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Første rekke: Roger Svendsen, Svein Åge Henningsen, Terje Tveit,Tor Norling, Terje Thorsen, Roger Trovatn,
Jarle Carlsen, Petter Bjørnstad og Nils O. Østenå.
Bakerste rekke: Trener Basse Hansen, Ame Nøstedahl, Gudmund Soleng, Terje Isaksen, Sigurd Lindahl,
Tom Kristoffersen, Jarle Steen, Jan O. Jansen, Tom Øyen og oppmann Finn O. Hansen.

Jan O. Jansen har deltatt på juniorlandslaget og Jarle Steen har deltatt på guttelandslaget.
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TEXACO

Se også vårt store utvalg i
BILREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

VESTSIDEN BENSIN & SERVICE
— HOLLØKKEN & CO. —
Smedgt. 6 - 8 — 3900 Porsgrunn — Telefon 53410

"ffiCPTTD dX

.om

Vwi^WTTILSENs
/^'POPSm

OMEGA
i takt med tiden!

Norges
Brannkasse

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Alt i forsikring

Qå Hl

Branntakstbestyrer

Anders Bj. Kassen
Skolegt. 2

Tlf. 52238 - 50684
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

FORMANNEN sier

Kasserer: Hans Haukenes,
Bjørntvedt, Skien
Medhjelpere:
Jørgen Vik, Nils Tore Johnsen, Jan
Jacobsen.

Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING

X

Redaktør:
Gudmund Madsen,
Grønstensgt. 14
3900 Porsgrunn

Porsgrunn

Fra redaksjonen
Det er sikkert mange som har ventet
på Porsbladet denne gang?
Vi satte en innleveringsfrist av stoff
til dette nr. 15-. september og lovte at
bladet skulle komme ut midt i
oktober, men hvor ble det av
stoffet? Kun 2 innlegg kom, nemlig
fra formann og turngruppa. Men
etter endel purring har vi jo fått inn
^^noen. Vi hadde håpet at vi kunne
®fått presentert vårt 1. div. lag på
første side (for vi lå jo så godt an i
serien) men det kommer atter dager.
Tross alt vi har nå kjempet på
toppen i 2. div. de siste årene og vist
at vi er Telemarks beste.
Gratulerer med innsatsen gutter!
Husk det er nærmere til l. div. enn til
4. div 1983.
Porsbladet har nå eksistert i 37 år.
Det er en stor alder til å være en
klubbavis sett i landsmålestokk. Så
fremt Porsbladet fortsatt skal leve
og glede oss med variert stoff må
gruppene og våre medlemmer «gri
pe til pennen» med jevne mellom-

En sommer er igjen gått over i
historien, en god og varm sommer
som nok har skapt problemer, for
noen, men til større glede for svært
mange. Det har nok ikke alltid vært
så lett å drive hardtrening når
termometret viser over 30 grader,
og det var vel heller ikke så enkelt å
oppholde seg i heksegryta under
rom. Vi skal alle huske på at
Porsbladet er vårt forum, hvor
tanker, ideer og sunn kritikk skal
komme fram. Alle bør gjøre sitt til
for at bladet skal fortsette.
En spesiell takk til PD for både
stoff og bilder.
Når det gjelder det økonomiske er
det flere som ikke har betalt sin
bladkontingent på kr. 20, men vil
dere motta neste nummer (julenum
meret) må dere betale kontingenten
straks.

gl Gratulerer med landslagsdeltagelse!
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Porsgrunn
RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

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

Trygg og DBS sykler
Trygg mopeder
Dekk og slanger
Sykkeldeler
Mopeddeler
og reparasjoner
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Porsgrunn
Sykkelverksted
Storgt. 184— Gromstul
Tlf. 50863

Einar Rosbach

Jan Halvor Halvorsen
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Norway Cup i stekende sol. Da var
det fantastisk at lederne kunne
motivere spillerne til enda en flott
innsats. Dere har all ære av
innsatsen, alle som var der inne.
Bare så synd at det finnes journa
lister som skal ødelegge helhets
inntrykket med uriktige skriverier.
Godt er det da åt det kom
motinnlegg fra lederne på mot
partens lag.Vi har vært kjent for å
ha disiplinerte lag når vi reiser ut, og
dette ryktet vil vi fortsatt ha på oss.
Den fine sommeren har også ført
med seg at det har vært bra med folk
på Bingo - enten ute på plassen eller
inne i lokalet. Mye penger har
strømmet inn, også til damene i
Damegruppa som driver kafe
teriaen. Dette er penger som vil
komme godt med til nedbetaling av
alt det vi har satt i gang. Vi sitter
med en meget stor gjeld.
I tillegg til lånet som kommunen
har påtatt seg å nedbetale de 3 første
år, har vi tatt opp et lån til
lysanlegget i Rugtvedtkollen på
75.000,-. Dette lånet skal nedbetales
på 5 år og er rentebelagt med 15,5 %
fra i høst. Her har vi mottatt
35.000,- i tippemidler og lånet er
dermed nedbetalt med nevnte be
løp. Etter vedtak på Hovedfor
eningens årsmøte i år skal skiavdelingen dekke renter og avdrag
på resten, og det er å håpe at dette
kan gå.
I forbindelse med søknaden om
tippemidler til hånballbane har vi
fått tilsagn om lån i DnC på 65.000,kr. Dette beløpet skal også ned
betales på 5 år til samme rente. Nå
blir det ikke aktuelt å ta opp lånet
før arbeidet med banen settes i
gang. Vi må også se hvordan
mulighetene for tippemidler kan bli
- nå som svikten i tippekroner etter
hvert er blitt meget høy. Det er søkt
om 34.000,- kr, og vi får krysse
fingrene slik at behandlingen går i
vår favør.
Når det gjelder lånet til lysløypa,
har vi greid å betale ned de 100.000,Dette har vi greid på grunn av
tilskuddet fra tippemidlene på
138.000,-. Hovedforeningen har
fremdeles ikke mottat noen støtte til
denne løypa fra kommunen og har
selv lagt ut langt over 60.000,- i
direkte penger ved siden av all den
dugnad som er nedlagt og som
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En butikk
full av
moteriktige klær
for hele familien
til en riktig pris!

fremdeles legges ned for å holde
løypa vedlike eller utbedre den.
Dette er penger som vi kunne brukt
på andre prosjekter, som f.eks.
utbedring av Rugtvcdtkollen vi
dere. Det er jo laget nye tegninger
for en moderne bakke, og dette
arbeidet vil ikke bli billig om man
skal sette det bort.

intersport

Mer for pengene i....

