slått ut i full blomst. De har vært med i 
2 turneringer, Gjerpen og Saga, og de er ubeseiret 
til nå. I Gjerpen var ikke deltakelsen så stor, men vi 
gikk til topps med imponerende 33—0 i målforhold 
på 3 kamper og et napp i en stor vandrepokal. I 
Sagacupen var det 22 lag i 11 års klassen og se her 
på resultatene til jentene: 7—0 over Andebu, 11—0 
over Notodden, 2—0 over Herre; 11—0 over Bamble, 
3—1 over Brevik og endelig 4—3 over Langesund i 
finalen. Endelig skulle det lykkes oss å slå Lange
sund en gang, og gledessusene etterpå er nesten ik
ke til å beskrive.

P 13 år er vel kanskje det laget som har overras
ket meg mest i turneringene. I Gjerpen gikk laget 
helt til topps, og fikk dermed et napp i en stor 
vandrepokal. I Sagacupen begynte det like bra, slo 
Langesund II 1—0, Andebu 3—0 og 2—2 mot Notod
den som da gikk videre på bedre målforhold. Notod
den spilte senere finalen mot Langesund og tapte. 
Dere har all grunn til å være fornøyde så langt.

Vi visste at vi hadde et godt 15 års lag i årets serie 
og ville prøve det i Norges støfste turnering, Fest- 
ningscupen i Kongsvinger. Den gikk siste helg i ap
ril. (Jeg skylder vel å gjøre oppmerksom på at la
gene bytter om spillere 1.5. Etter den datoen spiller 
de som skal være med i neste års serie.) Vi reiste

og Helge Olsen. Det ble også vedtatt at vi skal ha en 
materialforvalter da vi begynner å få litt utstyr. Under
tegnede er her oppnevnt. Sekretær Gro hadde en fyldig og 
god årsberetning som viser en stor aktivitet i gruppen. 
Jeg tar her med bare plasseringene til hvert enkelt lag, 
jeg har jo kommentert de i forrige nr. av bladet. 11 års la
get endte på en 4. plass, 13 års laget på en 3. plass, 15 års 
laget på en 2. plass, 17 års laget på 7. plass og damelaget 
på 7. plass.

il æ 
11-års laget gjør det sterkt for tiden. Her etter seie
ren i Saga-cup. Bak fra venstre Vidar Kristiansen, 
Bente Olsen, Ann Kristin Blikra, Marianne Olsen, 
Susanne Paz. Foran f .v.: Mai Karin Bergslien, Anne 
Lise Heggedal, Siv Lyen, Eli Stokke og Rita Hen- 
ningsen. (Foto: PD)

Det nye styret i Pors Håndballgruppe. Fra høyre 
Gunnar Ohren (formann), Gro Jørgensen (sekre
tær), Karin Hansen (styremedlem), Britt Knudsen 
(nestformann) og Vidar Kristiansen

It
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Uræddplanketten som Urædd arrangerer hvert år, ble 
avviklet på en prikkfri måte i Porsgrunnshallen. Helge 
Kaalstad legger ned et stort arbeide for å få et tilbud til de 
Turnere som stiller utenfor konkurranse, og da er det trist 
It ikke alle klubbene vil møte opp med sine gutter.

Pors og Urædd har kjempet side om side i flere år, og 2 
ganger har vi tatt med Planketten hjem til Vestsiden. Det 
ønsket vi har er at foreldre og gjerne besteforeldre, må 
være flinkere til å møte opp for å se sine håpefulle i aks
jon.

DISTRIKTETS STØRSTE MUSIKKFORRETNING 
FINNER DU PÅ VESTSIDEN

På terminlisten for våren, var Pors den siste klubben 
som skulle arrangere cup-konkurranse, og den 20.5 møtte 
Odd, Langesund, Urædd og Pors turnere til dyst for da å 
kjempe om cupen, og deretter å sikre seg flest poeng, slik 
at når høstens konkurranse er over, vil den høyeste po
engsum avgjøre hvem som blir telemarksmester i turn.

Da Pors-turneme er litt for ferske, har vi vært litt 
tilbakeholdne i de andre stevnene, men i dette stevnet, 
som vi sto for, fikk flere prøve seg, og det gledelige var at 
Jan Erik Haugerud tok en tredjeplass i den hardeste klas
sen under 14 år.
Takk til styret som hjelper til, og som møtte opp med ka
ker, brus og kaffe, og som da gjør sitt til å skape en fin 
ramme rundt stevnet.

