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Eva Rud

Juniorlaget som nådde semifinalen: Første rekke fra venstre: Jan O. Jansen. Jarle Steen, Arvid 
Tveit, Rune Karlsen, Atle Steen Kai Bryntesen, Jørgen Fik. Andre rekke: Lagleder Trond 
Gulldal, Terje Tveit, Svein Åge Henriksen, Are Hansen, Martin Kolstad, Rime Thommessen, 
Tom Strømstad, Terje Thorsen, Terje Isaksen. TA-foto

Per Car le ni us 
Gullgutten vår 
Juniormester 
Seniormester 
Nordisk mester
PD-foto
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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

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

Adresser til 
undergruppene:

Branntakstbestyrer 
Anders Bj. Kassen 
Skolegt. 2
Tlf. 52238 - 50684 
Porsgrunn

Hovedforeningens 
årsmøte:

Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT 

VASK - HJULAVBALANSERING

Kasserer: Hans Haukenes, 
Bjørntvedt, Skien

Medhjelpere:
Jørgen Vik, Nils Tore Johnsen, Jan
Jacobsen, Bjarne Halvorsen

Pors Bandygruppe
Postboks 479 
3901 Porsgrunn

Hovedstyre:
Duddi
Kjellevold Rød, 
Mellombrottet 6

Fredbov. 21 
3900 Porsgrunn

Redaktør:
Gudmund Madsen, 
Grønstensgt. 14 
3900 Porsgrunn

I.F. Pors hånballgruppe 
v/Gunnar Ohren 
Fredbov. 54 
3900 Porsgrunn

Pors fotballavdeling
Postboks 450 
3901 Porsgrunn

Pors skiavdeling 
v/Erling Støland 
Seminarv. 2c 
3900 Porsgrunn

Pors Turngruppe
v/Ragna Lorentzen
Engerud 8
3900 Porsgrunn

Trim og idrettsutvalget
Kjell Meen 
Porsgrunnsv. 348 
3900 Porsgrunn

Nok et år i vår forenings historie er 
lagt bak oss, et år som kanskje ikke 
utad synes å ha bestått av så mange 
aktiviteter som fjorårets jubileums- 
og byggeår. Foreningen har allike
vel arbeidet med en rekke store 
saker.

Seniorklubben
Birger Gundersen 
Ånnerød

VESTSIDEN BENSIN & SERVICE
— HOLLØKKEN & CO. — 

Smedgt. 6 - 8 — 3900 Porsgrunn — Telefon 53 410

i takt med tiden!

Som dere vil se har vi fått med det 
meste innen foreningen når det 
gjelder årets vintersesong, og derav 
har vi med vilje ventet med bladet til 
over påske. Det ville være hyggelig 
å fått med resultatet fra VM i 
boksing i Munchen, hvor Pors er 
representert, men dette får vi 
komme tilbake til og vi ønsker 
lykke til!
Neste nummer kommer ut innen Juli 
måned.

Bladkontingenten
Som dere ser ligger det en giro
blankett med i bladet. Vi håper at 
alle gjør sin lille plikt å betaler 
kontingenten hurtigst mulig. De 
siste årene har vi så vidt greid å 
balansere utgifter og inntekter for 
bladet uten at vi har øket blad- 
pengene. La oss som arbeider med 
bladet se at våre lesere setter pris på 
bladet og tar veien til postkontoret 
hurtigst mulig. RED.

Fra redaksjonen
Porsbladet går nå inn i silt 37. år, 
forhåpentlig et år til stor glede for de 
fleste. Men det vil sansynligvis bli et 
år med mye vansker, nye problemer 
og skuffelse for enkelte. Vi kjenner 
året 1981. Vi vet hva det hadde å gi av 
både gleder og skuffelser. Ikke minst 
fotballgutta som var så nære, så nære 
til og nå /. div. da de formelig lekte 
med høstens storlag Brann. Etter en 

^sånn avslutning må vi ha lov til å 
^fyære optimister?

1982 har startet meget bra innen 
Pors. Vi har allerede oppnådd GULL 
(innen boksing) og kretsmestere i ski 
å bandy. Ikke minst juniorlaget som 
tapte knepent 6-7 etter ekstra
omgang i semifinalen. Må også nevne 
Geir Åge Olsen med 2 kretsmester
skap i hopp og Eva Rud som ble 
hedret med medalje som kretsens 
kvinnelige hopper. Damegruppa må 
vi for all del ikke glemme å nevne. 
75.000 kr overrakte de hovedstyret 
på årsmøtet. Disse er bundet til 
klubbhuset. - Ja hadde vi hatt noe 
nytt klubbhus uten damegruppas støtte?

Pors Boksegruppe
v/Øystein Nenseth v/Liv Meen 

Porsgrunnsv. 348 
3900 Porsgrunn

Klubbhuset vårt er gjort ferdig og 
det har vanket mange rosende ord 
om det storfine huset vårt. Som 
regnskapet for huset viser, har vi 
maktet å holde oss innenfor det 
budsjett som ble lagt fram for to år 
siden. Det er i løpet av året innredet 
handicaptoalett og heis er montert 
ved inngangen. Når det gjelder 
tilskudd av STUI-midler, er det ved 
fornyet søknad bevilget ytterligere 
kr. 185.000 til huset og i tillegg til de 
kr. 200.000 som vi først fikk. Dertil 
har STUI bevilget kr. 21.000 til 
innredning av handicaptoalett. Det 
er også søkt Telemark Fylkeskom
mune om stønad til såkalte miljø
tiltak, hvor vi fikk kr. 10.000. Alt 
dette betyr at vi har mottatt 
tilsammen kn 141.000 mer i til
skudd enn hva vi først regnet med.

Flere ting er gjort og må fortsatt 
gjøres for å skaffe midler til dekning 
av renter og avdrag på nåværende 
lån og lån som vil forfalle senere. 
Bingo i egen regi og utleie til bingo 
for andre foreninger må en si har 
vært vellykket.

En annen merkesak som er blitt 
sluttført dette året er at trim- og 
lysløypa nå står fullt ferdig til bruk. 
Åpningen fant sted den 4. oktober 
1981 og det var ordfører Harald 
Moen som kunne klippe over snora. 
Arrangementet ble foretatt i samar
beid mellom lysløypekomiteen og 
trim- og idrettsmerkeutvalget. Fi
nansieringen er ennå ikke helt i 
orden. Vi har mottatt et tilskudd fra 
STUI på tilsammen kr. 138.000 men 
vi venter fortsatt på at kommunen 
skal bevilge sin andel. Den rester
ende delen er opptatt ved lån samt 
ved tilskudd fra hovedforeningen. 
Det er SKK som dekker strømut- 
giftene til løypa. Vi håper nå at hele 
Vestsidens befolkning tar løypa i 
bruk.

Norges
Brannkasse

Porsbladet er til for å informere 
våre lesere om hva som rører seg 
innen våre avdelinger. En ting er å 
utgi en avis - en annen er å utgi en god 
avis. For å oppnå dette må jeg be dere 
alle være oss i redaksjonen behjelp
elig med stoff Så vil vi rette en 
hjertelig takk til dere som har 
skrevet til bladet. Vi må også be våre 
lesere legge merke til de som 
averterer i Porsbladet. Uten disse 
kunne vi ikke gi ut noe blad. 
Hjertelig takk skal dere ha!

