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GOD SOMMER!
38. ÅRG.

God sommer fra Gundersen! Hele Jeisenfamilien ønsker alle 
porsere en riktig god sommer, og håper selvsagt at kaptein Es
pen (innfeldt) skal føre Pors til 1. divisjon i høst. Fotball og hest 
— på dette bildet — Delmonica W — er vel det vi forbinder med 
Gundersen-familien som her er representert med tre generas
joner porsere. Einar Jeisen Gundersen, odelsgutt Vegard Gun
dersen og Kjell Gundersen. (Foto: Bjarne Halvorsen).
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ERO 
kontorstoler

til hovedforeningen, grupper, komiteer og enkeltpersoner for en helt 
utrolig oppmerksomhet på min 50-årsdag.

net for gjennom de tusenvis av 
timene som lederne legger ned 
frivillig hvert eneste år, og vi 
skal heller ikke se bort fra at 
Pors og andre foreninger i en
kelte tilfeller også fungerer 
som «overvåkere» for ungdom.

Montasje og trykk: 
Myklebust Offsettrykkeri.

EPOKE 
kontormøbler

ADLER
skrive- og regnemaskiner

Redaktør:
Gudmund Madsen, 
Grønstensgt. 14 
3900 PORSGRUNN
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Huken 6-tlf. 54316

Vestsiden 
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

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

Vi er heldig stilt på Vestsida når det 
gjelder friluftsliv. Bl. annet har vi 
en løype av høy standard — kan bru
kes av alle folk på Vestsida og om
kringliggende tettbebyggelse. Løy
pa har sin beliggenhet på Skipperås 
platået — i et terreng som mange 
andre kommuner kan misunne oss. 
Det er ikke mangel på naturher
ligheter og opplevelser. Vegetasjon 
— tepoper av blomster — utsikts
punkter — fuglekvitter — alt dette 
får du gratis. Det er bare å sette i 
gang med den trimmen som gir deg 
den velvære du trenger i denne så 
hektiske tid.

Velkommen til en trim.
Einar Knudsen

II ra zi © ~

DnC
Den norske Creditbank

A propos ledere. De gjør en 
xx fantastisk jobb. Tenk hvis 
samfunnet skulle ha lønnet 
dem etter offentlige tariffer for 
det arbeidet de utfører blant 
ungdom! Det e.r ikke få kroner 
idrettslagene sparer samfun-

Tpellesferien er i gang, og 
JP porserne er spredt på sva
berg og strender over hele lan
det — og i utlandet også, for 
den sakens skyld. Uansett hvor 
du befinner deg, ønsker re
daksjonen av Porsbladet deg 
en riktig god sommer!

Sommer er ferietid. Ferien er 
jo de.r for at vi skal kople av fra 
hverdagens kjas og mas, gjøre 
noe annet enn det vi ellers fyl
ler dagene med. Det er ikke til 
å unngå at dette også setter 
sitt preg på dette nummeret av 
bladet, for enkelte av gruppene 
nar sviktet oss med stoff. Vi får 
håpe at det likevel er lesestoff 
for noen og enhver.
“A yfen la oss som har anled- 
1VL ning til å slappe av, tenke 
litt på de aktive som ofrer seg 
for trening og tippekamper

Totamarksbonkon
Avdeling av Bøndernes Bank as

VESTSIDEN BENSIN & SERVICE
— HOLLØKKEN & CO. —

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

Kasserer: Hans Haukenes, 
Bjørntvedt, SKIEN

Delta pa herre-trimmen 
Vi oppfordrer alle mannlige porsere til å delta på vår herretrim, 
som starter i begynnelsen av september. Treningen vil foregå hver 
TIRSDAG (nærmere klokkeslett, se dagspressen senere) på Vest
siden skole med mannlig instruktør.

Mannfolk, møt opp og kom i form!!

Tri har flyttet over brua, og 
V hjemmekampene på 

Kjølnes har så absolutt vært 
en resultatmessig suksess. 
Også når det gjelder salg i ki
oskene. Vi benytter denne an
ledningen til å takke gruppene 
for at de tar sin tørn i salgsbue- 
ne uten å ta fem øre for innsat
sen. Alt vi tjener på salg, går di
rekte inn i Hovedforeningens 
kasse til nedbetaling av gjeld 
på klubbhuset.

Tusen takk og god sommer!

■W CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE
HL KREDITKASSEN

!S'S(S‘[^Cv(SP
Årets tumstevner ble avviklet på 
henholdsvis Ulefoss og i Sandefjord. 
Søndag 29. mai var 1400 turnere 
samlket til bamekretstumstevne på 
Ulefoss i et «øs pøs» regnvær. Pors 
stilte her med en tropp på 53 jenter 
og gutter. Selv om det reget fælt var 
.det et vellykket bameturnstevne. 
’ Søndagen etter, altså den 5. juni 
var det Storkretsstevne i Sande
fjord. Storkretsstevne betyr turnere 
fra både Buskerud, Vestfold og 
Telemark. Stevnet samlet nær inn
på 1700 deltakere. Pors stilte med 50 
damer. Stevnet startet allerede lør
dag med treninger hele ettermidda
gen. Men det var også trening søn
dag formiddag. Været under stev
net var forholdsvis bra, kanskje litt 
kaldt. Men da stevnet åpnet kl. 16.00 
søndag ettermiddag skinte solen fra 
blå himmel. Så det ble på alle mtåer 
et vellykket tumstevne med mange 
flotte oppvisninger.

mens vi sitter i sola på tribu
nen og koser (eller ergrer) oss 
over det de gjør...

