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TEXACO
Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING

\WVj

Se også vårt store utvalg i
BlLREKVISITA - KASSETTSPILLERE OG BAND

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

Byens mest populære
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Vi er kommet et godt stykke inn i et nytt år og har
gjennomført en vintersesong for våre skientusiaster
og som de selv kaller seg «Forfrosne foreldres forening». De har i sann het fått fryse denne vinteren. Da
snøen først kom, kom også kulda. Allikevel fikk man
arrangert flere renn, og god kritikk fikk vi for avviklingen også.
Atter en gang fikk bandygutta problemer. En rekke
kamper måtte utsettes, og is under skøytene hadde
vel de færreste hatt før den første kampen. Da er det
godt gjort å få resultater som en kan være bekjent av.
Heldigvis - laget har fortsatt plassen i 2. divisjon, og
de yngre lagene har igjen begynt å ta for seg av
KM-pokalene. Det skulle gi muligheter fremover.
Innendørssesongen for håndball går motslutten. Vi
har vel gjennomført den beste sesongen til dato. 3 av
jentelaga spilte seg fram til sluttspillet, og to av lagene kom helt til finalen, vant den ene, og hadde beinet
på den andre. Dette er ikke mindre enn imponerende
når man ser på de treningsforhold våre lag er henvist
til. Det er ikke annet å si om det enn at det er blodig
urett som er våre utøvere til del. Nå må vi alle sammen stå på, slik at det kan bli bedre forhold på Vestsi-

j Når jeg sier det, er det ikke minst på bakgrunn av
<’ triste opplysninger jeg kommer med. Vi har til nå
kunnet disponere Vestsiden skoles gymnastikksal i
<' hvert fall 41Za time 4 ganger i uka. Skolen tok som kjent
, • fra oss en dag for noen år siden. Nå forlanger musikkorpset også å få en dag, og i følge bestemmelser
som er satt opp, har vi ikke noe vi skal ha sagt. Dette
har vi igjen for atskillige dugnadstimer for dette byg]• get i sin tid - ikke mindre enn nærmere 3000. En
L rimelig timepris på ca. 45 kr. skulle gi ca. 135.000,- kr.

- som vi har lagt ned i bygget. I tillegg betaler vi full
leie pr. time, noe et korps ikke gjør. Vi får håpe at vi nå
kan få kommunen med på å fastlegge et område hvor
en hall kan plasseres, ellers vil vi måtte si nei til en
mengde av de unge som i dag naturlig sokner til oss.
Kommende år blir vanskelig, men vi skal forsøke å
finne fram til ordninger, slik at vi ikke må legge ned
for mange aktiviteter.
Jeg vil ikke legge skjul på at jeg synes det er depri
merende at et idrettslag, av en størrelse som vårt,
skal ha så dårlige treningsmuligheter. Jeg er direkte
skuffet over den behandling vi har fått. Gjennom en
rekke år har foreningen påtatt seg oppgaver som å
delta i innsamlingsaksjoner - etter ønske fra de
kommunale myndigheter. Vi har nå i 6 år på rad
påtatt oss hovedansvaret for arrangementet av 17.
mai i byen. Vi prøver å samarbeide med andre om
oppgaver som ikke er strengt idrettslige. Andre for
eninger - som det er meget naturlig å sammenlikne
seg med - får alt lagt opp i hendene. Det erpå tide at
kommunens folkevalgte nå etter hvert prøver å se
også til vår del av byen og prøver å vise at de setter
pris på at vi ikke sier nei til å delta i sosiale aktiviteter.
Vi håper også at det skal bli bedre muligheter til et
samarbeid med skolens folk. Det må vel også være
deres ønske å få en idrettshall på Vestsida. Der har vi
imidlertid intet hørt.
Dette var mye negativt. Vi får stå på og prøve å få
gjennomført planene vi har.
Vi har heldigvis også positive ting å glede oss over.
Foreningen står mer samlet enn noengang før.
Gruppene trekker lasset sammen og står på for hver
andre. Porsdagen ble et fint eksempel på den nye
given. Komiteen har all ære av arrangementet. Om
det ble kaldt og lite med folk, så kan ikke den lastes for
det. Alle oppgavene som de enkelte gruppene hadde
fått, ble gjennomført så langt været tillot.
Også jubileumsfesten ble fint arrangert. Komiteen som var sammensatt av folk fra alle grupper og ut
valg - kom godt gjennom det hele og har all ære i
behold.
I neste utgave av bladet skal jeg si noe om planene
vi harforstadion. garderobene bl. a. Her er det skjedd
en del som antakelig kan være av interesse for noen.
La oss nå krysse fingrene for A-laget vårt når de nå
er i gang med serien. Både de og alle de andre lagene
- i fotball og håndball - håper vi skal gjøre det bra i
serie og cup utover mot sommeren. Tvi-tvi.... til dere
alla

