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TAKK FOR EN HERLIG
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Skal Porseme vende ryggen til 2. divisjon neste år?
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TEXACO I

Vi utfører

SMØRING - OLJESKIFT

VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i

BILREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

<'~0e6t6icleH EB
Porsgrunn — Tlf. 53410

OMEGA i
I

Alt i forsikring

SKIENSKIEN

@W§)KOnTO
I 3

FOR

SPAREBANKEN
FOR BREVIK# EIDANGER OG PORSGRUNN

TLF: 54 045

Betal bilen kontant med 
Autokonto i

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

Branntakstbestyrer 

Anders Bj. Kassen 

Skolegt. 2

Tlf. 52238 - 50684 

Porsgrunn
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lNNEN sier

Norges 
Brannkasse

Det er utrolig hvor fort tida går. Jeg synes ikke det 
er lenge siden jeg satte ned på papiret en del tanker 
om den aktiviteten som hadde foregått i vinter og på 
våren. Nå står høst og vinter for døren allerede.

Hva kan så hovedforeningen berette om ?
For det første er lysløypa nå endelig ferdig. Den 

ble åpnet med tale av ordfører Moen og musikk av 
Vestsiden Musikkorps. Masser av mennesker hadde 
funnet veien til Møllerplassen, og alle som gikk løy
pa, fikk utdelt «premie» ved tilbakekomst. Her må 
vi få rette en takk til banker og forsikringsselskaper 
som hadde gitt oss reflekser og annet til utdeling. 
Det er hyggelig at det går an å spørre om hjelp og 
motta positive svar. Trim- og idrettsmerkeutvalget 
hadde lagt opp det hele sammen med lysløype- 
komiteen.

Løypa ble rost i sterke ordelag av dem som gikk 
gjennom, og vi får bare håpe at Vestsidens be
folkning nå tar den i bruk.

Vi hadde invitert hele Bystyret til å gå løypa. No
en av medlemmene så vi, men ikke på langt nær så 
mange som vi hadde håpet.

Finansieringen av løypa er enda ikke ordnet. Vi 
venter fortsatt på at Porsgrunn kommune skal be
vilge sin andel på kr 138.000,-. STUI har gitt oss sin 
del, og resten har vi klart ved å oppta et låri*samti
dig som Hovedforeningen har lagt ut ganske mye 
penger — som egentlig skulle vært brukt på klubb
huset. Vi håper at vi i løpet av høsten kan få frem
met søknaden om midler til løypa på nytt overfor 
kommunen og da få den gjennom. Forøvrig har vi 
fremmet søknad om at kommunen dekker utgiftene 
til strøm for løypa, noe som er vanlig for denslags 
anlegg.

Det arbeides ellers med lysanlegg i Rugtvedt- 
kollen. SKK’s kontrollører nektet bruk av det gamle 
i høst som var, og skal bakken kunne brukes, må et 
nytt anlegg til. Tegninger ble sendt til STUI i som- 
^ner. Vi fikk ingen godkjenning på anlegget da. For 
JLt det skulle bli mulig å sende inn søknad om 
tippemidler, måtte en ny tegning til — ikke bare for 
lysanlegg, men for ombygging av Rugtvedt til en 
moderne bakke. Dette gjorde kretsens bakke- 
konstruktør Aasmund Ørvik på rekordtid (kun en 
helg), og STUI har nå godtatt den nye tegningen. Vi 
er Ørvik stor takk skyldig for en enorm velvillighet. 
Søknad om tippemidler er sendt inn, og vi er plas
sert brukbart oppe på prioriteringslista. Søknaden 
lyder på vel 34.000 kr.

I vår sendte vi en søknad via kommunen til fylkes
kommunen om såkalte bomiljøtiltaksmidler. Dette 
er midler som Kommunaldepartementet stiller til 
rådighet. Midlene skal gå til utstyr i samfunnshus- 
grendehus. Det er nå kommet melding fra fylkes
kommunen at vi er tildelt kr 10.000,- som tilskudd til 
innkjøp av inventar i det nye klubbhuset.

