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GOD JUL og GODT NYTT ÅR 
ønskes våre lesere!
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Øverst til venstre vår nye bakke på 8-10 m. ved siden 
av våre to guttebakker. Til høyre: Mellomstore og Store 
Rugtvedt.
Bildene nederst viser arbeidet med den nye Telemarks- 
bakken (sentralbakken), så det er ikke bare Pors som 
har byggevirksomhet i Rugtvedtkollen.
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FOR BREVIK, EIDANGER OG PORSGRUNN
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SPAREBANKEN
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BRUK BYENS
BANKER!

Se også vårt store utvalg i 
BILREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

VI utfører
SMØRING - OLJESKIFT 

VASK - HJULAVBALANSERING

EPOKL 
konton

ERO 
kontoi

se
Hipttas.

ADLER /
skrive- og regnemaskiner

CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

KREDITKASSEN

DnC
Den norske Creditbank

03J Toksmarksbonkon
Avdeling av Bøndernes Bank as

VESTSIDEN BENSIN & SERVICE
— HOLLØKKEN & CO. — 

Smedgt. 6 - 8 — 3900 Porsgrunn — Telefon 53410

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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*^FbKemat og delikatesse.

sendt ut en siste purring. Den blir 
tillagt ekstra kostnader etter tidligere 
vedtak i hovedstyret. La oss imid
lertid unngå å begynne jubileumsåret 
på en slik, lite ønskelig måte. Til slutt 
minner vi om årsmøtet. Det er 
bestemt til onsdag 30. januar. Har

Forts, side 7
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Porsgrunnsvn. 345 er nå på det 

nærmeste oppusset. Huset blir 
kjempeflott og vil komme til å bety 
mye. Det har vært lagt ned enormt 
med arbeid i bygningen, og det flotte 
er at det meste har vært gjort på dug
nad. Junioravdelingens folk sammen 
med Ame og Egil (som har gått der 
hele dagen) har vært fantastiske. Vi 
gleder oss til å ta huset i bruk - ja, 
noen har allerede tjuvstartet. I hele 
høst har vi kjørt Bingo i klubbhuset. 
Gruppene må hver gang sørge for 
nok folk til å hjelpe. Resultatet så 
langt har vært bra. Det er blitt en del 
kroner til fordeling på gruppene og 
hovedforeningen. Det vi gjerne 
skulle se, er flere av våre 
medlemmer som bingospillere. 
Uansett om man liker bingo eller ik
ke, skulle det kunne gå an å stikke 
innom som støttespillere. Det vil 
også være en måte å støtte foren
ingen økonomisk, og gjelda er som 
kjent ikke helt liten pr. dag.
Altså medlemmr: ta en tur til klubb
huset og vær med på litt bingospill av 
og til.

Når det gjelder kontingenten, må 
vi medgi at det er skuffende at det er 
en del av «medlemmene» som ikke 
sørger for å betale den. Hvis man 
ønsker å ha noen innflytelse på det 
som skjer og skal skje i foreningen i 
årene som kommer, bør man gjøre 
opp for seg. Mange har altfor lett for 
bare å komme med krav og kritikk 
for det som blir gjort - ofte de som 
egentlig ikke er meningsberettiget 
utfra ubetalt kontingent. - Disse 
burde først og fremst gå i seg selv. 
Skal vi få gjennomført våre store pla
ner om videre opparbeiding av 
stadion, bygging av idrettshall, 
ombygging av Rugtvedtkollen m.m., 
må det mer vilje til innsats på alle 
områder - fra alle, ikke bare noen få. 
Til de som enda har giroblanketten 
liggende, finn den fram, gå i banken 
og betal. Det vil før årsmøtet bli

Vi er kommet gjennom enda et år. 
Foreningen har rukket å bli 79 år. 
Neste år skal vi feire 80-års jubileum. 
Jubileumskomiteen er valgt, og vi får 
håpe at den lager en markering av 
jubileet, selv om vi ikke skal satse 
som vi gjorde for 5 år siden. De 
enkelte grupper og avdelinger vil nok 
sørge for at det blir arrangert et 
spesielt jubileumsarrangement. Det 
skal bli spennende å se hva som er 
gått, hva har så skjedd av viktige 
hendinger? På anleggssiden må vi 
være fornøyd med at vi har fått tatt i 
bruk en håndballbane. Den har vært 
flittig i bruk og har nok vært en med

virkende årsak til at håndballgruppa 
"vår har vokst så kolosalt som den har 
gjort i løpet av året. Det kryr av 
rekrutter til denne gruppa, bare så 
trist at vi ikke kan tilby skikkelig 
treningsforhold hele året gjennom.

Stadion har det også vært jobbet 
med. Selv om ikke så mange møter 
opp på anlegget, nå som 
hovedkampene har gått på Kjølnes, 
bør man være klar over at det også 
jobbes her oppe. Det er gjort mye 
med grasteppet i løpet av sommeren. 
Den siste treningsbanen ble lagt om i 
fjor og tatt i bruk igjen i år. Dette har 
vært veldig bra for de mange lag som 
har hatt behov for treningsplass, og 
den har samtidig kunnet spare 
hovedbanen noe.

Bølgeblikkgjerdet bak tribunene 
har sett stygt ut i mange år. Her er 
det blitt malt en del i løpet av som- 

Jmeren. Når det hele blir ferdig, skal 
det nok bli bra. Edgar og Egil har 
gjort en veldig fin jobb på stadion i 
år. De har spart oss for store utgifter. 
Vi skulle hatt mange flere som kunne 
tatt sin tørn. La oss håpe at det kan 
aktiviseres flere neste år.

Hovedstyret har nedsatt en komite 
til å se på forholdene på stadion. 
Først og fremst har komiteen sett på 
tribunen. Den ble som kjent i vår 
ikke godkjent av bygningsvesenet, 
da støttepillarene ikke holdt mål. Vi 
skal nå finne ut hva som kan gjøres - 
i tilfellet vi kan la A-lagets kamper gå 
på stadion igjen. Resultatet av under
søkelsene blir ikke klare før nærmere 
jul, så dette må jeg komme tilbake til 
i neste nummer. Vi har også planer 
om å opparbeide området under 
klokka, slik at vi kan få mer trenings
plass her oppe. Med den tilstrømning 
vi har, er dette absolutt påkrevet.

a»S KONTORMILJØ
^5+<yrgTJ74 - Tlf. 54 316
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Atter et år er lagt bak oss og Pors- 
bladet har nå eksistert i 39 år. Bladet 
har vært en blanding av litt av hvert i 
1984. Som så mange andre aviser har 
vårt blad vært plaget av det ikke 
ukjent fenomen: Stoffmangel. Her 
kunne en virkelig trenge et stoffskif
te, slik at bladet ikke ble så ensidig. 
Også i dette nummer har vi utenom 
de vanlige innlegg fra gruppene fått 
to -innlegg fra Jan som handler om 
fotball og bandy. Takk skal du ha 
Jan. Håper det ka være en inspi
rasjon for andre å komme med stoff. 
Alle bør gjøre det de kan for at bladet 
skal fortsette, og jeg håper at den nye 
redaktør må få adskillig hjelp i året 
som kommer.

