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POKSs™®Élfe
Vi farger

byen Måt
Som det kanskje vil være kjent for de fleste, vil
I.F. Pors Fotballavdelingen den 30. april 1983,
arrangere en PORSDAG i Porsgrunn. Formå
let med Porsdagen vil være å:

* Gjøre Pors til en klubb for hele Porsqrunn.
* Skape kontakt mellom Pors og byens innbyggere.
* Viderutvikle samarbeidet mellom Pors og kom
munale myndigheter.

* Videreutvikle samarbeidet mellom Pors og byens
næringsliv.
♦ Informere om idrettens sosiale og forebyggende
funksjon.
Mandag 28. februar ble det
gitt en forhåndsinformasjon
til Pors-medlemmer i klubb
huset. Komiteer for de for
skjellige aktivitetene er ned
satt, og det vil være om lag
150 porsere i sving på Pors
dagen.
Porsdagen vil vesentlig in
neholde arrangementer som:
Lotteri, auksjoner, loppe
marked, salg av souvermrer,
pølser, is m.m., musikkparader, jazzorkester, konkurran
ser og utstillinger.
Porsdagen arrangeres av
Pors-medlemmer
i
nært
samarbeid med Porsgrunn
Handelsstands
Forening.

Porsdagen vil også bli benyt
tet til å informere og rekla
mere for fotballavdelingens
hjemmekamper i 2. divisjon
på Kjølnes Stadion.
Arranoementets hovedko
mite er: Gunne Bjørnstad,
Duddi Kjellevold Rød, Einar
Klingenberg, Olav Hanssen,
J:an Løkling, Asbjørn Wennerød, Morten Rød Petter
sen, Thore Kittilsen og Kjell
Gundersen.
Vi håper at arrangementet
skai bli et årlig foretagende.
Skulle det også bringe litt
penger i en slunken kasse,
ville det selvsagt være hygpe.lig.

Pors er på veg over brua for å bli hele Porsgrunns fotballklubb. Fot
ballformann Gunne Bjørnstad og Olav Hanssen ønsker å skape en
gla-dag i sentrum 30. april. (Foto: Porsgrunns Dagblad).

«Hovedkomiteen haper at allé Porsere slutter opp om arran
gementet og stiller seg positive til lå gjøre en innsats.»
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TEXACO
Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING

BILREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

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

BUSSE
anbefaler sin
Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning

Kommisjonær for
Norsk Tipping
Det norske pengelotteri
Utbetaling av gevinster
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Med seg fikk hun viseformann Hans
Hansen (ikke på valg), kasserer Unni
Johannessen (2 år), sekretær Egil
Brattberg (ikke på valg) og styre
medlem Rolf Myrmoen (ikke på
valg).
1. varamann Ingar Tennefoss, 2.
varamann Einar Knutsen, 3. vara
mann Terje Nygaard.
HUSKOMITE
Formann Helge Olsen. Medlemmer:
Gunnar Thorsen, Åge Olsen, Ole
Kiplesund og Terje Hansen. Kasserer
er Arne Pedersen.

TRIM- OG IDRETTS^lERKEUTVALG
^^/enche Eriksen, Turid Hiis, Else
Grotnes, Herdis Mørch, Kjell Meen,
Arne Stenquist, Ivar Kristiansen og
Anders Skilbred (varamann).

BRUK BYENS
BANKER!

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

PORSGRUNNSKINOENE
FILM ER BEST PÅ KINO
----onqrunn rsJno

REVISORER
Bjørn Realfsen og Anders Kassen
med varamennene Helge Rennesund
og Sven Edin.

ARKIVARER
Tor Svennungsen, Erna Kittilsen,
Egil Brattberg og Tor Jensen.

LOVKOMITE
Rolf Nygård, Hans Hansen og Bjørn
Flåtsund.

&

Kasserer: Hans Haukenes,
Bjørntvedt, SKIEN

I redaksjonen:
Arne Olsen
Lasse Johannessen
Jørgen Vik
Nils Tore Johnsen

Sats: A/S Porsgrunns Dagblad.
Montasje og trykk:
Myklebust Offsettrykker!.

Vi kommer altså med en appell om å støtte opp om foreningens drift. Ta en tur i
klubbhuset når du ser det averteres bingo.
T.

FOR BREVIK, EIDANGER OG PORSGRUNN

l/Aj? 38. ÅRGANG
Totamarksbonkon
Avdeling av Bøndernes Bank as

DnC
Den norske Creditbank

OKINOM •
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PORSBLADET
Redaktør Gudmund Madsen, kasse
rer Hans Haukenes og medlemmene
Arne Olsen, Lasse Johannessen,
Jørgen Vik, Nils Tore Johnsen og
Bjarne Halvorsen.

Redaktør:
Gudmund Madsen,
Grønstensgt. 14
3900 PORSGRUNN

Det har vært kjørt Bingo i klubbhuset vårt. Inntektene for fjoråret var variable, men noe
var det å tjene, og disse pengene var gode å ha til driften av gruppene. Også hovedfor
eningen og huskomiteen fikk inn sin del. Denne høsten startet det også bra, med bruk
bare inntekter. De siste månedene har det derimot bare gått med tap, og det er lite fris
tende å fortsette, dersom det skal gå slik utover. Det er hele 14 personer engasjert hver
gang i tillegg til turngruppas damer på kjøkkenet. Det vi vil med denne påminnelse om
bingoen, er å håpe på at flere av våre egne medlemmer vil slenge innom av og til og på
den måten støtte opp om driften av foreningen. En del av medlemmene liker nok ikke å
spille bingo, men det går vel an å ofre noen timer og noen få kroner en gang eller to. Det
slumper jo også at noen vinner, og du kan bli den heldige.

