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Gutte- og småguttelaget valgte 
Danacup i sommer. Vi hadde en 
meget vellykket tur både for 
spillere og ledere. Mye fotball ble 
det selvfølgelig både sent og tid
lig, men tid til litt annet ble det 
også. Tur til kysten for å bade, 
shopping i Hjørring og en del av 
de eldste guttene kikket vel litt 
også på

I turneringen gikk det bra for 
guttelaget i de innledende kam-

Forts. side 14I
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Foran fra venstre: Eskil Jensen, Pål Romnes, Egil Johansen, Bent Tommy Larsen, Geir 
Sundbø, Erik Wicmann, Erik Dokseth, Erik Steen Olson, Torbjørn Østland, Jarle Karl- 
son. Bak fra venstre: Kåre Olsen, Jarle Karlsen, Geir Stokkstad, Tor Dryer, Håvard 
Olsen, Erik Skretveit,HenningAndresen, Kjetil Numme, Steinar Numme, Tommy Lo
rentzen, Bjørnar Olsen, Øystein Numme, Torbjørn Andresen.
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TEXACO 3

REDAKSJONEN

BRUK BYENS
BANKER!

FOR BREVIK, EIDANGER OG PORSGRUNN

FILM ER BEST PÅ KINO

SPAREBANKEN

PORSGRUNNSKINOENE

moonqrunn

Se også vårt store utvalg i
BlLREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT 

VASK - HJULAVBALANSERING

Håndballen skal her ha ros for 
sine innlegg.

Fremdeles er jeg litt skuffet over 
hvor liten interesse det er blant 
foreningens medlemmer til å 
komme med innlegg. Vi har uten
om enkelte av gruppene fått stoff 
fra Jan Magnussen og Thor Jen
sen med sin side. Hjertelig takk 
skal dere ha.

Vi håper å komme ut med neste 
nr. i oktober, og har satt en innle
veringsfrist for leserinnlegg til 
oktober. Så håper vi på en be
dre oppslutning i så henseende til 
Porsblad nr. 3.

De som ikke har betalt bladkon- 
ting enten vil finne ny postgiro 
vedlagt dette nr. Ønsker du fort
satt Porsbladet så betal omgåen
de!

ADLER
skrive- og regnemaskiner

EPOKE 
kontormøbler

ERO 
kontorstoler

a.s KONTORMILJØ
Storgt 174 - Tlf. 54 316

Vestsiden
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

1

VESTSIDEN BENSIN & SERVICE
— HOLLØKKEN & CO. — 

Smedgt. 6 - 8 — 3900 Porsgrunn — Telefon 53410

CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

KREDITKASSEN

DnC
Den norske Creditbank

Totomarksbonkon
Avdeling av Bøndernes Bank as

Det har gått lang tid siden sist 
jeg skrev, og mye har hendt siden 
da

Vi har vært gjennom en vårse
song for fotballen, en vårsesong 
som slett ikke ble det mange had
de ventet. På tross av de vanskene 
vi hadde vært igjennom i løpet av 
vinteren, har lan Crawford greid å 
motivere spillerne til å yte sitt al
ler beste, og laget har plassert seg 
bra på tabellen. Meget positivt.

Det som ikke er like positivt, er 
at publikum ikke i samme grad 

Jølger opp og heier de blå fram til 
Jrtterligere innsats. Her har vi mye 
å lære av engelsk fotball, der til
hengerne kanskje i for stor grad 
går opp i det som vises på banen. 
En mellomting ville kanskje pas
se oss bedre. La oss få opp dam
pen på høstkampene.

Når vi er inne på fotballen, bør 
vi også nevne det siste utspillet. 
Fotballavdelingen har gått ut 
med brev til store deler av byens 
befolkning, til næringslivet og 
andre med anmodning om å kjø
pe andelsbrev i A-stallen. Det er 
en kjent sak at for å klare å kjøpe 
ut spillerne som er kommet til 
klubben, må vi ut med ganske 
store beløp, noe vi selv ikke er 
herre over. I den forbindelse har 

«kh måttet ta opp lån. Med tanke på 
Brye innmeldinger i klubben, er 
det nødvendig med en startkapi
tal. Vi håper derfor på at våre 
medlemmer og supportere vil 
være med på å yte et beløp, Stort 
eller lite, slik at vi har mulighet for 
å få det beste laget.

Bandygruppa har gjennomført 
et jubileumslotteri i løpet av en 
måneds tid. Det har vært en fan
tastisk fm organisering av lotte
riet - som på tross av lodder til kr. 
200.00 er solgt ut. Det skulle bli en 
god slump penger i en kasse som 
ikke er kjent for å renne over. Gra
tulerer med jobben.

Håndballbanen vår ble tatt i 
bruk i vår. Her kryr det av jenter 
og gutter hver eneste dag, ofte da
gen lang er den i bruk. Også uten
om de faste treningstidene har det

li
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Porsbladet er igjen ferdig for 
godt samarbeid med kommunens andre gang i år. Vi har ikke hørt 
folk om banene, Og vi må si takk sd mye fra våre lesere av verken 
for all hjelp. Men uten Egil til å gå r^s eller ros. Vi kjører likevel vide- 
og pleie anlegget, ville ikke sta- re på den linjen som vi har måttet 
dion sett ut som den gjør i dag. Vi gjøre de siste gangene, purring og 
kan være glad for at vi har folk atter purring.
som er villige til å bruke så mye av 
sin tid i foreningens tjeneste.

La meg til slutt si et par ord om 
fotballskolen som ble arrangert 
tidlig på sommeren.

Ca. 70 gutter -1 jente-var med. 
Vi hadde topp instruktører som 
gjorde jobben uten godtgjørelse. 
Arrangementet gikk prikkfritt, 
noe også TAs representant ut
trykte på avslutningen. Som 
kjent var TA hovedsponsor for ar- 
ransementet.

Dette var så positivt, etter min 
mening, at en slik skole må plan
legges også for neste år. Roy og 
Morten har all ære av årets.

Så krysser vi fingrene for alle 
våre aktive nå når høsten kom- 
mer- DUDDI

U ICI6 ff' neste nr. må være red.
ri UOI\ ihende innen 1. oktober.

BLADKONTINGENTEN!

Redaktør: 
Gudmund Madsen, 
Grønstensgt. 14 
3900 Porsgrunn

Kasserer: Hans Haukenes, 
Bjørntvedt, Skien

I redaksjonen: 
Bjarne Halvorsen 
Birger Gundersen 
Lars Rolf Hegna

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri, 
Porsgrunn
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vært folk i aksjon på banen, noe 
som skulle være bevis for tre- 
ningsiver og innsatsvilje. Vi 
skulle derfor være godt forberedt 
når lagene våre går ut i cup-ar- 
rangementer før serien tar til 
igjen.

