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GOD SOMMER!
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Anne Karin Martinussen, Anne Lise Hegdal, Siv Lien, 

Marianne Olsen og May Karin Bergslien.
Bak fra venstre: Turid Hiis (lagleder), Ann Kristin Blikra, Susanne Paz, Eli Stokke, 

Tanja Kristensen og Kjell Knutsen (lagleder). (Foto: PD)
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TEXACO

t

OMEGA

Alt i forsikring

Qo til

SKIENSKIEN

Duddi
Porsgrunn

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

3

Porsgrunn 
Sykkelverksted

Se også vårt store utvalg i 
BILREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

Spesialfinna i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221
Adresser til 
undergruppene:

Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT 

VASK - HJULAVBALANSERING

Branntakstbestyrer 

Anders Bj. Kassen 

Skolegt. 2

Tlf. 52238 - 50684 

Porsgrunn

Pors Boksegruppe 
v/Tom Gisle 
Skarnes 
3900 Porsgrunn

Pors Bandygruppe
Postboks 479 
3901 Porsgrunn

Hovedstyre: 
Duddi
Kjellevold Rød, 
Mellombrottet 6

I.F. Pors hånballgruppe 
v/Vidar Kristiansen 
Storveien 77 
3900 Porsgrunn

I.F. Pors damegruppe 
v/Liv Meen 
Porsgrunnsv. 348 
3900 Porsgrunn

Pors fotballavdeling
Postboks 450 
3901 Porsgrunn

Trim og idrettsutvalget
Kjell Meen 
Porsgrunnsv. 348 
3900 Porsgrunn

Pors Turngruppe 
v/Ragna Lorentzen 
Engerud 8 
3900 Porsgrunn

Innlegg til neste nummer må være 
red. i hende innen 15. september.

Trygg og DBS sykler 
Trygg mopeder 
Dekk og slanger 

Sykkeldeler 
Mopeddeler 

og reparasjoner

j-

VELKOMMEN 
til våre forretninger! 

KJØTT — DAGLIGVARER

TOLLNES — Tlf. 96 810 
10% på kolonial 

KLYVEGT. 25 — Tlf. 52 430 
Kjøtt — Kolonial 

KLYVEGT. 1 — Tlf. 50 292 
Kjøtt

Erik Studsrød Storgt. 184 — Gromstul 
Tlf. 50863

VESTSIDEN BENSIN & SERVICE
— HOLLØKKEN & CO. — 

Smedgt. 6 - 8 — 3900 Porsgrunn — Telefon 53410

FORMANNEN sierL—__________________________________

MUHojl

I/elevisjon

Det er sommer igjen, og vi er ferdig 
med et halvt idrettsår allerede. Kan 
vi så vise til resultater fra dette halve 
året? Ja, så absolutt.

På den idrettslige sektor har vi 
oppnådd gode resultater — krets
mesterskap som vanlig i bandy og 
som en gledelig overraskelse — 
også i ski. Vi har virkelig talenter å 
bygge på — bare vi greier å ta vare 
på dem. Med bedre treningsmulig- 
heter som vi har fått nå, burde det 
gå an å rekruttere mange, mange.

I boksing har vi atter en gang vist 
at det er i Porsgrunn det skjer. En ny 
Nordisk mester — riktignok med 
sine røtter på Rjukan — ble sluppet 
ut fra Thor Skarnes hender. Flott 
prestasjon, ingen tvil om det. Når 
avisene senere har skrevet om VM i 
boksing, hvor vi hadde to med — 
Per Carlenius og Terje Sveen, har vi 
forstått at innsatsen også der var

Redaktør:
Gudmund Madsen, 
Grønstcnsgt. 14 
3900 Porsgrunn

Kasserer: Hans Haukenes, 
Bjørntvedt, Skien

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

Norges 
Brannkasse

Frø
Alle synes vel det er hyggelig å få 
bladet. Derimot er det et annet 
spørsmål om inntrykket er det 
samme etler gjennomlesningen?^^ 
Hvis ikke kan vi kanskje selv gjøre 
vårt til at den blir bedre. Dc fleste 
tar spørsmålet avis og innlegg alt for 
høytidelig. Skriv ned hva som ligger 
.deg på hjertet. Benytt gjerne 
"Porsgrunnsdialekten, så kan du få 
hjelp til ortografien om du vil. 
Stilen er imidlertid din egen. Og 
nettopp den cr det som skaper liv i 
et blad. Mange innlegg — store eller 
små — i hvert nummer, det må være 
målet. Deri ligger gleden og varia
sjonen i et medlemsblad.

PORSMERKENE
Det er fremdeles mulig å få kjøpt 
rimelige Porsmerker. De koster 
ikke mer enn 15 kroner, noe som 
skulle være overkommelig for de 
fleste. Alle medlemmer burde ha et 
Porsmerke på jakkeslaget, og der
med vise alle hvor de hører hjemme. 
Spør noen i styret for gruppa de. De 

kkan skaffe merkene.

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

Z 
Seniorklubben 
Birger Gundersen 
Ånnerød

/©(PTTOEkA

A.bemo mm» 
ywsQmsm5 

/røt’20RSGRUHN

Brustrøket — Porsgrunn 
Telefon 50 937

imponerende. Vi gleder oss til å se 
fortsettelsen. Og det er ikke bare 
disse vi har å stole på, tenk bare på 
Jon Paulsen.

Det har vært blandet det som har 
vært vist av våre fotballspillere 
denne våren. Vi håper alle at det 
snart må være slutt på skadepro- 
blemer, slik at det kan ytes 
maksimalt igjen. Da tenker jeg 
naturligvis på Alaget. Men vi har 
heldigvis mer å glede oss over. I de 
yngre klasser går det bra, kan vi lese 
av tabellene. Det arbeides meget 
godt med de yngre, man satser 
virkelig kvalitativt, og dette må gi 
resultater på sikt også.