SPAREBANKEN
Vestregt. 14 — Porsgrunn
Tlf. 51729

___

Vi er allerede langt inne i 1983, og Hovedforeningens årsmøte er til
bakelagt. Duddi Kjellevold Rød ble gjenvalgt som formann for to nye
år.

i*

Se også vårt store utvalg i

---------

___

CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

ML KREDITKASSEN

Porsbladet går nå inn i sin 38. år
gang og er et av landets største.
Men vi arbeider stadig vekk med å
forbedre oss!
Redaktøren måtte etter press
fra Hovedforeningens årsmøte
påta seg enda et år .med Pors
bladet da valgkomiteen dessverre
ikke hadde funnet en arvtaker.
Jeg håper at jeg kan få god hjelp
av mine medhjelpere, og særlig
vil jeg ønske de to «Pors-journalistene» Arne Olsen og Lasse
Johannessen velkomne som nye
medlemmer.
Som dere vil se har vi lagt om
bladet litt håper at det som Alaget i fotball vil virke mer profes
jonelt denne sesongen. Men uten
hjelp fra avdelingene og dere —

leserne — i form av stoff og tips,
kan vi aldri bli det medlemsbladet
vi ønsker å være for alle porsere.
Ring oss eller kontakt oss på annen måte, og vi skal være på plet
ten raskt som bare det!

Økonomi er grunnmuren også
for Porsbladet. Vær så snill å be
tal kontingenten på 20 kroner så
fort dere får øyekontakt med
lommeboka. Da slipper vi å gå
underskudd, som vi dessverre
gjorde i fjor.

Som dere vil se har Porsgrunns
Dagblad nå overtatt settingen av
Porsbladet og byens nystartede
trykkeri, Myklebust Offsettryk
ker!, trykker bladet. Vi benytter
anledningen til å takke Br. Dyring

for godt samarbeid i de årene vi
har trykt Porsbladet hos dem.
Det har også vært en del for
andringer på annonsesiden. Vi
har mistet Porsgrunn Sykkelverk
sted, Belco Musikk Import og Essem Plast. Men vi har også fått
nye annonsører som vi takker
hjertelig for all støtte: Ekcelsior
Radio og TV, Tele-Reklame,
Handeland Gartneri og Myklebust
Offsettrykkeri.
Husk at våre annonsører
støtter oss, og vi ber herved våre
lesere om å støtte opp om både
nye og gamle, trofaste an
nonsører i Porsbladet.
Et hjertesukk til slutt: Kjære
porser, bruk Porsbladet. Det er
det eneste Porsblad i verden!
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massevis av Pors-utfordrin
Vel, så er vi i gang igjen. Et nytt arbeidsår
begynner med full innsats over hele linjen.
Det tok tid før snøen kom, men allikevel
klarte våre folk i skiavdelingen å arrangere
renn. Mange lass med snø ble tilkjørt, og

litt av en jobb var det å få alt utover. Men
så ble bakken fin også. Senere er også
Grenlands-cupen gjennomført i den store
bakken til alles tilfredshet.

Håndballgruppa fortsetter sin
fremgang, og særlig må vi vel
skryte av våre yngste. Det er ut
rolig hva de yngste kan klare på
tross at en elendig mulighet for
treningstid. De har stort sett ba
re den halvstore gymnastikk
salen på Vestsiden å bruke et
par timer i uka, og det gir jo ikke
stort. Hvilke talenter har vi alt
så? Jo, 12-årslaget er virkelig
noe å satse på. Her skulle det
vært bra med en hall, ja.

TURN
Vi har de samme slette mulig
heter for trening til konkur
ranser innen tur. Til nød greier
vi å gi tilbud om konkurranseturn for gutter en gang i uka,
men vi har ikke plass til jentene,
dessverre.
Rytmisk
sportsgymnastikk, som sikkert kunne
være gøy å være med på, er det
heller ikke store plassen til på
våre få tildelte timer.
Vel, vi får til tross for dette
være glad for at vi har en plass å
være i det hele tatt. Det kunne
vært verre. Imidlertid er det
klart at vi må jobbe med idrettshallprosjektet det vi makter.

FOTBALL PÅ KJØLNES
Det blir Kjølnes. Hjemme
kampene 1983 skal gå her i likhet
med eventuelle cup-kamper.
15.000 kroner var tilbudet vårt
overfor kommunen. Kjølneskomiteen sa noe helt annet, den
forlangte 20% av billettinn
tektene, og rådmannen ville ha
25.000,-., på tross av store
arrangementer. Nå er kom
munen sikret sine 15.000,- + rek
lame for anlegget til en rekke av
landets fotballkommuner. Det
blir et problem å ordne salget.
Selv om vi får benytte kioskene,
er det ikke noen lagermulighet
for alle varene våre. Vi vil
undersøke om det lar seg gjøre å
flytte den ene kiosken på stadion
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midlertidig til Kjølnes —, slik at
vi kan ha et permanent langer
for kioskvarer, brus og is. For
øvrig må vi sørge for oppryd
ding etter kampene. Dette hadde
vi vår egen banemann til å gjøre
på stadion. Nå* håper vi at
junioravdelingen kan ordne den
ne saken for oss.

KIOSK SALGET
Forøvrig trenger vi hjelp til sal
get i kioskene, og her håper vi at
mange vil melde seg. Det er å
ønske at vi alle går sammen om
å få dette til å fungere, selv om
ikke alle var like glade for å leg
ge kampene på Kjølnes. Dette er
en mulighet vi har til å vise hvil
ket som er byens lag. For oss er
det vel ingen tvil om hvilket det
er!

ØKONOMI
Vi kan ellers melde at vi har
mottatt 2.800,- kroner i utstyrsmidler av tippemidlene via Tele
mark fylkeskommune. Av dette
skal håndballgruppa ha 1.800,og boksegruppa 1.000,-, hen
holdsvis til håndballmål og vekt.
Det vil antakelig ikke bli flere
muligheter til å søke om slike
midler. Ordningen vil falle bort,
sikkert p.g.a. dårlig tippeom-

Turngruppa vil holde loppemarked på klubbhuset en av da
gene i uke 21. Vi mottar «lopper» på Klubbhuset kvelden
før loppemarkedet. Se nærmere oppslag.