Så vil jeg rette en hjertelig takk til 
dere som har skrevet til Porsbladet 
eller har vært oss behjelpelig på 
annen måte. En spesiell takk til 
seniorlaget som har tatt seg av distri
busjon av bladet.

Porsbladets redaksjon ønsker alle 
våre lesere en GOD JUL OG ET 
GODT NYTT ÅR!

Gudmund Madsen

i -
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Old Boys:
Laget vant i år igjen sin avdeling i 

kretsserien med 12 seire på 12 kam
per. I sluttspillet ble det 1 uavgjort og 
2 tap. I Østlandscupen tapte laget 3. 
runde for Vigør.

I innendørsserien i Skienshallen gikk 
Pors juniorlag til topps.

Guttelagene:
Oppmenn: Thorbjørn Andresen
Hans I. Guttormsen
Medlemmer: Sverre Stokstad, Arvid 
Olafsen, Steinar Skredtveit, Svend 
Hansen, Kjell Steen.

To av gruppas forgrunnsfigurer: Bjarne 
Olsen og Wilhelm Karlsen.

FORSIKRING
Norske Folk Norges Brannkasse 
- forsikrer alt du er glad i

Femti år er en anselig alder for en 
boksegruppe. Ikke desto mindre 
var det en aktiv og livsfrisk grup
pe her i Pors som den 4. desember 
passerte 50-årsmerket. Helt fra 
starten har gruppa drevet jevnt og 
godt. Det vidner om dyktige folk i 
ringen og innen styre og stell.

Gjennom disse 50 år har Pors 
fostret mange gode aktive. Nord
isk- og Norgesmesterskap og 
landslagsuttakninger taler sitt 
tydelige språk. Kort tid etter at 
gruppa var stiftet var den første 
Porser i ringen (Olaf Skilbred) og 
flere fulgte etter. Det har etter- 

rhvert vokst frem en fin garde av 
unge boksere. Bredden innen 
boksingen har fått en fm tilvekst 
da man kom igang med guttebok- 
singen ledet av «Beiten». Fra 
gymnastikksalen på Vestsiden

’ ’■ ~ . Pors. I det hele er det så fm ånd
beide som nedlegges her er gull blant aktive og ledere at man har

Møter, miljøtiltak m.v.
Det er siden forrige årsmøte av

holdt i alt 23 styremøter. Spiller- 
møter er avholdt etter behov.

Tidlig i 1984 oppnevnte fotball- 
styret en gruppe mennesker som sa 
seg villig til å arbeide med arrange
menter av miljøskapende karakter 
rundt A-laget. Gruppen har omfattet 
koner og venninner av spillere og 
ledere og andre interesserte.

Arrangementene har vært lagt opp 
for spillere m/familier, trenere og 
ledere, samt andre med tilknytning 
til Pors fotballavdeling. Det har vært Serien: Juniorlaget endte på 3-plass.

Junioravdelingen:
Jnr. avdelingen har i sesongen ar

rangert Pors DnC Startturnering, 
samt stått ansvarlig for Pors/TA Fot
ballskole.

Det har vært arrangert 4 foreldre
møter med sikte på egen foreldre
forening i kommende sesong. Junior
avdelingen har sammen med senior- 
klubben pusset opp Porsgrunnsvn. 
345 slik at dette vil kunne, komme til 
nytte for forskjellige aktiviteter i 
fremtiden. Junioravdelingen har hatt 
eget regnskap som viser et 
overskudd for 1984.

all grunn til å se 
møte.

Porsbladet gratulerer med de 
50 år og ønsker lykke til i det vide
re arbeide.

Gruppas første styre hadde 
denne sammensetning:
Wilhelm Karlsen, formann, Arvid 
Johannessen, viseformann, Rolf 
Kudsen, sekretær og Alfred Mag
nussen, kasserer.

Morten Røh Petersen, Terje Hansen, 
Finn Oddvar Hansen, Ame 
Kuntze, Bjørn Bjerkeseth, Øystein 
Numme.
Juniorlagene:
Oppmann: Bjøm Østland 
Medlemmer: Ole Bjøm Eikeland, 
Erik Johansen, Kåre Olsen.

Pors-fotballavdeling 
årsmøte mandag 5 november. Et 
meget godt besøkt sådant, der den 
økonomiske side av saken kom til å 
stå i fokus. Her var det mange baller 
i lufta. Blant annet gikk det frem at 
man står med den samme gjelds
byrde i dag som for to år siden. Over 
400 000 og godt over det, som det ble 
sagt. Men, det kunne også opplyses 
at gjelda i hvertfall ikke har økt i 
løpet av den siste toårsperioden. 
Det ble imidlertid stilt spørsmål om 
man ikke hadde levd over evne - og 
da med klar adresse til engasje
mentet av profesjonell trener i lan 
Crawford. Dette ble klart tilbakevist 
av formannen Gunne Bjømstad. som 
uttrykte at man hadde valgt å satse 
sportslig. Gunne Bjømstad kunne 
også opplyse at det også for neste 
sesong var avtalt sponsoravtale med 
Norsk Rikstoto, nettopp «på grunn 
av» lan Crawford. Det fremkom også 
at flere inntektsposter kunne «tilskri
ves» klubbens skotske trener.

Årsmøtet ga forøvrig tilslutning til 
at regnskapet skal opp til godkjen
ning på et medlemsmøte, i og med at 
revisor ennå ikke har vært inne i 
bildet.

Det er imidlertid mye på gang i 
Porsfotballen. Årsmøtet avrundet da 
også den økonomiske diskusjonen i 
visse optimistiske toner. I første 
rekke rettet til det nye styret, som 
allerede har lagt opp en slagplan å 
drive etter.

