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Skigruppa i Pors har hatt avslutningsfestlighet for sine yngre hoppere og langrenns
løpere. Sentralt på avslutningskvelden sto utdelingen av premier - som takk for inn
satsen i sesongen.
Foto: Kyrre

PORSDAG I ÅR IGJEN!

Som de fleste vet skal det også i år arrangeres en PORSDAG. I motsetning
til i fjor, er det i år idrettsforeningen PORS Hovedforening som er ansvar
lig for arrangementet som avvikles lørdag den 28. april 1984.
Forts, side 3
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Forts, fra side 1

Se også vårt store utvalg i
BILREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

VESTSIDEN BENSIN & SERV8CE
— HOLLØKKEN & CO. —
Smedgt. 6 - 8 — 3900 Porsgrunn — Telefon 53410

EPOKE
kontormøbler
ERO
kontorstoler

a.s KONTORMILJØ

SDAGEN

Med den suksess som arrange
mentet i 1983 ga oss, er programmet for i år lagt opp med dette
som bakgrunn. Komiteen som er i
sving teller i alt 14 medlemmer, og
alle grupper/avdelinger er repre
sentert. I forhold til tidligere er
arrangementet i år begrenset til
følgende syv aktivitetssteder:
Vestsiden, Meieritorvet, Minne
parken, Midt-byen, Nordentorget, Kinoen og Rådhusplassen.
Arrangementet har imidlertid
et langt større omfang enn i fjor. I
denne forbindelse kan nevnes:
^Eldretreff på kafeteriaen i tidlige
re EPA, travløp i Storgata, storauksjon, gratis bingo i hele byen,
oppvisning av trampett- og jassgymnastikkgruppe, lotterier, salg
av souvernier, brus, is, pølser
m.m. Etter at arrangementet i
byen er ferdig, skal vi ha stor-

Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING

ADLER
skrive- og regnemaskiner
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BRUK BYENS
BANKER!

bingo på Pors Stadion. Dagen
avsluttes med en god gammel
«Porse-fest» på Klubbhuset med
underholdning med bl.a. «Ola og
de».
Hovedkomiteen for Porsdagen
har følgende sammensetning:
Formann Einar Klingberg, fotballavdelingen, medlemmer Liv
Olsen, damegruppa, Gunnar
Thorsen, bandygruppa, Erling
Støland, skiavdelingen, Kjell
Meen, trimutvalget, Britt Knud
sen, håndballgruppa, Birger
Gundersen, seniorklubben, Las
se Hegna, hovedforeningen, Terje
Hansen, boksegruppa, Anne
Sannes Bommen, turngruppa,
Hans Hansen, hovedforeningen,
Duddi Kjellevold Rød, hovedfo
reningen, Kjell Gundersen, fotballavdelingen.
Det henstilles til alle Porsere til
å slutte opp om arrangementet.
Kjell Gundersen

SPAREBANKEN
FOR BREVIK, EIDANGER OG PORSGRUNN

Storgt. 174 - Tlf. 54 316

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

FILM ER BEST PÅ KINO
r<
orrarunn Kine,
k1

Totamorksbankon

MqJZ Avdeling av Bøndernes Bank as

DnC

Den norske Creditbank

• KINOJB •

■ n-r ■ m 7/

i

CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

KREDITKASSEN

Arrangører Porsdagen 83,fra venstre Duddi Kjellevold Rød,KjellGundersen.Bak Lasse
Hegna og Einar Klingberg

« I« IQIZ
t'1 neste nr må være redl1Ubl\ ihende innen 1. juni.

BLADKONTINGENTEN!
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Redaktør:
Lgi Gudmund Madsen,
M Grønstensgt. 14

3900 Porsgrunn

Kasserer: Hans Haukenes,
Bjørntvedt, Skien

I redaksjonen:
Bjarne Halvorsen
Birger Gundersen
Lars Rolf Hegna

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn

FRA REDAKSJONEN

Atter ligger Porsbladet på
bordet. Som dere vel så i jule
nummeret takket jeg for meg,
men atter måtte jeg si ja til red.
jobben.
Vi hadde satset på å få bladet
ut til Påske, men på grunn av
treghet av innsendere var dette
umulig. Men etter endel purring
viste det seg at jeg har fått så
mye stoff at jeg har mått brukt
saksa på enkelte innlegg. Men
dere må holde meg undskyldt for
det så bare kom igjen. Jan Magnussen vil jeg gi en serskilt takk,
slik skal det være Jan! Vær ikke
redd for å si din mening.
Vi går nå inn i vår 39. årg. og er
en av landets eldste klubbaviser.
Bladkontingenten er fremdeles
kr. 20 som jeg håper blir sendt
inn så fort som mulig på vedlag
te postanvisning.
Som de fleste vel har sett har
Olaf Thoresen startet opp med
glassmesterforretning på Vest
siden og selvsagt også blitt en ny
annonsør i Porsbladet. Husk at
våre annonsører støtter oss.
Til slutt støtt opp om Porsbla
det og lykke til med sesongen
1984.
Gudmund Madsen

HJERTELIG TAKK
Min hjerteligste takk til Seniorutvalget
og andre Porsere som har vist meg
oppmerksomhet. Håper det blir et
ekstra godt år for Pors. Jeg følger med
dere.
Hilsen
John Karlsen

Itf
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Gratulerer Per

Med samhold og samarbeid
skal vi farge Porsgrunn blå!
o

Et nytt år har startet, og vi er
allerede langt inne i det. det er ut
rolig hvor fort det går.
Fotballsesongen har startet før
vi er helt ferdig med vinteren. Det
går mot slutten for skisesongen,
de fleste av våre aktive har vel gått
over til annen idrett.
Håndballjentene spiller sluttspillkamper. Er våre lesere klar
over at vi har noen av de beste
lagene i kretsen med i de alders
bestemte klassene? Både 12åringene og 14-åringene er med i
sluttspillet om KM. Helt fantas
tisk. Dere skal vite at vi er stolte
av dere.
Våre fotballjuniorer har vært
med innendørs og vunnet sin
pulje. Også bra.
Bandyen har slitt hardt denne
vinteren. Dårlig med is og
kanskje ikke den rette motivasjon
for bandyspill til stede alltid. Re
sultatet ble derfor ikke det helt
beste. Selv ikke i de aldersbe
stemte klassene klarte vi å hale i
land noe mesterskap i år. Her må
man nok skjerpe seg til neste år,
for vi tror ikke det kan bli snakk
om noe drastisk. Bandyen har for
lange tradisjoner på topp i vår
forening.

Boksingen har fått ny trener et
ter at Thor fant å måtte trappe
ned. Helt forståelig etter alle de
årene han har «bodd» i Porsgrunnshallen. Han har sikkert godt
av en velfortjent pause, men han
vil sikkert ikke være tapt for boksesporten. Den står ham litt for
nær. Hyggelig er det at man har
fått tak i en ny habil trener, og vi
håper han vil ta vare på de talen
tene som Bjarne gir fra seg etter
hvert.

