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Et samlingspunkt for hele Vessia
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Klubbhuset i tre faser
Til vcnstre:Grunnmuren under reising.
Under: Her er reisverket kommet opp.
Over: Og slik ser det ut i dag.
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Redaktør:
Gudmund Madsen,
Grønstensgt. 14
3900 Porsgrunn
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Kasserer: Hans Haukenes,
Bjørntvedt, Skien
Medhjelpere:
Jørgen Vik, Nils Tore Johnsen.

Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING
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Se også vårt store utvalg i
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BILREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

VESTSIDEN BENSIN & SERVICE
— HOLLØKKEN & CO. —
Smedgt. 6 - 8 — 3900 Porsgrunn — Telefon 53 410
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OMEGA
i takt med tiden!

Norges
Brannkasse

Klubbhuset - et samlings
punkt for hele Vessia

Alt i forsikring
Branntakstbestyrer

QÅ til

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

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

Porsgrunn

SKIEN

VELKOMMEN
til våre forretninger!

l/ELEVISJON

KJØTT — DAGLIGVARER
TOLLNES — Tlf. 96 810
10% på kolonial

Porsgrunn

KLYVEGT. 25 — Tlf. 52 430
Kjøtt — Kolonial

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

KLYVEGT. 1 — Tlf. 50 292
Kjøtt

Tlf. 52506 - 52507

Når jeg nå i det siste nummer av
Porsbladet for 1982 takker for meg
er det å håpe at valgkomiteen har
funnet frem til en ny redaktør.
Jeg vil herved rette en hjertelig
takk til dere som har vært behjelpe
lig med å få ut bladet.
En spesiell takk til P. D., Duddi
og ikke minst Thor Jensen for hans
^nuntre tegninger som har gitt både
W)s og ris, noe som har satt en
ekstra spiss på bladet.
Med dette ønsker vi i red. alle
våre lesere en god jul og et
fremgangsrikt godt nytt år for Pors.
Gudmund Madsen
Forts, fra side 1

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

SKIEN

Fra redaksjonen

Erik Studsrød

Trygg og DBS sykler
Trygg mopeder
Dekk og slanger
Sykkeldeler
Mopeddeler
og reparasjoner

Porsgrunn
Sykkelverksted
Storgt. 184 — Gromstul
Tlf. 50863

f

— Julaften står klubbhuset tomt,
men det er stort sett også den eneste
dagen i året at det ikke skjer noe i
huset vårt! Her er det alt fra møter
og arrangementer i Pors-regi til
feiende discorytmer på fritidsklub
bens mandagskvelder, forteller for^lannen i huskomiteen, Helge Ol
sen, til Porsbladet.
Klubbhuset er nesten for et
samfunnshus å rekne. Bingo-kveldene onsdag og søndag, kommunal
fritidsklubb og 50-60 selskaper i
løpet av året gjør klubbhuset til noe
langt mer enn et samlingspunkt
bare for Pors-medlemmer.
— Det er rart å tenke på, sier
Duddi Kjellevold Rød. I 1964 da det
gamle klubbhuset sto ferdig, trodde
vi at vi hadde et klubbhus for
«evigheten».
— Det tok ikke mange årene før
særlig garderobekapasiteten ble
sprengt fullstendig. Fotballspillere
skiftet i trapper og ganger, ja til og
med inne i salen i de verste
knipetakene.

Bingokveldene er populære. Her et glimt fra storesalen.

— Og hadde vi ikke bygd da vi
gjorde det, så spørs det om ikke den
kommunale støtten og garantien
hadde gått fløyten, sier Duddi om
byggeprosjektet som ble iverksatt i
grevens tid.
ET PAR SMÅTING. . .
— Har vi fått et klubbhus for
«evigheten» denne gangen, eller ser
formannen for seg en ytterligere
utvidelse?
—Vi savner nok et skikkelig
møterom og kontor. Pors er nesten
blitt å rekne som en bedrift med
millionbeløp i omsetning. Samtidig
er vi neddynget i regelverk fra stat,
kommune og idrettskrets. Vi har
årsmøtevedtak på at vi kan ansette
en forretningsfører, og det er klart
at vi på en eller annen måte må
organisere virksomheten i takt med
den voldsomme økningen i arbeids
oppgaver.

YRENDE LIV
Når det fra tid til annen går ut
beskjed til lederne i gruppene om å
innskjerpe vedlikehold og ansvars
følelse i alle ledd, så har det sin klare
bakgrunn i at det koster penger å
sitte med et hus og at «Porshjemmet» i likhet med alle andre
hjem bør være både velstelt og
trivelige.
— Jeg er glad for at vi har så
ansvarsbevisste ledere, sier Duddi
om den saken.
Helge Olsen presenterer strømregningen bare for å gi et lite
inntrykk av hvilke utgifter det her er
snakk om:
— Vi får en strømregning i år på
65.000 kroner! forteller formannen
i huskomiteen.
— En gang i året lakker vi også
golvene, og det koster heller ikke få
tusen kroner.

1
Utsnitt fra kjøkkenet.
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En butikk
full av
moteriktige klær
for hele familien
til en riktig pris!

JNTERSPORL

adidas støvler

Mer for pengene i.....

FORMANNEN

INTERSPORT

- like kjent som
fotballen
selv!
Stort utvalg hos:

sier

Fotballer
for
sommeren
fra kr.

