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Her er en yrende glad Pors-gjeng samlet etter triumfen for gutter 12 år og piker 14 år i Sparebank-cupen 1983

Foto PD

Hl' is>
I ■
II ' 

■;j ■

fe
•1

f

GOD JUL og GODT NYTT ÅR 
ønskes våre lesere!
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ONytt fra håndballen KTEXACO

t

FOR BREVIK,EIDANGER OG PORSGRUNN

■f

FILM ER BEST PÅ KINO

■ m

Gudmund Madsen

:s'

SPAREBANKEN

mooriqrunn
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BRUK BYENS
BANKER!

Se også vårt store utvalg i 
BILREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT 

VASK - HJULAVBALANSERING

skulle være med og spille om 
K.M. i år, men med den innsatsen 
dere har er dere jo allerede i teten 
og gi den ikke i fra dere. P 12 II er 
også et stort overraskelseslag, 
ligger midt på tabellen, tapte kun 
med 1 mål mot laget som leder 
avd.

G 12 år er jo tro kopi av fjorårets 
lag så guttene begynner nå for al
vor å gjøre seg gjeldene i serien og 
cupsammenheng, 2 tap til nå i se
rien mot meget gode lag er resul
tatet til nå, dere skal møte de en 
gang til gutter, så vis de at vi også 
kan spille håndball på Vessia!

P 10 år er ikke med i serien, men 
spiller 3 stk. aktivitetserier i år. 
Det er avholdt en hvor vi stilte 
med 2 lag som vi regnet med var 
like gode. Resultatet var 4 seire og
1 tap for det ene laget, og 3 seire og
2 tap for det andre. Så vi går lyse 
tider i møte på Vessia, hvis jente
ne fortsetter med den interessen 
som de har nå.

Og så en gledelig melding til 
slutt: Håndballbanen oppe på

Forts side 5
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ADLER
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Vestsiden
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

FRA 
REDAKSJONEN
Atter et år er lagt bak oss. Pors- 
bladet har nå eksistert i 38 år, og 
det er å håpe at bladet fortsatt vil 
komme ut i årene framover til 
glede for våre lesere.

Når jeg nå i det siste nummer av 
bladet for 1983 takker av er det 
med blandede følelser. Såfremt 
Pors bladet fortsatt skal leve og 
glede oss med variert stoff er det å 
håpe at alle våre skribenter i for
eningen vil gripe til pennen med 
jevne mellomrom. Vi skal alle 
huske at Porsbladet er vårt for
um, hvor tanker, ideer og sunn 
kritikk skal komme fram.
Fremdeles er det flere som ikke 
har betalt sin bladkontingent kr. 
20. Du som nå mottar en giro
blankett i bladet, skal vite at det 
er nettopp deg som ikke har 
sendt inn bladpengene, noe vi 
håper du vil gjore over Postgiro 
nr. 5 54 95 48 - straks slik at vi får 
det med i vårt regnskap for 1983.

Med dette vil jeg takke for meg 
og ønsker den nye redaksjons
komité velkommen til arbeidet 
med de neste Porsblader.

Porsbladets redaksjon takker 
for i år og ønsker alle våre lesere 
en GOD JUL og ET GODT NYTT 
ÅR!

Kasserer: Hans Haukenes, 
Bjørntvedt, Skien

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

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri, 
Porsgrunn

DnC
Den norske Creditbank

Totamorksbankon
Avdeling av Bøndernes Bank as

]

kC
r; ■ v

p- ? I

VESTSIDEN BENSIN & SERVICE
— HOLLØKKEN & CO. —

Smedgt. 6 - 8 — 3900 Porsgrunn — Telefon 53 410
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Håndballseriene er nå halvspilt 
og til nå må vi være meget godt 
fornøyd. For å ta damelaget først 
så har vi som mål og gå opp i 4. 
div. I år går det nemlig opp 3 lag så 
mulighetene er store, i forhold til 
før om åra, da det bare har vært 
vinneren av 5. div. Hadde serien 
vært avsluttet nå så hadde vi vært 
oppe, men det er langt fram jenter 
(9 kamper) så dere får stå på for 
fullt, da beholder vi den 2. plassen 
vi har pr. i dag! Damer 7. div. gjør 
det som ventet, alvoret er lagt 
igjen hjemme, men noen poeng 
(6) har det blitt og flere blir det 
^.ok.

16-årslaget gjør det også som 
ventet, men vi fikk Borg i vår 
pulje (5-6 kretsspillere på laget) vi 
tapte kampen med 10 mål, det er 
det eneste tapet laget har.

P 14 år overbeviser stort i sitt 
første år i klassen, ubeseiret til nå. 
Står dere på som nå så spiller dere 
om K.M. til våren. P14 II gjør det 
også brukbart og ligger midt på 
tabellen. P 12 år overrasker meg 
stort. Jeg hadde ikke trodd at dere

Vårt Damelag
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_____________
Foran fra venstre: Merethe Svennungsen, Gro Tveit. Siri Realfsen, Beathe Kristiansen. 
Sylvia Rørholt. Bakfra venstre: Trine Skilbred. Marit Solem, Gro Haukedal. Gry 
Tangen. Anne Jonassen,Nina Engelstad. Karin Hansen. Tone Stene og Kjellfrid Knud
sen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Helge Olsen
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Redaktør: 
Gudmund Madsen, 
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Vidar

2 X HEL-BLÅTT
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Duddi

FORMANNEN sier

Montro er det noen 
annen idrettsforening 
som har hatt en så 
dyktig og adm. kvinne 
som Duddi i så 
mange år?

bra - dansegulvet var stuvende 
fullt hele kvelden.

Et velykket årsmøte med en li
ke velykket avslutning.