Junioravdelingen må være 
grunnstammen i enhver klubb. 
Bredde og rekruttering er 
nødvendig for å få toppene. På 
nært hold har vi sett hvilken id- 
rettsglede som utfolder seg 
hos unger og ungdom her i 
Pors. Blide og fornøyde møter 
de opp til trening og konkur
ranse, og heldigvis blir de tatt 
hånd om på beste måte av le
derne.I£
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Travelt for 
damegruppa

Forrige Porsblad åpnet med Porsda- 
gen. Vi ville farge byen blå, og vi 
gjorde det. Fra tidlig på morgenen 
var det oppstilling med boder over 
hele byen. Våre medlemmer stilte

Da det ikke meldte seg noen trop
per, måtte man arrangere konkur
ransen som en 4-kamp individuelt. 
Deltakelsen var også dessverre dår
lig, da kun 12 deltakere stilte. Disse 
kom fra Stridsklev, Eidanger, Her
kules og Pors. Det ble konkurrert i 2 
klasser: junior med 8 delt., og seni
or med 4 deltakere.

Våre deltakere plasserte seg slik:
Kl. junior: Anne Bjømstad 6. 

plass, Mariann Hansen 7. plass.
Kl. senior: Nina Dotseth 4. plass.
Vi må her ta med at våre jenter 

ikke stilte i alle øvelser, og kunne 
derfor heller selvfølgelig ikke kon
kurrere om de første plassene. Dis
se jentene kommer helt sikkert ster
kere tilbake senere.

Konkurransen ble greit avviklet i 
løpet av 2^ time.

Pors Turngruppe sto som arrangør av en 4-kamp i RS. 
Konkurransen ble holdt i Stridsklevhallen søndag 13. 
mars. Egentlig skulle konkurransen også hete Spare- 
bank-Cup for tropp i RS (Rytmisk Sportsgymnastikk).

Noe kan sikkert endres når det 
gjelder program og gjennomfø
ring, men det får komiteen dis
kutere seg fram til. Hovedfor
eningen er glad for initiativet. 
Foreningen ble virkelig mar
kedsført denne dagen.

Og så har vi flyttet, da. Over 
brua til Kjølnes. Det skal være 
visst at det var mange skeptiske 
bemerkninger om at kampene 
skulle gå på en armen kant av 
byen. Nå ser det ut til at alle — 
eller i alle fall de fleste som var 
negative, har endret syn. Det vi
ser seg at kampene på Kjølnes 
har trukket flere mennesker til 
tribunene, kioskinntektene er 
noe større enn tidligere, og det 
skyldes ikke økte priser. Vi er al
le enig om at vi skal betrakte 
året som et prøveår. Om det 
skulle bli aktuelt å spille kamper 
på Kjølnes også et annet år, må 
diskuteres inngående. Vi har ik
ke bundet oss til noe.

Jeg håper at man er klar over 
at de økte billettinntektene gjør 
sitt til at den gjeld som var opp
arbeidet i fotballavdelingen, og
så via et lån som ble godkjent på 
hovedforeningens årsmøte, nå 
kan bli redusert. Vi må glede oss 
over det som vi kan.

Det at kiosksalget også går så 
bra, blir en fordel for oss alle. 
Forhåpentligvis kan vi sette 
ganske mye inn på vår spesielle 
konto til bruk for huset når dette 
året ebber ut.

Jeg vil også gjeme si litt om 
organiseringen av kiosksalget. 
Vi hadde grunn til å være skep
tisk før kampene startet. Hoved
foreningen skulle overta salget. 
Vi hadde problemer med å få 
lagerplass til kioskvarene. Hel-

hold så lenge oppvisningene varte. 
På grunn av det gufne været var det 
selvfølgelig heller ikke så mye folk. 
Litt synd det, for det var mye fint å 
se på.

Ragna åpnet det hele med inn
marsj på banen og presentasjon av 
alle partier med instruktører. Det 
var også utdeling av diplomer til de 
barna som hadde vært spesielt flin
ke til å møte frem på turninga.

Vi hadde også lånt et video
kamera, så Svein filmet litt av alle 
partiene. Dette skal vises på jule
trefestene i begynnelsen av januar. 
Programmet var stort og det tok 
nærmere 2 timer å få avviklet det 
hele.
Båttur
Tumgruppa inviterte til båttur ons
dag den 1. juni. Været denne etter
middagen var strålende og det var 
nærmere 50 damer som møtte til av
talt tid kl. 17.30 på kaia i Brevik.

Denne gangen var det ferja som 
vanligvis går mellom Helgeroa — 
Langesund, Sjæløy med skipper Øy
vind Johansen som skulle ta oss 
med på en «Ut i det blå»-tur. Det 
var nemlig ingen som visste hvor1 
turen skulle gå. Det eneste som var 
opplyst på forhånd var at vi skulle 
gå i land på et spisested. Derfor var 
det mye tipping, mens båten tøffet, 
utover blant holmer og skjær.

Men da vi hadde passert Arøya, 
Bukkespranget, Siktesøya og Stokk- 
øya, var det mange som visste hvor 
turen skulle gå. Vi nærmet oss nem
lig Helgeroa. Vi hadde da vært på 
vannet en time og det skulle bli dei
lig med en tur på land. I Helgeroa 
hadde det åpnet et nytt spisested, 
nemlig «Sydvesten» som viste seg å 
være en utmerket restaurant. Her 
fikk vi rask servering og kjempegod 
mat, så stemningen var svært høy 
rundt bordene. Da klokken nærmet 
seg 20.30 var det tid for å forlate 
Helgeroa og båtturen skulle fort
sette. Men før vi la fra brygga stem
te vi alle i en sang som var laget 
spesielt for anledningen, med en 
hyllest til skipperen.

Tilbaketuren var flott, med sight
seeing innom alle de flotte stedene. 
Dessuten hadde Thorunn tatt med 
trekspillet, så det ble allsang og til 
og med en svingom på dekket.

Si gr unn

digvis løste også dette seg. Vår 
nestformann hadde en arbeids
brakke som ikke akkurat var i 
bruk. Her fikk vi innstallert et 
kjøleaggregat. Diplom-Is le
verte fryseboks. Alt ble bare vel, 
og vi skal ikke nå trekke inn 
hvor store vansker som ble stilt 
oss foir å få lov til å plassere 
lagerbua vår.