49,t

Intersport Porsgrunn %
Meieritorvet - Tlf. 52102

en butikk i 0-kjeden
Nordentorget, Porsgrunn

Stikk innom

Rossing Bakeri
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BBautoutstyr

Forts, fra side 1

BAKERI OG KONDITORI

AKTIVITETSROM
1 mens går livet videre i klubb^^uiset. Nyttårsaften står i feiringcns
tegn. Endel Vessia-ungdommer har
meldt sin ankomst, det samme har
Krigsseilerne.
En del av lånet står også igjen. I
anglist 1984 er det Pors som selv må
betale ned de 560.000 kronene som
da slår igjen.
Huskomileen fortjener noen lin-

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn
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God
parkering

Inngang fra Storgt.
eller Fergegt.

Alt i sjokolade, tobakk og blader
AUTOMATER

SKAU
SrORGATCNI2«

RORsaRUMN

Trimrommei som er flittig benyttet.

y

Moderne klær for deg!

FLIPPER KROA

jer helt til slutt. Sammensetningen
bekrefter til fulle al Olsen ikke er et
navn, men en «artsbetegnelse»:
Helge Olsen, formann. Arne Peder
sen, kasserer og Ole Kiplesund,
sekretær — men så kommer del.
Ivar Olsen, Heddy Olsen, Åge
Olsen og Liv Olsen. Dessuten
Gunnar Thorsen, Laila Thorsen og
Terje Hansen.
-ols.

DRESS
MANN:

Klyvegt. 27

SNADDER

HAN DE LSTORGET-SKIEN
STORGT. 128 PORSGRUNN

Storgt. 178, Porsgrunn

KAI TANGEN

iokolt %

Alt i kolonial

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

Komm. for Norsk Tipping

Drikk

____
Frode Johansen. Tom Stian Selander og Jørn Pettersen

r

fra Lundetangens Bryggeri,
Tlf.: 21 540

SPORT

HVER
DAG!

TLF. 51012
DIREKTE:

TLF. 54955

Breviks-ynglingen «Alliance» med mannskapet Frode Johansen, Tom Stian
Selander og Jørn Pettersen skrev historie da de lørdag den 20. november ble
verdensmestere i seiling i Florida. De knapt 18-årige ungguttene gikk
respektløst til verket, og ble Telemarksførste verdensmestere gjennom tidene.
Porsbladet vil herved gratulere med Verdensmesterskapet og håper dette
kan være en stor inspirasjon til dere alle andre idrettsjente) og gutter i
fylket vårt. Det viser seg at med iherdig iver og trening går det an å nå toppen,
selv om en er i fra provinsen.
Bedre kan det med andre ord ikke gjøres.
Og dårligere kan det heller ikke gjøres, av fjernsynets sportsavdehng.
Hvordan er det mulig å nærmest neglisjere denne kjempeinnsatsen? Hva mer
skal det til for å påkalle TV-sportens oppmerksomhet?

Takk for sist.
Årsmøtenes tid
oss.
Valgkomiteer er i gang eller har
vært i gang fra tidlig i høst. Noen
lett jobb å sitte i en slik har det nok
ikke alltid vært. Til tider kan det gå
svært tregt å få fylt de tomme hull.
Vi har heldigvis ikke hatt de store
problemer med å finne villige
personer til å overta når noen ikke
synes de kan fortsette av den ene
eller andre grunnen. Men dette året
kan det se ut til at «spøkelset
tillitsmannsproblemer» også har
kommet til oss. Damegruppa fikk
ikke valgt noen formann, og her må
foreløpig styret med sin visefor
mann fungere som et arbeidsstyre,
noe som ganske sikkert vil gå greit.
I fotballavdelingen blir det også
nye utskiftinger, men mange av de
tidligere styremedlemmer med for
mannen i spissen vil fortsette i
finansieringsutvalg. Dette kan være
en fin løsning, men et styre må man
nødvendigvis ha til den daglige
driften allikevel.
Forhåpentlig har man funnet
fram til et arbeidsvillig styre når
dette leses.
Også hovedforeningens årsmøte
er nå fastsatt til 25. januar. Dette år
er formann og kasserer på valg, og
valgkomiteen har tatt til med sitt
arbeid. Det er en rekke utvalg og
komiteer som skal velges. Nytt av
året er at hovedstyret har vedtatt at
det skal nedsettes en komite som
skal ta seg av bl.a. arbeidet med
kiosksalget. Dette er nødvendig
fordi damegruppa ikke lenger ser
seg i stand til å påta seg denne
jobben. Tidligere har den i tillegg til
$ $
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ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Brødrene Karlsen

DISTRIKTETS STØRSTE MUSIKKFORRE I NIING
FINNER DU PÅ VESTSIDEN

BELCOI‘musikk i import
Tnrvgt. 12 — Porsgrunn Vest — Tlf. 035/56 399

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

SPORTSHUSET

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Sykler - mopeder og påhengere.