Det har vært arbeidet meget FRA 
godt med fotballbanene våre. Ho
vedbanen er blitt riktig bra, og 
den nyeste treningsbanen kom
mer seg også fint. Det har vært et
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NYTT FRA TURNGRUPPA tanæte å WæStallgruppa
Porsbladet
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TRIMMTUR

til Hilsen Sigrunn: Thorunn

Kretsturnstevner
Årets turnstevner ble i år avviklet 
i Tønsberg søndag 27. mai. Det 
var deltakere både fra Telemark 
og Vestfold. Vi var denne gangen 
svært heldige med været både 
under trening om formiddagen og 
på selve oppvisningen om etter
middagen på Eik gressbane. Pors 
stilte denne gang med en tropp på 
52 damer Berit Schjødt fikk dess
uten lenke utdelt på banen for sine 
27 stevner.

Breiland 4.plass i ball. Det var i alt 
15-16 deltagere i denne klassen. 
Flott gjort jenter. Stå på og tren!

Langesund I.F. Turngruppe har

Pors

* 
* 
*
* 
*

GRATULERER!
Vi viser til nedenstående

ETTERLYSNING
Pors Turngruppe er interessert i å 
komme i kontakt med jenter fra 
partiet 12-16 år som har RØDE 
OPPVISNINGSDRAKTER de vil 
selge. Ta kontakt med Ragna tele
fon nr. 95363.
Hilsen Sigrunn

NORGES BOKSEFORBUND
na AciaicKs- «<<mi ocirc usoatncw

Kul IJ.05.84
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nassen, Ivar Olsen, 1. varamann: 
Vidar Kristiansen, 2. varamann: 
Gunnar Ohren.

—

Turgruppa slo til igjen med sin 
årlige trimmtur.

Turen var lagt til fredag 16. 
mars, og det var litt av en gjeng 
som møtte opp ved startstedet 
ved skolen kl 18.30.Værgudene 
var med oss. Det var milt og fint, 
men desverre ikke spark- eller 
rattkjelkeføre. Det var nok mange 
som hadde ønsket seg det. Det 
setter gjerne « en spiss» på turen. 
Men vi gikk i god mars fart opp 
til toppen, og da var det selv
følgelig rast i bakken. Alle var 
tørste og det gikk en del 
’brus’.Det ble vist mange raster 
etterhvert, for de som gikk forut 
kom sist i mål, men det er helt 
natturlig pa disse turene.

På klubbhuset var alt klart og 
festkomiteen tok i mot oss og ser
verte deilig lapskaus. Orkesteret 
«Crixie» spilte for oss til langt på 
natt, og nok en gang har vi hatt en 
festlig kveld.

Og nå oppfordrer vi alle i turn- 
gruppa til å bli med neste gang. 
Det blir morro.

7. Utmerkelser. Innsatspokaler 
til P-12 og G-12 gave fra Grant 
Teigen. Likeledes vil han gi sta
tuett til den, de første som får 15 år 
på seniorlaget.
Utmerkelser til: 5 år: Tone Stene, 
Ellerun Hellerich, Trine Skilbred, 
Turid Hiis,Gro Jørgensen og Gro 
Haukedal. 10 år: Ellerun Helle
rich, Trine Skilbred, Turid Hiis, 
Gro Haukedal og Gro Jørgen- 
sen.Innsatspokaler: P-12: Anette 
Zakariassen, G-12: Rune Myhre, 
P-14: Ann Kristin Blikra, P-16: 
Layla Saksen,D : Trine Skilbred.

8. Avslutning. Duddi hilste fra 
lemmer: Gro Haukedal, Johan Jo- Hovedforeningen.

- _ i Formiddagen ble brukt til
beskjed om å følge etter bilen til handling og til og se seg litt om i

Nytt fra turn...
Forts, fra side 4
Klasse under 12 år: Vegar Robert- 
sen, Urædd.
Klasse under 14 år: Espen Søren
sen, Odd.
Klasse under 16: Arvid Ødegaard 
Jensen, LIF 

k Fra Pors deltok i klasse under 
"12 år: Stig Amundsen 2. 
plass.Thomas Realfsen 4. plass. 
Morgan Sørensen 7. plass.
Fra Pors deltok i klasse under 14 
år: Thor Øyvind Ødegaard 5. 
plass.

Det var premieutdeling etter 
konkurransen og det var satt opp 
3 premier en i hver klasse. Disse 
var gitt av T.I.K., Manlige- og 
kvinnelige veteraner KM-me- 
sterne fikk også sitt KM-merke. 
Dessuten fikk alle turnerne hver 
sin Pors-medalje og diplom.

Etter på var det brus og pølser 
til turnerne og foreldre og dom
merne fikk servert kaffe og 
rundstykker. Konkurransen ble 
greit avviklet i løpet av ca. 2 timer.

1. Vidar ønsket ca. 35 medlem
mer og hovedforeningens for
mann, Duddi Kj. Rød, velkom
men.

2. Valg av dirigent: Gunnar Oh
ren, sekretær Turid Hiis.

3. Gunnar Ohren leste beret
ningen da sekretæren ikke kunne 
møte.

4. Regnskap. Spesifisere 210 - 
290. Vedtatt med bemerkningen 
ovenfor.

“ 5. Innkomne forslag. Et forslag 
fra styret om å utvide styret med 2 
medlemmer, fra 5 til 7, ble vedtatt.