For å få godkjent et bygg i dag forlanges det at 
man har tatt hensyn til at funksjonshemmede skal 
kunne bruke det. På de første tegningene av nybyg
get hadde vi plassert handicaptoalett i under
etasjen. På grunn av for vanskelig nedgang — hel
ling 1:12, godkjent av STUI - anbefalte Bygnings
rådet at vi flyttet toalettet opp i hovedetasjen. Vi har

nå innredet det gamle styrerommet til handicaptoa
lett. Det vil gi god plass også til garderobe. 
Styrerommet ble nemlig delt i to, og det er moderne 
utstyrt. For tiden pågår monteringen av handi- 
capheis — kostnad vel 20.000,-. 21. september var vi 
så heldig å få konsulent Gunnar Mathiesen og STUI- 
sjefen Magnus Nilsen på befaring i huset. De fikk da 
se med egne øyne hvordan vi har løst spørsmålet om 
funksjonshemmedes adgang til lokalene. Kostnad
ene til toalettet blir med alle bygningsmessige på
kostninger vel 63.000,-. Vi sendte en søknad til STUI 
om 1/3, og vi har fått melding om at vi er bevilget kr 
21.000,-. Tidligere i sommer fikk vi melding om at vi 
får 185.000,- også fra STUI. Alle disse bevilgningene 
gjør at vi til nybygget har fått 141.000,- kr mer i til
skudd enn vi først regnet med, og vi vil ikke over
stige kalkylen på 2.250.000,- som hovedstyret la fram 
på årsmøtet 1980, noe vi selv synes er godt gjort.

Vi arbeider ellers så smått med å skaffe håndball- 
gruppa «et sted å være» oppe på stadion. Her har vi 
sett oss ut området bak goalen på den nye trenings- 
banen. Arbeidet her er i sin begynnelse. Det tar sik
kert et par år før dette kan la seg realisere. Hånd- 
ballgruppa er imidlertid i en slik ekspansjon at 
hovedforeningen må gjøre noe.

Når medlemmene etter hvert finner tid til å ta seg 
en tur inn i det gamle huset vårt, vil de få seg en 
hyggelig overraskelse. Gulvene er slipt og lakket. 
Det siste har huskomiteens medlemmer utført. 
Lokalet er som nytt, med et gulv som faktisk er fin
ere enn i den nye salen. Damegruppas medlemmer 
har sammen med huskomiteen sørget for å vaske 
hele det gamle lokalet som nå viser seg fra sin beste 
side. Vi får håpe at det blir meget attraktivt som 
utleiested.

Forøvrig vil jeg gjerne — når jeg da har tatt med 
alt det positive som har skjedd i løpet av noen måne
der — også ha nevnt at det nå ville være riktig 
hyggelig at alle våre medlemmer — store som små 
— ville sette pris på at vi disponerer slike eiendom
mer. De som står i spissen for grupper og lag, bør gi 
instruksjoner om hvordan man skal behandle det vi 
nå har greid å bygge, slik at vi kan beholde det 
lengst mulig, uten å måtte starte reparasjonene 
med det samme. Vi har alle et stort ansvar her.

Jeg skal senere komme inn på de økonomiske 
konsekvenser av alt det vi har foretatt eller har på 
gang. Vi har enda ikke avsluttet arbeidene med hu
set, og dermed er ikke regnskapet endelig avsluttet.

Så får vi håpe på en god høst alle sammen. Duddi
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i takt med tiden!
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Tapende lag

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

Moderne klær for deg1

&

Telemarksbanken Terje.

— en bank for alle!

Komm. for Norsk Tipping

UQ) SPORT
4
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INTERSPORT

SVORCATCN12* RORSORUNN

fra Lundetangens Bryggeri,
Tlf.: 21 540

En butikk 
full av 

moteriktige klær 
for hele familien 
til en riktig pris! 

Mer for pengene i

DRESS-

TLF. 51 012
DIREKTE:
TLF. 54955

HANDELSTORCET -SKEN
STORGT.128 PORSCRUr»

en butikk i Ø-kjeden 
Nordentorget, Porsgrunn

KAI TANGEN
Alt i kolonial

Drikk

Fotballer 
for sommeren 
fra kr.
49,-

Intersport Porsgrunn % 
Meieritorvet — Tlf. 52102

<5- A/s
Trelast- og Bygningsartikler

Tlf 50938 - 53026
Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn
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Pors stadion var onsdag 2.9. skueplass for et gigantisk 
oppgjør, da 35-40 heltente krabater i alderen 6-10 år tørnet 
sammen i kamp om lærkula.

Dette interne møtet blant miniputt-klassens «coming 
men» har blitt en årviss foreteelse i junioravd. regi.

Å få komme opp på «stadion» og kjempe en «virkelig» 
kamp, med drakter og brus i pausa er noe disse idrettens 
aspiranter vil leve lenge på.

Bak kampen ligger et vanskelig og tidkrevende tre
ningsarbeid. Å innpode fotballkunnskaper på dette 
alderstrinnet er ikke lett, men det er vel heller ikke vik
tig. Det som er viktig er å innprente nødvendigheten av 
disiplin, og å gi aspirantene en føling med det samholdet 
og kameratskapet som idretten gir.