•
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adidas støvler
- like kjent som
fotballen
selv!

1

Stort utvalg hos:

Fotballer
for
sommeren
fra kr.

49,-

Det er et spørsmål om hva vi tør
satse på utover. Denne saken er
enda ikke behandlet i Hovedstyret.
Når det gjelder lånene til klubbhusutbyggingen, kan vi fortelle våre
medlemmer at vi har greid å
nedbetale lånet vi tok opp på
250.000,- kr. Kommunen har
garantert for lånet på 800.000,- og
betaler ned 80.000,- pr. år + renter i dag 13,5 % i 3 år. Vi må selv overta
lånet fra 25/8-84. Med dagens rente
vil det si at vi må nedbetale med
renter og avdrag kr. 39.000,- pr.
rjcvartal. Foreningens medlemmer
bør være klar over at årsmøtet
vedtok utbygging og opptak av lån.
Dermed er alle ansvarlige for
vedtaket og må bære sin del. Hittil
har ingen av gruppene blitt påført
utgifter utover vanlig lokalleie (som
er rimeligere for våre egne) til
nedbetaling av de store kostnadene,
men det kan man bli i fremtiden.
Hovedstyret kommer til å bli
forelagt forslag om plassering av
midler med tanke på de store
utgiftene vi får, på første styremøte.
Vi skal komme tilbake til eventuelt
vedtak i neste utgave.

Intersport Porsgrunn
Meieritorvet - Tlf. 52102

en butikk i Ø-kjeden
Nordentorget, Porsgrunn

Stikk innom

Rossing Bakeri
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God
parkering

BAKERI OG KONDITORI
Tlf. 50260 - V. Porsgrunn

Inngang fra Storgt.
eller Fergegt.

Alt i sjokolade, tobakk og blader
AUTOMATER

SKAV

............—Egna,
*OR$0«UNH

Moderne klær for deg1

FLIPPER KROA

BRES5
MANN;

Klyvegt. 27

SNADDER

HANDELSTORCET SKJBi
STORGT 128 PORSGRUTW

Storgt. 178, Porsgrunn

KAI TANGEN
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

A/s

3- R2.
Trelast- og Bygningsartikler
Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 - 3900 Porsgrunn

Drikk

fra Lundetangens Bryggeri,
Tlf.: 21540

SPORT

HVER
DAG!
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Det arbeides også med planer for
idrettshall. På flere møter har det
^Buært lagt frem notater om saken
w som vi også skal komme tilbake til.
Når vi også vet at det snakkes om ny
tribune, omlegging av teppet på
stadion, asfaltering av parkerings
plass og innkjørsel, lys ved inn
kjørselen, oppsetting av gjerde mot
naboene (som jeg håper er kommet
opp når dette leses), da skjønner
man vel at her kreves det penger. Da
er det ikke minst viktig at vi på det
sportslige plan står på topp, det er
med til å gi inspirasjon til arbeidet
sammen med fellesskapet blant dem
som er satt til å lede det hele.

TLF. 51012
DIREKTE:

TLF. 54955

La oss jobbe sammen for å løse de
mange oppgaver.
Duddi

MINNEORD
OLAF SKILBRED
Olaf Skilbred, en av IF Pors’ mest
aktive utøvere har gått bort, 67 år
gammel. Olaf ble for ca. 10 år siden
rammet av en alvorlig sykdom, og
ble sittende lam de siste årene.
Allerede fra guttedagene var han
med i fotballgruppa og spilte på Alaget til han var omlag 40 år.
Olaf har deltatt i mange store
kamper og han sparte seg aldri i
dysten om lærkula.

ALF JOHAN JACOBSEN
En ekte Porsveteran, Alf J. Jacob
sen er plutselig vandret bort, 74 år
gammel. Jacobsen var aktiv Alagsspiller i mange år, og var kjent
som en hurtig og god backspiller,
som gjorde en god innsats på laget.
Han var med helt fra guttedagene,
og etter at han sluttet som aktiv
spiller, var han med i det admini
strative og tok seg særlig av
junioravdelingen.

I bokseringen var han aktiv i over
20 år, og han deltok også i bandy og
ski. Han var meget benyttet i styre i
boksing og bandy. I over 20 år var
han forbundsdommer i fotball og
kretsdommer i boksing og bandy.
For hans store innsats for Pors fikk
han foreningens fortjenstmedalje.

Han var en ivrig friluftsmann og ga
alltid en hjelpende hånd innen Pors’
forskjellige avdelinger.

Olaf Skilbred var en liketil mann i
all sin ferd og et overskuddsmenneske som rakk det utrolige. Selv
om sykdommen plaget ham sterkt
var han allikevel alltid opptatt av
hvordan det gikk med Pors.

Vi som lærte Olaf og kjenne vil
minne ham som den kjernekar han
var.
*
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Hans plutselige bortgang kom brått
på alle, som lærte å sette pris på den
stille og rolige person. Som pensjo
nist var han ivrig i pensjonistlaget
og helse og velferdssentralens ar
beide på Vestsiden.
Vi lyser fred over deres minner.
G.M.

Stoff til neste nummer må være red. i
hende innen 20. november.
Red.