Telefon 51404 - Porsgrunn

Tlf. 53594
Fnofoi-hancj|er

Porsgrunns Auto %
Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Alfred Sport

A
S

Tlf. 51150

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

e
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r. numme’s
blomstersenter

BJØRNSTAD
TB. 52 462
NORDENTORGET
JØNHOLT GARTNERI
TB.51 344

BRUK BYENS BANKER!
SPAREBANKEN

FOR BREVIK, EIDANGER OG PORSGRUNN

Totamorksbankon
Avdeling av Bøndernes Bank as
5»

DnC

Den norske Creditbank

$
mye annet administrasjonsrbeid
vært lagt på damegruppas styre,
hvor særlig formann og kasserer har
vært særlig belastet med bestillingcr, mottaking av varer og
regnskapsførsel. Til salgsvirksom
heten har det vært ylt meget god
hjelp fra turngruppa som hver gang
under kampene har stilt minst 2
personer, noe vi ikke kunne klart
oss uten. Del er å håpe at det er en
rekke personer som kan tenke seg å
sitte i en slik komite slik at man kan
fordele litt på arbeidet. Men natur
ligvis må det være et par som får
hovedansvaret med bestilling og
regnskapsføring.
Som nevnt i forrige utgave ville
det bli lagt fram et forslag for
hovedstyret om avsetting av et
større beløp på en sperret konto
^med tanke på nedbetaling av lånet
"på 800.000,- kroner som kom
munen i dag lar seg av. Hovedstyret
bestemte i møtet 26/10 å avsette
100.000,- på en særkonto. Denne gir
10 % rente, og det er ikke
rentefradrag ved bruk av kontoen,
ingen dekort. Videre gjorde vi opp
en rest fra byggeperioden på vel
8.000.-. Etter den tid har damegruppa kommet med en sjekk på kr.
75.000,- (omtalt annet sted) som
også har gått inn på kontoen, og i
tillegg overskudd påskelotteriet på
vel 8.000,-. Kontoen har da allerede
passert 190.000,-. Hovedstyret har
forøvrig vedtatt at man sørger for
overføring til denne kontoen alt
som går an å avse slik at man kan
^^nedbetale restlånet med et så stort
"beløp som mulig i august 1984.
Dermed vil vi spare store beløp i
renter.
Hovedstyret har ellers vedtatt å
gå til innkjøp av verdibevis i DNC.
Disse gir en rente på 11 %. Vi har
kjøpt elt — som ved innløsning om
et år gir ll.lOO,- kr igjen. Dette
beløp skal også inn på særkontoen.
Om vi skal gå til innkjøp av enda
ett, er avhengig av hvordan øko
nomien er ved årsskiftet. Lønnsomt
blir det i alle fall.
Gjerdet mot naboene er på plass,
takket være dugnadsarbeide fra
flere av våre medlemmer. Spesielt
bør nevnes Hans Hansen, Terje
Nygaard, Åge Mørch og Kjell
Meen. Kostnadene ble heller ikke
avskrekkende, særlig fordi Pors

V
E
L

o
M
M
E
N

I

I ’ ■?

Jeg kommer ti! å holde dere i orene, skjemter Pors-trener Rolf Svennson til
spillerne Thormod Hansen (til venstre) og Per William Nilssen.
(Foto: Helge Mic)

— .Jeg kommer ikke hit som en eller
annen trollmann som slår seg på
brystet og lover gull og grønne
skoger. Det er ikke min stil å love 1.
divisjonsspill ved første anledning.
Skulle Pors rykke opp i I. divisjon
etter -83 sesongen, er det hyggelig
det, men det er ikke 1. divisjonsspill
for enhver pris det skal dreie seg om.
Heller skynde seg langsomt, med
tanke på å skape et stabilt lag — et
grunnlag for fremtiden.

Dette sier Rolf Svensson, Porsfolballens nye trener, som fredag
26. november møtte sine nye
«adepter» for første gang. Et
interessant møte, uttrykt fra flere
hold blandt spillerne selv.
Porsbladet ønsker Rolf Svensson
hjertelig velkommen til Pors og
håper at han kan klare det vi alle har
ventet på nemlig l. divisjons-fotball
her på Vessia.

Gjerdefabrikk enda en gang skaffet
oss en del gratis materiell. Det vil bli
salt opp en lysstolpe ved innkjør
selen, slik at folk som skal til
klubbhuset skal vite hvor de setter
beina sine. Huskomiteen, som var
meget godt representert på siste
hovedstyremøte, lovet å grave.
Støland, formann i skiavdelingen,
lovet å komme med stolpen, og da
er den vel på plass til jul.
Utvidelsen av Stadionveien er i
gang. Dette vil også berøre oss. Noe
av vår eiendom blir tatt til dette. Vi
har forhandlet med kommunen om
hva som kan gjøres i den forbin
delse. Det vil bli satt opp en hekk
mot veien til beskyttelse for treningsbanen. Dette vil bli en granhekk som ikke vil føre til for mye
vedlikehold. Det vil også hjelpe til å
holde støvskyene på sommeren
innenfor våre områder, det har nok
vært irriterende mange ganger for
naboene. Også asfalteringen vil
bety en lettelse for naboene våre.
All bingokjøringen på sommeren
har vært litt av en belastning.
Planene om kamper på Kjølnes
har vel slått ned som en bombe for

mange av våre medlemmer. Saken
er i skrivende øyeblikk ikke klar.
Flere forhandlinger skal holdes
med kommunen, og hovedforenin
gen må komme inn når det gjelder
salget. Vi er helt avhengig av det for
å klare fremtidige forpliktelser.
Mange av medlemmene vil kanskje
mene at vi burde holde oss på
Vestsida, men det må vel innrøm
mes fra selv de mest patriotiske at
banen vår ikke holder helt mål, og
absolutt ikke tribuneanlegget. Mye
må nok rettes opp. Dessuten er
PORS laget i byen nå, og det er vel
på tide at vi markerer hvem som nå
bør være storebror. Kjølnes stadion
er et kommunalt anlegg og det bør
ikke være slik at en klubb skal få lov
til å ta dette til eget bruk — slik det
har sett ut til nå. Vi håper
medlemmene våre vil slutte hel
hjertet opp om eventuelle hjemme
kamper for vårt A-lag om planene
skulle bli satt ut i livet.
Hovedstyret ønsker alle våre
lesere en riktig god jul og et godt
nytt år med full innsats for vår kjære
forening.
Duddi
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Med fotballgutta og deres damer s Ji 'oms