Juniorlaget:
Har spilt 24 obligatoriske kamper 

hvorav 15 er vunnet, 3 uavgjort og 6 
tap.

1 likhet med i fjor tapte altså Pors 
for Norgesmesteren Moss.
Noway Cup: Juniorlaget gikk til 
32/dels finalen hvor det ble utslått 
etter loddtrekning mot Åssiden.

Spiller representasjon:
Seniorlaget: Einar Rossback har del
tatt på U-landslaget. Gudmund 
Soleng har deltatt på U-landslags- 
samlinger.
Smågutt og guttelaget: Følgende har 
deltatt på kretslaget: Ture Fredin, 
Erik Skretveit. Bent Tommy Larsen, 
Erik Sten Olsen, Torbjørn Østland, 
Geir Sundbø.

Miniputtlagene:
Medlemmer: Per Grønstein, Knut 
Borgar Olsen, Per Ame Benjamin
sen, Hans Dammen.

Økonomien i fokus på 
fotballavdelingens årsmøte

Thrond Kjellevold ny formann, Jan Magnussen sportslig leder

Of /

Økonomi, sluttbemerkninger:
Styret har oppnevnt et eget økono

miutvalg for å forsøke å iverksette 
tiltak som kan gi fotballavdelingen 
nye inntekter.

Tiltak som guiden. Pors kassetten, 
lotterier m.v. har ikke innbrakt så 
mye som håpet og forventet i 1984. 
Den største svikten i inntektene skyl
des imidlertid en skuffende svak pu
blikumsoppslutning for sesongen 
under ett, med en betyelig tilbake
gang fra forrige sesong.

Selv om det stadig må arbeides 
med tanke på å skjære ned på utgif
tene, er styret av den oppfatning at 
bedring av fotballavdelingens 
økonomi best kan skje ved samtidigi 
sportslig framgang. Det bør derfor 
være balanse mellom ønske om å 
spare og hensynet til det sportslige. 
Med Pors som eneste lag fra 
Telemark og lan Crawford som 
trener for A-laget bør det være 
grunnlag for forsiktig optimisme for
an neste sesong.

Med fornyet innsats og nye krefter 
til å markedsføre klubben, samt god 
oppslutning fra medlemmene om de 
inntektsbringende tiltak som iverk
settes, bør det også være mulig å snu 
den negative utvikling som fotballav
delingens økonomi har hatt de siste 
årene.

Småguttlagene:
Oppmann: Tom Gulliksen
Medlemmer: Thorbjørn 
Kjell Eikeland.

Økonomien i fokus... \lL 
Forts, fra side 4 •

VALG FOTBALLAVD. 1984/85
Formann: Thrond Kjellevold 
Viseformann: Realf Rollefsen 
Sekretær: Jørn Frønes 
Økonomileder: Amt Kristian Fossan 
Styremedlem: Sven Torsnes (ikke på 
walg)
Styremedlem: Tore Nygård (ikke på 
valg)
Sportslig leder: Jan Magnussen 
Juniorformann: Jan Skilbred 
Anleggsformann: Øyvind Brovig 
Regnskapsfører: Hans M. Realfsen 
Materialforvaltere: Tore Sjåberg, 
Ame Sundvall.
U.K. U-lag: Ame Kuntze
U.K. Old-boys: Svein Halvorsen 
Medlemmer anleggsutvalget: Øyvind
Brovig, Edgar Eliassen, Ame 
Findal, Egil Kristiansen.
Økonomiutvalg: Einar Klingberg, 
Tom Reinholdt Hansen, Leif Svar
stad, Kjell Gundersen, Tore Holm 
Johnsen, Kari Nyhus, Morten Næss, 
Anders Kassen, Gunne Bjømstad.
Junioretyre:
Juniorformann: Jan Skilbred 
Medlemmer: Ragnar Anundsen,

------------------------------------------------- x

har det grodd opp mange flotte verd for boksesportens fremtid i 
emner og gjør det fortsatt. Det ar- L 1__

Som takk for fin innsats i anleggsut
valget overrekker avtroppende for
mann Gunne Bjømstad en liten 
påskjønnelse til Egil Kristiansn

Forts, side 5

avviklet arrangert diverse hyggekvelder, 
samt våravslutningstur til Bjørkøya. 
Videre har gruppen arrangert 
sammenkomster for spillere med 
familie etter en del hjemmekamper. 
Siste arrangement var en vellykket 
mannequin oppvisning.

Det er styrets oppfatning at grup
pen har gjort en meget verdifull og 
god jobb, som vi håper kan føres 
videre i kommende sesonger. Det 
skal nevnes at arrangementer i Miljø
gruppens regi har vært selvfinan
sierende slik at fotballgruppens 
økonomi ikke har blitt belastet.

Det er avholdt i alt 113 obliga
toriske A-lags treninger i sesongen. 
Fremmøtemedalje for best trenings- 
fremmøte går til Jarle Steen og Einar 
Rossback.

Lilleputtlagene:
Oppmann: Øystein Numme 
Medlemmer: Gunne Bjømstad, Thor 
Jensen, Jan Frydenlund, Bjøm
Olsen.
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Det nye styret 
sammensetning. 
Formann: Else Liv Realfsen. (gjv.) 
Viseformann. Liv Olsen (ikke på v.) 
Kasserer: Marit Gulliksen (gjv.) 
Sekretær: Anny Berge (gjv.)
Styremedlem: Gerd Olsen (ikke på 
v.)
Varamenn: Heidi Olsen (valgt for 1 
år)
Henny Waage (valgt for 1 år).

sekr.

være mye lysere enn den kan se ut til men er j0 unektelig oppsiktsvekkende at de retter blikket så langt 
mot nord.

Pors poengsum og plassering var flatterende pa dette tidspunkt, 
og det er ikke kjent hva marokkanerne tippet i kamp nummer 12 i 
spilleomgang nr. 39.

X 1

^/^^Aspelin 
^7 Stormbull

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

Pors damegruppe avholdt 6/H-84 
sin ordinære generalforsamling på 
klubbhuset. Damegruppa har i året 
som er gått vært med på mye. Vi har 
hatt bamejuletrefest, og vår 
populære eldrefest med ca. 190 
gjester. 2 mannekengoppvisninger, 
en i vår og en i høst, med damegrup- 
pas damer som mannekenger. En tur 
til Storm og en til Grane har vi også 
vært på. Og en tur til Danmark har 
det også blitt tid til.

