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Det ser da ut som miniputtene i Pors er kjempefornøyd med årets sesong.
Ihvertfall var det stormende jubel på avslutningsfesten.
Foto:Varden

MENY?
SÅ MANGE PØLSER
OG RUNDSTYKKER
DU ORKER-?KKE
SENNEP OG KETCHUP
?TAKET !?!!
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Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING
Se også vårt store utvalg i
Bl LREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND
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VESTSIDEN BENSIN & SERVICE
— HOLLØKKEN & CO. —
Smedgt. 6 - 8 — 3900 Porsgrunn — Telefon 53410

ADLER
skrive- og regnemaskiner

EPOKE
kontormøbler

ERO
kontorstoler

KONTORMILJØ

BRUK BYENS
BANKER!
SPAREBANKEN
FOR BREVIK/ EIDANGER OG PORSGRUNN

Huken 6-tlf. 54316

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

PORSGRUNNSKINOENE
FILM ER BEST PA KINO

IS onqrunn
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fBi Totomarksbankon
MQK Avdeling av Bøndernes Bank as

DnC

Den norske Creditbank

CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

K. kreditkassen
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KOhmMGEiTEi FOR BLADET
De aller fleste tidligere abonnenter har nå betalt
for bladet. En del nye er kommet til i løpet av året,
noe vi gleder oss over. Noen står imidlertid til rest
med bladkontingenten.
Vi har tidligere skrevet at blad nr. 3 kun blir sendt
til dem som har betalt. Ettersom vi håper at det
er en forglemmelse at de 20 kr. ikke er innsendt,
blir også dette bladet sendt til alle.
Du som nå mottar en giroblankett i bladet , skal vite
at det er nettopp du som ikke har sendt inn bladpengene, noe vi håper du vil gjøre straks. Jule
nummeret vil da komme som vanlig. Også nye med
lemmer vil motta dette. Vennligst husk å skrive
navn og adresse på talongen. Vi har mottatt 5 blank
etter uten navn og har av den grunn ikke kunnet
notere hvem som har sendt inn penger på disse.
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Tankene mine var mange, den gang jeg
tok min endelige beslutning om å boset
te meg i Porsgrunn, og å melde meg inn i
I.F. PORS. Jeg skulle flytte hjemme ifra
og bytte klubb. Jeg lurte på hvordan det
ville være å bo alene, og hvordan tre
ningen var. Fremfor alt hvordan min
sportslige fremgang ville gå. Det ble hel
digvis to herlige år. Fikk mange fine
venner, og likte meg godt i miljøet jeg
vanket i. Min sportslige sukse gikk over
all forventning, så avgjørelsen om å byt
te klubb angrer jeg ikke på.
Treninga var hard, slik at mange sluttet
før de hadde begynt. Det ble kjernen
som ble igjen, noe som ga res ultater. Min
første opptreden i Porse trøya skulle bli i
Ålborg. Jeg måtte vinne, synes jeg selv.
Så det var en nervøs 17 åring som entret
ringen en mørk oktober kveld. Det gikk
bra, hurra det gikk bra, jeg vant. Lysten
til å trene økte, så jeg utviklet meg veldig
det året som bokser. Toppen ble nådd
med et overraskende Nordisk mester
skap. Jeg var så glad at jeg svevde på
skyer en uke etterpå, tenk meg, som
nordisk mester, tjo ho. VM deltakelse i
mai var en lærerik og morsom tur. En tur
jeg sent vil glemme.
Skoleåret og sesongen 82/83 var og en
fin tid. Det gikk bra på skolen, og bok
singa gikk fint. Et leit tap i EM som avs
lutning på mine to år i Porsgrunn, FÅR
MEG BARE TIL Å SATSE MER PÅ OL i
Los Angeles -84.
Noe jeg synes var litt trist, var at flere
følte seg urettferdig behandlet. De men
te Thor tok seg for mye av meg. Men jeg
mener de bør forstå Thor. Han har drevet
med boksing i 37 år! De aller fleste av
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disse år har han satset på bredden, hvem
ville vel ikke avsluttet sin karriere på
topp. Det er tross alt også mye lettere å
trene med gutter som vil noe. Han slip
per skuffelsen med at de forlater tre
ningslokalet for godt, etter å ha lagt ned
mye tid på disse. Å høre foreldrene kla
ger irriterer meg, hvorfor kan de ikke da
komme ned og hjelpe til? Han har tross
alt 20 gutter å ta seg av helt alene. Klag
mindre, hjelp heller til!
Mine fremtidsutsikter blir å satse på
OL i Los Angeles, Etter den turneringa
vil jeg trappe ned, Da blir jeg nødt til å
satse på skolen, og tenke på min sykepleier-utdannelse. Jeg vil stå som med
lem i IF. PORS så lenge jeg er aktiv. Etter
på far jeg se. Det kommer an på hvor jeg
bosetter meg.