Husket1 clu eksse?

setning.
Kontingentinnbetalingen er i gang. Deter å håpe
at alle som til nå har mottatt
bankgiroinnbetalingskort,
sørger for å gå til banken (hvil
ken som helst) og betale. Der
med slipper vi å purre. Her er
det nødvendig å skyte inn at
hovedstyret vedtok i fjor å legge
på porto for hver purring for
dekke opp ekstrakostnadene ve"
nyutsendelse. Gjennom årene
har disse purringene kostet at
skillige kroner, tid og krefter, og
vi håper ved å innføre såkalt
straffeporto vil flere være raske
re til å betale. Neste utsendelse
(purring) vil skje i mai.

•/■fe.
Si *'
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PORSDAGEN
Arbeidet med PORSDAGEN er
også begynt. Fotballavdelingen
har her tatt et initiativ til å
markedsføre foreningen og spe
sielt A-laget som vi bare må
slutte opp om. Flest mulig av vå
re medlemmer håper vi vil være
med på de forskjellige arrange
mentene, om man blir bedt om
det. Hovedforeningen sier seg^
glad for det initiativ som er tal^p'
og vil ønske lykke til. Vi ser det
som flott reklame for klubben
vår.
Hovedforeningen
har
hovedansvaret
for
VARLOTTERIET. Som loddkjøpere
har oppdaget, er fargen endret,
og vi har bestemt trekning sene
re på våren. Det er trykt opp ba
re 5000 lodder, og vi håper at alle
blir solgt. Gruppene får 75% av
fortjenesten av salget, mens
hovedforeningen får 25%. Vi hå
per den nye gevinsttypen vil
være mer attraktiv enn den vi
hadde før. Så er det bare om å
gjøre at gruppene sørger for å
distribuere loddbøkene slik at vi
ikke blir sittende igjen med no
en. Videre planer for foreningen
får jeg komme tilbake til i et se
nere nummer.
Duddi

Kontingentsatsene....

-MARKED

Vi bringer her et bilde av vårt gode juniorlag fra 1953 som nådde frem til semifinalen
hvor de tapte 2-0 mot Vito som ble juniormestere.
Sittendefra venstre: Harald Steen. K/ell Østensen, Arvid Badestad. Ståendefra venstre-Einar Bergby, Finn
Johnsen, Ragnar Bie Johansen, John Nielsen. Oddbjørn Oddaker. Sven Hansen, Per Tollefsen og Roald
Reiersen.

Fra og med 1983 er kontingen? ten for voksne inntil 67 år satt
' i til kroner 85 og til 25 kroner for
? pensjonister over 67 år.

\

Disse nye satsene ble enstemmig vedtatt på årsmøtet 25.
januar i år.
Som medlemmene også har
registrert, har vi gått over til
bankgiro ved innbetaling av
kontingenten. Dette vil lette
oss i arbeidet med å få alle
medlemmer ajour med med
lemsskapet.

Vi vil også med dette hen
stille våre medlemmer om å
hjelpe oss i dette arbeidet.
Foreningen trenger trenger
medlemskontingenten din så
' sårt, samtidig som du blir et
ajourført medlem i klubben
din.
At pensjonister nå kun skal
betale 25 kroner, er etter for
slaget som ble fremmet på
årsmøtet en gest og en honnør
til den eldre garde, som vi me
ner har gjort sin klubbplikt
gjennom et langt liv.
Egil.
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Om sakalte «passive» medlemmer
Som medlem av forretningsut
valget er det både naturlig og nød
vendig at man blir pålagt arbeids
oppgaver ut over de vanlige gjøre
mål i ett foreningsstyre. I den an
ledning vil jeg gjerne rette en
hjertelig takk til lysløypekomiteen
for den forståelse og innsatsvilje de
viste med å løse oppståtte pro
blemer. Likeledes de medlemmene
som var behjelpelig med å bygge
støyskjermen på Stadion.
Når jeg konkret nevner disse to
oppdragene, er det først og fremst
for å gi honnør og takk til de som
medvirket til løsning av pro
blemene, men også for å markere at
ett styre er hjelpeløse uten den bi
stand som gis av medlemmene.

Fører man denne tankegang vide
re må en uvilkårlig spørre seg selv:
Hva med klubbhus, stadionanlegg,
skibakker, lysløype m.m., samt
nødvendig utstyr og hjelpemidler,
uten den innsats som ytes av såkalt
«passive» medlemmer? Hva med
mulighetene for våre aktive idretts
utøvere og mosjonister?
Ville vår aktive virksomhet vært
mulig uten alle de dugnadstimer
som legges ned i våre anlegg og alle
de forskjellige inntektsgivende
arrangement som til enhver tid er
på gang? Svaret må så absolutt bli
nei fordi det her dreier seg om en
innnsats verdt hundretusener av
kroner i året.

La oss derfor, en gang i mellom,
stoppe opp og minne hverandre om
at mulighetene for sportslig frem
gang og utvikling også er avhengig
av at det blandt de «passive» gjøres
en innsats, og at dette i fullt mon er
tilfelle i vår forening.

Når jeg innledningsvis nevnte to
konkrete oppgaver var det fordi det
te var ett par av mine ansvarsom
råder, men jeg finner det riktig å
avslutte med at denne takken rettes
til alle de mange som gjør en inn
sats som muliggjør framgang og
vekst for alle som sogner til I.F.
PORS.
HANS
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Vestsiden Ur-Optik

VELKOMMEN
til våre forretninger!