Men vi har da vært med på mere 
^henn dette. Vi har også i år hjulpet til 
^på Velferden, og på Kjølnes under 

fotballkampene.
Og kafeteriaen har vi som vanlig 

hatt under Bingospillet i sommer. Nå 
har vi jo fått flyttet suportebua. slik 
at både vi og publikum har fått det 
riktig koselig. Dette er jo bare en del 
av det vi har vært med på. Vi har 
både hatt moro og jobbet, og penger i 
kassen er det blitt i år også. Så vi er 
godt fornøyd med året som er gått.

Formannen sier... \J C/\l 
Forts, fra side 3 I i b /

noen noe å ta opp der, bør man for
berede det i tide. Forslag bør være 
klare 14 dager før.

La oss så glede oss over alt posi
tivt som har skjedd i 1984, prøvet å 
rette opp ting vi mener har vært gjort 
feil, eller ting vi ikke har rukket å ut
føre, møte det nye året med nye kref
ter og ny innsats, da vil framtida

Pors på tippekupong i Marokko? Joda, du leste riktig. I sommer havnet 
nemlig hele 12 norske kamper på en av marokkanemes feriekuponger, 
og deriblant altså Pors-Bærum i kamp nummer 12°.

Årsaken til denne invasjon av norske kamper på den eksotiske ku
pong, er at marokkanerne også har ferie i sin seriefotball. De fire 
øverste er lokale oppgjør i cupen.

Marokkanerne går som man forstår også utenlands i slike tilfeller,

Pors på tippe-
gruppå'1 kupong i Marokko
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IDRETTSH
PÅ VESSI

1

Hilsen 
Tumleder 

John Roy Nilsen.

)

jf

Ville det være noen bedre jubi- 
leumsgave?

Årsmøte.
Tumgruppa avholdt sitt årsmøte 

på klubbhuset fredag 16. november. 
Gerd Realfsen ble valgt til dirigent og 
til sekretærer Sigrunn Rugtvedt og 
Lise Enger.

Årsberetning og regnskap ble lest 
opp og begge ble enstemmig god
kjent. Det var denne gang kun et 
innkommet forslag og dette var fra 
styret. Dette gikk ut på følgende:

Det bør være kjent for de fleste 
Forsere at vi i mange år har kjem
pet for å få en Idrettshall (komb. 
med samfunnshus) på Vessia. Nå 
etter de har fått haller på Kjølnes, 
Tveten, Heistad og Herøya må vel 
tiden være inne for oss.
Håndball og boksegruppas sen. 
måtte ty til Kjølnes, likeledes 
skiavdelingen må ha sin trening 
på Klyve og Kongrød skole. Ban- 
dygruppa må ta sin innendørs 
trening sammen med en av de 
andre gruppene.

Det er en kjennsgjerning at de 
alle ville lokalisere seg på Vessia. 
Håndballen er i en vanskelig si
tuasjon og er helt avhengig av be
dre treningsmuligheter for å 
overleve og for å kunne gi tilbud 
til alle interesserte. Så langt dette 
med trening og vanlig drift, hva 
en hall vil bety for stevnear- 
rangementer etc. kan en vel bare 
drømme om!

Det må bh vårt største ønske for 
vårt kommende jubileumsår 1985 
at våre politiske partier vil holde

hadde helt glemt at de hade hatt med 
seg mat så enden på visa var at mat 
hadde vi nok av. Etter frokosten tok 
vi båten og fiskeutstyr og reiste til 
den ytterste øya for å fiske og bade, 
vi fikk bra med fisk Knut 0 fikk en 
fin torsk, Johnny fikk en bra sei som 
jeg skulle hjelpe med å få opp, så jeg 
ba han om å holde den stille, men 
han var så ivrig at det hadde han ikke 
tid til så kroken glapp ut av fiske- 
munnen og rett inn i min tommel, 
ta’e ta’e skrek han, men jeg kom ikke 
ned til fisken for jeg hang fast i 
kroken. Så fisken forsvant, men som 
en sa «Du fikk den største tosken».

Men klokken gikk fort å vi måtte 
tilbake for å ta ned telt og rydde opp. 
Vi kom til Nevlunghavn utpå 
kvelden og der ventet spente foreldre 
på dem. Vi var enige om at det hadde 
vært en fin tur og håper at vi kan få til 
en tur til neste år også. Jeg vil takke 
guttene for god oppførsel og at de lot 
fuglene være i fred, takk til Ellen 0 
og Ragnar N for god hjel.

sitt valgløfte og love at vi kan se 
fram til en IDRETTSHALL PÅ 
VESSIA i nærmeste fremtid.

> y/,
Vi planla en tur til bramskjæra i 

Pinsa med alle tumguttene. Vi skulle 
bli fra fredag til søndag. Jeg fikk i 
stand et møte med foreldrene og gut
tene. Vi ble enige om at vi skulle ha 
med litt til grilling og noe godt, ikke 
over en viss sum. Foreldrene møttes 
på vestsiden fredags morgen og ble 
enige om hvem som skulle bringe og 
hente guttene. Jeg var ved brygga i 
Nevlunghavn med båt. Vi fikk med 
all bagasje og guttene, Ellen Øde- 
gaard og Ragnar Nilsen i en sleng. 
De to siste var med for å hjelpe med 
å se etter guttene. Vi kom vel frem 
og fikk satt opp teltene med mye 
moro. Da teltene var satt opp var det 
bading og fisking. Tommas R. heiv 
likegodt hele stanga i vannet, han så 
langt etter den ja, men han var heldig 
den landa på en hylle 2-3 m under 
vann, Ragnar N. stupa uti og dykket 
ned og henta den opp igjen. Det var 
bare Tommas K. som fikk en fisk 
«Bemebb» vi la oss tidlig den kvel
den.

Lørdags morgen ved 6-7 tiden var 
det på’n igjen «det regnet» da var det 
å se øya. Da fikk de oppleve naturen, 
det var jo midt i den tiden som fugle
ungene ble klekket ut. Det var mange 
ganger guttene så det på nært hold. 
Vi tok båten og reiste rundt til de 
andre øyene for å se oss om. På 
ettermiddagen ble det sol og fint, da 
ble det mye bading. Tor Øyvind fant 
seg en liten grassflekk som han ville 
stå på hendene på og stakk ansiktet 
sitt nesten opp i ansiktet på en Orfugl 
som lå på eggene sine. Hvem som ble 
mest forskrekket vet ikke jeg. Ut på 
kvelden samlet vi ved til et stort bål, 
tente grillen og koset oss. Ved mid- 
nattstider fant de ut at nå var det så 
varmt ved bålet at det var bade tid, 
ingen hadde badebukser der nede så 
det ble nudist bading. Da var det 
første mann ut, det var i vannet 
varme seg ved bålet, og ut i vannet 
igjen. Den natta var det ikke ro i 
leiren før tidlig på morgenkvisten.