Vi i «trenergjengen» vil oppfordre flere foreldre til å 
delta i trenerarbeidet. For å gjøre en innsats bør en ikke 
sitte inne med store kunnskaper om fotball og trening, 
men ha lyst til å oppleve glede sammen med barna. Ar
beidet vil selvfølgelig kreve noe av deg, men det gir også 
mye igjen.

Men, tilbake til kampen. Rammen om oppgjøret var 
den aller beste, med deilig varmt vær og sol fra skyfri 
himmel. Forventningsfulle foreldre rundt «matta» og for
ventningsfulle «spillere» på «matta».

Dommeren Morten «Biggen» Rød Pettersen hadde en 
stri tørn, og når sant skal sies var han ikke alltid på høyde 
med situasjonen. Hvor var han for eksempel ved kam
pens eneste scoring? Spør hvem du vil av backene på det 
tapende laget, Morten og du vil høre at Audun var minst!! 
10 m offside da han mottok den målgivende pasningen.

På motsatt side av banen skjedde også litt av hvert, og 
selv om målvakt Thomas påstår at ballen ikke var over 
streken, ville en bedre plassert dommer fort vurdert dette 
annerledes.

Med 1-0 ebbet imidlertid kampen ut, og det var en sli
ten, men lykkelig gjeng som samlet seg rundt bruskassa i 
garderoben.

Til slutt vil vi i «trenergjengen» ønske spillere og for
eldre på gjensyn neste år.

g adidas støvler
| - like kjent som 

fotballen 
selv!

Stort utvalg hos:

HVER 
DAG!

Dette er også idrett

i’'”'. ..■■■■.<< .

Seirende lag

SKAU



Nytt fo boksegruppa

V. Porsgrunn

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Tlf. 53594Telefon 51404 - Porsgrunn
V. Porsgrunn Telf. 52121

Alfred Sport
Dagfinn får inn en treffer på Terje

Porsgrunns Auto A/s
INGE—MA A/S Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

Porsgrunn

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

Erik Studsrød

• I

DnCDen norske Creditbank

Øystein.
6

7
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Trim økonomien 
din i DnC

Porsgrunn 
Sykkelverksted

Hold deg i form. Det skaper 
trivsel. Det samme gjør orden 
i økonomien din. Skaff deg en 
sprek bankforbindelse!

Trygg og DBS sykler 
Trygg mopeder 
Dekk og slanger 

Sykkeldeler 
Mopeddeler 

og reparasjoner

A
S

ALT I BARNEKLÆR 
samt oppskrifter og garn.

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

Vestsiden
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

VELKOMMEN 
til våre forretninger!

KJØTT - DAGLIGVARER
TOLLNES- Tlf. 50848 

Kjøtt — Kolonial 
10 % på kolonial-

NETTO- Tlf. 54796 
10 % på kolonial

KLYVEGT. 25- Tlf. 52450 
Kjøtt — Kolonial

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292 
Kjøtt

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

Telefon 55420

SPORTSHUSET
Sykler - mopeder og påhengere.

Storgt. 184 — Gromstul 
Tlf. 50863

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen 

TORVET

IjELEVlSJON

BELCO 1‘musikk] import
Torvgt. 12 - Porsgrunn Vest — Tlf. 035/5€399

en utmerket trener og jeg tror han kan tilføre 
Pn rtnl nvø finer.

J— ----- -—
Vi skal «braste» oss fram, sier boksegutta.

DISTRIKTETS STØRSTE MUSIKKFORRE » NING 
FINNER DU PÅ VESTSIDEN

Per + Terje = krutt.
Bokserne har begynt sesongen.
TERJE SVEEN I PORS-TRØYA SIKTER INN 
NORDISK OG VM.
Pors Boksegruppe har igjen fått en stall med virke
lig sprut i. Tønsberg-gutten Terje Sveen, bokse- es
set og Per Carlenius i fra Rjukan har meldt over
gang til Pors. Dette sammen med Jon Paulsen og 
Tom Gulliksen, Hans Olaf Amundsen pluss et par 
nye til, en fra Sundjordet og Pugelist i Oslo utgjør 
faktisk et helt og fryktet lag.

