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Halfdan Eltvedt overrekker Porsbladet «samlede verker». Historien fortsetter på side 8
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Vi ønsker alle våre lesere
en riktig god jul og et godt nytt år!
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SPAREBANKEN
FOR BREVIK, EIDANGER OG PORSGRUNN

TLF: 54 045

Betal bilen kontant med
Autokonto i

Se også vårt store utvalg i

BILREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

OMEGA
i takt med tiden!

Branntakstbestyrer 

Anders Bj. Kassen 

Skolegt. 2

Tlf. 52238 - 50684 

Porsgrunn

Det er å håpe at man kommer fram til en 
ullstendig liste til årsmøtet. Der kan mange være 
med å hjelpe.

Det lakker og lir mot årsslutt. De forskjellige 
avdelingene avholder sine årsmøter, stort sett med 
gjenvalg over hele linjen. Dette skulle vel tyde på at 
medlemmene har tro på de sittende, at arbeidet 
som har vært nedlagt har vært tilfredsstillende.

En hjertelig takk vil vi si til våre samarbeids
partnere i PD dette året. Bladet vårt har fått 
mye hjelp i setteriet. Fotografene har gitt oss 
mange fine bilder som har livet opp. Uten denne 
verdifulle hjelpen ville vi ikke klart å gi ut 
bladet uten å øke bladkontingenten. Takk for 
god hjelp.

vil vi gjerne også gi til alle dem som har gitt 
oss en hjelpende hånd i skibakken, lysløypa, 
på bandybanen eller på stadion. Vi tenker da 
både på enkeltpersoner og på kommunale 
instanser. Det er meget positivt at vi står i et 
så godt forhold til kommunen som vi gjør. 
Det er å håpe at man også neste år kan 
opprettholde denne gode kontakten.

Mange takk skal dere ha, alle dere som har 
hjulpet oss.

Vi kan trygt si at vi har vært forskånet for 
tillitsmannskrise hos oss. Til tross for at det i en så 
stor forening som vår nødvendigvis må bli mye 
arbeid på den enkelte tillitsperson, har det som 
regel gått og finne villige personer til de forskjellige 
verv. Heldigvis.

Hovedforeningens årsmøte er sat til onsdag 27. 
januar kl. 19.00. Flere av de sentrale i styret har 

®Jgt at de ikke ønsker gjenvalg, og valgkomiteen 
har en vanskelig oppgave. Komiteen med Leif 
Asphaug som formann tar sikkert imot forslag på 
kandidater, både til styre og andre komiteer som 
det kan bli problematisk å dekke.

FORMANNEN sier

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 — 24 221

■ 8» ANTOa 
^wOTiTTILSEN s 
** yrø/pORSGIW

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Ser vi tilbake på året som har gått, må vi i høy 
grad si oss fornøyd. Fotballavdelingen har igjen 
vært i ildlinjen. A-laget gjorde en flott figur. Bare 
rosinen i pølsen manglet, men Roy har et godt 
utgangspunkt for neste år, et lag med et meget godt 
grunnlag og en rekke yngre spillere som er mer enn 
villig til å satse. Det tegner bra. Samtiddg har 
junioravdelingen igjen gjort det skarpt. Vi har en 
Jod garde å bygge på, heldigvis. Men hva med 
jenter? Det må da være nok av dem på Vestsida. 
Burde vi ikke engasjere oss litt sterkere her, ikke la 
andre lag gå forbi oss? Det ligger en utfordring i 
dette! Turn, bandy, boksing og ski står på 
startstreken til en ny sesong konkurransemessig. 
Selv om treningsmulighetene ikke er de helt gode 
for alle, håper vi at resultatene vil komme. Her 
tenkes først og fremst på de jentene som driver med 
rytmisk sportsgymnastikk. Det er ikke store 
plassen de har til rådighet nede på Vestsiden, 
dessverre. Skiavdelingen har fått en ny tilvekst. Det 
er i løpet av høsten satt opp et helt nytt lysanlegg i 
Rugtvedtkollen. Anlegget er kostnadsberegnet til 
kr 104.000,-. Vi har søkt STUI om en tredel av 
beløpet, noe vi håper på å få. Det resterende må vi 
dekke selv. Her kan vi ikke regne med noen 
kommunal støtte. Vi skal forøvrig komme tilbake 
til finansieringen på vårt årsmøte i januar.

■

.r

^DtPUQ CKvS

Norges 
Brannkasse

Skiavdelingen skal nå utarbeide planer for en 
full ombygging av bakken, og arbeidet her blir vel 
igangsatt i løpet av vinteren/våren. Hvis vi nå kan 
unngå herverk og innbrudd i det vi har i kollen, 
skulle alt ligge vel til rette for en fin sesong. Vi 
ønsker lykke til.
Med dette vil jeg ønske alle medlemmer og 
støttespillere en riktig god jul og samtidig håpe på et 
godt 1982 for oss alle.

& <Service^>
Porsgrunn — Tlf. 53410
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timgruppa

EVA

HERRE TRIM/MOSJON

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

Moderne klær for deg1 Daniel

Nytt fra håndballgruppa

Telemarksbanken
— en bank for alle!
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En butikk 
full av 

moteriktige klær 
for hele familien 
til en riktig pris! 
Mer for pengene i.....

fra Lundetangens Bryggeri,
Tlf.: 21 540

det kan bli noen endring her om en stund. Mye ble 
klarert, mens andre ting ennå ikke er løst. Det er 
bl.a. innkjøpt et gym-teppe, og noen lagringsplass er 
ennå ikke funnet, og bestemt.

Etter tinget var det rask omkledning til middag. 
Stemningen var god, og humøret på topp. De 15 
mannlige representantene hadde litt av en oppgave 
å underholde 80 damer i løpet av kvelden.

En vellykket helg på mange måter!

en butikk i Ø-kjeden 
Nordentorget, Porsgrunn

adidas støvler
- like kjent som 
fotballen 
selv!

Stort utvalg hos:

DRESS 
MAMNj

TLF. 51 012
DIREKTE:
TLF. 54 955

HVER 
DAG!

HANDELSTORGET SJOBM 
STORGT. 128 PORSGRUNN

KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

• A/s
Trelast- og Bygningsartikler

Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt 36 — 3900 Porsgrunn

Drikk

FRAMGANGSRIK 
HÅN DBALLÅPNING!

