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Småguttefotball:
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Pors ble kretsmestre i fotball i
smågutteklassen. Det holdt med
uavgjort i den avgjørende kampen
mot Bamble, men Pors-gutta nøy
de seg ikke med det. Bamble ble
slått hele 8-1. Stillingen ved pause
sto 2-1. Det var i 2. omgangen det

skjedde, med andre ord. For Pors
scoret Jimmy Johansen fem av
målene, mens de øvrige ble satt
inn av Jørn Olafsen. Are Vegard
Hansen og Jon Ole Bakken — ett
mål hver. Bambles mål ble satt
inn av Stian Wright.
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Jimmy Johansen som scoret fem av Pors-målene i finalen...
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Pors-laget som ble kretsmestere i smågutteklassen. Foran fra venstre: Jørn Olafsen, Jørn Melum,
Ronny Ellefsen, Per Madsen, Ture Fredin, Tor Ivar Guttormsen, Øystein Valle, Tommy Steen,
Helge I. Iversen. Bak: Flemming Lund (leder), Jon Ole Bakken, Jimmy Johansen, Morten Johansen,
Tom G. Svendeby, Are Vegard Hansen, Tom Langvannskås, Arvid Olafsen (leder).
PD foto
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FORMANNEN
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TEXACO
Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i
BILREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

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

I
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.

PORSGRUNNSKINOENE
FILM ER BEST PA KINO

IS onqrunn 8jno
• KINO
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BRUK BYENS
BANKER!
FOR BREVIK, EIDANGER OG PORSGRUNN

Totamarksbonkon
Avdeling av Bøndernes Bank as

DnC

Den norske Creditbank

■ rr» T/
CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

KREDITKASSEN

n

Redaktør:
& Lgi Gudmund Madsen,
ftji Grønstensgt. 14
^7 3900 Porsgrunn

Det er blitt oktober og høst. Våre
vinteridretlsgrupper ser fram til en ny
sesong, og forberedelsene er alt i
AA
gang.
Innendørstreningen
for
Kasserer: Hans Haukenes,
håndball, boksing og ski pågår for
Bjørntvedt, Skien
fullt, og mange av våre håndball-lag
i
har allerede spill sine første kamper i
serien. Vi sei’ fram til resultatene,
I redaksjonen:
forventningene er store.
Bjarne Halvorsen
Fotballen er ferdig med sine
Birger Gundersen
kamper. Del ble ikke noe opprykk i år
Lars Rolf Hegna
heller. Men når vi tenker på hva for al han skulle komme tilbake, som
mange frykter i vår - med de forferde har innbetalt noe på kontoen.
lige overskrifter og skriverier i avis Vi håper fremdeles på Good Will fra
Sats og trykk:
ene - er det utrolig hva laget har våre medlemmer.
Myklebust Offsettrykkeri,
Kontingentinngangen er ikke så bra
prestert. Crawford har gjort en
Porsgrunn
den
burde
vært.
kjempejobb og fåil ul av spillerne det som
knaksimale. Dere har all grunn til å Hovedforeningen har stort sett bare
viere fornøyd med årets serie, gutter. denne å «leve» av, og vi har store
Vi hadde håpet at vi kunne fått
Og så slår vi på - jeg håper alle sam fellesutgifter å dekke. I løpet av året
har vi bl.a. investert i anlegg som presentert vårt I.div. lag på første
men - i en ny sesong neste år.
Junioravdelingen i fotball har reduserer strømutgiftene til huset. side denne gang, men atter gikk
kanskje ikke de helt store resultater å Dette kostet oss 30.000.-. vi har det galt. Tross alt vi har nå
vise til i år. men del er en god bredde. betalt forsikringer på alt vi eier og har kjempet på toppen i 2. div. de siste
årene og vist at vi er Telemarks
og her er fremgang å spore. Smågutt- på omtrent 15.000.-.
Til alle etternølere: konto nr. beste. Hvem ville trodd det i våres
laget er puljemestre og skal spille om
KM. Bra det. Trenerne for de alders- 6251.30.01458 kan brukes. Stort eller etter å ha blitt spådd nedenom og
hjem før sesongen begynte. Det er
bestemte klassene har gjort en god Ute beløp er vi takknemlig for.
jobb og tar sikkert fall der det er
Mange roper nå høyt om en opp- bare så Pors bladet vil herved gra
ønskelig el annet år.
rustning av stadion, nye tribuner, nye tulere med kjempeinnsatsen.
Noe som er spesielt gledelig, er del treningsfelt og ikke minst idrettshall.
La meg til slutt ta med noe av det
arbeid som har vært nedlagt for å få Uten sterkere engasjement fra
som
gleder: Håndballgruppa og
klar Porsgrunnsv. 345. En fin dug- medlemmenes side vil vi ikke få til
fotballavdelingens
junioravdeling har
nadsgjeng har stått på, og med Eigil dette. Vi er helt avhengig av å få inn
klart
å
engasjere
foreldrene.
Dette må
og Ame i spissen må del jo bli resul- kontingenten. Særlig skuffende er det
gi resultater på sikt, og vi skal komme
later. Arbeidsgjengen hadde kanskje å se at mange tidligere aktive og tillilsmer inn på dette i en senere utgave av
^gtt enda flere med på arbeidet. Del personer ser ut til å ha glemt at forbladet.
Også Miljøgruppa i fotballen
Wlr nok ikke vært så mange limene de eningen eksisterer. Foreningen har
har gjort en kjempejobb denne se
har tilbrakt hjemme, de som har hall sendt ut skriv til mange tidligere
songen og fått engasjert mange og på
ansvaret for dette arbeidet. Snakk medlemmer og bedl dem opprettholde
den måten klart å redusere fotballens
med Jan om dere kan være behjelpelig og fornye sitt medlemsskap med bakutgifter i stor grad.
med ett eller annet, og ta dere en tur grunn i sin egen tid i foreningen og i
Og aller sist - damegruppa er i gang
håp
om
at
de
skal
se
hvilken
innsats
og se på resultatet til nå.
igjen
med møtevirksomheten. Nye
I annen etasje er det meningen at vi foreningen i dag gjør. Dessverre har medlemmer har dukket opp på
skal få kontor, noe som er sterkt ikke responsen vært den vi hadde møtene, og vi ser gjeme at enda flere
etterlengtet. Her håper vi å få tak i en håpet på. Om noen av de som har finner veien. Hver annen tirsdag er
del utstyr uten at det skal koste oss mottatt et slikt skriv, leser dette, ville møtedag, og det er planlagt flere hyg
så mye. Er det forøvrig noen som har det være en glede for oss som faktisk gelige ting utover i sesongen. Ta kon
noe brukbart til el kontor, la oss står på døgnet rundt, om de ville ta takt, om du vil være med.
kontakt og tilby sin tjeneste igjen. Vi
gjerne se om det kan brukes.
Duddi
Noe som ikke er like positivt, er trenger alle.
resultatet av «liggerbrevet» vi gikk ut
Det er fremdeles mange som ikke har betalt sin kontingent på kr. 20,med i forbindelse med Jan Halvors
for bladet. Vil dere motta neste nummer (julenummer) må dere benytte
overgang fra Eik. Vi hadde håpet at
vedlagt postgiroblankett straks.
fleré porsere ville være oss
behjelpelig med å få nedbetalt lånet.
Stoff til neste nr. må være red. ihende innen 26. november!!
Det er meget få av de som ivret mest