Barneturnstevnet ble i år arrangert i Kragerø, der vi 
| til te opp med 2 fulle busser av forventningsfulle gymnas
ter. Pors stilte med 5—6 jenter som fikk overrakt 7 års 
medaljen. Godt gjort.

Alle turnforeningene fikk overrakt en pokal av K.I.F.

Jeg vil ønske alle en god sommer.

Turnoppvisning på Pors
Mandag 25. mai skulle piker 9 —12 og 12 — 16 år pluss 
5 rytmisk sportsgymnastikk-gymnaster ha en liten 
turnoppvisning av sine stevneprogram på Pors sta
dion. Pors fotballag skulle spille kamp mot Mjønda
len kl. 19.00, og våre jenter skulle fremvise sine 
program kl. 18.00. Regnet øste ned hele mandag 
formiddag, og det så svart ut med tanke på en 
turnoppvisning.

Heldigvis letnet været, og vi gikk igang med å få 
merket banen. Dessverre, på grunn av at vi hadde 
tenkt å avlyse hele oppvisningen, fikk vi ikke trent 
så mye som vi hadde tenkt. De 5 R.S.-jentene fikk 
nesten ikke trent i det hele tatt. Alle skal være klar 
over at det å turne ute på en gressmatte er helt 
forskjellig fra det å turne i en gym.sal.

Vel, klokka ble 18.00, og de minste pikene satte 
igang med sin oppvisning. Det var ikke kommet 
mange tilskuere, men de få som var der, fant nok 
underholdning i det de så. Det var ikke Gardens 
drilltropp akkurat, men allikevel, jentene gjorde 
det bra. De store pikene som fulgte etter, viste sitt 
program. Noen klikket nå, og andre klikket da. 
Personlig syns jeg de viste programmet sitt meget 
bra. En bør ha det klart for seg at det ikke er så en
kelt som det ser ut til. Det vet vel de som har stått i 
en eller annen tropp selv.

Mens oppvisningen pågikk, kom det stadig flere 
folk, så da R.S.-jentene viste sine korte øvelser med 
redskapene (ball, ring, tau og kølle) var det en god 
del tilskuere på tribunen. Dessverre måtte vimpel 
gå ut, fordi det blåste for mye.

Jeg er kanskje ikke den rette til å uttale meg om 
hvordan oppvisningen var, men jeg kan iallefall si 
at jentene som var ute på banen, syntes det var ar
tig. Jeg kan ikke huske om Pors turngruppe har hatt 
oppvisning på Pors tidligere (unntatt stevner da), 
men moro var det. Jeg håper at liknende kan skje 
ved en senere anledning.
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Nytt fra skigruppa

Form.

TA iprettsmekket
■

10

Nytt av året som kommer er også påbud om bruk 
av visir på hjelmene for alle guttespillere og nedo
ver i klassene. Det vil senere også komme til å gjel
de alle spillere, både A-lagene og junior. Vi i gruppa 
vil med dette få ønske dere en riktig god sommer, og 
vel møtt til en ny sesong på Vessia.

Bandy er gøy.

Det er vel de færreste av oss som i disse dager ten
ker på vinteridrett og bandy. Vi har jo enda ikke 
hatt sommerferie.

Men en ting er sikkert. Vinteren kommer, og med 
den bandyen. Vi håper på en like god sesong'som sis
te, om ikke enda bedre. Bandytinget er unnagjort 
med god deltakelse. Vi hadde som dere kanskje vet 
et forslag om reisefordelingskasse for 2. div. oppe 
på tinget. Den fikk god mottakelse, om den ennå ik
ke ble endelig vedtatt. Den skulle utredes noe nærm
ere og kommer opp på tinget til neste år.

HOPPGRUPPA
Treningen startet tidlig opp for 13-, 14- og 15-åringene un
der ledelse av Aage Olsen. Fra august trente de to ganger 
i uka hjemme hos Aage. Han hadde laget til løfteutstyr og 
stativer for spenst-trening. Dessverre har vi ikke tilgang 
på treningslokaler som tilfredsstiller minimumskrava til 
det guttene bør trene, så når forholdene ikke var forsvar
lige ute måtte de gå over til 1 gang pr. uke. Dette er helt 
håpløse forhold som vi må få løst. Med slike forhold er det 
vanskelig å nå videre i en krevende idrett. Vi hadde delt 
hopperne i tre grupper 11, 12 og 13-åringene trente 2 gan
ger i uka med Terje Bomann Larsen som trener. Rekrut
tene var det Øystein Numme som tok seg av 1 gang pr. 
uke.