Til foreldre og foresatte
På siste årsmøte i Pors ble det vedtatt å innføre en treningsavgift på
kr. 50, pr. år for de aldersbestemte klasser (det vil si inntil 18 år).
Dette var dessverre tvingende nødvendig, på tross av at vi har ett
hundretalls voksne og kyndige ledere/tillitsvalgte som hvert år
legger ned massevis av timer i arbeidet med våre yngste medlemmer,
Alt dette arbeide gjøres gratis, og fører i de fleste tilfeller til direkte
utgifter for de det gjelder.
Det vi derimot ikke kan komme utenom er utgifter til vedlikehold og
fornyelse av anlegg og utstyr, vask og renhold, samt noe vederlag til
spesielt utdannede instruktører.
Disse utgifter har økt år for år og dekkes på langt nær ikke av den
lave medlemskontingenten vi holder for våre yngste medlemmer.
Det er også en forutsetning at en del av treningsavgiften skal komme
de yngste tilgode i form av tilskudd til reiser, arrangementer og
lignende.
Det er vel en kjennsgjerning at den virksomheten vi driver blandt de
unge er både positiv og sosialt forebyggende. Vi håper derfor på å
vinne forståelse for denne avgjørelsen. Alternativet ville jo bli å
redusere vår virksomhet, og i realiteten ville det bety at svært mange
unge mennesker ikke ville få mulighet til å dyrke alle de
fritidsaktiviteter vår forening kan tilby.
Hovedstyret
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ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

•I

H. M. Marthinsen A.s.

KK

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 51404 — Porsgrunn

SENIORKLUBBEN

DISTRIKTETS STØR®TDEK“psTs^n°N Rt' N'NG
finner du på vestsiden

Torvgt. 12 -

I toppform

sw

SPORTSHUSET

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

N 51

Nytt fra håndball

Sykler — mopeder og påhengere.

å

Tlf. 53594

Pr>a*«rhandler

Porsgrunns Auto k/$
Vallermyrene
Aut. Ford-forhandler

Alfred Sport

A

S

Egil Kristiansen og Arne Rod blant ivrige tilhørere til «Nickens» kåseri. (Foio: PD)

Tlf. 51150

Vestsiden
Delikatesse
Smørbrødbestillinger mottas.
Alt fra eget kjøkken.
Fiskemat og delikatesse.

r

r. nummels
blomstersenfer

BJØRNSTAD
Tlf. 52 4B2
NORDENTORGET
JØNHOLT GARTNERI
TH. 51 344

BRUK BYENS BANKER!
SPAREBANKEN

FOR BREVIK/EIDANGER OG PORSGRUNN

Pors Seniorklubb hadde sitt første
medlemsmøte etter ferien, fredag
den 1. oktober i vårt klubbhus. Vi
var vel 50 stk. tilstede da formann
Birger Gundersen ønsket velkom
men.
Gjestekåsør var ingen ringere enn
fotballforbundets generalsekretær
Nicolai Johansen. «Nicken» har
lenge vært en ønsket gjest i så måte desto mer populært når han nå
hadde tid og anledning. Her ble det
fotballprat, kan man tenke. Både
generelt og landslagsfotball i sær
deleshet, der generalsekretæren for
talte om turer og opplevelser med
landslaget. Populært for de tilstede
værende, som også benyttet anled-

ningen til å reise mer lokalt betonte
spørsmål. I mer spøkefulle ven
dinger uttrykte Nicolai Johansen at
han og hans stab ikke kan gis
skylden for at Grenland heller ikke i
1983sesongen får et lag med i vår
fornemste serie.
Han holdt et greit og koselig kåseri
for oss, og som takk fikk han
overrakt Pors jubileumsplatte.
Så disket festkomiteen opp med
deilig påsmørt loff og kaffe som
smakte godt. Senere var det utlod
ning av endel blomster og en
forundringspakke.
Det ble også anledning til en liten
svingom og alle så ut til å kose seg.
SEKR.

Slik så de ut — fotballgutta for noen år siden. De har vokst siden da, og det har nok
ferdighetene også. Det kan kanskje være artig å se litt tilbake?
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DnC
Den norske Creditbank

M, Olsen, Jan Nyberg. Kai Wichman, Arne Jørgensen. Nils Jørgen Olsen
Sittende fra venstre: ;,
Ivar
Stående fra venstre: Leif
i , Kristensen. Ragnvald (Basse) Johnsen. Odd Bach. Svein Åge Danielsen. Rolf
Askedalen og Helge Skifjeld.

Sesongen er nå i full gang og resul
tatene hittil er noe varierende for de
enkelte laga. Jeg skal komme til
bake til det, for vi har vært gjennom
noen cupturneringer før det, uten å
nå helt til topps med noen av laga.
Men en fin gjennomkjøring før
sesongstart har det vært. Jeg kan
nevne at 12 års laget spillte 19
kamper på 3 helger på rad. Det er
det laget som også har gjort det best
med 2 andreplasser i Porselenscup
og Ponduscup og ikke og forglem
me puljeseier og dermed kvartfinale
i Petter Wessel cup. Her var det innvitert 16 av de aller beste lagene på
Østlandet (12 K.M.). Vi tapte kvart
finalen med 1 mål, men en delt 5
plass er ikke dårlig i det selskapet.
12 års gutter har vært med i Porselenscupen uten å nå opp. Det
samme gjelder også 14 års jenter.
De var også med i Pondus cup med
samme resultat. 16 års laget har
deltatt i de samme cupene med en 3.
plass i Porselenscupen som beste
resultat. Her vil jeg nevne at alle 3
laga i sluttspillet sluttet på samme
poengsum men vi var dårligst i
målforholdet. 18 års laget har også
deltatt i Pondus- og Porselenscupen
med en respektabel 2. plass i Porse
lenscupen som beste resultat. Da
mene var med i Ponduscupen uten å
nå opp men en fin gjennomkjøring
før seriestart var det, og for en
seriestart vi har hatt. 3 kamper og 6
poeng er virkelig bra. Seieren over
Urædd smakte bra, ikke sant jenter!
Kan derer spille like bra fremover
kan det bli moro. Målsettingen er
opp i 4. divisjon fortest mulig, men
det er mange om beinet så det blir
ikke lett. Karl Ivar Birkekund
trener laget i år og han har ambi
sjoner, så det er bare å stå på for
fullt. Når det gjelder de andre
lagene så er det litt tidlig å si noe.
Det friske 12 års laget fortsetter der
de slapp i fjor med 2 kamper og 4
poeng 62-1.
De andre laga har tapt sine
kamper til nå, det gjelder P 12 (2), P
12 (3), P 14, P 16 og damer.
Når det gjelder G 12 har det ikke
spilt noen kamper i skrivende
stund.
P.S. Trude Austad er igjen tatt ut til
kretslagssamling piker 16 år.
Vidar
7