Lise Enger

NYTT FRA HÅNDBALLEN...
Forts, fra side 3
Pors er ferdig. Så til sommeren 
flytter vi virksomheten opp ditUtrolig nok er vi atter kommet til 

årets siste måned. Vi er ferdig med 
enda et år og nærmer oss raskt et 
nytt årsmøte. Da er det oppsume- 
ringen av våre gjøremål som står for 
døren.

Det har vært et spennende år. 
Mye nytt har vært prøvd, det meste 
til glede, mens andre ting kanskje 
har gitt oss en erfaring som kan væ
re til nytte for oss et annet år.

Arbeidet med PORS-DAGEN var 
viktig på vårparten. Gjennomfø
ringen av den gikk stort sett bra, 
men noe lærte vi sikkert, og dette 
kan rettes opp. Det er mulig at det 
neste år kan være flere med på ar
rangementet, flere av gruppene kan 
tenke seg å være med, slik at det blir 
hele foreningen som står bak. Det er 
en riktig vei å gå, mener Hovedsty
ret.

Overgangen fra Pors stadion til 
Kjølnes med A-lagets kamper gikk 
heller ikke knirkefritt. Mange var det 
som var imot en slik flytting. Det var 
jo også her et spørsmål om betaling 
for bruk av banen, og det holdt hardt 
å få til en brukbar avtale. Nå gikk det 
heldigvis bra. Vi tror politikerne 
gjorde det riktige i å ikke forlange for 
mye. Nå har Porsgrunn fått vise 
fram sitt flotte anlegg til store deler 
av fotball-Norge og dermed fått fin 
reklame til gjengjeld.

Publikumstilstrømningen har og
så vært god, noe som skulle tilsi at 
man har hatt rett i at flere ville kom
me på Pors' kamper, om de ble lagt 
til Kjølnes. Vi må heller ikke glemme 
at omsetningen i kioskene har fulgt 
publikumsoppslutningen, og over
skuddet skulle dermed bli deretter 
når vi får gjort opp regnskapet. Det 
blir gode penger å bruke til nedbe
taling av huslånet vårt.

Samtlige grupper har forøvrig all 
ære av innsatsen i kioskene. Det har 
vært en glede for oss i forretnings
utvalget å se hvilken iver som har 
vært lagt for dagen, og vi er ikke 
redd for å satse på samme måte ne
ste år, om kampene da skal spilles 
samme sted, med en slik stab av 
medarbeidere.

I løpet av sesongen har håndball- 
gruppas medlemmer - med den ut
rettelige Vidar i spissen sørget for at

vi nå har en asfaltert håndballbane 
klar til trening neste vår. Med den 
dugnadsinnsatsen som har vært 
vist, vil vi nok kunne regne med et 
langt lavere tall i regnskapsbøkene 
enn det som var antydet - vel 
100.000,-, kanskje ikke mer enn om
kring halvparten. I hele høst har vi 
kjørt Bingo i klubbhuset etterat Dri- 
ve-in tok slutt. Vi har fått tillatelse til 
20 ganger, og hittil har vi hat et lite 
overskudd hver gang. Det har vært 
ganske bra fremmøte fra gruppene 
som skal dele overskuddet.

Vi har sagt det før og gjentar det 
gjerne: Det ville være ønskelig om 
flere av våre egne medlemmer kun
ne stikke innom og støtte opp om 
gruppenes Bingo en gang i blant, 
uansett om man liker Bingo eller ik
ke.

Bamble ble beste klubb i Spa- 
rebank-cup og Pors sørget for 
dobbel-triumf ved å vinne gutter 
12 år og piker 14 år. Sammen med 
et nærmest prikkfritt arrange
ment fra Heis side var dette den 
vesentligste beholdningen lør
dag ettermiddag i Skienshallen. 
For 15. gang ble denne populære 
håndballcupen arrangert med i 
alt 72 lag fra både Telemark, 
Vestfold og Buskerud. Det ble 
spilt håndball i hele ti timer på 
tre baner, og da punktum ble satt 
utpå lørdag kveld var 95 kamper 
avviklet. Og bak kulissene had
de et mangfold av Hei-supporte- 
re jobbet utrettelig for å bringe 
arrangementet vel i havn.

Pors er fryktet blant de yngste 
på håndballbanen, og heller ikke 
denne gang fornektet de seg. 
Klubben sto for to klasse-seire 
ved å vinne piker 14 år. I finalen 
ble det knepne 3-2 over Stridsk- 
lev i et durabelig jevnt oppgjør, 
der erkerivalen Stridsklev nær 
hadde satt kjepper i hjulene for 
jentene fra «Vessia». Også i piker 
12 år var Pors med til slutt, men i 
semien møtte de Konnerud, som 
overbevisende vant klassen. 
Pors tapte 3-0. Guttene er heller 
ikke borte. Etter å ha vunnet 
pulje 1 i seriespill var det duket 
for finale mot Sandar, som fikk 
ungjelde. Det ble 5-3 gevinst til 
Pors.

årsmøte i Turngruppa 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

xb
hvor vi kan trene i fred og ro hver 
dag. Gled dere jenter! Jeg vil be
nytte anledningen til å takke de få 
som har hvert med og jobbet og 
gjort dette mulig.

Til slutt vil håndballavdelingen 
ønske alle en riktig god jul og et 
godt nytt år!

kommer alle i Turngruppa tilgode 
bl.a. i form av en lav turningsav- 
gift. Hun takket alle i gruppa for 
innsatsen og ønsket det nye styret 
lykke til.

Med et medlemstall på 353 er vi 
blant de 5 største klubbene i Te
lemark. Damene er aktive, men 
hvor blir det av «herrene»? Ragna 
refererte en setning fra «Gymna
stikk og Turn». Kanskje noe å 
tenke på?