«Aslæmma, snua whalik». «Barakalavfik, la bæs». Ja, dette er den
første leksjon i tunisk, og det betyr:
«God dag, hvordan går det».
«Takk, meget godt».
Neste leksjon kommer utpå ny
året engang, så folkens, hold dere i
form til neste leksjon.
Men det vi her egentlig skal
fortelle litt om, er hvordan årets
fotballtur utartet seg, det er jo ikke
hver dag vi turer til Afrika. Turen
startet fra EPA-plassen lørdag den
13. nov. og ikke uten dramatikk.
Første etappe begynte med at vi
måtte dytte bussen igang, tro det
eller ei, den startet ikke. Men som
våre utmerkede sjåførere, Bjørnar
og Steinar sa: «Det er jo Volvo». Vi
kan legge til at ellers gikk den som ei
klokke. Turen ned til Kastrup var
lang, men gøy. Og det var en noe
trøtt gjeng som ankom flyplassen
tidlig søndag morgen. Etter en god
frokost i kafeterian, var det bare å
vente på flyavgang. Og da kaptein
Ramløv og hans besetning kunne
ønske oss velkommen ombord i
Conair, Boeing 720 med kurs mot
Monastir i Tunis, ja da var det siste
etappe av nedoverturen som ble
innledet. Flyturen gikk unna på tre
timer og femtem minutter. Det var
ikke stort å se utenfor de små
vinduene, men innenfor var det en
hektisk aktivitet, blandt besetnin
gen med servering av mat og det
som hørte til.
Avstanden mellom Kastrup og
Monastir er: 2424km, farten: 900
8

km/t, høyden 10650 m og tempe
raturen utenfor var: minus 55
grader c., men vi frøs ikke.
I Monastir ventet bussen, som
skulle frakte oss til El hana Beach
(som betyr: Lykkens strand). Kan
dere tenke dere hva det sto på
bussen. Jo, Pors fotballavdeling,
tenk, under Afrikas himmel hadde
de også hørt om Pors, du verden for
en kjent klubb vi må være.
Da vi kom frem til hotellet og
hadde pakket ut, var det ut å la en
tur for å kikke på omgivelsene, og
vi tok ikke mange skritt utenfor
døra, før vi oppdaget at her var
fotgjengere de MYKE i trafikken.
For bilene var det tut og kjør, uten
hensyn. At det ikke skjedde ulykker
er meg fortsatt en gåte, men
heldigvis gikk del bra.

Plutselig hørte vi en som ropte:
«Kom å kjøpa, mykke billig, her
kan du pruta»! Og der slo «Rolf»,
ikke har jeg hørt om en araber som
heter «Rolf», men pytt. Vi ble
omtrent dratt inn i hans butikk eller
bazar som det heter der nede. Vi
handlet og pruta eller var det
omvendt? Vi kom da ut av butikken
med vesker og endel annet. Ikke vet
jeg om del var billig, men del var
ihvertfall en opplevelse. Og slik
fortonet dagene seg stort sett, med
pruting, utflukter til spennende
steder og bading, innendørs. Noen
av oss fikk riktignok duppet
stumpen i det asurblå Middelhav,
men det ble med duppen, for det var
ikke akkerat de riktige tempera
turene. Stort sett overskyel, regn ot^^
vind var del været vi hadde, og del
var nok noen som var skuffel over å
ikke kunne få bruna seg litt på
kroppen, men en kan ikke forlange
all på en slik tur. For at vi hadde det
gøy var det ingen tvil om.
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Onsdag kveld hadde vi en hel
restaurant for oss selv, navnet hvis
noen er interessert: «Uescargot».
4^-Ier hadde vi del skikkelig gøy. Vi
^fikk en fire retters middag som
smakte helt fortreffelig, og med den
tuniske rødvinen «Mornag» som
tilbehør ble det et riktig «herremåltid».
Tenk dere folkens: Porse-sanger i
Tunis, det er det sikkert ingen som
har hørt før. Det var nesten som
taket letta seg.
Dagen før hadde våre håpefulle
A-spillere vært i ilden på fotball
banen i en kamp mot legestuden
tene ved universitetet. Knut Nilsen
debuterte som manager og det med
hell, seier til de blå (som for
anledningen spilte i grønt) med 3-2.
Kampen startet i stort tempo, men
dabbet noe av mot slutten. Disse
<^fctudcntene hadde utvilsomt spilt
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fotball før og da de satte inn
«professoren» ut i annen omgang
ble det virkelig fart i laget. Men,
som Realf sa: Dommeren var
banens beste. I lakksko, treningsbukse, golfjakke ogskyggelue, ledet
han kampen på en ypperlig måte.
Litt av en opplevelse målte det
være for gutta, ikke bare å ha spilt
fotball i Tunis, men også å høre
«HEIA PORS» ropt taktfast fra
tribunen av de lokale tilskuere.
Et kapitel for seg er skopusserne.
Bare du satte deg ned var de der,
hvor de kom i fra, nei, det aner ikke
jeg, men på pletten var de.
Disse gutta var livredde for å bli
fotografert, med hensyn til politiet.
Var det en politimann som oppda
get en skopusser, ja da fikk han seg
en skikkelig ørefik.
Vi skal ikke gå altfor mye i
detaljer i dette innlegget, da kunne
vi omtrent fylt ei hel bok, men en
ting kommer vi ikke utenom. Det
er den gamle bydelen. Her var det
smug som var så trange at en kunne
knapt gå tre i bredden, med bazarer
på hver side. «Hei, where do you
come from». «Norge»! Å do
norska, Sandnes, Stavanger, Ber
gen, kom å titta, ikke kjøpa, bare
titta». Men kom du først inn i
bazaren, var det ikke lett å komme
ut, uten å ha pruta og med en liten
ting under armen.
Her i den gamle bydelen solgte de
alt. Fra gull til levende høns. Uten
at vi skal gå i detalj, husker vi vel
slakterbutikken med oksehodet
hengende ved siden av døra, ikke
var det lenge siden det hodet hadde
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forlatt resten av kroppen. Og i
butikken ved siden av hadde de
ferske bakervarer, ikke akkerat slik
vi er vant til. Men slik var det altså
og slik kommer det sikkert til å bli.
Kamelmarked er noe for seg, og
det blir arrangert hver søndag
morgen. Her var det mere EPA
opplegg, med alt på en flate, fra
tepper til gamle radioer uten
innmat. Fra esler og hester til gamle
rustne bildeler. Utvilsomt et minne
for livet.
På turen ble undertegnede tilbudt
kameler for kona, men det fant jeg
fort ut at det hadde bydd på
fraktproblemer.
Dette er bare et lite utdrag av det
som vi opplevde på denne turen,
men vi kommer ikke utenom å
nevne badevakta på utendørsbassenget. Der han gikk med kjele
dress og høyhalset genser og en
topplue dratt nedover øra, og der
satt vi og kledde av og på oss etter
hvert som sola tittet fram. En kunne
ikke annet enn å dra på smilebån
det.
rj> c£>