I 11 års klassen har det blitt så mange nå at gym. salen 
på Vessia er alt for liten. Det har vært opptil 35 stk. på en 
gang, men vi jager ingen. Alle er velkommen. Jeg har god 
hjelp i Turid, Kjellfrid og Beathe, og med 4 stk. så går det 
på et slags vis. Fossum trakk sitt 11 års lag så vi fikk til
bud om å stille ut 2 lag, noe vi gjorde, og det angrer vi ikke 
på nå som interessen er blitt så stor. 2. laget har ikke blitt 
noen kasteball i den puljen. Av 6 kamper har de vunnet 3 
og tapt 3. Jeg vil her legge til at Turid Hiis har sagt seg 
villig til å ta seg av kampene og hun gjør en god jobb. Det 
er mange spillere som blir prøvet.

Så er det 1. laget. Ingen ting ser ut til å stoppe de jente
ne. 7 kamper, 14 poeng og imponerende 92—9 i målfor - 
hold. Vi har slått våre sterkeste konkurrenter i avd., blant
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Fotballer 
for sommeren 
fra kr.
49,-

Intersport Porsgrunn 'k 
Meieritorvet — Tlf. 52102 Vi i Pors har nå realisert en gammel tanke, det i å ha fel

les mosjon med damene, og det har vært stor interesse for 
denne form for trim.

Det som satte fart i saken, var at det var dårlig opp
slutning blant herrene, og en kan lure på om Vessia-folk 
er så veltrimmet at de ikke trenger mosjon. Når ikke fle
re enn 7—8 stk. møter frem i salen, kan en undres på om 
tilbudet er godt nok. Trimgruppa har også arbeidet med å 
få timer 1 treningsprogrammet på Klubbhuset og 
svøitamehallen kan en også benytte, så tilbudet skulle 
være kjempeflott for Vessia-folk.

Trimgruppa vil med dette vise hva vi kan tilby, og at 
interessen for herre-trimmen vil blomstre opp igjen.

Dette med Fellestrimmen som vi nå har er et tilbud 
frem til jul, og en får da se hvordan oppslutningen blir, 
om vi da skal fortsette med denne form for trim, eller at 
det blir så mange herrer i salen at vi kan kjøre vårt eget 
treningsprogram.

Vel møtt.

Det er moro å være håndballinteressert i Pors om dagen, 
for maken til interesse tror jeg aldri det har vært i Pors 
noen gang, og resultatene, de kommer deretter. Hvem 
skulle tro for bare et par år siden at vi skulle spille jevnt 
med lag som Borg, Bamble, Langesund, Gjerpen o.s.v., 
det gjelder snart i alle aldersbestemte klasser.

Kretslagsamlingene er nå i gang, og i år har vi med 6 
stk. Det gjelder Trude Austad og Beathe Kristiansen i P 
15 år og Siri Realfsen, Tone Stene, Kjellfrid Knudsen og 
Ine Andersen i P 17 år. Vi får bare håpe på at noen av de 
klarer å henge med til de endelige laga blir tatt ut. Serien 
er nå halvspilt og alle laga har til nå gjort en meget god 
innsats. P 11 år leder sin pulje med 4 poeng. P 11 år 2. lag 
er nr. 4. P 13 år nr. 2. P 15 år nr. 2. P 17 år som er i Elite-

TURNTING 10.-11.
oktober 1981
Årets turnting ble avholdt på Bø Hotell lørdag 10. 
oktober. Så og si hele styret i turngruppa var på
meldt, ialt 6 stk. Avreise kl. 8.30 fra Vestsiden.

Det var «turnfolk» hvor man enn snudde seg, med 
kofferter og forventninger i blikket.

Turntinget skulle ikke begynne før om 
ettermiddagen, og hvorfor vi møtte så tidlig, var at 
vi skulle på kurs — lederkurs! Det var Borgny Grini 
som sto for det ansvarlige opplegget, og Ame 
Borgersen som var kursleder.

Vi fikk en. innføring i hvordan møter skal ledes, 
hva slags forarbeid som må til, innkalling, avstem
ming over forslag osv. Det var en lydhør for
samling. Virkelig interessant! Etterhvert ble det ut
delt en del skriv med oppgaver. Vi ble delt inn i 
grupper, alle fikk sitt verv, og så bar det til et 

^^jrupperom. Formann (-kvinne) var nok litt nervøs, 
og de andre med. Men det gikk da bra. Vi hjalp hver
andre så godt vi kunne, gjorde noen feil her og der, 
men ble straks påmint om det fra observatører. Det 
føltes som en skikkelig ildprøve, og vi lærte en hel 
del alle sammen.

Det var fortsettelse av kurset neste dag, og da tok 
vi for oss hvordan et årsmøte kunne ledes best. 
Virkelig interessant for en nybegynner!

Jeg tror alle syntes kurset var lærerikt. Det vi 
syntes var bra, var at et slikt kurs ble arrangert i 
forbindelse med et turnting. Det har nemlig ikke 
vært prøvd før.

Det som er sikkert er at vi kvinner nok er for be
skjedne i møtesammenheng. Det er nok enda en god 
porsjon selvtillit som mangler. En treningssak me
ner mange, og det tror vi så gjerne. Det er mange 
stillfarende, som faktisk kan mene mye fornuftig og 
bra, men som heller tier av frykt for å dumme seg 
ut.

Nei, det går ikke an — vi må si ifra og ikke være 
^toædde for hva de andre vil si. Skulle alle være tause, 
^^så hadde det heller blitt dårlig orden på saker og 

ting! Den satt, tenker jeg ?!
Turntinget begynte kl. 16.00. Det var flere av oss 

som ikke hadde vært med på dette før, og spente var 
vi.

Formann, viseformann og sekretær var ting repre
sentanter med tale- og stemmerett, mens de andre 
var observatører uten tale-og stemmerett. Samtlige 
ting representant er fra hele kretsen var plassert puljen nr. 4 og damelaget en 4. plass. 
med et nummerskilt foran seg som skulle rekkes 
opp ved stemmegivning, eller om en ønsket ordet. 
Det virket høytidelig. Styret i Telemark krets var 
fulltallig, med formann Roger Beck i spissen.

Årsrapporten ble lest opp, avsnitt for avsnitt. 
Eventuelle bemerkninger og spørsmål ble notert og 
besvart etter beste evne. Det gikk enkelte ganger 
ganske livlig for seg. Bl.a. kom det en sterk anmod
ning fra fru Solveig Prøis Tynning om at jentene 
skulle slippe å turne i skranke. Det ble klart sagt if
ra at det rett og slett er et livsfarlig apparat. Under 
konkurranser er det heller ikke tillatt med sikring. 
Det ble applaus for forslaget. Vi får vente å se om

SKÅL
!/



Nyttfradamegruppa

\t. Porsgrunn

Brødrene Karlsen SPORTSHUSET
BLIKKENSLAGERVERKSTED Sykler - mopeder og påhengere.