To av Norges beste boksere har altså meldt over
gang til Pors. Stein Halvorsen er også på treningen 
igjen, men i første rekke som sparringspartner for 
Terje Sveen. Terje sikter som kjent inn Nordisk i 
Stockholm 27. og 28. mars og VM som går av stabe- 

jlen i Munchen 26. og 30. mai 1982.
Det ser altså meget lovende ut foran denne seson

gen.
Terje Sveen har forlatt T.K. til fordel for Pors, og 

han reiser to ganger i uken fra Tønsberg til Pors
grunn for å trene og få sparring. Grunnen til at de to 
satser på Pors er i første rekke trener Thor Skarnes, 
som har kunnskaper om boksing som de fleste kan 
misunne ham. Terje sier selv: Skulle jeg skifte 
klubb var det ingen tvil om hvor jeg skulle gå. Han 
er < ' •
meg en del nye ting.

Terje er nå inne i sin 10. sesong som han venter 
seg mye av. Sveen har 7 ungdoms-NM og 1 junior- 
NM, 2 senior-NM, 1 kongepokal, og har deltatt i 
junior-VM og EM, vinner av Wiener Neustadt turne
ringen i Østerrike og har en rekke landskampseire å
se tilbake på. '~r~ J

Så nå håper man altså på at Terje Sveen skal bli
den neste Nordiske Mesteren for Pors.
) Per Carlenius har altså flyttet til Porsgrunn og / 
går på gymnaset her. Per er en meget lovende bok
ser, men han må få lov til å la kroppen få sette seg 
først. Han er effektiv i ringen og sløser ikke med 
kreftene. Det blir morsomt å følge ham. Thor skal jr— 
nå forsøke å gi ham et internasjonalt fryktet våpen, p— 
noe som gjør ham fryktet som bokser.

En skal heller ikke glemme de andre gutta — ten
ker på Jon Paulsen og Hans Olaf Amundsen som 
begge er landslagsboksere. Pors skal som kjent 
arrangere Ungdoms-NM og da skal de overnevnte 
forsøke å få hvert sitt NM.

Begge satser knallhardt for sesongen, og første 
virkelig store prøve for Jon og Hans Olaf er på Rau
foss under den store internasjonale turneringen der 
oppe. Her deltar også Per Carlenius.

Jon Paulsen og Hans Olaf Amundsen var begge på 
landslagets treningsleir i Danmark i sommer.

Pors skal forøvrig arrangere et stort internasjo- | 
nalt stevne den 18. desember, og da er alle hjertelig ; 
velkommen for å se denne fine boksegjengen i aks
jon. Dere har noe å glede dere til, alle bokseinteres- 
serte.



Realf gir sinc gutter de siste formaninger.

Kai Braathen kom i fokus under og elter kampen mot Brann.

Foto: PD
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Dommer Kåre Lindho, 
selvfølgelig med fløyta i munn.
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Nok en fotballsesong er gått over i historien, og akkurat denne sesongen vil 
nok bli husket som: da vi var så nære, men dog så langt i fra. Vi skal ikke 
trekke fram det som har skjedd og hvis og dersom og alt det der, men heller 
rette blikket framover, mot kommende sesong. I sesongavslutningen mot 
Brann på Herkules viste Pors at det går an å «spise kirsebær» med de store. 
Brann har utvilsomt vært høstens lag i 1. divisjon og på den måten de 
formlig ble radert ut av banen på denne onsdags ettermiddagen er det ikke 
mange lag i toppdivisjonen som har maktet før dere GUTTÆR. Etter 
denne kampen må vel de mest pessimistiske løfte hodet å se med BLÅ øyne 
inn i framtiden. Kan fortsettelsen bli like god som avslutningen, ja da lover 
det godt. En lang og hard vinter ligger foran oss, og med den, for å sitere 
Jan Løkling: «Blod, svette, tårer», vi får bare håpe at den kan kortes ned 
med en god del latter innimellom. En tilbakelagt sesong er en erfaring 
rikere og med det unge mannskapet vi rutter med må det være med 
optimistiske BLÅ øyne vi går inn i sesongen -82. Og la det bli PORS-ÅR- 
82.
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Grundig inspeksjon av Molde stadion
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Nytt fra turngruppa Nytt fra skigruppa

Arvid.

♦>
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Er det noen som har drakter til salgs, 
piker i alder 13-16 år, og/eller damer 
— kontakt oss for videreformidling!

Styret i turngruppa.

Pors-troppen under innmarsjen på Kretsturnstevnet i Lar
vik.

RENN:
Vi skal ha hopprenn i Mini- og Lille-Rugtvedt søridag 
17.1.-82.