? ■

f

r

1. Porsguttas motstander i Tunis. »professoren»helt til høyre. 2. Et historisk øyeblikk.
Kampens Pors-kaptein Lars Borgar Waage hilser på motstanderens kaptein. Dessverre
har vi ikke navnet. 3. Formann Gunne får seg en god latter når Realf skal gjøre opp med
skopusseren. Skopusseren helt til høyre. 4. Dette er ikke en ny statue i Tunis, men Knut
Nilsen som leder oppvarmingen foran fotball-kampen. 5. Mavedanserinnen på L‘escargot
ser ut til å trives blant porsere. Noe å tenke på som pause-program til kommende sesong?
Bernt Johansen ser ikke ut til å mistrives han heller. 6. Utenfor «Rolf Boutique». 7. Under
tegnede, Eriko Joho, også kalt «Komeini» blant bazar-folket.
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NYTT FRA TURNGRUPPA
Pors turngruppe var arrangør av
en cup-konkurranse for gutter i
Vestsiden skoles gymnastikksal,
onsdag 27. oktober. Deltakelsen
var meget god, det stilte opp 21
gutter fra klubbene Urædd, Odd,
Langesund og Pors. Det ble turnet i
tre apparater, nemlig matte, bøyle
hest og ringer.
Fra Pors deltok i kl. under 12 år:
Tor Øivind Ødegaard (9 pl.) og Jan
Erik Hansen (14 pl.), i kl. under 14
år: Jan Erik Haugerud (3 pl.)
Da gutta var ferdige med tur
ningen fikk de hver sin flaske brus,
og til slutt var det premieutdeling
med en premie til alle deltakerne.

ÅRSMØTE
ble holdt på klubbhuset fredag
den 19. november. Duddi Kjellevold Rød ble valgt til dirigent og til
sekretærer Sigrun Rugtvedt og Eva
Birkeland.
Årsberetning og regnskap ble lest
opp og begge ble enstemmig
godkjent. Det var kommet to
forslag fra valgkomiteen. Det ene
gjaldt medlemsmøter og det andre
fremtidig arrangementskomite. Det
ble her endel diskusjon att og fram
men til slutt ble det enighet i begge
forslag.
Berit Schjødi fikk Turnprisen for
sin innsats og interesse gjennom
lengere tid for turnsporten i Pors.
Arrangementskomiteen ga økono
misk støtte til driften. Hele 30.000
kroner har komiteen skaffet til veie
gjennom loddsalg, kafeteriadrift i
klubbhuset og andre tiltak.
— Helt fantastisk! Det er utrolig

Et lite tips til slutt for de som har
tenkt seg en tur til Tunis: Smak på
Tunesisk suppe!
Til slutt tar vi med navnet på den
unge piken som fortalte eventyret
om 1001 natt: SCHEHERAZADE.
Dette ikke noe eventyr, men den
som har fortalt det:
Sidi, Eriko Joho.
P.S.
For ordens skyld skal vi fortelle at
denne turen IKKE har kostet fotballavdelingen fem øre. Dette har gutta
selv jobbet for, med bingo, kakeutlodning etc. og selvkostnad.
Godt gjort gutter!
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at det kan skaffes så mange penger,
sa en overlykkelig formann Ragna
Lorentzen da hun mottok sjekken
av komiteens formann Marit Nordli
Jansen.
Årsmøtet gjenvalgte Ragna Lo
rentzen som formann. Styret for
øvrig: Eva Birkeland, v.form.,
Sigrunn Rugtvedt, sekretær, Thorunn Dyraas, Styremedlem Anne
Sandnes Bommen. 1. varam. Svein
Norling, 2. varam. Inger-Åse Wickmann.
Det ble som vanlig servert noe
godt etter møtet til alle påmeldte —
kylling og potetsalat.
Og dansen må ikke glemmes, det
ble dans og moro til ut i de små
timer. På alle måter en vellykket
årsfest.