NYTT FRA TURNGRUPPA
Barneturnstevne ble i år arrangert
på Stathelle den 6. juni i nydelig
vær. Oppvisningene gikk fint, og
mange var møtt frem for å se.
Årets barneturnstevne er for tur
nerne «det helt store». Gøy var det å
se alle de unge små damer og menn
med medalje på brystet, som skulle
vise mor og far hva de har trent
iherdig på det siste året. Flinke var
de alle som en. Skulle bare ønske at
enda flere kunne komme å se de
flotte oppvisningene.
Søndag 13. juni var det kretsturnstevne på Storm, Skien. Det var i alt
948 turnere som deltok. Selv om
været ikke var så bra som på
barneturnstevnet det var litt kaldt
med vind og mørke, truende skyer så gikk også dette greit for seg. Det
var bl.a. utdeling av lenker til de
som hadde vært med på flere enn 30
stevner! Ganske imponerende!
E. B.

•5

På båttur
n til Dikkon
Onsdag den 16. juni kunne turngruppa innby til sin første medlemstur til Dikkon.
Turen startet fra Brevik kl. 1800,
hvor vi ble hentet med en reketråler
fra Langesund. Hele 34 turnere var
møtt opp på kaia for å bli med.
Været var strålende og alt tegnet til
å bli en fin tur. Etter en deilig
båttur, gikk vi i land på Dikkon.
Men før båten gikk tilbake igjen,
benyttet alle seg av å få kjøpt reker
og krabber. Noe som smakte
nydelig i den fine sommerkvelden.
Torunn hadde tatt trekkspillet med,
samt trykt opp sanger, så det ble
både allsang og dans på vollen ved
siden av mye latter og spetakkel.
Men tiden gikk så altfor fort, så da
klokken nærmet seg ti kom båten
tilbake for å frakte oss til Brevik
igjen. Men først vanket det en liten
påskjønnelse til skipperen på reke
tråleren, som hadde tatt oss med på
en fin tur.
Da vi kom tilbake til Brevik sa alle
sammen at de håpet på en ny tur
til neste år.
Sekr.
8
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GYMNASTRADA I ZURICH
Fredag 9. juli var det 21 forvent
ningsfulle damer som møtte på Pors
for avreise til Sveits. Vi var fordelt
på tre partier 6 stk fra damepartiet,
10 stk fra damer mosjon og 5 stk
kvinnelige veteraner, samt instruk
tør.
En av disse dro med buss sammen
med resten av Telemark kvinnelige
veteraner på lørdag. Mange hadde
tatt med seg ektefelle. Disse skulle
bo på hotell i Luzern. Våre andre
veteraner skulle bo på hotell i
Zurich og vi andre skulle bo på
skole.
Da klokka var 1830 var alle
kommet, og bagasjen var på plass i
bussen, det var litt rart å tenke på at
vi skulle være borte i 10 dager. Vi
vinka farvel til de som var tilbake på
Pors. Ferja gikk klokka 20.00 fra
Larvik, og vi var borte i god tid. Det
er alltid endel som skal ordnes med
papirer og billetter, så det passet
bra. Overfarten til Fredrikshavn
var rolig, og ca. kl. 0200 satte vi
kursen mot Tyskland, hvor vi på
morgenkvisten fant et egnet sted for
å spise frokost. Litt vann i ansiktet
samt en tannpuss var heller ikke
vondt. Vi hadde flere raste og
spisepauser i Tyskland. Overnat
tingen var i bussen før grensa til
Sveits, hvor noen foretrakk å sove
ute, de måtte sloss med myggen! Vi
andre hadde det trangt oppi setet det var mange artige sovestillinger å
se. Vi spiste frokost ved 0600 tiden
for så å sette kursen mot Zurich
hvor vi var framme ved 1300 tiden
søndag. Da vi hadde fått alt på plass
på skole og hotell måtte de fleste

Fra bussturen

Artig sovesti Iling

slappe av litt. Senere dro mange ut
for å se på byen, hvor det var liv!
Det var den dagen Italia vant V.M. i
fotball. Det ble litt mye leven syntes
vi. Vi var tidelig inne denne
kvelden, for det skulle være trening
allerede klokka 0730 neste dag.
Det gikk slag i slag med treninger og
oppvisninger hver eneste dag. Sistf^
dag var fredag. Det var forferdelig ”
varmt der nede. Når det er 35-40
plussgrader, da er det slitsomt å
trene i 2 timer. Men det er
opplevelser vi aldri glemmer.
Tirsdag var det offisiel åpning av
gymnastradaen. Det varet fint skue
med ca. 15.000 deltagere fra 24
land, men det ble også en varm
opplevelse. Det var slitsomt å stå rett
opp og ned i 23 timer, så vaktmannskapene hadde nok å gjøre med å
bære ut folk som besvimte.
På onsdag da damemosjon hadde
oppvisning på Rehnbanen som er
en velodrom, ble det målt 58 grader.
På torsdag fikk vi regn og torden
under oppvisningen. Det tror jeg at
er første gang at regnet har vær^
velkomment på en turnoppvisning.
Det var deilig å få avkjølt seg.
<=>
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Glimt fra oppvisningen for damer i aksjon

Bak
Ragna Lorentzen.
Sundbø. tnger
1..^ Rørholt. Else Grotncs.
„ fra
... venstre:
. .
r Torill Fostervold. Marit -------Karin Wright Halvorsen. Sigrunn Jacobsen. Wenche Eriksen. Sofie Pedersen.
Foran fra venstre- Ingrid Rugtvedt. Ase Tangen. Eva Wærstad. Eldrid Johansen. Kristine Jørgensen.
Anne Marie Fluvaag, Bodil Nilsen.