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

Alfred Sport
Porsgrunns Auto 7jINGE—MA A/S

Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

PORS-BLADET GRATULERER
Porsgrunn

VidarRADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

Erik Studsrød

Vi gratulerer!

D.DnCDen norske Creditbank

76

MUSIKK

Trim økonomien 
din i DnC

Porsgrunn 
Sykkelverksted

DISTRIKTETS STØRSTE MUSIKKFORRETNING 
FINNER DU PÅ VESTSIDEN

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 premier og gaver 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

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

Telefon 55420

ALT I BARNEKLÆR 
samt oppskrifter og garn.

VELKOMMEN 
til våre forretninger! 

KJØTT - DAGLIGVARER
TOLLNES- Tlf. 50848 

Kjøtt — Kolonial 
10 % på kolonial 

NETTO - Tlf. 54796 
10 % på kolonial 

KLYVEGT. 25 - Tlf. 52450 
Kjøtt — Kolonial 

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292 
Kjøtt

Vestsiden
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

1
Storgt. 184— Gromstul 

Tlf. 50863

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen 

TORVET

BELCO i°musikk| import
Torvgt. 12 — Porsgrunn Vest — Tlf. 035/56 399

Et av våre med
lemmer fylte 75 
år søndag 22. 
november, nem
lig Andreas Skil- 
bred.
Andreas er fort
satt aktiv med i 
Trimutvalget.

l/ELEVISJON

Pors damegruppe
Vi får få med noen ord fra damegruppa, det er vel et 
år siden sist vi skrev noe i bladet.

Sist år har vi hatt 18 medlemsmøter med godt 
frammøte. 30. januar i år feiret vi 35 års jubileum 
med stor fest på klubbhuset. Barnejuletrefest og 
eldrefest har vi også hatt. Eldrefesten vår blir mer 
og mer populær og de eldre setter virkelig pris på 
denne festen, og det er jo moro.

Kiosksalg og kafeteriasalg under fotballkampene 
gir oss en bra slant i kassa. Fra i vår har vi hatt 
kafeteriasalg under bingoarrangementer og har det 
fortsatt. Da har vi satt opp turnuslister blant med
lemmene og det har gått greit. Her blir det virkelig 
gjort en innsats blant medlemmene.

På hovedforeningens 75 års jubileum fikk de over
rakt 75.000 kr av damegruppa. Vi har og gitt 2000 kr 
til St. Joseph og aksjonen «Et nytt liv».

Vi har rukket å få med oss de tradisjonelle turene 
våre også «Mot ukjent mål» og Oslo-tur.

Rengjøring av den gamle avdelingen i klubbhuset 
har også blitt gjort.

På årsmøte 10.11.81 ble årsberetning og regnskap 
opplest og godkjent.

Valgkomiteen hadde gjort en bra jobb, men til 
tross hadde de ikke funnet noen ny formann til oss. 
Liv Meen sa seg villig till ett år til. Randi Marthin
sen gikk ut av .styret, og fikk blomster som takk for 
jobben. Vi syntes også Liv fortjente en blomster
bukett så det fikk hun. Det gamle styret takket for 
seg og ønsket det nye lykke til.

Formann: Liv Meen, gj.v., ett år, viseformann: 
Mary Gravklev, ny, sekretær: Britt Gofjeld Lien, 
kasserer: Unni Johannesen, styremedlemmer: 
Heddy Olsen, Bjørg Hege Iversen, Gerd Olsen, ny.

Forts, fra side 5
annet Bamble i Grasmyrhallen. Det var moro jenter! 
Bløtkaken var fullt fortjent, jeg vil her benytte anlednin
gen til å takke dere for den fine blomstergruppen Wenche 
og jeg fikk. Selvtilliten bør nå være bedre nå når vi starter 
på returoppgjøra. Pors kan se fremtiden lyst i møte med 
den gode rekrutteringen vi har. Det er bare opp til oss led
ere og foreldre at vi følger opp. 13 års laget har også kom
met godt i gang. Her er det bare ett minus, det er trukket 
så mange lag i avd. at det nesten ikke blir kamptrening på 
jentene. Det er bare 5 lag igjen.

På grunn av dette meldte vi de på Hei-cupen i 15 års 
klassen som et 2. lag. Der ble det 2 tap og 1 uavgjort. Vi 
skal ikke være misfornøyd med det. Interessen er nå så 
stor i 13 års-klassen at vi må vurdere om vi skal melde på 
et 2. lag også her, selv om det blir dyrt. Personlig mener 
jeg at vi ikke skal se på pengene hvis jentene er villige til 
å satse. Det er opptil 20 stk. på treningen, så det er jenter 
nok.

15 års laget vårt har bare tapt en kamp til nå, og det 
knepent mot laget som leder avd., nemlig Hei. Kampen 
var så jevn at returoppgjøret bør dere vinne, hvis dere 
står på for fullt til fløyta går. Tabelltopp i den avd. er ikke 
umulig, jenter'. Neste år mener jeg at laget bør meldes på 
i elitepulja. Jentene blir nye tøffere på grunn av at det er 
god motstand i alle kampene, og dermed må de skjerpe 

^^seg mer for hver kamp. Det er stoff i laget til å kjempe 
^Jrned de aller beste i kretsen. Det har de vist flere ganger.

Så er det 17 års laget da, som ikke har blitt noen kasteball 
i elitepuljen som mange hadde trodd. Snauere tvert om. 3 
seire, 3 uavgjort og 2 tap til nå er meget bra. Ellers har la
get vært med i Hei-cupen med et imponerende resultat. I 
de innledende kampene spilte de blant annet uavgjort mot 
Gjerpen, som hadde to annendiv. spillere med. Dere 
skjønner vel da at det er moro for oss håndballfrelste om 
dagen. Hei ble slått klart, og vi var klar for finalen mot et 
annet overraskelseslag — Stridsklev. Det var en spennen
de finale hvor vi hadde ledelsen til langt ut i kampen. Det 
glapp på slutten, men en 2. plass i det selskapet er vi me
get godt fornøyd med.