6. Valg. Formann: Teddy Lien, 
Nestformann: Britt Knudsen, 
Kasserer: Siri Realfsen, Sekre
tær: Karin Hansen, Styremed-

*
*
* pede og ønsker han lykke til 
J i N.M.
****¥¥¥¥¥*¥*¥4¥4****
^^^>^-¥->¥--¥ ¥-¥-¥■¥-¥■¥-¥■¥■¥-¥■¥*
* *
* I anledning årets Porsdag, *
* ble det lagt i slipper angåen- *■ 
Jde abonnement av Porsbla- J
* det, som ble delt ut forskjel- *
J lige steder i byen. *
> Særdeles hyggelig var det >
* at blant nye abonenter, fikk *
> vi en abonent fra Trondheim. >
* Under hans navn og adresse*
J sto det: J
* VELKOMMEN TIL LER-*
JKENDAL 1 1985 J
* Nå er det opp til dere gut-*
* ter at vi virkelig kan treffes J
>der. >

hovedstaden. Været var ganske 
bra så det passet fint å gå på’ 
shopping.’Da buttikkene stengte 
ved 2 tiden samlet vi oss ved bus
sen igjen og vi kjørte ut av byen og 
opp til Frognerseteren hvor vi 
hadde en bedre middag. Men da
gen går jo så alt for fort’så det ble 
tid for å pynte seg litt. Vi skulle jo 
på teater og mange tok finkjolene 
på.Vi hadde bestilt billetter til 
6-forestilIingen på ABC-teateret. 
Forestillingen vi skulle se var Ei
nar Schankes Revy-83, og den vi
ste seg å være ganske morsom så 
latteren runget mang en gang.^4 
Forestillingen var slutt litt overW 
kl. 20.00, og vi hadde blitt enige 
om å ta bussen rett hjem etterpå, 
så det ikke skulle bli så sent. 
Bussturen hjem gikk fint og vi var 
hjemme i Porsgrunn ved 11-^12 
tiden etter en alle tiders tur.

Referat fra årsmøte 2.5.1984
Thorunn. Turen skulle nemlig gå 
til Thorunns hytte ute i Ormefjor
den. Da vi hadde kjørt ca. Vz time 
utover i Bergsbygda, satte vi fia 
oss bilene og ble fraktet i pram 
over til hytta som lå nydelig til på 
en liten holme helt for seg selv.

Solen stekte godt ute på sva
bergene, og det var flere av dame
ne som tok seg en dukkert, tror 
nok det var litt kaldt. Så gjaldt det 
å få varme på grillene. Og etter en 
del om og men, ble det også mat 
og få. Thorunn hadde også i år 
med trekkspillet og sanger, så det 
ble god stemning etter hvert.

Men kvelden gikk fort og solen 
begynte å gå ned bak fjellene, så 
det ble tid for å reise tilbake til 
bilene. Men det ble også i år en 
vellykket sommertur.

KM for gutter i 
Stridsklevhal len

Pors Turngruppe sto som ar
rangør av KM for gutter i Strids- 
klevhallen lørdag den 10. mars. 
Konkurransen het egentlig KM- 
for lag, men på grunn av liten del
tagelse, ikke nok til at det kunne 
dannes lag, ble det et individuelt 
KM. |
Daniel var dagens konkurranse- 
leder og åpnet stevnet, deretter 
gav han ordet til Kjell Lars And
reassen som kom med en hilsen 
til turnerne fra turnkretsen. Han 
er forman i Telemark Gymn. og 
Turnkrets. Så fikk Ragna ordet og 
hun ønsket alle, på vegne av Pors 
Turngruppe, lykke til med kon
kurransen.

Det deltok 14 gutter fra Urædd, 
Odd, Langesund og Pors. Det ble 
turnet i 2 apparater av gangen og 
med 2 dommersett. Det ble turnet 
i ringer, skranke, svingstang, 
h°PP, frittstående og bøyle- 
hest.Og det var mye fin turning å 
se.

Vinnere av konkurransen og 
dermed kretsmestere ble:

Forts, side 5

Teatertur
Turngruppa arrangerte i år en

Barneturnstevnet var det den
ne gang Urædd som arrangerte. 
Stevnet ble avviklet på Kjølnes 
stadion 3. juni. For en gangs skyld 
ble også barneturnstevnet av
viklet under ganske fint vær. Men 
banen var klissvåt etter alt regnet 
før, så det var mange våte rumper 
å se.Fra Pors var det 43 deltagere 
som fordelte seg slik: Piker 12-16 
år 8 stk., piker 9-12 år 25 stk. og 10 
gutter. Tilsammen var det 1244 arrangert debut-konkurranse 
deltagere fra hele Telemark. Pors RS-enkelt-apperater 5/6. 
hadde denne gang en jente som hadde med noen jenter som gjor- 
ble ropt opp på banen og kunne de det virkelig bra i konkurran- 
komme fram og få sin 7-års med- sen. Det var i kl. junior: Inger We- 
alje. På dette stevnet var det også stergård 1.plass i bånd, Trine Ei- 
mange tilskuere som kunne glede lertsen 2,plass i ring og Lena 
seg over mange fine oppvis ~~ 
ninger.

Sommertur
Turngruppa kunne invitere 

medlemmene sine til en etter
hvert tradisjonell avslutningstur busstur til Oslo. Turen var lagt til 
før ferien, onsdag 6. juni. Med- lørdag 4. februar. Turen gikk fra 
lemmene hadde heller ikke denne Epa kl. 08.00 og det var ialt 42 
gangen fått opplyst hvor vi skulle, stykker med på turen. Bussen ble 
Det eneste var at vi skulle møte dermed helt full og det var høy 
med bil ved jernbanestasjonen i stemning i bussen innover selv 
Porsgrunn kl. 1700 og ta med seg om det var ganske tidlig en mørk 
grillmat samt kle seg i turklær. vintermorgen. Thorun hadde og- 
Været denne ettermiddagen var så med seg trekkspillet samt noen 
kjempeflott og det var varmt og sanger, så vi prøvde oss med litt 
deilig, så alt tegnet til å bli en flott allsang. Turen innover gikk fort 
tur. Det var i alt 26 damer som og vi var i Oslo alt ved 10-tida om 
møtte ved jernbanen til avtalt tid. formiddagen.
Vi fordelte oss i bilene og fikk

«r h.j«l fortj.aV.
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: Gratulerer
*
* Porsbladet vil herved * 

gratulere vår Porsgutt Rag- *
* nar Anundsen med gull og *
* hans fine innsats i årets J 
> Olympiade for handicap- >
* pede og ønsker han lykke til *
J i N.M. J
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Nytt fra håndballenAUN

LEWSJONTlf. 54922
tr

Porsgrunn

- • --PorsgrunnByens mest populære

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISKUNDOMSBUTIKK
Tlf. 52506 - 52507

TOYOTA

A.N.Funnemark

1

PARKRESTAURANTEN våre lag i sterk konkurranse med bS ® 
bl. a. flere godt organiserte Oslo- fe 'k 
lag. F h: ■Komm. for Norsk Tipping A/S

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

råtken
Autorisert Installatør

Porsgrunn

Gå til

en *

5

IKr.