I tillegg kan vi så fortelle om et 
mesterskap som var meget kjær
komment, nemlig det som 11- 
årslaget vant her i vår. Når man 
tenker på de dårlige treningsforhol
dene som dette laget lever under, ja 
hele håndballgruppa forresten, er 
det mer enn fantastisk godt gjort. Vi 
gleder oss på foreningens vegne. 
Når samme laget etterpå går bort og 
vinner Saga-Cup i konkurranse 
med over 40 andre, må vi bare gi oss 
over i likhet med hva «pappa» 
Vidar gjør. Dette er nemlig hans 
«unger» og det kan virkelig bli noe 
av dette laget — om de bare 
fortsetter å ha det like moro som de 
har det nå.

Og det med moro bør stå i 
høisetet for våre yngste. Det er en 
riktig vei man er inne på i fotball 
med miniputt-turneringen. Unger 
skal føle at de har glede av leken 
med lærkula, ikke alltid merke 
gravalvoret. Det er viktig at vi 
prøver å legge forholdene til rette på 
ungenes premisser — ikke på de 
voksnes. Det er en fin start som er 
gjort fra juniorstyrets side. Bare 
fortsett.

Til slutt skal bare nevnes at STUI 
har bevilget oss 35000 kroner til 
lysanlegget i Rugtvedtkollen. Det 
arbeides med tegninger til håndball
bane, hovedstyret har nok av 
planer.

God sommer til alle.

A \Uv\A

i takt med tiden!



og Idrettemerkeutvalget

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 - V. Porsgrunn

Moderne klær for deg!

Kjell

SPORT
5

INTERSPORT

1

God 
parkering Inngang fra Storgt. 

eller Fergegt.

fra Lundetangens Bryggeri,
Tlf.: 21540

HVER 
DAG!

TLF. 51 012
DIREKTE:
TLF. 54 955

Alt i sjokolade, tobakk og blader 
AUTOMATER

FLIPPER KROA
Klyvegt. 27

adidas støvler
- like kjent som 
fotballen 
selv!

Stort utvalg hos:

HANDELSTORGET SKIHM 
STORGT. 128 PORSGRUNN

KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

• A/s
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....

en butikk i Ø-kjeden 
Nordentorget, Porsgrunn

SNADDER
Storgt. 178, Porsgrunn

Drikk ___

prøven. For disse arrangerte utval
get 5. mai en tilstelning på Klubb
huset hvor det ble delt ut diplomer 
og merker. Hyggelig var det jo at 
Eva Melby Andersen og Andreas 
Skilbred ble tildelt Miniatyrstatuet- 
ten. De er de første i foreningen som 
har fått dette trofeet.

Jeg ønsker dere alle en god 
sommer og vel møtt i Trimløypa og 
på Stadion etter ferien.

SKAU

Per Carlenius forhånds- 
uttatt til junior-EM
Per Carlenius, Jan A slam og[ 
Simen Auseth er av Norges f 
Bokseforbundforhåndsuttatt til\ 
EM i boksing i Schwerin i tiden | 
4.-12. september. s

De tre forhåndsuttatte skal] 
delta i Balatonturneringen i] 
Ungarn. (

Vi ønsker Per Carlenius lykke s 
tiI!

Ut sikl fra trimløypa mot Hydroanleggene
Utvalget har igjen begynt merke prø
vene på Stadion. Hver tirsdag og 
torsdag er utvalget på plass, så del er 
bare for våre medlemmer å møte opp 
å avlegge merkeprøve.

Hold deg i form! Gjør noe for å 
holde deg frisk! Du kan hvis du vil!

Som kjent er trimming kommet 
med som øvelse. Vi håper at flest 
mulig tar vår fine trimløype i bruk. 
Målet i år er at vi slår fjorårets 
rekord på 60 medlemmer som avla

Stikk innom
ISl3 AUTOUTSTYR

Årsmøte i håndballgruppa
komme en idrettshall på Vessia noe 
som ikke minst både håndball og 
turngruppa ser fram til. Behovet er 
enormt.

Årsberetning og regnskap ble 
enstemmig godkjent. Av regnskap 
og beretning går det frem at 
gruppas tillitsvalgte har gjort en fin 
innsats. Likeledes har valgkomiteen 
gjort det bra da deres innstilling ble 
enstemmig. Valget gikk unna på 
rekordtid.

Formann Gunnar Ohren, sekre
tær Gro Jørgensen og 1. varamann 
Leif Asphaug gikk ut av styret og 
ble overrakt hver sin blomsterbu
kett for sin innsats for gruppa.

Form, i hovedforeningen Duddi 
Kjellevold Rød hilste fra hovedfo
reningen og gratulerte med den fine 
innsatsen.

mai avholdt håndballgruppa sitt 
årsmøte i klubbhuset, ledet av 
formann Gnnar Ohren.

Håndballgruppa kan for seson
gen som har gått, utvilsomt se 
tilbake på den beste sesongen i 
gruppas historie. Det gjelder både 
resultatsmessig og tilskuddsmessig. 
De er nå oppe i nesten 100 
medlemmer og omtrent alle disse er 
å finne på håndballbanen.