Kåre Pettersen

KJØTT — DAGLIGVARER

ifELEVlSJON

Tlf. 54922

TOLLNES — Tlf. 96 810
10% på kolonial

Porsgrunn

Byens mest populære

Porsgrunn

KLYVEGT. 25 — Tlf. 52 430
Kjøtt — Kolonial

UNDOMSBUTIKK

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

KLYVEGT. 1 — Tlf. 50 292
Kjøtt

<Buksekroken
•

OTTtN A.S

Erik Studsrød

Tlf. 52506 - 52507

Vi skriver nå mars og har tilbakelagt en kort, men hektisk sesong på
grunn av snømangel. Ser vi litt tilbake, så har sesongen likevel vært
god for de aktive med mange premier - selv om det er blitt mye bil
kjøring og hektiske kvelder for å oppsøke snøen.
-?

,

TOYOTA

Vestsiden
Blomsterforretning

F

Trelast - Interiør
og byggevarer

II

A.N.Funnemark

/'I

'“F s

De får alt hos oss!

.

I

Egil Hiis
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

?' ■
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W_/?^kAspelin
Stormbull

Aut. Ford-forhandler

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Tlf. 51150

FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE

Komm. for Norsk Tipping A/S

^yJORGENs
NENSET, 3900 PORSGRUNN

. SBråt/ien

Tlf. 95 847 - 97 506

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

F A
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Vallermyrene

H. M. Marthinsen A.s.

F-?"-*,
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REFLEX

Porsgrunns Auto A/s

■
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Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR
Gå til

1

^rsoksen. *

*1»
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Porsgrunn A.S
Tidl Johan Jeremiassen A.S Teit 035/ 54 052

PARKRESTAURANTEN

i--.--’'."'
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Torggt. — V. Porsgrunn

får De hos

!’

■

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park”

ALT I PREMIER OG GAVER

J
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Det ble en kort, men hektisk sesong i Rugtvedt i vinter på grunn av lite snø.
(Foto: Varden)

Skiavdelingen har hatt to renn denne
påsken. 17. januar hadde vi renn i Lil
le Rugtvedt for klassene 8 til 13 år.
Snøen uteble, men takket være ild
sjelene i skiavdelingen ble det hentet
snø fra flyplassen på Geiteryggen.
Afå grunn av snømangel i Sannidal,
"som skulle ha KM for 12 og J 3 år. be
stemte Kretsen at Rugtvedt skulle
overta. Rennet ble flott avviklet un
der fine forhold. Av våre egne vant
Gisle Amundsen 11 år og Jørn Olafsen ble nummer 3 i KM for 12 år.

GRENLANDS CUP
Årets Grenlands Cup ble innledet i
Store Rugtvedt med ca. 70 hoppere.
Av våre ble Roger Dahle nummer to i
klasse 15 år med dagens lengste hopp
på 72 meter.

Vi er dessverre få hoppere nå, men
vi håper at dette skal rette seg neste
sesong. Da vil vi prøve å bygge en
mini-mini bakke slik at vi kan få nye
rekrutter, for hopping er jo toppen!
I Skiavdelingen har vi i dag flere
lovende hoppere som vi venter oss
mye av. Vi nevner Geir Åge Olsen i
junior-klassen, Roger Dahle i 15 år,
Steinar Numme i 13 år og Jørn Olafsen i 12 år. Disse har vært med på de
forskjellige kretslagene i vinter, og
har ellers hentet hjem mange premi
er.
Skiavdelingen sier nå takk for den
ne vinteren og ellers en takk til alle
dere som har vært med på å gi en
håndsrekning i bakkene og i løypene.
Arvid

HUSK KOHTIHGEHTEH
HUSK BLADPEHGEHE
★

★

★

Senior
klubben
Pors seniorklubb har i seson
gen hatt 5 godt besøkte med
lemsmøter utenom årsmøtet.
Til underholdningskrefter har
en hatt Thor Skarnes som vis
te fram billder fra gamle
Porsgrunn og stadion og
klubbhuset
under
bygge
perioden. Siden var det Nicken Johannesen og tidl,
sportsjournalist Wessel som
kåserte for oss. Disse to fikk
da overrakt Pors jubileumsplatte. Seniorklubben teller
nå 130 betalende medlemmer.
Årsmøtet ble avholdt lørdag
den
12.3.-83.
Formannen
ønsket velkommen, og før
møtet ble satt ble 3 medlem
mer som er gått bort minnet.
Nemlig Hjalmar Bjåland,
Olaf Skilbred og Alf Jacobsen.
Årsberetning, regnskap og
valg gikk greit unna. For
mannen loddet også stemnin
gen for å arrangere en båttur
ut i skjærgården. Han hadde
konferert med Tore Kittilsen
ang. dette. Det falt i god jord
og det blir antagelig den 17.6.83, fredag.
Den nye styret ble for
mannen Birger Gundersen,
sekretær E. Kittilsen, kasse
rer Hans Haukenes, styre
medlemmer Egil Kristiansen
og Lars Rolf Hegna, vara
menn John Pedersen og Ame
Findal. Fra hovedforeningen
var formannen Duddi Kjellevold Rød tilstede. Hun takket
med rosende ord for det flotte
premieskapet som Senior
klubben har gitt og som nå
står plassert i klubbhuset. Det
har en verdi av over kr.
10.000. Etter årsmøtet var det
festlig samvær med varm
karbonade og forfriskninger.
En var da 90 stk. tilstede. Ar
nulf Wold stod for musikken
og vi svinger oss ut i de små
timer.
Sekr.