Med hilsen
Per Carlenius

Nok en
gang
ligger
Porsbladet på bordet. Vi hå
pet i det lengste på at vi
skulle nå 1. divisjon i år og
derav kommer dette num
mer litt sent ut. Men bedre
sent enn aldri. Denne gang
vil jeg takke gruppene for
innsendt stoff. Men som
dere ser er det fremdeles
noen som svikter. Porsbla
det vil med dette rette en
appell til våre lesere om å
støtte opp om julenumme
ret. Vi vet mange sitter inne
med noe på hjertet - noe de
gjerne vil ha omtalt i bladet.
Gi oss et tips. Frist for innle
vering er satt til 20. novem
ber.
Som dere ser har Thor
også denne gang vært oss
behjelpelig med sine munt
re tegninger og tekst. Hjer
telig takk Thor og dere andre
bidragsytere.
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FORMANNEN sier
Så er sommeren gått, og vi er
langt inne i høstmånedene. De
sommerlig uteaktiviteter er over
for denne gang.
Turnerne har tatt til med sin
innendørstrening, konkurransegymnastene forbereder seg til
mange dyster i apparatturn for
guttene og RS (rytmisk sportsgymnastikk) for jentene. Forhå
pentligvis kan vi stille mange
konkurransegymnaster i turnsalene rundt om i kretsen. I løpet
av sommeren har våre håndballentusiaster gledet oss med flot
te prestasjoner i de cupene de
hai' deltatt i. Det er ikke få po
kaler de mange lagene våre i al
dersbestemte klasser har hentet
med seg hjem, og vi gleder oss til
å se dem oppstilt på årsmøtet i
januar. Det er bare å ta av seg
hatten for den iver som blir vist
fra de etter hvert svært mange
håndballfrelste i foreningen.
På ettersommeren kom man
igang med arbeidet med hånd
ballbanen. Det er først og fremst
Vidar som har ordnet opp. Han
har heldigvis fått med seg noen
av de andre karene i gruppa til
hjelp, og Erling Støland i skiavd.
har trådt støttende til. Altså ar
beid på tvers av gruppene igjen,
noe som vi ser meget positivt.
Når dette leses håper vi at banen
er ferdig asfaltert. Det er om å
gjøre å få ut de 35.000,- fra STUI
så raskt som mulig, men det
skjer ikke før banen er erklært
ferdig fra Fritidsnemnda i
kommunen. Gjennom det dug
nadsarbeidet som er nedlagt i
banen, vil vi ikke få det utlegg i
direkte penger som banen er
kalkulert til, og det er jo svært
bra. Som kjent har vi vedtak på
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at håndballavdelingen selv skal
dekke utgiftene til renter og
avdrag, og vi vil helst bruke
minst mulig av det lånet son
DnC har bevilget oss.
Når det gjelder andre lån, kan
vi nevne at lånet til lysanlegg nå
er kommet ned i 21.250,-, opp
rinnelig 75.000,-. Vi fikk 35.000,fra STUI. Resten av lånet + ren
tene skal Skiavdelingen selv be
tale. Foreløpig har Hovedfore
ningen dekket lånet.

Kommunen har for 1983 be
vilget 10.000,- til dette lysanleg
get, og dermed blir Skiavdelingens gjeld overfor Hovedfo
reningen redusert noe. Vi har
forøvrig fått midler også til flere
av de øvrige gruppene, penger
som kommer godt med.
Når dette skrives, vet vi ikke
om det blir noen kvalifiserings
kamper. Stillingen er usikker
om 2. eller 3. plassen. En kvalifiseringsplass betyr en del øko
nomisk, og vi får håpe at laget
greier oppgaven sin.
Jeg har i samtlige utgaver av
Porsbladet i år nevnt kiosksalget og kommer heller ikke uten
om denne gang. Fordelingen av
jobben i kioskene mellom grup
pene har gått over all forvent
ning. Alle har gått inn for opp
gaven, og resultatet ser ut til å bli
bra. Dette kommer jeg tilbake til
senere.
Gruppene er så smått i gang
med Bingo i klubbhuset. Det
kommer ikke til å bli faste dager,
vi må se litt på hva slags ar
rangementer som er rundt om
for å finne ut hva som er lønns
omt for oss. Vi håper at flest mu-