Gruppene -r fotball skulle i tur 
og orden stille folk til kioskene, 
8-10 personer hver gang, 2 tø ti
me før kampene begynte. Det 
hele har gått over all forvent
ning. Gruppene har virkelig 
vært fine medarbeidere og fulgt 
opp. Det ser ut til at det har gått 
sport i jobben, ingen vil være 
dårligere enn andre. På vegne 
av hovedforeningen kan jeg bare 
berømme alle som har stilt opp 
til nå. Til høsten blir det en ny 
runde og vi regner med den sam
me fine oppbackingen da.

Det skal også arrangeres 
tippekamper på Kjølnes 10. og 
17. juli.

Dette fører vel også til litt 
ekstra inntekter i kassa, men 
samtidig er det behov for folk i

kioskene akkurat på de kam
pene. Jeg håper noen melder seg 
over telefon til hjelp.

Av sportslige prestasjoner kan a 
vi glede oss over flere cup-seire " 
både i fotball og håndball for vå
re yngre lag. Her fortsetter man 
som vanlig. Det er tydelig at det 
arbeides godt i våre junioravde
linger.

Foreningen er tildelt tippe
midler også i år. Det er etter 
hvert blitt tradisjon at vi søker 
på midler til et eller annet pro
sjekt. Selv om det p.g.a. ned
gang i tippeomsetningen var 
usikkert om vi ville rekke opp i 
havet av søknader, har vi altså 
fått beskjed om at vi kan for
vente 35 000,- av tippemidlene 
når en håndballbane står klar. 
Håndballgruppa har fått i opp
drag å foreta de nødvendige for
arbeider, og fra hovedstyret vil 
Egil Brattberg gå med i plan- W 
komiteen. Forhåpentligvis er 
man i gang når ferien er slutt. 
Bingoen er i gang for sommeren, 
og det ser ut til at oppslutningen 
er bra. La oss håpe det fortsetter 
utover i feriemånedene også. Vi 
trenger inntektene i høy grad.

Jeg ønsker alle en riktig fin 
sommer og ferie slik at man er i 
stand til nye dyster til forenin
gens beste.

(' Ja, så er et nytt halvår gått, og 
Damegruppa har som vanlig 

S hatt en travel tid med diverse 
/ aktiviteter.
<’ Vi startet året med vår tradi- 
'• sjonelle juletrefest for barn og 

barnebarn av våre medlemmer.
11 Som vanlig med god deltakelse.
' i Damegruppas årsfest ble også 
/ i år en vellykket fest, bare synd 
i' at så få hadde meldt seg på.

> Vårt neste arrangement var 
i' den årlige eldrefesten. Vi sendte 
<' ut ca. 500 innbydelser. Av disse 
' i kom 175. Vi hygget oss til under- 
i' holdning av Gudny Dalen med
i ' trekkspill og sang, Tom og Kris- ' 
' i tin med nystemt piano og sang, < 
i1 Trygve Strømstad som sang og 1 
<' holdt en enkel andakt. Kvelden '

ble avsluttet med Damegruppas , 
i» egen populære underholdnings- 

gruppe.
\ Vi har også hatt en manne- , 

kengoppvisning hvor EPA viste < 
i1 våren og sommerens mote.
I > Den gamle avdelingen av (

klubbhuset er også i år blitt vas- i 
<’ ket. Men bare 12 damer og 2 ’ 
' i menn fra huskomiteen møtte <

> opp. Så vi får vel være glade for i 
(1 at lillesalen ikke er større.
i’ Tirsdag 7. juni var vi på «Tur { 
S ut i det blå» hvor vi havnet på < 
(' Grand Hotell i Larvik. En meget ] 
'(Vellykket kveld med deilig mid- <
II dag og dans etterpå.
(' Kiosksalget på fotballkampene ( 
'' har Hovedstyret overtatt, med < 
S hjelp av gruppene. Damegruppa ' 

' har hjulpet til ved en kamp på , 
' Kjølnes stadion og har en gang <
• igjen. ‘
1 Nå er det drive in bingoen som ’ 
' er igang igjen. Og som vanlig er ( 
i det Damegruppa som .driver' 
' kafeteriaen. (Så damer, vær så ] 
' snill og møte opp når det er deres (
> tur på kjøkkenet. Som dere vet er '
' det jo ikke bare arbeide, det er ' 
j moro også.) <
• Som en ser er det mye Dame- 1
gruppa har å stå i med. Mye ar- (' 

' beide og mye moro. <
i Så til alle dere som ikke er ', 
1 medlemmer, dere er hjertelig , i 
’ velkommen som medlemmer i P 
i Damegruppa. Vi er en stor flokk ' ( 
1 damer med mange felles interes- (> 
i ser og mye godt humør. i'
i Til sist vil Damegruppas styre ' t 
' ønske dere alle en riktig god som- ] i 
' mer. i'

Cup-konkkurranse for gutter
Tumgruppa var arrangør av vå
rens siste cup-konkurranse på Vest
siden skole onsdag 11. mai.

16. deltakere fra Urædd, Odd, 
L.I.F. og Pors konkurrerte i matte, 
bøylehest og ringer.

Svein Norling var dagens konkur- 
ranseleder.

Pors hadde denne gang kun med 
en deltaker, nemlig Tor Øyvind 
Ødegaard i klassen under 12 år. 
Klassen under 12 år samler alltid 
flest deltakere. Derfor er 4. plassen 
til Thor Øyvind en flott prestasjon.