«Alderstrimmen må en begyn
ne med i ungdommen, hvis en vil 
bevare ungdommen i alderdom
men.»

Det nye styret ble følgende: 
Formann: Ragna Lorentzen ikke 
på valg.
Viseformann: Anne Sannes Bom
men 2 år.

Kasserer: Thorunn Dyraas ikke 
på valg.
Sekretær: Sigrunn Rugtvedt 2 år. 
Styremedlem: Bodil Nilsen 1 år.
1. varamann: Lise Enger 1 år.
2. varamann: Hege Wickmann 1 
år.

Etter årsmøtet var det fest med 
ca. 60 deltakere. Maten var god, 
musikken var som vanlig meget

-z

Helt på slutten av året vil jeg som 
formann gjerne takke alle som har 
utført viktige jobber for foreningen i 
året som har gått, på hvert sitt om
råde store som små. Det er også på 
sin plass å takke våre medarbeidere 
innen kommunale etater for all hjelp 
og velvilje. Vi håper at vi kan mote 
den samme forståelse også fra den 
nye sammensetning innenfor 
kommunestyret, for det gratisar
beidet vi legger ned for miljøet i by
delen vår og for de mange fra andre 
deler av kommunen som foler seg 
hjemme hos oss.

Vi kan avslutte året ved å si oss 
noenlunde fornøyd med sesongen 
som har gått, både sportslig og ad
ministrativt. Det vi må arbeide for, 
er å få flere voksne med til å ta seg^^ 
av våre yngre, en oppgave som ju
nioravdelingene må se som meget 
viktig. Vi må jobbe videre på an- 
leggssiden. Her er fortsatt mye 
ugjort. Men med dyktige medarbei
dere og godt samhold mellom 
gruppene, som vi heldigvis har, tror 
jeg på fortsatt framgang.

God jul og godt nyttår til alle lese
re.

•i f
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Hovedforeningens årsmøte vil i 
1984 bli holdt onsdag 25. januar. 
Valgkomiteen er for lengst i gang 
med Lasse Hegna som formann. 
Flere av forretningsutvalgets med
lemmer er på valg, sekretær, vise
formann og styremedlem i tillegg til 
varamennene. Undertegnede gjor
de valgkomiteen i fjor oppmerksom 
på at valget som formann ikke 
skulle gjelde for mer enn ett år, men 
jeg har lovet å sitte enda ett. Forøv
rig er det jo bare ett-årige valg i ko
miteene våre, Huskomiteen og 
Trim- og Idrettsmerkeutvalget. Vi 
får håpe at flest mulig av de som 
sitter der i dag, vil fortsette sine 
verv. De gjør en meget god jobb, og 
vi vil gjerne beholde dem. Spen
nende blir det ihvert fall å se hva 
valgkomiteen legger fram på års
møtet. Vi må sørge for å ikke komme 
i den situasjon at vi står med tom
me plasser på lista.

i :

■

35 medlemmer var i år møtt 
fram da Ragna ønsket velkom
men. Valg av møtedirigent ble 
enstemmig Gerd Realfsen og sek
retær enstemmig Eva Birkeland. 
Årsberetning og regnskap ble 
godkjent uten bemerkninger.

Også i år har vi hatt en aktiv 
^^rr.kom. Marit Jansen kunne 
^Poverrekke en sjekk på kr. 25.000,- 

som bevis på det. Marit har sittet 
som formann i arr.kom. i 20 år og 
ble overrakt en gave og blomster 
som takk for innsatsen. Tulle 
Skilbred fikk i år Turnprisen. 
Hun fikk den overrakt av for
mann med disse ord:Turnprisut- 
valget hadde i år innstilling på en 
kandidat, som imidlertid har slut
tet som aktiv. Hun er med overalt 
og hjelper alltid til der det trengs. 
Hun er en gledesspreder og har 
vært i turngruppa i mange år».

Blomster ble også overrakt In
ger Åse Wickmann og Eva Birke
land som takk for innsatsen i sty
ret.

Som formann i hovedfore
ningen hadde Duddi ordet. Hun 
berømmet Turngruppa som har 
en så dyktig arr.kom. Dette

Porsblade AfcULAiil 
gratulerer WO 
Duddi med xjx 
10 dyktige år som' 
forkvinne i Hoved
foreningen i Pors.

Fra venstre Marit Jansen, formann i arr. komite, Ragna Lorentzen, formann, 
og Tulle Skilbred som fikk turnprisen.



7

Tlf. 54922

Porsgrunn

PorsgrunnByens mest populære

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISKUNDOMSBUTIKK
Tlf. 52506 - 52507 Tone

TOYOTA

A.N.Funnemark

De får alt hos oss! f

G.M.

PARKRESTAURANTEN

•Hvor blir snøen av?rKomm. for Norsk Tipping A/S

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

. cÆ ^zBråtken
Autorisert Installatør

Porsgrunn

<8uksekrol<eh
OTTEN A.S ,

Trelast - Interiør 
og byggevarer

Porsgrunns Auto %
Vallermyrene

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park"

FRUKT - TOBAKK 
SJOKOLADE

Hoppgutta er i god rute med for
beredelsene til årets sesong når 
det gjelder innendørstrening men 
føling med snø lar vente på seg, 
det er bare juniorene som har fått 
prøve skiene til nå, Rena var 
nærmeste plassen for snø men tu
ren ble gjort.

På toppen av Rugtvedkolleii har 
man oversikten over bl.a.
Rug tvedtg arden med Porsgrunn i 
bakgrunnen.