FRA REDAKSJONEN
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Nytt fra håndballen
I del dette blir skrevet er håndbalifolket godt i gang med ny sesong og
serie-kampene er det som dominerer
aktivitene våre nå om dagen. Lagene
våre har fått brynt nesene sine på
årets motstandere i de respektive puljer med varierende resultat. I de
alders-bestemte klasser har seirene
til nå vært langt flere enn tapene, og vi
store optimister når sluttstrek for
serie-kampene skal settes, dersom
spillernes innsats videre i sesongen
her blir like imponerende. Pr i dag
(1.10) har våre aldersbestemte lag
spilt 14 serie-kamper. av disse er hele
12 vunnet og to tapt, en imponerende
statistikk. Nytt av året i de alders
bestemte klasser er at de to beste i
hver pulje går videre til sluttspill, tid
ligere bare vinnerne. Nårdei gjelder
damene våre som debuterer i 4. div.,
har disse i skrivende stund ikke vun
net noen av sine til nå spilte seriekamper(3), men det har vært jevne
kamper som like gjerne kunne ha vun
net. Litt mer tur samt noe mindre res
pekt for motstanderne, og vi begyn
ner å plukke poeng. Dommere som
ikke er helt på høyde er ting vi må
lære oss til å leve med, det gjelder for
de andre lagene også. STÅ PÅ
JENTER! målet må være å holde oss i
4. div. Damelaget vårt i 7. div. har til
nå tapt 2 og spilt en kamp uavgjort
mot Bamble! Så her kan alt skje i fort
settelsen.
I Porselens-cup i august nådde
ingen av våre lag til topps, vi tapte for
*.
lag vi normalt pleier å slå. så vi
konkluderer med at Porserane ikke
hadde dagen da. Dog spilte piker 18 år
seg fram til en imponerende 3. plass i
sterkt selskap. Imidlertid hadde både
spillere og ikke minst foreldre som
var på plass i stort antall to fine dager
med «medbrakt» ute på grassmattene
i det flotte været. En fm måte for oss
foreldre å bli kjent med hverandre på.
I I.F. TEIEs jubiieumseup i Tøns
berg i begynnelsen av september
hadde vi kun meldt på ett 14-års pikelag. Disse seiers-vante jentene gjorde
igjen jobben sin med bravour, de kom
hjem igjen med en gedigen 1. premie,

Søndag 14. nov. går Spare-bankcupen av stabelen i Skienshallen med
klasser for piker 12-14 og 16 år, og lor
gutter 12-14 og 16 år. 1 denne cupen
har vi pleid å hevde oss godt, i fjor ble
det seier til gutter 12 år og piker 14 år.
så disse to lagene har vandrepokaler å
forsvare denne søndagen. Del skal
også kjempes om pokal lil beste
klubb.