Skifolket har gjennomført nye
gode arrangementer i Rugtvedt.
Flott kritikk for gjennomføringen
er gitt. Det er et slit å arrangere
hopprenn, og det er dessverre alt
for få til å stå på med jobbing i

r
I

bakken. Derfor er det desto im
ponerende å få det til.
Det har vært kjørt BINGO i
klubbhuset gjennom hele vinte
ren. Oppmøtet av publikum har
vært bra, og frammøtet av hjelpe
re fra gruppene (som må møte) og
de trofaste som står på alltid når
det trengs hjelp - har vært upå
klagelig. Det bør bli noe igjen å
dele.
Vi er også i gang med VÅRLOTTERIET. Fremdeles står det
igjen noen bøker som ikke er ute.
Det er å håpe at alle som kan, tar
med seg en loddebok, slik at vi
kan få mest mulig igjen.
Som man ser annet sted i bla
det, er planene for PORSDAGEN
28. april klare. I år er det samtlige
grupper og avdelinger som står
for arrangementet, og samarbei
det går utmerket.
Porsgrunnsveien 345. huset
som kommunen har latt oss få
bruke en ti-årsperiode framover,
kommer om en tid til å framstå i
ny prakt. Her går det nå et par
mann fra Seniorklubben og job
ber hver dag. Junioravdelingen
hadde på forhånd sørget for å
tømme huset, rive det som skulle
rives, og noen har også vært i Lar
vik og hentet plater. Kostnadene
deles på flere. Hovedforeningen
tar noe, Seniorklubben noe, og så
legges det ned mye dugnad.
I annen etasje skal vi få til et

møterom og kontor med arkivmuligheter. Vi ser fram til å få det
ferdig. Da vil man ha et sted for
alle våre medlemmer.
Jeg kan vel ikke avslutte inn
legget denne gang uten å ta fram
det som kanskje ikke er det mest
positive. Vi har vært gjennom en
noe vanskeligere vinter enn tidli
gere. Det har vært store avis
oppslag som vi ikke liker fordi
det kan komme til å skade foreningen. Mye av problemene er løst.
Det som står igjen, håper vi
kan løses. Men da må vi alle prøve
å jobbe positivt for foreningen.
De som for øyeblikket sliter med
de økonomiske problemene, må
ikke på toppen få en ekstra belast
ning ved at det prates rundt om.
Det beste nå vil være at vi sam
men prøver å stå på, prøver å leg
ge våre hoder i bløt slik at vi kan
komme ut av det uføret som vi er
inne i. Vi har så mye positivt å
glede oss over i foreningen at det
ikke skulle være nødvendig å
henge med hodet.
Sammen er vi sterke - la oss da
vise samhold og samarbeidsvilje
la oss støtte opp om de som har
påtatt seg å stå i spissen for av- a
delingene våre.
Duddi

Abraham Christensen
hedret

:. :

Det ble som ventet atter Gull til
Per Carlenius under bokse-NM i
Ekeberghallen i Oslo. Etter å ha
utbokset Amelall Hassan fra Vika
i den innledende runde, møtte
Per (sin romkamerat i idrettstroppen på Elverum hvor han
avtjener sin verneplikt) Harald
Torgersen fra B-30. Den første
runde var jevn og etter denne var
det bare snakk om å føle seg fram
og han vant dermed enstemmig
5-0.
Vi gratulerer og ønsker ham
lykke til videre mot målet å få del
ta i OL 1984.

(

Red.

Skarnes slutter etter 28 år

og som ny trener ønsker Porsbladet
Maciej Frydrych velkommen til Pors
Jeg har lenge hatt lyst til å gjøre
dette, men det har ikke vært så
altfor mange som har vært inte
ressert i å overta. Nå har trenerfloken løst seg for Pors, og jeg
trekker meg tilbake med god
samvittighet.
Ordene ovenfor er Thor Skar
nes’, Pors’ boksetrener som etter
28 år i sjefstrenerstolen nå trapper
ned virksomheten. Og det er ikke
^^småtterier Thor har fått fram i
^Ringen.Norgesmestre på rekke og
rad har dukket opp i Pors og en
nordisk mester har også stått un
der Thor Skarnes’ beskyttende
vinger. Petter Røh Petersen sto
for den bragden og Thor skal ha
en god del av æren for at Petter
gikk helt til topps på pallen.

En ting Thor Skarnes ikke fikk
med seg er OL, men du verden
hvor nære det var. I 1980 skulle
Petter Røh Petersen og Thor
Skarnes vært i Moskva, men som
alle vet, Norge var et av de lande
ne som boikottet de lekene.
Det er fortsatt en glede å drive
med dette, men tiden var nå mo
den for en annen til å ta over. At
det ble Maciej Frydrych er jeg
glad for. Han har den bakgrunnen
som trengs for at gutta skal få
framgang i ringen. Trenger han
hjelp i gitte situasjoner er jeg selv
følgelig villig til åstille opp. Jeg vil
nødig miste kontakten med mil
jøet helt og.holdent, sier Skarnes.

Nytt fra håndballen

Abraham med statuetten hon fikk overrakt for sin
gode innsats for Pors senlorklubb...

I skrivende stund er Håndballse- og P14 som holder på i disse da
songen inne i siste sluttfase og ger. Pl6 ble nr. 2 i sin pulje, bare
igjen kan vi berette om en meget slått av Borg som er helt suverene
god sesong. Ja hør bare her: Da i kretsen. G12 ble nr.3 i sin pulje
melaget er klar for 4. div. etter en P12II og P14II har også hevdet
god sesong med «Kokki» og Hel seg meget bra i sine puljer. Damer
ge som gode organisatorer i kam 7 div. havnet på nederste del av
pene. 2 lag i sluttspillet (KM) P12 tabellen. Jeg synes også det er

DAMEGRUPPA
Tirsdag 13. mars var storesalen
på Pors pyntet til fest. Ca. 190 gje
ster fra 70 år og oppover hadde
takket ja til Damegruppas innby
delse. Fin underholdning kunne
vi også i år by på. Strømstad, Finn
Arild Arntsen på trekkspill og
Bernt Solvoll på gitar. To av våre
damer, Gerd Olsen og Sigrid
Sundvall, gjorde stor lykke da de
utkledd som snåpiker kom inn og
sang «Tuppen og Lillemor».
Duddi fortalte så litt om foren
ingens arbeide. Og vår formann
Else Liv, sto fram som forsanger
og vitseforteller. Stor stemning.
Men også kaffe ble servert, og
store fat med de lekreste smør
brød og kaker som medlemmene
hadde gitt. I år forsøkte vi oss med
loddsalg, og det ble meget godt
mottatt.Mange var det som gikk
hjem med en pakke eller en
blomst.
Og mens sjåførene våre kjørte
de som var dårligst til bens hjem,
fikk vi en velfortjent kaffetår. Og
så i år en meget vellykket eldrefest
sekr.