Arrangementer som star for døren:
Vi skal delta med fire tropper på
en masse-parti konkurranse, kaldt
«Publikumspokal 82» som skal
arrangeres i Tvetenhallen søndag 5.
desember. Den vanlige juleavslut
ningen i gymnastikksalen på Vest
siden blir torsdag 9. desember. Vi
kan også nevne juletrefestene som
blir holdt på klubbhuset torsdag 6.
januar. Alle disse arrangementer
kommer vi tilbake til siden.
Sigrunn Rugtvedt, sekr.
PORS BLADET BEKLAGER
Ang. referatet fra Zurich iforrige nr.
var navnene på veteranene som var
med på turen uteglemt men disse var:
Marit Jansen, Harriet Fjeldvik,
Torborg Hellerich, Elen Marthinsen,
Fine Hansen samt instruktør WiviAnn Gundersen.

Nytt fra damegruppa
FRA ÅRSBERETNINGEN 1982
Damegruppas frammøtemedalje v.formann Mary Gravklev, Kasse
ble i år tidelt Liv Olsen.
rer Marit Gulliksen, Sekretær Anny
Vi har i år som tidligere arrangert Berge. Styremedlemmer: Gerd Ol
barnejuletrefest, årsfest og selvføl sen, Liv Olsen, Else Liv Realfsen og
gelig eldrefest. 160 møtte frem Heddi Olsen.
.
_
Anny Berge
denne kvelden, men det dårlige
været må nok ta skylden for at ikke &☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆■£
flere møtte frem da denne kvelden
er toppen for de eldre her på Vest.
75.000 KR.
Vi har også hatt besøk av
gruppene Borg, Grane og Storm.
FRA DAMENE VÅRE!
Dette ble en vellykket kveld, ikke
Atter en gang har damegruppa
minst takket være vår nyopprettede
kommet med en sjekk til hoved
underholdningsgruppe, som gjorde
foreningen, og også denne gang vaa
stor lykke. Får håpe vi får se mere til
den
på 75.000 kroner. For hvilkeir
dem.
gang?
Damegruppas penger har
I år har det vært et virkelig
gjort
at
vi har klart å få opp klubb
jobbeår. Det har vært kafeteriasalg
huset,
og
det er dens bidrag som har
på bingoene, kiosksalg og kafete
gjort
at
vi har greid så raskt å
riasalg underfotballkampene.
nedbetale
det ene store lånet vi
Dette hadde ikke gått uten en
hadde
på
huset.
kjempeinnsats av medlemmene. Vi
Vi kan bare gi oss over av
må ha lov å si det.
beundring
for innsatsen.
Vi kunne jo også i år overrekke en
Hjertelig
takk til alle som har
sjekk på 75.000 kr. på hovedfore
vært
med
til
å
skaffe til veie det store
ningens årsmøte.
beløpet.
Damegruppa har hatt et meget
☆ ☆☆
godt år, bra innsats av alle, og som
GAVE fra Gunnar Haugland har vi
regnskapet viser også i klingende
også fått. Vi hadde i høy grad behov
mynt, det gamle styret takker for
for en ny arkivboks,og Gunnar var
seg og ønsker det nye lykke til med
Pors damegruppe.
sporty nok til å si fra at den skulle
han skaffe oss. Boksen er ankom
Det nye styret fikk følgende
met og tatt i bruk.
sammensetning: Formann (ingen),
D.
Hjertelig takk.
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Med Pors
inn i 1983

Vestsiden Ur-Optik

FffiOfl t

Kåre Pettersen

ucotoideno-Qjcotcotuc Tj

Tlf. 54922

Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 - Porsgrunn

Porsgrunn

Byens mest populære

UNDOMSBUTIKK

£sso

service

v/ Broen
Storgt. 84b — Porsgrunn
Tlf. 50834

Zuksekroken
OTTEN A.S

Andr. Aasland
V. Porsgrunn

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

TOYOTA

1 Trelast ° btenør
og byggevarer

A.N.Funnemark

Vestsiden
Blomsterforretning

I

Egil Hiis
Tlf 51 730 — V. Porsgrunn

De får alt hos oss!

/^^.Aspelin
Stormbull Porsgrunn A.S

Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

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

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN

REFLEX

Som jeg sa på siste årsmøte i
fotballavdelingen så går vi en meget
tøff sesong i møte i 1983.
Vi vet alle at ved å ansette en
heltidstrener av Rolf Svenssons
format så vil det bli forlangt ekstra
innsats både fra det nye styret,
spillerne og ikke minst den såkalte
grasrota.
Vi i styret vet at uten grassrota så
Øn en klubb som Pors ikke
fungere, og jeg kan på styrets vegne
love alt hva vi kan for å nærme oss
den og så langt det er mulig også
holde den ajour om hva som skjer i
avdelingen.
Når det gjelder den lojalitet som
styret og trener trenger fra de øvrige
tillitsmenn, spillere og «grassrota»
så regner vi den som selvfølgelig.
Jr.-avdelingen for 1983 er igjen
overtalt av «Biggen» og vi vet da

alle at den er i de beste hender. Vi
skal så sant det er mulig økonomisk
også i år å opprettholde den
sportslige aktivitet som fjoråret,
men vi må være villige til lojalt å
spare inn der hvor det er mulig.
Dere har sikkert hørt at del
jobbes seriøst med å spille Akampene på Kjølnes Stadion, og det
regner styret med at skal gå i orden i
så fall al det ellers vil ligge til rette
med andre ting så som salg i boder
m. m.
Styret vil så ønske spillere,
tillitsmenn og medlemmer en riktig
god jul og et blått år 1983. enda
engang vil jeg be alle om å støtte opp
om det vi nå satser så hardt på.
For styret
Gunne Bjørnstad,
formann

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE

SENIORKLUBBEN

ESSEM plast

'//JORGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Tlf. 95 847 — 97 506

Autorisert Installatør

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

Sesongens formann og jr. formann Gunne og «Biggen» på stadig utkikk eiter «noe»!