Damelaget hadde Gro en meget fin omtale om i siste nr. 
av bladet, så jeg skal ikke gå så mye inn på dette laget 
denne gang. At laget i sine beste stunder er gode, det har 
de vist. I perioder mot Herre gled det riktig bra og var da 
opp i en 3 måls ledelse, og det er mot laget som leder avd. 
Vi tapte tilslutt, men dere har bevist at dere kan hvis dere 
vil, det så vi mot Stridsklev som ble regelrett feid av ba
nen til glede for oss som satt på tribunen. God jul alle 
sammen ’

•'lederkurs
Skal vi sette igang et lederkurs i egen regi? 
Idrettskretsen holder fra tid til annen kurs for 
sekretærer og kasserere. Det har også avholdt et 
kurs spesielt beregnet på kvinner i idrettslagene. 2 
av de sentrale i damegruppas styre deltok nå i høst. 
De mener at dette kurset burde være midt i blinken 
for mange.

Vi kunne nå godt tenke oss å gjennomføre et slikt 
lederkurs, hvor vi tok for oss ren møteteknikk, 
avstemningsregler, sekretær- og kassererarbeid og 
gjennomføring av et styremøte/årsmøte. Er det 
noen som har synspunkter på dette, så tar vi gjerne 
imot.
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Faksimile fra Pors-bladet 1936
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Fra Porsbladet i 
gamle dager

Vestsiden 
skoles 
idretts
plass:

Spredt og / klynger. der elven sig slynger, 
ligger du — porsblomstens by! 
ODampfloitcr kviner. og sagblader synger 
muntert ved kveld og ved gry.

Tor Jensen, Reidar Olsen og Halfdan Eltvedt 
gransker bilder fra den gang Pors var ung.

Mandag 23/11 fikk undertegnede, som repre
sentant for Pors-bladet, bli med på et streiftog 
i Pors-historien med Halfdan Eltvedt som gui
de.

Halfdan Eltvedt er som vel de fleste vet en 
av de virkelige pionerene i idrettsforeningen 
Pors. En av dem som har vært med helt fra 
starten i 1905.

På «programmet» for kvelden var dugnads
arbeidet i Rugtvedtkollen i 1919. Endel navn 
fra denne perioden var gått i glemmeboka, 
men med bistand av en annen gammel «vessia- 
gutt», Reidar Olsen, og samtidige foto ble per
sonene forsøkt manet frem igjen.

Mange navn ble nevnt, og historiene som 
fulgte navnene ble gjenoppfrisket.

Navn som Tranberg, Juul, Weber, Rølland, 
Dolva, Malmgren, Fjeld og Hahn o.s.v., o.s.v. 
ble nevnt. Navn som klinger godt i Pors-ører, 
men som for oss unge bare er navn, fikk denne 
kvelden kjøtt og blod og ble noe mer. De ble en
del av røttene til porsere av i dag. Røtter som 
gjør at forholdet til foreningen blir dypere og 
mer varig.

Alt i alt ga denne kvelden undertegnede mye. 
Som lærdom kan en høste at det idrettslige ni
vået vil svinge fra topp til middelmådig og kan
skje til bunn, men foreningen og dens sam
funnsmessige betydning vil i historisk perspek
tiv forbli uendret. Pors-historien betyr noe for 
folk på Vessia. Pors er et samlingspunkt, noe 
unge og gamle har felles. Slik er det, og slik må 
det alltid være.

Omkved- Tor ditt vel vårt kterte banker. 
°9 fra fremmed Havn 
f>)em ti f dig går våre tanker. 
IKjært er ‘Porsgrunns navn.

tN 5UNO SJCL I CT SUNDT LEGEME.
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spillermøtene. Her mener jeg treneren bør kunne ta opp 
hver spiller som har gjort en god eller dårlig jobb på ba
nen, selvfølgelig i rolige former. Det er tross alt lagidrett 
og at slike ting blir tatt opp i gruppa tror jeg ikke kommer 
til å skade vedkommende det dreier seg om. Kort sagt, 
litt mer informasjon skader ikke.

Samtidig vil jeg nevne de sosiale forhold. Her mener 
jeg klubben har mye å lære. Spillerne ser hverandre om
trent bare i «arbeidstøy», litt mer omgang mellom spil
lere og styret tror jeg bare er med på å styrke gruppa. 
Sammenkomster er en ting, litt mer privat er en annen.

— Hva må Pors ha eller gjøre for å bli med i norsk topp
fotball?

— Det sies at hvis Pors rykker opp i 1. div., må vi ha en 
eller to spillere som kan styrke laget. Det er nok mulig at 
vi trenger de spillerne for å komme dit. Personlig mener 
jeg laget var godt nok i år. Det vi manglet var jevnheten 
gjennom en hel sesong. Motiveringen mot antatt dårlig
ere lag m å bli bedre, her mener jeg treneren må hjelpe 
spillerne.

Det går ikke an å godta disse tapene år etter år. Folk 
har liksom bare godtatt dette med at Pors går på ei slik 
blemme — dette må vi få satt en stopper for. Jeg tror ikke 
det ligger an til en mellomsesong slik det var etter -79. 
Gutta er fysisk sterkere og vi får bare krysse fingre og 
tær.

— Hva med dagens spillere?
— Enkelte spillere har vanskelig for å utvikle seg, spil

lerne i dag blir ofte puttet «i båser» og har derfor snevre 
muligheter til videre utvikling. Jeg mener de som har leg
ning bør få improvisere, noe glede skal de ha av fotballen.

Vi takker «Maggen» for praten og ørisker ham og hans 
familie lykke til i framtiden, med eller uten fotball.

— Erik —

'Fremtid du kar, kvis dig skjebnen forunder 
sonner, som vil, og som kan 
oke din arv. og som ei ligger under, 
verner sin by og sitt land!
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— «Maggen», skal du bli «sofademokrat» ?
— Nei, jeg får ikke håpe det, men samtidig kan jeg si at 

jeg ikke skal ha noen jobber i Pors neste sesong. Det er ik
ke dermed sagt at jeg ikke er villig til å ta i et tak der det 
er behov for det og hvis klubben har bruk for meg, jeg 
kommer til å følge med på det som skjer.

— Urædd?
— Ja, det har utvilsomt vært i bildet i høst, men la det 

være sagt med en gang, hadde det blitt noe med meg til 
neste sesong, hadde det blitt som trener i Urædd. Jeg had
de sett fram til samarbeidet med Øystein Davidsen. Per
sonlig tror jeg Øystein har sin store forsé på det psykiske 
og der hadde jeg lært en god del. Men etter som tiden gikk 
begynte jeg å få litt kalde føtter og takket nei.

— Du har dine bestemte meninger om forskjellige sa
ker, mener du det blir snakket for mye rundt grøten?