Duddi
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PORS håndballgruppe
Årsberetning for 1984—85
Ved siste årsmøte ble følgende
valgt inn i styret:
Formann: Teddy Lien, Nestfor
mann: Britt Knudsen, Kasserer: Siri
Realfsen, Sekretær: Karin Hansen,
Styremedlem: Gro Haukedal, Johan
Jonassen, Ivar Olsen, Første vara
mann: Vidar Kristiansen, 2. vara
mann: Gunnar OhvenFinansutvalg:
Britt Knudsen, Siri Realfsen, Basse
Hansen, Kåre Blikra, Svein Åge
Busk, Valgkomite: Karin Hansen,
Tore Halvorsen, Helge Olsen.
Det har i perioden vært avholdt 11
styremøter.
Pors håndballgruppe kan for se
songen som er gått, utvilsomt se til
bake på den beste sesongen i grup
pas historie. Omlag 130 medlem
mer er å finne på håndballbanen, og
vi har i år hatt 8 lag med i kretsserien.
P-12 (1) Førsteplass i sin pulje (uten
tap), vant puljen i sluttspillet, tapte
finalene i KM (en uavgjort og et
ett-målstap).
P-12 (2) 7. plass i sin pulje.
P-14 (1) Vant sin pulje (uten tap)
med en målforskjell på 293-56, vant
sin pulje i sluttspillet, og ble krets
mestere (utklasset Stridsklev i fina
len). Kretsmestere er: Siv Lien,
Grethe Håkonsen, Marianne Olsen,
Tanja Kristensen, Maj Karin Bergslien, Anne Lene Karlsbøck, Anna Li
se Hegdal, Ann Kristin Blikra, Rita
Henningsen, Yvonne Hansen, Eli
Stokke, Anette Zakariassen, Bente
Olsen, Anette Moulin.
P-14 (2) 3. plass i sin pulje.
P-16 3. plass i sin pulje, nr. 3 i sin
pulje i sluttspillet.
D-7. div. 9. plass.
G-12 4. plass i sin pulje.
G14 5. plass i sin pulje.

Damelaget spilte sin første sesong
i 4. div. De hadde noen unødvendige
ett-målstap, og måtte dessverre ned
igjen i 5. div.

Kretsen har hatt i gang en aktivitetsserie for 10-års lag, og der har vi
hatt med 3 pikelag og 1 guttelag.
Disse lagene gjorde en flott innsats.
Cuper:

Henri Hippo (våren -84): P-12 (1) 1.
plass, P-14 kvartfinale.
Skagerak-cup: P-14 1. plass, G-12 2.
plass.
Bamble-lekene: P-14 (1) 1, plass,
P-12 (1) kvartfinale.
Stridsklev-cup: P-10 1. plass, P-12 2.
plass, P-14 1. plass, P-16 3. plass
G-12 1. plass. Her fikk vi også pokal
for beste klubb.
Bøler-cup: P-16 2. plass
Pondus cup: P-10 2. plass, P-12 1.
plass, P-14 2. plass, G-12 3. plass,
G-14 2. plass, Damer 3. plass.
Porselenscup: P-18 3. plass.
Teie-cup (våren 84): P-14 1. plass.
Sparebank-cup: P-14 (1) Semifinale,
P-16 1. plass, G-12 2. plass, G-14 2.
plass.
Diplom-is-cup: P-14 1. plass, G-12 3.
plass.
Teiecup (våren 85): P-12 1. plass,
P-14 1. plass.
Peter Wessel-cup: P-14 kvartfinale.
Henri Hippo-cup (våren): P-14 2.
plass. ■
Trener og laglederjobbene for se
songen har vært fordelt på flere:
Damer, trener: Jens Kåre «KOKKI»
Åsen, Lagleder: Vidar Kristiansen
og Helge Olsen. P-14, P-16, trener:
Tone Stene, lagleder: Vidar Kri
stiansen. P-12, trener: Beate Kri
stiansen og Anne Jonassen. P-10,
Trener: Gro Tveit og Sylvia Rø.holt
G-10, G-12, trener: Anne Elisabeth
Hansen, lagleder: Basse Hansen.
G-14, trener: Martin Stenhjem.
Gro Haukedal har vært lagleder for
Damer 7. div., Eva Kristiansen har
hjulpet på P-14 (2), og Tore Halvor
sen og Turid Kåsa har assistert som