<Suksekrokeh
______________ 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

I Skagerakcup i Kragerø hadde 
vi med 7 lag. Piker 14 år vant sin 
klasse uten videre motstand, et 
sterk lag å bygge videre på.Gutter 
12år kom på en imponerende 2. 
plass. Ellers flott innsats av alle

Som det går fram av årsberet
ningen har Pors håndballen vel 
hatt sitt mest framgangsrike år til 
nå, med kretsmesterskap for 12- 
års pikene og opprykk for dame
ne til 4. div. som høydepunktene. 
Dette , og ellers meget flott inn
sats av alle innvolverte i året som 
har gått, kan vi vel i stor grad tak
ke det gode miljøet vi har fått i 
Porshåndballen. Målbevisst job
bing av såvel spillere som trenere 
gir resultater.

Heller ikke på vårsida har spil
lerne våre ligget på latsida, inn
satsen i vårens cuper har vært 
formidabel.

Henri Hippo cup i Kristiansand 
gav seier til 12års pikene, med bl. 
a. Danmarkstur i premie. Piker 
12år kom til kvartfinalen. Vi del-

andre lagene våre.
Stridsklev cupen ble nå alikevel 

rosinen i pølsen for Vestsida-fol-
denne gangen, men vi har tid til å 
vente til solid trening gir utslag i 
tellende resultater. Slikt tar som 
kjent noe tid. Pors fikk pokal som 
turneringens beste klubb. Pre- 
miebordet på Stridsklev var hel-

Forts. side 11

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

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Vestsiden
Blomsterforretning

Egil Hiis 
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn

Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

REFLEX
Torggt. — V. Porsgrunn

llw IWWRW WA1UMHJHI

Telefon-51632 — 3900 Porsgrunn

I
■ De får alt hos oss!

K

av disse kampene, både Porsera- 
ne på banen og på sidelinja. 14års 

semifinale "i piker Mår mot guttene fikk ikke poengplass

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

//JORGEN ?
NENSET, 3900 PORSGRUNN 

Tlf. 95 847 - 97 506

1

I- )

"

I Bamble lekene hadde vi igjen 
med 7 lag. Denne turneringen er 
etter hvert blitt en kjempeturne- 
ring med svært god deltagelse. 
14års pikene vant sin klasse igjen, 
i finalen feide de motstanderen, 
Kløfta, av banen med overlegen 
seier. Denne gang var det 12års , 
pikene som nådde Kvartfinale. 
Imponerende innsats også av de

Piker 10 år: Bak fra venstre: Eirin Lemika, Gry Øya, Gry Blomhaug, Bente 
Olsen, Siv Lemika, Juliane Fredin, Kine Svarstad. 1. rekke: Cecilie Olsen, 
Beate Gundersen. Siv Rita Svendsen, lagleder/trener Gro Tveit.

ket. Da var det moro å være Por- Erkefiende Stridsklev, og piker 
ser. Eller hva sier dere til 1. plass 16år i kamp om 3. plassen. Gjen- 
piker lOår, 1. plass gutter 12år, 1. nomvåte av svette og med ban- 
plass piker 14år, 2. plass piker kende hjerte gikk yi seirende ut 
12årog3. plass piker 16år. Vi hus- ’ ’*"1‘
ker enda nervepirrende kamper 
som i

ta-

&

■ J b tv
Gutter 12 år: Fra venstre: Anne Elisabeth Hansen (trener). Bakre rekke: Stian 
Haug om, Hans Fredrik Hansen, Morten Hagøy, Kristian Grotnes Halvorsen, 
Marianne Olsen (trener), Basse Hansen (lagleder). 1. rekker: Frode Stenhjem, 

tok ber med to 12årslag og to 14års Torgeir Vestergård, Jørn H. Lien, Tom Benjaminsen, Kai Benjaminsen. 
Plkdae' f

_/^^.Aspelin W/
Stormbull Porsgrunn A.S

Tidl. Johan Jeremiassen A.S Teit. 035/ 54 052
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gere arbeid i toppklubbene Arse-

EN SUNN OG GLAP GUTT

JWB

tø

CTZnZIZZZZZl—.------
O O c o i ar igjew

gjelper også jenter - selv om 
Vf FOR TteN PESSVERRE IKKE HÅR 
NOEN JENTEFOTBALL- P.G.A. LEPERMANGEL?

Stathelle, bør Einar få en fin kon
kurrent og makker på treninga.

HtLSEN
PORS JUNlOWrølNG

«Team Crawford.«
Mange lurer vel på hva dette er 

for «flotte greier». Til alles skep
sis: Noe positivt for Pors! Etter et 
par vanskelige første måneder i 
vår klubb, er vi noen få personer 
rundt Crawford, som har til hen
sikt å hjelpe ham og Pors med 
trivsel og bedre fremtid. -Ansvar 
og åpenhet er nøkkelord vi arbei
der etter, samtidig som vi prøver å 
avlaste vårt styre med oppgaver 
utenom det daglige for å styrke 
klubben - både økonomisk og 
sportslig. Personlig er jeg med 
her sammen med Thrond og 
Realf, samt representanter fra 
styret. Personlig er jeg svært inte
ressert i å bruke en interessert 
Crawfords kunnskaper fra tidli-

PROGRAM o
J3ÅRNA OG UNGPOMMEN- 

OG GUTTER-ER' 
mMTfpEN 1 VARMNPEE!

som han kan fortsette læretiden 
sin på Hydro, ser jeg som en styr
ke for laget! Selv om han har vært 
et friskt pust for oss, er det svært 
vanskelig - om ikke umulig å bo 
på Rjukan og spille fotball i Pors. 
Den prestasjonen han har gjort i 
våres,sier vel egentlig hvor mye 
talent det bor i gutten! Hyggelige 
overraskelser har også Jarle og 
Hans O. vært - selv om sesongen 
kan bli lang og hard for unggutter. 
Tålmodighet med seg selv - tål
mod og vilje til å komme igjen når 
det går litt imot, er svært viktig for 
disse ungguttene. Birger har også 
fått vise at det bor mye fotball i - 
på litt sikt får vi sikkert mer nytte 
av en slik spiller. Lars har variert

ging har vel ikke vært den aller 
beste, men også han viste mot 
Ham Kam at han vil kjempe om 
en plass i høst. Ikke noe nytt at de 
beste kampane til Lars har vært 
på sweeperplassen. Reidar og 
Lasse har overrasket meg stort. 
Jeg er glad jeg slapp å spille spiss 
mot Reidar, det ser ikke noe gøy 
ut. Lasse vil jeg påstå spilte sin 
beste kamp i den blå drakta mot 
ODD, så vi ser fram til fortsettel-^> 
sen. W

Vi har også flere spillere som 
kan avgjøre kamper, og til høsten 
håper jeg også Pål og Per W.får 
lønn for strevet. Terje Helgeland 
betyr mye for oss, det så vi da han 
ikke var med på slutten av våren.