verdt å nevne at P14 år er funnet
verdig til å representere Telemark
i Petter Wessel cupen (uoffisielt
N.M.) som går først i april. På det
laget er det kun en av første 7-ern
som er for gammel til neste år, så
her har vi litt åbygge videre på. Vi
skal heller ikke glemme 10åringene, 3 jentelag og 1 guttelag
som har gjort det meget godt i
turneringene som kretsen har
holdt i vinter. Jentene har spilt 32
kamper og tapt kun 4! Guttene
har spilt 10 kamper, vunnet 8, 1
uavgjort og 1 tap. Som dere kan se
er det mange talenter på Vessia.
Men jeg tror det er mange fler, så
kom igjen dere fra 7 til 10 år, vi
avviser ingen. Håndball er moro,
så bare kom og prøv! Vi har jo fått
ny bane på Pors så her kommer vi
til å trene hver dag hele somme
ren. Jeg kommer tilbake i neste
nr. med fyldigere stoff fra grup
pen.
Vidar.

1’f'^hulel
Kåre Pettersen

IelEVISJON

Tlf. 54922

Porsgrunn

UNDOMSBUTIKK

<Buksekroken
OTTtNA.S

KJØTT — DAGLIGVARER

KLYVEGT. 25 — Tlf. 52 430
Kjøtt — Kolonial

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

KLYVEGT. 1 — Tlf. 50 292
Kjøtt

Første halvpart av denne sesongen
har vært preget av en snøfattig vinter,
med det resultat at en del renn er blitt
avlyst eller flyttet til andre steder.
Først over nyttår ble det skikkelig
snøforhold - og dermed en kort og
hektisk sesong.
Til tross for begynnervansker ang.
snømangel har PORSERNE gjort en
fin innsats i de renn de har deltatt i —
og det er blitt mange fine plasseringer
og premier.

Erik Studsrød

Tlf. 52506 - 52507
.

TOYOTA

Fy’

S

Trelast - Interiør
og byggevarer

A.N.Funnemark

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

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

REFLEX

PARKRESTAURANTEN
Porsgrunns Auto %

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.

r

i\Aspelin
Stormbull Porsgrunn A.S

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

ALT I PREMIER OG GAVER

Langrennsgruppa
Treningen tok til først i oktober,
med trening to dager i uken, derav en
dag som innendørstrening på Kongerød Samfunnshus. Innendørstreningen fortsatte frem til jul, da det ikke
ble brukbart skiføre før etter nyttår.
Treningen ble ledet av Jan Helge
Larsen, som tok seg av de eldste, og
Ove Henningsen, som tok seg av de
yngste årsklassene.
Ca. 20 stykker deltok på treningen
før nyttår, og mellom 10 og 15 stykker
etter nyttår. Det ble arrangert to
klubbløp i lysløypa, og et av disse
gjaldt som klubbmesterskap.
Gruppa har hatt deltagere i 13 renn,
og har i alt erobret 18 premier.
Når det gjelder smøring og stell av
ski, kunne det ha vært ønskelig med
noe bedre oppfølging fra foreldrenes
side, slik at en slipper å bruke mye av
treningtiden til dette.

De får alt hos oss!

Vestsiden
Blomsterforretning

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Årsberetning for 1983-84

TOLLNES — Tlf. 96 810
10% på kolonial

Porsgrunn

Byens mest populære

________

RS SKIGRUPPE

VELKOMMEN
til våre forretninger!

Vestsiden Ur-Optik

Torggt. - V. Porsgrunn
FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE

Følgende ble Klubbmestere i år:
Jenter
10 år: Mari-Ann Grønnerød

Komm. for Norsk Tipping A/S

Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler
Tlf. 51150

Gutter:
7 år: Kristian Aanensen
8 år: Kjell Øyvind Grønnerød
9 år:
10 år: Runar Numme
11 år: Øystein Sollid
12 år: Douglas Simonsen

V/JORGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Snø.

.

<zBråtken

Tlf. 95 847 - 97 506

13 år: Gisle Asdal

14 år: Tore Kornmo

Autorisert Installatør

Porsgrunn

Elektrisk forretning med godt utvalg
i lamper, gaveartikler etc.
Husk at vi også har rett til
å utføre EL-installasjoner.
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Når det gjelder den oppsatte
vandrepokalen, som må vinnes 3
ganger, bie det også denne sesongen
MARI-ANN GRØNNERØD som tok
den. Det er forøvrig hennes andre
napp. Kari Stenquist har to napp fra
tidligere i vandrepokalen.
Vi i langrennsutvalget vil takke for i
år, og gratulere alle løperne med alle
de fine plasseringene.

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR
Gå til

1

årsaksen *
Telefon-51632 — 3900 Porsgrunn

i

Hopputvalget
Vi startet som vanlig opp på
Klyve skole med innendørs trening.
Rekruttene trente 1 gang pr. uke og
gutter jr. trente 2 ganger pr. uke.
Treningen gikk bra fram til jul.
Snøen lot dessverre vente på seg og
kontinuiteten i treningen ble dårlig i
januar.
Senere har forholdene vært bra og
guttene har benyttet skiene flittig.
Våre hoppere har som vanlig deltatt i
mange renn. Rekruttene våre startet
opp i Sauland 8. januar — uten å gjøre
det helt store. For de fleste var det
første gangen de haddepå seg skiene.
Senere gikk det bare fremover, og
sesongen ble avsluttet på Gautefall 31.
mars.
Rekruttene har plassert seg meget
bra i rennene. Talenter har vi. Spesielt
stor framgang har Per Øyvind Dam
men, Joacim Johnsen og Rino Larsen,
hatt. Dette er gutter vi får høre mer
fra. Gutte- og junior hoppere har også
hatt en fin sesong. Vi startet opp i
Vinje med bra plasseringer. Siden har
det gått slag i slag. Det har blitt mange
flotte plasseringer på guttene. Spesielt
vil vi nevne Geir Aage Olsen som ble'
K.M. i stor bakke, i Rugtvedt E.jr.
Steinar Numme, ble nr. 2 i K.M. 14 år i
Hasselbakken. videre må vi ta med at
Geir Åge var med i jr.N.M. Steinar i
hovedlandsrennet, og Jørn Olafsen
finale i hopptreff og områdemesterskap. Gratulerer gutter!
De andre guttehopperne og jr.
hoppere — Terje Roger, Tor Erik, Tor
Ivar og Gisle har levert en fin sesong
med mange fine plasseringer.
Dessverre ødela Tor Erik seg på
slutten av sesongen. Etter en treg start
kom ha voldsomt nå på slutten, og
hadde mange fine hopp. Vi håper at du
atter en gang kommer igjen.
Det er arrangert 3 klubbrenn. PÅ
grunn av forskjellige omstendigheter
ble det kun holdt i den lille bakken
klasse 7—12 år. I de andre klassene
teller week-end og Grenlandscup som
klubbmesterskap.
Klubbmesterskap i hopp 1984
7 år: Per Øyvind Dammen
8 år: Bjørn Sortedal
10 år: Joacim Johnsen
12 år: Gisle Amundsen
13 år: Jørn J. Olafsen
14 år: Steinar Numme
Y.jr.: Roger Dahle
E.jr.: geir Aage Olsen

Vi i hopputvalget vil takke for i år,
og gratulerer alle løperne med alle de
fine plasseringene.