Fredag skulle damemosjon ha sin
siste oppvisning. Om morgen fikk vi
en hyggelig beskjed vi skulle få være
med på avslutningen lørdag. Det
var 8 tropper som fikk denne æren.
/^Med 24 land som hver hadde med
flere tropper bare Norge hadde
med minst 10 stk. så det var nok
minst 100 tropper med av stort og
smått. Vi fra Pors måtte dessverre
dra tidligere på lørdag, så vi fikk
ikke med oss denne opplevelsen.
Denne fredag ettermiddag benyttet
veteranene til å dra på tur til
Alpene. De tok tog til Lucern, hvor
de hadde en fin tur. Klokka 1300
var vi startklare for hjemreise. Vi
hadde bestilt lugarer på ferja til
Larvik, for vi regnet med at det ble
lite søvn på veien hjem, da en
overnatting også skulle foregå i
bussen. Turen gikk forøvrig bra
hele veien.
Mandag morgen klokka 0830 var vi
^mtilbake på Pors, hvor våre respek
tive ventet oss.
Jeg håper jeg har alle deltagernes
samtykke når jeg sier at vi har hatt
en fin og minnerik tur. Vel møtt til
neste Gymnastrada som er i Herning i Danmark i 1987. Håper vi blir
minst like mange der!
Forøvrig skal det være storstevne i
Sandefjord i 1983, og landsturn
stevne i Kristiansand i 1986. Vel
møtt!
Håper vi også får se gamle og nye
medlemmer i salen på ett eller flere
partier. Særlig skulle vi ønske at
mannfolka var litt flinkere til å
møte opp, ellers blir vi nødt til å
kutte ut herretrimmen igjen. Vi har
ellers snudd litt på timeplanen på

barnepartiene, og håper at vi har
fått til noe som kan passe for alle
alderstrinn. Vi ønsker også unge
gutter og jenter velkommen på
torsdagspartiet kl. 1900.
RAGNA
LANDSTURNSTEVNE 1982
Vi var 12 stk som reiste til Ungdom
mens Landsturnstevne i Drammen
onsdag 23. juni.
Avreisen fra Porsgrunn foregikk
ikke helt uten komplikasjoner.
Bussens lasterom kunne nemlig
ikke brukes, og dermed måtte godt
og vel 40 personer med kofferter,
sovepose, fane m. m. inn i bussen.
Etter instens samling var vi på plass,
men der satt vi også «fast». Ellers
gikk bussturen greit.
I Drammen ble vi innkvartert i
gymnasets gymsal sammen med tre
andre foreninger. Ny stabling.
Første kvelden gikk med til å gjøre
seg kjent med byen. Siden det var
St.Hansaften fikk vi alle lov til å
være ute til kl. 2400.
Kl. 0530 første morgen begynte de
første å forberede seg til morgentoalettet. Vi Bmennesker ventet til
kl. 0630 og enda rakk vi frokost.
Sistnevnte bespisning måtte foregå
meget raskt fordi ca. 4000 små og
store sto i kø og ventet på mat.
(Dette gjaldt forøvrig alle måltider).
Treningen første dag så ikke helt
«veltrimmet» ut, men det kom seg
etter hvert, og allerede andre dag
(fredag) fikk gymnastene skryt for
god jobbing.
Torsdag skulle alle gymnastene gå
fra Drammen park til Marienlyst
stadion. Vi jaktet vilt på mannfolk

til å bære Porsfana uten hell. Vi
hadde bestemt oss til å bære den på
halv stang da en gammel Drammensveteran dukket opp i siste
minutt og insisterte på å bære. Det
gikk godt helt frem til tross for flere
«overhalinger» i vindkulene over
brua. (De gamle er fremdeles eldst).
Etter åpningen så vi bl.a. miks
tropp fra Danmark som imponerte
stort. Det samme gjorde de 5
fallskjermhopperne som kom sus
ende fra lOOOOfots høyde.
Treningen fredag gikk som sagt bra,
og etter dette var de fleste av oss
tilskuere til kvalifiseringen i turn i
Drammenshallen. Resten av dagen
brukte vi på egen hånd i byen. Det
var kino for ungdommen og for oss
litt «eldre» ble det arrangert rekeaften om kvelden. (Med reker som
var dypfryst).
En ny dag kom og det var atter
trening. Jentene fikk mye skryt, og
det var jo bra. Resten av dagen
gjorde vi hva vi ville og når kvelden
kom gikk noen' på turnfest i
Drammenshallen og resten av Porsgjengen gikk på kino i byen. Vi fikk
lov til å være ute til kl. 2345, men
merkelig nok var alle inne når Hege
kom kl. 2300. Vår kjære turner fikk
nesten sjokk. Det var sprekt gjort av
jentene.
Atter en ny dag kom. Det var
trening og oppvisning senere på
søndagen. Dessverre var ikke vær
gudene med oss denne dagen, vi
fikk regn. Etter oppvisningen sprang
alle tilbake til skolen for å ta en varm
dusj, og det kan du tru var deilig.
Kvelden kom og vi skulle reise hjem
igjen. Vi måtte vente en stund på
bussen, men omsider kom den jo. Vi
var omlag 40 stk. som skulle hjem og
det var mye stabling før vi endelig
fikk kjørt.
Turen hjem gikk veldig bra. Endel
trøtte fjes var det jo å se, men hva
gjorde det når alle hadde hatt det
moro de dagene de var i Drammen.
Vi vil takke jentene for god oppførsel
under turen til Drammen. Vi håper å
se de og flere nye ansikter på
turningen til høsten.
ANNE OG HEGE
P.S. Jeg /Vi tror at vi måfå med Kjell
Meen neste gang vi skal på turnstevne.
Han er vel den eneste som greier å
bære Porsfana?
Anne og Hege
og alle'turnjentene.
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Det kommer atter en dag