Gudmund er blitt en 100%- 
spiller etterhvert, gir alt i arbeidet 
og har etterhvert også blitt beløn
net med scoringer.

At Arvid Tveit nå er hjemme 
igjen fra militæret og kan trene 
med oss, er en styrke både for Ar
vid og Pors.
Jo, vi har grunn til å se lyst på 
fremtiden hva spillere angår - det 
gjelder bare ikke å sovne. Fortsatt 
hardt arbeid på trening og i hver 
kamp kan gi oss nok en gocW^

gere arbeid i toppklubbene Arse- noe i våres. Konsentrasjon rundt 
nal og West Ham. Utenom å ta seg fotballen i forbindelse med byg- 
av treningen, tror jeg vi kan få 
svært nyttige tips om hvordan vi 
kan forbedre oss - også admini
strativt. Det er vel ikke hardt å si 
at organiseringen av klubben en
nå ikke strekker til for å bli en 
norsk Toppklubb.

60PT MtLJØ- Vi 1NNBYR PERFOR TlL MØTE $

PORS KLUBBHUS
(JET SIJER NOE PER HVER W

BSG t
VEL MØTT TfL EN HYGGELIG PRAT ©

Hva med høsten?
Etter at jeg i løpet av våren er 

blitt med på A-laget, etter Craw
fords ønske, for å assistere 
Crawford med trening og kam
per, ser jeg med spenning og op
timisme fram mot avslutningen, 
vi har klart å styrke den lille spil
lerstallen, og dette vil gjøre total
bildet bedre til høsten. Ingen bør 
vel betvile at Jan Halvor vil styrke 
forsvaret, som forøvrig har klart 
seg bra, sammen med Reidar og 

hver Lasse bør midten være sterk. Ny- 
komlingene Frode Steffensen fra 
Varegg og Bjørn Atle Nilsen fra 
Skade kommer også i høyeste 
grad til å kjempe om plasser på

TtL PETTE TRENGER Vi PlN HJELP !! 
OGSÅ 1 PORS TRENGER Vi FLERE 
tprettslepere. pu behøver ikke 
HA NOEN SPORTSLIG ERFARING. EN 
ELLER ANNEN POSW1NNSATS KAN 
PU S1KKERT GJØRE 1 KJENNSKAP OG 
VENNSKAP FORELPRE/FORESATTE 1 
MELLOM KAN BTPRA T?L Å SKAPE ET

R

Jeg tar i mot oppfordringen om 
å sende noen ord igjen gjennom 
Porsbladet; og hva er vel mer na
turlig enn å komme inn påA-la- 
gets gnistrende vårsesong i fot- 
ball.Alle som følger med i Pors- 
fotballen må innrømme at resul
tatene så langt har vært langt over 
forventningene, vurdert før se
songen tok til; etter at 4 faste A- 
lagsspillere forlot oss etter siste 
sesong. Å erstatte spillere av kva
litet å la Espen og Capaldi, er ikke 
gjort over natten, særlig når vi vet 
at Pors måtte avgi dem GRATIS 
også. Begge var spillere av 
100.00-kroners-klassen til andre 
norske toppklubber -noe klub
ben vår måtte se langt etter.

Vi kan jo spørre oss om årsake
ne til den overraskende tabellsi- 
tuasjonen så langt:

Hardt arbeid under Crawford, 
som får maksimalt ut av 
spiller er et nøkkelord. Stallen i 
våres har vært minimal - spesielt 
hva kvalitet angår. Vi må bare 
innrømme at vi krysser fingre i 
hver trening og kamp for å unngå elveren, og i Geir Arntsen fra 
skader og gule kort. Se bare hvor 
ille vi var ute etter Terje Helge
lands skade mot Jerv, og Lasses 3 At vi i tillegg i disse dager endelig 
gule mot ODD. har fått ordnet Rune Bergan ned- ___________ ................. o *____

over fra Rjukan, slik at han kan kamp kan gi oss nok en goc^ 
trene med Crawford samtidig sportslig sesong. Vi holder bena 

på jorda og kjører videre med 
tanke på en kamp ad gangen. At vi 
ikke har cup i tankene, bør gjøre 
konsentrasjonen enda bedre. På 
det tidspunktet vi møtte Ørn i 2. 
runde, forstod vi Crawfords be
slutninger med tanke på skader 
og gule kort. Til Ullevål hadde vi 
vel ikke kommet likevel, selv om 
det betyr økonomi å avansere i 
cupen.
Til slutt ser både jeg og spillerne 
fram til 2 ukers ferie nå. Spillerne 
har lagt ned hardt arbeid til nå, og 
trenger en avkopling. Samtidig er 
det viktig å konservere formen. 
En hard høstsesong står for døra - 
der jeg håper ikke minst Publi-

Forts. side 11
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KJEMPEINNSATS!
Distriktets støkte

GunnedeteSjf&reb

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

Så la oss ønske hverandre et 
godt 2. halvår for Porsfotballen. 
Kanskje vi i år får en overraskelse. 
Hvem vet?

TRIM PORSERE!
Ta idrettsmerket i år 
på Stadion!

FORSIKRING
Norske Folk Norges Brannkasse 

- forsikrer alt du er glad i

i 
F

Gutter lOår tar Anne Elisabeth 
Hansen seg av. Basse Hansen 
Trener 12års guttene og Martin 
Stenehjem har 14års guttene. 
Takk for innsatsen.

A-stallen med lan Crawford 
ispissen, har til nå vist at avisenes 
gravtale over vårt a-lags mulighe
ter i sesongen 1984 var feilaktig.

Våre gutter har ved en laginns
ats og kjemping fått noe inn i laget 
som det er år siden vi har hatt. Vi 
klarte også i år å bli med i Tippe- 
cupen noe som sikkert ingen 
hadde regnet med.

Vi velger fortsatt å være reali
ster, og vår målsetting foran se
songen var å holde seg i 2, divi
sjon, noe vi til nå nesten har klart. 
5-6 poeng til og vi er sikre på å 
beholde plassen. Lykke til med 

^høstsesongen Crawford & co. 
^Styret satte i år ned et miljøutvalg 

som skulle jobbe rundt spillernes 
damer/koner/unger og som vedI.

og spilleglede de viser er kanskje 
den viktigste ingrediensen 
framgangen vår. Vi gleder oss 
en ny sesong.