Hovedforeningen er nå i full gang 
med planleggingen av en håndball
bane ved stadion. Tomtespørsmålet 
er løst og Morten Næss har 
utarbeidet tegninger av banen som 
nå er sendt inntil STUI for 
godkjennelse. Går alt etter planen 
kan vi vel gjøre regning med at 
banen er klar fra neste sesong. Vi får 
håpe at det i nærmeste fremtid må

for sommeren 
fra kr.
49,-

Intersport Porsgrunn AA
Meieritorvet - Tlf. 52102

BOKSEGRUPPAJ 
I TOPPELITEN
Pors-bokserne har så visst ikke 
tenkt å sitte å drømme om gamle 
storhetstider. En nordisk mester- 
tittel, 1 senior-gull, 1 senior-sølv, 1 
junior-gull, 1 ungdoms-gull, for å 
nevne noe. Det er få klubber som 
har slike meritter å vise til. I løpet av 
de 10 siste år har Norge erobret to 
mestertitler i Nordisk. Begge meste
re fra Pors!

Petter har fått sine arvtakere.
Den som bør fremheves mest, er 

vel vår nybakte nordiske mester Per 
Carlenius. Den som intet våger — 
intet vinner, sies det. Ingen andre 
våget å stille opp mot den finske 
elitebokseren. Per våget, — og vant. 
Per blir bedre og bedre, og har evner 
til å gjøre det meget bra i fremtiden. 
En skal aldri utnevne folk til 
internasjonale storboksere og skape 
de helt store forhåpninger, jeg sier 
bare: Se opp for Per.

Boksegruppa håper å få beholde 
Terje Sveen også i neste sesong. 
Terje har fått seg et aktet navn også 
utafor Norges grenser, og har 
derfor virkelig fått bryne seg mot de 
«store». Dette har han gjort meget 
bra. Terje har vært plaget av 
_________________________
Det nye styret fikk følgende sam
mensetning:
STYRET
Formann Vidar Kristiansen. 
Viseformann Britt Knutsen. 
Sekretær Karin Hansen.
Kasserer Karin Dalevoll. 
Styremedlem Gro Haukedal.
1. Varamedlem Gunnar Ohren.
2. Varamedlem Siri Aaltvedt.



f

Nytt fra

V. Porsgrunn

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 51404 - Porsgrunn

Alfred Sport
Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

BRUK BYENS BANKER!
FOR BREVIK# EIDANGER OG PORSGRUNN

bbwig

7

SPAREBANKEN

Porsgrunns Auto %
Vallermyrene

A 
S

BJØRNSTAD 
Ttt. 52 432 
NORDENTORGET 
JØNHOLT GARTNERI 
■Bl. 51 344

Disse fikk innsatspokaler: Foran fra venstre: Beate Kristiansen, Anne Elisabeth Hansen, Mai 
Karin Bergstrøm. Bak: Kjellfrid Knudsen, Trude Austad, Ine Andersen. (P. D. foto: Endre)

ALTI PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

Vestsiden
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

SPORTSHUSET 
Sykler - mopeder og påhengere.

Tlf. 53594

Totamarksbankon
Avdeling av Bøndernes Bank as

DnC
Den norske Creditbank

BELCOI musikk IMPORT
Torvgt. 12 — Porsgrunr^/es^^^^^^^^^^

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

FnoMrfoandler

sykdom, og ikke fått den uttelling : 
som han håpet. Han har hatt flere 

^fcsvært jevne kamper mot toppen i 
“Europa, og jeg vil våge den påstand 

at han i neste sesong fyller avisspal
tene.

Ungdomsmesteren Jon Paulsen 
er et fryktet navn. Trønderne stilte 
en av sine sterkeste og beste boksere 
i NM. Jeg skal innrømme at jeg • 
hadde mine tvil om han ville greie 
det. Men Jon hadde bestemt seg! 
Trønderbokseren fikk en kamp han 
sent vil glemme.

Hans O. Amundsen sølv i ung
doms NM, har også satt sine finger
avtrykk på syltetøyglasset. Han er 
elegant og teknisk, og med litt mere 
styrke skal han bli uhyre vanskelig å 
slå i tida framover.

Øystein Henriksen junior-bokser 
og forholdsvis ny i gjengen, range
rer blant de beste i Norge i sin 
klasse. Øystein har også vært en

Det har skjedd store ting i håndball- 
gruppa siden sist. Som sikkert de 
fleste vet nå så har vi fått vårt første 
KM på pikesiden, nemlig Piker 11 år. 
Det er et lag som virkelig har satt seg 
i respekt rundt i de forskjellige 
hallene i fylket. Det er en gjeng med 
en trenings iver og innsats en skallete 
lenge etter, og sist men ikke minst

Tr. numme”s
blomslersenter

DISTRIKTETS STØRSTE MUSIKKFORRETNING 
FINNER DU PÅ VESTSIDEN

hånballavdelingen

snartur innom landslaget i denne 
sesongen.

Alle de nevnte boksere er lands- 
lagsfolk som hevder PORS’ og ikke 
minst Norges ære i ringen.

Og Pors har flere. Dagfinn 
Sandnesmoen og Per Ivar Ekeberg 
for å nevne noen. Og vi lover 
overraskelser!

Thor Skarnes skal ha mye av 
æren for den store framgangen for 
våre boksere. Han har internasjonal 
rutine og evne til å tilføre bokserne 
det som trengs for å komme noen 
veg i det harde internasjonale 
bokseklimaet i dag.

Neste sesong får Pors Dag 
Hoseth fra Rjukan BK i sin stall.

Jeg våger påstanden at kommen
de sesong blir en av de som virkelig 
kommer til å bli husket i bokse- 
gruppas historie. VI GLEDER 
OSS!