Siden dette var siste konkurran
sen før sommeren hadde vi kjøpt 
inn brus og boller til guttene. For
eldre og dommere fikk også servert 
kaffe og boller. Deretter var det 
premieutdeling, med premie til alle.
Turnsportens dag
Tumgruppa i Pors hadde valgt tors
dag den 26. mai til å avvikle tum- 
sportens dag. Hele arrangementet 
startet allerede kl. 10.00 om formid
dagen med loppemarked og kafe
teria inne på klubbhuset. Loppe
markedet hadde godt besøk, da sær
lig i formiddagstimene. Klokken 
17.00 startet Klyve skolekorps, som 
vi hadde engasjert for anledningen. 
De spilte en halv time før selve opp
visningene som skulle starte kl. 
17.30. Dessverre hadde vi ikke vær
gudene med oss denne dagen. Det 
var overskyet og regnet truet med å 
komme, men heldigvis var det opp-

lAi R/crrre a 
©

opp og var med på arrangementene 
som kulminerte om kvelden med en 
hyggelig tilstelning på Hotell Vie. 
PORSDAGEN må gjentas. Det er ba
re én mening om det.
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Porsgrunn

PorsgrunnByens mest populære

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISKUNDOMSBUTiKK

Erik StudsrødTlf. 52506 - 52507

7

TOYOTA

A.N.Funnemark

De får alt hos oss!

)

Porsgrunn A.S

PARKRESTAURANTEN

Komm. for Norsk Tipping A/S

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

3^. oÆ ‘^Bråthen

Autorisert Installatør

Porsgrunn

Gå til

røuksekroken
_______________ OTTtN A.S

Porsgrunns Auto %
Vallermyrene

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park”

FRUKT - TOBAKK 
SJOKOLADE

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

Når det gjelder 
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

ALT I PREMIER OG GAVER 
ffir De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Vestsiden 
Blomsterforretning

Egil Hiis
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn 

Blomster for alle anledninger 
i inn- og utland.

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

REFLEX
Torggt. - V. Porsgrunn

en é
Telefon.51632 - 3900 Porsgrunn

Trelast - Interiør 
og byggevarer

Håndballgruppas nye styre og 
utvalg:

Formann: Vidar Kristiansen, 
ikke på valg. V.formann: Britt 
Knudsen, 2 år. Sekr.: Karin Han
sen, ikke på valg. Kasserer: Siri 
Realfsen, 2 år. Styremedlem: 
Gro Haukedal. Vararepresen
tant: Kjell Knudsen. Vararepre
sentant: Gunnar Ohren.

Finansutvalg: 1. V.form. Britt 
Knudsen. 2. Kass. Siri Realfsen. 
3. Teddy Lien. 4. Basse Hansen. 
5. Turid Hiis.

Lagledere og hjelpere: P 10 år 
Lagleder: Turid Hiis, S. Øya, Le
if Svarstad. G. 12 år Lagder: 
martin Stenhjem. P 12 år I Lagle
der: Beate Kristiansen. P 12 år II 
Lagleder: Tore Halvorsen, Kjell- 
frid Knudsen.1 P 14 år I-II Lagle
der: Vidar Kristiansen (I), Tone 
Stene (II), Siri Realfsen. P 16 år 
Lagleder: Karin Hansen, J. 
Jonassen. P 18 år Lagleder: Kjell 
Knudsen. Damer Lagleder: Hel
ge Olsen, Vidar Kristiansen.

Valgkomite: Teddy Lien, Tu
rid Hiis, Trine Realfsen.

/yJORGEN i
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Tlf. 95 847 - 97 506

I 
I 
l

Pors håndballavd. kan for seson
gen som er gått utvilsomt se til
bake på den beste sesongen i 
gruppas hstorie. Vi er nå oppe i 
nesten hundre medlemmer, og 
omtrent alle disse er å finne på 
håndballbanen.
Fra 8 år og oppover er det jenter og 
gutter som trener jevnt og trutt og 
med en slik interesse og rekrutte
ring kommer også resultatene. Be
viset for det har vi først og fremst i 
P 12 år som ble nr. 2 i kretsmester
skapet og Trude Austad som ble 
med kretslaget (16 år) helt til NM 
spillet (sluttspill). Øvrige plasserin
ger i serier og cuper viser den sam- 

£ne positive utvikling. Når jeg så tar 
"med at det endelig begynner å skje 

konkrete ting når det gjelder vår 
etterlengtede håndballbane på 
Pors, så må vi bare fastslå at hånd- 
ballgruppa har lysere fremtids
utsikter enn på lenge.

Vi har i sesongen som har gått 
stilt med 8 lag i serien, to mer enn i 
fjor. Det har sammenheng med at 
vi fant ut å måtte melde på 3 12 års 
lag siden interessen og frammøtet 
har vært såpass stort. I tillegg har 
vi hatt P 14 - P 16 Damer og Damer 
res. og G 12. Resultatmessig har det 
gått bra. Den største bragden er 
allerede nevnt, at 12 års laget i KM 
ble nr. 2 og selvfølgelig avdelings- 
vinner. P 14 ble nr. 3, bra plassering 
i en hard pulje. 16 års laget stilte i 
elitepuljen og tok en 4. plass, slo 
blant annet årets kretsmestere. 

^^Damelaget har levert sin beste se- 
^song og havnet på en 3. plass med 

samme poengsum som nr. 2. I sin 
første sesong ble guttene nr. 7 i sin 
pulje med 8 poeng.

Vi har deltatt i en del cuptumerin- 
ger med gode resultater. Av plasse
ringer vil jeg nevne at guttene 12 år 
har vunnet Sagacupen i år, nr. 2 i 
Diplom-Is cupen og nr. 2 i Strids- 
klevcupen. Flott levert gutter! P 10 
år ble nr. 2 i Sagacupen. De var på
meldt i 2 andre cuper, men de ble 
det ikke noe av dessverre. Det gam
le P 12 års laget vant Diplom-Is cu
pen. Vi slo Stridsklev i finalen, sam
me laget som dessverre slo oss i 
KM-finalen. Det nye P 12 ble nr. 3 i 
Sagacupen. P 14 år vant overask- 
ende og dermed gledelig Stridsklev- 
cupen. Det gamle P 16 års laget 
vant også overraskende og dermed 
like gledelig Bølercup i Oslo. De slo 
Kjelsås 8—5 i finalen etter en meget 
spennende og god kamp. Nå må vi 
inn til neste år og forsvare vandre
pokalen som ble vunnet. Så var det

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

-v/^Aspelin 
Stormbull

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

Fra venstre foran: Fredrik Hansen, Torfinn Iversen, Kjartan Ånstad, Rune Myre. 
Bak fra venstre: Christian Halvorsen, Morten Hagøy, Terje Odden, Espen Ohren, 
Kjetil Stenhjem og lagleder Martin Stenhjem.

damene til slutt som klarte å spille 
seg frem til finalen i Sagacupen, 
selv om det ble tap for Bamble gjor
de dere en flott innsats, husk at de 
er en divisjon over oss.