Husk: DE STØTTER OSS - VI 
STØTTER DEM!

/©OPTTOCkA

VCA^WiTTILSENs
PORSGRUNN

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937
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Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

Duddi

ET GODT INNSKUDD TELLER! Moderne klær for deg!

BEGYNN NÅ!

Telemarksbanken
— en bank for alle!

SPORT
5

j

1

TLF. 51 012
DIREKTE:
TLF. 54 955

seringer, likeså i bakker og løyper 
og fortsatt slagferdige gutter i 
bokseringen.

Styret har forøvrig arbeidet
med bl. a. følgende saker:

HVER 
DAGI j:

HANDELSTORGETSKEM
STORCT.128 PORSCRUTW

Trelast- og Bygningsartikler 
Tlf. 50938 - 53026 

Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

En butikk 
full av 

moteriktige klær 
for hele familien 
til en riktig pris! 

Mer for pengene i....

(Bgf 
en butikk i Ø-kjeden 

Nordentorget, Porsgrunn

KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

Drikk ____

intersport

SKAU
Fra side 3

Generelle betraktninger
Det er første gang i Telemark at 

en forening får bevilget midler fra 
STUI til to så store prosjekter 
samme år.

En annen sak som er utført er 
nytt lysanlegg i Store-Rugtvedt. Det 
gamle lysanlegget ble nektet brukt 
av SKK og nytt anlegg måtte til 
dersom bakken skulle benyttes. 
Tegningene for ombygging av bak
ken er godkjent av STUI og søknad 
om tilskudd er sendt på kr. 34.000. 
Dette arbeidet blir utført til som
meren.

Det må videre nevnes at arbeidet 
med å få opparbeidet en håndball
bane bak det vestre målet på den 
nye treningsbanenen er satt i gang. 
Konstnadsoverslaget er nå skaffet 
til veie, og banen er tenkt finansiert 
ved hjelp av lån og STUI-midler.

En må naturligvis ikke glemme 
de sportslige aktiviteter som har 
funnet sted siste år. Vi har også i år 
hatt flere begivenheter å glede oss 
over selv om fotballaget til slutt 
måtte gi tapt med kun ett mål i de 
avgjørende kvalifiseringskamper til 
I. divisjon. Det er spilt Norway- 
cupfinale i småguttfotball, vunnet 
bronsefinale i juniorbandy, stor 
fremgang i håndballseriene, nygren 
innen turngruppa med gode plas-

_ i T' Pm-o lisxrtnv rnvn rt/r mnnrr/>

Vi er allerede langt ute i et nytt år, et 
år vi håper skal bli bra på alle måter.

Det er en rekke saker som ligger 
foran oss. Hver gang vi har fått 
gjennomført noe, ligger nye planer 
på bordet.

I løpet av de par siste årene har vi 
^klart å gjennomføre store ting som 
^nar kostet en masser av kroner. For 

mange av våre eldre medlemmer må 
det fortone seg som nifst at vi har 
våget å sette i gang med slike 
prosjekter, som klubbhus til flere 
millioner, lysløype, hvor vi har lagt 
ned tusener i direkte midler ved 
siden av dugnad, og nå lysanlegg i 
Rugtvedt til mangfoldige tusen 
kroner.

Vi fikk forøvrig en godkjenning 
på årsmøtet til å oppta et lån til 
dette anlegget, og skiavdelingen 
skal dekke kostnadene når vi 
forhåpentligvis får tildelt tippe
midler i løpet av sommeren. Det blir 
tøft av skiavdelingen å klare dette, 
men det er eneste muligheten vi har 

at man setter i gang inntekts- 
^Rivende arrangementer.

Vi må nok gjøre på samme måten 
med den håndballbanen vi plan
legger. Her trenger vi et lite stykke 
jord i tillegg til det vi allerede har 
leiekontrakt med kommunen på. Vi 
har vært i kontakt med eieren av 
området bak tribunen, og vi tror det 
skal gå i orden med kjøp av 
nødvendig areal. Deretter må vi 
sørge for tegning av banen. Denne 
skal i sin tid sendes STUI til 
godkjenning, og så kan vi sette 
sammen en søknad om tippemidler. 
Her må også tilsagn om lån følge 
med, og vi håper det skal gå å få et 
slikt tilsagn.

for sommeren 
fra kr. 
49,-

SØLV TIL I
Vi har sakset dette fra Porsgrunns 
Dagblad, og vil herved gratulere 
Erik Johansen og hans medhjelpere 
for denne fine heder.

Dette er jo en stor utfordring for 
undertegnede som har overtatt 
redaktørjobben. Men jeg og mine 
medhjelpere går til oppgaven med 
stor optimisme. Vi vet vi kan få god 
støtte fra Porsgrunns Dagblad og 
ikke minst fra min arbeidsplass B 
Dyrings trykkeri.

Målet vårt er som alle andre 
aktive innen Pors! GULL 1983.

Hovedstyret har i sitt første møte 
bedt et par av forretningsutvalgets 
medlemmer om å utføre litt under
søkelser i marken for en mulig 
idrettshall - ved at vi først skaffer til 
veie en del underlagsmateriale. Det 
vil senere bli nedsatt en litt større 
komite som skal se mer på 
finansieringsmuligheter - kostnader 
m.m.

De nye girokortene for medlems
kontingent er sendt ut, og vi håper 
medlemmene vil være raske med å 
få sendt inn kontingenten, slik at vi 
unngår purring. Det er både 
tidkrevende og kostbart nå som 
portoen er så høy. Det kan komme 
på tale å legge portoen til når vi 
sender ut purring - hovedstyret har 
vært inne på tanken.

Vi får så håpe at sesongen for 
fotballen starter bra. Vi er av
hengige av det for å få inntekter til å 
dekke alle utgiftene våre.

fra Lundetangens Bryggen,
Tlf.: 21 540

| adidas støvler
- like kjent som
fotballen
selv!

Stort utvalg hos:
Intersport Porsgrunn

Meieritorvet - Tlf. 52102

Porsgrunn kommune
Samarbeidet med kommunen har 
som tidligere vært meget godt. 
Foreningen har forståelse for at 
kommunens budsjett er stramt, 
men det må ikke føre til at 
bevilgninger til idrettslige formål 
avtar.

Det mottas også støtte i for
bindelse med den kommunale fri
tidsklubben. Her er det for 1981 
bevilget kr. 3.500, til dekning av 
strømutgifter og kr. 4.230 til lakk i 
den gamle storsalen over fritids- 
komiteens budsjett.

Vi vil takke Porsgrunn kommune 
for samarbeidet i året som er gått, 
likeså fritidskontoret og parkvesen
et for den hjelp som er blitt vist.

— Stått for 17. mai-arrangemen- 
tet hvor Duddi Kjellvold Rød var 
formann, Gerd Realfsen kasserer 
og Sigrid Sundvall ledet barne
lekene på Vestsiden.

— Leiekontrakten med Porsgrunn 
kommune om Porsgrunnsvn. 345 er 
forlenget vederlagsfritt i 10 år fra 1. 
juni 1981. Vedlikehold og på
kostninger må vi selv dekke.

— Stor deltakelse i «Hjerte- 
aksjonen» og «Et nytt liv».

— Påskelotteriet har stått i 
hovedforeningens regi.

— Foreningens forsikringer er 
overført til Norges Brannkasse.