ARRANGEMENTER
Vi skulle i år ha tre renn i bakkene
våre, men på grunn av snømangel ble
dessverre rekruttrennet avlyst.
De to andre ble kjørt etter programmet. Weekend treff ble heller ikke i år
noen suksess. Kollisjoner med andre
uttakingsrenn ødela det. Det ser
ut til at det er vanskelig å få til et
slikt renn ( 4. og 5. februar). Men
Grenlandscupen (12 feb.) var også i år
en suksess for oss, med god deltakelse
fra hele landet. Det ble vist mye fin
hopping. Innlagt i Grenlandscupen
var K.M. i stor bakke og B-karusell.
Arrangementsmessig var det også
topp. Dommer-rapportene gir oss de
beste karakterene for preparering og
arrangement.

BAKKENE
Det har også i år blitt utført endel
arbeide i Rugtvedtkollen. Vi har lagt
nytt dekke på deler av hoppet i den
store bakken. I Lille-Rugtvedt har det
blitt bygget ny fartsstillasje. Den har
dessverre vist seg å være for liten, så
her må noe gjøres til sommeren. I år
ble reglene for nødlys innskjerpet. I
Lille Rugtvedt hadde vi tilfredsstil
lende anlegg, men i den store bakken
var det ikke montert noe. Et slik
anlegg som forbudnet anbefalte, ville
for oss komme på ca. 7-8000 kr. Men
heldigvis har vi noen lyse hoder midt i
blant oss. Disse bygde ett anlegg, som
fullt ut tilfredsstilte kravene. Dette
kom på 2968,— kr. FLOTT JOBB.
Ellers vil vi nevne at den faste
gjengen med Egil i spissen spleiset på
en kaffetrakter til å ha i bua. Bakkene
våre er dessverre i dårlig stand. Det er
mange mangler og umoderne bakker.
Rekrutteringsbakke mangler vi helt og
dette bør rettes på straks.

LØYPEKOMITE
I løpet av foregående år har vi
fortsatt de arbeidene som gjenstår
med å planere og gruslegge hele
løypetraseen, slik at den kan bli
tilnærmet tørr og brukbar
til
løypetrening i all salgs vær. Vi har
også hugget ned en del trær som var
skadelig for ledningsnettet. Disse
Forts, side 11
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| DET HANDLER OM BANDY ....

DET HANDLER OM -OiiBALL

[UNGDOM! HJELP
I___ DEG SELV TIL A BLI EN BEDRE SPILLER!!
Jeg brenner litt for å komme
med noen refleksjoner og tanker
omkring den nåværende situa
sjon og hva som videre kan skje
innen vår amatøridrett Bandy,
Likedan noen tanker til mange av
de samme spillerne som deltar på
Fotballopplegget i PORS.
Etter å ha deltatt en del år som
aktiv i begge idretter, har jeg fått
føle pulsen litt fra sidelinja, Også
foran denne bandysesongen ville
jeg sitte hjemme- av enkle grun
ner som de ikke kunne avse tid til
trening, i tillegg til at jeg ikke
lenger finner noen inspirasjon i å
reise til Drammen og Oslo opptil 2
ganger midt i uka for å spille våre
kamper. Men situasjonen som å
mangle folk til kampene, både ute
og hjemme, meldte seg dessverre
i år også, som ofte før, og det viser
seg å være vanskelig å svare nei
når vi står med kun 10-11 mann til
en kamp.
Jeg kan imidlertid ikke huske
at interessen for trening og kam
per har vært mindre for A-laget
enn i denne sesongen. Det har jo
også resultatene sagt sin mening
om. Vi har til dels tapt kamper
med store sifre- for så å berge
plassen i 11. time. Jeg vil derfor
komme med påstanden at ingen
som driver med bandy som hob
by i Pors kan ha hatt moro av det
te i år. Følelsen en sitter igjen med
går på mest slit- lite gøy stikk i
strid med Thor Jensens motto:
«Bandy er gøy!»
Hva er så galt? Var dette siste
sesong på Seniornivå? Er ban
dy^ i Pors A-lag død? Jeg håper
det ikke, fordi bandy er virkelig
moro å spille - det kan alle bekrefte. Vi har også, i motsetning til
nesten alle andre lag, et «eksklu
sivt» publikum i ryggen, de har
det som oftest også gøy.
Den største svakheten i år lig
ger etter min mening hos de akti
ves innstilling til selv å bli en be
dre bandyspiller,og dertil bli et
bedre lag innen sporten. Jeg sy-

Jan og Erling hedret som to gode slitere på både fotball og bandybanen.

nes det er skremmende å oppleve
enkelte 18- 20- åringer med en
«Jeg gidder ikke» mentalitet, og
jeg
lurer
på
hvorfor?
For i det hele tatt å bli bedre,
både individuelt og som lag, kre
ves trening.Når vi i år har klart oss
i 2. div. uten trening, sier det
kanskje mest om nivået i denne
idretten, men jeg synes ikke dette
skal være et eksempel for videre
målsettinger for Pors i fremtiden.
Mulighetene for å hevde oss i top
pen er svært store, men det krever
litt systematisk trening og sports
lig organisasjon.At styret ikke
har klart å finne noen til å lede
treninga, er ingen holdbar unn
skyldning. Jeg vet også at økonomien er trang i denne avdeling,
rnen vi er nødt til å prioritere det
sportslige høyere dersom vi skal
kunne hevde oss. Laget vårt best
år nemlig av unggutter som det
bor mye bandy i: Atle og Jarle
Steen, Thorbjørn Hesmyr, Erik
Bie Johansen, Bjørn Barth, Mar
tin Koll stad, Svein Åge Henningsen, Hans Olaf Berge, Terje

Thorsen, Terje Tveit er alle spille
re som fortsatt bør utvikle seg
dersom de selv går frem med inn
stilling om virkelig å ville gjøre
seg selv og Pors bedre. I tillegg
kommer Arvid Tveit og Kai Bryntesen tilbake fra militæret. Alle
disse, sammen med nye unggutter og gammel rutine, vil kunne w
utgjøre en fin gjeng, som er i stand
til å hevde seg i 2. div., dersom
både spillere vil og ledelsen kan
sette opp en sportslig organisert
prioritering når det gjelder tre
ning og opplegg for øvrig. Da kan
vi ha det gøy i fremtiden også!