Søndags frokosten var jo et kapitel 
for seg, vi hadde bare 2 brød nesten 
ikke pålegg. Det var å dele da, men 
så roper en av guttene her ligger det 
både brød og pålegg, her også sier en 
annen, det er mitt det, sier en, 
det samme sier den andre også, de

Høsttur
Etter en vellykket tur i februar be

stemte vi oss for å arrangere en ny 
Oslo-tur i høst. Denne turen ble 
arrangert lørdag 27. oktober og det 
var 30 stk. som møtte til avtalt tid på 
Zimmermannsløkka.

Vi hadde også denne gang buss og 
hadde en fin tur innover, været var 
ganske bra. Vi var inne i Oslo ca. 
10.30 og benyttet formiddagen til 
handling. Klokken 14.30 møttes vi 
ved bussen og hadde på forhånd 
avtalt å ta en tur ut på Bygdøy for å 
se på Kontiki og de andre museu- 
mene som ligger der ute. Her fikk vi 
også en fin anledning til å skifte. Alle 
skulle jo selvfølgelig pynte seg til 
kvelden. Billetter til ABC-teaterefs 
forestilling kl. 18.00 hadde vi også 
denne gang bestilt. Denne forestil
lingen het «A little shop of Hor- 
ror's,» og viste seg å være ganske 
bra. De fleste var fornøyde med det 
de så.

Etter forestillingen var det å gå i 
samlet tropp med til «El Toro» på 
Bristad. Der hadde vi nemlig bestilt 
en bedre middag. Det ble en hyggelig

i
‘.A

$ S5STE NYTT FRA TURNGRUPPA, w
kveld i Oslo, og da bussen hentet oss 
var klokken nesten 13.30, og de 
fleste var trøtte og slitne. Men alle 
synes de hadde hatt en festlig dag og 
kveld i hovedstaden.

IF Pors Tumgruppe vil for frem
tiden avholde sine årsmøter i feb
ruar. Dette begynnes med: Telemark 
Gymnastikk & Tumkrets vil nå følge 
Norges Gymnastikk og 
Turnforbunds ønske om å avholde 
kretsting i månedsskifte februar- 
mars. Dette ble vedtatt på kretstinget 
på Gran Bolkesjø i år. I den forbin
delse var det et ønske fra kretsen til 
laga om at de legger sine årsmøter i 
januar-februar. (God tid før krets
tinget). Grunnen til dette var også å 
få avsluttet regnskapene pr. 31/12.

Medlemmene som var møtt frem, 
ca. 40 i alt, hadde ingen bemerk
ninger og det ble enstemmig vedtatt å 
avholde neste årsmøte i februar 
1986.

Neste post på programmet var fra 
Arrangementskomiteen. Formannen 
i denne komiteen Marit N. Jansen 
tok så ordet og leste opp regnskapet 
for komiteen. Komiteen har nå eksi
stert i over 20 år med Marit i spissen 
hele tiden. Det er også stort sett de 
samme medlemmene som har vært 
med i alle årene. Marit overrekte 
turngruppa tilslutt en sjekk på hele 
30.000 kr. Helt fantastisk hva disse 
driftige damene gjør, hva skulle vi 
gjort uten dem? Ragna tok i mot den 
flotte gaven og ga Marit og resten av 
gjengen en velfortjent ros.

Årsmøtet gjenvalgte Ragna 
Lorentzen som formann. Styret for
øvrig: Anne Sandnes Bommen, vise
formann, Sigrunn Rugtvedt, sekr. 
Inger Åse Wickmann, kasserer. Bo
dil Nilsen, styremedlem, Lise Enger 
1. varakvinne og Hege W. Jensen 2. 
varakvinne. Forts. side 14
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SMytt fra håndballenDistriktets største
detaljforretning i
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PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

mye om oss selv og yteevnen når vi 
møter en bedre motstander. Alle er 
vi vel i alle fall enige i at det å kunne

Særlig moro var det å se alle de 
foreldrene som hadde møtt opp i

og
var

i

i

£3te

disse hyggekveldene er det meningen 
at laglederne skal være tilstede, det 
er nemlig også meningen at lagleder- 
kveldene til å informere om aktuelle 
saker til lag og spillere fra styret i 
gruppa.

Kretslagsamling.
På kretslagsamling den 15. og 17. 

november for piker 16 år var 3 av 
våre spillere tatt ut, nemlig Sylvia 
Rørholt, Inger Pedersen og Anne 
Elisabeth Hansen. Anne Elisabeth 
Hansen spilte dessuten 
kretslagskamp mot Rogaland i 1. 
runde NM den 24.11.

Status pr. halvspilt serie.
Når Porsbladet nå leses er våre 
aktive omtrent midtveis i serien, og 
vi har et noe bedre grunnlag for å 
vurdere det sportslige nivået i gruppa 
vår sammenliknet med de klubbene 
vi liker å sammenlikne oss med. I 
skrivende stund (26/11) har våre 
aldersbestemte lag i serien spilt 49 
kamper totalt. Av disse er 33 vunnet, 
5 spilt uavgjort og 11 tapt. Sportslig 
sett er jo dette en imponerende sta
tus så langt, og det viser jo med tyde
lighet hvor viktig et i 
treningsarbeid er. Det blir nemlig

^lagt ned et betydelig arbeid med tre- 
Vningen for alle de aldersbestemte

lagene i Pors Håndballen. All honnør 
til dyktige og flittige trenere, uten 
dere hadde de sportslige resultatene 
vært langt dårligere. Som en måle
stokk for treningsarbeidet velger vi å 
se på resultatene såjangt, det må jo farger myldret rundt omkring med 

håndballer som spratt høyt og lavt. 
Når en ser den gleden og entusias
men de minste viser når de spiller 
håndball, glemmer en lettere all den 

noen få ord om det å tape. Vi må jobbingen og slitet som ligger bak det

Foreldrene.
Utpå nyåret vil vi igjen samle 

foreldre og foresatte til en hygge in- 
formasjonskveld. Vi har et behov for 
å møte foreldrene igjen, ikke minst 
ønsker vi at alle nye håndballforeldre 
kan komme da, vi vet det er en del av 
de siden sist. Datoen for denne kvel
den vil vi komme tilbake i et brev vi 
kommer til å sende med ungene 
hjem.