— Bystyremøte ble på fore
spørsel fra ordføreren avholdt på 
klubbhuset den 9. april.

— Kommunens næringsmiddel
kontroll bekrefter god orden og 
vedlikehold etter inspeksjon og 
kontroll.

— Sendt beretninger og regnskap 
for 1980 til TIK til bruk i en under
søkelse om telemarksidrettens øko
nomi.

— Det er sørget for at dren- 
systemet er blitt lagt om på Vestiden 
skoleidrettsplass.

— Det er sendt purring på 
tidligere brev til kommunen angå
ende regulering av område til 
idrettshall på Vestsiden.

— Det er svart på kommunen på 
plan for edruskapspolitikken.



V. Porsgrunn

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 51404 — Porsgrunn

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

r$

Porsgrunn

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

Erik Studsrød

Den norske Creditbank DnC
7

RT
BELCO

Trim økonomien 
din i DnC

Porsgrunn 
Sykkelverksted

Porsgrunns Auto %

Vallermyrene

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

irunn
52102
i

Trygg og DBS sykler 
Trygg mopeder 
Dekk og slanger 

Sykkeldeler 
Mopeddeler 

og reparasjoner

BJØRNSTAD 
Tlf. 52 482 
NORDENTORGET 
JØNHOLT GARTNERI 
Tlf. 51 344

TOLLNES - Tlf. 96 810 
10% på kolonial 

KLYVEGT. 25 - Tlf. 52 430 
Kjøtt — Kolonial 

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50 292 
Kjøtt

Pors’ Erik Johansen sammen med Norges Idrettsjorbunas format 
prisutdelingen på Grand Hotell i Oslo. (Foto: Jan Georg Iversen)

VELKOMMEN 
til våre forretninger! 

KJØTT — DAGLIGVARER

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.

Storgt. 184 — Gromstul 
Tlf. 50863

Seniorlauget
Det er i sesongen avholdt 4 

medlemsmøter og 6 styremøter. Til 
underholdningskrefter på medlems
møtene har en hatt Arnulf Wold, 
formannen i Herkules seniorlaug.

//elevisjon

I toppform
føler den seg som bruker GRUDESI 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festelige i GRUDEKLÆR

FnoMrhanCj|er 

Styret vil hermed takke for seg og 
ønske det nye styret alt godt.

Sekr.

Det har vært godt frammøte på 
møtene våre og en har ca. 80 
betalende medlemmer.

Vi har også vært innvitert til 
«Husker du kveld» i Ibsenhuset til 
inntekt for Telemark krets for 
Hjerte- og lungesyke. Det var en 
hyggelig kveld med allsidig under
holdning. Vi møtte da opp ca. 60 
stykker og ble fraktet fram og 
tilbake med leid buss og hvor 
Werner Austad igjen var sjåfør.

IF Pors høster ære på mange 
fronter. Tirsdag 30. mars ble klubb- 
avisa «Porsbladet» kåret til landets 
nest beste i sin klasse i konkuransen 
om tittelen «Årets klubbavis». Nor
ges Idrettsforbunds formann Ole 
Jacob Bangstad stod for utdeling av 
diplom og gaver under en høytidelig 

^tilstelning på Grand Hotell i Oslo. 
Pors-bladet’s redaktør i 1981. Erik 
Johansen var Porss representant.

Totalt 221 aviser var med i 
konkurransen. Avisene var inndelt i 3 
klasser, og «Porsbladet» konkur
rerte i den desidert hardeste, med i 
alt 184 klubbaviser. Dermed blir 2. 
plassen enda mer imponerende.

Dette var virkelig moro og 
enormt inspirerende, sa Erik Jo
hansen til PD etter utdelingen. - 
«Porsbladet» har eksistert i en 
årrekke, og det var fint å få en så 
god kritikk fra en kyndig jury.

Det må ligge mye arbeid bak?

Til et av møtene våre var 
Herkules seniorlaug innvitert med 
damer, og de møtte mannsterke 
opp. Ved denne anledning fikk Pors 
seniorklubb overrakt en vakker 
tinnvase.

r. numme’5
blomstersenter

Da Nicken Johansen meldte 
forfall til et av møtene våre fikk en j 
all hast kontaktet Olaf Stormyr 
v/Telemark politikammer som 
pratet om politiets arbeid. Ekte
paret Wroldsen fra Borgestad har 
også underholdt med sang og 
musikk. Disse fikk ved denne 
anledning overrakt Pors jubile- 
umsplatte.

| I^MUSIKj
Torvgt. 12 - Porsgrunn V>

W å

I løpet av sesongen har en sendt 
blomster til eldre medlemmer i 
seniorklubben og til de som var 
syke. Likeledes har en også passet 
på de forskjellige åremålsdager til 
medlemmer da særlig de over 70 
år.

DISTRIKTETS STØRSTE 
FINNER DU PÅ jf Vi har sakset dette fra Porsgrunns 

Dagblad, og vil herved gratulere 
Erik Johansen og hans medhjelpere 
for denne fine heder.

Dette er jo en stor utfordring for 
undertegnede som har overtatt 
redaktørjobben. Men jeg og mine 
medhjelpere går til oppgaven med 
stor optimisme. Vi vet vi kan få god 
støtte fra Porsgrunns Dagblad og 
ikke minst fra min arbeidsplass Br. 
Dyrings trykkeri.

Målet vårt er som alle andre 
aktive innen Pors! GULL 1983.

På de senere medlemsmøter var 
det Tore Kittilsen som viste fram 
billeder fra vår skjærgård og 
fortalte da om de forskjellige 
omvisningsturer de hadde hatt 
rundt om i skjærgården.

Vårt trofaste medlem Birger 
Nielsen var også frempå og viste oss 
billeder fra den tid han var i 
Australia.

Fotballer 
_ for sommeren 
i fra kr. 

; 49,-
*

SØLV TIL PORSBLADET
Selvsagt gjør det det, men skriv 

for all del at det har vært flere enn 
meg med på å lage denne avisa. 
Spesielt vil jeg gjerne nevne den 
velvilje og hjelp vi har fått fra 
Porsgrunns Dagblad og ikke minst 
Brødrene Dyring’s Trykkeri.

GOD KRITIKK. Jurymedlem 
Rolf Rustad hadde bare godord å si 
om IF Pors’s klubborgan, og 
ønsket foreningen lykke til videre 
med avisa. «Porsbladet» har fått 
ny redaktør i 1982. Erik Johansen 
er sterkt engasjert på mange fronter 
innen IF Pors, blant annet som 
oppmann for rekrutteringslaget, så 
Gudmund Madsen har overtatt 
plassen bak skrivemaskinen.

«Porsbladet» kommer vanligvis 
ut med fire nummer pr. år og 
dekker store og små begivenheter 
innen hele idrettsgruppa. Norges 
Idrettsforbund startet opp med 
denne konkurransen for fire år 
siden, og håper på enda flere 
deltakere i år. Idrettsstyret mener 
klubbavisene fyller et viktig behov, 
og kan være en fin miljøskapende 
faktor innen idrettsforeningene.

Klasseinndelingene har selvsagt 
ikke noe med avisenes kvalitet og 
størrelse å gjøre. Avisene klassifi
seres ut fra graden av profesjonell 
bistand. Om klasse 2, hvor «Pors
bladet» hører hjemme, heter det: — 
Aviser, hvor stoffet blir skrevet, 
redigert og originaler montert av 
redaksjonen, men hvor produk
sjonen finner sted i et trykkeri.