Når det gjelder 
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

VELKOMMEN 
til våre forretninger! 

KJØTT — DAGLIGVARER

TOLLNES - Tlf. 96 810 
10% på kolonial 

KLYVEGT. 25 — Tlf. 52 430 
Kjøtt — Kolonial 

KLYVEGT. 1 — Tlf. 50 292 
Kjøtt

Erik Studsrød

på en gang og kunne hoppe i den 
nye storbakken.

Nytt av året i bakkene er at det 
blir bygget stillasje i Lille-Rugt- 
vedt. Dette har vært et savn å få 
denne bakken i en profil som til
svarer dagens mål.

Gamle-gutta har vært trofaste i 
dugnadsarbeidet i bakkene i hele 
høst, det er nok fortsatt de gamle 
som er eldst når det skal tas i et tak 
i bakken.

Ønsket er å få en ny rekruttbak- 
ke ved siden av Lille-Rugtvedt til 
og drive fram nye storhoppere. 
Dette er et ønske fra vår gamle 
ringrev Egil og være i bakken og 
speide etter nye talenter som kan 
føre hoppsporten videre i Pors.

NTJ

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

5

Vestsiden
Blomsterforretning

Egil Hiis 
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn

Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Kulturhistorie
Som dere ser har vi innbundet 
samtlige Porsblader fra årg 1 frem 
til årg. 38.

Det har vært litt av en jobb da 
det viste seg at vi manglet flere 
blader, men etter et iherdig ar
beide lykkes det red. å få samlet 
samlige blader. Resultatet ser vi 
her, 6 vakre bøker med gull in
skripsjon. utført av bokbinder 
Thorvald Thorstensen.

Dette er en stor kultursamling 
for Pors som jeg håper foreningen 
vil ta godt vare på.

REFLEX
Torggt. — V. Porsgrunn

Innendørstreningen har fore
gått på Klyve skole under ledelse 
av Geir Åge Olsen og Terje Ås- 
land, beklagelig har det ikke vært 
den rekrutteringen vi kunne øns
ket oss, det er å håpe den kommer 
når snøen legger seg i Rugtvedt, 
det måtte være hyggelig for oss 
som steller med skihopping om ut
byggingen i Rugtvedtåsen kunne 
inspirere de aller minste til å satse

IlELEVlSJON Det vil senere bli arrangert et 
«smøre-kurs» for rekrutter, forel
dre og andre interesserte - når 
snøen kommer.

Vi vil med dette ønske alle en 
RIKTIG GOD JUL - og vel møtt 
til en ny ski-sesong.

alder, kan legge sin søndags- eller 
kveldstur til PORS-løypa.

Når det gjelder rekruttene, ven
ter vi nå bare på snø, slik at tre
ninga på snøunderlag kan ta til.

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

Gå til

aksen *
Telefon 51632 — 3900 Porsgrunn
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L-ÆS.Aspelin

vy Stormbull Porsgrunn A.S
Tidl. Johan Jeremiassen A.S Teif. 035/ 54 052

FORAN EN NY SKI-SESONG
Vi står foran en ny ski-sesong, og 
spenningen er stor. Håpet er jo en 
snørik vinter med mange renn og 
utfordringer, men ang. snøen ser 
det foreløpig dårlig ut. Derimot er 
humøret, håpet og «gå-på-motet» 
på topp.

Innen langrenn har det nå tatt 
seg stort opp, og det ser lovende 
ut. Vi har ca. 20-25 rekrutter på 
treningen hver gang, og dette er 
også inspirerende for trenerne. Vi 
har to treningskvelder i uka, 
hvorav en kveld foregår inne i 
gymnastikksalen ved Kongerød 

kSkole. Den andre kvelden er det 
"ute-trening. Da benyttes PORS- 
løypa som er helt flott. Her trener 
ungene på sprett- og skigang, for
uten løp, jogging og spurt. Tre
nerne setter opp små stafett-lag, 
og det er avvekslende og gøy, I og 
med det er såpass mange unger og 
alderen er forskjellig, har vi to 
trenere, som tar seg av hver sin 
gruppe. Alderen er fra 7 til 13 år.

Lysløypa er nå i fin stand med 
hensyn til både grusing og «besk
jæring». Det er et flott løypean- 
legg som bør benyttes av alle, ik
ke bare langrennsrekrutter. 
Løypa er lett å komme til med 
hensyn til bil, så enhver, uansett

■ •

//JORGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Tlf. •95-&47-=-97~506—
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BOKSING BBEWSHALL SAVNES f
Hilsen «Beiten»

*
' !■'

DIZZIE TUNES POKAL

n

Hilsen «Beiten» «Beiten» med det flotte trofeet

R

Skal man få boksing opp på 
gamle høyder teknisk sett, må 
man gjøre en radikal forandring.

Det gjelder ikke hårde slag og 
seirer, men en seier som er størst 
av alt, er å bli akseptert. Og ærlig 
talt, kan vi vente at dagens bok
sing kan bli godkjent av folket.

Med få unntagelser går de fleste 
inn for å slå ned motstanderen så 
hurtig som mulig. I dagens bok
sing er det kondisjon og kraft som 
teller. Grunnprinsippene i bok
sing ser det ut som en bare enkelt 
hopper over. Hvor ofte ser man i 
dag godt fotarbeid, dukking, fin
ter og smidighet, som gjør bok
sing til det den virkelig skal være. 
Skal en forsøke å bevare leken i 
en sport som er meget utsatt for 
usakelig kritikk, og den kritikken 
burde dem som er glad i boksing 
gå inn for og rette på. Derfor må 
man i første rekke gå inn for og bli 
akseptert, og da av foreldrene, 
spesielt av mamma. Hva teller ik
ke det at mamma er interessert.