— Ja, alt for mye. Det er for lite kommunikasjon mel
lom trener og spiller, samtidig vil jeg si at treneren må bli 
bedre kjent med hver enkelt spiller på laget. Slik det er i 
dag er det for store avstander. Spillerne bø? få vite grun
nen til at de blir satt ut, samtidig som de nye må få greie 
på hvorfor de skal spille.

En annen ting som jeg synes er noe svakt innen Pors er

‘Vendte vi kjemad derute fra verden, 
Tclemarks fjefde de blå
vinket imot oss velkommen fra ferden
— byen ved elven vi så!

På kveldsvisitt i 
Pors - «historien ».

Noen nærmere presentasjon av «Maggen» skulle være 
unødvendig i et organ som dette. De aller fleste av oss 
kjenner Jan og vet hva han står for, både på og utenfor 
banen. Vi synes det allikevel er på sin plass å ha en liten 
prat med en av de «blåeste» når han etter 15 år på A-laget 
sier takk for seg.

Jan er også kjent for sine bestemte meninger, og som 
en meget fritt-talende gutt, og la oss nå høre hva «Mag
gen» selv har å si om forskjellige ting, det skulle være noe 
å legge seg på sinnet for noen og enhver.

I Porsblad nr. 1 1981 etterlyste vi gamle 
eksemplarer av bladet, med tanke om å lage 
en spalte med klipp fra «gamle dager», for å se 
hva som opptok porsere «før i tida».

Denne etterlysningen har nå gitt resultat.
Mandag 23.11 var undertegnede tilstede hos 

Halfdan Eltvedt (se omtale annet sted i bla
det), og mottok i den forbindelsen samlede år
ganger av Porsbladet fra 1946—1976.

For oss som er unge idag er dette som «histo
riske dokumenter» å regne, og det er ikke uten 
ærefrykt en setter seg til å bla gjennom 
materialet. Inntrykkene er mange når en for 
første gang sitter og leser seg gjennom disse 
eldste årgangene, og det er vanskelig å velge 
ut et stykke å presentere. Det er fristende å 
starte i det eldste nr. av Porsbladet, som er et 
enkelt trykk fra innvielsen av Pors stadion i 
1936.

MENS SANA IN CORPORC SANO.

■?. PORSGRUNN 14. JUNI 1936. UTGITT VED INNVIELSEN AV PORS STADION «
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Porsfotballavdelingsstyre -82. Bakfra v.: Gunne Bjørnstad, Jan Løkling, Bjørnar Natedal, RealfRollefsen, Erik Johansen, Tore Isaksen og Ame 
Nilsen. Foran fra v.: Anders Kassen, Morten Næss, Tom Reinholdt Hansen og Hans Morgan Realfsen.

På vegne av 
FOTBALL AVD. STYRE 1981.

har bestrebet oss på å få satt opp mål som er realis- r •—_o________  ■___ ‘ '
tiske, men samtidig ambisiøse. Vi må alle prøve å retningsfører på heltid. Dette er ikke gjort for at de 

som er valgt til styre og stell skal slippe billigere un
na. Bakgrunnen er at vi i de senere år har sett at ar
beidsmengden stiger, spesielt den på dagtid. Det fin
nes utallige oppgaver som må utføres i arbeidsti
den. Det er ikke lenger mulig for de som er valgt å ta

sagt, må vi også være klar over at hvis vi er enige 
om målet, så må vi også være villige til å ville mid
lene. Den dugnadsinnsats som er blitt utført i PORS 
må fortsatt være fundamentet for det videre arbeid.

For at vi skal komme noen vei, er vi også avhen
gig av hjelp utenfra, føi*st og fremst næringslivet, 
foreldre og kommunale myndigheter.

I vår kontakt med næringslivet må vi skape et til
litsforhold og følge de moralske og etiske normer 
som gjelder for god forretningsskikk. Når avtaler 
inngås, må det være foreningens soleklare plikt å 
oppfylle disse.

Planen forutsetter også ansettelse av forretnings-

MED PORS INN 180-ÅRENE:
På årsmøtet i fotballavdelingen la styret fram en 
fyldig og interessan rapport — MED PORS INN I 80- 
ARENE. Vi skal her ta med et lite utdrag fra denne 
rapporten da det blir litt for drøyt å ta med hele.

De som ikke allerede har skaffet seg et eksem
plar, har ennå muligheten, ved å henvende seg til 
Jan Løkling. Onsdag 6. januar -82 blir det mulighet 
til å diskutere innholdet av denne rapporten, da blir 
det et medlemsmøte på klubbhuset. Så kjære por- 
sere: MERK DERE DATOEN !

Vi har i denne rapporten tatt for oss de ulike sider av fø^er på heltid. Forretningsføreren blir den person 
som får ansvar for at PORS tar vare på de kontakter 
klubben har med næringslivet og sørger for at PORS 
er attraktiv og seriøs som reklameobjekt.

Jr.-avdelingen har vi gitt litt «make-up» og for
nyet litt, som dere ser har vi foreslått ansettelse av 
en trenerkoordinator med ansvar for trening og opp-

Talenter som kommer til oss, må vi være villige til å 
betale for.
Merk dere dette porserc, her er det snakk om hva Pors 

kan tilby andre klubber.

UTDRAG AV ÅRSBERETNING -81 
A-stallen:
A-lagsstallen har i år bestått av Asbjørn Martinsen, Ru
nar Weholt, Lars Borgar Waage, Pål Askedalen, Morten 
Tollefsen, Knut Nilsen, Per W. Nilsen, Hans O. Bergby, 
Brede Halvorsen, Espen Gundersen, Jan Magnussen, 
Tom Henriksen, John A. Olsen, Jan Halvor Halvorsen, 
Just Broch, Tom Askedalen.

A-lagsstallen hadde i år 8 lærlinger, nemlig: Leif H. 
Bergseth, Gudmund Soleng, Kai Bråthen, Asgeir Knut
sen, Bjørn Barth, Hans Olav Berge, Flemming Lund og 
Tom Kristoffersen.

John Cappaldi som vi fikk over fra England våren 1981 
spilte på vårt u-lag fram til høsten, og siden spilte han seg 
til en fast plass på vårt a-lag.

Just Broch forlot oss dessverre p.g.a. skolegang og 
meldte våren 1981 overgang til Eidanger.

A-laget har i alt spilt 39 kamper. De har vunnet 24, 7 
uavgjort og 8 tap.

Brede Halvorsen har spilt samtlige kamper.
Per W. Nilsen er årets toppscorer med 21 fulltreffere.