KREFSMESTRE P 11 år: Foran fra venstre: Turid Hiis (assistenttrener), lagleder Vidar 
Kristiansen, Marianne Olsen, Mai Karin Bergstrøm, Catrine Gumø, Ann Kristin Blikra, Anne 
Lise Hegdal. Bak: Susanne Pac, Siv Merete Lien, Anette Zakariassen, Eli Stokke, Ann Karin 
Martiniussen. (P D foto: Endre)

laget er fullt av talenter så jeg ser 
fremtiden lyst i møte hvis de kan 
fortsette med den treningsiveren. For 
en ting er sikkert - trening, og atter 
trening det gir resultater.

Prestasjonen den er stor når en 
tenker på at vi ikke trener i hall, men 
i en trang gymnastikksal på vessia 
vinterstid.

Nok en gang gratulerer jenter!

Jeg skrev for et par år siden i 
bladet her at hvorfor de ha bedre 
håndballspillere på Borgestad, Lan
gesund, Bamble og Gjerpen o.s. v. Det 
måjovære talenter på Vessia også? Vi 
må miste respekten for de skrev jeg, 
og det er vi nå i ferd med å gjøre, det 
har vi bevist i år.

Cup-turneringen er nå i full gang. 
Dessverre for oss er nå 2 av de 
cupene vi var påmeldt avlyst på 
grunn av dårlig deltakelse, men 
Caga-cupen gikk og med ny suksess 
for Pors P 12 år. For andre år på rad 
tok vi seiren i klassen (26 lag) og 
nok et napp i den vandrepokalen. P 
14 år var også der og gjorde en god 
innsats. Samme helg hadde P 16 år 
og P 18 år tur til Kristiansand og 
spilte en turnering der, uten og nå 
helt til topps, men etter de rappor
tene jeg har fått har de ingen grunn 
til å skamme seg over resultatene. 
Da reiselederne Gro J..og Mette også 
hadde bare rosende ord om jentene 
så har turen vært vellykket. Samme 
helg var også de to nye laga ute i en 
turnering i Stavern. Rapporten jeg 
har fått derfra var også oppløften
de. P 10 år spilte to kamper. Tapte 
knepent for Fredensborg men slo 
Stag 12-0. G 12 år hadde to tap, noe 
som også var ventet. Vi spilte her 
med et lag som holder alderen ett år 
til i den klassen. Forts, side 10
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Tom Edvardscn, Jørn Mclum.

(Foto: Varden)
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(Foto: Varden)
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Vi takker alle aktive i junioravdelingen og medarrangører for god innsats!

PORS STADION
Thor 9

8

PORS 
2. 

LAG

Maskotten røpet ikke taktikken, 
men en hyggelig og representativ 
kar.

Etter kampen - gode kamerater 
med og uten fotball.

PORS
1.

LAG

1 w
START TURME58ME

Vellykket Pors-turnering
Turneringen ble et mønsterarrangement i 
Pors-regi, og det må være hyggelig å stå som 
arrangør når en kan få så mye hjelp som 
Pors her fikk. Hele junioravdelingen med 
foreldre hjalp til på forskjellig vis i en tur
nering som nå er kommer for å bli. Forøvrig 
var det hyggelig å se den disiplin og hyggelige 
tone fra alle. Både spillere, lagledere og 
foreldre oppførte seg eksemplarisk og for
mannen i Pors jr. avdeling, Gunne Bjørn- 
stad, sa at alle var med på å skape en fin 
turnering.

MPIDM 
tildelt

DIPLOM
tildelt

(Foto: Varden)

r> - '
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Sri

6 fotballbaner på Pors Stadion?
Miniputter-barn under 10 år spiller på halve 
banen, på tvers og mot håndballmål. Dette 

; ble første gang prøvd i fjor med Pors- 
miniputt turnering som «prøveklut». Suk
sess. Fra og med neste år vil dette bli 
obligatorisk.

Barneidrett skal være lek og gøy. Denne 
turneringen var det. Ved andre anledninger 
har overabisiøse lagledere, foreldre og 
«forståsegpåere» hatt overtramp og presset 
barna unødvendig.

Norges Idrettsforbund har fattet følgende 
vedtak: «Omfattende konkurranser for barn 
under 10 år skal ikke finne sted»?

Vi får håpe den sunne fornuft seirer slik at 
det også i fremtiden kan arrangeres «sosiale 
samvær» som denne turneringen. Barna 
fortjener det!

—— PORS STADION «.J

QOffSTÅRT TURNERING

i

Bak fra venstre: Mads Nygaard. Audun Nilsen, Runar Numme. Per Åge Eriksen, 
Rolf Arne Nilsen, Tomas Vonstedt, Joachim Johnsen, Fredrik Bach.
Foran fra venstre: David Olsen, Sven Erik Karslbeck, Stig Amundsen, Asgeir
Sneltvedt, Anstein Jensen, Erik Frydenlund. (Foto: PD)

Bak fra venstre: Per Madsen, Kjetil Bjørnstad, Hans Fredrik Hanse, Trond Hansen, 
I erje Natedal, Kent Inge Dahl, Morten Hagøy, Kai Benjaminsen, Alf Andre, Saastad. 
Foran fra venstre: Lasse Guldbransen, Tomas Lunde Jensen, Rune Østensen, 

(Foto: PD)

///z' 1982
Hvor er ballen - kanskje i «nabokampen»? 6 baller var i spill i 12 
limer avbrutt av brusrap og gøy.

P

i >'/// 
llOiSTART TURNERING

3 »

1 *' ^0^ j 1 H / / 
Dn®

En fotball- og familiefest
350 miniputtspillere - 24 lag fra Telemark,- 
Vestfold og Buskerud - 96 kamper fordelt på 
6 baner - 12 timer med fotball week-end 5. 
og 6. juni - brus, is pølse, rundstykke, 
potetløv og «ballongkoe» - lagledere, 
foreldre - foresatte - bestemødre - bestefedr^ 
- tanter - onkler - nye venner og kanskje en 
«kjærste» - århundredes regnskur under 
Barnas Dag-toget - diplom med bilde til alle 
og kanskje noen blå legger.