Alfred ipori ?
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I Takk for i år.
Jørgen Vik

lORGRH FOR iDRi

Forts, side 10

9
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11 lb 
II

smil
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poeng og 223-20 i målkvote. Lag 
nr. 2 hadde 21 poeng så vi var helt 
suverene i den avdelingen.

2. laget er en gledelig overraskelse 
så langt. At vi skulle ende på en 2. 
plass hadde vel de færreste trodd. Vi 
kom med i serien da ett lag trakk 
seg, for vi hadde beklageligvis bare 
meldt på 1. lag. Jentene har spilt 
bedre og bedre for hver kamp, og 
andre omgangen mot Langesund 
var topp. Vi vant den 4-3. Da var 
respekten borte og dere var fullt på 
høyde med dem, når jeg da kan 
fortelle at vi lå under med 1-8 etter 
første omgang så forstår dere 
utviklingen i kampen. Laget har 
spilt 16 kamper 11-0-5 og 105-64 i 
målkvote.

nytt fra bandygruppa
Skal vi være helt ærlige mot oss selv, 
kan vi ikke si oss fornøyd med 
denne sesongen, sett i A-lags- 
sammenheng. Vi greide med et nød- 
skrik å berge plassen i 2. divisjon. Vi 
må skjerpe oss neste år for å unngå 
samme skjebne som Brevik.

Men i junioravdelingen gjør vi 
det fortsatt godt. Telemarksmester- 
skap både i junior og guttelag, samt 
ny bronsefinale for juniorlaget er 
prestasjoner det står respekt av, og 
som bør bli en fin inspirasjon for 
unge spillere.

Nedover i de laveste klassene 
registreres sviktende rekruttering.

For bare få år siden var de 90 
spillere i «småguttskolen» mot årets 
16!

Noen få foreldre er enestående 
hjelpsomme, og det hadde vært 
positivt om flere foreldre hadde

^'ulgt opp om sine håpefulle.

VISSTE DU DET?
Har et menneske vært så uheldig å 
få et kort bein så vær sikker på at det 
andre er mye lenger.

Jensen av med å overrekke en 
blomsterbukett til formannen 
Gunnar Thorsen og sa noen rosen
de ord om Gunnars finfine innsats i 
løpet av året. Hyggelig var det at 
formannen stilte til gjenvalg.

Etterpå var det en hyggestund 
med fin servering hvor vi snakket 
om sesonger som har vært og som 
kommer.

Vi har vært igjennom en mellom- 
sesong og vi kommer for fullt til 
neste år må ingen være i tvil om.

Det var Telemark.
Vet du at det var i Telemark den berøm

melige stavridingen forste gangen ble stemp
let som mindreverdig skiløping.

ØKONOMI
Når en kun ser på inntektssiden i 
regnskapet vårt, skulle en tro vi 
«bader» i penger.

Dessverre er ikke dette tilfelle. Vi 
har allikevel rodd oss iland å fått 
regnskapet til å balansere.

Buss er vår suverent største 
utgiftspost suplert av dommer og 
lagavgifter.

Køller og baller er også en stor 
utgiftspost, med litt forsiktighet 
kan det spares inn adskillige kroner 
og ører.

IMPONERT?
I 1948 hadde Pors spilt seg opp i 
Eliteserien.

— Dette imponerte de folke
valgte i Porsgrunn slik at de 
oppkalte den nye gata på «Grønland» 
Vessia for Porsgata.

— Montro hva den nye gata 
på Vessia heter når Pors har spilt seg 
opp i 1. divisjon?

— Kom med forslag!

Nytt fra hånballavdelingen

FIN INNSATS 
Innsatspokaler ble delt ut til Kai 
Bryntesen som har representert 
klubben i landslagssammenheng. 
Bjørnar Natedal fikk pokalen for 
sitt mangeårige spill og arbeid i 
bandygruppa.

Sven Hansen fikk en gave for det 
fine arbeidet han har lagt ned i 
banen på «Vessia». Kjell Steen fikk 
blomsterbukett for arbeidet med de 
yngre spillerne.

På vegne av styret rundet Tor

FRA PORSBLADETI GAMLE DA GER
Siden det nå er 30 år siden vi arrangerte NM i hopp. 30 og 17 km synes vi det er 
på sin plass å ta med en faksimile av Porsbladets spesialnummer.

Som kjent fikk red. av bladet overrakt årgangene fra 1946 av Halfdan 
Eltvedt med ønske om å ta med en spalte med klipp  fra gamle dager. Dette har 
vist seg at mange av våre lesere har satt stor pris på og vi vil da fortsette med 
delte. Er det noen av våre medlemmer som er i besittelse av noen gamle bilder 
fra Pors eller Vestsiden vil vi være takknemlige om vi fikk låne disse til bruk i 
Pors-bladet. De vil selvfølgelig bli returnert uten skader og uten omkostninger 
for utlåneren.

<~Del ble snø øg 

fil sluff.

Bjørnetjeneste
^valg av hovedstyre og komiteer 

gikk unna på 3 minutter. Dyktig av 
valgkomiteen vil nok mange si. Men 
Leif Asphaug som formann hadde 
nok noen søvnløse netter da han 
ikke fikk korta til å gå opp før i 12. 
time. Det så ut til at vi måtte stille 
opp uten sekretær i hovedstyret og 
redaktør for bladet. Dette synes vi 
da ikke kunne gå an, og det var da vi 
måtte gjøre en «bjørnetjeneste». 
Egil Bratberg tok på seg vervet som 
sekretær på betingelse av at under
tegnede tok på seg redaktørjobben. 
Og som dere ser, ble det slik.

(U)red.(d)

ELITEHJØRNET — Ja det kalte vi 
det i 1940-årene da vi hørte til i 
Eliteserien. Det er vel mange av den 
heller eldre garde som kjenner seg 
igjen. Vi ser Hahns Kafe til venstre 
på bildet og til høyre hjørnet av 
EKKO og Aaslandgården med 
Porstavla. Så ser vi Narvesens kiosk 
og Zimmermannsgården hvor Epa 
ligger idag. Det var her på hjørnet 
(som i dag) at alle de «kloke hoder» 
var samlet både før og etter 
kampene på stadion eller et annet 
arrangement. Diskusjonen kunne 
gå temmelig hett for seg. Men det 
kom også mange gode forslag og 
historier som vi vil gjerne dere ska^, 
komme frem med i denne spalte, w

/1 årslaget 1981 som gjør del sterk for tiden.

Sesongen 81-82 er nå ferdigspilt 
med unntak av sluttspill om T.M. 
Håndballavdelingen kan igjen be
rette om et godt og aktivt år, ja helt 
sikkert det beste i vår tid, ja hør bare 
her.

P 11 år avdelingsvinnere.
P 11 år 2. lag nr. 2
P 13 år nr. 2. P 15 år nr. 2.
P 17 år nr. 6 (det var i 

eliteavdelingen) og Damene nr. 6.
Som dere ser så har vi begynt å 

markere oss for alvor i kretsseriene 
med sluttspill for 11 års laget som 
høydepunkt. Der skal vi spille mot 
Brevik (allerede spilt, vi vant 4-2!). 
Vi vant over Langesund 8 - 4.