U-laget:
U-laget har i sesongen 1981 spilt 19 kamper. 9 seiere, 3 
uavgjort og 7 tap ble resultatet. Toppscorer ble John Cap
paldi med 11 mål.

Old Boyslaget:
24 spillere har deltatt på årets Old Boys lag. Det ble også i 
år nesten et kretsmesterskap, men et tap mot Odd i siste 
kamp ødela dette. Old Boys laget har spilt 22 obligato
riske kamper, med 15 seiere, 2 uavgjort og 5 tap.

Målforskjell: 47—23. Toppscorer ble R. Elseth med 11 
mål.

Jr.laget:
Jr.oppmann ble oppnevnt av styret og valget falt på årets 
jr.formann, Morten R. Pettersen, som utmerket kunne 
samarbeide med årets trener for jr.laget, Erling Mathi
sen og hans medhjelper Tom Evensen.

Telemarksmesterskapet ble suverent vunnet av våre 
jr.gutter og disse ble mestere:

Arvid Tveit, Åge Fluge, Petter Knutsen, Asgeir Knut
sen og Tom Kristoffersen, Gudmund Soleng, Flemming 
Lund, Arne Nøstedahl, Hans Olaf Berge, Svein Åge Hen- 
ningsen, Morten Marthinsen, Terje Isaksen, Jan Olav 
Jansen, Jarle Steen og Leif Harald Bergseth.

Jr.laget deltok også i år i årets Norway Cup, og ble her 
slått ut i 16 delsfinalen av årets jr.norgesmestere Lille- 
strøih.

I årets NM for juniorer ble laget slått ut i 4. runde.
Jr.laget har i 1981-sesongen spilt 29 kamper, og herav 24 

seiere, 1 uavgjort og 4 tap. Målforskjellen ble 108—30.
Hans O. Berge ble årets toppscorer på jr.laget med 23 

mål, tett fulgt av Gudmund Soleng med 22 treffere.

Guttelagene:
Guttelag 1 ble puljemester i årets serie, men etter tre 
finaler mot Odd klarte Odd å hale inn Telemarksmester
skapet. De fikk 13 seiere, 1 uavgjort og 1 tap i serien med 
målforskjell 47—11.

I admiralcupen som er det uoffisielle NM for guttelag, 
ble 1.laget slått ut i kvartfinalen. Forts, side 13

Jan Magnussen fikk overrakt klokke for 400 kamper på A-laget og 
sølvmerket for 15 års innsats, her sammen med en annen veteran, 
Erling Olsen.

Midler:
— Avtaler med naboklubber om overganger.
— Hjelpe andre klubber med trenere.
— Spillere som ikke er gode nok til Pors’ A-lag, må kunne 

spille i en annen klubb en tid.

aktivitetene i PORS’ fotballavd. Det er blitt foretatt 
en analyse og gjort opp status. I de fleste tilfeller 
har vi funnet ut at situasjonen ikke har vært så 
verst. I andre tilfeller har det vært grunnlag for å 
tenke helt på nytt, og å komme med nye idéer. Man
ge av de tingene som blir presentert både som mål 
og midler var tanker som fantes i «hue» på mange iæring av alle trinn i Jr.-avd. Hensikten med det er å 
PORS’ere. Det var bare å få satt det på papiret. Vi få stadig dyktigere ledere og utøvere i PORS.

„.................._ ” ; Som tidligere nevnt foreslår vi ansettelse av for-

hovedsak påhvile styret, det må hvert år settes opp 
en ettårsplan for de mål som skal oppnås i perioden, 

__ avhengig av den økonomiske situasjonen. Når det er
Forts, fra side 10

med de sosiale engasjement og forpliktelser en fot
ballklubb har. Derfor foreslår vi at det blir oppnevnt 
et foreldreråd i Jr.-avd., slik at de tiltak som settes i 
gang kan diskuteres med dette utvalget. Det er friti
den til barn og ungdom vi har påtatt oss å fylle med 
en sunn interesse.

Denne planen har blitt til ved at mange PORS’ere 
har kommet med positive ideer. Det vil være galt å 
navngi noen. Planen ligger på bordet, dén gir ingen 
garanti for suksess, men den kan medvirke til at fle
re jobber i samme retning mot felles mål.

Men igjen, ingenting gjør seg selv, og PORS er 
avhengig av at du fortsatt gjøi‘ god jobb i årene som 
kommer. Kjenner du noen som vil gjøre en innsats, 
stor eller liten, det er alltid noe å gjøre i PORS. 
Trekk dem med deg til PORS.

Det må bli mange BLÅ-år i åtti-åra.

HOVEDMÅL:
— Arbeidet med ulike avsnitt av IF. Pors Fotball- 

avdelings virksomhet må være målrettet.
— Målet er å etablere Pors i toppen av norsk fotball

— både administrativt og sportslig.
— Det må satses sterkt på rekruttering fra egne 

rekker.
— Utdanning og opplæringsvirksomheten i klubben 

må styrkes.
— Ledernes rolle må fremheves og aksepteres.
— Mottoet «Pors for ungdommen» må forbli le

vende.

PORS’ PLASS I TELEMARK
Mål:
Pors må utover i 80-årene satse på å styrke sin posi
sjon som Telemarks desidert ledende klubb. Det må 
arbeides aktivt for å skape godt forhold til klubben i 
Grenland.

strekke oss litt ekstra for å få tak i «gulleplet».
En av hovedmålsetningene er som vi vil se, å 

etablere PORS i toppen av norsk fotball. Det er ikke 
gjort i en håndvending, og vi kan vente oss mange 
skjær i sjøen. Når vi kommer dit, må vi være i stand 
til å holde posisjonen. Det er vårt håp at denne pla- større del av arbeidstiden tiiarbeid for PORS." 
nen kan hjelpe til med å nå de hovedmålene som er yj har j denne planen forsøkt å kombinere arbei- 
satt opp. Det kan ta 3 år eller det kan ta 6 år, men vi det med å nå høye sportslige og administrative mål 
er på vei hele tiden. Gjennomføring av planen må i Forts side n
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<8uksekroken
______________ OTTEN A.S 1

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park”

UK gutter:
Arne Kuntzen, oppmann

UK. smågutter:
Borgar Næss, oppmann

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

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 - Porsgrunn

FRUKT - TOBAKK 
SJOKOLADE

Styret:
Tom R. Hansen, formann 
Hans M. Realfsen, kass.
Morten Næss, sekr.