Om snøen uteble var det noen som ikke kunne vente len- ~ ,
ger. Kalle Erling og Ola satte i gang og fikk hundre pro- nemlig Gunnar Nordborg — A/S Hauk, Halvord Jøntvedt,

en omfattende reparasjon. En ny trapp må også bygges. 
Som medlemmene da forstår, må det store midler til for 
at Mellomste og Store Rugtvedt skal kunne settes i skik
kelig stand.
ØNSKER
Øverst på lista må vel være en ansiktsløfting av hele Mel
lomste og Store Rugtvedt med et moderne lysanlegg. 
Likeledes ønsker vi oss et skitrekk, noe som blir mer og 
mer vanlig i moderne skibakker i dag.

På ønskelista står også en ny skihytte, slik at vi alle 
som «bor» i Rugtvedt hver kveld hele vinteren har en 
plass å samles i — og ikke minst et ordnet garderobefor- 
hold.

Så øiisker vi oss snøvintre og fortsatt sportslig frem
gang for de mange aktive, for det viser seg at skiavdelin- 
gen er på full fart oppover.

Til slutt vil styret takke hver enkelt av dere som har 
gjort en innsats for skiavdelingen denne sesongen.

Arvid Olafsen
Sekretær
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langrennsgruppa
Til tross for vanskelige forhold har det allikevel vært bra 
aktivitet denne sesongen.

Grunntreningen startet i månedsskifte august/septem- 
ber med fellestrening 3 ganger i uka, 2 ganger på rulleski 
og 1 gang i terrenget/vei. Treningen for de forskjellige 
årsklasser varierte fra 3 til 6 ganger pr. uke etter pro
gram. Løperne ble i år — som i fjor — inndelt i 2 grupper 
over og under 12 år. Jan Helge Larsen og Ove Henningsen 
har trenet de under 12 år, og Arne Stenquist og Steinar 
prytz de eldste. På grunn av ekstremt dårlige trenings
forhold på snø, er løperne blitt fraktet med bil for å få ski- 
trening, og dermed har resultatene gått litt tilbake fra i 
fjor. Tilsammen har langrennsfolket denne sesongen tatt 
29 premier (derav 3 1.premier).

Noen av løperne har også i år deltatt i større renn, 
Birkebeineren og Holmenkollmarsjen.

Vi er tilsammen 20 aktive løpere i aldersgruppen 10 — 
50 år.

Klubbmestere ble i år:
Jenter:
14 år: Kari Stenquist.
Gutter:
10 år: Ture Fredin.

) 11 år: Jon Atle Holmberg
12 år: Pål Rune Helgetveit
13 år: Arne Knutson
15 år: Torgeir Halsen.
Bestemannspremier:
Kari Stenquist og Torgeir Halsen.

FOR ALLE — FOR ALLE — FOR ALLE — FOR ALLE — FOR ALLE

Klubbmestere i år er:
Klasse 7 år: Asgeir Sneltvedt.
Klasse 10år: Jørn Jonsås Olafsen.
Klasse 11 år: SteinarNumme.
Klasse 12år: Jarle Midtbø.
Klasse 13 år: Tor Arne Støland. 
Klasse 14 år: Tor Gunnstrørh. 
Klasse 15 år: Geir Aage Olsen. 
Klasse sen.: Terje Bomann Larsen.
Totalt har hopperne tatt 130 premier — derav 10 første 

— 18 andre — og 18 tredje.
Bestemannspremien for sesongen tilfalt Geir Aage Ol

sen med 6 førsteplasser, 5 andreplasser og 4 tredjeplas
ser.
LYSLØYPEKOMITEENS RAPPORT
Løypa er nå kommet så langt at det kun gjenstår bar- 
dunering av lysstolper samt oppsetting av selve lysstrek- 
ket. Disse arbeidene blir utført i mai/juni 1981. Vi tar også 
sikte på å finplanere løypetraseen i løpet av sommeren, 
samtidig som vi også må drenere et par rnyrpartier. I 
samarbeid med hovedstyret har vi nå oppnådd en til
fredsstillende finansiering, i påvente av kommunalt til
skudd, og vi forventer at sluttføringen av løypa skal fore
gå uten uttellinger fra skiavdelingens kasse.
ARRANG EMENTE R
Fredag 5.12. ble det holdt «Førjulskos» med respektive på 
Klubbhuset. Populært var det da byggekomiteens 3 med
lemmer, Erling Støland, Karl Erik Lunde og Arne Mag* 
nussen ble overraK; blomster, Jubileumsboka med Pors- 
merke og Porseplatten for det arbeide som de hadde ned
lagt i forbindelse med ombyggingen av Lille Rugtvedt.