Det skulle vært moro å gått helt 
til topps jenter, dere er gode nok til 
det. I serien har 11 års laget spilt 14 
kamper, det endte med 14 seiere 28

DU
er vel ikke av det slaget som 
NEKTER å ta imot et valg eller 
gjøre en oppgave for Pors?

— Medlemsskap forplikter — 
selv om du er papirmedlem — Det 
vet vi vel alle sammen, så svar alltid 
JA når du blir bedt om en oppgave 
innen Pors!

Spesialnummer til N. M. på ski 1952

Redaksjon: Knut Larsen — Ragnv. Sal vesen 

Kjempeslit 
for løy pernannsket pene.

Loypekomitéen i Pors har hatt mange pro
blemer å kjempe med i vinter. Selve ryd 
dingen av løypene i terrenget på Vestsiden 
har gått utmerket, men så var det snoen da 
Det tok hardt på nervene daglig å gå å vente 
på den, og det så lenge ut til at en skulle 
vente forgjeves. Riktignok kom det så meget 
sno at hopprennet var sikret, men loypefol- 
kene forlangte mer. En tok for alvor til med 
reserveloypene ved Heivannel, og søndag 27. 
jan. skulle en storre kontingent reise dit for 
å gå opp løypene. Men så viste værgudene 
sitt rette ansikt og det lasset ned med sno 
hele natt til søndag og søndagen med.

Loypefolkene var lykkelig over at en nå 
slapp flyttingen og kursen ble derfor satt til 
Solum kirke hvor lagene delte seg for å gå 
opp de opprinnelige loyper. Det var tre pul
jer som ga seg i veg. En på 17 km og to 
puljer på 30. Disse gikk da hver sin veg og 
en skal hilse å si at det ble et slit. Tre spor 
skulle gås opp. En startet fra Solum kirke 
kl. 9 om formiddagen og Trygve, Rolf Harald 
og Einar fikk den værste torn. Først kl. 18 
om ettermiddagen nådde de fram til Vik og 
patruljen var da så utslitt at det måtte rin
ges til Porsgrunn etter drosjebil. Ja, Harald 
var så sliten at han ikke trodde han skulle 
få se Porsgrunn igjen. For de to andre puljer 
gikk det noe lettere, men det er betegnende 
for hvor slitsomt det var at heller ikke pulje 
to på 30 km kom fram til Vabakken for kl. 15.

Det er et impornerende arbeide loypefol
kene har utfort, og seinere fortsatte de hver 
kveld for å holde de tre loyper fine, så alt 
skulle ligge godt tilrette for en utmerket 
avvikling av langrennene.

BEKKELEIE
Dette hendte på en av fotballturen^^ 
sist i 40-åra. Det fallt seg slik aW 
begge backene skulle leie seg inn på 
samme rom.

— Det blir jo bekkeleie det, 
utbrøt den alltid humørfylte Leif.

En har ikke undgått å legge merke til den 
noe nervøse stemning som har hersket innen 
arrangementskretser for N. M. over snoen 
som ikke ville komme. Aldri har vel meteoro
logene hatt så flittige tilhørere, men det har 
vært spedt med trøstende ord. Regn, storm, 
mildvær har lydt ut i eteren og disse ingre
dienser kan ikke innfattes i et N. M. på ski. 
Ikke bare arrangørene har ventet på snøen. 
Det har vært et krav fra alle, men like lite 
har det hjulpet.

Men rennet skulle avvikles, og vi tipper 
vel ikke feil når vi nevner at det var en me
get alvorsfull forsamling som her forleden tok 
det alvorlige skridt og bevilge tusener av 
kroner til snøkjoring. — Men sa skjedde 
underet.

Snøen kom i store filler og det utartet seg 
til en veritabel snøstorm. Fjesene lysnet og 
hele byen summet av begeistring over underet. 
Det fortelles til og med at det den formiddagen 
ikke var råd å komme til på legekontoret på 
Hydro da pressesjefen barhodet hadde tatt 
oppstilling utenfor på trappa og lot snoen 
boltre seg i sine viltre lokker.

Ennå har det ikke kommet nok sno, men 
situasjonen har lysnet betraktelig, og nok 
blir det sikkert når startskuddet går.
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PS. Formann Liv Meen kunne 
også i år overrekke hovedformann 
kr. 75.000 til husets drift.

■
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utlodning til sommeren. Porsere 
støtt opp om denne saken slik at vi 
kan vise frem et nytt skap innen 
høsten.

■PPrtarter opp 
Pll^^satt opp en 
at 2 og 2 har hattsine 

Tr som kontrollører. Denne 
ordningen har virket bra.
■ Utvalget sto i samarbeid med lys- 
.øypekomiteen som arrangør av 
len offisielle åpningen av trim- og 
[ysløypa på Vestsiden. 250 trimmere 
gikk deretter rundt den 3 km lange 
løypa.

60 medlemmer har avlagt prøver 
til idrettsmerket, hvorav 37 kvinner 
og 23 menn. Av disse har 9 fullført

h^ppdager med frisk og djerv

^lore-Rugtvedt

L:

TRE MANN FRA PORS TIL VM 
Elter del Nordiske Mesterskap er 
del klart for begge Porsgutta i 
ringen under VM i Munchen i 
begynnelsen av mai. Ved siden av 
disse er Thor Skarnes uttatt som 
trener. De er nå sammen med de trM 
andre som er uttatt, på en trenings
leir i Danmark for å møte best 
mulig rustet til VM. Vi får håpe at 
de er heldige med trekningen og da 
bør en plassering blant de fem seks 
beste være innen rekkevidde.

A En skTW^ ~ -1
vVcstsiden skoI^W 
et^irket som om alle
merket, for FOR en fart! Noen tok 

J^seg en aldri så liten rast på veien — 
^ingenting å si på! Og alle kom 
^heldigvis helskinnet i mål, både 
Pisultne og tørste!

RS-KONKURRANSE I 
STRIDSKLEVHALLEN
Søndag 14. februar arrangerte Her 
kules Turngruppe RS-stevne i vim 
pel og tau - selvvalgt, med i alt 1 
deltagere i rekrutt, junior og senioi

Vi hadde 4 deltagere: Lisbet 
Larsen i rekrutt (1. pl.), Anett 
Kristiansen og Anne Bjørnstad 
junior (11. og 13. pl.), samt Nin 
Dotselh i senior (5. pl.).

Det kreves utvilsomt mye trenir 
i dette, og jentene gjorde en finf 
innsats! Ennå er det nok litt son__

"”«ses hos de ivrige R

,y“lisa seen pos,“^s ÅRSMØTE

Takk for en fin sesong

respektive rom, stillte alle i 
med treningstøy klar fot

Hele 75 stykker var j 
ikke alle hadde såkalt 
ETTER turen? Skulle au 
hele gjengen i knickers og strømper 
det c- ' 
hørt at «slik var 
Tiden går og forandrer

imidlertid på lopp

(lapskaus), og det samme må sies 
om musikken.