Langrenn lørdag 6.2.-82.
Grenland-cupen lørdag 6.2.-82.
Vinterens største arrangement blir utvilsomt 

Rugtvedt Weekend-Treff i hopp, som skal foregå 6. 
og 7. mars 82. Vi får håpe at det blir en god snøvin- 
ter, slik at det ikke blir noen gjentagelse av fore
gående Weekend-Treff, da vi måtte avlyse det hele. 
Tross alt så er det et veldig forhåndsarbeide som lig
ger bak.

STORE RUGTVEDT
Som kanskje mange av medlemmene vet, så skal 
Store Rugtvedt bygges om til en moderne bakke. Til 
dette er det valgt en bakkekomite som består av føl
gende: Erling Støland, Åge Olsen, Anders Aasland, 
Arne Findal, Hans Haukenes, Egil Kristiansen.

Arbeidet med bakken har startet opp, det føriste 
som skal gjøres er å sette opp nytt lysanlegg. Mye 
av ombyggingen skal foregå på dugnad. Skigruppa 
håper på god oppslutning til dette av medlemmene. 
Det er å opplyse om at dugnadskveldene er hver 
mandag og fredag. Vel møtt!

Til de av dere som kan tenke å begynne i lang- 
rennssporet eller hoppbakken, velkommen skal de
re være på treningskveldene og i bakkene.

Vi skriver nå oktober, og forberedelsene er i full 
gang for skifolket. De fleste av de aktive har byttet 
fotballstøvler med skitrening. Langrennsfolket er 
bedre forberedt denne sesongen enn noen gang, tak
ket være lysløypa som nå er et faktum, og vi får da 
håpe på en snørik vinter med gode resultater. Det er 
forøvrig Steinar Prytz, Tove Stenquist og Kristin 
Prytz som er ansvarlige for langrennstreninga. Når 
det gjelder hopperne våre, så har de fortsatt store 
problemer med lokaliteter, fordi den meget kre
vende tekniske treningen må foregå innendørs. Hel
digvis så er vi tildelt 2 kvelder pr. uke på Klyve sko
le, og at vi i tillegg kan bruke vekttreningsrommet i 
kjelleren på det nye klubbhuset. Dette rommet blir 
også benyttet av langrennsløperne. Trenerne våre i 
hopp denne sesongen er Åge Olsen og Terje Bomann 
Larsen. I Pors er det mange talenter dette gjelder 
også i hoppbakken, så det er med stor forventning vi 
ser fram til vinterens renn.

Nytt fra turngruppa
Landsturnstevne i Tromsø 1981
Damer
Ja, som kanskje mange av dere allerede vet, har det vært 
landsturnstevne i Tromsø i år. Der deltok også dametrop- 
pene i Pors. Vi reiste fra Vestsida 28.6. kl. 13.00 i et fint 
varmt vær og flott humør.

Til Fornebu kom vi med massevis av «sommerfugler» i 
magen. Flyet tok av kl. 17.10. Et Bowing 737 skulle frakte 
oss til nord. For de fleste av oss var dette første gang om
bord i et fly, så vi var ikke like høye i hatten alle. Vi hadde 
en mellomlanding i Stavanger. Der plukket vi opp Stavan- 
ger-«jentene» og samtidig ble det fylt opp drivstoff. Det 
ble litt tid å vente, men endelig gikk turen til vårt reise
mål.

Vi ankom Tromsø i regn og tåke, 10' C, kl. 20.00. Fikk en 
feiende fin velkomst av Tromsø turn jenter på flyplassen, 
noe vi satte stor pris på. Der sto det også busser på rad og 
rekke som skulle fordele oss turnere rundt på byens sko
ler.

Etter å ha funnet en plass til bagasje og soveposer rusla 
vi til byen for å få noe å spise. Men ukjente som vi var ble 
det så som så med den maten. Det gikk stort sett på pizza 
og pølser.

Frokost og middag fikk vi servert på skolen. Maten 
kom med fly fra Fredrikstad og den var meget god. Tre
ningen var vellykket og det var også oppvisningene, bort
sett fra telen i jorda og de altfor få + ' C som det var i dis
se dagene.

Paraden ble lang og fin, da vi endelig kunne starte etter 
mye venting. Et musikk-korps, div. Kongens Garde had
de vi med oss i toget og under innmarsjen på banen. Un
der paraden passerte vi to skolekorps. Så takten ble jo der 
etter.

Porse-fana, hvor var den??? Jo, hjemme i klubbhuset i 
Porsgrunn. Hvorfor? Jo, for vi har enda ikke fått laget 
noe å frakte den i. Vi måtte på egenhånd under paraden 
opplyse publikum og seere at her kom Porse-jentene.

Håper ikke dette vil gjenta seg. Det var flaut, kjære 
p o r s e r e .