lagledere i forskjellige aldersbe
stemte klasser.
Ved siden av dette må vi nevne at
Gunnar Ohren, Kjell Knudsen og
Jan Henri Halvorsen har vært aktive
som dommere gjennom hele se
songen. Vi vil dessuten få gratulere
Gunnar Ohren som forbundsdommer, og Jan H. Halvorsen som
kretsdommer.
Til kretstinget sendte vi Vidar og^
Wenche Kristiansen. Det har vært 2
formanns- og oppmannsmøter, og
dit sendte vi Teddy Lien og Helge
Olsen, og Teddy Lien og Ivar Olsen.
Sistnevnte har også vært vår repre
sentant i valgkomiteen for Pors ho
vedforening.
Tone Stene og Siri Realfsen har
vært i lagledelsen for kretslag P-14.
Til laglederkurs (i kretsens regi),
sendte vi Gro Tveit, Beate Kristian
sen og Anne Elisabeth Hansen.
På kretslagssamling har vi hatt føl
gende spillere: P-14: Siv Lien, Ma
rianne Olsen, Anne Lise Hegdal,
Ann-Kristin Blikra, May Karin
Bergstien og Tanja Kristensen. Av
disse kom Siv, Marianne og Anne^x
Lise med på kretslagettil Drammen^

P-16: Anne Elisabeth Hansen, Syl
via Rørholt og Inger Pedersen. Anne
Elisabeth kom med på laget.
G-14 Kjartan Austad, Børre Fjell
stad, Terje Odden og Are Hansen.
Treningen i år harforegått på Vest
siden skole, i Porsgrunnshallen, Eideangerhallen, Uræddhallen, for ik
ke å glemme vår nye bane ved sta
dion, som har vært i bruk «døgnet
rundt». P-12 og 14 hadde før
Uræddhallen åpnet, (midt i januar),
ikke halltrening i det hele tatt.
Det som årlig skaper problemer, er
økonomien. I denne sesongen har
medlemmene vært i gang med
bingo, annonsetegning, diverse
lotterier, brikkelotteri og kjøkkenet
på bingoen siden juletider. Der har
Forts, side 5
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Jubileumsfesten 27.4.1985
Jubileumsfesten 27.4.85 ble av
holdt på Pors Klubbhus med 115
deltakere. Fra kommunen møtte
Ordfører K. Waaland m/frue.
Aftenens meny var: En meget
velsmakende gryterett med iskake
gitt av Diplom Is til dessert. Senere
på kvelden ble det servert kaffe og
bløtkake. Serveringen ble foretatt av
Jubileumskomiteen med støtte fra
Turngruppa, Damegruppa og Se
niorklubben. Musikk ved Kaare
Bråthen. Underholdning ved Olav
Jdansen og Erling Stølan.
F Jubileumskomiteens
formann,
Terje Hansen, ønsket deltakere og
gjester velkomne, og overlot ordet
til kveldens toastmaster Hans Han
sen, som forøvrig skjøttet jobben på
en utmerket måte. Etter første
gangs servering ble ordet gitt til for
eningens formann Duddi Kjellevold
Røed. Tråden i talen var en kort hi
storikk om foreningen i de 80 år. De
ekstra skattemillioner som kommu
nen får i år ble også nevnt, og da i
forbindelse med ett sterkt ønske om
Idrettshall på Vestsiden. Talen hø
stet stort bifall.
Deretter ble ordet gitt til Ordfører
Kristen Waaland. Han kunne ikke lo
ve bort alle millionene iil Idrettshall,