Det var en alle tiders kveld 
mye dans og moro, 
imidlertid flere av de unge!

lørdag 20. mars ble avholdt på vårt 
klubbhus med godt frammøte. Før 
formann Birger Gundersen åpnet 
møte ble det avholdt ett minutts 
stillhet over 4 av våre medlemmer 
som var gått bort. Disse var John

z

%

målsettingen, nemlig å holde seg i 
5. divisjon. Her er det spilt noen 
hengekamper som jeg ikke vet 
resultatet av, men at vi er kommet 
midt på tabellen med 14 poeng er 
sikkert. Flere av de unge jentene har 
nå klart å spille seg inn på laget. Nå 
er det en fin blanding av gammelt og 
ungt, så til neste år sikter vi litt 
høyere jenter! Jeg mener at vi har 
spillemateriell nok til å ligge i den 
øvre delen av tabellen.

Nå står vi foran en lid med en 
rekke cuper hvor vi skal delta. I fjor 
gjorde vi det veldig bra med å ta ett 
napp i 3 vandrepokaler. Det skal 
nok bli vanskelig å klare det i år, 
men vi skal gjøre så godt vi kan for 
umulig er det ikke. Trude Austad 
ble tatt ut til kretslaget P 15 år. De 
har vært i Bergen å spilt om NM. 
Godt gjort Trude! Sissi Realfsen og 

w _____ i med i
17 års klassen. Det skulle vært moro 
med 2 stykker på kretslaget P 17.

1*1' VI
Vjsl--------

“ÅRSMØTET
^“'Årsmøter ble avholdt på klubb
en !husel den 4. desember 1981.
alltf1 Reidun Skilbred ble valgt 
fort-dirigent, og sekretærer: Else Grot- 
lys^nes og Sigrun Rugtvedt.
det Reidun fikk overrakt en platte 
har med inskripsjon fra turngruppa, 
og som takk for lang og tro tjeneste i 20 
av år. Det var imidlertid IKKE ment 
ha som noen avskjedsgave!
Hil Daniel og Else gikk ut av styret i 
ba år. De har sittet i henholdsvis 9 og 
Rt 10 år! De fikk hver sin blomster
bukett som takk for innsatsen.
d , Lise Paulsen gikk ut av festkomi- 
|ateen, og fikk også blomster for 
gjinnsatsen.

Valgkomiteen hadde gjort en bra 
obb, og valgene gikk også greit 
inna. Sigrunn Rugtvedt ble valgt til 

sekretær, og Anne Sandnes 
(Jfymmen ble valgt til varamann.

1 Det ble som vanlig servert noe 
)dt etter møtet til alle påmeldte — 
yterett med ris.
Og dansen må ikke glemmes, den 
tfr.selvfølgelig med!

iSi

— 7’1

Gundersen og Henry Hegna.

o|

PORS BOKSE-
GRUPPE I SLAGET
Etter at Petter Røh Pettersen sluttet 
som aktiv bokser har det plutselig 
dukket opp et nytt stort talent innen 
boksegruppa. Per Carlenius gikk 
bort og ble årets juniormester, 
deretter seniormester. Delte var 
ikke nok synes Per, og over all 
forventning ble han nordisk mester. 
At Per skulle klare å slå finnen Anti 
Juntamaa var det få som på 
forhånd hadde våget å håpe på. 
Finnen var storfavoritt, men Per 
gjorde alle tips til skamme å tok 
med seg gullet hjem.

For Terje Sveen gikk det ikke så 
bra og han måtte gi tapt for 
Finnlands storfavoritt i den innled
ende kampen. Tross tap gjorde han 
en av sine aller beste kamper 
overhodet. 4-1 til finnen, men 
kampen var adskillig jevnerer enn 
resultatet viser.

Fra side 9
13 års laget endte også på 2. plass

2 poeng etter Kragerø, her er det å si 
at det bare var 5 lag i serien etter at 3 
lag trakk seg før seriestart.

Her synes jeg kretsen skulle gjort 
forandringer, de hadde rukket det, 
8 kamper i løpet av en sesong er lite.

Nå skal vi igang med turneringer, 
så da skal dere få spille en del 
kamper og vise hvor gode dere er. 
Lager har spilt 8 kamper 6-0-2 12 
poeng og 84-23 i målkvote.

15 års laget har kjempet en hard 
kamp med Hei om å vinne sin 
pulje. Vi tapte til slutt men en 2. 
plass er ikke dårlig det heller. Lag 
nr. 3 var hele 12 poeng etter oss, så 
det hele dreide seg om Hei og Pors. 
Vi spilte 14 kamper 11-2-1 170-84 i 
målkvote og 24 poeng.

17 års laget har variert fra det 
helt store til det motsatte. Herkules 
som bunnlag har tatt 5 poeng, 3 av 
disse mot oss! Tilfeldigheter kan
skje, men dere tok alt for lett på de 
kampene. Når jentene spilte mot 
topplagene så var det en helt annen 
innsats og takk for det, for det er det 
som gir oss litt tro på framtida at vi 
spiller jevnt og attpå til kan slå lag 
som hører til toppen her i kretsen. ivcau
De har spilt 16 kamper 4-5-7 og 13 Ine Andersen henger fortsatt 
poeng.

Damelaget har klart det som var

I vinter har vi trent med et 10 års 
lag som vi vil prøve i et par kamper. 
Det skal bli moro å følge de jentene. 
Jeg tror vi har moro i vente, de lover 
ihvertfall bra på trening. De har 
spilt 2 treningskamper med 2 seire 
som resultat, det var over Lang
angen og SIF. g

Vi skal også prøve oss på et gutte
lag 12 år. Dessverre har de nesten 
ikke får trent, men nå kan vi begynne 
ute så da blir det bedre.

De skal også få forsøke seg i et 
par kamper. Fra og med neste 
sesong blir det nye aldersgrenser for 
jentene. Det skal bli de samme 
alderstrinn som for guttene nemlig, 
12-14-16-18 år.

Det vil si at de samme jentene 
spiller på det samme laget til neste 
år også.

Et nytt år med uvurderlig betydning 
påmeldt, o; for foreningen har damegruppa lagt 
turantrekl bak seg. Med kafeteriasalg på 
gjerne set bingoen, kiosksalg på fotballkamp- 

-----------ene og salg av påskekalendere 
er_. a ^{^tur?! Har imidlertic kunne gruppa overrekke en sjekk 

det tidligere», på kr. 75.000 ved vårt 75 års 
- -‘seg og oss . .jubileum.

Humøret var imidlertid på topp
hos alle. Maten var førsteklasses Gruppa har vært med på aksjo- 

sies nene «Hjertetieren» og «Et nytt liv» 
og bevilget også kr. 2.000 til St.

_ mec J°sePh-Gruppa har feiret sitt 35 års 
Vi ettelysei jubileum. Tradisjonen tro er det 

arrangert juletrefest for barna og 
eldrefest som blir mer og mer 
populær for hvert år.

Medlemmer av gruppa har også 
vært med på rengjøring av klubb
huset.

Regnskapet viser et meget godt 
Man må imidlertid huske på at 

det ligger enormt mye arbeide bak 
denne innsatsen.

Frammøtemedaljen gikk i år til 
Vesla Nordbø.

Elseth, Hildur Grønfieciq—.-----.
Jørgensen og Herdis Mørch.

Miniatyrstatuett: Eva Melby
Andersen og Andreas Skilbred.

De to sistnevnte er de første i 
foreningen som har fått dette 
trofeet.