Det ble så som så med søvnen denne uka p.g.a. de lyse 
nettene, og så mange samla på skolene. Turene som vi 
hadde meldt oss på og gledet oss til ble stort sett en stor fi
asko. P.g.a. for lite personale og for få framkomstmidler. 
Men vi klarte å få med oss det meste av severdighetene 
på egen hånd.

Fredag var det laget til rekefest på torget, med dans, 
musikk og annen underholdning. Værgudene sviktet oss 
dessverre også denne kvelden. Men reker, dans og opp
visning ble det allikevel. Vi turnere gir ikke opp så lett, 
vet dere.

Hjemreisen nærmet seg, og inntrykket vi sitter igjen 
med etter en uke i Tromsø, er bare fantastisk. Maken til 
gjestfrihet skal man lete lenge etter. Det ble en opplev
else vi aldri vil glemme.

Lørdagsnatt fulgte vi de som skulle med hurtigruta. Tu
ren med hurtigruta ble en flott opplevelse. Søndagen har 
kommet og resten av gjengen skal hjem med fly. I Trom
sø var det nå +9' C, så vi gledet oss til en litt mere be
hagelig temperatur. Vi landet på Fornebu kl. 21.50 i 
+ 20'C.

Så alt i alt har det vært en fantastisk opplevelse og et al
le tiders landsturnstevne.

Hanne og Torill.

I første nummer av Pors-bladet-81 lovte vi i 
redaksjonen å kåre ÅRETS PORSER-81. Til 
dags dato 22/10-81 har vi i redaksjonen IKKE 
fått inn en eneste kandidat. Finnes det ikke en 
aktiv innen vår grupper som ikke har fortjent en 
slik heder? Eller er det for mye forlangt av de 
respektive ledere å legge hodet i bløtt to 
minutter for å finne en kandidat? Dette blir 
SISTE mulighet dere ledere får, så derfor: 
SEND INN DERES KANDIDAT I DAG, I 
MORGEN KAN DET VÆRE GLEMT!
Siste frist for innlevering er MANDAG 23. 
NOV. DETTE ÅR!!!

Landsturnstevnet i Tromsø 1981 j
Damer mosjon j

Etter en fin flytur fra Fornebu via Stavanger landet 38 
porsere på flyplassen i Tromsø søndag kveld 28. juni. En 
sen og kald vind med småregn møtte oss, men Tromsø 
var allikevel et vakkert syn med hvitkledde fjell på alle 
kanter.

Inne i ventehallen sto endel Tromsø-damer oppstilt og 
hilste oss velkommen med sang. Et festlig innslag som 
varmet godt. Utenfor sto bussene klare til å kjørie oss til 
innkvarteringsstedene. Fra damer mosjon var vi 6 styk
ker som skulle bo på Sommerlyst skole. Troppen var 
egentlig på 13, men de andre 7, som hadde ektefeller og 
familien med, hadde fått leid hytter, campingvogn og pri
vat innkvartering.

Ca. kl. 20.30 inntok vi skolen. Etter en del trasking i 
trapper og korridorer havnet vi nokså lange i armene på 
rom 105, som lå helt i den andre enden av bygningen. Det 
viste seg at vi skulle dele rom med 9 damer fra Frøyland 
på Jæren, men de kom ikke føi* kl. 3.00 natt til tirsdag.

Skolen lå fint og sentralt til. Det tok oss bare 10-12 min, 
å gå til sentrum med bare nedoverbakke, men hjemturei^ 
ble en del drøyere. Denne turen ble tilbakelagt 2 gangc^^. 
om dagen (formiddag og kveld), så det var fin mosjon.

Frokost og middag ble servert i skolens gymn. sal, som 
lå et lite stykke unna. Maten kom i ferdige porsjons- 
pakninger, og den smakte godt. Men kaffen var en skuf
felse, bare pulverkaffe. Vi hadde heldigvis tatt med oss 
kaffekjele oggassbluss. Pågangen utenfor klasserommet 
vårt kokte vi kaffe. Her hadde vi satt sammen pulter og 
stoler, så vi spiste frokosten her og drakk kaffe flere gan
ger om dagen.

Vi hadde heller ikke lang vei til banene. På Alfheim 
grusbane hadde vi trening tirsdag og onsdag med 
oppholdsvær og gløtt av sol.

Torsdag hadde vi trening kl. 8.00 om morgenen og 
oppvisning om ettermiddagen på Valhall stadion, også 
denne dagen var vi heldige med været. En del av troppen 
var avbildet i Tromsøs største avis Nordlys.