I sesongen 84/85 deltar Pors 
med 9 lag i serien, et mer enn i 
forrige sesong. Piker 12år (21ag).

fe

godt arbeid har vært med på å la
ge den lagånd som vi har fått.

Jr. avd. jobber meget bra, huset 
ved Porsgrunnsveien har de snart 
nyinnredet sammen med god 
hjelp fra senioravd. Ellers har jr. 
styret også vært meget aktivt.

Økonomisk har vi det hardt, 
men vi håper at med visse aktivi
teter utover høsten skal kunne få 
inn en del nødvendige midler.

Som sikkert alle vet, så har fot- 
ballavd. i år en samarbeidsavtale 
med Norsk Rikstotto og postver
ket. Den kanskje beste avtale vi 
har hatt til nå i fotballavdelingens 
historie. Vi takker våre reklame- 
partnere for godt samarbeide til 
nå.S a m v i rte H a g

Mot topp....
Forts, fra side 8
kum støtter opp om laget. 4-5000 
tilskuere på hjemmekampene 
skulle vært gjennomsnittet når vi 
er med i toppen. Det er jo den at
mosfæren vi opplevde mot Odd 
og Ham Kam vi forbinder med 
FOTBALL, og som er med på å 
inspirere spillerne til å ta ut det 
lille ekstra. Da har også folk på 
tribunene det gøy.

Det er beklagelig at jeg måtte 
slutte å trene småguttelaget midt i 
sesongen. Man får jo følelser for 
disse ungguttene som jo så gjerne 
vil bli gode spillere en gang. Jeg 
ser fram til en uke i Danmark i 
slutten av juli som jeg har lovet å 
være med lenge nå, og håper det 
kan løse seg med en trener for 
dere til høsten.

God sommer til alle - vi møtes 
til en spennende høstsesong - der 
ingen av våre motstandere har 
skremt oss. Jan Magnussen

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

kommende sesong. Vi vil trenge 
.. . 0 en del mer penger i 84/85 for å få
Nytt fra handballen ... endene til å møtes. Derfor må vi
Forts, fra side 7 ane være flinkere til å betale tre-
ler slunkent da pikene og guttene ningsavgiften og medlemskon- 
våre hadde forsynt seg.

16års pikene var i Oslo i Bøler- 
cup for å forsvare vandrepokalen 
som de vant i fjor, men det ble 
dessverre «bare» en 2. plass her.

18-19 august går Pondus cup på 
Borg, og 24-25 august er det Por
selens cup på Kjølnes. I disse cu- 

_ pene l±«xi v± t
^gynner å bli store.

Framgangen i denne sesongen 
har vært gledelig, noe vi ikke 
minst kan takke dyktige og entu
siastiske trenere og lagledere for.

og guttVné våré. Den^Ueningsiver mulig > M» håndballgrupp. I 
‘ 2 Pors. De fortjener all honnør for 

i innsatsen, og de fortjener navnet 
til sitt i Porsbladet: Gro Tveit trener 

lOårs pikene, Beate Kristiansen 
12års pikene, Tone Stene 14års 
pikene, Vidar Kristiansen 16års 

lomge sesong. jtikcf pikene og Jens Kåre «Kokki»
piker 14år (21ag), piker 16år (Ilag), Asen og Helge Olsen damene, 
damer (2lag), gutter 12ar (Ilag) og 
gutter 14år (Ilag). I tillegg håper vi 
på aktivitetsserie for 10 åringene.

Til sist litt ris. Det sportslige vet 
vi er i trygge hender, økonomien 
må vi jobbe en del mer med i

Bil
forsikring

tingenten vår. Disse midlene er en 
vesentlig del av det vi skal drive 
Pors-håndballen med.

Forøvrig så savner vi noe mer 
støtte fra flere foreldre, vi håper 
flere av dere blir med etterhvert. 
Vi som jobber med håndballen i 
Pors, og ikke minst ungene våre, 

har vf meldt på 9 lag. Vi be- har behov for mer voksen hjelp til 
forskjellige oppgaver innen 
håndballen.

Uten lagledere og trenere som 
ofrer mange timer av sin fritid 

___  hver eneste uke hele sesongen 
Selvsagt, vi har ikke glemt pikene gjennom, hadde, det ikke vært

Pors. De fortjener all honnør for
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■ tning for Pors håndballgruppe

Co til
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SKIENSKIEN
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Ssso service

Brødrene Karisen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 51404 - Porsgrunn

Alfred Sport

Tlf. 53594

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

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

v/ Broen 
Storgt. 84b - Porsgrunn 

Tlf. 50834

Andr. Aaslatid
V. Porsgrunn

SPORTSHUSET
Sykler - mopeder og pfihengere-

| BliOfl
l ueotoiOeno-Qicotcotue

Innsatspokaler sesongen 83/84:
P-12 : Anette Zakariasen, G-12 : 
Rune Myhre, P-14 : Ann Kristin 
Blikra, P-16 : Layla Saksen, Da
mer : Trine Skilbred

VI BRINGER Ring telefon 035-96 913

SSiHandeland
V GARTNERI 

r (150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

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

JflmagBdW
Eneforhandler

seg beholde. Kommende år vil 
kreve en stor innsats av alle «inn- 
volverte» for å bedre økonomien, 
men den sportslige ånd som 
hersker innad i gruppa, burde det 
la seg gjøre uten de store proble
mene.

Styret takker for året 83/84. 
Karin Hansen, sekretær.

I det porsbladet går i trykken 
kan vi igjen konstatere at Pors ble 
beste klubb i PONDUS-CUP på 
Borg 18.-19. aug. P-10 fikk 1. pr., 
P-12 fikk 1. pr., P-14 fikk 2. pr. 
og Damer en solid 3. pr. Guttene 
viser også en solid framgang. 3. pr 
på G-12 og 2. pr. til G-14 etter 
flott innsats.

Dessuten, i Bøler-Cup i Oslo før 
sommerferien, der P-14 deltok, 
kom disse hjem igjen med 2. pr.

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

Lise Hegdal med på laget mot 
Vestfold.

Treningen har i år som tiligere 
foregått på Vestsiden Skole, i 
Porsgrunnshallen og i Eidanger- 
hallen (damelaget). Det som årlig 
skaper problemer, er økonomien. 
I denne sesongen har medlem
mene vært igang med bingo, ka- 
kelotteri, loddsalg, rebusløp 
anonsetegning og mere til. Tre- 
ningsavgiften har øket til kr. 
100,-. Finanskomiteen har beståt 
av Britt Knutsen, Siri Realfsen, 
Teddy Lien, Basse Hansen og Tu
rid Hiis. Valgkomiteen har bestått 
av Teddy Lien, Turid Hiis og Tri
ne Skilbred.