★

Telefon-51632 — 3900 Porsgrunn
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! Et aktivt Pors-a 1
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H Å. komme tilbake til Hovedstyret etter tre år og bli møtt

Sl

spar i DnC med 11 prosent rente.
Dette skal også i sin helhet tilflyte
Klubbhus-kontoen. Så får vi se
hvor langt vi er kommet D-dagen
24. august 1984. Et dødt løp hadde
jo vært en seier for oss.

med den økningen i arbeidsmengde som her har funnet
& sted, hadde jeg aldri drømt om.
^7"
Man skal ikke gå“ så" langt tilbake i tiden for å finne at for
n mannen stort sett ordnet opp i alle sakene etter at de var
M styrebehandlet. Dette går bare ikke i dag.
Året
1982 har derfor fortalt undertegnede
hvor tvingende
STØTTE FRA KOMMUNEN
fø nødvendig formannen må fordele oppgavene. Som et resul- På bakgrunn av de årlige søknade
fø tat av dette har 1982 fortalt oss at Idrettsforeningen Pors ne til Porsgrunn kommune om
til idrettslige formål, har vi
forretningsutvalg og hovedstyres framtidige profil og styr- støtte
siste år fått tildelt følgende:
fø: ke ikke lenger er den enkelte mann eller kvinne på toppen,
Inventar (21.700), anlegg (24.000),
fø men at vi har et lag med en kaptein som er ansvarlig for at drift (41.978) og kursmidler (3.95gÉx
fø opplegget blir fulgt og får gjennomført de disposisjoner
M som er ...
bestemt.

>X&
i”: FORRETNINGSUTVALGET
FORRETNINGSUTVALGET
Alle styremedlemmene har på en
villig og suveren måte løst de oppfø gaver de er blitt pålagt. For.-j
■ ~
fø
retningsutvalget‘ har behandlet en
• }
rekke colzar
saker, man
men fCTrct
først RJimm
sammen
setningen: Duddi Kjellevold Rød
(formann), Hans Hansen (visefor,, Unni Johannessen (kasmann),
fø serer), Egil Brattberg (sekretær),
fø Rolf MYrmoen (styremedlem), InJ ; gar Tennefoss (1. varamedlem),
’*• Terje Nygård (2. varamedlem),
Basse Hansen (3. varamedlem).
Her følger et utdrag av prosjek
ter, planer og saker som det har
& vært arbeidet med i 1982:
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MANGE SAKER
Håndballbane i tilknytning til
stadionanlegget.
* Idrettshallen på Vestsiden, som
planmessig er kommet i god sig,
sammen med Vestsiden Arbeider
samfunn og de offentlige myndig
heter.
* En meget fin og gunstig for
sikringsdekning for våre anlegg
er blitt etablert i Norges Brann
kasse v/Anders Kassen.
♦ Medlemsregistrering som
skal
inneholde fullt navn, fødselsår og
dato.
* En del reklamasjonsarbeider på
det nye klubbhuset er sluttført i
løpet av 1982. Firmaet Hus og
Hyttebygg, som var hovedentre
prenør, har taklet og løst dette på
en meget fin måte i samarbeid

med byggekqmiteens formann
Helge Madsen.
Det tradisjonlle påskelotteriet.
* På bakgrunn av det meget store
strømforbruket i klubbhuset har
vi nå fått til en riktig fordeling av
disse utgiftene mellom Fotballavdelingen og Hovedforeningen.
Gruppene har, etter retnings
linjer fra Hovedstyret, innført
treningsavgift.
* Gruppene er gjort kjent med at
legekortordningen er opphørt fra
1. oktober 1982. Ansvaret ligger
fra den datoen på den enkelte ut
øver.
* Det er etablert en komite til å set
te opp statutter og retningslinjer
for tildeling av fortjenstmedalje.
* Pokalskap i klubbhuset.
* Hovedforeningen
forskutterte
10.500 kroner i renter og avdrag
på lånet (75.000 kroner) til lysan
legg i Rugtvedt. 35.000 kroner av
lånet på 75.000 er blitt dekket
gjennom STUI.
Planlagt nedbetaling av bygge
lånet på 560.000 kroner som for
eningen skal overta i august 1984.
Vi har nå opprettet sperret konto
til dette, som allerede i dag er på
langt over 100.000 kroner. Over
skudd fra Huskomiteens årsregn
skap, Damegruppas årlige over
skudd samt disponible midler fra
Hovedforeningens driftsregnskap
skal tilflyte denne kontoen for
Klubbhuset.
* Vi har gått til innkjøp av Verdi-
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Duddi Kjellevold Rød medlem av TIKs
styre og arbeidsutvalg, Gerd Realfsen
formann i IKU og varamann til TIKs
Trim- og Idrettsmerkeutvalg, Duddi
Kjellevold Rød hadde hovedansvaret for
avviklingen av 17. mai i Porsgrunn, Tor
Skarnes, landslagstrener og medlem av
Bokseforbundets trenerråd, Petter Røh
Pettersen medlem av NBFs Helsekomité
og Utdanningskomité, Jan Løkling med
lem av Fotballforbundets lederutdanningskomite, Helge Madsen formann i
Fotballkretsens styre, Realf Rollefsen
formann i Fotballkretsens valgkomite,
Øyvind Nenseth oppmann og medlem av
Bandykretsens styre, Gunnar Thorsen
medlem av Telemark Bandykrets komi
te for junior VM, Daniel Teigen medlem
av Tumkretsens valgkomite og Teknisk
Utvalg menn, Harriet Fjeldvik formann
i Telemark Statuettklubb, Forretni^j^
utvalget har vært til stede på alle gi1^penes årsmøter, Duddi Kjellevold Rød,
Ingar Tennefoss og Gerd Realfsen dan
net vår representasjon til årsmøtet i Id
rettens Kontaktutvalg. Sistnevnte var ut
valgets formann. Duddi Kjellevold Rød
(fra Kretsen) og Hans Hansen deltok på
krets- og lagledermøte som Idretts
kretsen arrangerte 20. mars 1982 på Norsjø Turisthotell. Kjell Meen representert
på Trimkurs i Seljord. Duddi Kjellevold
Rød representert ved åpningen av Eidangerhallen. Vi deltok i Kjendlskonkurransen «Eidanger-festivalen». Hans
Hansen representerte ved jubileet til
Porsgrunn kommune. Ingar Tennefoss
introduksjonssteve for «Rideknappen».
Egil Kristiansen deltatt på kurs i Morge
dal. Skal senere på befaring til Oslo
Skogvesen. For 1983 har Pors forleslått
Duddi Kjellevold Rød som fortsatt styre
medlem i Idrettskretsen. Egil Kristian
sen og Aanund Lia er av oss foreslått til-
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Heder til veteraner