Fotballen er dessuten hovedidretten til en del av de samme
spillerne som her er nevnt, og den
konflikten dette medfører, har
vært vel kjent de siste åra. Her
føler jeg imidlertid en sterkt
overdrevet hysteri både fra spille
re og ledere i Pors. Ingen må for
telle meg at disse to idrettene ikke
kan kombineres. Og- du blir ikke
bedre fotballspiller i april om du
spiller en bandykamp i desember/januar i stedet for å delta på

fotballtrening. Tvert imot det er
mange bevis på at dette kan være
fornuftig overfor fotball «yrker» å
ha vært igjennom en bandysesong om vinteren- spesielt når vi
tenker på dette med holdning og
innstilling, men også når det gjel
der kontinuitet i trening og skadeforebygging. Jeg snakker av er
faring med begge idretter når jeg
sier det er merkelig å være den
samme person som kan være mis
fornøyd med en gratis flytur og
hotellopphold i Nord-Norge om
sommeren med fotballaget Pors
mens jeg godtar- og faktisk har
det like gøy- ved å reise direkte fra
jobb en tirsdag til Oslo uten ver
ken middag eller matpenger på
venstre: Erna Kittilsen, Hans Haukenes, Egil Kristiansen, Birger Gundersen,
^turen- for å komme hjem igjen . Fra
^ned resultatet 3-11 kl. 12-1 om Øyvind Madsen og Ame Findal.
natten med bandylaget Pors. Vel,
Årsmøte i seniorklubben ble
Haukenes, Styremedlemmer: Egil
jeg mener ikke det skal være dår avholdt den 24. mars 1984. Det var
Kristiansen, og Arne Findal, Va
lig komfort innen miljøet, men jeg godt frammøte da formannen ramenn: John Pedersen og Øy
har en følelse av at en del unggut ønsket velkommen. Før møtet ble vind Madsen, Festkomite: Nils
ter venter at «bordet skal stå dek satt ble noen medlemmer som er Bjerva, Abr. Christensen, Odd
ket» med både penger, biler og gått bort minnet med 1 minutts Larsen, Maria Andersen, Aslaug
andre sosiale goder lenge før de stillhet.
Hermansen, Astrid Halvorsen og
har vært innon A-laget. Harde
Formannen leste så dagsorden.
Solveig Høymyr. Valgkomite: Ei
ord, kanskje, men vi skal huske at 1 åpning, 2 valg av dirigent, 3 be nar Amundsen, Harald Kjeldsen
Pors i fotball i mange år har vært retning, 4 regnskap, 5 innkomne
og Sonja Kjeldsen.
etablert på et visst nivå innen forslag, 6 valg.
Seniorklubben har i år gitt flot
norsk fotball
Den ble godkjent. Årsberetning
Dette tilsier en beinhard kon og regnskap ble også enstemmig te skjenkekanner til klubbhuset
til en verdi av ca. 800 kr.
kurranse i bare det å komme med godtatt.
Vi har også vært påpasselige
på laget. Deretter skal du være Vi bringer her utdrag av årsberet
med å sende blomster til syke og
god nok til å holde laget oppe på ningen.
eldre medlemmer. Til jul sendte .
et nivå som det nå holder, eller
Det var kommet inn foeslag om vi
blomster til et av seniorklubhelst enda bedre. Dette vil igjen si
å forhøye kontingenten fra 10 kr.
^^t vi opplever svært få både ferdi- til 20 kr. Dette ble også vedtatt. bens eldste medlemmer, nemlig
og uferdige juniorspillere gå Forslag om båttur ut i fjorden Halfdan Eltvedt som nå er over 90
år.
direkte inn på A-laget.
med en av Breviksfeijene ble og
Vi har også husket på åremåls
Skuffelsen og motgangen er of så godkjent, og turen ble bestemt
dager til medlemmer over 70 år.
te tung å bære på unge, ambi- til fredag 15. juni 1984.
Hovedforeningens
formann
sjonsrike skuldre, og bare de
Valget gikk også greit unna, og
«Duddi» fikk også sin blomster
sterkeste overlever denne perio styret ble følgende: Formann:
den i klubben Pors. Andre går Birger Gundersen, Sekretær: Er bukett da hun fylte 50 år.
Seniorklubben har nå 132
over til lavere divisjoner, desver- na Kittilsen, Kasserer: Hans
medlemmer som har betalt, men
re. Nei, slåss med deg selv gjen
en savner ennå mange Porsere
nom motgang og skuffelser (de petiltak til utvikling både av ynsom
er gamle nok, på møtene vå
kommer for oss alle), vær villig til gre og eldre spillere, og forsøke å
re. Alder for medlemskap er fort
å ofre hele din fritid til trening på snu på en faretruende utvikling i
satt 40 år.
selv å utvikle deg videre, og la de klubben de siste åra: avgangen av
Det har vært godt frammøte på
sosiale ytelser komme som et re spillere er større enn tilgangenmøtene våre, da særlig ved de
sultat av det du kan oppnå! Da både av kvantitet og ikke minst
festlige tilstelninger. Vi må heller
setter du også større pris på dem.
kvalitet.
ikke glemme våre trofaste musi
Personlig
kan
jeg
fortsatt
godt
Til slutt, ledere og styret i fotkere Hella som spiller på våre
ballavdelingen, dersom spillerne tenke meg å være med PORS INN medlemsmøter og Arnulf Wold &
skal bruke hele sin fritid på fot I 80-ÅRA.
Co. på våre festmøter. De er stadig
Pors februar -84
ball i Pors, da har vi(dere) også
på plass.
Forts. side u
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Trim og idrettsmerkeutvalget
hadde sammenkomst med utde
ling av merker og diplomer på
klubbhuset tirsdag 27. mars. Det
var vel 30 stk. tilstede med Thor
leif Nilsen fra Idrettskretsen i
spissen som orienterte om trim
ming og nye retningslinjer for
idrettsmerket.
Vi har 69 merketakere i alt. He
rav er det 35 kvinner og 34 menn.
Av disse har 4 fullført prøvene til
bronsemerket, 6 sølvmerket og 3
gull.
Disse fikk utmerkelsene for
1983: Bronse: Eva Stenehjem, Gry
Tangen, Edgar Mathiesen, Øy
stein Numme.Sølv: Unni Hansen,
Roar Christensen, Per Frenvik,
Werner Kornmo, Knut Slåtta, Ole
Asbjørn Storebø. Gull: Gro
Numme, Nils Gjelstad, Hans
Hansen. Statuett: Kjell Meen,
Thor Jensen. Kruset: Ragna Lo
rentzen, Marit Sundbø, May
Haugland, Magda Reinholt, Inger
Åse Wickmann. Miniatyrstatuett:
Bjøg Frenvik.
Vi begynner merkeprøvene
tirsdag 5. juni, og trener tirsdag
fram til og med 3. juli. Etter ferien
hver tirsdag fra 31. juli fram til og
med 25. september.
Vi arrangerer også natursti
søndag 20. mai. Vi inviterer alle
Pors-medlemmer til å ta idrettsimerketi 1984. Husk: Vi er på Sta
dion hver tirsdag.
Kjeem.