Torggt. - V. Porsgrunn

Komm. for Norsk Tipping A/S

Porsgrunn

r

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

Gå til

sen SA
Telefon 51632 — 3900 Porsgrunn

Fredag den 5. november hadde
Seniorklubben igjen et godt besøkt
^Medlemsmøte. Det kommer stadig til
medlemmer. Vi var ca. 80 stk
tilstede da formann Birger Gunder sen
ønsket velkommen.

Senere på kvelden ble del servert
kaffe og hjembakte kaker som et par
damer i festkomiteen sto for.
Alt forløp bra, og det var dans til ul i
de små timer.
Sekr.

Bandygvuppa
Som det kanskje er registrert fra
bandyinteresserte er treningen star
tet tidlig i år, og det takket være at vi
har fått en trener på sen.plan i Jan
Magnussen. Vi viser oss også godt
fornøyd med fremmøte til barmarkstreningen både for senior og de
aldersbestemte klasser.
Med hensyn til treningsavgiften
så ser det ut til å gå greit med
innbetalingen. Vi har også innført
denne avgift for seniorer, som vi
mener er på sin plass.
Vi har også hatt med to spillere i
landslagssammenheng i Atle Steen
og Terje Thorsen i henholdsvis
gutte og junior.
Vi har deltatt i en cup, om ikke på
is, så i alle fall var det fin trening i
Borgs Landbandy Cup. Vi ble
forøvrig nr. 2 og fikk en fin pokal.
Brevik stakk av med 1.-plassen.
Dette med Landbandy er en fin
trening og avveksling fra barmarkstreningen. Vi håper at dette blir en
årlig samling før sesongstart.
Vi stiller med et stort handyeap
visavis lag fra Oslo-gryta, men vi
tror vi står bedre rustet i år. I fjor
hang det i en tynn tråd da det sto
mellom Brevik og oss om nedrykk
til 3. div. Vi hadde gjerne sett at
Brevik hadde beholdt sin plass i 2.
div. for vi kommer til å savne disse
kampene. Da var det liv på Vessia.
Men vi håper jo at publikum støtter
opp om oss også i år som tidligere.
Vi er jo eneste lag i 2. div. i kretsen.
Bandygruppa ønsker dere alle en
god jul og et godt nytt år, og vel
møtt til en ny sesong.

Til å underholde oss denne gang var
det Thor Skarnes som viste fram
lysbilder fra gamle steder i Pors-grunn.
Han viste også fram billeder fra
klubbhuset og stadion, og da var det
mange kjente Porsefjes å se. Det var
veldig gøy og hjertelig takk skal du ha
Thor. Det er fint at vi har flere av våre
egne krefter å ty til når del gjelder
underholdning.

Menyen denne gang var lapskaus og
øl. Vårt gamle medlem Abraham
Christensen, som nettopp har fylt 75 år,
hadde ved denne anledning spandert
lapskaus på hele forsam-lingen.
«Hurra for Abraham. Gid du lenge,
lenge leve må»....

Nå målet med en konto i:

IC

KREDITKASSEN
- bank for folk flest
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Porsbladets juleenquite!
1. Mest positive ting som har hendt
innen Pors dette året.

Distriktets største
detaSJtorreM

n

3. Hvem bør få betegnelsen som årets
beste aktive og årets beste passive
Porser(e).

4. Beste ønske for Pors i 1983.

☆ ☆☆
Fra Andreas Skilbred:
1. Det mest positive innen Pors i år er,
etter min mening, det at A-laget i fotball
greide å holde seg i toppsjiktet i 2.
divisjon, og at junioravdelingen har
stabilisert seg blant landets beste
klubber, når det gjelder arbeidet med
«morgendagens menn». Kfr. Norway
Cup.

Grenland
Samvirkelag
l

2. Samtidig som at A-laget står for det
positive, må det dessverre innrømmes
at laget også må stå for det negative.
Avslutningen av sesongen sto nemlig
ikke i noen som helst forhold til, hva
posisjonen på tabellen gjennom meste
parten av sesongen skulle tilsi.
3. Beste aktive Porser er uten tvil Jan
Halvor Halvorsen, men han er jo nå,
dessverre ikke Porser lenger.
Årets beste passive Porser må, etter
min vurdering, bli å betrakte som et
flertall, nemlig Damegruppa Deres
innsats på «hjemmefronten» er rett og
slett imponerende. Hva denne gruppa,
ved slit, strev og sparsomlighet harklart
å skrape sammen av midler til hele
foreningens beste, er det bare å ta av
seg hatten for.

l

4. Når det gjelder samtligespørsmål, må
vel svaret bli noe i forbindelse med de
enkelte aktiviteter som hver enkelt er
^fcmest interessert i. Derfor vil MITT svar
^K>å siste spørsmål bli:
Hurtigst mulig fornyelse av Stadion,
eller la meg kalle det en utbedring, så
den blir i en slik stand som den engang
var. En «ansiktsløfting» trenges i høy
este grad.
En god jul til alle
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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
J

2. Mest negative.

Noen vil kanskje si at når A-laget i
fotball ikke greide å nå opp til 1. divisjon
1982, må det være det mest negative.
Jeg ser ikke dette som direkte negativt,
men litt trist, fordi det var nedlagt så
mye arbeid for å nå målet. Det negative
er kanskje at enkelte forlater laget når
man ikke lykkes.