rJklum for en sterk sesong

Vi skal ikke her komme med noen analyse over hvorfor det gikk som det
gikk (det regner vi med de det gjelder er klar over og tar lærdom av), men vil
bare feste oppmerksomheten på den enkel kjenssgjerning at det er i
motgang vi skal vise vår virkelige styrke. Vi trodde jo at det skulle lykkes
denne gangen, men tross alt la oss ta tingen med humør og si som så at når
det ikke gikk denne gangen får vi ta det igjen neste år. Husk vi er Telemarks
eneste 2. divisjons lag i dag.
For å dempe litt på skuffelsen sakser vi litt fra PD i årets storkamp på
Vessia mellom Pors og Odd 2. pinsedag.

i

Nok et lokalderby har endt 0-0.1 går
kveld spilte Pors og Odd for andre
året på rad uavgjort på « Vessia». Et i
og for seg ok resultat, spill og sjanser
tatt i betraktning, men det skal heller
ikke underslås at Odd var nærmest
begge poengene. 17 minutter før full
tid fikk nemlig Odd straffespark,
men Runar Weholt reddet Paul
Wilsons skudd glimrende. At Runar
var for tidlig ute på skudde får så
være, redningen var fullgod for det.
Ellers er det å si at Pors hadde ballen
mest og var det spillemessig beste
laget i denne kampen, men, Odd
hadde de klart farligste sjansene dog
uten å få uttelling. Før sidebytte
hadde Odd tre klare scoringssjanser,
mens Pors på sin side hadde en stor
mulighet pluss en scoring av Thormod Hansen som ble underkjent for
offside.

oy Mo trener laget neste sesong

r

Runar så
hvor
Wilson skjøt!

Realf gir sine gutter de siste formaninger.

f

_____ _——

- Var du lovlig tidlig ute på det straffesparket, Runar Weholt?
- Nei, absolutt ikke. Det minste en keeper må ha lov til, er å forlate
bakken da motspiller slår ballen. Og det gjorde jeg.
- Det kunne nesten virke som du lå i hjørnet og venta på ballen. Og
selve straffen var jo både velplassert og hard.
- På en måte kan en si jeg tok sjansen på et hjørne. På den andre siden
avslørte Paul Wilson alt i tilløpet at han skulle skyte i det hjørnet han
gjorde. Andre muligheter hadde han ikke. Om han da ikke haddeforsøkt
å skru den med innsiden av foten. Det anså jeg helt usannsynlig.
- Rutinen var din redning?
- Det er klart at man lærerforskjellige ting etterhvert. Men at jeg var
tidlig ute: ALDRI!
Det sa Runar Weholt. Pors kanskje klart beste spiller i dette lokaloppgjøret på Vessia 2. pinsedag. Hans strafferedning er det verd å ta av
seg hatten for.

Mer kan ikke folk forlange

i
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Pors-juniorene satte 14. oktober
punktum for en meget lang og
hektisk sesong. Sportslig sett har
den vært meget sterk, og klimaks
ble nådd da man spillte seg fram til
finalen i Norway Cup. Ellers ble
man beste juniorlag i Starts vinter-

Norway Cup

- Mer kan ikkefolk forlangefor 25 kroner. Det er min ærlige mening.
Dette var moro, og selv om vi nok ikkefikk det store spillet etter pause,
var det ihvertfall kamp. Og det ble tross all en underholdende kamp.
Etter mitt skjønn var det overraskende mange tilskuere. Det fine
pinseværet, og slett ikke for spennende fotballfra noen av lagene skulle
ikke tilsi slik interesse. Heldigvis er disse oppgjørenefortsatt attraktive,
og jeg mener bestemt at vi ga publikum valuta igjen for pengene. Selv
om det ble et oppgjør uten mål, var det ihvertfall nerve i kampen hele
tiden, og i 1. omgang var det også meget bra spill.
Pors-trener Roy Marthinsen kunne si seg fornøyd med oppgjøret
etterpå. Han syntes begge lag hadde gitt sitt ytterste. Men dommer Jan
Erik Olsen burde etter hans skjønn ha gitt Paul Wilson kortet da han
spente ned Thormod Hansen i 1. omgang. Dette sparket midt på leggen
gjorde sitt til at Tormod måtteforlate banen i pausenfor godt. Og ballen
var da ugjerningen ble begått langt avgårde. Forøvrig var dommeren
meget god.
- Hadde vi prestert slikt spill og slik innsats tror jeg vi hadde vunnet
alle våre kamper. 3-3 hadde vært et passende resultat i denne kampen.
Pors spilte meget godt i 1. omgang, men tempoet falt betraktlig i 2.
omgang, og det var til vår bakdel. Men at gutta ga publikum valuta for
billetten mener jeg. Og det får vi førsøke å gi dem i fortsettelsen også.

■
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Over alle forventninger,!!!!— og
meget overraskende for noen, greijuniorlaget å spille seg helt fram
til finalen, og hvilken innsats fra
alle. Mange takk!!!!!
Det begynte på mandag med
kamp mot Sula fra Sør-Trøndelag.
Pors ledet 2-0 til pause, og vant
kampen 3-0. Bra åpning på årets
Norway cup, med to scoringer på
Tom Kristoffersen og Roger Svend
sen ett. Tirsdagens kamp mot
Blomstermåla fra Sverige, gikk
også greit. Tross 0-0 ved pause, vant
Pors 2-0 med Petter Bjørnstad og
Tom Kristoffersen som målgjørere.
Velledalen & Ringen fra Sunn
møre var Pors motstander på
onsdag. Dette ble vel den vanskeligste kampen så langt. 0-0 ble resul-.
tatet, og med dette ble Pors pulje-

....... ........