De aller minste skal heller ikke
være glemt. Selv om det ikke er serie
for 10-åringer. trener de med en iver
som er misunnelses-verdig. og det er
uten tvil mange framtidige «storspil
lere» blant disse. Søndag 18 nov.
søndag 30. des. og søndag 10. febr, vil
håndballkretsen arrangere aktivitetsserie for 10-åringene. så da vil det bli
anledning for våre minste til å vise
hva de duger til. Dette er gøy. så vi
oppfordrer Hest mulig foreldre til å
møte opp for å heie fram sine håpe
fulle disse dagene i Skienshallen.
1 slutten av august hadde håndballgruppa bedt foreldre inn til foreldre kveld på klubbhuset for å informere
orn våre aktiviteter. Oppslutningen av
foresatte var formidabel, bortimot 70
foresatte møtte opp. For oss som
driver håndballen inn i Pors var dette
veldig inspirernde og det er tydelig at
det er behov for en større kontakt
mellom foreldre og de som driver
håndballen, på mange plan. Vi hadde i
alle fall en hyggelig og givende kveld.
og spørrelysten var stor blant de
frammøtte. Vi håper at mange fore
satte fikk et bedre innblikk i det vi
driver med i Pors håndballgruppe.
Tanken om en foreldre-forening ble
luftet, og vi håper det kan bli en reali
tet. Oppgavene for en slik forening
står faktisk i kø, det som mangler er at
noen initiativ-sterke foreldre klemmer
ivei og tar kontakt med styret i grup
pa.
Sist onsdag i september samlet vi
håndballspillerne ‘til hyggekveld i
klubbhuset. Vi hadde planer om å
vise video-filmer fra Porselens-cupen
men disse filmene var dessverre øde-

lagt, så i stedet ble vist noen tegnefilmer. På programmet sto også
«Dommeren og Disiplin» og Gunnar
Ohren tok seg av denne posten på en
utmerket måte. Det er tydelig at dette
er aktuelle saker for spillerne, spørrelysten var på topp Pølser, brus m.m.
til innkjøpspris var kveldens meny, og
trengselen i «kiosk-lukene» var til
tider så stor at kjøkken-jentene hadde
sin fulle hyre med å få varmet opp
pølser nok. En ikke ukjent handballspiller av noe eldre årgang, lydende
navnet Turid, sloss godt i pølsekøen,
og sikret seg en kjempe-pølse sonx^
hadde forvillet seg ned i gryta. Til alle
ungenes misunnelse.
Disse kveldene kommer til å være
faste utover i sesongen, sannsynligvis
hver siste onsdag i måneden. Senere i
høst vil vi ta opp Porse-kamper på
video og vise disse på hyggekveldene
våre. Ellers vil programmet på disse
kveldene variere etter ungenes
interesse og hva som til en hver tid er
aktuelt å prate om. Selvsagt også
pølser og brus m.m.
Til slutt litt om økonomi. Sa langt
ser det ut som budsjettet vårt holder,
men det er avhengig av at finans
komiteen er dyktig og gjennomfører
de inntekts-givende arrangement vi
har budsjettert med. Likeledes hapej^
vi al foreldre og andre mteresse^^
viser initiativ i så måte. Brikke-lolteriet vårt håper vi tiest mulig deltar i.
det er vesentlig at delte går etter
planen lor al vi skal komme vel i havn
økonomisk ved sesong-slutt. Interes
serte kan kontakte folk i styret for å
vite nærmere om delte.

Takk for denne gang.
Teddy.

Hopptrening hver mandag på Klyve
skole, gyn. sal. nybygg kl. 17.00 19.00. Torsdag gamle gym. sal kl.
18.00 - 20.00. Årsklasser 7-13 år.

Pors boksegruppe 50 år og Petter Røh
Petersen har overtatt som for formann
Det er skjedd en del i Pors' bokse
gruppe den senere tid. Da gruppa
hadde årsmøte på vårparten, fikk man
ikke valgt nytt styre. Det gjorde man
imidlertid da man forleden avviklet
ektraordinært årsmøte. Det nye styret
i Pors’ boksegruppe har følgende sam
mensetning: Formann Petter Røh
Petersen, nestformann Terje Hansen,
kasserer Frank Jørgensen, sekretær
Jon Paulsen, styrmedlemmer Roger
^kmundsen, Erik Johansen, varamenn
■ans Gulliksen, Basse Karlsen.

gjelder Geir Immingen, Stig Asdal og
David Sanna, samtlige ungdomsboksere. Lovende karer som vi får høre
fra både denne sesongen og senere,
forteller Petter videre. - Forøvrig har
vi en fin gjeng yngre gutter, som er på
vei opp. Disse slipper trolig ikke til på
annen måte enn ved oppvisningskamper og slike ting denne sesongen, men
på sikt har vi avgjort noe å bygge på. I
løpet av et par-tre år har forhåpentlig
vår gode polske trener klart å bygge
opp ny fm Pors-stall.

Vi antydet i sommer at det skulle
være en viss -bevegelse- i boksemiljøet
i fjorden. Dette bekreftes nå. Ny for
mann, velkjente Petter Røh Petersen,
forteller: - Vi har flere nye boksere i
stallen. Det gjelder Geir Østmo, Tom
Lund, Bård Olsen og Per Johnny
Sandnes. Samtlige fra Sundjordet.
Hva Per Johnny Sandnes angår har
han vært borte fra «gamet» noen se
songer, men satser på «come back»
hvis han blir bra i kneet sitt.