lig av foreningens egne med
lemmer kunne ta en tur til loka
let og støtte opp økonomisk,
uansett om man syntes Bingo er
aldri så kjedelig. Til nå er det de
samme trofaste som møter opp,
men vi hadde gjerne sett at
mange flere i salen. En eller et
par ganger burde man kunne of
re på foreningen sin.
Håndballgruppa forsøkte seg
med rebusløp 8. oktober. Det var
sendt rundt skriv om dette til
foreldre, de aktive voksne hadde
kjennskap til det. Det er da sør
gelig at det blir så liten respons
når det legges sa mye arbeid på
forberedelse og gjennomføring.
For å klare utgiftene til påmel
ding til serier og cuper trenger^
gruppa bortimot 40.000,-, og inn-W
tektene på et slikt arrangement
skulle bl.a. gå til dette. Hvor blir
det da av støtten fra foreldrene?
Det er da deres barn man aktivi
serer i noe positivt. Det er å håpe
at det er bedre oppslutning ne
ste gang det blir arrangert rebu
sløp. Initiativtakerne har ikke
gitt opp håpet om fullklaff, hel
digvis.
Årsmøtenes tid er også inne
for flere av gruppene, og valgkomiteene har i lang tid vært på
jakt etter eventuelle kandidater
til de forskjellige verv. Valgko
miteens arbeid er meget viktig.
Det er ikke bare å fylle ledige
plasser. De skal fylles med per
soner med kvalifikasjoner. Når^,
man vet hvor mye arbeid som"
legges på folk som påtar seg til
litsverv i dag, uten kompensa
sjon økonomisk, er det utrolig at
det ordner seg hvert år. Mange
jobber full dag både i sitt daglige
arbeid og i sitt tillitsverv. Det er
beundringsverdig det mange
gjør - forat andre skal få drive
med sin hobby. Hvor mange
tenker på akkurat dette?
Kanskje vi burde gjøre det litt
oftere og være takknemlige for
atvi
tek i villige personer til å
stå på hvert år. La oss i hvert fall
ikke komme i den situasjon at vi
blir stående uten personer i
sentrale tillitsverv. Det har vi
ikke råd til.
Vi krysser fingrene for tiden
som kommer.
Duddi
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LGARIA i
Vi var to Pors gutter som var
med i den norske boksetroppen
ved EM i Varna i Bulgaria i tiden
7.5. til 15.5.83. Avreise fra For
nebu 5.5. kl. o7.30. Det ble en
reise som varte i 12 timer med
bytte av fly 3 ganger. I Sofia ble
vi møtt av den norske guiden
Eva Beck som tok oss med inn
til Bulgarias hovedstad. Vi had
de 4 timer til rådighet i Sofia og
tiden gikk med til å bese byen.
Så var det avreise Sofia, med
ankomst Varna kl. 19.45. Inn^kvarteringa for deltakerne var
av middels klasse, bortsett fra
kampledere/dommere og EABAs representanter som bodde
på det flotte hotellet Gran Var
na.
Fredag 6.5. kl. 08.00 var det le
geundersøkelse og veiing. Da
gen gikk med til å bli kjent med
forholdene på stedet og så lett
trening.
På kveldsstevne på lørdag
møtte Per Carlenius den sterke
Pavol Madura Cssr. Per bokset
glimrende i 2Vz runde. Etter U/2
minutts boksing i 3. runde gikk
Per inn i en høyre halvsving og
ble telt ut stående. Hans første
karantene var et faktum (8 uker).
^^Vladura vant til slutt bronse i
IPbantamvekt. Det er etter undertegnedes mening en av Pers al
ler beste kamper. Men han
mangler punch og styrke, som er
avgjørende for utfallet i interna
sjonale oppgjør. Per ble mektig
populær og ble som den eneste
norske bokser intervjuet i en
Bulgarsk avis.

Ingen av de norske bokserne
nådde opp i turneringen, som
ble fullstendig dominert av
Øst-Europa med Sovjet i spis
sen. Supermaktene tok hele 8
gull og 4 bronsjemedaljer. Det
eneste lyspunktet fra vest var
den flotte italienske innsatsen
med 1 gull og 3 sølvmedaljer. 82
boksere fra Øst sikret seg hele 41
medaljer, mens vestens 67 del
takere måtte ta seg til takke med

beskjedene 7 medaljer. Norden
deltok med 19 boksere og måtte
reise hjem uten medalje og kun
med to kampseire.
Men nå vil jeg fortelle litt om
Bulgaria. Etter en del besøk i
andre Øst-Europeiske land ble
vi behagelig overrasket. Bulga
ria ligger ved Svartehavskysten
og like utenfor Bulgarias største
havneby Varna bodde vi på et
sted som het Golden Sand. Vi
badet og koset oss mellom sla
gene på en seks kilometer lang
badestrand. Noen steder opp til
hundre meter bred. Varna ligger
på samme breddegrad og har
samme klima som den Franske
Rivieran - da er det vel lettere å
forstå at vi koset oss i solen og de
fine omgivelsene. Bulgaria har
vakker natur og et land som har
litt av vår, litt av det nære orientens, litt av øst-blokklandenes
og mye av sin egen tradisjonsri
ke kultur. Bulgaria er et av Eu
ropas billigste land. Maten var
god og utrolig billig. Og hvordan
skal man kunne klage når man
får en hel middag med f.eks. fåreostsalat, en kjøttrett, iskrem
og øl eller vin eller mineralvann
for ca. 30 - 40 kroner? Billig var
det også i Corecom - forret-

Thor i kjetit positur.

ningene der man for vestlig va
luta kan handle mange varer fra
hele verden til tax-freepriser.
Men alt var ikke bare bra. Når
det gjaldt service lå de langt til
bake for de vestlige land. 3 timer
måtte jeg vente for å få forbin
delse med Norge over telefon.
Det tok også lang tid fra vi bestil
te maten til vi fikk den servert.
Men tross alt en minnerik og
fin tur.
Hilsen
Thor Skarnes
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PETTER RØD sover ikke lenger. Porsbladet ønsker ham hjertelig
velkommen hjem igjen til Vessia., og ønsker ham lykke til med den
nye stillingen i kommunen. Vi er overbevist om at vi kommer til å
se at det fremdeles er Porsblod i han.
Til vårt julenummer har vi blitt lovet stoff til Porsbladet fra
Petter og likeledes fra «Beiten» og hans yndlinger som han trener
på Vestsiden Skole hver fredag.

7
VELKOMMEN
til våre forretninger!

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

I^LEVISJON

Tlf. 54922

Porsgrunn

TOLLNES — Tlf. 96 810
10% på kolonial

Byens mest populære

Porsgrunn

KLYVEGT. 25 — Tlf. 52 430
Kjøtt — Kolonial

UNDOMSBUTIKK

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

KLYVEGT. 1 — Tlf. 50 292
Kjøtt

___________ '

OTTEN A.S

Erik Studsrød

Tlf. 52506 - 52507

<8uksekroken

SiSTE NYTT FRA TURNGRUPPA

KJØTT - DAGLIGVARER

,

TOYOTA

Trelast - Interiør
og byggevarer

A.N.Funnemark

Vestsiden
Blomsterforretning

r

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

^./^kAspelin
Stormbull Porsgrunn A.S
Tidl. Johan Jeremiassen A.S Teit 035/ 54 052

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"'

REFLEX

Torggt. — V. Porsgrunn

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER

Porsgrunns Auto %

får De hos

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

FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE
Komm. for Norsk Tipping A/S

Vallermyrene
Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

V/JORGEN ?
NENSET, 3900 PORSGRUNN

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.