Innsatspokalene for sesongen til
falt:

P 10 Birgitte Flid, P 12 Anne Lise 
Heggedal, G 12 Kjartan Austad, P 
14, Inger Pedersen, P 16 Gry Tan
gen, Senior Marit Slum. Grant Tei
gen har gitt pokalene til P 10 og G 
12. Flott gjort Grant!.

Trener og laglederjobbene for se
songen har vært fordelt på flere. 
Carl I. Birkeland har trent damela
gene og dette med et godt resultat. 
Ellers så har Einar Klingenberg, 
Gunnar Ohren, Helge Olsen, Tone 
Stene, Vidar Kristiansen, Beathe 
Kristiansen, Karen Dalevold, Turid 
Hiis og Martin Stenhjem deltatt 
som trenere og lagledere. Nevnes 
bør også at Gunnar Ohren har vært 
aktiv som dommer gjennom hele se
songen og at Kjell Knudsen har tatt 
kretsdommergraden. Gratulerer 
Kjell!

Selve avslutningsfesten for de 
aldersbestemte klasser hadde vi 
15.6. med filmer, pølsefest, leker og 
stor stemning. Styret vil med dette 
takke alle aktiv eog de som har hjul- 
pet til med kjøring osv. for sesongen 
82-83. Vidar

Best© s®$®ng vi har hatt!
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Det gror i Pors: Halvspilte serierNysukse
&

Norway 9-19

f

1-51

PO^S

4-22

2-37

9-24

1-47

han synes har vist stor framgang. Her er han
med et annet stortalent, Knut Seland i Odd.

Mp|

— Vårsesongen har vært kjempefin, 
sier Morten Røh Petersen.

Blant annet vant vi den store Teie 
Cup i Tønsberg der vi banket Kongs
vinger i finalen, og der deltok det 
topplag fra hele Østlandet.

Juniorlaget ferierer også på første 
plass, to poeng foran Odd, og har vun
net alle kampene i vår.

— På grunn av at det er en del over
lapping på gutte- og juniorlaget, sat
ser vi på guttelaget i Norway Cup, 
mens juniorlaget reiser til Danmark 
for å spille en turnering der, sier Mor
ten Røh Petersen.

Brevik 1 
Skidar 
Borg 1 
Pors 2 
Sundj ordet 
Kragerø 2 
Herkules 2

Pors 
Kragerø 
Urædd 
Herkules 
Storm 
Borg 
Skotfoss

Langesund 6 
7 
6 
7 
7 
6 
7 
6

7
7
7
6

0 
1 
1
1
1 
0 
3
1

1
2
0
0
0
1
0 
0

0 
1
2 
3
3
4 
6
5

33- 3 
25- 7 
18-12 
16-12
8- 6 
6-22

10-21
9- 48

6-17
8-23

3-52
6-51

14 
11

9 
7 
5
4 
3
1

11
10

8
8
8
3
2
2

Stathelle 2 
Stridsklev 3 
Langangen 
Gulset 2 
Herkules 2 
Drangedal 2 
Pors 2

Bamble 
Stathelle 1 
Langesund 1 
Pors 1
Hei 1
Herre 
Brevik 1 
Langangen

6 
6

16- 9
17- 19

11
9
9
8
6
5
2
2

8
8
3
3 
0

S

I

Blir det ny suksess for Pors i Nor
way Cup? Junioravdelingen drar 
til verdens største fotballturne
ring med småguttelag og gutte
lag, og særlig har guttelaget im
ponert stort i vår med full peng- 
pott og 41-5 i målforskjell etter sju 
kamper. Det vil si 8,2 scoringer i 
gjennomsnitt pr kamp, det!

o 
1 
2 
2 
4 
5 
4 
5

6
6
4
2
2

8
6
4
2 
0

7
5
4
3
1

9- 8 
10-25 
7-29

9-12
1- 14 
6-26
2- .18

8
7
7
4
4 
0

8
8
8 
4
3 
0

?KK£ BARE FOT BALL OPPLEVELSE-

Gulset 2 
Skidar 2 
Pors 2 
Åfoss 2 
Odd 2 
Herkules 2 
Stridsklev 2

41- 5 
18- 7 
22-15 

7- 7 
5-13 

14-22 
9-19 
3-31

Stridsklev 3 
Langesund 3 
Odd 3 
Hei 3 
Borg 3 
Tollnes 3 
Pors 3

SKAL VÆRE LEK
— Vi legger ikke så stor vekt på resultate
ne for miniputt- og lilleputtlagene. Helt be
visst er det lagt opp til at de skal spille fot
ball for å ha det gøy. Vi trener ikke for
masjoner og systemer med de minste, 
men sørger for at de får holde på mest mu
lig med ballen. Derfor kan en godt si at det 
hangler og går resultatmessig med lille
putter og miniputter, men det bekymrer 
oss som sagt ikke.

— Først på småguttenivået legger vi 
mer alvor i organiseringen, sier Røh Pe
tersen.

FORELDRELØSE?
— Hva med foreldrene?

— Det er fremdeles mange foreldreløse i 
Pors’ junioravdeling, om vi skal dømme 
etter innsatsen fra de foresatte.

TALENTER
Det er ingen tvil om at det finnes talenter i 
Pors-fotballens junioravdeling som klub
ben vil få nytte av i årene framover.