Tromsø Turnforening hadde lagt opp til mange utfluk
ter og velferdstiltak, så det var ikke vanskelig å få dagene 
til å gå. En formiddag var vi på bysightseeing med buss, 
hvor vi bl.a. besøkte Tromsø museum og Ishavskate- 
dralen.

Hella, som ligger på Kvaløya, 3 mil søf for byen ca. 
som er et yndet utfartssted for Tromsøfolket fikk vi ogs^^' 
besøkt. Turene til Finland og Svalbard kunne vi ikke mel
de oss på, da de kolliderte med våre treninger.

Tromsø har mange restauranter og danseplasser, så 
kveldene ble heller ikke lange.

En kveld besøkte vi et av Tromsøs mest kjente spise
sted Peppermøllen, spesielt kjent for sine fiskeretter. Her 
spiste vi steinbitt og Marulk (breiflabb), og det smakte 
aldeles nydelig.

Været varierte med sol og regn, så vi fikk også se mid
nattssola et par ganger. Det var ikke forskjell på dag og 
natt. Vi ble tilslutt helt døgnville, og det ble heller lite 
søvn. Folk i Tromsø sover ikke om sommeren. Det gjør vi 
om vinteren, sier de når en spør.

Men en uke går bare så altfor fort, og plutselig var vi 
klare til avreisen. De fleste av oss reiste med hurtigruta 
til Trondheim og toget derfra. Mens resten returnerte 
med fly. Turen med hurtigruta var litt av en opplevelse. 
Vi reiste fra Tromsø kl. 1.30 natt til søridag og var framme 
i Trondheim tirsdag morgen kl. 6.45.

En av dagene ombord hadde vi helt klart vær med strål
ende sol, så både øvre og nedre dekk var helt fulle av 
soltilbedere, og vi fikk sett mye av vår vakre og ville na
tur.

Vi runder det hele av med å si: Et meget vellykket stev
ne og en flott tur, som vi nok aldri kommer til å glemme.

Veteraner
Vi åtte damer på «Pors Kvinnelige Veterantropp» så med 
forventning fram til Landsturnstevnet i Tromsø.

Da flyet landet i Tromsø søridag kveld var det over- 
skyet og kjølig vær, men ettersom dagene gikk fikk vi 
oppleve Nord-Norge på det aller vakreste.

Tirsdag morgen gikk turen til Finland med 300 turnere 
fordelt på 6 busser.

Vår guide «Anne Marie», lærer fra Balsfjord, var et 
hyggelig beskjentskap. Hun var fantastisk til å fortelle 
om alle historiske steder vi kom til, og vi lyttet med stor 
interesse.

Vel framme i Finland var det tid til litt handel og så var 
det lunsj.

Vi var tilbake i Tromsø kl. 20.00 om kvelden, litt slitne, 
men en fantastisk dag hadde det vært.

Denne natten opplevde vi det alle hadde håpet på. 
Midnattsolen. Lite søvn ble det denne natten, men 
humøret var på topp. Treningen gikk flott for våre damer 
selv om det ble hardtrening flere dager på rad.
h Torsdag kveld sto «Ishavskatedralen» på programmet 
Tned orgelkonsert. Det ble også en stor opplevelse.

Oppvisningen på lørdag var en festlig avslutning for 
oss.

Kl. 1.00 gikk vi ombord i «Lofoten». Hjemturen nedover 
langs kysten var flott. Været var riktig fint og naturen 
storslagen. Vel fremme i Trondheim reiste vi videre med 
toget og kom vel fram til Porsgrunn. Vi hadde enda en 
gang fått oppleve et vellykket landsturnstevne.

Vivi-Ann

Stoff til vårt julenummer må være 
redaksjonen i hende senest mandag 
23/11. Vi vet dere har kort tid, men stå 
på, husk vi er BLÅ!

HAR DERE NOE PÅ HJERTET - - 
SI DET I PORS-BLADET!
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egenartet effekt, - både på 
brannmur, peismur og på ende- 
vegger. Enkle å sette opp. 
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Elektrisk forretning med godt utvalg 
i lamper, gaveartikler etc. 
Husk at vi også har rett til 
å utføre EL-installasjoner.
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Wytt fra håndballgruppa

Distriktets største

Grenland
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T Lagleder og trener for damelaget. Einar Klingeberg og Karin Hansen. (Foto: Erik)
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PORS SERVICE SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

I

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

MILJØET
Damelaget har etterhvert utviklet seg til en fin, sam- 
mensveiset gjeng som holder sammen også utenfor hånd
ballbanen. Selvfølgelig unngår vi ikke problemer av ulik 
art i håndballgruppa heller, men takket være en «fritta
lende» gjeng, så ordner vi raskt opp med den misnøye 
som måtte være. At noen nye spillere er kommet til den 
siste tiden, tar vi som et bevis på at de liker miljøet og fin
ner seg til rette.