Utvalget, som har hatt Kjell 
Meen som formann, gratulerer 
merketakerne og ønsker alle vel 
møtt til en ny sesong.

jf ;

I
• WSW®’!
Vinterens store begivenhet var 

Landsrennet «Rugtvedt-Weekend- 
Treff», 5.-7. mars. Dessverre så var 
det påmeldt bare 50 hoppere. Dette 
skyldes nok at skoleferien var 

✓J^egynt, og noen rennkolisjoner. Vi 
vjjåper at skikretsen tar hensyn til 

dette neste år.
Likevel fikk vi oppleve to fine 

hopping. Det ble satt bakkerekord i 
av Jan Helge
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i^rTcamper 11-2-1 170-84 i 
målkvote og 24 poeng.

17 års laget har variert fra det 
helt store til det motsatte. Herkules 
som bunnlag har tatt 5 poeng, 3 av 
disse mot oss! Tilfeldigheter kan
skje, men dere tok alt for lett på de 
kampene. Når jentene spilte mot 
topplagene så var det en helt annen 
innsats og takk for det, for det er det 
som gir oss litt tro på framtida at vi 
spiller jevnt og attpå til kan slå lag 
som hører til toppen her i kretsen. 
De har spilt 16 kamper 4-5-7 og 13 
poeng.

Damelaget har klart det som var

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

12-14-16-18 år.
Det vil si at de samme jentene 

spiller på det samme laget til neste 
år også.

RS-KONKURRANSE I 
STRIDSKLEVHALLEN
Søndag 14. februar arrangerte Her
kules Turngruppe RS-stevne i vim
pel og tau - selvvalgt, med i alt 18 
deltagere i rekrutt, junior og senior.

Vi hadde 4 deltagere: Lisbeth 
Larsen i rekrutt (1. pl.), Anette 
Kristiansen og Anne Bjørnstad i 
junior (11. og 13. pl.), samt Nina 
Dotseth i senior (5. pl.).

Det kreves utvilsomt mye trening 
i dette, og jentene gjorde en finfin 
innsats! Ennå er det nok litt som 
må finpusses hos de ivrige RS- 
jenten, det var tydelig å se en positiv 
fremgang!

ÅRSMØTET
Årsmøter ble avholdt på klubb
huset den 4. desember 1981.

Reidun Skilbred ble valgt til 
dirigent, og sekretærer: Else Grot- 
nes og Sigrun Rugtvedt.

Reidun fikk overrakt en platte 
med inskripsjon fra turngruppa, 
som takk for lang og tro tjeneste i 20 
år. Det var imidlertid IKKE ment 
som noen avskjedsgave!

Daniel og Else gikk ut av styret i 
år. De har sittet i henholdsvis 9 og 
10 år! De fikk hver sin blomster
bukett som takk for innsatsen.

Lise Paulsen gikk ut av festkomi
teen, og fikk også blomster for 
innsatsen.

Valgkomiteen hadde gjort en bra 
jobb, og valgene gikk også greit 
unna. Sigrunn Rugtvedt ble valgt til 
ny sekretær, og Anne Sandnes 

Ammen ble valgt til varamann.
Det ble som vanlig servert noe 

godt etter møtet til alle påmeldte — 
gryterett med ris.

Og dansen må ikke glemmes, den 
hører selvfølgelig med!

Nok en vellykket årsfest!

Vestsiden
Blomsterforretning

Egil Hiis
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn

Blomster for alle anledninger 
i inn- og utland.

Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

/yJORGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Tlf. 95 847 — 97 506

Etter trening 
slapper vi av

Ce“

PARKR„ . .

Atter en gang har Pors sagt seg villig 
til å stå i spissen for årets 17. mai
arrangement med Duddi Kjellevold 
Rød som formann og Gerd Realfsen 
som kasserer. I hovedkomiteen 
finner vi ellers følgende: Nestfor
mann Kåre Andersen, sekretær 
Sigrid Leerstang, styremedlem Tor
mod Dahl-Pettersen.

Valgte underkomiteer består av 
formann i ordenskomiteen Trygve 
Thorstensen, i utsmykningskomi- 
teen Kåre Andersen, i idrettskomi- 
teen Tor Helgesen, i festarrange- 
mentskomiteen Aase Haugom, i 
musikkomiteen Tore Nygaard og 
Tor Tverraaen.

Talere 17. mai blir: Hovedtaler 
Finn Kristensen, talen ved frihets- 
monumentet Ragnhild Frisak, ved 
Sjømannsmonumentet Carsten 
Ingar Albretsen og talen før barne
toget ved Vestsiden skole Bjørg Vik. 
Egil Jacobsen taler ved Eidsvoll- 
mennenes graver.

høyere jenT?^W^jttj| 
spillemateriell nok tTH 
øvre delen av tabellen.

Nå står vi foran en tid med en 
rekke cuper hvor vi skal delta. I fjor 
gjorde vi det veldig bra med å ta ett 
napp i 3 vandrepokaler. Det skal 
nok bli vanskelig å klare det i år, 
men vi skal gjøre så godt vi kan for 
umulig er det ikke. Trude Austad 
ble tatt ut til kretslaget P 15 år. De 
har vært i Bergen å spilt om NM. 
Godt gjort Trude! Sissi Realfsen og 
Ine Andersen henger fortsatt med i 
17 års klassen. Det skulle vært moro 
med 2 stykker på kretslaget P 17.

trimtur
Trimturen gikk av stabelen fredag 
12. februar 1982.

En skikkelig turgjeng møttes ved 
Vestsiden skole ca. kl. 18.30. Det 
virket som om alle gikk til marsj- 
merket, for FOR en fart! Noen tok 
seg en aldri så liten rast på veien — 
ingenting å si på! Og alle kom 
heldigvis helskinnet i mål, både 
sultne og tørste!

TRIM- OG IDRETTS- 
MERKEUTVALGET
Fra og med 1981 er det blitt 
forandringer i reglement og bestem
melser når det gjelder prøver til 
idrettsmerket. Trimming er bl.a. 
kommet med som øvelse og en ny 
poengberegning er trådt i kraft.

Idrettsmerkeprøvene starter opp 
2. juni. Det ble satt opp en 
turnusliste slik at 2 og 2 har hatt sine 
faste uker som kontrollører. Denne 
ordningen har virket bra.

Utvalget sto i samarbeid med lys- 
løypekomiteen som arrangør av 
den offisielle åpningen av trim- og 
lysløypa på Vestsiden. 250 trimmere 
gikk deretter rundt den 3 km lange 
løypa.

60 medlemmer har avlagt prøver 
til idrettsmerket, hvorav 37 kvinner 
og 23 menn. Av disse har 9 fullført

JULETREFEST
Juletrefest ble arrangert torsdag 
7. januar 1982 i tre puljer, med 
mange unger og mye ståhei.

Det var kanskje ikke like stor 
oppslutning som tidligere på første 
pulje, og vi vil kanskje vurdere et 
annet opplegg senere.

Et barnekor fra Imanuelkirken 
kom og sang fine sanger for oss, et 

Jspselig innslag.
Alle fikk «godteposer» med noe 

rart i, og gang rundt juletreet med 
julesanger hører selvfølgelig med.

En takk til festkomiteen for grei 
avvikling!