— Jeg er imponert over arbeidet med ju
nioravdelingen. Om jeg skulle si noe, måt
te det være at en legger enda større vekt 
på juniorarbeidet, for så viktig er det! 
Kommenterer A-lagstrener Rolf Svensson

Terje Isaksen, fjoråets juniorkaptein, 
har A-kamper i år, og Svensson set
ter også et utropstegn ved Jarle Steen som 
har vist stor framgang.

Pors 2 
Gulset 2 
Herkules 2 
Tollnes 2 
Borg 2 
Odd 2 
Stridsklev 2

ØKONOMISK UAVHENGIGE
Junioravdelingen er i år økonomisk «uav
hengige», det vil si at avdelingen har sitt 
eget regnskap og budsjett.

— Ikke minst takket være innsats fra 
spillerne selv gjennom loddsalg og for
skjellige dugnader og småjobber. Det er 
gøy å se at de føler ansvar for virksomhe
ten, sier Morten.

^AfoR
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Det betyr jo bare at de som føler ansvar 
for å gjøre en innsats, må gjøre det meste, 
så her skulle vi ønske oss et oppsving, sier 
Morten.

— Guttane vinner jevne kamper fordi 
de er bedre trent. Typisk Roy Mart- 
hinsensk, sier Biggen om den saken.

Gutter 2. div. 4. avd.
6 6 0 0 34- 7 12
6 5 0 1 49- 8 10
6 4 0 2 42-10
6 3 0 3 18-13
6 2 0 4 10-21
6 10 5
6 0 0 6

6-20
9-23
5-18

Miniputt pokal 5. avdeling 
6 5 1 0 37- 4 11
6 4 2 0 20- 5 1C
7 4 0 3 19-15 
6 4 0 2
6 0 3 3
7 115 
6 0 15

Lilleputter pokal 2. avdeling 
6 6 0 0 30- 2 12 
6 3 2 1 16-7 
6 3 1 2 32- 9 
6 3 12 14-10 
6 2 0 4 13-11 
6 2 0 4 10-26 
6 0 0 6

Miniputter 1. avdeling
7 7 0 0 45- 9 14
7 5 0 2 43-17 10
7 5 0 2 30-12 10
7 4 0 3 21-17
7 4 0 3 24-27
7 115
7 115 13-41
7 0 0 7

Pors
Odd 1
Gulset
Urædd
Odd 2
Langesund 
Skarphedin 
Herkules

DET GROR I PORS
Tabellene viser at det fremdeles gror i 
Pors.

Junior- og guttelaget på tabelltopp, sma- 
guttelaget på annen plass og annet små
guttelag på tredje piass i pokalserien. Lil
leputtene og miniputtene har noe mer 
ujevne resultater.

\

Steen som 
,l sammen

L i

38 ¥| Halvspilte serier ii 
>11 
>11 
>11
>11 
3(
>K

>11
>1(
>11
>H
>K
>11
>11
:<«
>it
>K
>1(
>11
>11
>K
>11
>K
>K 
>11 
3
>1
3
3(
>1(
3
3( b
>i( 
>i(
3i

3 
3

>1

3

NORWAY CUP
Pors er etter hvert blitt et av de store Nor
way Cup-lagene, og sølvmedaljen som lag
kaptein Terje Isaksen og de andre juniore
ne hentet i fjor, var på ingen måte noe ne
derlag.

Ingen vil bli overrasket om Pors også i 
år makter å sette sitt preg på turneringen, 
men det vil ikke være noen mindre pres
tasjon av den grunn!

Herøya z 
Langesund 1 
Hei 
Stathelle 1 
Urædd 1 
Stridsklev 1 
Pors 1 
Brevik 1

&

¥ 
->K<

fø:

¥

38

38 
¥ 
¥ 
& 
¥
¥
38

38 ¥
¥
¥ 
¥ ¥

GUTTER 1. DIV. 1. AVD.
7 
5
4
3 
2
2 
0 
0

SMÅGUTTER 1. DIV. 2. AVD.
5
4
4
4
4
1
1
1

Smågutter pokal 3. avd.
6 5 0 1 27- 7 10
6 5 0 1 16- 3 10
6 3 1 2 11- 7
5 2 1 2 10- 6
6 2 0 4
6 114
5 0 14

Miniputter pokal 1. avd.
6 5 1 0 19- 1 11
6 4 0 2 35- 5
6 4 0 2 18- 8
6 4 0 2 11-5
6 2 0 4
6 114 10-13
6 0 0 6

Junior 1. div.
7 7 0 0 26- 6 14
7 6 0 1 26- 4 12
7 5 0 2 14-10 10
7 3 0 4 17-17
7 3 0 4
7 2 0 5 13-23
7 10 6
7 10 6

Ri w;
Rolf Svensson setter et utropstegn ved Jarle

Pors 1 
Gvarv 1 
Snøgg 1 
Rjukan 
Stridsklev 7 
Eidanger 7 
Herkules 1 7 
Skarph. 6

Terje Isaksen henter pokalen for andreplassen i fjorårets 
Norway Cup» men solv var på ingen måte noe nederlag. 
Pors er ett av de virkelig store Norway Cup-lagene.

LILLEPUTTER 2, AVDELING 
7 5 11 21-9 
7 4 1 2 27-10 
7 4 12 
7 3 2 2 
6 2 2 2 12-10 
6 2 13 

1 0 5 
1 0 5
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Rolf Svenson tilPo^sbladet:

MYE KAN SKJE
I HØSTSESONGEN 1

L

i -l
*

— Vi har hatt to dårlige kamper i 
vår, mot Sogndal og 2. omgang 
mot Strømmen. Forøvrig hadde 
det ikke vært noe å si på om vi i 
alle fall hadde hatt to poeng til, 
og da tenker jeg spesielt på Kvik- 
kampen, men også bortekampen 
mot Fredrikstad. Vi har imidler
tid bare mistet ett poeng hjemme 
og klarte å avslutte med en 5-2 
seier på Kjølnes. Med hard og fin 
matching i tippecupen ser i alle 
fall ikke jeg noen grunn til å hen
ge med hodet, sier Rolf Svens- 
son.
Om det faktum at han forlater Pors 
etter bare en sesong, sier han: — Jeg 
skulle mer enn gjerne fortsatt en se
song til for å høste frukter av det jeg 
nå er begynt på i organisering av la
get og drilling av spillesystemer. Men 
med en kone og sønn i Sverige som 
krever sitt, må jeg bøye med for det. 
Men jeg skal gjøre alt jeg kan utover 
høsten, og ingen vil glede seg mer enn 
jeg om vi lykkes, for det betyr at jeg 
også har lykkes.