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR
Gå til

1

isaksen *-

' —*<>**

Telefon 51632 — 3900 Porsgrunn

Vi har nå startet opp igjen et
ter sommerferien og har på en
kelte partier aldri hatt en så stor
tilstrømming av damer til gym
salen på Vessia. Fremdeles ser
det ut til at mannfolka svikter
oss, men vi får håpe på større
tilslutning utover høsten og vin
teren. Nytt av året er at vi i år
bruker tirsdagene som turndager istedenfor onsdag. På tirs
dager kjører vi nå et trimparti
med Ragna, paralelt med nøstepartiet kl. 17.15. Partiet er stort
sett beregnet på de som har
ungene sine på nøstepartiet,
Imen det er også åpent for alle
som ønsker å trimme tirsdag
istedenfor eller i tillegg til man
dag og torsdager som vi kjører
på samme opplegg som tidlige
re.
Herretrimmen blir nå ledet av
Daniel Teigen som også tar seg
av konkurranseguttene våre.
Daniel kom heldigvis tilbake da
Svein Norling valgte å ta videre
lærerutdannelse i Sogndal. Hvis
ikke herrene har oppfattet at
tirsdag kl. 20.00 er deres treningsdag hos oss, gjør vi det
herved og ønsker vel møtt!
STEVNER
Turngruppa i Pors var også i år
^selvfølgelig godt representert på
l^kretsstevne. Barneturnstevnet
ble i år arrangert av Ulefoss
Sportsforening. Det deltok i alt
1400 barneturnere fra hele fylket
som gjorde sitt beste selv om
regnet øste ned det meste av da
gen. Fra Pors deltok det 13 gut
ter og 37 jenter. I forbindelse
med dette stevnet ble det også
utdelt 2 syvårsmedaljer som i år
tilfalt Anne Lene Larsen og Tore
Tangen.
Det voksne stevnet, som i år
var et storkretsstevne, ble i år
avholdt i Sandefjord. Hele 1700
turnere deltok fordelt på Vest
fold, Buskerud og Telemark.
Stevnet som ble avviklet under
vekslende værforhold strakk
seg over to dager med første tre
ning lørdag ettermiddag. Damepartiet hadde også tatt med

termosen og soveposene. Vi
skriver bare at vi hadde en vel
lykket tur på byen. Det var ny
trening på søndag formiddag.
Stevnet ble åpnet om ettermid
dagen med strålende fint vær i
Bugårdsparken og varte i godt
over to timer med avslutning av
den flotte elitetroppen fra
Hokksund under kyndig ledelse
av Inger Marie Holte. I det hele
tatt et flott stevne der turngrup
pa i Pors stilte med 51 damer og
ingen herre. Kanskje de burde
bli med neste år som stevnet
forøvrig skal være i Tønsberg.
Turngruppa hadde i høst sitt
første medlemsmøte. Det var
faktisk fullt hus og (nesten)
stormende jubel, ja vi hadde den
lille salen. Ragna tok opptelling
og hun kom fram til at det måtte
være ca. 45 damer til stede. Til
stede var også damene fra Pluss
Beile salongen i Porsgrunn (se
nr. 39 av Allers). De holdt da et
foredrag for oss om hudpleie,
make up og litt om hårpleie. Mø
tet begynte kl. 19.00. Damene
hadde vært på jobb siden kl.
08.30 på morningen og var der
for ganske slitne, de hadde også
barn som ventet hjemme. Derfor
ble det til at damene sminket
hverandre. De ville derfor ikke
ha kaffe da kaffepausen kom. De
fikk derimot overrakt en blomstergruppe og kunne gå hjem et
ter dagens arbeid.

Akkurat, denne kvelden had
de vi ganske mange hemmelig
heter å by på. Alt skulle jo nem
lig klargjøres for årsmøtet. Der
for var det at Berit Schjøth som
satte seg i sving. Ja, det er altså
vår formann i valgkommiteen.
Derfor måtte vi jo benytte dette
medlemsmøtet ekstra godt.
Etter pausen var det Ragnas
tur. Hun ville jo også si noen ord.
Hun er akkurat blitt formann i
gym.kom. i Turnkretsen. Ja, alle
medlemmene våre ville jo høre
om hvordan vi hadde det (ergo:
Ragna, Thorunn og meg) i Bø på
Kretstinget den 23. og 24. sep
tember. Resten av tinget kan le
ses i årsberetningen.
Det ble orientert om forskjel
lige ting som skal foregå i året og
videre framover. Vi ble også
enige om å søke om arrange
ment av voksenturnstevnet i
1985. Det er jo en fin anledning
da I.F. Pors er 80 år. Så det er
mulig at vi etterhvert trenger
hjelp fra flere Porsere, hvis søk
naden blir innvilget.
Vi hadde en gutt, Tor Øyvind
Ødegaard med i cupen i
Stridsklevhallen 1. okt. Han ble
nr. 4 i kl. under 12 år. Det var 12
gutter i den klassen. Det er bra
innsats Tor Øyvind, det er bare å
stå på videre.
Turngruppas representant til
hovedforeningens valgkomite
er Inger Aase Wickmann.