Og da må vi ta i bruk de sik
ringstiltak som er mulig og skaffe 
så hun er trygg for gutten sin, 
bruk av hodebeskytter må bli 
obligatorisk, likedan tannbeskyt- 
tere.

Kunne det bli som i bl.a. fotball 
at mamma og pappa maser for å få 
gutten på trening. I dag er det 
dessverre mange kjekke unge 
gutter som har anlegg og interes
se som må lure seg på boksetre- 
ning, for all den usakelige hetsen 
virker skremmende på foreldre
ne.

Siden Pors Boksegruppes stif
telse i 1934, har det ikke vært få 
som har entret ringen, men ingen 
har tatt skade av det.

Selv har jeg vært med i alle dis
se årene men faste tall på kampe
ne har jeg ikke men noen hundre 
er det. Og de fleste har vært slit
somme, har gitt en del, og fått en 
del og har blitt slått K.O. en gang.

I år er det 50 år siden jeg hadde 
min første kamp, min siste i 1956,

men har drevet i alle år siden og 
holder på den dag i dag. Har aldri 
vært borte en dag fra arbeidet på 
grunn av skader i boksing.

Boksing har gitt meg mye, ikke 
bare av harde slag, men av hygge 
og glede blant gode kamerater.

dem om ti! ikke å røyke er også et 
ledd i treningen.

Med god hjelp av Arild Kittilsen

(som også har med sine to sønner) 
går treningen ganske bra.

Med dette får vi håpe at vi på 
Vestsiden også må få en idretts
hall. slik at vi kan få samlet all var 
trening her istedet for å ha den 
spredt rundt om på de forskjellige 
skolene i distriktet.

ii $ 
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DIZZIE TUNES innsatspokal 
1983/84

Atter en gang har Dizzie Tunes 
gitt boksegruppa en innsatspre- 
mie. Det er tredje gang vi får po
kal av dem.

Innsatspokalen skal gå til den 
guttebokser som er lærevillig, 
flinkest på treningen og kravet er 
også hjelpsom og høflig og må ik
ke røyke.

Dette er en fin inspirasjon for 
guttene som de går fullt inn for å 
erobre.

Den første pokalen ble vunnet 
av Tom Gisle Skarnes i 1970-71 og 
den andre av Roar Austad i 1974- 
75.

Hvem blir vinner av pokalen 
1983-84?

Det er 15-20 gutter på treningen 
hver gang som alle går inn for å 
lære boksing og leke. Leken, det 
er å trene fotarbeid, god parade og 
rette slag til hode og kropp. Smi
dig og bevegelighet er en viktig 
ting i boksing. Bruk innsiden av 
hode og forsøk og beherske de 
fleste situasjoner. Det kan virke 
enkelt når en ser det hele på papi
ret men det hele er en fornuftig- 
og tolmodighetssak.

Vel vi fortsetter og trene i sam
me spor og tiden får vise hvem 
som er verdig den fine innsatspo
kalen fra Dizzie Tunes.

Vi i guttegruppa i boksingen i 
Pors ønsker alle Porsere en riktig 
god jul og et sportslig godt nyttår.

—-i____

Styret i boksegruppa 1983/84. Fra venstre Jon Paulsen,Svein Age Dahle, Terje 
Hansen (formann), Evensen, Tom Gulliksen.

vinterkvelder til Kjølnes. Derfor 
har vi startet med unguttene på 
Vestsiden.

Selvfølgelig er boksing det vi

«Beiten- med sine ynglinger. Da bildet ble tatt var det ikke sd mange tilstede 
på grunn av det var boksesteime i byen.

A
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Porsbladets red. sammen med 
vår fotograf tok en liten tur innom 
Vestsiden skole for å slå av en li
ten prat med «Beiten».

De første vi møtte var bandy- 
gruppas gutter i full trening ute i 
skolegården. Disse måtte trekke 
inn å trene sammen med hånd- 
ballgruppa på grunn av været. 
Begge gymnastikksalene var i full 
aktivitet. I den store holdt som 
sagt håndball- og bandygruppa 
til. Nede i kjelleren holdt Malmg- 
ren på med svømmetrening, og i 

^den minste salen traff vi «Beiten» 
^^ned hans yndlinger.

- Jeg må begynne med å si at 
jeg er meget skuffet over at det 
ikke er en idrettshall på Vestsi
den. Som dere ser er gymnastikk
salene sprengt. Guttegruppa i 
boksing har dessverre bare en 
kveld i uken å trene på, og det er 
på fredagene som vel er en dårlig 
dag da skolen også har månedslov 
på den dagen og derav mister vi 
mange treningsdager.

Interessen er ganske bra -15-20 
unggutter er ivrig og lærevillige.
Jeg går inn for å lære dem bok- skal lære guttene, men å anbefale 
singens ABC. Noe som er nokså 
likt for alle som begynner er at de 
tror det er om å gjøre å slå så hardt 
som mulig. Men det er langt fra

^^neningen. Starten er og forsøke å 
leke å danse boksing, da er det 
mulig å få til gode boksere. Men 
det er med boksing som med all 
annen idrett, man må ha emner og 
anlegg for sporten. Vi prøver å gi 
dem grunnlaget som må komme 
godt med når de flytter over til 
Kjølnes hvor de voksne trener.