...
Finn Odvar Hansen, basen selv

.

turnering, men vant Flints juniorturnering, spilt finale i Strømsgodsets- dag/natt-turnering, og altså
også finalespill i Norway Cup. Pors
hang dessuten lenge med i jr. NM,
men måtte si takk for seg i Fredrik
stad, etter at hjemmelaget hadde

'■

-

vist liten vilje til å legge kampen til
lørdag slik at Pors kunne stille sitt
beste mannskap. Men Pors solgte
seg dyrt, og kampen var helt åpen til
det gjenstod noen få minutter av
kampen.
pn
t
r
PD.foto
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Lagkaptein Terje Isaksen går i lufta etter seieren i semifinalen
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Porsjuniorene i Norway Cup 1982

Trelast = Interiør
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A.N.Funnemark

De får alt hos oss!

Vestsiden
Blomsterforretning

I
I

Egil Hiis
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
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Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN

REFLEX

Torggt. — V. Porsgrunn
FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE
Komm. for Norsk Tipping A/S

ESSEM plast

'//JORGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Tlf. 95 847 — 97 506

. ‘‘Z&råtken
Autorisert Installatør
Porsgrunn
Elektrisk forretning med godt utvalg
i lamper, gaveartikler etc.
Husk at vi også har rett til
å utføre EL-installasjoner.

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR
Gå til

ISttltS (ill f
Telefon-51632 — 3900 Porsgrunn

vinner, og klart for 32. dels finale.
Djerv 1919 ble her Pors mot
stander. Seirssiffrene 8-0 forteller
om kampens beholdning. Et full
stendig suverent Porslag gjorde
Mcrmest som de ville. Målene ble satt
WA av Gudmund: Soleng 2, han ble
forøvrig hentet fra Porsgrunn sam
me dag, for å være med på de
gjenværende kamper. Å takk for
det! Tom kristoffersen gjorde 2,
Terje Isaksen 2, Petter Bjørnstad 1
det samme på Terje Thorsen
(keeper) på straffe. Den godeste
Terje hadde så langt i turneringen
ikke sluppet inn et eneste mål. Han
gjorde det heller ikke i neste kamp
som var 16. dels finale. Her møtte
Pors Odda, og vant 3-0, etter 2-0
ved pause. Målgjørere var Gud
mund Soleng 2, og Tom Kristoffer
sen 1. Vi er kommet til fredag, og 8.
dels finale, og dette begynner å bli
gøy.
^.Brattvåg er motstander, og det
W^ste laget som greier å score på
Pors. Men Pors vinner kampen uten
problemer 3-1. Her gjorde Svein Åge
Henningsen 2 og Petter Bjørnstad 1.
Pors jager videre, og i kvartfinalen
skal guttene møte Os. Med over 50
grader i sola hele uka, begynner
dette å bli ganske hardt for noen og
enhver. Men guttene holder koken,
og vinner kampen mot Os med 2-1.
Her var Jan Olaf Jansen frampå og
gjorde et, det samme på Terje
Isaksen.
Det var nå klart at Pors skulle
møte Asker i semifinalen, en kamp
Pors visste kunne bli tøff, for lag
ledelse og spillere hadde peiling på
at Asker hadde et godt lag. Etter

halvspilt kamp var det 0-0, og etter
full tid, sto det i PD dagen etter!
Terje Isaksen Pors helt. Dette var
aldeles korrekt, for Terje satte like
godt inn to baller bak Askers keeper
i 2. omgang, og Pors hadde vunnet
2-0, og klare for finalen på Bislet
lørdag. For en jubel, en jubel som
nesten ingen ende hadde. Så langt i
turneringen hadde Pors en målfor
skjell på 23-2, ikke verst!
Moss ble Pors motstander i
finalen. Tross oppladning i Linderud-tjenna, ble Moss for sterke og
vant kampen 6-1 etter 4-0 ved
pause. Her var det ikke mye Pors

kunne gjøre, mot det beste juniorlag
Moss noen gang har hatt. Jeg
skulle gjerne sett det juniorlag som
hadde slått Moss akkurat den
lørdagen. Men Pors guttene hang
ikke med hue av den grunn. De har
har gjort en fantastisk innsats i årets
Norway cup, og sølv er bra det også.
Gudmund Soleng gjorde det siste
målet i åretes Norway cup, som han
har gjort det en gang før. Det er det
vel ikke så mange andre som har
gjort!
Da vil jeg takke alle for innsatsen.
Kaptein Terje Isaksen, Terje Thor
sen, Nils Olav Østenå, Terje Tveit,
Jan Olaf Jansen, Jarle Carlsen,
Arne Nøstedahl, Petter Bjørnstad,
Tom Kristoffersen, Roger Svendsen,
Svein Åge Henningsen, Gudmund
Soleng, Sigurd Lindahl, Tor Norling, Roger Trovatn, Tom Øyen,
Morten Eriksen. Henning Jørgen
sen var med, men kunne ikke spille
på grunn av en ødelagt skulder. En
takk også til Hjellum på Stig skole,
vi bodde der tross alt en uke. Tar jeg
ikke feil, tror jeg sikkert vi kan
komme igjen. Også en takk til
Borgar Askedalen, som er en god
støtte under hele Norway Cup.