Jubileumsstevne i november
- Pors' boksegruppe bar 50 årsjubileum i år og har planer om et jubi
leumsstevne 16. november, forteller
Petter Røh Petersen. Her jobber vi
iherdig om dagen. Vi prøver å få tak i
noe av det beste som finnes av bok
sere her i landet og satser på å få
tyske motstandere til disse - og noen
har vi selv også. Vi prøver i hvertfall å
få til et skikkelig godt stevne i Porsgrunnshallen ved den anledning. Vi
- Vi har vel hatt et lite generasjons har et stevne i februar måned også,
skifte. Flere har gitt seg. Til gjengjeld men foreløpig er det jubileumsstevnet
har vi noen lovende unggutter, som er vi jobber med sier Petter Røh
stevneaktuelle denne sesongen. Det Petersen.

Damegruppa
Ja. så er damegnippa igang igjen
med viste halvdel av 84.
Hittil i år har vi blant annet hatt to
manneking oppvisninger. En i vår
hvor
Cubus
viste
våren
og
sommerens mote. Og en i sep
tember hvor Adelsten viste høstens
mote. Begge oppvisningene hadde
stor oppslutning og gi et fint over
skudd. Også kafeteriaen på bingoen i
sommer må vi si oss godt fornøyd
med.
Men vi har jo ikke bare jobbet,
moro har det også blitt. To festlige
turer har vi vært på. En tur til Storm

så
og
en
til
Grasse.
Og
Danmarksturen da.
22 damer på tur fra tirsdag til ons
dag. det er moro det. Moro var det
også at vi på de to første møtene i
høst fikk 4 nye medlemmer.
4 damer som vi håper vil bli like
glade i foreningen som vi «gamle»
medlemmer er.
Men vi ønsker oss mange flere
medlemmer. Så skulle det være noen
som har lyst til å se hvordan vi i
damegruppa har det, så er de hjertelig
velkommen.
Sekr.

u■

Petter Røh Petersen i aksjon i sine
glansdager som aktiv. Nå er han til
bake i Pors’ boksegruppe - som
formann - og har fått flere nye i stal
len...

TURNGRUPPA
TIMEPLAN 1984 85

Mandag - lille sal
kl. 16.30 Gutter 9-16 år
kl. 17.30 Lett trim
kl. 18.15 Veteraner, tabell
kl. 19.15 Mix-tabell
kl. 20.00 Jazz - gymn. ungdom
Mandag - stor sal
kl. 16.30 Piker 9- 12 år
kl. 17.15 Trampett
kl. 17.45 Piker 13 - 16 år
kl. 18.30 Mosjon damer
kl. 19.15 Mosjon damer, stevnetabell
kl. 20.00 Gla’ trim damer - herrer

Tirsdag - stor sal
kl. 16.30 Mor/far - barn
Forts, side 13
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VELKOMMEN
til våre forretninger!

Vestsiden Ur-Optik
*UWl

Kåre Pettersen

LEV1SJON

Tlf. 54922

Porsgrunn

UNDOMSBUTIKK

ttuksekrokeh
'

.

OTTfNA.S

TOLLNES —Tlf. 96 810
10% på kolonial

Porsgrunn

KLYVEGT. 25 — Tlf. 52 430
Kjøtt — Kolonial

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

KLYVEGT. 1 — Tlf. 50 292
Kjøtt

Byens mest populære

Betraktninger sesongen 1984

KJØTT — DAGLIGVARER

Erik Stwdsrrf

Tlf. 52506 - 52507

Så er enda en sesong ferdig. Vårt
A lag klarte heller ikke i år å ta steget
opp i den øverste divisjon, men spil
lerne med Cramford i spissen har
gjort en kjempejobb når vi tenker på
at vi var spådd nedenom og hjem før
sesongen begynte. Vi var aktuelle for
opprykk eventuelt kvalifisering helt

til
Bærumtapet. og Lynlapet.
Cranford går på enda en ny sesong og
med det forarbeidet som er medført i
år tror jeg at vi kan se lyst på ses
ongen 1985.
Jr.avdelingen har med Jon Skilbred
i spissen gjort en kjempejobb denne
sesongen og har med sitt initiativ til

.
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TOYOTA
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Trelast ■■ htertør
r og byggevarer

16

A.N.Funnemark

, Jr

De får alt hos oss!

Vestsiden
Blomsterforretning

s fe

II

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

w;

B-^kAspelin
Stormbull Porsgrunn A.S

tø
.

...

2__

Tidl. Johan Jeremiassen A.S Teit. 035/ 54 052
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Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

KEFUX

'O -

■

■

Torggt. — V. Porsgrunn

PARKRESTAURANTEN
får De hos

Porsgrunns Auto %

J -i?