Når jeg igjen bemerker mangel 
på treningshall er at 10-12 åringer 
må reise langt på mørke og kalde

i

i f
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Trim i lys
løypa vår!
Vi er heldig stilt på Vestsida når 
det gjelder friluftsliv. Bl.a. har vi 
en lysløype av høy standard - kan 
brukes av alle folk på Vestsida og 
omkringliggende tettbebyggelse. < 
Løypa har sin beliggenhet på 
Skipperåsplatået - i et terreng 
som mange andre kommuner kan 
misunne oss. Det er ikke mangel 
på naturherligheter og opplevel
ser. Utsiktspunkter - 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.
Trimutvalget

J DIZZIE TUNES POKAL »

’ • 

x &
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DAMEGRUPPA

Grenland

f

FORNY DEG!!o
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r Inneh.: Hege M. Nilsen
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PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest
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Hovedforeningens 
årsmøte er fastsatt til 
onsdag 25. januar 1984.
MØT FRAM!

•Z*OM®

Distriktets største E
detaljforretmg så i år vært med på litt av hvert. Og 

penger i kassa har det blitt.
Fremmøtemedaljen ble i år til

delt Mary Gravklev.
Valget på årsmøtet vårt gikk 

som vanlig unna uten problemer. 
Det nye styret ser slik ut: 
Formann: Else Liv Realfsen, 
valgt for 1 år.
Viseformann: Liv Olsen, valgt for 
2 år.
Kasserer: Marit Gulliksen, ikke 
på valg.
Sekretær: Anny Berge, ikke på 
valg.
Styremedlem: Gerd Olsen, gjen
valg.
Varamenn: Heddi Olsen og Hen- 
ny Waage, valgt for 1 år.

Mary Gravklev var den eneste 
som gikk ut, og hun fikk som takk 
for 4 år i styret en vakker bloms
terbukett. Blomster fikk også 
Gerd Olsen, Else Liv Realfsen og 
undertegnede for 1 års fremmøte.

sekr.

Tirsdag 8.11.83 avholdt Pors 
damegruppe sin ordinære gene
ralforsamling. Ca. 1/3 av med
lemmene hadde møtt opp, og det 
er jo fint, da det er mange passive. 
Duddi representerte hovedfore
ningen. Også i det året som er gått 
har vi hatt mange jern i ilden.

Barnejuletrefest, og den årevis- 
se eldrefesten som samler mange 
(eldre til en hyggelig festkveld 
med underholdning av forskjellig 
slag. I år var det Strømstad og 
Gudny Dahlen som sang og spil
te. Noe de eldre så ut til å sette pris 
på.

Da vi nå har forsøkt å legge års
festen til høsten, har vi hatt to års
fester i år. En i januar og en i okto
ber. På årsfesten i januar fikk Alf 
Hilmar Halvorsen overrakt Por- 
semerket av formannen vår, som 
takk for all hjelpen han har gitt 
damegruppa. Et merke som jeg 
tror han setter svært høyt.

To mannekengoppvisninger 
har vi også arrangert. Masse pene 
klær, også for menn.

Turen «ut i det blå» gikk i år til 
|Grand Hotell i Larvik. En festelig 
aur.

Ja, damegruppa har også un- 
derholdningsgruppe, og de var 
med og opptrådte på fotballgrup- 
pas hyggekveld i vår.

Diplomis har vært å demon
strert og servert o ss av sin deilige 
is.

Sammen med huskomiteen har 
vi latt lillesalen få en omgang med 
såpe og vann. Og vi har som van
lig stilt på kjøkkenet under drive 
in bingoen i sommer. Vi har også 
hatt .vår tørn i kioskene på Kjøl
nes under fotballkampene. Vi har 
også vært på velferden og hjulpet 
til.

Heidi Olsen og undertegnede 
har i vinter deltatt på et sekretær- 
kurs som Telemark Idrettskrets 
arrangerte.

Som en ser har damegruppa og-

HJERTELIG TAKK for de fine 
blomster som jeg mottok fra Se- 
niorklubben og Fotballavde- 
lingen ved mitt sykeleie.

Erling Olsen

4
i

Moteriktig klipp 7*^7 
for HERRE og DAME

Ring og bestill time NÅ! Tlf. 55 414
Mandag - onsdag - fredag .............Kl. 09.00 - 16.00
Torsdager ....................................... Kl. 10.00— 18.00
Lordager kun timebestilling_____________________

LANGGT. DAME- 0G 
HERREFRISØR 
Porsgrunn Vest

Samvirkelag

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

Seniorklubben
Seniorklubben har i høstse

songen hatt 2 medlemsmøter. Det 
siste møtet ble avholdt 4. novem
ber. Til dette møtet hadde vi blit 
lovet at Røste Fossen skulle 
komme men han gav desverre 
avbud men lovet å komme senere.

I hans sted var vi heldige å få tak 
i Kjell Malmgren som viste fram 
gamle bilder fra Porsgrunn. Det 
var nok endel som kjente seg 
igjen, men her fikk vi se hvor 
store forandringer det har blitt de 
siste årene.

Det var godt frammøte men vi 
håper at flere av våre eldre med
lemmer vil møte fram neste gang 
seniorklubben innkaller til møte 
eller fest. De som hadde møtt 
fram koset seg med god mat og en 
svingom ut i de små timer.

Seniorklubben ønsker alle våre 
lesere en god jul og et godt nytt år.

sekr.

OplM-
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LAVLNGENS ÅRSMØTEOMEGA

SKIENSKIEN

Andr. AaslandEsso service
V. Porsgrunn

Brødrene Karlsen
(BøMa-foto)

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 51404 — Porsgrunn

Alfred Sport r

SPORTSHUSET
OTO Sykler — mopeder og pfihengere.

Tlf. 53594

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

J
i

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 853 — 24 221

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

A
S

Tillitsmannskrise i Pors?
Gunne Bjørnstad sto ikke på valg, 
og det ble da til slutt valgt et nytt 
styre i Pors fotballgruppe. Valg
komiteen la ikke skjul på at det 
hadde vært et særdeles vanskelig 
valg og det var flere åpne plasser, 
da komiteen la fram sin innstil
ling. Bl.a. gjelder det et styre
medlem og medlem av UK a-lag, 
der den nye sportslige lederen nå 
heter Erik Johansen.