Konklusjonen som gjentar seg 
år etter år, er at håndballgruppa i 
Pors er i stadig vekst. Aktiviteten 
blir større og større for hvert år - 
og flere og flere av Vestsidens 
unge fatter interesse for hånd- 
ballsporten. Men det pålegger oss 
store oppgaver for og kunne hol
de på alle lag som er med i dag. 
Arealbehov og treningstid er det 
lite vi kan gjøre noe med, men so
sialt og spillemessig er det selv- 
sakt opp til de som sitter i styret 
og de som spiller. Med målbevist

.8» ANDMa 
CTottilsen s 

/«aifPOPSMUHN
Brustrøket - Porsgrunn 
Telefon 50 937

APCPTTOtX

Ved siste årsmøte ble følgende 
valgt inn i styret:

Formann: Vidar Kristiansen, 
nestformann: Brit Knudsen, kas
serer: Siri Realfsen, sekretær: Ka
rin Hansen, styremedlem: Gro 
Haukedal 1. varamann: Kjell 
Knudsen,2. varamann: Gunnar 
Ohren.Det har i perioden vært 
avholdt 4 styremøter.

Pors håndballgruppe kan for 
sesongen som er gått, utvilsomt 
se tilbake på den beste sesongen i 
gruppas historie. Vi er nå oppe i 
hundre medlemmer og omtrent 
alle disse er å finne på håndball- 

gfcanen. Fra åtte år og oppover er 
^let jenter og gutter som trener 

jevnt og trutt, med en slik interes
se og rekruttering kommer også 
resultatene. Beviset har vi: G-12 
3. plass i sin pulje, P-12 (1) vant 
puljen, ble KRETSMESTERE. 
Laget besto av: Grete Håkonsen, 
Anette Zakariassen, Eli Stokke, 
Tanja Kristensen, Anette Moulin, 
Vibekke Vrålid, Julianne Moen, 
Karin Elstad, Laila Olsen og Lise 
Petersen.

P12(2) 3. plass i sin pulje. P14(l) 
vant sin pulje, ble nommer 3 i 
sluttspillet. Pl4(2) ble nummer 6 i 
sin pulje. P16 2. plass i sin pulje. 
D-5 3. plass og opprykk til 4. divi
sjon. D-7 kom på 7. plass.

^^Håndballbanen på Pors står nå 
^P?rdig, og den er allerede tatt i

bruk. Vidar Kristiansen må få 
æren for den. Uten hans utretteli
ge innsats hadde vi ikke hatt den 
nå. Han sto i spissen for en meget 
arbeidsvillig dugnadsgjeng, be
stående av Teddy Lien, Ivar Olsen 
og Erling Stølan. Aktiviteten på 
banen viser at spillerne hai' satt 
pris på deres arbeid.

Denne sesongen har vi stilt med 
åtte lag i serien. Cupresultatene 
har også vært fine:

PORSELENSCUP: P12 
plass, P18 3. plass, G12 2. plass

SAGACUP G12 1. plass, P10 2. 
plass, P12 3. plass, Damer 2. plass.

DIPLOMISCUP P-12 1. plass, 
G12 2. plass

PD/STRIDSKLEVCUP P-14 1. 
plass, G-12 2. plass.

OFFSETTRYKKERI
Hurtig levering av trykksaker som:

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

|6Yc5| Lang erfaring i faget garanterer fagmessig og skikkelig utført 
— 1 ! arbeid — og levert til avtalt tid!

ffiyklebust Off/cWf hlteffl

UTMERKELSER: 5 år : Tone 
Stene, Ellrun Hellerich, Trine 
Skilbred, Turid Hiis, Gro Jørgen
sen, Gro Haukedal. 10 år: Ellerun 
Hellerich, Trine Skilbred Turid 

3. Hiis, Gro Jørgensen, Gro Hauke
dal.

Vi har i to år hatt 5 stk på krets- 
lagsamling P-14, Siv Lien, Ma
rianne Olsen, Anne Lise Heggdal, 
Anne Elisabeth Hansen og Ann 
Kristin Blikra. Av disse kom Siv 
Lien, Marianne Olsen og Anne

PONDUSCUP P-12 1. plass, 
P-12 2. plass, P-14 2. plass, P-16 2. 
plass.

BØLERCUP P-16 1. plass.
SPAREBANK G-12 1. plass, 

P-14 1. plass.

Trener og lagledeijobbene for 
sesongen 83/84 har vært fordelt på 
flere. Jens Kåre «kokki» Åsen og 
Erik Hansen har trent damelag
ene og P-16. Lagleder for disse 
har vært Helge Olsen og Karin 
Hansen.

Tone Stene har Trent P-14,Be
ate Kristiansen P-12, Gro Tveit 
P-10 og Martin Stenehjem G-10 
og G-12. Kjell Knudsen lagleder 
for D-7.

Ved siden av dette må vi nevne 
at Gunnar Ohren og Kjell Knud
sen har vært aktive som dommere 
gjennom hele sessongen, og Kjell 
Grant Teigen har tatt dommer- 
graden. Vi stiller med dette sterkt 
på dommersiden.

Til kretstinget sente vi Vidar og 
Wenche Kristiansen. Helge Olsen 
og Vidar Kristiansen har vært 
formann - og oppmannsmøte, og 
vår kandidat i valgkommiteen for 
Pors Hovedforening har vært 
Britt Knudsen. Gunnar Ohren har jobbing er styret imidlertid over
vært med i kretsens observa- bevist om at det gode miljøet, re- 
sjonskomite, Tone Stene har vært sultatene og alle medlemmene lar 
i lagledelsen for kretslag P-14.

OMEGA
i takt med tiden!

«tele ra
| JEKLPME

3900 PORSGRUNN
035-50299,54396

A 
s
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referert

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

Moderne klær for deg!

BRUK FAGMANNEN

INTERSPORT

'.TORG<

SKAL 
k1..............   >MESSa7

en butikk i 0-kjeden 
Nordentorget, Porsgrunn

En butikk 
full av 

moteriktige klær 
for hele familien 
til en riktig pris! 

Mer for pengene i.....

pene ble det 2-0 seier, 1-3 tap og 
6-0 seier over henholdsvis Ulf- 
Puiu Finland og Fram Hjørring i 
avslutningsspillet slo vi Østsiden 
2-0 men tapte unødvendig 1-4 i 
16-delsfmalen for Valdmyra fra 
Bergen.