FRUKT- TOBAKK
SJOKOLADE

J

Aut. Ford-forhandler

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Tlf. 51150

^JØRGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

. 2B>råtken

Tlf. 95 847 - 97 506

Autorisert Installatør

Porsgrunn

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

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR
Gå til

€E3 1
ÆSPKseii ±
Telefon-51632 — 3900 Porsgrunn
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Komm. for Norsk Tipping A/S

Vallermyrene

H. M. Marthinsen A.s.

-
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ALT I PREMIER OG GAVER
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Hyggelig brev til fotballavd.
Pors fotballavd.
Porsgrunn

Som mor og tilskuer på sidelinja har
jeg lyst til å gratulere Pors med vel
lykket fotballskole og fin avvikling,
og samtidig gi uttrykk for hvor fint vi
syntes tiltaket er. Vår sønn hadde ei
fin uke - alt var bare topp - maten,
trenerne, bilder i avisa, diplomer og
merker! Det som imponerte meg
mest, var hvor greitt alt ble avviklet,
det var tydelig at her var det nedlagt
et grundig forarbeid.
Et annet pluss ved denne forball-

■

u
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skolen var tidspunktet, at den ble lagt
så tidlig i skoleferien. Mange foreldre
har kanskje ikke ferie på dette tids
punktet. og ungene har lett for å bli
gående og drive - men nå fikk de altså
drive med fotball ei uke - veldig posi
tivt. Den andre fotballskolen som
arrangeres her i distriktet, blir jo lagt
til fellesferien, og av den grunn tår
mange kanskje ikke anledning til å
delta, så Pors hadde absolutt valgt et
gunstig tidspunkt.
Vi ønsker lykke til videre og håper
Pors fotballskole er kommet for å
bli'
Vennlig hilsen
Liv Bentsen

oppussing av huset i Porsgrunnsvn.
345. og med dannelsen av foreldrefo
rening lagt en grunnmur som fotbal
len kan bygge på i årene fremover.
Lykke til videre til dere ansvarlige i
jr. avd.
Vi fikk i år et kretsmesterskap i de
aldersbestemte klasser. Det var småguttlaget som klarte brasene. Hjerte
lige gratulasjoner til dere småguttspillere med trener Fleneming og ledere i
spissen.
Fotballstyret nedsatte i året en
miljøgruppe som skulle ha til ansvar å
få et bedre miljø blant de aktive og
ledere og deres bedre halvdeler. Dette
utvalget har gjort en kjempejobb med
Kari i spissen.
Økonomisk har vi dessverre pro
blemer. Dette er ikke noe å skjule. Vi
må begynne å tenke i andre baner når
det gjelder å spare og få inn de nød
vendige driftsmidler. På kanskje
andre men utradisjonelle måter ved
siden av de aktiviteter vi nå har. Et
fotballstyre sitter i dag og tenker bare
penger, og da vi vet at samtlige tillits
menn også har sin jobb å tenke på er
del helt naturlig al tidene for arbeidet
for klubben ikke strekker til. Jeg og
flere med meg går na av og jeg vil
ønske det nye styret som blir (er)
valgt på årsmøtet 7/11-84 lykke til.
PS. En liten ting på slutten som en
erfaring jeg har gjort. Vi har vel
kanskje litt for mange i Pors som kan
kritisere og selv ikke legge to pinner i
kors for å få hjulene til å gå bedre.
Gunnar

ditøsrøn

idrett uten

alkohol

T
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Pors Seniorklubb IS 1c
høstet veldig bifall. Takk skal du ha
Thor. Menyen denne gang var karbo
nade med øl. Serveringen gikk greit
unna og festkomiteen skal ha all ros.
Etterpå ble det servert deilig kaffe og

Lørdag den 6/10-84 feiret Pors
Seniorklubb sitt 25 års jubileum. For
mannen ønsket ca. 80 gjester
velkommen og mintes de som vari
med i starten. Nemlig Aksel Fjeld.
Asbjørn Kjellevold og August Dyren
dal.
Forkvinne i hovedforeningen Duddi
Røed Kjellevold. Rolf Nygård m/frue.
Thor Jensen m/frue samt Erling og
Andreas m/fruer var invitert til
festen. Formannen gav ordet til
«Duddi» som takket for innbydelsen
og roset seniorklubben for det gode
samhold de eldre hadde her. Hun
overrakte oss også en gave fra hoved
foreningen en veggklokke. som
sikkert senere blir å finne i klubb
huset. Pors damegruppe var også
frampå og sendte oss en skjønn blom
sterdekorasjon og ønsket tillykke med
de 25 år.
Seniorklubben fikk også tilsendt en
nydelig blomsterbukett fra Amhild
Weber som også ønsket tillykke og
fremgang videre. Arnhild har jo alltid
tidligere vært tilstede ved alle anled
ninger som seniorklubben har arran
gert. men denne gang uteblev hun på
grunn av sykdom.

bløtekake.

Vi må herved rette en hjertelig takk
til Rossing bakeri, for det var nemlig
dem som skjenket seniorklubben bløt
kakene. Kvelden fortsatte så videre
med dans ut i de små timer efter
musikk av Arnulf Wold & Co. Alle så
ut til å ha det gøy og festen var slutt
kl. 1.