— Jeg har lyst til å nevne at mange 
klubber har mye å lære av Pors- 
administrasjonen. Den driver profes
jonelt, og klubben har i alle fall en ad
ministrasjon til å spille i 1. divisjon!

kanskje legge enda større vekt på 
dette arbeidet, sier Rolf Svensson.

— Overraskelser så langt?
— Gudmund Soleng er det store ut

ropstegnet hittil. Han er fantastisk til 
å holde på ballen. Jeg er også glad for 
at Lasse Johannessen og resten av 
midtforsvaret har klart å fylle det

hullet man mente ville bli etter tapet 
av Jan Halvor Halvorsen.

— Hvorfor blir det så mange straf- 
febom?

— Jeg vet ikke. John og jeg har 
trent straffer, og da treffer han.

— Bortekompleks?
— Jeg trodde det var kurert etter 

de to seirene i Haugesund, men vi har 
også vært litt uheldige. Nå har vi bå
de Fredrikstad og Sogndal på Kjølnes 
i høst, og jeg ser ingen grunn til å 
overdrive dette med bortekomplekset 
heller, sier Rolf Svensson til Pors- 
bladet.

i

NYE SPILLERE
Trener Svensson er overlykkelig for 
at spillerne stort sett har sluppet ska
der i vår. Spillestallen er ikke større 
enn at man trenger alle intakt.

— For å spille i 1. divisjon trenger 
Pors flere spillere, og jeg skulle 
ønske meg to spisser og to forsvars
spillere, sier Rolf Svensson.

— Likevel synes jeg det er hyggelig 
at vi har gjort dommedagsprofetiene 
til skamme etter at Pors mistet en del 
sentrale spillere etter fjoråresseson- 
gen. Hjemmekampene har vi vunnet 
nesten for komfortabelt, for det jeg 
har lagt opp til er bedre organisasjon 
på banen, og det krever konsentra
sjon hele tida.

— I neste omgang vil vi forsøke å få 
midtbanespillerne mer med i angrep 
og firebacklinjen lenger opp mot 
midtbanen for å holde på sammen-

ADMINISTRASJONEN
— Pors har lagt stor vekt på juniorar- 
beidet, og etter min mening kan man

.'to L
Tippecupen er et fint initiativ, mener Rolf Svensson, og her er det Lasse Johan
nessen og Anders Farstad som antyder at det kanskje kan bli en botte med 
penger til klubben, om bare spillet er godt nok.

HALTET LITT?
— Det haltet vel litt mot slutten av se
songen med em håpløs svak armen 
omgang mot Strømmen og cuptap for 
et Mjøndalen-lag som ikke burde ha 
skremt et Pors-mannskap med borte- 
selvtillit ?

— Vi er tvunget til å gjøre et par 
forandringer, og heldigvis har vi tip
pecupen til å prøve oss fram i. Spille
re som de første sju-åtte kampene 
har vært meget solide, mistet av 
forskjellige grunner konsentrasjon og 
overskudd, men dette er noe alle lag 
må rekne med.

— Hvorfor byttet du keeper til 
Djerv-kampen?

t 'i£ \lV
■ 7/ \

• •*-- -

— Mye kan skje i høstsesongen. Tross 
alt skal det spilles om 22 poeng, og om vi 
fortsatt er heldige og slipper skader, vil 
vi være med og spille om opprykk, sier

hengen i laget. Men først måtte vi 
drille inn organisasjon og press på 
ballholderen. Det er alfa og omega.

Rolf Svensson etter en hektisk vårse- 
A-laget ferierer på tredje

— Jeg merket allerede i Fredrik
stad at Einar ikke spilte med den 
samme sikkerheten og myndigheten 
som han har gjort i år. Antakelig bur
de jeg ha gjort et bytte allerede da for 
å jobbe videre med ham slik at han 
kunne heve seg enda et hakk. Husk at 
han ble kastet inn som keeper i vår- 
kampene, og det har vært et veldig 
press på Einar Rossbach, som han 
har klart å bære på unge skuldre. Det 
som kanskje fikk enkelte til å reagere 
på byttet var at Ivar heller ikke klar
te å ta kommandoen i feltet mot 
Djerv. Men vi har to gode keepere, og 
i det siste har jeg trenet spesielt med 
Einar som er en usedvanlig trenings- 
ivrig fotballspiller.

— Forøvrig synes jeg at det første 
forsøket med Reidar Haugland og 
Lasse Johannessen som midtforsva
rere var meget oppløftende.

Rolf Svensson: — Pors har i alle fall 
en administrasjon til å spille i 1. divi
sjon.

.......~
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SVERIGE BEDRE
Rolf Svensson mener at svensk klubb- 
fotball er bedre enn norsk, når vi spør 
ham om det.

— Hammarby slo Bryne 5-0, og det 
forteller en del.

— Hva mangler hos norske spillere 
gene t?

— De må først og fremst få en mer 
profesjonell innstilling.

— Trener norske fotballspillere 
nok?

— En god idrettsmann må også hvi
le ! Det betyr at mengden i seg selv ik
ke betyr alt, men at kvaliteten på tre
ningen er vel så viktig. Våre fotball
spillere har ikke fri på dagtid og tre
ner ved siden av arbeid og skole. Der
med er det grenser for hvor mye tre
ning vi kan påføre spillerne før de går 
trøtte.