L..- 1 TL my L .
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Bnkkekonstruktor: Aasmund Ørvlk
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DUGNADSGJENGEN SLAPPER AV PÅ 
TOPPEN AV RUGTVEDTKOLLEN 1929 
Fra venstre: Kristen Barth. Thorleif Aasland. 
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Ferdig i 1989
Av finansieringsplanen går det fram 
at Telemarksbakken vil stå ferdig i 
1989. Da med flomlys, garderober 
og varmestuer for publikum, vann
tilførsel og maskineri for snøka- 
noner. Driften av anlegget er 
kalkulert til 84000 kroner. Det er 
Heistadmannen Aasmund Ørvik 
som har vært bakkekonsulent for 
Telemarksbakken. Den har et fall 
fra toppen og ned til sletta på 106 
meter. Hastigheten for hopperne på 
hoppkanten vil være 91 km.t. Det 
kritiske punktet vil ligge på 88 
meter.

beløpe seg til 1,6 mill, kroner. Dette 
omfatter bakkelegeme, dommer og 
trenertribuner, måler og løpertrap- 
per, maler for bakkeprofil og 
tekniske installasjoner for gjen
nomføring av rennarrangement. 
For Porsgrunn og Skien kommuner 
vil andelen beløpe seg til 50.000 
kroner i første omgang. Resten er 
forutsatt dekket av STUImidler, 
kommunale og fylkeskommunale 
tilskudd, egne midler og dugnad. 
Kommunene vil derfor få et flott 
anlegg til en billig penge, dersom de 
svarer ja til finansieringsspørsmå- 
let.

TELEMARKSBAKKEN
PÅBEGYNNES I ÅR? M

to stykker, så skulle det være noen 
av våre lesere som kjenner disse er 
vi takknemlig å få disse.

Som vi nevnte i forrige nummer 
skal skigruppa bygge om Store- 
rugtvedt til en moderne bakke i 
samsvar med sentralbakken. Første 
byggetrinn ble gjort i fjor så nå står 
2. byggetrinn for tur. Bl.a. skal det 
bygges stillasje, dette for å få en 
brattere og kortere overfart. Ellers 
vil så hele bakken få en flatere 
profil. Her som i alle tidligere år 
satses det mye på dugnad fra 

bildet i 1919 mangler vi navnene på gruppas iherdige slitere.

gruppa. Det er aldri nei i hennes 
munn. Vel fortjent Turid!

Underholdningen var i de beste 
hender med 18 års laget. Siri R. og 
Karin høstet stor applaus for sin 
måte å immitere på. Matlysten var 
det ingen ting å si på. 10 kg pølser, 
120 rundstykker og 3 kasser brus 
gikk med.

Til slutt vil jeg takke trenere, 
lagledere, styre og alle som har vært 
med og kjørt til kampene for i år og 
ønsker vel møtt til neste‘sesongsom 
starter med trening tirsdag 27. juli 
på Vessia. yida,..

DUGNAD OG ATTER DUGNAD
Som dere ser har vi en artikkel 

om byggingen av Sentralbakken 
som vil ligge ca. 100 meter innenfor 
Rugtvedtkollen. For over 20 år 
siden la Pors Skigruppe frem planer 
om å bygge en sentralbakke her. 
Men det måtte gå over 20 år før man 
kom til enighet å plassere bakken 
her.

Eierforhold
Det er nedsatt en egen utrednings- 
komite som skal se på eierforhold 
og driftsforhold av Telemarksbak
ken. Sentralbakkekomiteen ser det 
riktigst at idretten påtar seg ansvar
et for driften, men innenfor for
svarlige økonomiske rammer. Alt 
tyder på at skikretsen kan gå igang 
med dugnadsarbeidet inneværende 
år. Det står og faller på om 
politikerne følger opp — men alt 
tyder på at man legger alt til rette 
slik at man kan bringe hoppsporten 
og vintersporten opp på et inter
nasjonalt nivå i Telemark.

I den anledning har vi funnet 
frem to bilder fra den første 
dugnadsgjengen i Rugtvedtkollen. 
Bildene er fra 1919 og 1929. På

DUGNAD I RUGTVEDTKOLLEN 19. OKTOBER 1919
Sittende fra venstre: 1. Ragnar Knudsen. 2. Fritz Weber. 3. Frank Olsen. 4. Thorleif Olsen. 5.
Reidar Mørch. 6. Nils D. Juul(form. i hovedstyret). 7. Abraham Kristensen. 8. Kaare Mørch. 9. 

??? 10. Eivind Rølland. 11. Hugo Weber.
Slående fra venstre: Gunerius Olsen. 2. Doffen Olsen. 3. Alfred Larsen. 4. Birger Olsen. 5. 
Reidar Olsen. 6. Bjarne Wright. 7. Ingolf Throndsen. 8. Halfdan Kristensen. 9. Olaf Weber. 10. 

John Kjellevold. 11. ??? 12. Rolf Mørch. 13. Trygve Kristensen. 14. Leif Mørch.

Åh;.
éÉi.'
I mer enn 20 år har hoppinteresserte i Grenland ivret for den til enhver tid like 

Aktuelle sentralbakke. Men det voldsomme engasjement til tross: Ingen bakke 
er foreløbig bygget innen Norges Skiforbunds område IV.

Nå skal derimot store ting skje. Om fattige to år vil nybakken stå hoppklar 
— i Rugtvedtåsen — ifølge sentralbakkekomiteens formann, Tor Eia.