FORNY DEGIIO
Moteriktig klipp
for HERRE og DAME
f
Ring og bestill time NÅ! Tlf. 55 414
Mandag - onsdag - fredag .... Kl. 09.00 - 16.00
Torsdager .................................. Kl. 10.00- 18.00
Lørdager kun timebestilling
J

LANGGLDAME-OG
HERREFRISØR <

Porsgrunn Vest

Inneh.: Hege M. Nilsen ,

Har®
PORS KLUBBHUS

Pors b e kretsmester®

rar*
^mesære i jumorKiassen: foran fra venstre Terje Tveit, Rune HoldhusTjaHFKarl^n
Henning Jørgensen, Terje Thorsen, Birger Kittilsen, Petter Bjørnstad, Nils Østenaa Bak fra venstre
Oiav Olsen Jan Olaf Jansen. Jarle Steen, Atle Steen. Snorre Nicolaisen Teje Bordi To^
Roger Hockmann, Tom Øyen.
(Foto: Børre Madsen).
' ore MeimdaL

-Hel cdte Mtirøi - mlniputter - Jen-ter, gutta' og -foresatte!11!
Må skal vi kose oss-slit rottg^llte grcum - Melte en og onnen historie-og være stilte,
vi skai ha skikkelig TesttndL-Ud - mal pølser og rundstykke.- sa vær endelig snille.
-Hør fortsatt etter- vl prøvde -før ferien a telte LLvLlge og rfJak} foroerttegutter og jmter,
det var hett umulig- ijl var co 60 urolige foMglute-som sliter hr matglade cg venter»
Terme sorrøwiW det vært„stekevarme"-cuJoqHl over jiT-gg vl vor riktig-fine og brane,
har vært delt Inn på tre tog - Forsere ktedd l blått- med medfødt sjarm og naturlig sunne,
Nå skat vi prøue å, digge" lin - tenke litt tilbake på -forskjellige. røun og episoder,
og ..vrenger'tover Hl Vessta-Skoteldrettsplassm.- med mang/grasstrå t perioder»
1-laget ved sesong stort- alle vilte vær&„måltiwrm-vedsesongsliÆtan-og loddtrekning For .keeper,
MEKIV:
Euiw med ..vwslrgvrt’- Sven Erik og Joachim med „-feber-retetar'’og KaL som.swepperL,
SÅ MANGE PØLSER
-Erik med -Frydellne hckltoger - Audun -Fredrik, og stig stod rolig 115 sekunder,
OG RUNDSTYKKER
Tomas med , bla legger"- (te Fredrik og Ijteloddselqer" scoret cg randet keeper t„ rolige stander"
laget puijcvuinere-ogstotil med store ste-vanligvis nøftige- men uhøflige nokk ogstol-logdpåtetøga, DU ORKER-tKKE
SENNEP OG KETCHUP
Sverre,Dent, Glenn,Espen, Kjell Ame, Jon Erik, krister og Mads sa unnskyld det var ikke merrtoga»
f TAKET !?'.!
Aleksander,Tomas og Alt udr over hete banen tg vilte ha scoret selv onii .galtene" hadde katt ,gW",
David med langskudd, Asgeir,Enk og Anstte bukket pent etter scoringer cg vd hvor målet sitter»
3- laget rnåkte ha toktikkmøter før bw-TV og tarfe av og ftl hvilken vÆ de skulte score,
Roar røper-Åtte midtstopper-„tøffo'Tom-Moijori og kblhrte fintet og„ galte" med skudd -fra låret»
Sondre- Tomas-ftr l&ørcje-jorte mal beta som, trommestikker og ErtObssv mente man kunne nidfcinn måt,
Jård, Stten. oq Ronny pugget aangefråWen,og mente lærerinna var gret- og at fotball tonet på kål.
Vi var Flere-Frode, Anders,Tomas, Rune Jonny,'ferØyvlnd,Enoth,jQrte;'&pen,Stetn Otto, jfrprn Fredrik,
Erlend,Ante,David,E<mer, Nkotai, %ar Ford, og Jentene J-kge HmdÉe,karin,igerstiog linn Kkesiiliing-ftkk,
DrTkke s
Lissom - tenk teis de voksne, viste å mye ul tedde å gjøre - pil og bue - Fletter tg av co tik [gkser,
BRUSEN?MUNNEN
de bare møter opp taterne-prata- æ leser opp Lagene-snakterom medtemskortoq.bllkfene rekster'»
OG ?KKE PÅ GOLVETQsså - sonttlng i ,,-Fufltefiettet' - vl trenger hjelp -fra -foreldrene og -Flere biter -HL å kjøre,
RAPER LOVLlG !??
akkurat som Taren dier mora" mi har tid - engang lederne ringte - to de nesten på,røret".
„Å Futt rakkern-ttl en komp måtte vl nesten la være å reise -12 spillere og to tettere med tel uar rådd forjoppete',
htoflgvfc kam .mora’ttlen-.hu' pleier å kjøre hver gong- vt kom sert M kampen i godt humør uten,riper t lokken "0
„SkJanseløse"taterc, har vl også - Oppmann. Jon mente ul burde betote trenlngsayglft på50kroner,
Thor sa ai det var kuer om natta som„klepte"banen.- og ai Olsen hadde ,,Londombuss HL millioner»
Tme hadde to bikkjer med seg på treninga- han sa han som dommer uar redd for i bli mobbet,
fø Ante dømte meirarnill^mmerdrakt og Ter mente at mange fotbolfetedere helter burde jOggeto
De derre Lederne er tur og til «korna1'- noen måtte selge todder-de sa at idrett koster penger, ,
åsså teste Jeg taulsci at A-laga hadde uæntonslc trener som mente vt burde spille pa W„strøger. DTPLOMER? ~
ALLE SOM KAN
Det er vansrølg å -Forstå sa, lederne - vt spiller -Fotball uten strenger - og har det skikkelig gøy,
BUKKE ELLER NETe
dribler og skyter t alte retninger og fingeren 1 nesa elter øra, huts stemningen blir for lov etter riøy»
OG S? TAKK FÅR
Sinn pa s luften au disse notata' og fabutertnger- vi utfordrer rrae„ fjes "til, idrefeldere,
PfPLOMER
!!!!
dere tjener Ikke penger- behøver Ikte haarete på" fotball- bare være totaodlge og barna glede11! I
Ortografisk Thor og hllserL
Jaa? Olsea^erJe^AniB.lh-ogdeartclresoTn hor fylt ansvar.