Seniorklubben
Forts, fra side 9

Stedet med Shell-service Shell bensin og olje
Vi vasker Deres bil med automatvask og underspyler
Rekvisita og kiosk i stort utvalg
Full dekkservice med hjulbalansering
Å

1

PORS SERVICE SENTER

k

Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

F

Da Lars Rolf Hegna gikk ut av
styret på grunn av andre hverv i
hovedforeningen, fikk han tildelt
en pen blomsterbukett. Vårt tro
faste medlem Abr. Christensen,
som ikke har skoftet et eneste mø
te ble tildelt en statuett i nysølv.
Denne gang var han syk, så vi
måtte reise ned til han og over
rekke den. 2 av våre jenter som
har vært i festkomiteen en årrek
ke og nå gikk ut, fikk tildelt hver
sin porselensvase med Pors em
blem. Det var Alfhild Findal og

KLUBBHUSET ER MITT
ANDRE HJEM
Formannen Duddi Kjeilevoid Røed,
som ikke var på valg, ble hedret
for sin innsats gjennom ti år som
innehaver av klubbens toppverv. For
dette fikk hun blomster og et gullsmykke med inngraverte Porsblomster
på.
— Det er et lite og forholdsvis
beskjedent gullsmykke, sa viseformann
Hans Hansen ved overrekkelsen — Vi
får håpe at den i alle fall kan virke som
en lykkeamulett i ditt videre arbeid for
Pors.

— Har du noen gang hatt lyst til å
kutte ut?
— Det er klart jeg har.
Men det skal veldig lite til av positive
ting for å få meg til å komme på
«overskuddssiden». Jeg liker å jobbe for
Pors.
— Og lever for idretten?
— Jeg har ikke tid til noe annet.
Forts, side 13

Porsbladet skulle hatt et intervju
med Duddi, men på grunn avhennes
mange gjøremål har det ikke vært
mulig å få det til, men vi har fått lov å
sakse nedenstående intervju som
Porsgrunn Dagblad har hatt med
henne:
— Det er klart at det var en
overraskelse for mange da jeg ble valgt
til formann i forretningsutvalget for 10
år siden. Jeg hadde ikke vært aktivt med
i styre og stell lokalt, men representerte
Pors i andre sammenhenger. Men da jeg
fikk spørsmål om å få formannsvervet,
var jeg ikke i tvil.
Det er Duddi Kjeilevoid Røed som
sier dette til PD i et tilbakeblikksintervju med PD. Duddi har hatt
formannsvervet i 10 år og ble hedret av
årsmøtet for det.
— Hvordan ser du på din egen
oppgave?
— Jeg ser på meg selv som en
koordinator. Jeg må stå på for å få
andre til å stå på for Pors. Og jo mer du
gjør selv, jo mer kan du forlange at
andre skal stå på for foreningen. Det
som har tatt mye tid i de årene som
ligger bak, er planleggingen og arbeidet
med finansiering av klubbhuset vi sitter
i nå. Det har kostet 2,25 mill. kr. og
gjelden er nå nede i 600.000 kr.
Overfor gruppene synes Duddi det er
viktig å vise at forretningsutvalget vil
stå litt på for dem. Ikke minst dette, tror
hun, bidrar til å skape et godt og
åpent samarbeidsmiljø i IF Pors.

Forts, fra side 7
trærne vil bli kjørt vekk så snart snøen
har gått. Planering og rydding vil bli
hovedarbeidet også kommende år, og
vi vil forsøke med kommunal hjelp å
få ferdig de partiene av løypa som er
mest utsatt for overvann. Vi har i
tillegg planer om å få løypa sprøytet
med et middel som hindrer tilvekst av
traseen. Vi håper på god hjelp når vi
trenger det i sommer. Økonomisk skal
vi ikke bli noen belastning for gruppa
forøvrig. Vi har endel kroner vi har
fått som tilskudd til løypa av noen
banker og vi benytter disse til å betale
for maskinhjelp når vi trenger det.

Henny Kristiansen. Møtet var
avsluttet ved 1900 tiden.
Etterpå var det årsfest og da var
vel 90 stykker tilstede. Menyen
denne gang var karbonade, øl og
kaffe. Det ble også servert en
cherry da vi kom. En meget
hyggelig fest.
sekr.

Pors Skigruppe...

Den 3. april var det sesongavslutning
for de aktive, med foreldre på
klubbhuset. Det ble servert pølser og
brus, samt kaker og kaffe. Til slutt
ble det delt ut fine håndmalte glasspremier til alle løperne, samt premier
til de løpere som hadde møtt opp flest
ganger på treninga, (minst 75%)
Premien til den mest uheldige løper i
denne sesongen gikk til Sølve Rønningen (langrenn). Han ødela kneet
sitt tidlig i sesongen, måtte gå med
gips, og fikk dermed spolert sin
skisesong.

ØNSKER
Ang. ønsker iår blir det samme som
i fjor. Først og fremst rekrutteringsbakke, slik at det kan bli flere hoppere
igjen. Ellers ønsker vi at lysløypa blir
videreført fram til Rugtvedt, slik at det
kan bli et samlingspunkt der. Så
ønsker vi oss snøvintere, og fortsatt
sportslig framgang for de mange
aktive.
Til slutt vil styret takke hver enkelt
av dere for støtte og flott insnats i
vinter. Det viser seg at skiavdelingen
er på full fart oppover.
Tone Aanensen (sekr.)
P.S.! Vi kommer tilbake til selve års
møte 11.4 i neste nr.
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Årsmøte
OMEGA

A.BM-ANBTOa
Xxv^kiTTILSENs

i takt med tiden!

PORSGRUNN

Det var en imponerende aktivitet som
hovedforeningen i 1F Pors kunne vise
tilbake på da 79. årsmøtet ble avholdt i
klubbhuset.
Pors årsomsetning lå i 1983 på nesten
1,4 mill, kr., mens hovedforeningens
inntekter beløp seg til 230.000 kr.