Jan Løkling 
Anders Kassen 
Bjørnar Natedal 
Arne Nilsen

UK. A-lag:
Realf Rollefsen, 
sportslig leder
Morten Pettersen, medlem 
A. Sundvall, matr.forv.

UK. U-lag:
Erik Johansen, oppmann
Gert Lund, medlem

Junior styret:
Gunne Bjørnsen, formann
Snorre Realfsen
Tor Wennerød
Kjell Fluge
Ragnar Anundsen
Jan Andersen

UK junior:
Finn Oddvar Hansen, 
oppmann

Medlemmer:
Ole Bj. Eikeland 
Dotseth 
Gjerstad 
Rune
Finn O. Hansen 
Kjell Steen 
Øystein Numme 
Svend Hansen 
Arvid Olavsen 
Hans J. Guttormsen 
Bjarne Nilsen 
Torbjørn Andresen 
Leif Christensen 
Ronald Andersen 
Kåre Olsen 
Øyvind Asdal 
Kjell Eikeland 
Jørn Tommesen 
Jan Skilbred

UK. Old boys:
Svein Barth, oppmann 
Vidar Kristiansen, medlem
UK. Damer:
Trygve Eriksen
UK. C-lag:
Kjell Eikeland, oppmann 
Trygve Eriksen, medlem

Stadionkomite:
Tore Isaksen, formann 
(varamann til styret) 
Arne Johansen
Åge Mørk
Edgar Eliassen 
Egil Kristiansen

Finanskomite:
Werner Austad 
Jan Per Hansen 
Kjell Meen 
Bjørn Realfsen 
Jan Helge Rugseth 
Ivar Waage 
Thor Svennungsen 
Egil Brattberg 
Andreas Iversen 
Arild Johansen 
Egil Kristiansen 
Realf Rollefsen 
Øivind Nenseth 
Helge Rennesund 
Arne Rugseth 
Arild Realfsen 
Anders Kassen 
Tore Halvorsen 
Tennefoss 
Per Dahl
Avisprotokollør: 
Ragnar Anundsen

Valgkomite:
Kai Wicmann
Per W. Nilsen
Leo Weber
Thrond Kjellevold
Torbjørn Gravklev

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg — høy kvalitet 

rimelig pris

1

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

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

REFLEX
Torggt. — V. Porsgrunn
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Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632

Lars Borgar Waage fikk sin velfortjente hyldest sammen med sin f rue, 
Gunn, for 165 treninger av 165 mulige. Vi gratulerer ekteparet.

^JØRGEN t
w\ Jf NENSET, 3900 PORSGRUNN 

W TLF.(035) 31 590 - 56250

Mexs 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

C-laget:
C-laget spilte tilsammen 14 kamper. De vant 1, spilte 3 
uavgjort og tapte 10. Målforskjellen ble 22—50. Årets c- 
lag spilte i år mot kretsens b-lag, og c-lagets matcher var 
ofte lagt på samme dager som jr. og Old Boys-lagets.

Jr.representasjon:
Kai Bråthen og Gudmund Soleng har spilt på jr. landsla
get.

På landslagssamling for guttespillere har deltatt Jan O. 
Jansen og Jarle Steen.

På jr.kretslaget har deltatt Kai Bråthen, Gudmund Sol
eng, Terje Isaksen, Tom Kristoffersen, Jan O. Jansen.

På guttekretslaget har deltatt Jan O. Jansen, Terje 
Tveit, Jarle Steen og Ivar Abrahamsen.

På småguttekretslaget har vi hatt deltakelse ved Espen 
Vrålid, Terje Bordi, Terje Weholt, Tor Helge Kuntze, Jar
le Karlson og Erik Steen Olsen.

Guttelaget deltok også i årets Norway Cup og ble her 
puljevinner og deltok helt til 16 delsfinalen. Fin innsats.

Guttelag 1 spilte i alt 37 kamper i årets sesong.
Guttelag 2 ble nr. 2 i sin pulje med 7 seiere, 2 uavgjort 

og 3 tap, og med en målforskjell på 40—19.

Småguttelagene:
Styret valgte for sesongen 1981 Arne Kuntze som opp
mann for småguttelagene, og som trener ble ansatt Finn 
Morten Steen.

Småguttelag 1 har ved sin finaleplass i årets Norway 
Cup og ved sin suverene seier i Telemarksmesterskapet 
og semifinaleplass i DnC-cupen levert en av årets beste 
bragder i Telemarksfotballen i 1981. Det viser at vi har ta
lenter det er verd å legge arbeide i.

Disse ble Telemarksmestere: Terje Weholt, Jarle Karl
son, Espen Vrålid, Erik Dotseth, Erik Steen Olsen, Brede 
Larsen, Terje Bordi, Gøran Karlson, Tor Arne St ølånd, 
Atle Steen, Tor Helge Kuntze, Jan Brennemo, Paal Rom- 
nes, Haavard Olsen, Tommy Lorentzen.

1 serien ble småguttelaget mestere med 13 seiere og 1 
uavgjort. Småguttelaget spilte tilsammen 36 kamper og 
med en målforskjell på 165—26.

Årets Pondus Cup ble også vunnet av våre helter.
2 småguttelag gjorde også sine saker bra og havnet 

midt på tabellen i sin pulje.

gjålleputtlagene:
^styret valgte Thor R. Jensen som oppmann for sesongen 

1981. Som trener har virket Bernt Johansen.
1. lilleputtlag havnet på 6. plass i sin pulje med 4 seiere, 

1 uavgjort og 9 tap og med en målforskjell på 20—31.
2. Lilleputtelag ble nr. 5 med 4 seiere, 0 uavgjort og 8 

tap og med målforskjell 31—32.

Miniputtlagene:
Miniputtlag 1 ble nr. 2 i sin pulje med 17 poeng og med en 
milforskjell på 24—22.

Miniputtlag 2 ble nr. 3 i sin pulje med 16 poeng og mål
forskjell 34—8.

I forbindelse med beretningen om miniputtene vil vi 
fremheve den sikkert årevisse Cubus Cup for miniputter 
som vi arrangerte for første gang i 1981. Lagene spilte her 
på tvers av banene. Og dette var etter ledere og andres 
mening en meget fornuftig måte å matche slike smågut
ter på.

Damelaget:
Om damelaget er det dessverre ikke annet å si enn at vi 
måtte trekke dette laget etter vårsesongen da det ikke 

g^ar mulighet til å skaffe nok spillere for å stille lag.
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Arets gedigne Raufoss turnering
Flott attest til samtlige Pors-boksere i årets Raufoss- 
turnering, som samlet hele 170 boksere fra Danmark, 
Sverige, Østerrike, Polen, Finland og selvfølgelig verts
landet selv. Pors stilte med 3 deltakere.