Vel 90 meter venter man å kunne hoppe når bakken er utbygd etter første 
byggetrinn i 1984. Da vil Grenland kunne ta på seg arrangementer av såvel 
nasjonalt som internasjonale storrenn. «TELEMARKSBAKKEN» vil være det 
eneste storbakkeanlegg i Telemark, Vestfold og Agderfylkene.
Formann i sentralbakkekomiteen 
sa på en pressekonferanse i Pors 
Klubbhus at man vil bygge et anlegg 
for hele fylket, og at den nye 
Telemarksbakken vil være blant de 
mest sentralt plasserte i hele landet. 
Et slikt anlegg er nødvendig for å 
bringe hoppsporten i Telemark 
oppover igjen, sa Tor Eia.

Idrettsforeningen Pors (Lyn) er 
stiftet 25. mai 1905. Det første året 
hadde foreningen bare fotball på 
programmet, og som bane ble 
benyttet en slette i Askedalen. A 
1906/07 ble skisporten opptatt, og de 
første renn ble holdt i bakkene ved 
Rugtvedt. Et par år senere ble 
Vab akk en tatt i bruk.

Skigruppas medlemstall øket jevnt 
og kravet om en god skibakke ble 
sterkere og sterkere. Og i 1919 ble 
denne store oppgave løst på en 
lykkelig måte ved anlegget av 
«Rugtvedtkollen» tett ved det sted 
hvor foreningen hadde sine første 
hopprenn. Bakken ble betalt med 
2000 kroner, og det er senere nedlagt 
flere lusen i den. Også ved dette 
anlegg som ved fotballbanen ble 
størstedelen av arbeidet utført ved 
medlemmenes hjelp, og det er jo også 
grunnen til at man så billig har 
kunnet anskaffe seg en bakke sonQ> 
var en av landets beste.

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.

TOPPEN AV RUGTVEDTKOLLEN 1929

Halfdan Eltvedt, Hugo Weber og Andreas

I den anledning tar vi frem litt 
historikk fra den gang vi startet opp 
i Rugtvedtkollen i 1919:

JRugtvedtåsen
^trenland skikrets kan nå presen

tere tegninger og finansieringsplan 
for Telemarksbakken. Lokaliserin
gen er lagt til Rugtvedtåsen, ikke 
langt fra Pors’ skianlegg. Bakken vil 
bli liggende innenfor Skien bygren
se, men bare 4 kilometer fra 
Porsgrunn sentrum. Dette vil være 
et samarbeidsprosjekt mellom 
Porsgrunn og Skien kommuner, 
Telemark fylkeskommune, Tele
mark Idrettskrets og Grenland 
Skikrets. Anlegget vil bli liggende 6 
kilometer fra Geiteryggen flyplass 
og har innen en avstand av 8 
kilometer ca. 750 pensjonat og 
hotellsengeplasser.

Fortsatt fra side 7 r \ f n
HÅNDBALLGRUPPA >

Vi har nylig holdt avslutningsfest 
som markerte slutten for sesongen 
81-82. Det ble en vellykket fest på 
alle måter da 70 stk møtte frem. 
Kretsmesterene ble behørig hyldet 
med diplomer og pokaler. Innsats
pokalene for sesongen tilfalt May 
Karin Bergslien, Anne Elisabeth 
Hansen, Trude Austad, Beate Kris
tiansen, Ine Andersen og Kjelfrid 
Knudsen.

Turid Hiis ble tildelt en flott gave 
av 16 og 18 årslaget for sin innsats i 
10

Sondre Norheim
Sentralbakkekomiteen ser byggin
gen av Telemarksbakken som en sak 
for hele fylket, og som en videre
føring av over lOOårige tradisjoner 
som så dagens lys i Morgedal med 
Sondre Norheims vidjebinding.

Det skal derfor lages 100 numme
rerte eksemplarer av en minneplatte 
med Norheims berømte ski og 
bindingskonstruksjon. Det er morge- 
dølen Eivind Strondi som har tatt på 
seg arbeidet med å skjære slike 
minneplatter i tre. De vil bli solgt for 
5000 kroner pr. stykke og vil ventelig 
innbringe 400.000 kroner netto, som 
skal gå med til finansieringen av 
Telemarksbakken.

Billig for kommunene
Det første byggetrinn er beregnet 
utført i perioden 1982/83 og vil
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Byens mest populære An dr, AasDaindEsso service V. PorsgrunnUNDOMSBUTIKK

TOYOTA
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De får alt hos oss!

Egil
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Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 — Porsgrunn

FRUKT - TOBAKK 
SJOKOLADE

Hensikten er å gi nytt styre oversikt over 
materiell, for bedre å kunne ivareta verdier.

v/ Broen 
Storgt. 84b — Porsgrunn 

Tlf. 50834

Når det gjelder 
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

HOVEDSTYREMØTE 7.6 1982 Kl.
18.30 i klubbhuset

Sak A.:
Protokoll fra møte 20.4.82.
Enstemmig godkjent. Var utsendt.

Sak B.:
Representasjon.
Boksegruppas årsmøte 27.5.82.
Håndballgruppas årsmøte 7.5.82.
Formannen møtte.

Sak 74/82:
Skriv fra T.I.K. Tippemiddelsøknad. Må 
være innsendt innen 1.7.82.

Sak 75/82:
Skriv fra Telemark Fylkeskommune. Søk
nadsskjema for utstyr.
Formannen redegjorde kort vedr, søknads
skjemaene, og framgangsmåten. Søknads
frist 1.7.82.
Kopi sendt gruppene.

Sak 76/82:
Skriv fra Televerket.
Gjalt bruk av stolpe i lysløypa. Kopi og svar 
på søknad fra Thor R. Jensen. Enst, 
godkjent.