Den avgåtte sportslige lederen, 
Realf Rollefsen, sa det slik:

Per William Nilssen ble æret av formann Gunne Bjørnstad for å 
ha spilt samtlige A-kamper denne sesongen.

Den nye oppmannen, Erik Jo
hansen.

Den vanskelige økonomien og en del 
tillitsmannskrise var en av årsakene 
til at Pors Fotballgruppe måtte ha over 
tre timer på å bli ferdig med sitt års
møte. Rent sportslig hadde fotball- 
gruppa hatt en meget bra sesong, selv 
det målet som manglet stadig ble 
nevnt av flere av de som hadde ordet.

1

v/ Broen 
Storgt. 84b — Porsgrunn 

Tlf. 50834

ftnoji
ucotoiOcno-Qjcotcotuc

Mange gaver
Det ble utdelt en rekke gaver. 
Bl.a. til Per W. Nilsen for å ha spilt 
samtlige kamper. Jarle Steen og 
E. Rossbach for sine representa- 
sjonsoppgaver på jr.- og u-lands- 
laget. Espen Gundersen var ikke 
tilstede, men får medalje og urne 
med inskripsjon. Porsdommerne 

^Øivind Nenset og Øiv. Heidenrich 
wFviis for fin framgang i sesongen.

Samtlige Pors-spillere som hadde 
vært med og vunnet tippekam
pen, fikk hver sin kniv med 
sølvslire fra Norges Fotballfor
bund.

VI BRINGER Ring telefon 035-96 913

® Handeland
GARTNERI

(150 m syd for Bjørnstad 
Matsenter mot Porsgrunn)

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

Eneforhandler

Ca. 70 av gruppas medlemmer hadde 
møtt fram, da formannen, Gunne 
Bjørnstad, som ikke var på valg, øns
ket velkommen. Han ønsket spesielt 
æresmedlemmet, Erling Olsen, hjerte
lig velkommen. Som dirigent ble 
valgt: Roy Marthinsen. Sekretær: 
Bjørn Flåtsund. Gruppas sekretær 
Morten Næss la fram en fyldig og god 
beretning som fortalte om store sports
lige begivenheter på senior- og junior- 
siden.

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

>|WL
3900 PORSGRUNN 
2 035 50299,54396

OFFSETTRYKKERT
Hurtig levering av trykksaker som:

* Reklametrykk • Direct Mail
* Brosjyrer • Hefter • Sanger * Osv.
* 4-fargetrykk • Fotosats • Lay out
Moderne utstyr som tilfredsstiller 
de største krav!
Lang erfaring i faget garanterer fagmessig og skikkelig utført 
arbeid — og levert til avtalt lid!

fflyklebust Of f/ctbyfcd

- Det. er for mange som bare sy
ter her i Pors. Vi har mange og 
gode emner, som må være villige 
til å ta valg. Thorbjørn Gravklev 
mente styret burde arbeide med å 
få kandidater på et langt tidligere 
tidspunkt bl.a. ved å innkalle til 
medlemsmøter flere ganger i se
songen. Det blir alltid hektisk og 
krevende for en valgkomite, spe
sielt etter årets avslutning, sa 
Gravklev. Helt til slutt ble bloms
ter overrakt de to sportslige le
derne: Realf Rollefsen for A-laget 
og Morten R. Petersen for junior
laget.

Valgene, styret: Formann: 
Gunne Bjørnstad, 1 år, ikke på 
valg, kasserer: Asbjørn Wenne- 
rød, inntil forr.fører blir valgt, 
sekretær: Sven Morten Thorsnes, 
2 år, medlemmer: Einar Kling- 
berg, 1 år, Tor Bjørnerud, 1 år, 
Tore Nygaard, 2 år. Siste medlem 
oppnevnes av det nye styret.

UK A-lag: Sportslig leder: Erik 
Johansen, medlem/matr.forv.: 
Oppnevnes av styret.

UK B- og C-lag: Oppmenn: 
Trygve Eriksen, Snorre Realfsen, 
Ru ne Sjå berg.

/(DCPUOtX^

Brustrøket - Porsgrunn
Telefon 50 937

Juniorstyre: Formann: Jan 
Skilbred. Medlemmer: Morten 
Røh Petersen, Ragnar Anundsen, 
Terje Hansen, Finn Oddvar Han
sen, Jan Andersen. Øvrige med
lemmer: Ame Kuntze, Kjell 
Steen, B. O. Eikeland. Øystein

Forts, side 14

i takt med tiden!
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Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

Moderne klær for deg!

Ragnar

SPORT

SrOACMTCN ia< pomsqrunh

Il II
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Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Porsbladets red. vil 
herved takke alle 
våre annonsører og 
ikke minst Myklebust 
Offsettrykkeri for 
godt samarbeide og 
ønsker dere en God 
Jul og Godt Nytt År.
Porsere gjør deres 
handel hos våre 
annonsører.
De støtter oss. 
La oss støtte dem!

Satsingen på profesjonell tre
ner har etter min mening vært rik
tig, og vi har som de fleste av dere 
sikkert vet for sesongen 1984-85 
ansatt lan Crawford. Han vil med

Enda en ny fotballsesong er over. Vi klarte heller ikke denne sesong å 
sette kronen på verket med opprykk til 1. divisjon, men så nærme så 
nærme.

God jul 
og hilsen 

Gunne Bjørnstad

En butikk 
full av 

moteriktige klær 
for hele familien 
til en riktig pris! 
Mer for pengene i....