VfR

X MlNlPUTTER: JENTER OG GUTTER UNPER 10 ÅR
J LILLEPUTTER:GUTTER FRA 10 TlL 12 ÅR«
/// SMÅGUTTER s GUTTER FRA 12 jlL 14 ÅR,
G UKER S GUTTER FRA 14 TlL 16 ÅR o
□UNTOR:sutter fra igtTl 18ÅR»
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HÅNDBALLEN

Pors I tegnet seg for en fin seier mot Skarphedin I i kamp i piker
12C i Porsgrunnshallen onsdag 19.10.83. Hele 12-0 vant Pors-jentene denne kampen med, og målene ble scoret av: Anette Zakariassen
4, Tanja Kristensen 3, Eli Stokke 2 og Vibeke Vrålid 2.

BANDYGRUPPA ER I GANG
Bandygruppa hadde denne
gang store problemer med å få
valgt formann. Ved det ordinæ
re årsmøtet lykkes det ikke å
frembringe noen villig kandi
dat. Men tilslutt sa Ame Hegna
seg villig til å ta på seg formann
svervet, og ble da valgt på ek
straordinært årsmøte.
Styret denne sesongen består
av følgende:
Formann: Ame Hegna
Viseformann: Gunnar Thorsen
Kasserer: Erik Bie Johansen
Sekretær: Yngvar Jacobsen
Styremedlemmer: Gisle Haug
land, Torbjørn Hesmyr og Bjørn
Barth.
Oppmann A-lag: Arild Johan
nesen
Juniorformann: Roar Sten Ol
sen.
UK for A-lag er Arild Johan
nessen og Svein Barth.
Treningen har startet opp for
sesongen, men oppslutningen
kunne vi ha ønsket noe bedre.
Men vi håper dette retter seg når
fotballgutta er ferdig med se
songen.

Når det gjelder A-laget må vi
nok dessverre innse at dette blir
noe svekket denne sesongen , i det
to sentrale spillere som Kai
Bryntesen og Arvid Tveit begge
skal i militæret, og antas uak
tuelle for sesongens kamper.
Ellers er gruppas målsetting å
beholde plassen i 2. div. Nytt av
året er at det guttelag som vin
ner kretsserien skal være med i
en eliteserie med lag fra Oslo,
Østfold og Buskerud. Opplegget
her blir det samme som for ju
niorlagene i forrige sesong.

Håndballserien er i gang
igjen, sesongforberedelsene star
tet allerede i mai.
Damelaget har fått nye treneie i Jens Kåre «Kokki» Åsen og
Erik Hansen, begge fra Urædd.
Fiammøtet er godt, og det satses
på minst en like god plassering
som i fjor (3. plass).
I de aldersbestemte klassene
skjer det også positive ting. Tur
neringene i sommer har skaffet
oss mange pokaler - i Ponduscupen på Borg kom samtlige lag
til finalene!
Håndballbanen på stadion er
snart klar, den skal asfalteres i Wy
løpet av oktober. De som har
stått for dugnadsarbeidet her
har gjort en virkelig super jobb,
og vi gleder oss til vi kan flytte
uteaktiviteten vår fra Vestsiden
Skole og opp dit vi egentlig hører
hjemme.
Karin

Videre spilles det for første
gang lilleputtserie denne se
songen.
Når det gjelder representasjon
er Terje Thorsen tatt ut blant
kandidatene til rekrutteringslandslaget, og har også allerede
vært på flere landslagssam 
linger.
Til slutt håper vi at foreningsmedlemmer møter opp på
kampene til vinteren og gir sin
støtte til våre gutter. 1 og med at
Brevik er kommet tilbake til 2.
div. er vi jo sikret en «godbit».
Att.

11

takker for seg
z
v

Det har vært en herlig tid i
Pors, kjekke gutter å trene og
ikke minst det fine miljøet innen
hele foreningen. Det er helt fan
tastisk det arbeide som med
lemmene har nedlagt på sin fri
tid i form av dugnad på sta
dion, vakthold, salg av reklame
på Kjølnes etc. Så innen det
administrative hadde nok Pors
klart oppgaven i 1. divisjon
med glans.
Når det gjelder vårt førstelag
hadde vel ærlig talt ingen ven
tet at vi skulle nå kvalifise
ringskamper med den lille spil
lestaden vi har. Takket være at
guttene har vært meget iherdige
på treningen fra tidlig i vinter
til nå har vi ung ått vesentlige
skader. Den siste seriekampen
mot Djerv i Haugesund var me
get bra og der ble det vist mye
bra fotball av guttene som ga
tellende resultat. Det var synd
vi ikke klarte å utnytte de store
sjansene vi hadde mot Strind
heim i vår siste hjemmekamp og
møtt Brann i en såkalt finale i
Bergen. I og med at vi gjorde en
så fin avslutning med å spille
1-1 der er det meget ergelig at vi
ikke klarte å spille oss opp. Men

■. W

all honnør til spillerne som viste
topp innsats mot et Brannlag
som var nødt til å vinne. Dette
bør virke meget innspirerende
foran en ny sesong.
Jeg skulle mer enn gjerne fort
satt som trener i Pors for å høste
frukter av det jeg har forsøkt å
få inn i laget i form av organi
sering av laget og drilling av
spillesystemer.