Ledere for juniorlaget:
Finn-Oddvar Hansen (oppm.)
Basse Hansen (trener)

Nytt fra skigruppa
Vi skriver nå oktober og forbere
delsene er i full gang for skifolket
både i langrenn og hopp. Ikke minst
må vi nevne våre trofaste slitere som
har ryddet våre bakker for kvist og
rask, men ennå står det mye arbeide
igjen.
Hver mandag og torsdag er det
dugnad. Skulle ikke disse dager
passe er det anledning til å møte
frem når som helst. Da vår store
skientusiast Egil Kristiansen nå har
gått over i de pensjonisters rekker
har han visstnok flyttet opp til
Rugtvedtkollen og er å finne der til
alle tider. Så møt bare frem og Egil
vil skaffe dere en jobb!
De fleste av våre aktive stiller med
et godt grunnlag, etter en lang
fotballsesong.
Langrennsløperne våre trener flere

ganger i uken, og de bruker mest
lysløypa til treningsopplegget.
Når det gjelder hopperne våre, så
har de eldste reist mye rundt og
hoppet på plast. Bl.a. så var de med
på en samling i Falun. Ellers er det å
nevne at de yngste trener hver
mandag og de eldre tirsdag på Klyve
skole. Vi er dessverre tildelt få
treningstimer men vi håper at dette
skal rette seg nå i nærmeste fremtid
da den nye gym.sal på Klyve
Ungdomsskole står ferdig.
Når det gjelder trener så har vi
engasjert Torbjørn Larsen fra
Herre denne sesongen.
Til de av dere som vil begynne med
skiidrett kontakt Øystein Numme
for hopping og Jan Gunnar Helgetveit i langrenn.
Velkommen skal dere være!
ARVID
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Pors boksegruppe
slår nå på stor
tromma

Distriktets største
detaljforretning

Grenland
Samvirkelag

Ikke alltid lett å være medlem
•
av håndballgruppa
Ja slik skrev man for ca. 30 år siden i
Porsbladet da gruppa ble opptatt
innen Pors. Håndballgruppa kan
vel se tilbake på det beste og mest
aktive år i dens historie. I den
anledning synes vi det er på sin plass
å ta med litt fra beretningen fra
dens stiftelse 14. desember 1951:

I
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VI vasker Deres bil med automatvask og underspyler
Rekvisita og kiosk i stort utvalg
Full dekkservice med hjulbalansering
i

1

PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

Det har vært stille med stevner den
siste tiden, og spesielt stevner med
kvalitet. Gruppa har engasjert
firmaet Tele-Reklame for å ordne
sponsor avtaler til stevnet.
Dette blir et stevne utenom det
vanlige. Det er blant annet lagt opp
med mannequin-oppvisning, og her
jobber man med et proffesjonelt
opplegg med selveste Levi sentralt.

Videre har man vært i kontakt
med et proffesjonelt studio i Oslo
for opptak av stevnet på video.
Firmaet er Roger Arnhof, som
blant annet har veldig mye for
NRK.
Man var også i kontakt med
Bjørge Lillelien som speaker, men
dessverre hadde han ikke anledning
da det var langrenn ute i Europa.
Bokserne ja, de kommer fra for
skjellige klubber rundt om i England.
Det jobbes videre meget hardt med
å få tak i den Engelske mester av
året til Terje Sveen.

Flere håndball-interesserte medlem
mer i Pors arbeidet høsten 1951 med
å få en slik gruppe innen foreningen.
Det ble sammenkalt til et møte 3/10
51 i Klubblokalet til Pors. Det møtte
ca. 25. stk. fram og det ble nedsatt et
arbeidsutvalg som skulle undersøke
Muligheten av å starte en slik gruppe
mnen foreningen.
Arbeidsutvalget fant ut at inter
essen var stor nok og søkte hoved
styret om å starte en håndballgruppe
innen Pors. Hovedstyret svarte at de
kunne ikke avgjøre en slik søknad, og
at den måtte settes under avstemning
på hovedforeningens årsmøte. Imid
lertid ble det sammenkalt til nytt
møte den 27/11 51 og der ble det
valgt et styre, samt et U.K. og
arbeidsnemnd.

Den 10/12 51 ble det holdt et
styre- og medlemsmøte. På styre
møtet ble det besluttet å sende et
skriv til hovedforeningen om denne
ville støtte vår søknad på hovedfor-

eningens generalforsamling 13/12
51.
På årsmøtet gav hovedforeningens
styre vår gruppe sin fulle tilslutning
og ingen av medlemmene hadde noe å
bemerke. Håndballaget ble enstem
mig opptatt som egen gruppe til
sluttet idrettsforeningen Pors.
Generell oversikt. De medlem
mene som ble valgt inn i gruppas
første styre hadde heller liten erfar
ing i foreningspraksis. Men man må
få lov til å si at de vokste med
oppgavene. Dette kan man også si om
håndball-lagene. Det er imidlertid
neppe for mye sagt når vi mener at
utbyttet har vært bra idrettslig, såvel
som økonomisk og administrativt.

Det blir åtte kamper på stevnet. De
beste norske stiller til start, hen
holdsvis Kristen Reagen, Javid
Aslam, Terje Sveen, Per Carlenius
og Dag Hoseth, de tre sistnevnte
fra Pors.
Så nå er det opp til publikum og
alle bokseinteresserte å møte opp i
Porsgrunns-hallen fredag den 17.
desember klokken 19.00.
Øystein
Det har ikke vært lett å drive denne
nye gruppa, fordi der innen Pors er
flere medlemmer som mente at
klubben ble overadministrert ved å
ha flere grupper enn før, og at håndballgruppa ville bli en økonomisk
byrde for foreningen. Disse medlem
mene mente også at flere aktive
idrettsutøvere innen andre grupper
vill gå inn for håndball og at dette da
ville svikte gruppene. Vi mener at
dette ikke er riktig fordi vi lever i et
demokratisk land og at idrettsut
øvere må selv få lov til å velge den
idrett de liker best. De resultater vi
har oppnådd i år, må vi si at
medlemmene har stor andel i. De har
vist et godt kameratskap og har
kommet med små krav som man må
si at styret har innfridd, og vi håper at
de resultater gruppa har nådd, vil
anspore til øket aktivitet i kommende
år.
Grunnlaget for vekst og trivsel er
god grobunn. Som beste grobunn for
vår gruppe vil alltid et godt kamerat
skap i og utenfor idrettskonkur
ransene og trening være. Derfor vil en
appell om innsats fra alle og for
klubben i toleranse og frisinn til
enhver tid være rettleder for med
lemmene.
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