Inngang fra Storgt. 
eller Fergegt.

Men vi i Pors er vant til dette, og vi vet at vi vil komme igjen. 1983 
har i sin helhet vært en sportslig meget god sesong for fotballavd. 
Som for sagt kvalikk til 1. divisjon for A-laget, kretsmesterskap for 
junior og gutter og ellers bra plasseringer for våre ovrige lag i al
dersbestemte klasser.

TLF. 51012
DIREKTE:
TLF. 54955

en butikk i Ø-kjeden 
Nordentorget, Porsgrunn

I

HANDELSTORCET SKJEN 
STORGT 128 PORSGRUNN

KAI TANGEN
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

T"

Trelast- og Bygningsartikler 
Tlf. 50938 - 53026 

Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

• 
med sin aktivitet og tradisjoner. 
Dette bør være siste året et årsmø
te ikke skal kunne få valgt fullt 
styre. Jeg vil tilslutt takke styret, 
spillere og ellers de som i 1983 har 
gjort en topp innsats, og de er det 
mange av.

Takk for sesongen 1983 og vel
kommen til ny innsats sesongen 
1984.

Tilslutt takk til hovedstyret da 
ved Duddi R. Kjellevold for godt 
samarbeid i 1983. et samarbeid vi 
som fotballgruppe har hatt mye 
glede av. RADIO&TV

Storgt. 92 Porsgrunn Tlf. 035/55 479

Drikk

INTERSPORT

God 
parkering

adidas støvler 
- like kjent som 
fotballen 
selv!

Stort utvalg hos:

for 
sommeren 
fra kr.
49,-

InWrsport Porsgrunn %
Meieritorvet - Tlf. 52102

L. Sec,- 
fra Lundetangens Bryggeri,

Tlf.: 21540

HVER? 
DAG!

Sesongen 1983 sett med 
fotballformaMæ øyne

sin fotballkunskap og treningser- 
faring kunne tilføre våre spillere 
ytterligere fotballkunskaper og 
jeg tenker da ikke minst på våre 
talenter som banker på døren til 
A-lag stallen.

Jeg håper naturligvis at se
songen 1984 er året vi går opp i 1. 
divisjon, men jeg tror at med tål
modighet og satsing på våre ta
lenter og med ytterligere for
sterkninger utenfra at vi i løpet av 
to - tre år skal kunne hevde oss i 
toppen av norsk fotball. For å kla
re dette må vi også beholde 
stammen i laget, slik at de er med 
å gir disse unge spillerne en mu
lighet til spill i 1.-2. divisjon.

Jeg kan ikke la vær å nevne litt 
om vår økonomiske situasjon. 
Den er ikke bra, men regnskapet i 
sin helhet for året 1983 er solid, 
men med skikkelig arbeid fra sty
ret og med støtte fra medlemme
ne så skal vi klare dette med å få 
gjelden sanert i løpet av få år.

Så noen alvorsord. Vi trenger 
flere ledere. Ikke mipst i de al
dersbestemte klasser ser det ut 
som at det går igjen år etter år. 
Vær klar over dere foreldre som 
kanskje har litt dårlig samvittig
het for dette at vi engasjerer barna 
deres 3-4 dager i uken fra feb.- 
mars til sept.-okt.

Etter hva vårt årsmøte viste, så

• .■

Forts, fra side 13
Numme, Sverre Stokstad, Kåre 
Olsen, Steinar Skretveit, Rolf 
Svennungsen, Arnt Fossan, Hans 
Gustavsen, Svend Hansen, Arvid 
Olaussen, Jan Frydenlund, Bjørn 
Olsen, P. A. Benjaminsen, Per 
Grønstein, Tom Gulliksen, Torbj. 
Andresen, Tor Jensen.

UK oldboys,: Oppmann: Rolf 
Askedalen, medlem: Åge Lund.

Stadionstyre: Formann: Edgar 
Eliassen. Medlemmer: Iver Elias
sen, Egil Kristiansen, Tore Isak
sen, Arne Thorsen.

Finanskomite: Werner Austad, 
Kjell Meen, Bjørn Realfsen, Ivar 
Waage, Tor Svennungsen, Egil 
Brattberg, Andreas Iversen, Egil 
Kristiansen, Realf Rollefsen, Øi
vind Nenset, Helge Rennesund, 
Hans Morgan Realfsen, Tom R. 
Hansen, Bjørnar Natedal, Arne 
Rugseth, Anders Kassen, Ingar 
Tennefos, Per Dahl, Ole Kiple- 
sund, Arne Pedersen, Jan Løk- 
ling, Morthen Næss, Arild Realf
sen.

Avisprotokollør: 
Anundsen.

Valgkomite: Morten Røh Pe- har også valgkomiteen vanskelig 
tersen, Lars Borgar Waage, An- for å få villige folk til å fylle et 
ders Kassen, Hans Morgan Realf- fotballstyre. Dette skulle være 
sen. unødvendig i en klubb som Pors

__  __ gjjSS
BRESS^

4^.yM Stikk Innom
IlSIfåAUT&UTSTYR

SKAU
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Tipping - Video - Lodder
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BOGSTAD MAUD.
Pfp PORSGRUND

Porsgrunds Porselænsfabrik A/S
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Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme polser.

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 — Porsgrunn

BJWNSTAD
Til. 52 482
HORDENTORGET
J9NH0LT GARTNERI
Tit. 51 344
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«BUSSE» 
på Vessia 

Tlf. 51 729
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Brannkasse 
Forsikrer alt du setter pris på. 
Branntakstbestyrer Skolegt. 2 Porsgrunn 

Anders Bj. Kassen Tlf. 52238 - 50684