æ

delt idrettskretsens diplom. Idretts
kretsens Ærespris for 1982 er fra vår side
overfor TIK foreslått tildelt «Allianse»
fra Brevik for VM-seieren i Yngklingeklassen i seiling.

fø:
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AVSLUTNING
Når man har forlatt året 1982, kan
man ved forvisse seg om at mangel
på planer og sportslig aktivitet ikke
har preget året. Når det gjelder den
sportslige aktiviteten, taler jo resul^Uatet det rette språk, noe som vi i
^Øidrninistrasjonen ser som en spore
for oss til fortsatt satsing.
Ett årsmøte, 10 hovedstyremøter,
sju forretnningsutvalgsmøter måtte
det til for å gi de langt mer enn 200
sakene en så seriøs og riktig be
handling som mulig.
En vesentlig og interessant sak,
som vi i Hovedstyret vil følge med
spenning, er fotballens hovedkamper som flyttes til Kjølnes for
sesongen 1983, og de virkninger det
te vil få. Ikke minst publikumsmessig.
Helt til slutt vil jeg berøre den
arbeidsmengde som i dag generelt
tynger idrettsarbeidet, ikke minst i
en så stor klubb som vår. Vi er på
full fart inn i et idrettsbyråkrati her
til lands.

MENTALITETSFORANDRING
En mentalitetsforandring må vi
regne med når det etter hvert kom
mer mennesker som har utdannet
seg for idrettsadministrasjonen, og
ikke som før, da vi rekrutterte ut fra
et interessefelt.
Vi i Pors tror nok at dette byrå
kratiet kan holdes noe i sjakk så len
ge vår store stab av frivillige stadig
får tilført nye oppgaver. Oppgaver
som for oss i Pors fra tid til annen
har skaffet oss positive og gledelige
høydepunkter som norgesmestre,
landslagsfolk og sogar nordisk mes
ter. Men den følelsesmessige hver
dag for den rette porser er tross alt
dens hverdag.

EGIL BRATTBERG

I Ff
&
xj

1

<■

xi
“i

Under en festlig tilstelning i forbindelse med Skiav- fø
delingens ekstraordinære? årsmøte ble F
Rugtvedt- ?x-:
pokalen tildelt Hans Halvor Haukenes og Aanund Lia for få
sin store innsats i skiavdelingen. Dette er den høyeste
utmerkelse skiavdelingen kan dele ut, og Rugtvedtpokalen henger høyt. Det er kun seks-sju personer som
har fått den tidligere. Ellers er det å nevne at vi under
møtet fikk skiavdelingens første kvinnelige styremedlem, Gro Numme, som ble valgt til kasserer. Haukenes «i
til venstre på bildet. (Foto: Porsgrunns Dagblad).

Honnør til Gudmund
Under arbeidet med Porsbladet fant
redaktør Gudmund Madsen plutselig
ut at han er jubilant i år. Første gang
han hadde befatning med programmet i Rugtvedt var i 1948. Da ble han
også valgt til formann i Skiavdelingens juniorgruppe. Det er altså
35 år siden i år. Mer imponerende er
det at Gudmund ikke har skoftet et
eneste renn de siste 30 årene. Gud
mund har vært forbundsmålet i en år
rekke, men nå har han trukket seg fra
aktiv tjeneste i Rugtvedt og i Skiavdelingen på grunn av helsa. Vi andre i
Porsbladet vet at han selvsagt kom
mer til å følge med likevel, og her i
bladet er han fortsatt redaktør.
-ols
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Positivt
for hånd
ballen...
Serien nærmer seg slut
ten, og håndballgruppa i
Pors har gjort en god inn
sats i de fleste klassene.
Hele tre P-12års-lag har
vært i aksjon. Jentene til
Vidar (1. laget) har gått
ubeseiret gjennom serien
for annet år på rad og skal
spille om KM-tittelen. An
net og tredjelaget har og
så klart seg bra. På 3. la
get er alderen 10 år. Disse
har ikke egen serie, men
har deltatt i to turneringer
med et godt resultat.
P-14 har i år overrasket
positivt og ligger i øye
blikket på 2. plass på ta
bellen. P-16 år, derimot,
startet serien dårlig, men
har spilt seg stort opp. Si
den det bare er fem lag i
pulja, spiller de en firedobbelt serie. Pors har på
de siste kampene slått de
andre lagene, blant annet
Gjerpen.
Damelaget under sin
trener Carl Ivar Birkeland
har gjort en fin figur i
årets 5. divisjon. Hvis la
ger vinner de to siste
kampene, blir resultatet
en annen plass. Kanskje
er det håp om opprykk
neste år?
For første gang har
Pors stilt et lag i G-12. De
har gjort en fin innsats,
særlig med tanke på at al
le guttene holder alderen
også neste sesong.
Karin
10

te nytt fra turn-gruppa
A-laget startet tørrtreningen i månedsskiftet september/oktober med Jan Magnussen som trener. Også i år
deltok A-laget i asfalt-turneringen med Borg som ar
rangør. Vi seiret, som året før, og det betydde at laget sto
bedre rustet enn på mange år!
A-laget forsvarte da også plassen
i 2. divisjon, og neste år settes
kursen mot 1. divisjon. For
håpentligvis med Jan som trener.