Mandag 8.12. var det hyggekveld for alle de aktive med 
foreldre på Kongerød skole. «Intersport» viste fi Im og alt 
nytt av utstyr og smøring. Det hele ble avrundet med pøl
ser og brus.
BAKKENE VÅRE
Det er denne sesong foretatt en omfattende ombygging av 
Lille og Mini Rugtvedt. Arbeidet startet på dugnad først i 
juli måned, og foregikk hele høsten utover. Foruten de 
manuelle dugnadstimer, ble det benyttet maskiner til det 
mest nødvendige arbeidet. Helt ferdige er vi ikke, men 
det som gjenstår er: Flytte og senke dommertribunen, 
gjøre ferdig trappa, grave dypere hopprot til Mini-bak
ken, få ferdig veien opp til kulen og finplanere og så til 
sletta. Av det vi har sett denne vinteren, har ombyggin
gen vært meget vellykket. Slik som bakken er nå, kreves 
det minimalt av snø for å kunne hoppe der, noe som vi har 
hatt stor fordel av denne vinteren. Skiavdelingen vil her 
takke dere som har vært med i dugnadsarbeidet, og sam
tidig takke de som har stilt biler og maskiner til rådighet, 

^hsent oppslutning. Snø ble hentet påT?ors stadion og bak- Og forglemme (Kalle) Lunde og til slutt Rugtvedt 
^Fkene satt i stand i løpet av et par kvelder, og hoppingen for godt samarbeide.

kunne begynne. Hver kveld var bakkene i bruk, til glede det gjeijer «store Rugtvedt» er anlegget pr. i dag i
for våre egne og kretsens hoppere — «uten gebyr». en eiencjig forfatning.Etter en ru tine kontroll av S.K.K. 
Værgudene var ikke snille med skifolket i vinter, og vi den ^er borte, ble lysanlegget klippet og stengt,
måtte hente snø flere ganger. Vi hentet mer på stadion og fordi jet Var direkte livsfarlig. Likeledes må tribunene få 
på Rafnes, og til slutt måtte vi også til Travbanen for a f a 
tak i noe. De dugnadstimene som er lagt ned i bakkene i 
vinter for å få bakkene klare, er mange.

Sesongen har vært litt ujevn med enkelte topper. Først 
bør nevnes at Roger Dale ble Områdemester i 13 års klas
sen. Gratulerer Roger! Sportslig er vi fornøyd med seson
gen, med større bredde enn på mange år. Nevnes bør og
så at Pors tok sitt første napp i vandrepokalen, som var 
satt opp til beste lag i Gjerpens landsrenn.

Som vanlig har Pors hatt løpere med på kretsens lag. 1 
år var Terje Aasland, Geir Aage Olsen og Tore Arne Stø
land med i hopptreff semifinale. Geir Aage var med i fina
len og ble her beste hopper fra kretsen i sin klasse.

Roger Dale, Tor Erik Lunde, Jarle Midtbø og ikke 
minst Eva Ruud representerte Grenland i Omrade- 
mesterskapet i Heddal. Nevnes bør også Jørn Jons^s 
Olafsen i klasse 10 år, som har hatt en meget sterk se-

Det har også i år blitt holdt fem klubbrenn, det siste un
der snøstorm.
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fø Takk for oppmerksomheten 
fø Erling Olsen xz. x
fø M 143611 Knuten blir overrakt sin sølvmedalje.
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Nytt fra seniorklubben

Tlf. 54922

Porsgrunn

Byens mest populære Andr. Aasland£sso service V. PorsgrunnUNDOMSBUTIKK

TOYOTA

A.N.Funnemark
Komm. for Norsk Tipping A/S

PARKRESTAURANTEN

ESSEM plast

(Foto: PD)
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diltansvwr;Autorisert Installatør

Porsgrunn B

Et års gratis Pors-blad til Trond. IÅ
Gratulerer Trond.