REFIEX
Torggt. — V. Porsgrunn

FRUKT- TOBAKK 
SJOKOLADE

‘Bultsekrolten

- I&..
%

TRE MANN FRA PORS TIL VM 
Etter det Nordiske Mesterskap er 
det klart for begge Porsgutta i 
ringen under VM i Munchen i 
begynnelsen av mai. Ved siden av 
disse er Thor Skarnes uttatt soir 
trener. De er nå sammen med de tr| 
andre som er uttatt, på en trenings 
leir i Danmark for å møte bes 
mulig rustet til VM. Vi får håpe < 
de er heldige med trekningen og t 
bør en plassering blant de fem se 
beste være innen re^1.

formann, gratulerer 
merketakerne og ønsker alle vel 
møtt til en ny sesong.

respektive rom, stillte alle 
med treningstøy klar foi

Hele 75 stykker var påmeldt, og 
ikke alle hadde såkalt turantrekk 
ETTER turen? Skulle gjerne sett 
hele gjengen i knickers og strømper, 
det er da trimtur?! Har imidlertid 
hørt at «slik var det tidligere». 
Tiden går og forandrer seg og oss ..

Humøret var imidlertid på topp 
hos alle. Maten var førsteklasses, 
(lapskaus), og det samme må sies 
om musikken.

Det var en alle tiders kveld med 
mye dans og moro. Vi ettelyser 
imidlertid flere av de unge!

prøvene til bronsemerket, 3 til 
sølvmerket og 9 til gullmerket. 
Videre utmerkelser:

Statuetten: Inger Lise Langli
Kruset: Mary Barth, Lillian

Elseth, Hildur Grønbeck, Ruth 
Jørgensen og Herdis Mørch.

Miniatyrstatuett: Eva Melby 
Andersen og Andreas Skilbred.

De to sistnevnte er de første i 
foreningen som har fått dette 
trofeet.

Utvalget, som har hatt Kjell
Meen som f__  , ~
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VB vandt 3-0
Der var tydelig frem

gang at spore i spillet, da 
VB i aftes vandt en sikker 
3-0 sejr over det norske 2. 
divlsionshold IF Pors på 
Vejle stadion.

Det norske mandskab, 
der i fjor spillede sig helt 
frem til slutspillet om op- 
rykning til 1. division, hvor 
de pudsigt nok blev brem
set af Molde - Vejles nor
ske venskabsby - var be
stemt ikke noget ueffent 
mandskab. Fysisk stærke 
og en god modstander for 
VB’eme at teste formen 
på.

Efter i flere kampe at 
have haft problemer især 
med afslutningeme, fik 
VB’eme mod IF Pors ri- 
meligt udbytte af mål- 
chanceme. Før pausen 
scorede Per Jørgensen og 
Gert Eg, og i anden halvlég 
gjorde Brian Bertelsen det 
til 3-0.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

detalj fomr

sett benyttet til å se Vejle «By 
night».

Turen til Vejle kom i stand 
gjennom en av våre spillere som til 
daglig går på skole i Vejle og som 
trener sammen med Vejle Bold- 
klubb, nemlig Leif Harald «Laffe» 
Bergseth.

Det var en sliten gjeng som 
ankom Porsgrunn sent søndag 
kveld, i snøslaps og regn var det 
ikke fritt for at vi kanskje skulle ha 
ønsket at vi kunne vært ennå et par 
dager, men dog «borte bra men på 
Vessia er det best».

respektive rom, stillte alle i bussen 
med tremngstøy klar for første 
treningsøkt. Første økta ble kun av 
kort varighet da vi skulle spille 
kamp senere på kvelden.

Våre motstandere for kvelden 
Vejle Boldklubb er ikke noe hvilket 
som helst lag i Danmark, hør bare 
her: seriemester 1. div. 1958, 1959, 
1972 og 1978. Cupmester 1958, 
1959, 1972, 1975, 1977 og 1981 og 
når jeg videre nevner at klubben 
°PP gjennom årene har fostret 
spillere som Allan Simonsen (daglig 
proff i Barcelona), Ulrick le Fevre 
(tidligere proff hos Borussia Møn- 
cheb Gladbach) og Jonny Hansen 
(tidligere proff hos Bayern Mun- 
chen), slik at motstanden vel skulle 
være meget bra.

Kveldens kamp ble spilt på en 
meget bra bane, årstiden tatt i 
betraktning. Resultatet av kampen 
ble tap med 3-0 men tapet til tross 
var spillere, ledere og sist men ikke 
minst trenerne godt fornøyd med 
utbyttet av kampen.

Fredag og lørdag ble det kjørt 
trening med to økter pr. dag ca. 4 
timer, treningene ble avviklet på en 
meget bra bane, men dog i et noe 
blandet vær.

Det ble jo tid til litt annet enn 
fotball for gutta og vi som ledere. 
Fredag etter første trening fikk vi 
satt av noen timer til shopping. På 
kveldstid ble det mest til av vi så på 
TV, noen tok selvfølgelig et slag 
kort, mens andre slappet av med et 
parti sjakk, der selvfølgelig Jan 
Halvor avslørte seg som den reneste 
«proff». Lørdag kveld etter tippe
kampen var også fri, denne ble stortB ■_ 

4c£Er
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Det gror ganske godt i Pors-fot- 
ballen for tiden, dette kan klarest 
sees gjennom at i løpet av vinteren 
og våren har flere av våre yngre 
spillere deltatt på landslagssam
linger og treningsleire for kandida
ter til våre landslag:

Kai Bråthen og Jan Halvorsen 
har vært uttatt til samling for U- 
landslaget, Jan Halvor stilte ikke 
pga. skade, men ble senere tatt ut til 
en ukes treningsleir som gikk av 
stabelen i Nederland.

Jan Olaf Jansen har deltatt på 
juniorlandslagssamling i Stavanger, 
her gjorde «Janne» et så godt inn
trykk at han ble tatt ut i en 16 manns 
tropp som har vært på treningsleir i 
Vest Tyskland i en uke.

Jarle Steen har i våres vært med 
^iå samling for kandidater til 
^Jittelandslaget.

Videre kan nevnes at vi også er 
meget godt representert på de 
lokale kretslag for lag i alders
bestemte klasser.

Men prikken over I’en mangler 
fremdeles, nemlig en spiller på vårt 
A-landslag, men vi har vel lov å 
håpe.
For første gang på mange år har 
A-stallen gjennomført en trenings
leir før sesongstart, årets trenings
leir fant sted fra 10. til 14. mars. 
Leiren ble lagt til Danmark nær
mere bestemt Vejle, der det jo blir 
mye tidligere vår enn her oppe.

Vi reiste fra Porsgrunn onsdag 
10. mars om kvelden til Larvik, der 

^i gikk ombord i «Peter Wessel» 
wm tok oss til Danmark. Over

farten til Fredrikshavn ble for noen 
en strabasiøs ferd, da værgudene 
ikke var på vår side, noe snøvær og 
høy sjø vel skulle bevise.

Turen fra Fredrikshavn og videre 
til Vejle ble gjort unna med buss, 
bussen ble som vanlig sikkert 
«kusket» av Finn Oddvar Hansen 
(eller kanskje vi skulle kalle ham 
noe annet, Gunnar W.?).

Ved ankomst Vejle et stykke ut 
på dagen fikk gutta kun kort tid til å 
sjekke inn ved Vejle vandrerhjem 
som skulle være vårt hovedkvarter 
fram til søndag morgen. Umiddel
bart etter at alle var plassert på sine
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