3900 PORSGRUNN
X035-50299,54396

SKIEN

SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

Kontingenten går opp for medlem
mene i Pors. Nytt er at det skal
jnnføres treningsavgift for alle aktive
Joksnc på minimum 75 kr. vedtok
årsmøtet.
Kontingenten for voksne medlem
mer økes til kr. 100,—. Kontingenten
for barn opp til junioralder og alders
pensjonister skal fortsatt være kr.
25 —.
Treningsavgiften for barn opp til og
med junioralder økes til minimum kr.
75,—.
Treningsavgiften skal dekke en del
av kostnadene til trener, treningslo
kaler, utstyr, samt til deltaking i
arrangementer. Utgiftene har de sene
re år steget sterkt, og de aktive må i
større grad være med å dekke de økte
kostnader. Uforholdsmessig mye tid
går idag med til å skaffe midler til drift
av gruppene.

ftnofl
ucotoiOcno-Qjeotcotue

Esso

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

SBq Handeland

WØ GARTNERI
r

Alfred Sport

A
S

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

i*

I toppform

OIISEHRYKKERI

føler den seg som bruker GRUDES!
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!

orb

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

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

Eneforhandler

SPORTSHUSET
Sykler - mopeder og påhengere.
Tlf. 53594

Pors hovedforening:

ELILJEVTE ÅRET MED
DUDDI SOM FORMANN

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

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

©

^^ormannen i damegruppa, Else Liv
^^ealfsen, kunne overrekke årsmøtet
en sjekk på 25.000 kr., som i sin helhet
skal gå til å nedbetale gjelden på
klubbhuset. Forretningsutvalget har
sett det som viktig å redusere gjelden
for å minske renteutgiftene.

Bent Salvesen fra Fritidskontoret i
Porsgrunn kommune overrakte Pors
blomster og takket på kommunens
vegne for samarbeid og for den

KLUBBHUSET
Forts, fra side 11
Dette huset er mitt annet hjem, sier hun
og peker ut i klubblokalet. Jeg bor her,
skjemter hu. Samtidig understreker hun
at oppgavene, som har vært mange og
vanskelige, har latt seg løse, ikke minst
takket være de andre medarbeiderne
hun spiller på lag med i forretnings
utvalget.
JT

innsatsen klubben gjorde i lokal
miljøet.
— Værsågod, sa han da han
overrakte blomstene ti! Duddi — Får
håpe du tar 10 nye år som formann, la
han til med et smil.
*
Noe å ha blomster i, fikk Rolf
Myrmoen, som gikk ut av hovedstyre
og forretningsutvalg. Duddi KJellevold Røed kunne overrekke en pokal
med inngravert Porsmerke til Myr
moen samtidig som hun ønsket ham
tilbake til aktivt arbeid for klubben så
snart han fikk bedre tid igjen.
Egil Brattberg ble på årsmøtet valgt
til menig styremedlem, men ble likevel
hedret på årsmøtet med blomster fo
innsatsen han hadde nedlagt som
sekretær i året som lå bak.

Flere av de som hadde sagt fra seg
gjenvalg i verv for foreningen ble
hedret og fikk en eske konfekt som
takk. Blant dem var Bjørn M.
Realfsen, som hadde vært revisor.

Generelle betraktninger
Ved siden av det alltid tradisjo
nelle gjøremål en klubbs forret
ningsutvalg og hovedstyre av vår
størrelse hai' å bakse med, og sam
tidig, som jeg tidligere har frem
hevet, bevare kontakten med de
offentlige myndigheter, har om
fanget av dette etter hvert bare
vokst.
Alle de pålegg av ulik art som
myndighetene pålegger oss, og
dette blir det som sagt mer og mer
av, kan man fra tid til annen fatte
mistanke om at en del av dette vi
forer myndighetene med, blir
kokt bort i byråkratiets kål. Får
bare håpe at ikke slikt skjer.
At vi har greid dette voksende
arbeid i vår forening, er sikkert.
En fin og klok fordeling av opp
gavene innen hovedstyret har så
avgjort minsket arbeidspresset
på dem som skal lede det hele.
Videre har vi i år registrert en

fin kontakt og samarbeid med de
enkelte gruppene. Denne fine
kontakten var naturlig en med
virkende årsak til at kiosksalget
på Kjølnes, som Hovedfore
ningen tok på seg, ble en suksess.
Tenk på det merarbeid det med
førte av transport av varer og ut
styr til og fra Kjølnes for hver
kamp. En arbeidsdag på ca, 6 ti
mer gikk det med ved hvert ar
rangement på Kjølnes for oss i
hovedstyret.
En annen sak som skiller seg
klart ut, er håndballbanen som
endelig ble en realitet. Dette for
tjente den driftige Håndballgruppa så avgjort. Gruppas for
mann Vidar Kristiansen har da
også gjort en kjempejobb her,
med god hjelp av Erling Støland
fra Skigruppa.
Utover disse typisk fysiske
jobbene har man siste år hatt ca.
200 saker av ulik art til behand
ling. For å få avviklet dette, måtte
vi bruke 1 årsmøte, 5 forretningsutvalgsmøter og 11 hovedstyre
møter.
Forretningsutvalget hai’ i 1983
hatt følgende sammensetning:
Formann: Duddi Kjellevold Rød,
viseformann: Hans Hansen, kas
serer: Unni Johannesen, sekre
tær: Egil Brattberg, styremedlem:
Rolf Myrmoen, 1. varamann: In
gar Tennefoss, 2. varamann: Ei
nar Knudsen, 3. varamann: Terje
Nygård.

Utdrag av prosjekter, planer
og saker som det i 1983 hai' vært
arbeidet med:
- Håndballbanen en realitet.
- Gunstig
leveransekontrakt
med A/S Freia.
- Avvikling av Vårlotteriet 1983.
- Kommunale
søknader
om
midler for 1984.
Forts, side 14
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- Stått for 17. mai-arrangementet
i Porsgrunn.
- Gjennom hele 1983 arbeidet
med kontingentrestansen i for
eningen.
- Sammen med Huskomitéen
arbeidet med energiøkonomise
ring av strømforbruket i klubb
huset, som er unormalt stort.
- Forbereder
oppussing
av
Porsgrunnsveien 345.
- Deltatt i Folkehjelpaksjonen
«Mennesksverd 1983».
- Fått startet opp gruppebingo i
vinterhalvåret.
- Fått i stand og tinglyst 2 stk.
tilleggsarealer i Rugtvedtkollen.
Leie kr. 650,- pr. år.
- Endelig fått oppbevaringskasse for vår fane.
- Når det gjelder foreningens
økonomi, vises til det fremlagte
regnskap.
- Porsbladet innbundet.
- På bakgrunn av de årlige søk
nader til Porsgrunn kommune
om støtte til idrettsformål har vi
siste år fått tildelt følgende:
Drift:
kr. 42.248.Anlegg:
kr. 15.000,Inventar:
kr. 10.650,Kurs:
kr. 4-521,kr. 72.419,-

- TIK’s ting - Hans Hansen, Unni
Johannessen og Ingar Tennefoss.
Vår formann representerte kret
sen.
Gruppenes representasjon
TURN
- Daniel Teigen formann i Tek
nisk utvalg for menn.
- Ragna Lorentzen fungerende
formann i Gymnastikkutvalget.
- Elsa Ohren kasserer og 1. vara
mann til kretsstyret.
- Lagledermøte - Svein Norling,
Roy Nilsen, Sigrund Rugtvedt og
Ragna Lorentzen.
- Turnkretsens ting i Bø: Ragna
Lorentzen, Sigrund Rugtvedt og
Thorunn Dyraas.
- Hans Haukenes medlem av sty
ret for Telemarksbakken.