Det er mye godt i det laget vi
har i dag, men det krever tross
alt mer enn ett år for å innar
beide et system. Jeg håper og
tror at lan Crawford vil fortset
te i samme stilen og også tilføre
guttene noe nytt.
Dessverre har det ikke blitt
mer enn en sesong, men med ko
ne og sønn i Sverige som krever
sitt må jeg bøye meg for det. Det
var nok en skuffelse for mange
nå på slutten at vi ikke klarte å
lykkes i år, men tross alt er det
kanskje bedre å spille seg direk
te opp neste år med en god spillerstall fra vårt eget distrikt i
stedet for å gå ut på markedet.
Husk vi har selv mange fine
spillere som sikkert vil komme
til å hevde seg om ett år.
Jeg ønsker Pors lykke til vide
re og håper jeg kan få hilse på
spillerne i en eventuell tre
ningskamp i Helsingborg til
våren. Kontakten med Pors skal
jeg holde ved like både gjennom
Porsbladet og de mange gode
kamerater jeg har fått i Porsg
runn.
Takk for meg og lykke til vi
dere.
Rolf Svensson

Kom i form
Tren for
idrettsmerket

r
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få ) NORGES IDRETTSFORBUND

Pors-stallen vil gjerne få rette en hjertelig taKK tii
og hyggelig spilleår, og ønsker han lykke til videre.

Foto: Erik Johansen.
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i takt med tiden!

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Hwslor lykkes vi ikke?
T-shirts,sweat-shirts,
caps,luer,bagger,
sportsklaer, m.m.
Eget tegneateliér

II
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tele
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REKLPM£

3900 PORSGRUNN
a035-50299,54396

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

ftnon

service

Andr. Aasland
V. Porsgrunn

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

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 51404 — Porsgrunn

VI BRINGER Ring telefon 035-96 913

Randeland
r

GARTNERI

Alfred Sport

A
S

r

(150 m syd for Bjørnstad

Matsenter mot Porsgrunn)

1 toppform

OFFSETTRYKKER!

føler 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 • Sanger • Osv.
•4-fargetrykk • Fotosats • Lay out
Moderne utstyr som tilfredsstiller
de største krav!
OTO

Lang erfaring ifaget garantererfagmessig og skikkelig utfort
arbeid — og levert til avtalt tid!

fflyklebust Off/ethfWtafii
HUKEN 6B « 3900 PORSGRUNN • TELEFON (035) 52 275

A

j*

Eneforhandler

*

SPORTSHUSET
Sykler — mopeder og påhengere.

Tlf. 53594

Når vi ser ti,1^ke »å
1983, synes jeg det kan være fornuf
tig a dvele litt over hvorfor vi ikke lykkes i år heller
Jeg tror heller ikke at det finnes noe enkelt svar på spørsmålet,
menJef Y! ,keJ.el t’1 ate meg å komme med endel betraktninger
rundt det hele. Na skal det med en gang sies at de betraktninger og
vurderinger som her gjøres ikke er ment som kritikk til idrettsvenner i Pors, men som et eventuelt debattgrunnlag for det frem
tidige arbeide i Pors Fotballavdeling.

I 1981 ble det utarbeidet en
prosjektrapport som ble kalt
«MED PORS INN I 80-ÅRENE». Rapporten tok for seg å
analysere situasjonen vi sto
overfor i 1981, samt utarbeidel
se av målsetting og forslag til
stiltak. Kort sagt et handlings^program for Pors Fotballavdeling.
Personlig synes jag at pro
sjektrapporten var og er et
glimrende dokument for å nå de
mål som vi alle ønsker, nemlig å
etablere Pors i toppen av norsk
fotball.
Hvordan skal vi så nå de må
lene som er satt?
Prosjektrapporten omhand
ler dette i detalj, og her er det
helt klart at de pålegger det til
enhver tid sittende styre å sørge
for å gjennomføre planen. Hva
er så blitt gjort siden planen ble
lagt frem? Jeg tror jeg kan si
omtrent ingenting.
Hvorfor har så ingenting
^^kjedd?
Mulige årsaker kan være at:
★ styret er uenig i foreslåtte til
tak, og fremtidsplan
★ styret ikke har evne (faglig
innsikt) til å gjennomføre
★ styret ikke har nødvendig
ressurser (kapital, tid)

r
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Jeg tror at svaret er en kom
binasjon av alle punktene.
En idrettsforenings styre vel
ges blandt medlemmer. De som
stiller seg villige til tillitsverv er
nødvendigvis ikke de som er
mest kompetente, faglig sett,
men de som er villige til å ofre
omtrent all fritid. Dermed berø
rer vi også det vesentligste
spørsmålet i denne saken; Er vi
profesjonelle nok i administra
sjonen. Etter min mening, nei.