PORS SERVICE-SENTER

k

Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

F

Fra Duddi Kjellevold Rød:
1. Det mest positive som har skjedd i
1982 må rent sportslig være at vi enda
en gang fikk en Nordisk mester i
boksing ved Per Carlenius. Hyggelig er
det også at fotballens junioravdeling
fortsetter å vise seg ved fin innsats i
Norway Cup. Håndballgruppas krets
mesterskap i kl. 12 år gledet.

2. Jeg kan ikke peke på noe direkte
negativt som har hendt. Samtlige
avdelinger arbeider meget godt, sports
lig for å bedre nivået og administrativt
med tiltak for å skaffe penger til drift.

3. Årets beste aktive Porser må være Per
Carlenius. Ikke bare er han en ener i
bokseringen og på trening. Han er også
en meget fin representant for fore
ningen utad, og det er vi ikke minst
glade for. Skal man betegne noen som
Årets beste passive Porser, må man vel
se bort fra ordet passiv. Man er i like høy
grad aktiv.
Jeg vil ikke peke ut noen enkelt, men
et helt styre. Damegruppas styre lar jeg
få betegnelsen den best «passive».
Uten det kjempearbeid som har vært
nedlagt fra styrets side, ville nok ikke
foreningen ha fått overført det store
beløpet dette året

4. Beste ønske for Pors i 1983 må være
at det vil bli fortsatt framgang i alle
grupper, at vi greier å holde samholdet
mellom gruppene, at alle arbeider for
fellesskapet i foreningen. Da vil vi fort
satt kunne være størst i Telemark.

Fra Thor Karlsen:
1. At det for alvor begynner å skje ting i
Håndballgruppa. P12-årslaget er et
prov på det. De kunne smykke seg med
KM-tittel etter forrige sesong. Såvidt
vites Pors’s første kretsmestere i hånd
ball overhodet. Det er all grunn til å
gratulere. Hyggelig at det også skjer
ting på guttesiden i gruppa. 12-årslaget
er således en nyskapning — med «71
modeller» stort sett, som det er all grunn
til å satse på. Jeg ønsker Vidar
Kristiansen og co lykke til videre.
2. Ikke idrettsforeningen Pors’s skyld,
med det er beklagelig at idrettsungdommen på Vestsiden og i klubben
ennå ikke har fått den «idrettslige stor
stua» man har ventet på. Klubbledelsen
er de første til å beklage at man ikke har
den treningsplass-kapasitet man burde
og skulle hatt. La det også være et ønske
at det skjer noe for Pors på dette punkt i
1983 ....

3. Per Carlenius — uten tvil. Med
Nordisk og Norsk mesterskap var han
uten konkurranse i denne sammen
heng. I tillegg kandenstilfullebokseren
vise til en rekke seire over sterke inter
nasjonale boksere.
Pors’s meget aktive og flinke dame-

gruppe er alt annet enn passiv, men
utenom det idrettslige bildet. Denne
damegruppa er gull verdt for fore
ningen. Med 75.000 kroner som årlig
bidrag er det ingen tvil om den saken.
4. Gjelder Pors-fotballen. Grenland bør
snart få et lag i 1. divisjon — Pors er
eneste håp i så måte. Et ønske i så måte
er at lagets nye svenske trener, Rolf
Svensson, kan bidra til å gi Porsfotballen en «ny vår» etter stagnasjonen
den senere tid.

Fra Bjarne Olsen (Beiten):
1. At juniorene nådde finalen i Norway
Cup.

2. At A-laget ikke spillte seg opp i 1.
divisjon.
3. Der mener jeg Per Carlenius Nordisk
Mesterskap i boksing raker høyest.

4. Mitt ønske for 1983er ny Idrettshall på
Vessia.
En god jul og et sportslig godt nytt år
ønsker jeg alle Porsere.
Hilsen (Beiten)

Fra Erling Støland:
1. Det mest positive må være at vi har
fått nytt lysanlegg i Rugtvedt.

2. At vi dessverre ikke har hatt mulighet
til å bli ferdig med moderniseringen av
Rugtvedtkollen.
3. Det må være vårt guttelag. De har
virkelig imponert med bra spill i år.
Årets beste passive (hvis vi kan kalle
det det) er uten tvil Egil Kristiansen.
Hans innsats i skibakkene, på bingoen,
fotballbanen etc. er virkelig imponer
ende.
4. Må være å få modernisert og
plastbelagt Rugtvedtkollen, og at skiavd. kan klare å få frem løpere på
topplan.
Skiavdelingen ønsker Porsere en
riktig god jul og et fremgangsrikt godt
nytt år.
Fra Vidar Kristiansen:
1. Det mest positive som har skjedd er at
Håndballgruppa ble kretsmester i klasse
12 år.

2. Det er vel at vi ikke rykket opp i 1.
divisjon.
3. Her mener jeg at Espen Gundersen er
årets beste.
Årets beste passive er håndballens få
iherdige slitere.

4. Det er å få Pors opp i 1. divisjon og
fortsatt fremgang for håndballen i Pors
og ikke minst en Idrettshall på Vessia så
vi kan slippe å arbeide under så små kår
og treningsforhold som vi har nå.
Ønsker herved alle Porsere en riktig
god jul og et godt nytt år.
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