13
12

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

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

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

FRUKT - TOBAKK 
SJOKOLADE

Etter årsmøtet var det festlig samvær hvor en 
hadde anledning til å ta med bekjente og vi var da 
godt og vel 100 stk. tilstede.

Seniorklubben teller nu 80 betalende medlemmer 
og aldersgrense er fortsatt 40 år for å bli medlem.

Sekr.

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg - høy kvalitet 

rimelig pris

v/ Broen 
Storgt. 84b — Porsgrunn 

Tlf. 50834

Vestsiden 
Blomsterforretning 

Numme og Handeland 
tlf. 51730 — V. Porsgrunn 

Blomster for alle anledninger 
i inn- og utland. 

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf
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REFLEX
Torggt. — V. Porsgrunn

Quksekroken
_______________ OTTEN A.S i

0$$^
Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 — Porsgrunn

Gå til

€E> 1Msakseii
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632
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En måned etter dette var Pors seniorklubb invi
tert til Herkules seniorgruppe hvor vi møtte opp ca. 
50 stk. Styret hadde ordnet med buss fra EPA og 
Werner Austad var sjåfør for oss. Denne sammen
komsten var veldig hyggelig, og de hadde lagt det 
vel til rette her. Det var underholdning av Skien ar- 
beidermannskor som sang flere sanger for oss. Si
den ble det servert lapskaus og øl og kaffe og jule
kake. Det var også anledning til å kjøpe «forfrisk
ninger». Stemningen var bra og det var sikkert hyg
gelig for de fleste å få en prat med tidligere kjente. 
Det ble også anledning til en svingom etter musikk 
av Cato Andersen og formannen i Herkules senior
klubb.

■'X
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Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park"

Det nye styret fikk følgende sammensetning: for
mann Birger Gundersen, ny, sekr. E. Kittilsen, 
gj.v., kasserer Arne Findal, gj.v., styremedlemmer 
Egil Kristiansen og Lasse Hegna, begge gj.v. Vara
menn Hans Haukenes og Gudmund Madsen.

Årsmøtet i Seniorklubben ble avholdt den 21.3.-81. 
Det var 36 stk. tilstede og formannen, Duddi Kjelle- 
vold Røed møtte fra hovedstyret.

. i

uOJORGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN 

W TLF.(035) 31 590 - 56 250
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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, kalksandstein»mexi

Vår konkurranse Hvem, Hva, Hvor i 
Pors ble en fiasko. Redaksjonen fikk inn 
EN løsning. Denne hadde Trond Kjelle- 
vold sendt oss, riktig løst var den også.

Gudmund Madsen hadde denne gang vært aktiv 
og fått Ragnar Larsen, som spiller mye for Velfer- 
den i Porsgrunn, til å underholde for oss med trekk- 
spillmusikk.

Den 6.2.-81 hadde Pors Seniorklubb sitt siste møte 
før årsmøtet. Denne gang var en så heldig at Odd 
Pedersen, tidligere sykkelpresident og Herkules- 
gutt, hadde sagt seg villig til å kåsere for oss. Det 
var artig å høre hvordan han mest la fram om 
skøytesportens tidligere dager.Som takk ble han 
overrakt en jubileumsplate.

feitte'.

*
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Herkules har jo tidligere vært invitert til oss, den 
j gang vi hadde «Hjallis» på besøk.

Hjemturen startet ved y2l tiden og stemningen i 
bussen var høy, da Werner satte oss av etter hvert

■ på de forskjellige steder. Takk skal du ha, Werner. 
; Så dette ga mersmkak til gjentakelse.
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1 tetete tetete
Ingenting var overlatt til tilfeldighetene foran topp
oppgjøret mot Mjøndalen mandag 25.5. Åge Mørk (i 
teten) mens Realf følger hakk i hæl, bak til høyre 
følger Tore Isaksen, som ser ut til å ha alt under 
kontroll.
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PORS HOLDER 
SESONGEN UT?

Du bestemmer 
selv om barna skal 

få lån til bolig!

13/9 Pors-Kongsvinger
19/9 Ørn-Pors
29/9 Pors-Kopervik
3/10 Kvik-Pors

Stoff til neste nummer MÅ være redaksjonen i 
hende mandag 12.10 — Takk for alle innsendte 
bidrag, men prøv å være litt raskere på labben 
neste gang, det er tross alt endel arbeide med 
stoffet etter at vi har fått det. PÅ FORHÅND 
TAKK

G E3
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A-LAGETS HØSTKAMPER
2/8 Skeid-Pors 

10/8 Pors-Odd 
16/8 Vard-Pors 
23/8 Pors-Bærum 
30/8 Mjøndalen-Pors 11/10 Pors-Raufoss
7/9 Pors-Eik

Samvirkelag

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

>it?