HVORDAN SKAL VI NÅ MÅ
LET?
For å kunne administrere en
klubb av vår dimensjon, og med
den nevnte målsetting, forut
satte den nevnte prosjektrap
port at det første tiltak var å an
sette en forretningsfører på hel
tid. Jeg tror jeg vil si det så
sterkt at før vi gjennomfører
dette tiltak kan vi ikke få den
nødvendige suksess. Vel kan
man si at vi var nære på i år å nå
1. divisjon, men også nære på
tre ganger tidligere. Jeg tror at
disse fire ganger med kvalifise
ring er en god illustrasjon av vår
situasjon. Det arbeides meget
godt i alle rekker ut i fra ama
tørmessig synspunkt. Skal vi
komme ut av denne dvale og
etablere oss i toppen av norsk
så må vi også se på driften av
foreningen med noen mer pro
fesjonelle øyne.
Ansettelse av forretningsfø
rer løser selvsagt ikke alle pro
blem. Men jeg er overbevist om
at dette vil medføre at vi lettere
kan få dyktige folk valgt til de
øvrige verv i styret.
Så langt forretningsfører.
Skal vi se på det sportslige så
er det første som slår en den
«tynne» spillerstallen. Ja, tynn
er den og vel så det, om man
tenker på 1. divisjon fotball.
Jeg tror jeg vil velge å si det på
følgende måte: At en så «tynn
stall» har klart kvalifisering
igjen er ganske fantastisk. Det
beviser vel bare at vi har en stall
som har noe i seg.
Nå har altså toget gått for
denne gang. Noen av spillerne
har tenkt å gi seg. Bak disse gror
det heldigvis meget bra. I frem
tiden må også vår hovedrekruttering skje fra egne rekker.

Derimot å få et topplag krever
også tilgang av spillere fra and
re klubber. Dette koster imid
lertid penger.
Ja, hva koster det å drive
i d rettsforeni ngen ?
Det burde være en kjent sak
at foreningen sliter med gam
mel gjeld. Dette har skapt en
meget vanskelig situasjon for
driften av foreningen i de
kommende år.
Hvilken målsetting bør så rå
de?
Ved å summere opp de fak
tiske forhold angående organi
sasjon, spillerstall og økonomi,
tror jeg det bør være riktig å sat
se på en målsetting som etabler
te oss i toppen i løpet av 3^£ år.
For å kunne nå dette mål,
mener jeg følgende handlings
plan bør iverksettes:
★ ansette forretningsfører
★ sanere gjeld
★ styrke spillerstallen
Et sentralt punkt som ikke er
omtalt i dette innlegg, er trenerspørsmålet
Etter en sesong med profe
sjonell trener er det nok delte
meninger om dette er det rette
engasjement. Nå har imidlertid
det sittende styret gått inn for
en ny profesjonell trener i de
kommende 2 år. Personlig had
de jeg helst sett valget noe anderledes. Tiden får vise om vi
gjorde rett.
Med mitt innlegg har jeg for
søkt å belyse den situasjon vi
står overfor i dag. At noen er
uenig i fremstillingen, målset
tingen og virkemidlene finner
jeg helt naturlig. Men uansett
syn, møt opp på årsmøtet å si
din mening, eller kanskje skriv
litt i PORSBLADET.
Sportslig hilsen
Kjell Gundersen
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En butikk
full av
moteriktige klær
for hele familien
til en riktig pris!

Distriktets største

OTSPOiii

adidas støvler

Mer for pengene i

- like kjent som
fotballen
selv!

r

detaljforretning
D

INTERSPORT

Stort utvalg hos:

•i

Fotballer
for
sommeren
fra kr.

s

49,-

Intersport Porsgrunn %
en butikk i 0-kjeden

J

Meieritorvet - Tlf. 52102

Nordentorget, Porsgrunn

Stikk Innom
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l^BAUTOUTSTYR

Grenland
Samvirkelag^»

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn
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God
parkering

Inngang fra Storgt.
eller Fergegt.

SKAU
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Moderne klær for deg!

5>msS^

IW:

'

VA A/

/

RADIO&TV

\\ Storgt. 92

V

KAI TANGEN
Alt i kolonial

no

HANDELSTORGET SKIHM
STORGT 128 PORSGRUNN

Porsgrunn Tlf. 035/55 479

——------
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^iékølt Å/s
Trelast- og Bygningsartikler

Komm. for Norsk Tipping

Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

Stedet med Shell-service Shell bensin on olle
Vi vasker Deres bil med automatvask og underspyler
r .?5kY'.s,ta °® kiosl‘' «tort utvalg
Full dekkservice med hjulbalansering
i

i

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

1

r
fra Lundetangens Bryggeri,
Tlf.: 21 540

SPORTE,

TLF. 51012
DIREKTE:

TLF. 54955

V i d a r |( r j. sti an son
Storvg. 77
3900

r. numme’s

PORSGRUNN

blomstersenter

GÅ TIL

«BUSSE»
på Vesssa
Tlf. 51 729

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme pølser.

Tipping - Video - Lodder

□
□
□
D
□

BJØRNSTAO

Til. 52 482
NORDENTORGET

JØNHOLT GARTNERI
Tit. 51 344

□

□ I ~l
STØRRE OG BILLIGERE

0

□i»

IAVPRISVAREHUS D
SKJEN - PORSGRUNN

PORSGRUNDS
KLASSISKE I
PORSELEN 0
rj

Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn
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o:i
Kil-

Norges

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

BOGSTAD MAUD.

pfp PORSGRUND
Porsgrunds Rorselænsfabrik A/S

Skolegt. 2 Porsgrunn
Tlf. 52238 - 50684
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