— Indivduelle idrettsutøvere er i 
noen lunde samme situasjon, men 
trener atskillig mer?

— Jeg er enig i at fotballspillere må 
bli flinkere til å trene på egne svakhe
ter på egen hånd. Det er ikke nødven
dig å være under oppsyn av en trener 
til alle tider. Dette har noe med den 
profesjonelle innstillingen å gjøre.

i
. ■

■
r. /

r

song der 
plass.
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nez er blitt en delstraffebom i vår. Her er det Mjondalen-keeperen som redder 
Pal Askedalens skudd og Lasse Johannessen når ikke fram på returen.
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OMEGA

SENIORER

Sekr.

SKIEN SKIEN

ueotoiOcno-Qieotcotuc

4Esso Andr. Aaslandservice
V. Porsgrunn

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGER VERKSTED

- -■

Telefon 51404 — Porsgrunn

Alfred Sport

SPORTSHUSET
OYO

Sykler — mopeder og påhengere.

Tlf. 53594

Skipper n.Nils Bjerva.Lasse Hegna.> HUKEN 6B • 3900 PORSGRUNN • TELEFON (035) 52 275

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

A 
S

v/ Broen 
Storgt. 84b — Porsgrunn 

Tlf. 50834

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

fflyklebust Off/etbf hlteo

■

"OFFSETTRYKKER!
Hurtig levering av trykksaker som:

• Reklametrykk • Direct Mail
• Brosjyrer • Hefter * Sanger • Osv.
• ^fargetrykk • Fotosats * Lay out
Moderne utstyr som tilfredsstiller 
de største krav!

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

Eneforhandler

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

>lo
K REKLAME 

3900 PORSGRUNN 
<£• 035-50299,54396

VI BRINGER Ring telefon 035-96 913

5RJ Handeland
^0 GARTNERI

r (150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

gesund før vi satte baugen mot 
Brevik igjen.

Det var musikk ombord ved 
Hella som spilte trekkspill, og al
le som ville, fikk seg en svingom 
på dekket. Selvfølgelig frister tu
ren til gjentakelse!

pGar til avgang for årets seniortur i skjærgården i sol og strå
lende sommervær.

-r-G7TT" r
£b> . . & ...
•WT ,

U' C

55 stilte på brygga i Brevik og 
entret fergen som la ut over f jor
den klokka 18.30. Været var som 
bestilt, og alle koste:seg, så det 
ut til.

Turen gikk innover ved Dik- 
kon, Langangsf jorden og 
Bjønneslandet. Videre gikk turen

Det var sommer, sol og seniorer da seniorklubben stakk 
ut i skjærgården med en av kommunens ferger fredag 11. 
juni. En feststemt gjeng som hadde mye moro mellom 
holmer og skjær, og som ikke kom til land igjen før seine 
kvelden. Fotoapparatet var også med på turen, og vi hå
per at Porsbladets utsendte får dele noen av inntrykkene 
med leserne, til tross for at lysforholdene ikke er de beste 
utover i kveldstimene.

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

fr' ■' 
m 71

/©CPITOEkA
4 *v A.whiwn»
K<'. yx^ÆflLSEN8'

PORSGRUNN
Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

qå til

mot Håøya der fergen ankret opp 
i Paradisbukta.

Her ble det servert reker, loff 
og øl, og det smakte virkelfg 
godt!

Så gikk turen videre utover 
mot Helgeroa og kretset litt 
rundt, deretter videre mot Lan-

i takt med tiden!

* L- '

J

G.

■u
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Grenland
Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

Moderne klær for deg!

I

k 2 SPORT

'^L^S

INTERSPORT
-i

POMSORUNN

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

Inngang fra Storgt. 
eller Fergegt.

fra Lundetangens Bryggeri,
Tlf.: 21540

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

TLF. 51012
DIREKTE:
TLF. 54 955

Distriktets største
detaljtorretem^

HANDELSTORGET SK1SV 
STORGT. 128 PORSGRUW

HVER 
DAG!

 KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

^iékoit Å/s
Trelast- og Bygningsartikler 

Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

f

1
RADiO&TV
Storgt. 92 Porsgrunn Tlf. 035/55 479

Drikk ___

En butikk 
full av 

moteriktige klær 
for hele familien 
til en riktig pris! 

Mer for pengene i  

UB 
en butikk i 0-kjeden 

Nordentorget, Porsgrunn*

God 
parkering

f

Stikk Innom
'AUT&UTSm

ffiB 3 BBES

FERSPORr)

Fotballer 
for 
sommeren 
fra kr. 
49,- 

Intersport Porsgrunn %
Meieritorvet — Tlf. 52102

____

mannjJ

Samvirkelag»^

j C ~ 

iSEd
■

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

■  

| adidas støvler 
- - like kjent som 

fotballen 
selv!

Stort utvalg hos:

SKAU
k.
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STØRRE OG BILLIGERE

□
Tipping - Video - Lodder 0 SK2EN - PORSGRUNN

BOGSTAD MAUD.
A PORSGRUND

Porsgrunds Porselænsfabrik A/b

LAVPRISVAREHUS

□□□

Bil- 
fbrsikring

Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme polser.

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 — Porsgrunn

BJ9RNSTAD 
Til. 52 482
HORDENTORGET
JØHHOLT GARTNERI
TW. 51 344

l
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.Mvkk-husi Olt^uivkkcn, Porvjiunn

PORSGRUNDS
KLASSISKE
PORSELEN

GA TIL

«BUSSE» 
på Vessia 

Tlf. 51 729

LP Nnummes
3*. blomstersenter

Bjarne 0?sen 
Solumso t•

porsgroww

Norges
Brannkasse 
Forsikrer all du seiler pris på. 
Branntakitbestyrer Skolegt. 2 Porsgrunn 
Anders Bj. Kassen Tlf. 52238 - 50684