JR. LAGET
Juniorene trente med A-laget og
hadde derfor brukbar bakgrunn
da serien startet. Kretsmester
skapet var et faktum allerede før
jul. Etter jul gikk eliteserien av
stabelen. Laget plasserte seg ikke
så høyt at det ble noe sluttspill.
Det skal i rettferdighetens navn
sies at det største tapet laget had
de, var med tre mål, og det er ik
ke dårlig mot norgeseliten. Kan
skje man allerede neste sesong
kommer sterkere med dette årets
erfaring?
SMÅGUTTELAG 1
kom på andre plass i serien og
deltok forøvrig i et par cuper,
men dette var ikke noe cup-lag!

serien, og det vil vanke diplomer
på avslutningsfesten.
Spillerne på dette laget var fire
år for unge i snitt i forhold til
øverste junioralder.
JOMFRUFØDSEL PÅ «VESSIA»
At det er noen få ildsjeler på Ves-®*

sia som drar lasset, er det ingen
tvil om. Men bør det være sånn?
Bare litt mer hjelp fra foreldre
som har sine håpefulle på trening
og kamper. Det er ikke så verst å
ha mamma eller pappa i nær
heten når noe skjer!
Men vi kan vel si at gutta
resultatmessig er noen fine
«prøverørsbam »...
Årsmøte og avslutning er like
rundt hjørnet, og der håper vi at
alle møter.
En spesiell takk til alle som har
gjort noe i løpet av sesongen, med
avtroppende formann Gunnar
Thorsen i spissen.

SMÅGUTTELAG 2
Dette ble det beste annetlaget i
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Takk for meg
Jørgen Vik

# -9- # -V-

#V

Er det «Ingo» - eller?

xf- Visste du at Åge
Mørk en gang bokset
i Pors? Ikke å for
XIundre seg over at han
4 var et talent, for han
er nemlig tremenninx> gen til Ingemar Johansson. Det er er
xl> viss
ikke
likhet,
27
sant?

J}-

xfXI■■

xb
x|❖

L;
■>

Arets juletrefester gikk av stabelen tors
dag 6. januar i den store salen i Klubbhu
set. Denne gangen var barnejuletrefesBarnefesten samlet ca. 140 barn og
voksne, så der var det fullt hus og
stormende jubel. Den musikalske
underholdningen ble i år besørget av
Klyve skolekor. Til å spille piano had
de Ragna i siste liten fått tak i Thor
Svennungsen. Det var egentlig Mary
som skulle spille, men hun var blitt
syk.
Vi hadde i år leid noen tegnefilmer
som ble vist for barna, og dette viste
seg å være svært populært. Ellers var
det tradisjonelt juletrefest-program
med nissebesøk og alt som hører
imed.

JULEMØTE
Til kveldens julemøte var det møtt
fram 45 damer. Det ble som vanlig
åpnet med gang rundt juletreet,
akkompagnert av Thorunn på trekk
spillet. Vi hadde også trykket opp no
en sanger som ble sunget etterpå.
Deretter var det deilig bevertning, og
praten gikk livlig rundt bordene.
Etter bevertningen var det turnoppvisning av dametroppen som del
tok i Publikumspokal -82 i Eidangerhallen. Dette var veldig populært, og
damene måtte vise programmet sitt
tre ganger før publikum var fornøyd.

Gedigent
premieskap
fra Seniorklubben
Senior-klubben står som giver av det nye,
gedigne premieskapet som nå har fått
plass i Klubbhuset. Det har en verdi på
over 10 000 kroner! Formann Duddi Kjellevold Rød takket med rosende ord på vegne
av Hovedforeningen under Senior-klubbens årsmøte.

tene slått sammen til en på grunn av god
plass.

CUP KONKURRANSE
Pors Turngruppe var arrangør av en
cup-konkurranse for gutter onsdag 2.
februar. Konkurransen ble holdt i
gym.salen på Vestsiden skole. Det
var denne gang 18 turnere som stilte
til start fra Urædd, L.I.F., Odd og
Pors. Det ble konkurrert i matte, bøy
lehest og ringer.
Fra Pors deltok i klasse under 12 år
Tor-Øyvind Ødegaard (4. plass) og
Jan-Erik Hansen (9. plass). I klasse
under 14 år ble Jan-Erik Haugerød
nummer 6.
Alle turnere ble premiert og fikk
hver sin flaske brus. Konkurransen
ble greit avviklet i løpet av halvannen
time.

PONDUS CUP
Denne konkurransen ble arrangert i
Stridsklevhallen søndag 27. februar.
Det var en interkretskamp for gutter
mellom Aust-Agder og Telemark.
Det ble turnet 6-kamp, men samtidig
var dette enlagkonkurranse for
kretslag. Etter mye fin turning i alle
apparater var det til slutt Telemark
som kunne gå seirende ut av lagkon
kurransen. Vi hadde med en repre
sentant fra Pors, Tor-Øivind Øde
gaard. Han oppnådde en fin-fin 9.
plass.

KM FOR GUTTER
Kretsmesterskapet i turn for gutter
ble i år arrangert i Langesund lørdag
5. mars. Dette var også en 6-kamp.
Pors deltok her med en turner, og
Tor-Øivind Ødegaard i klassen under
12 år kom på en flott 4. plass.
TURNTUREN
Fredag 4. mars hadde vi vår årlige
turntur, og 25 stykker hadde møtt opp
ved avgangen fra Vestsiden skole. Da
vi var kommet et stykke opp i Annerød-bakkene tok vi igjen en gjeng
som hadde startet litt tidligere — no
en var også litt seint ute — så til slutt
ble vi en gjeng på 40 stykker som tok
turen rundt Ånnerød. Etterpå var det
lapskaus og forfriskninger på Klubb
huset. Det smakte fortreffelig.
Musikken var som vanlig bra og
stemningen var på topp hele tiden.
Det ble også litt allsang i løpet av
kvelden. Hele tiden var det fullt på
dansegulvet, så alle koste seg.