Til sist kan det vel være av interes
se å repetere treningstider for de 
forskjellige lagene. Når dette leses 
ser det vel endelig ut til at piker 12 og 
14 er kommet i «hus» med treningen 
sin. Fram til nå har de trent ute, som 
vel kjent har ikke Urædd-hallen blitt 
klar før 6. desember, etter bortimot 2 
måneders utsettelse. All honnør til 
disse jentene med trenere som har 
holdt ut i regn og rufsevær på hånd
ballbanen på Pors i hele høst.

Som et apropos når vi leser disse 
treningstidene, bør vi vel alle, både 
ledere i håndballen, og foreldre, 
bruke litt tid på å tenke på hva vi 
eventuelt kan gjøre for å påvirke 
kommunale myndigheter til å bygge 
en idrettshall på Vestsida. Kanskje 
kan vi lufte disse tankene noe nær
mere på neste foreldremøte. Vel 
møtt.

håndballgruppa har på 
klubhuset hver siste onsdag i måne
den, vil vi hoppe over desember må
ned, men vi kommer tilbake i januar, 
nærmere bestemt onsdag 30.1.85. På

Piker 10 år: Gymsal Vestsida Skole. Fredag kl 16.30-18.00.
Piker 12 år: Uræddhallen. Torsdag kl. 1500-17.00.
Piker 14 år: Uræddhallen. Onsdag kl. 15.00-17.00.
Piker 16 år: Porsgr. hallen. Mandag kl. 21.00-22.00.
Gutter 10/12 år: Gymsal. Vestsida Skole. Fredag kl. 18.00-19.15.
Gutter 14 år: Eidangerhallen. Tirsdag kl. 16.00-17.00.
Damer: Porsgr. hallen. Tirsdag kl. 18.00-20.00.
Damer: Porsgr. hallen. Torsdag 20.00-21.00.

Grenland
Samvirkelag.

Damer 4.div.
Siden sist vi skrev i Porsbladet har 

damene våre spilt 1 kamp uavgjort 
mot Heddal og vunnet over Skrim, 
dessverre ble det tap for Urædd i 
siste kamp, men vi har aldeles ikke

//

være nærliggende. Det å vinne en 
kamp må jo være et helt selvsagt og 
naturlig mål både for spillere og 
ledere. Ikke dessto mindre vil jeg si 
j r*o i « o < r • . _ 9

også bruke noe tid og krefter på å å få alt dette til å fungere? 
lære oss å tape, samt det å få fram 
det beste i oss i motgang. Det er kan
skje nettopp da det gjelder å ta fram hallen for å følge ungene sine. 30. 
skjulte ressurser. Vi kan lære vel så desember og 10. februar går de neste 

to aktivitets-dagene av stabelen, vi 
foreldre får møte opp fulltallige da 
også, og når dette leses har vi vist 

bære et tap med fatning og verdighet disse på hyggekveld på klubbhuset, 
ikke alltid er like lett. En sur og dår- Hyggekvelder på Pors.
lig taper er et ynkelig syn. Det er populært å se seg selv på

video, det erfarte vi sist vi hadde 
hyggekveld i oktober. Da viste vi 
også video-filmer av Porsekamper, 
og kommentarene 
latterutbruddene fra spillerne 
mange og øredøvende.

Når det gjelder de faste hyggekveb 
mistet håpet om å berge plassen i 4. dene håndballgruppa har ] 
div. Det er så lite som skal ti! før vi 
begynner å vinne jevne kamper. Det 
ligger pr. i dag flere lag som det er 
fullt mulig å vinne over når vi møtes i 
returkamp.
7 div. damer.

Dette damelaget vårt både vinner 
og taper, selv om tapene har vært 
flertall i det siste. Nå har vel heller 
ikke disse jentene de helt store ambi
sjonene, mer vesentlig er det at de 
har det moro på kampene sine og får 
en god del mosjon.

. 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

......................- ■!"«— ■.»

1 ■ -

Sparebank-Cup.
I sparebank-cupen den 4. 

november i Skienshallen var Porse- 
lagene igjen i fokus på en gledelig og 
positiv måte. Premien for beste 
klubb havnet hos Porserane etter at 
Piker 16 vant 1. premie. Gutter 12 og 
14 vant hver sin flotte 2. premie. 
Hederlige plasseringer og innsats 
også av de andre lagene våre. Piker 
14(1. lag) kom til semifinalen, der de 
tapte for «erkerivalen» Stridsklev. 
Dessuten fikk vi tatt opp på video en 

grundig del av lagene våre.
Aktivitets-serien.

Søndag 18. nov. var 10-åringenes 
dag. Da gikk den første av aktivitets- 
seriene av stabelen i Skienshallen. 
Pors stilte med 3 pikelag og ett gutte
lag. Det var et yrende liv i Skienshal
len denne søndagen, stolte og spille- 
sugne unger i alle verdens drakt-
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Lang erfaring i faget garanterer fagmessig og skikkelig utført 
arbeid — og levert til avtalt tid!
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HUKEN 6 • 3900 PORSGRUNN - TELEFON (035) 52 275

Vi tar her med et utklipp fra Porsbladet 
desember 1952.
Montro om tanken ikke er like aktuell 
i dag????

sOm sådan
i hensikt å 
___ selv om 

rik gjorde dette

bile hva vintervær angår. Men denne 
unnskyldningen alene er ikke 
holdbar. Vi må bare innrømme at 
den sportslige satsingen og interesse 
for trening blant de aktive, har vært 
svært minimal de siste sesongene, og 
det sier vel mest om nivået innen 
Bandy at vi fortsatt er i 2. div. - så og

VI BRINGER Ring telefon 035-96 913

iSi (fandeland 
gartneri

(/ r (150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

eller 
-zr har van- 

minst okono- 
friere Pusle‘ 
i at de ak- 
langt større 

innen en 
,kke alltid å

midlene, 
år sende inn 

la fram et 
og hovedstyre 

•tsbehandling- 
grupper være 

allerede 
kommet 

inntektene.
måtte 

ikke
samtykke.