Av Arnt Lundtsholt
Tre topplag har Pors møtt i de tre siste kampene og 
for å si som sant er, undertegnede hadde ikke trodd 
Pors var sterke nok til å besta en slik prøve. Nå har 
det da vist seg at s ikke er tilfelle. Fem poeng av 
seks mulige mot de tre øvrige topplagene ER sterkt 
og en revurdering av undertegnede er vel på sin 
plass, selv om han ikke er helt og fullt overbevist om 
at alt vil gå like lett også i fortsettelsen. Selvfølgelig 
ville det være å håpe, Grenland treger et lag i topp- 
serien og hva er vel mer naturlig enn at det blir 
Pors. Å begynne å snakke opprykk allerede nå er al
likevel i tidligste laget. Mange og harde oppgjør 
gjenstår og slik serien har utviklet seg er alle de 
andre lagene ute etter Pors-skalpen.

Undertegnede skrev for seriestart at noen av 
Pors-spillerne hadde sett sine beste dager og' vel 
kanskje burde vært erstattet av yngre, fremadstor
mende fjorårs junior er. Undertegnede er fortsatt av 
den formening at klubbens yngre spillere bor få fle
re muligheter til å vise hva de duger til, men heldig

vis får en si, de spillerne undertegnede mente ikke 
holdt mål har vist seg å stå distansen også i år og in
genting er mer gledelig enn akkurat det.

Hva er så forskjellen på fjorårets og denne seson
gens Pors-mannskap? Rent umiddelbart er ikke- 
forskjellen så lett å oppdage, men det ser for under
tegnede ut til at laget denne sesongen står distansen 
adskillig bedre enn hva tilfellet var i fjor. Nå har 
man krefter til å bli presset bakover på banen i en 
kamp og allikevel vinne og det tyder på at Pors dén- 
ne sesongen ikke vil sprekke på oppløpet. En annen 
ting som gjør årets Porsutgave til en sterk enhet er 
spiller materiellet. Alle de 1^-15 som til enhver tid er 
disponible for laget holder god kvalitet. Ingen av de 
spillerne som starter en kamp er garantert å 
fullføre kampen. På benken sitter det spillere som 
kan fylle hullene om en eller flere spillere har en 
svart dag. — Et lags styrke sitter på benken, sa 
Kongsvingers formann foran kampen mot Pors og 
akkurat det er en påstand som godt kan overføres til 
topplaget i 2. -divisjon, Pors.

Pr i dag har vi kommet syv serierunder inn i årets 
sesong og at undertegnede tok fullstendig feil i sine 
betraktninger foran seriestart er herved konstatert. 
Nå gjenstår det bu re å se om «De blå» kan fortsette i 
samme fine spor, noen umulighet er det ikke, men 
som sagt, det er langt fram.

• 1 de fem Sparer du mer, eller over lengre tid, kan 
siste årene den utbetales sikrer du barna beløpet som barna senere får låne bli 
siste arene aen uioeid ^ større_ innti| 5Oo000kroner. Velkommen

Fremtidskonto. Fordi innom et av våre 126 ekspedisjonssteder, 
og få nærmere opplysninger om Kredit- 
kassens Fremtidskonto.

Sparer du halve barnetrygden

lånerett på 100000 kroner til bolig. Denne 
ordningen heter 1. -.... - -
det er barnas fremtid det gjelder.
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STØRRE OG BILLIGERE

BUSSE

BOGSTAD MAUD.
Pfp PORSGRUND

M-^ Pbrsgrunds Porselænsfabrik AZS

Offset-trykk Brødrene Dyring, Porsgrunn
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anbefaler sin
Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning

Kommisjonær for 
Norsk Tipping 

Det norske pengelotteri 
Utbetaling av gevinster

Vestregt. 14 — Porsgrunn 
Tlf. 51729

co

2 
cS 
m

PORSGRUNDS
KLASSISKE
PORSELEN.

IAVPRISVAREHUS
7 * ' ■ -L. ' . ■ •’ 4 ‘ .

pors- ; 
grunn!

I
I

I
I
■ SKIEN

I
I 
I
I