P.S. Prologen gjengir vi her:

Seniorklubben 25 år de «blåeste»!
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Thor Jensen leser sin prolog
Så var det Thor Jensens tur. Han
hadde skrevet en flott prolog over dis
se 25 år som han leste opp og den

Gratulere Porsere - seniorklubben
- de «blåeste» er 25 år - og vår yngste
gruppe i vår 79 årige forening, stiftet
8. desember 1959 og sitat fra proto
kollen - «for eldre medlemmer» - og
om Pors en klar mening. I formåls
paragrafen til «fremme om opprett
holdelse av interesse for foreningen»
- en grunnleggende tanke, videre for
personlig virke for trivsel og hygge» og for Pors nye medlemmer verve å
sanke. Det første møte med 25
fremøtte og over 40 år - før like
stillingsloven - tradisjonelt bare
menn, men det er sikkert ingen som
vil gi disse fremtidstenkeme annet
enn heder - og vil vite hvem. Det
første styret - Aksel Fjeld. Thorleif
Aasland, Asbjørn Kjellevold, Rolf
Nygaard og August Dyrendal, av
navnene det lukter «Vessia» - Pors
tradisjoner av ekte - fortsatt tankevekkene og beste mal. La oss henfalle
nostalge - tenke oss 25 år tilbake det kan av og til være sunt og godt
med
minner,
med
et
tankeeksperiment vi tar handlekorva
- en sykkertur på «Vessia» - «slår hull
på spareboka» og finner. 25 spiker i
en gråpose hos Aasland - Kamferdrops - «Sportsmann» og kanskje
noen appelsiner hos Berulfsen eller
Evensen malingpulver og flekkfjemer

hos Knudsen - gardiner hos Moholt
- ulike strikk hos Olsen og jakka i
vinduet fristende pen. Hos Braarud
lungemos og fiskehandler Halvorsen
makrell - men han antydet at det var
mistenkelig mange «katter» alle
sovnet «Hohn's Kafe» - og den nye
brua fra 1957 var akseptert - Og i
«Smauet» fortsatt mange fant sine
«skatter». Vi stopper der - og flytter
over til klubbhuset på Grønnlands
plass - i mange år vårt sentrale
«Porsehjem», miljøskapende - men
en arv fra en tid vi ikke unner noen før det - mange minnes «Tusten» mccj^
mye spøk og spenn. Det har gått /
bølger - og først på 60 - tallet et nytt
media - fjernsynet - en firkantet og
tidkrevende nyfiken «skjerm», de
ellers så populære kveldene fikk
mange ledige stoler og damer ble inn
budt - man håpet på en virkelig
sverm.
Fortsatt
som
vanlig
styremøter kl. 19.00 - og dansene
møter selskapskledd med håndveske
kl. 20.00 - tyve, fremøte bedret seg smultringer endte av og td med gull
ringer - stiften på gramniofonplaten
gikk varm og dansen i stil 15 til 20 .
1965 var merkeår - I.F.Pq rs 60 år og
Seiliorklubben
jubileum
og
markerte sin rolle og virkdlige jeg. og
overrakte hovedforeninge|i ny Porsefrue - Asbjørn Kjellew Id ønsket
Otto Malmgren tillykke bg et
«Porsehei». 1966 var litt spesiell man fikk overrakt et bilde fra 17. mai
1920 - den første generasjon stilig
antrykne «blå»: Se Porsboken - de er
eksemplarer til ettertanke - heia
Norge - enten vi er damer eller herrer
- store eller små. Først på 70-tallet
mange gode kåsører - Otto Næss Myhre Pettersen - Olav Jøntvedt Tellef Nilsen og julebord, og
stemningen var høy på Lundetangens
Bryggeri og det mot kvelden var
snakk om å stifte Pors Blandende
Kor. 1973 et merkeår-Seniorklubben
fikk
i hovedstyret
..........en representant
— *•«
men
ikke stemme
mecl ta*e og sto1 ”
rett, og i 74 damene fikk adgang til å
kjøpe medlemskort i Seniorklubben Forts, side 11
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Seniorklubben....
Forts, fra side 8
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historisk - og «Duddi» mente det gikk ; ’
lett. Det var ingen tryllekunstner som
sa Sim - Sala -Bim da Erna ble valgt
til sekretær i 76 - og har vært det F
siden, og det ble bevilget kr. 120 til
kaffe - boller og wienerbrød - alt
annet man betalte for var for a følge
med i tiden. Naturlig var det al
Andreas i 1977 delte ut idrellsmerkediplomer - og Gudmund besørget
loddsalg og nummer like sikkert som
Abrcham har figurert i Pors - proto
kollene med ulike verv - aldri notertGudmund Madseu og iniis nøra

B.

•"

<

Abraham like spretten på gulvet.

Forkvinne Duddi Kjellevold og
seniorform. Birger Gundersen.
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rormann Birger Gundersen

Våre to æresmedlemmer Andreas Skilbred til venstre og Egil Olsen
til høyre, sammen med Abr. Christensen, Duddi og B. Gundersen.

Einar Amundsen og J. Kristensen i godt lag.

Vår fotograf Helge Olsen rn/frue (Helge
har tatt samtlige bilder fra festen).

Hilmar i godt lag.