Sak 77/82:
Div. skriv fra T.I.K.
A. Nye adresser, nytt idrettsanlegg og nytt 
særutvalg.
B. Idrettssendinger i TV. Kopi til gruppene.
C. Referat fra krets og lagledermøte 20.3.82.
D. Trimtilbud.

Sak 78/82:
Fra Norges Brannkasse.
Besiktigelsesrapport etter innbrudd.
Sak 79/82:
Arkivrom.
Utsatt fra forrige møte. Er i igang. Løses 
etterhvert.

Sak 84/82:
Andre saker.
A. Forsikring.
B. Innbrudd kiosker-boder.

Sak. 80/82:
Kommunal søknad for 1983. Underlags- 
materiell.
Beretning og regnskap fra siste årsmøte må 
skaffes til veie fra gruppene. Prisoverslag på 
tiltenkt utstyr fra leverandør må følge med. 
Gjelder ikke forbruksvare, men mer per
manent utstyr. Må være hovedforeningen i 
hende i løpet av august.

Sak 81/82:
Diverse reklame.
A. Rjukan Fjellstue.
B. Spoorong.
C. Krystallpremier-Glasshjørnet.
D. Volley-Nor.
E. G.K. Pedersen, Danmark.

Sak 82/82:
Skriv fra Trim- og Idrettsmerkeutvalget.
Søknad om bevilgning til Natursti.
Enstemmig bevilget 2000,- kroner.

Sak 83/82:
Gaver og oppmerksomheter.
A. Gave Per Carlenius.
B. Blomster Thor Skarnes. Nordisk mester- 
terskap.
C. Bårebukett ved rådmann Helge Dolvas 

begravelse.

Vestsiden 
Blomsterforretning 

Egil Hiis
Tlf 51 730 — V. Porsgrunn

Blomster for alle anledninger 
i inn- og utland.

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

REFLEX
Torggt. — V. Porsgrunn

Quksekroken
______________ OTTEN A.S .

ucotoidcno-Qjcotcotuc

FRA HOVEDSTYRET

Telefon.51632 — 3900 Porsgrunn

4. Alle overføringer av penger fra en 
gruppe til en annen skal heretter skje pr. 
bank eller postgiro, og ikke med kontanter. 
Dette av hensyn til kontrollen. Hoved
foreningens kasserer bes derfor sette opp en 
oversikt med de respektive gruppers/av- 
delingers postgironr. til fordeling til alle 
kassererne.

Porsgrunn, den 2. mai 1982 
Leo Web er

Hovedforeningens bekreftelse imøtesees: 
Egil Brattberg, Duddi Kjellevold Rød.

Dng.

//JØRGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Tlf. 95 847 — 97 506

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park"

II 
I

Sak 72/82:
Bemerkninger fra revisor til revisjonsproto
kollen.
Formannen redegjorde kort fra bemerk
ningen, som er gjengitt ved korrekt avskrift 
under.

Tilstede:
Duddi Kjellevold Rød, Hans Hansen, Unni 
Johannessen, Rolf Myrmoen, Helge Olsen,

Meen, Kjell Meen, Terje Hansen, 
^Binnar Thorsen, Anders Kassen, Terje 
Nygård, Erling Støland, Britt Knutsen, Eva 
Birkeland og Egil Brattberg.

Forfall:
Ingar Tennefoss og Basse Hansen.
Ikkemøtt:
Gudmund Madsen.
Saksliste:

Som følger. Formannen ønsket velkom
men.

Til Hovedforeningen:
1. Boksegruppas regnskap er ikke revidert. 
Regnskapet bes innlevert for revisjon innen 
14 dager.
2. Oversikt over medlemskartotek. Inn
betaling av kontingent. Hvem sitter med 
disse oversikter?
Trcningsavgifter.
Kontrollerbare lister skal heretter følge 
regnskapene.
3. For å få oversikt over våre verdier 
representert ved materiell, skal heretter ved 
vært regnskap fra foreningens grupper/av- 
delingcr settes opp en materielloversikl. 
Eksempel:
Hva del er

Skrivemaskin
Når kjøpt

1.1.82.
Pris

Kr. 250,-

sen *

At vi kan smykke oss med å være 
Telemarks største idrettsforening, 
er en kjent sak blandt våre 
medlemmer.

Men, dette forplikter så avgjort. 
Jeg tenker da på alle de ulike saker 
og henvendelser som kommer til 
Hovedforeningen fra kommune, 
fylke, firmaer og ikke minst fra 
grupper og avdelinger innen våre 
egne rekker.

Alt dette er ting som direkte eller 
indirekte gjelder oss medlemmer, 
og som i hovedstyret, må få en så 
seriøs behandling og løses så langt 
opp imot det riktige som er mulig. 
Med dette vil for første gang 
«Porsere» gjennom vårt «husorgan» 
B seg servert et referat fra et 
hovedstyremøte. Dette mener styret 
kan være av verdifull og opplysende 
karakter, i vårt arbeide for å holde 
kontinuiteten innen foreningen, 
samt kontakten med kommune, 
fylke og stat.

En del av disse instansers admini
strasjon har jo utviklingen ført vår 
virksomhet inn i, selv om vår del og 
innsats eller bidrag er basert på ren 
dugnad.

4> ty
Vi vil be våre medlemmer støtte 

opp om Telemarksbakken og håper 
om ikke alt for mange år kan se et 
virkelig skieldorado i Rugtvedt- 
åsen. Dette har jo vært skigruppas 
drøm i mange, mange år. Vi ønsker 
bakkekomiteen med TOR EIA i 
spissen lykke til med TELE
MARKSBAKKEN.