,gså at det 
godt og 
det ville 

tillitsmenn. Den 
å gå enn å be
tjening

—o — y-

FRA BANDYGRUPPA!^/
Nv satsing i stedet for Nedleggelse.

Etter siste sesong, hvor A-laget 
såvidt beholdt plassen i 2. div. var 
alle enige om at interessen for Bandy 
var mer slit enn gøy. Og-la det være 
helt klart: Bandy er svært vanskelig å 
drive i vårt distrikt, og spesielt de 
siste vinterene har vært svært usta-

si uten trening og sportslig organisa
sjon.

Bandyfolket har i Pors vært altså 
temmelig langt nede etter fjorårets- 
sesongen, og avdelingen kom i tillits- 
mannskrise på det siste årsmøtet. 
Årsaken var at ingen var interessert i 
lederjobber dersom spilleme ikke 
var intereserte i å legge ned litt alvor
lig arbeid til trening og kamper. 
Spørsmålet om nedlegging av A-lags- 
bandy var en tid aktuelt - inntil vi 
innen et senere ekstraordinært års
møte kunne legge frem en positiv 
plan og interesse for trening fra spil
leme slik at vi fortsatt kunne ivareta 
og utvikle de unge, fine bandytalen- 
ter i Pors. Det har de krav på.

Treninga startet opp i oktober på 
Pors Stadion der vi etter stor velvilje 
har fått låne håndballgruppas nyas- 
falterte bane. Interessen så langt har 
vært upåklagelig, og innen serien 
starter, skal vi ha en dempet opti
misme for sesongen. Problemet vårt 
er jo som vanlig for lite istrening - før 
seriestart, men når vi er flittige til å 
trene når isen er lagt på Vessia, skal 
det ikke ta så lang tid til å ta igjen 
noe av det tapte. Vi ser frem til kunst
is i Telemark fra høsten -85!

Det mest hyggelige foran denne 
sesongen, er at stallen er både stor 
og av bra kvalitet. Vi har fått tilbake 
Kai Bryntesen og Arvid Tveit fra 
militæret. Terje Isaksen, som satser 
for fullt på en ny fotballsesong, star
ter opp med bandy allerede nå. I 
tillegg har Brede sagt seg villig til å 
«trå til» igjen, og vi vet jo hvor mye 
bandy det bor i ham. Kan alle disse, 
sammen med de andre, dra lasset i 
samme retning, ser jeg lyst på 
sesongen.

En fordel med bandyen har også 
alle fotballgutta som driver denne 
idretten i vinter. De kan holde den 
fysiske delen vedlike, samtidig som 
mentaliteten innen denne idrett 
tilsier avstressing fra den mer alvor
lige fotballen. Crawford starter vel 
opp igjen rundt 1. februar i år også, 
og da har disse gutta et visst grunnlag 
for å gå i gang med fotballen. Etter at 
årsmøtet i fotballavdelingen nå er 
over, er både Thrond og jeg interes
sert i en «overlappingsesong» 
bandy/fotball slik at tidligere 
problemer for bandyen her skal unn
gås. Når Crawford starter treningen 
er det dessuten kun 2 seriekamper i

Forts, side 14
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BakeriRos^i
RI OG KONDITORIB.

Tlf. 50260 - V. Porsgrunn

\\ Moderne klær for deg!

«

12.

bruk fagmannen

r

r

Sigrunn

INTERSPORT

fotønial 
‘forsk Tipping

5/12-84 
9/12-84 

12/12-84 
15/12-84 
19/12-84 
22/12-84 
26/12-84 
29/12-84

2/ 1-85

mQoang fra Storgt. 
ellerrergegt.

DRESS-

en butikk i 0-kjeden x 
Nordentorget, Porsgrunn

Siste nytt fra turn..
Forts, fra side 9

Etter møtet

KAI TANGEN
Alt i

Komm. fqf

R AblO & TVStorgt. 92 Porsgrunn Tlf. 035/55 479

fotballen 
selv!

Stort utvalg hos:

Pors - Sagene 
Pors - Skiold 

Hasletoppen - Pors 
Pors - Brevik 

Åssiden - Pors 
Pors - Tåsen 

Sparta/Baugerøen - Pors 
Njård - Pors 

Haslum - Pors 
Jan Magnussen 

Trener

Fotballer 
for 
sommeren 
fra kr.
49,-

Intersport Porsgrunn aå 
Meieritorvet - Tlf. 52102

Serien snur 
5/ 1-85 

12/ 1-85 
16/ 1-85 
19/ 1-85 
23/ 1-85 
26/ 1-85 
30/ 1-85 
13/ 2-85 
16/ 2-85

l/time NÅ! Tlf. 55 414
Sredag ........... Kl. 09.00 - 16.00
...................... Kl. 10.00- 18.00

A/s
élasL^ogR y g n ingsartikler 
Tlf. 5093^5^026

Kirkegt. 36 - 3900 PoTsg

y/fy 
var det som vanlig 

fest med 70 deltagere i alt. Det ble 
servert varm mat og det var dans til 
levende musikk. På alle måter en vel
lykket årsfest.

«POrD

HANDELSTORGET^Ogj
STORGT.128 PORSGRUNN

ene foregå - Du skal passe på at spil
lere ikke forlater klubben, samtidig 
som nye må skaffes, slik at trenerne 
blir fornøyd (Hvis det går an?)

Jeg synes det har vært mye rart 
i Pors-Fotballen de siste åra, men 
uansett hva som er skjedd både 
sportslig og administrativt, er vi nå 
igjen alene i teten i Telemark. Om vi 
er der for å bli, kan diskuteres - 
personlig ser jeg ikke så lyst på frem
tiden i Klubben nå, som for 5-10 år 
siden.

Vi har de siste åra drevet med en 
svært stor eksport av kvalitetsrike 
spillere. Jeg kan bare nevne i farten 
at vi før - og i løpet av 84-sesongen 
mistet ikke mindre enn 14 spillere 
inkl. 4 juniorspillere. I tillegg mistet 
vi 5 spillere av såkalt A-lags-kvalitet.

1 sknvende stund har vi eller 84- 
sesongen hittil mistet 7 faste A-lags- 
spillere - Alle av god 2. div.-kvalitet. 
Dette til tross for en god sportslig 
sesong og hvor vi nå foran neste 
sesong er alene i 2. div. i Telemark i 
tillegg til at klubben er i besittelse av 
en proffesjonell trener.