Kjente ansikter

I'1'l^lndpl
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Seniorklubben....

ib 25 fflET J

Distriktets sførzzzixsl
detaljfot

- ulike strikk hos Olsen og jakka i
vinduet fristende pen. Hos Braarud
lungemos og fiskehandler Halvorsen
makrell - men han antydet at det var
mistenkelig mange «katter» alle
sovnet «Hohn’s Kafe» - og den nye
brua fra 1957 var akseptert - og i
«Smauet» fortsatt mange fant sine

Grenland
Samvirkelagets

Forts, fra side 8
historisk - og «Duddi» mente det gikk
lett. Det var ingen tryllekunstner som
sa Sim - Sala -Bim da Erna ble valgt
til sekretær i 76 - og har vært det
siden, og det ble bevilget kr. 120 til
kaffe - boller og wienerbrød - alt
an nei man betaile for var for å følge
med i liden. Naturlig var det al
Andreas i 1977 delte ul idrettsmerkediplomer - og Gudmund besørget
loddsalg og nummer like sikkert som
Abreham har figurert i Pors - proto
kollene med ulike verv - aldri notert
med meter eller sekunder. 1980 1. F. Pors 75 år - Seniorklubben mar
kerte med «Hjallis» på besøk - og til
I.F.Pors - kr. 5000,- i gave, og be
viselig miljøskapende - med påsmørl
loff ifølge protokollen - og som «snad
der» pålegg og «grønt» fra egen hage.
Nøye planlagt og i 1982 de overrakte
kanskje I.F.Pors klubbhus den mest
kjærkomne og verdifulle gave, et
vakkert glass premieskap - et studie
der er som å vandre rundt å se Pors
historie i «Edens have».

Seniorklubbens sekretær Erna til høyre i hyggelig selskap.

<2111

Vi er alle fornavn - og i protokollen
Birger, Hans, Egil, Lars. John. Arne,
Erling og Randi, Solveig og mange
navn. Henny, Elsa, Maria, Aslaug.
Kåre, Werner, Åse, Øyvind. Nils,
Odd, Astrid og mange Iler - noen
minnes med savn. En båt-tur på fjor-
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Stedet med Shell-service Shell bensin on olie
Vi vasker Deres bil med automatvask og underspyler
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k

Full dekkservice med hjulbalansering
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PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest
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Muntert innslag.
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Arne mener gulvet var for tregt, der
for litt PEP ....

....og det viser seg her at det har gjort
underverker!

den i 1983 var særs vellykket - og på
ekte «Vessia-norsk» - «svineheldig»
med været, og en fintelling av med
lemstallet viste 126 betalende - og det
er sikkert enda tiere som følger seg
beæret. Vi retter blikket fremover som 75 åring seniorklubben fortsatt
har driftene iorden - og har fortsatt
mye å gi, ungdomlig pågående med

livserfaring den har nye Porsgenerasjoner mye å fortelle å si.
At Rugtvedtkolen har fått en «bror»
på 100 meter - og Vestsiden skole's
«gymnsal»
gjerne
skulle
vært
«gravid», og tribunen på stadion «flør
ter» med Kjølnes - er omdiskutert
nytekning som hører med i vår
tid.
Forts, side 13
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i takt med tiden!

Seniorklubben...
Forts, fra side 11

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

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

[REKLAME

De yngre burde kanskje av og lil
«stikke fingeren i jorda» - de eldre
kanskje snakke mindre om <«snøen
som fallt ifjor i tråd med utviklingen
~ i
revurdere oppfatninger - for sammen
med ungdommen kunne sitte ved
samme bord. Vi er idrettslig tverrpol
itisk lenkene og har vart opphav i
ulike grupper - og mener all til
I.F.Pors beste, med de intensjonene

■■

3900 PORSGRUNN
^035-50299,54396

cil
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burde vi forsøke å kommunisere - slik
at samholdet gruppene imellom får
skikkelig feste. Med andre ord - la oss
være åpne for nye impulser - spennende og velmente åpenhjertige eller
nye tanker, seniorklubbens måler
positivt og kreativt lenkene - ha det
hyggelig sammen
sammen og det er for
I.F.Pors vårt hjerte banker’!!

Hilsen og gratulerer
sikkert mange hel blå Porsere

Turngr. timeplan...
Forts, fra side 5

kl. 17.15 Nøster 5 - 6 år
kl. 18.00 Konkurransegutter - RS
Tirsdag - lille sal
kl. I6.30 Gutter - Piker 6 - 8 år
kl. 17.15 Trim mosjon
kl. 18.00 Konkurransegutter - RS

Torsdag - stor sal

Th.
kl. 16.30 Piker 9- 12 år
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

SKIEN

Telefoner 20 8G3 — 24 221

kl. 17.15 Gutter
kl. 18.00 RS
kl. 19.30 Stevnetabell. damer

ftliOfl

kl. 20.00 Aerobic

ucotoiOcno-Qleotcotuc

Torsdag - lille sal
kl. 16.30 Gutter

Esso

service

kl. I7.15 RS

Andr. Aasland

kl. 18.45 Piker 13 - 16 år

V. Porsgrunn

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

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

Brødrene Karlsen

De som er interessert
i bilder fra Seniorfesten kan henvende
seg til Birger Gunder
sen.