Følgende spillere var med på tu
ren:
Tor Ivar Guttormsen, Jimmy Jo
hansen, Jørn Melum, Thure Fre- 
din, Dag Amundsen, Øystein 
Valle, Ronny EUefsen, Are Han
sen, Tom Gjunter Svendby, Mor
ten Johansen, Tom Erik Johnsen, 
Tom Langvannskås, Per Madsen, 
Jørn Jonsaas Olafsen, Rune Vi
dar Pedersen, Helge Stian Iver
sen, Tommy Steen.

Langrennsutvalget:
Formann: Leif Grønnerød, medl.: 
Jan Helge Larsen Terje Aanesen, 
Paul Rønningen, Thor Semb.

Kampen ble spilt sent på kvel
den og ca. kl. 22.00 i halvmørke 
fikk vi et tvilsomt idømt straffe
spark mot oss. Dermed 1-0 ned
erlag og takk for oss for denne 
gang.

På fredag var det da spillefri så 
vi reiste ut til kysten og badet, og 
på lørdag kveld var det bare å 
reise hjem igjen. I

T. Aanensen
(sekr.)

VINDUER - DØRER - GLASS 
SPEIL - INNRAMMING

Inngang fra Storgt. 
eller Fergegt.

HANDELSTORCET -SKEN
ST ORGT.128 ■ PORSGRUNN

Som lagledere reiste:
Arvid Olafsen, Svend Hansen, 
Jan Magnussen, Hans Ingebret 
Guttormsen.
I Danacup i år kom Pors små
guttlag litt skjevt ut i starten ved å 
tape 4-0 for et Islandsk lag.

Neste morgen var ikke laget til

•nTERSPDRl

DANACUP....
Forts, fra side 1

GLASSMESTER
OLAF A. THORESEN A/S

Torvgaten 12 - 3900 Porsgrunn 
Bokholderi - verksted - forretning 

Telefoner (035) 55313 - 55314

KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

. A/s
Trelast- og Bygningsartikler

Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

å kjenne igjen og de kjempet seg 
til 2-2 mot Birkenes.

Spenningen var stor foran den 
neste kampen mot hjemmelaget 
Hjørring, men det ble dessverre 
et knepet 2-1 nederlag. Derved 
måtte vi finne oss i å spille i 
«B»-sluttspillet hvor vi åpnet 
med å slå Vidar 6-0.

I 16-delsfmalen senere på kvel
den møtte vi et lag fra Trøndelag 
som het National.

God 
parkering

Etter at dagsorden var unna
gjort fikk Duddi Kjellevold Rød

IKANNtJ

adidas støvler
- like kjent som 
fotballen 
selv!

Stort utvalg hos:

Fotballer 
for sommeren 
fra kr.
49,-

Intersport Porsgrunn % 
Meieritorvet - Tlf. 52102

ordet. Hun takket alle de aktive 
for den fine innsatsen i vinter, og 
den fine ånden det er mellom 
skiavdelingen og hovedfore
ningen. Deretter overtok Erling 
Støland ordet. Han overrakte Øy
stein Numme blomster for god 
jobb og flott innsats i hopputval- 
get, både som medlem og som 
formann de siste årene. Øystein 
Numme overlater nå formann- 
sjobben til Asbjørn Larsen, som 
takket for tilliten.

Gudmund Madsen fikk over
rakt Pors Skigruppes høyeste 
utmerkelse «Rugtvedtpokalen». 
Gudmund Madsen kom med i ju
nioravdelingen i 1945 - og har 
vært med siden. Erling Støland 
avrundet det hele med å takke 
alle for god innsats i vinter og( 
godt samarbeide.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 21.30. 
Det ble deretter småprat og hyg
gelig samvær.

Stikk innom 
is=^iimiiiiiiiiinii 

IISBautoutstyr 
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: Pors skigruppe årsmøte j

RADIO &TV
Storgt. 92 Porsgrunn Tlf. 035/55 479

Pors skigruppe årsmøte 
>**¥*¥¥¥¥¥¥¥^*4*^-¥-***********************
Pors Skigruppe hadde årsmøte
11. april -84 på klubbhuset.

Hovedforeningens represen
tant var Duddi Kjellevold Rød. 
Dagsorden ble referert uten 
kommentarer.

Det nye styret fikk følgende 
sammensetning: 
Formann: Erling Støland, nest- 
formann:Karl Erik Lunde, sekre
tær: Tone Aanensen, kasserer: 
Gro Numme, styremedlem: 
Olav Dahle, 1. varamann: Øy
stein Numme, 2. varamann: Ame 
Findal.
Hopputvalget:
Formann: Asbjørn Larsen, medl.: 
Nils Tore Johnsen, Åge Olsen, 
Karl E. Lunde, Hans I. Guttorm
sen, Anders Aasland, Hans 
Dammen, Arvid Olafsen, Ragnar 
Amundsen.

Løypekomite: Formann: Svein 
Barth, medl.: Kjell Knutsen, Ivar 
Kristiansen, Jan G. Helgetveit, 
Tor Halsen, Arne Stenquist, Stei
nar Prytz, Einar Knutsen.
Materialforvalter: Gunnar Thy- 
gesen, medl.: ???????
Materialforvalter: Gunnar Thy- 
gesen, varamann: Egil Kristian
sen.
Arkivar: Eilert Jensen.
Valgkomite 1984/85: Øystein 
Numme, Åge Olsen, Terje Aa
nensen.

FORNY DEGIlO
Moteriktig klipp • 

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 Inneh.: Hege M. Nilsen
HERREFRISØR
Porsgrunn Vest
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Tipping - Video - Lodder
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BOGSTAD MAUD.
pfp PORSGRUND

Porstfrunds Porsclænsfabrik A/b

Myklebust Offsettrykkeri, Porsgrunn

HOT CL

Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme pølser.

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 — Porsgrunn

D-JØRHSTAD
TH. 52 402 
MORDEMTORGET 
JØHHOLT GARTNERI 
Til. 51 344

CO 
8 i m 

I

r. numme’s
blomstersenter

PQRSGRI.JNDS
KLASSISKE
FOSEIEM

Vidar Kristiansen 
Storvg. 77

- .

GA TIL

«BUSSE» 
på Vessoa 

Tlf. 51 729

Norges
Brannkasse 
Forsikrer alt du setter pris på. 
Branntakstbestyrer Skolegt. 2 Porsgrunn 
Anders Bj. Kassen Tlf. 52238 - 50684

Bil
forsikring