HVA ER GALT? MYE ER 
SELVSAGT GALT. Men ikke alle 
av våre problemer er løselige over 
natta. Crawford «ønsker» selvsagt 
erstatning for den kvalitet vi igjen 
har mistet. Det får han ikke i 85. 
Økonomien tillater ikke det, og her 
er vår største anstøtsten i lange tider 
fremover.

Vi har i løpet av høstsesongen, og 
frem til i dag vært i kontakt med ca. 
40 spillere om overgang til klubben. 
Vi har fått 13 av disse på papiret. 
Derfra til å bli behjelpelige med å tå 
Pors til 1. div. er som vi alle vet - 
LANGT. Men de spillerne vi har 
fått - og får, er alle gutter som er vil
lige til å satse maksimalt på selv å bli 
bedre spillere - så la oss vente litt 
med dommen. Vi hører og ser om 
andre spillere fra lavere divisjoner 
spilte seg opp til bra kvalitet - til og 
med i 1. div.

En del problemer vi nå står over
for idag, og også fremover, er resul
tater av handlinger utført for 5-6 år 
siden. Handlinger som av den tids 
ledere ble gjort i beste mening, men 
der kanskje klubbens sportslige 
resultat ikke ble så lykkelig som øns
ket - dessverre. Vi hadde flere gode 
mannskap i 70-åra - vi manglet bare

Fra Bandygruppa...
Forts, fra side 13 
bandy igjen, slik at bandysesohgen 
kan fullføres til siste kamp med skik
kelig mannskap.

Jeg håper vi kan gi publikum noen 
hyggelige timer på Vestsida fra midt i 
desember til mitt i februar. Det er all
tid fart, spenning og mye mål som 
kan varme dere i kalde 
vintermåneder.

Her er A-lagsstallen: Bjøm Barth, 
Hans Olaf Berge (Kaptein), Kai 
Bryntesen, Brede Halvorsen, Gisle 
Haugland, Svein Åge Henningsen, 
Thorbjørn Hesmyr, Teije Isaksen, 
Erik Bie Johansen, Martin Kollstad, 
Jan Magnussen, Atle Steen, Jarle 
Steen, Geir Rune Storkås, Teije 
Thorsen, Arvid Tveit, Terje Tveit, 
Ole Kåre Wagemus og Geir Watter- 
berg.

Kampprogrammet er følgende:
Sagene - Pors 
Skiold - Pors 

Pors - Hosletoppen 
Brevik - Pors 

Pors - Åssiden 
Tåsen - Pors 

Pors - Sparta/Bragerøen 
Pors - Njård 

Pors - Haslum

prikken. Vi hadde også sterk økono
mi - vi har vel heller ikke lyktes helt 
med den forvaltningen.

Det sportslige og økonomiske går 
selvsagt hånd i hånd - og det er litt 
fint å oppleve så stram økonomi 
akkurat i dag - nå som NFF har 
åpnet veien for betalt fotball. Derfor 
må det sportslige tilbudet stå som det 
høyeste attraktive tilbud vi nå kan 
komme med til alle spillere i 
Telemark, og personlig er jeg mest 
opptatt av spillerne som reflekterer 
over dette framfor å velge klubben 
der de økonomiske godene er størst. 
Spesielt gjelder dette ungdom som^ 
aldri tidligere har vært med på noe iW- 
norsk fotball.

Det er styret som skal foreta klub
bens disposisjoner og beslutninger. 
Mange av disse beslutninger er ikke 
bare viktige i dag og i år, men kan få 
konsekvenser for klubben for flere 
sesonger fremover, enten det er 
negativt eller positivt. Etter å deltatt 
på bare 2 styremøter hittil, er det lett 
å forstå at styret har lenge byrden på 
sine skuldre, mange av dem tyngre 
enn det er mulig å bære. Innstillingen 
til styremedlemmene er imidlertid 
den beste til å få framgang i klub
ben, og sammen med andre 
samarbeidsvillige Porsere bør det 
kunne gå an å rette opp skuta - nok 
en gang.

Jeg vil til slutt på vegne av sports- 
utvalget og Crawford få ønske alle, 
og spesielt spillerne, en god jul og elW 
godt nyttår med Pors i 85, ta oss 
sammen som den negative tendens 
og snakk om klubben til positivt 
tankegang for å gjøre Pors attraktiv! 
Til alle skeptiske: Crawford kommer 
tilbake - heltent til en ny utfordring 
for å prøve å skape et topplag i 
Porsgrunn og Telemark. Akkurat det 
tror jeg vi skal være glade for nå.

Med sportslig hilsen
Jan M.

Fotball og Pors i 80 åra:

Mange kommer mang® går
J i

- Hvor skal dette ende?
- Hvorfor slutter så mange spillere i 
Pors?
- Hvem skal spille på A-laget neste 
sesong? Får vi lag?
- Kommer Crawford tilbake fra Eng
land?

Dette er bare noen av de spørs
mål i folks sinn nå om dagen. 
Perioden fra serieslutt til Nyttår er 
nesten den verste tida for fotbal
ledere i Norge. Da skal forhandling- iftt innom

lISlBhAUTOUTSTYR

gfårkermg

—■—- ---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

VINDUER - DØRER - GLASS 
SPEIL - INNRAMMING

GLASSMESTER
OLAF A. THORESEN A/S

Torvgaten 12 - 3900 Porsgrunn 
Bokholderi - verksted - forretning

Telefoner (035) 55313 - 55314

adidas støvler
- like kjent som

■■

En butikk 
full av

< moteriktige klæ^ 
lor hele familien 
tiKen riktjg ipris! 

Mer fcXpeXgene i...

FORNY DEGHg® 
Moteriktig klipp • 

for HEfyEogDAME
Ring og be; 
Mandag - onsda 
Torsdager .... 
Lordager kun timebestilling

LANGGT. DAME- 0G Inneh.: Hege M. Nilsen

HERREFRISØR
Porsgrunn Vest
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Porsgrunds Porsdænsfabrik A/S

Myklebust Offscttrykkeri, Porsgrunn

Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme polser.

BJØRNSTAD
Tlf. 52 482 
HORDEHTORGET
JØNHOLT GARTNERI
Tlf. 51 344
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PORSGRUNDS
KLASSISKE

ELEM

GÅ TIL

«BUSSE» 
på Vessåa 

Tlf. 51 729
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Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 — Porsgrunn
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r. numme’s
blomstersenter

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