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 51404 — Porsgrunn

vi BRINGER Ring telefon 035-96 913

S^Handeland

WP GARTNERI
*

Alfred Sport

Husk dugnad i hopp
bakkene hver onsdag
fra kl 17.00, og på
lørdager!

A

S

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

OFFSETTRYKKER!

Bil
forsikring

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

Hurtig levering av trykksaker som:

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

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

fflyklebu/t Off/ethgWtai
HUKEN
6 • 3900
• TELEFON
111! H =1JKH-'!
1!1!PORSGRUNN
MKdiåK1J tl.HJj
j*V (035) 52 275

UNI

Eneforhandler

FORSIKRING

SPORTSHUSET

Norske Folk Norges Brannkasse
- forsikrer alt du er glad i

Sykler - mopeder og påhengere.

Tlf. 53594

Kjøkkenpersonalet i en velfortjent pause.

14

En butikk
full av
moteriktige klær
for hele familien
til en riktig pris!

SISTE NYTT FRA TURNGRUPPA

JNTERSPk

Mer for pengene i....
Ja, så er tiden inne for a finne fram
gym. tøyet og begynne å trimme litt
igjen. Turngruppa har startet opp
igjen etler ferien. Vi har partier for
alle: barn, ungdom, voksne, damer og
herrer. Man trenger ikke ha noe
trening for å begynne, her er partier
bade for de som kim ønsker litt lett
trim samt for de som liker «å stå på
lill». Det som teller er at alle trives i
salen og foler at de tår rørt litt på seg.
All trening foregår til fengende
musikk.
Nytt av året er et parti som vi har
kaldt «'Gla trim». Dette er et rent
mosjonsparti hvor vi innviierer både
damer og herrer til felles boy og løy og
forhåpentligvis også lill gøy. Dette
partiet er hver mandag kl. 20.00 i

i

Nordentorget, Porsgrunn
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Stikk innom
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Meieritorvet — Tlf. 52102

en butikk i Ø-kjeden
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Intersport Porsgrunn
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Fotballer
for
sommeren
fra kr.

Stort utvalg hos:

d 'ddddj

£

adidas støvler
- like kjent som
fotballen
selv!
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INTERSPORT
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BAKERI OG KONDITORI

IIS^BAUTOUTSTYR
K
—^nnnnannnni
God
parkering

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

SKAU

Inngang fra Storgt.
eller Fergegt.

•.rOHGlTCN •«
*O*SQRUHN
.....................
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Moderne klær for deg!

mark på Vestsiden skole, så kom
igjen alle sammen. Dette er gøy. In
struktør av dametroppen blir Reidun
Skilbred og treningen starter opp på
torsdager muligens
i november.
Ragna Lorentzen er instruktør for
damer-mosjon, og de har allerede
begynt treningen på mandager. Mix
troppen starter treningen etter jul og
er ved Elsa Ohren.
Så derfor vil vi tilslutt oppfordn^
alle til å komme seg opp av sofi^P

kroken og bli med oss og trimme.

Sigrun.
gym. salen pa Vessia skolen. Ragna
er instruktør.
Pors Turngruppe står som arrangør
av del voksne kretslurnstevnei for
1985. Nærmere bestemt på Pors
stadion
søndag
den
9.
juni.
Forbredelsene er allerede igang og vi
håper på godt støtte fra alle medlem
mene. Del er nok av oppgaver. Men
vi vil også benytte anledningen til å
oppfordre Uere til å delta på stevnet,
enten
på
dametroppen,
damemosjonstroppen samt nå som er
nytt for Telemark nemlig mixtroppen
for damer og herrer. Pors Turngruppe
starter opp med fellestrening for Tele-

ikke

TENKpa

o

~ trim
Gjør noe
meddetJ

JDRESS-^

RADIO &TV

HANDELSTORGET SK»
STORGT.128 PORSGRUNN

Storgt. 92 Porsgrunn Tlf. 035/55 479

KAI TANGEN
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

BRUK FAGMANNEN
VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING

Å/s

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

IFORNY DEG!!|S
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

GLASSMESTER

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

LANGGT. DAME-0G
HERREFRISØR

Porsgrunn Vest

Inneh.: Hege M. Nilsen

r

r; rfcsiÉB
biomstersenter

a/s lumdetamgenæ*
\

BJ8RMSTAD
TH. 52 482
MORDEMTORGET
JØNHOLT GARTNERI
711. 51 344

rørsa-m

1

GA TIL

«BUSSE«

HOT CL

på Vessia
Tlf. 51 729

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

Tipping - Video - Lodder

PCMGRUNDS
KLASSISKE
PORSELEN. ii
<n
o

Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51 487 - Porsgrunn

z
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Bil

forsikring
Norges^/
Brannkasse
Forsikrer alt du setter pris på.
Branntakstbestyrer

Skolegt. 2

Anders Bj. Kassen

Tlf. 52238 - 50684

Porsgrunn

BOGSTAD MAUD.

A PORSGRUND

M*-” Porsgrunds Porsclænsfabrik A/S

Myklebost Offsettrykker!, Porsgrunn