TURNSPORTENS UKE
Uke 21 (siste uken av mai) er det
«Turnsortens uke». I løpet av denne
uken vil det en dag bli turnoppvisning
på stadion. Samme dagen vil også
turngruppa ha et loppemarked på
klubbhuset. Sigrunn Rugtvedt

og Ragna
r" /:z1ZZZZ:ZZZZl3

Glade givere i Senior klubben er fra venstre foran skapet Birger Gundersen, Erna Klttllsen, Egil Kristiansen, Arne Flndal og Hans Haukenes.
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i takt med tiden!

ZrøN1PORSGRUNN
Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

T-shirts.sweat-shirts,
caps,luer,bagger,
sportsklær, m.m.
Eget tegneateliér

0

REKLAME

EZ3

3900 PORSGRUNN
S? 035-50299,54396

QÅ til

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

tele

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

ftnofl

l:: '

ucotoiOcno-Qjcotcotuc

Esso

service

Åodr» AasBand
V. Porsgrunn

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

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

a’

BLIKKENSLAGER VERKSTED

VI BRINGER Ring telefon 035-96 913

iRi Handeland

WP GARTNERI
’

Brødrene Karisen
■■

Telefon 51404 — Porsgrunn

FGTBALLEN

Alfred Sport

ruller igjen

A

S

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

Fotballen ruller igjen på kabelgrasset,
og åpningen har slett ikke vært så dår
lig — selv om det rent resultatmessig
er blitt en del tap. En skal heller ikke,
som trener Rolf Svenssom riktig har
påpekt, legge for mye i resultatene i
disse treningskampene. Kan hende
hadde det vært vel så «farlig» å møte til
serien høye på pæra etter å ha slått det
som har vært av 1. divisjonsmotstandere.
I stedet er det blitt en del leksjoner
om at selv den minste feil, selv det

I toppform

OFFSETFRYKKERT

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

Hurtig levering av trykksaker som:

• Reklametrykk • Direct Mail
• Brosjyrer • Hefter • SangeF* Osv.
• 44argetrykk • Fotosats • Lay ouT
Moderne utstyr som tilfredsstiller
de største krav!
dYb

Lang erfaring ifaget garanterer fagmessig og skikkelig utført
arbeid — og levert til avtalt tid!

| fflyklebust Off/ettfyfclteri
■kb

HUKEN 6B • 3900 PORSGRUNN • TELEFON (035) 52 275

Eneforhandler

SPORTSHUSET
Sykler — mopeder og påhengere.

Tlf. 53594

DETTE SA ODD-TRENEREN
— Dette var dårligere enn jeg hadde ven
tet, sa Odd-trener «Liston» Søderberg et
ter treningskampen mot Pors.
— Svensson har nok en bedre spillerstall enn meg. Pors var et bra lag. De
brøt godt, hadde bedre bredde, evne til å

slå crossballer og framfor alt var det rett
adresse på psningene.
Selvros kommer som kjent fra hjertet.
Rosende omtale fra «fienden» er heller
ikke å forakte.

minste øyeblikk te av konsentrasjon
kan bety forskjell mellom seier og tap.
Nå krysser vi fingre for at laget ikke
blir utsatt for skader, for vi trenger de
beste skadefrie sesongen gjennom
om vi skal klare å ta det vanskelige ste
get opp i 1. divisjon — der hvor vi som
Grenlands beste lag selvsagt hører
hjemme!
Odd er slått en gang allerede, og
gutta varsom vanlig tent foran dennne
treningskampen, selv om Odd nå spil
leren divisjon under oss. John Capaldi
(det store bildet) arbeidet meget godt
framme og var direkte «skyld» i begge
Pors-målene. Tom Erik Lorås pg de
andre odderne vil nok likevel hevde
seg med suksess i 3. divisjon, selv om
treningsreultaterte er dårlige.
Anders Farstad (det lille bildet) har
vist seg som en sliter og en verdifull
tilvekst på midtbanen.
Så får vi håpe at det blir et BLÅTT år
i år!
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En butikk
full av
moteriktige klær
for hele familien
til en riktig pris!
Mer for pengene i

L.-—TS'I

I

Distriktets største
detaljfont

00
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BllNTERSPORT
QdlCtaS støvler
- like kjent som
fotballen
selv!
Stort utvalg hos:

Fotballer
for
sommeren
fra kr.

. -
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49,-

Intersport Porsgrunn %
Meieritorvet - Tlf. 52102

en butikk i 0-kjeden

Nordentorget, Porsgrunn

Grenland
Samvirkelag^ N

Btlkk snnom

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

<AUTO UTSTYR

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

BBUBBUSHSIBBBlin
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God
parkering

Inngang fra Storgt.
eller Fergegt.

Moderne klær for deg!
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Storgt. 92 Porsgrunn Tlf. 035/55 479
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KAI TANGEN
Alt i kolonial
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PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

3-

Komm. for Norsk Tipping

ti-.-'

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
Å

SKAU

F

Drikk

F

HANDELSTORGET SKIEN
STORCT.128 PORSGRUNN

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

_

fra Lundetangens Bryggeri,
Tlf.: 21540

SPORT

HVER
DAG!

TLF. 51012
DIREKTE:

TLF. 54955

BJØRHSTAD
TM. 52 482

NORDENTORGET

blomstersenter

J3UH0LT GARTMERI
Hl. 51 344
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SKIEN

___________ ________________________________

PORS
GRUNN

LAVPRISVAREHUS
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Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

■

PORSGRUNDS
KLASSISKE
PORSELEN 0
n
S
m
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Bil

forsikring
Norges^/

Brannkasse
Forsikrer alt du setter pris på.
Branntakstbestyrer
Anders Bj. Kassen

BOGSTAD MAUD.

Skolegt. 2 Porsgrunn
Tlf. 52238 - 50684
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