-^^.Aspelin
"WStormbull Porsgrunn A.S

Tidl. Johan Jeremiassen A.S Teit. 035/ 54 052

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

Sak 71/82:
Skriv fra P.K. Tilskudd til drift, inventar og 
anlegg 1982.
Kopi til gruppene og revisorer, inventar: 
21.700,- kr. Anlegg: 24.000,- kr., og 
Drift: 32.000,- kr.
Driftsmidlene taes 
høsten.

Sak 73/82:
Skriv fra TI. K. vedr, respekt og overholdelse 
av Helligdagslo vgivningen.
Kopi PÅ NYTT sendt til gruppene. Skrivet 
MÅ gjøres kjent i gruppene.
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PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

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

Fra turngruppa, vedr. Fane. Vansker med å 
få den med seg på reiser. Enkel og lett 
koffert skal lages.

Skriv fra ST Ul. 35.000,- kr. bevilget på utfør l 
arbeide. Lysanlegg i Rugtvedt.

Melding til Fritidskontoret om formann- 
skiftet i håndballgruppa og Boksegruppa. 
Brattberg sender melding om dette.

NESTE MØTE 24/8-82. KL. 18.30 TIRS
DAG

Junioravdelingen:
Formann: Kjell Steen
Juniorlag:
Oppmann: Jarle Steen
Medlem:
Jørgen Vik
Smågutt:
Oppmann: Rune Karlsen
Medl.: Trond Olsen
Medlemmer:
Roar Sten Olsen
Sven Hansen
Bjørnar Natedal
Materialforvalter:
Styret bestemmer på et senere tids
punkt.
Avisprotokoll:
Trine Heibø Knutsen
Gunn Inger Helgetveit
Valgkomite:
Tor Helge Halvorsen
Thrond Kjellevold
Erik Bie Johannessen

I
......'/x** -

Nå målet med en konto i:
KREDITKASSEN

- bank for folk flest

I

B S

Regnskap fra bokselandskampen mot Wales. 
Dette må bringes i orden, før andre 
planlagte arrangementer av større format 
kan gjennomføres. Revisor tar seg av opp
følgingen av dette.

:n. —F. V

lic

Hans Hansen redegjorde fra sitt arbeide 
med å komme til en varig ordning med 
grunneier Tinnesand, hvor lysløypa berører 
vedkommendes eiendom i Askedalen. Der 
bør skrives en avtale mellom Tinnesand og 

^Pors. Dette forhold forsøker Hans Hansen 
flftfå brakt i orden.

Støyskjermer skal settes opp mot naboer på 
veien inn mot stadion. Netting må fjernes og 
skjermer settes opp umiddelbart. All 
materiell må være på plass før arbeidet 
seiles i gang.

Bandygmppa
VALG SESONGEN 1982/83:
Formann: Gunnar Thorsen 
Viseformann: Yngvar Jacobsen 
Kasserer: Terje Lind
Sekretær: Arne Hegna 
Styremedlemmer: 
Gisle Haugland 
Jørgen Vik 
Jan Magnussen 
Varamenn:
Gunnar Haugland 
Bjørnar Natedal

Slik så gjerdet ut mot Porsgrunnsveieh før 
krigen kom i 1940 og ødela hele stadion. Får 

vi se dette igjen på stadiongjerde mon tro?

4>
C. Alarmsystem - Annen sikring - forrige 
møte.

Formannen redegjorde fra forsikrings- 
systemet fra Norges Brannkasse. . Anders 
Kassen fra Brannkassa supplerte.
Formannen karakteriserte dette systemet 
som et skoleeksempel på hvordan et slikt 
opplegg bør være. Boder oppe i Rugtvedt 
skal også inn i dette forsikringssystcmel. 
^nders Kassen ordner med dette.

U.K. A-Iag:
Oppmann: Arild Johannesen 
Medlemmer:
Svein Barth
Kjell Knutsen

Seniorlauget
Styret 1982/83 består av: 
Formann: Birger Gundersen 
Sekretær: Erna Kittilsen 
Kasserer: Hans Haukenes 
Styremedlemmer: 
Egil Kristiansen 
Hegna 
Varamenn:
John Pedersen og Arne Findal 
Revisor:
Andreas Skilbred
Festkomite:
Gudmund Madsen, Alfhild Findal, 
Henny Krisiansen, Abraham 
Christensen, Randi og Erling Olsen, 
Elsa Thorjussen, Maria Andersen 
og Aslaug Hermansen.
Valgkomite:
Kåre Berberg, Aase Larsen og 
Werner Austad.

Samvirkelag^»
St

'pors STHDIONJj 

HU
detaijtorreteteg

"Wiiæra

Diverse:
Gruppene ble minnet om listene over 
medlemmer som må foreligge. Ble bedt om 
delte sist våres. Må bringes i orden hos de 
grupper som ikke har etterkommet dette 
påbud.
Utsendelse av giro på medlemskontin
genten. Porto legges til ved purring.

og Lars

Damepruppa
Vi står på for fullt, selv om sommer 
og ferie står for døren. Vi står for 
salg i kioskene under kampene på 
stadion, og kafeteria på bingoen 
(som varer ut hele høsten). Dette 
blir det jo penger av som kommer 
hele foreningen til gode. Vi har jo 
allerede gitt 400.000 kroner til det 
nye klubbhuset.

Som avslutning for møtene våre 
før sommerferien hadde vi en fin tur 
til Grimstad og Kristiansand. Vi 
besøkte Grimstad gartneri, og som 
avslutning på dagen middag på 
Caledonien. En alle tiders tur.

Jeg vil takke damene for seson
gen som har gått og ønsker alle en 
god sommer.
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