Det vi kanskje er mest fornøyd med akkurat nå, er at 
Einar Klingeberg har sagt seg villig til å være lagleder 
for resten av sesongen. Forskjellige problemer har gjort 
at dette har fungert dårlig hittil i år, men med Einar i lag- 
lederrollen og Karin Hansen som spillende trener så skul
le «fagkunnskapen» være sikret. Kunne vi fått mer tre
ningstid i Kjølneshallen og utendørsbane på Pors, så had
de det vært bare velstand — men vi må vel regne med å 
smøre oss med tålmodighet en tid ennå.

Damespillerne samlet under en trening. Fra venstre lag
leder Einar Klingeberg, Tone Stene, Trine Skilbred, Åse 
Christiansen, Gro Jørgensen, Marit Solem. 2. rekke f.v. 
Karin Hansen, Mette Asphaug, Siri Realfsen, Ellrun Hel- 
lerich og Gro Haukedal. (Foto: Erik)

Samvirkelag^^

Damelagets håndballspillere har forlengst ikledd seg 
kamptrøya og begynt konkurransen om plassene i 5. di
visjon. At vi i flere år har spilt i denne divisjonen betyr li
kevel ikke at vi ikke har hatt en viss fremgang. I løpet av 
de siste 2-3 årene har nemlig både en 6. og en 7. divisjon 
kommet — i tillegg til reservelagsserie. De siste sesonge
ne har vi etter sluttspillet plassert oss ca. midt på tabeller) 
og har unngått å rykke ned til tross for at både fire og fem 
lag har vært satt ned disse sesongene.

Det betyr at det er atskillig bedre lag vi spiller mot i 
dag enn tidligere år. Etter fem kamper hittil har vi ikke 
hatt den store suksessen hva seire angår, men det er like
vel positive tegn så langt. Første kampen mot Tollnes 
som er et lag vi pleier å ligge jevnt med, endte 17-8 i vår 
favør. For å sitere en av avisene i fjorden så skrev den: 
«Pors hadde ingen som helst problemer med å sette nabo 
Tollnes på plass med solide sifre. Porsjentene tillot aldri 
sine motstandere å bli riktig med i kampen og spesielt før 
sidebytte var det at Tollnes kom til kort.»
k Neste kamp gikk mot Herkules. Et lag som kom ned fra 

divisjon i fjor og som har som mål å komme opp igjen 
raskest mulig. Med et par treningsøkter ukentlig gjen
nom hele sommeren tok de oss på kondisen. Vi holdt fint 
følge i 1. omgang, mens i andre omgang så raknet både 
kondisen og konsentrasjonen og måla suste inn. 17-7 ble 
sluttresultatet. Gvarv og Kjapp har vi også møtt hittil og 
her ble det to-måls tall i begge kampene. Likevel må vi si 
oss godt fornøyd med at vi nå har kontakt med disse lage
ne. De har tidligere ligget mange mål foran oss, mens vi 
nå er fullt på høyde. Med litt flaks kunne godt stillingen 
vært omvendt. Kjapp kom forøvrig ned fra 4. divisjon i år, 
og vi lover dem enda hardere kamp når vi har laget på 
besøk her. Å spille håndball i Notoddenhallen eller Nome- 
hallen betyr tydeligvis et draw-back for oss her i Gren
land. Mot Seljord ble det to poeng igjen, 9-8 ble sluttresul
tatet og det får vi være fornøyd med til tross for et spill 
som lå langt fra «vårt beste.»

detaljforretning



I
STØRRE OG BILLIGERE

BUSSE

BOGSTAD MAUD.
pfp PORSGRUND
^4-^ Porsgrunds Porsdænsfabrik A/S

Offset-trykk Brødrene Dyring. Porsgrunn

E

IAVPRISVAREHUS

ongrunn ino

BRE VI NO

HERØYA KINO

anbefaler sin
Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning

Kommisjonær for 
Norsk Tipping 

Det norske pengelotteri 
Utbetaling av gevinster

es etets

Vestregt. 14 — Porsgrunn 
Tlf. 51729

® KINO■ nB
2
æ m 

å

I I “ I ElPlA

PORSGRUNDS
KLASSISKE
PORSELEN

l
PORS- " 
grunn!

I 
I 
I

I
| SKIEN