Sistemann av Pors-gutta i finalen var Per Carlenius og 
nettopp han var stor favoritt i 51 kg klassen for junior. 
Per vant sin første kamp over en fra Ulfan, hvorav kam
pen ble stoppet til Pers fordel i 2. runde. I finalen vant han 
lett over sin danske motstander, etter meget god boksing. 
Det er internasjonalt snitt over Pers boksing, sa de man
ge boksetrenerne på Raufoss. Han kommer til å nå enda 
lenger enn Petter Røh Petersen. Her har Norge en ny stor 
bokser. Per bokser som kjent junior og seniorkamper om 
hverandre.

Alt i alt en fin innsats av gutta fra Pors også denne gan
gen.

Hans Olaf Amundsen var den føriste som bokset seg 
frem til finalen. Her tapte han imidlertid knepent for Lars 
Nystrøm fra Oslo, og måtte denne gangen nøye seg med 
sølvmedalje. Dette var i klasse ungdom.

Boksesesongen er som kjent for fullt i gang. Gutta 
har bokset mange kamper hittil med og flest seire.

Terje Sveen har møtt flere internasjonale boksere 
og har vunnet samtlige kamper. Terje vant som 
kjent i Tørisberg-turneringen etter meget bra bok
sing.

Dette lover godt, sier suksess-treneren Thor Skar- 
nes. Her får vi en ny Nordisk Mester i Pors.

Terje skal også som kjent til VM i Munchen i ap
ril. Per Carlenius gjøi‘ det også meget skarpt om da
gen, men i Tørisberg-turneringen tapte han i semi
finalen mot turneringens beste bokser, polakken. 
Han hadde som kjent medalje fra europamesterska- 
pet, men Per var helt på høyde og litt hjemmedørn- 
ming kunne faktisk gitt ham seieren. Han hadde nok 
litt for stor respekt den godeste Per.

Ved siden av dette er Hans Olaf og Øistein Henrik
sen de andre som henter hjem seire. Jon Paulsen 
har hatt blindtarmoperasjon, men han er i full tre
ning igjen og han kommer, vær sikker.

Det neste store som nå skal skje er NM for ung
dom på Lietorvet i Skien og her skal også grenlands- 
publikum få stifte bekjentskap med Per og Terje, da 
det kommer to meget gode engelske boksere på be
søk.

Dette bør bli litt av et stevne. Lietorvet er jo 
ypperlig som boksearena og da med Per Bjørn 
Sandøy i spissen.

KM LAG GUTTER
STRIDSKLEVHALLEN,
28.11.81
Pors arrangerte kretsmesterskap i turn for lag gutter lør
dag 28.11.81.

Det var påmeldt i alt tre lag — fra Odd. Urædd og Lange
sund. i alt 14 deltakere.

Disse var igjen delt i grupper under 12 år, under 14 år og 
under 16 år.

Det ble utført fin-fine øvelser i alle apparatene — matte 
(frittstående), ringer, skranke, bøylehest, hopp og sving- 
stang i de forskjellige stigetrinn. Samtlige gjorde en kjem
peinnsats og fikk applaus for sine ferdigheter. Daniel var 
stevneleder og ønsket alle velkommen. Kretsens formann. 
Roger Beck, kom fra Kragerø og hilste fra kretsen.

Samtlige apparater var i sving på samme tid. så det gikk 
raskt unna. Pors hadde ingen deltakere med i år. da vi en
nå er i startfasen og litt for ferske. Regner med å komme 
sterkere igjen senere!

Etter at samtlige hadde turnet, var det tre sportige 
porse-jenter som viste oss finfine RS-øvelser i ring, bånd 
og tau. Det var første gang noe ekstra er fremført i forbind
else med en slik konkurranse, og stor applaus fikk de. Det 
var flott gjort å stille opp! Vi håper det kan gjenta seg!

I mellomtiden ble poengene regnet ut. Langesund gikk 
av med seieren, Odd på annenplass og Urædd på tredje. 
Langesund tok tredje nappet, og fikk pokalen til odel og 
eie.

Festkomiteen hadde smørt på rundstykker og kokt kaffe, 
og gjorde sitt til at det hele ble rundet av på en fin måte.

Et vellykket arrangement!
eva

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

Pors bokseskole i gang
Pors har satt i gang sin egen bokseskole, som har 
samlet et 30 talls deltakere i alderen 12 år til godt og 
vel 30. Instruktører er Bjarne Wig og Tom Gisle 
Skarnes.

I tillegg får de hjelp fra noen av de aktive, for
teller Tom Gisle til Porsbladet.

Kurset er på tyve timer, og de samles to ganger i 
uken. Bokseskolen er ment som et bedre tilbud til 
opplæring til den ungdom som søker vår sport. Sko
len skal danne grunnlaget for en felles linje i Bokse- 
forbundets opplæringsarbeid, en linje, som vi alle 
skal samles om.

Det har vært meget stor pågang fra interesserte, 
men plassproblemer gjøri at vi dessverre ikke kan ta 
i mot flere denne gang. De får komme igjen ved nes
te anledning.

Kurset går ut på innføring i det helt grunnleg
gende i boksingen. Jeg går ut i fra at svært mange 
snakker om boksing uten å vite hva den går ut på.

Det skal bli spennende å se om vi får noen nye sto
re talenter av denne gjengen.

Bokseskolen har vi satt igang fordi vi ikke får tatt 
oss godt nok av de nye som kommer på elitetrenin- 
gen. Der har vi mer enn nok med de aktive gutta, 
som Terje, Per og Jon Hanso osv.

Vi håper som sagt på å beholde en del av dem et
ter at kurset er ferdig, og Skarnes kan fortelle at det 
blir avslutningsfest, hvor deltakerne får se seg selv 
på video. Det planlegges også med besøk fra 
storbokseren himself, nemlig Petter Røh Petersen 
den dagen.

Øystein Henriksen, opprinnelig fra Puglist i Oslo, men 
bokser nå for Pors, var den neste av porserne som nådde 
finalen etter å ha vunnet to Jdligere kamper, forøvrig 
meget bra boksing.

I finalen møtte han storfavoritten, Dag Hoseth fra Rju
kan og dermed ren Telemarks-finale. Her vant Dag Ho
seth, i før*ste rekke på grunn av større rutine. Dette er Øy
steins første juniorsesong, og det skal bli spennende å 
følge ham i sesongen.
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