FOTBALL
- NFF’s ting: Gunne Bjørnstad,
Sven Morten Thorsnes.
- TFK’s ting: Gunne Bjørnstad
og Morten Røh-Petersen.
- Realf Rollefsen formann i kret
sens valgkomité.
- 2. div. seminar i Drammen:
Realf Rollefsen, Erik Johansen og
Morten Røh-Petersen.
-Jan Løkling medlem av forbundets lederutdanningskomité.
- Bjørn Inge Haraldsen medlem
av fotballkretsens juniorutvalg.
- Asbjørn Tefre medlem av fot
- Endelig har vi vært represen ballkretsens dommerutvalg og
seniorutvalg.
tert på alle gruppenes årsmøter.
- Roy Marthinsen Medlem av
Teknisk komité og juniorkomité.
Representasjon
- Duddi Kjellevold Rød medlem
av Telemark Idrettskrets styre og SKI
arbeidsutvalg.
- Duddi Kjellevold Rød hoved - Egil Kristiansen og Aanund Lia
ansvarlig for avviklingen av 17. styremedlemmer i Grenland Skidommerlaug.
mai i Porsgrunn.
- Møte med komitéen for Tele - Erling Støland medlem av arbeidskomitéen i Grenland Ski
marksbakken - Rolf Myrmoen.
- Årsmøte i Telemarksbakken - krets.
Hans Hansen.
- Idrettsskadekurs i TIK’s regi - BANDY
_ Bodil Nilsen.
___
- Øyvind Nenseth oppmann i
Roy Nilsen og
- Nærmiljøgruppe ved Vestsiden Telemark Bandykrets og medlem
Ungdomsskole - Turid Hiis.
av TBK’s styre. Kontaktmann for
- Nordisk Ungdomsleir i Sverige Telemark til NBF’s seriekomité.
1983 - Beate Kristiansen.
Kontaktmann for Telemark til
- Åpning av Heistad idrettshall - SBF’s ungdomskomité.
Hans Hansen.
- Gunnar Thorsen medlem av
- ÅrsmøteilKUiEidangerhallen TBK’s styre og formann i instruk- Egil Brattberg.
sjons-/propagandakomité. Videre

En butikk
full av
moteriktige klær
for hele familien
til en riktig pris!
Mer for pengene i....

kontaktmann til forbundet fra de
samme komitéer.
- Kjell Knudsen medlem av
dommerkomitéen i TBK.
- Arne Hegna revisor TBK.
- Kjell Steen medlem av TBK’s
UK for juniorlag.
- Thor Jensen formann i Skolebandykomitéen samt kontakt
mann til NBF’s skolekomité.

adidas støvler

Fotballer
for
sommeren
fra kr.

49,-

Stort utvalg hos:

Intersport Porsgrunn
Meieritorvet - Tlf. 52102

en butikk i & -kjeden
Nordentorget, Porsgrunn

Stikk innom

Rossing Bakeri
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BOKSE
- Thor Skarnes landslagstrener
og medlem av Bokseforbundets
trenerråd.
- Petter Røh-Petersen medlem
av NBF’s helsekomité og utdan
ningskomité.

BAKERI OG KONDITORI

'autoutstyr
nnmitsninnBU
God
parkering

Tlf. 50260 - V. Porsgrunn

SKAV

Inngang fra Storgt.
eller Fergegt.

w

Moderne klær for deg!

DRESS-

RADIO & TV
_v

HANDELSTORGETSK1BM
STORGT.128 PORSGRUNN

KAI TANGEN
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

BRUK FAGMANNEN

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING

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

FORNY DEG!!O
Moteriktig klipp •
for HERRE og DAME
■

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

ir Rugtvedtpokalen ir
ble på årsmøtet i skiavdelingen
tildelt Gudmund Madsen for hans
mangeårige virke for skisporten
i Pors. Dette er den høyeste ut
merkelse skiavdelingen har og
den henger meget høyt.

INTERSPORT

- like kjent som
fotballen
selv!

HÅNDBALL
- Kjell og Britt Knutsen deltatt
ved årets kretsing.
- Britt Knutsen deltatt på for
manns- og oppmannsmøte.
- Gunnar Ohren medlem av kret
sens serie- og dommerkomité.

Avslutning
Når man forlater året 1983, kan
man vel forvisse seg om at mangel
på sportslige aktiviteter ikke har
preget dette år.
For å holde den sportslige akti
viteten på et høyt nivå, både kva
litets- og kvantumsmessig, som vi
gjør, gir det oss i hovedadmini
strasjonen naturlig mer arbeid. Vi
ble jo også avgjort fysisk berørt av
Fotballavdelingens flytting av sine hovedkamper over til Kjølnes,
hvor vi ved sesongslutt må slå fast
ble en suksess.
All denne vår assosiering med
gruppenes sportslige aktivitet,
sporer oss så avgjort til fortsatt
satsing.
Men for å backe opp og løse det
te, må fortsatt patriotisme og
samhold prege den blå’e og rette
«porser»!
Egil Brattberg
Sekretær

jnterspdrt:

GLASSMESTER

OLAF A. THORESEN A/S
Torvgaten 12 - 3900 Porsgrunn
Bokholderi - verksted - forretning
Telefoner (035) 55313 - 55314

LANGGT. DAME-0G
HERREFRISØR
Porsgrunn Vest

lnneh.:Hege M. Nilsen

>

BJBRHSTAD

r»

TH. 52 482
HORDENTORGET

blomstersenter

JØNHOLT GARTHERI
TH. 51 344

A/s lyHDETAHGENr BRyrørø!
GA TIL

«BUSSE»
på Vessia
Tlf. 51 729

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme pølser.

Tipping - Video - Lodder

_____

POILKOLDS
KLASSISKE
PORSELEN 0

,N
Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

!
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'49

Norges

Brannkasse
Forsikrer alt du setter pris pa.
Branntakstbesryrer
Anders Bj. Kassen

L
BOGSTAD MAUD.

Skolegt. 2 Porsgrunn
Tlf. 52238 - 50684
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Pfp PORSGRUND]

OK Bjrsgrunds Porsekensfabrik A/S]

Myklebust Offsettrykkeri, Porsgrunn