Pors håndball....
det vært svært god hjelp å få av for
eldrene. I året som kommer vil det
bli krevet større innsats av finans
komiteen, for utgiftene stiger i takt
med aktivitetsnivået.
Konklusjonen som gjentar seg år
etter år, er at håndballgruppa i Pors
er i stadig vekst. Aktivitetene blir
større og større for hvert år - og flere
og flere av Vestsidens unge fatter
interesse for håndballsporten. Men
det pålegger oss store oppgaver for
å kunne holde på alle lag som er
med i dag. Arealbehov og trenings
tid er det lite vi kan gjøre noe med,
men sosialt og spillemessig er det
selvsagt opp til de som sitter i styret
og de som spiller. Med målbevisst
jobbing er styret imidlertid overbe-

men det hørtes ut som om han var
klar over det store behov for en hall
på Vestsiden. Så får vi håpé på at
Idrettshallsaken går sin gang. Waaland overrakte et gavekort fra
Porsgrunn kommune på kr. 1.000,til foreningen, og en blomsterbukett
til formannen personlig.
Etter annen gangs servering var
gruppeformennene fremme med
korte taler og overrekkelse av sine .
gaver til foreningen.
Damegruppa overrakte en sjekk på
kr. 30.000,-. På 10 år har hovedfore
ningen nå mottatt ca. 1/2 million
kroner fra damegruppa.
Seniorklubben overrakte klokke
pluss en sjekk på kr. 3.000,-.
Fotballgruppa overrakte et bilde av
årets lag og styre og en blomstergruppe.

Videre overrakte Turngruppa klok
ke, Bandygruppa TV-kanner, Skigruppa mix-master, Håndballgrup
pa blomstergruppe, Boksegruppa
blomstergruppe og Huskomiteen
blomstergruppe.
Av gaver ellers mottok vi en
blomstergruppe fra Sundjordets
Idrettsforening
og
en
bukett
blomster fra de to gjenlevende
vist om at det gode miljøet, resulta
tene og alle medlemmer lar seg be
holde. Kommende år vil kreve en
stor innsats av alle «involverte» for
å bedre økonomien. Særlig må vi
trekke større veksel på foreldrene,
men med den sportslige ånd som
hersker innad i gruppa, burde det la
seg gjøre uten de store problemene.
Styret takker for året 84/85.
Karin Hansen, sekr.

Styret 1985
Formann: Teddy Lien (ikke på
valg), V/ Formann: Britt Knudsen (2
år) gj. valg, Sekretær: Karin Hansen
(1 år) ny, Kasserer: Helge Olsen (2
år) ny, Styremedlem: > Mariann
Grotnes (1 år) ny, Gro Haukedal (1
år) gj. valg, Ivar Olsen (1 år) gj. valg,
Varamenn: Vidar Kristiansen (1 år)

O

o

o

æresmedlemmene, Erling Olsen og
Andr. Skilbred.
Thor Skarnes takket for maten.
Under kaffen ble fortjenesteme
daljer, 12 i alt utdelt. Følgende fikk
utmerkelsen: Jan Magnussen, Roy
Marthinsen, Øyvind Nenseth, Fine
Hansen, Hans Hansen, Dagmar
Mikkelsen, Arne Hegna, Turid Hiis,
Yngvar Jacobsen, Leo Weber,
Thrond Kjellevold og Vidar Kristiansen.
Av medalje mottakerne var det kun
Leo Weber som ikke var på festen.
Etter seremonien med utdelingen
grep Hans Hansen ordet og rede
gjorde for alle Duddis merritter i
foreningen og i idretten forøvrig.
Konklusjonen ble at hun godt og vel
utfylte de krav som også settes for
utnevnelse til æresmedlem i foren
ingen, noe som også et enstemmig
hovedstyre mener. Duddi mottok
sitt Æresmedlemsskap under me
get stor applaus. Hun er den 6. i rek
ken, og den første kvinne som har
mottatt utmerkelsen i vår forening.
Etter denne seremoni fortsatte fe
sten ut i de små timer. En vellykket
80-års feiring i alle henseender.
L. R. Hegna
sekr.
gj. valg, Sigmund Øya (1 år) ny.
Finansutvalg:
V/ Formann: Britt Knudsen, Kasse
rer: Helge Olsen, Medlem: Leif Elstad, Knut Olsen, Vidar Kristiansen,
Lasse Kittilsen.

Valgkomite - 86
Kåre Blikra, Vidar Kristiansen, Gry
Stokke.

Materialforvalter (1 år): Helge Olsen
Valget gikk helt etter valgkomi
teens forslag. Svært godt frammøte
på årsmøtet, både foreldre og spille
re.
Innsatspokalen gitt til følgende, en
flott håndballfigur: P-12 (1) Vibeke
Vrålid, P-12 (2) Monica Herum, p-14
Forts, side 7

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

TStateh®
Ungdomshiitikken midt i By n

Tlf. 54922

Tlf. (035) 52 081 - 3900 Porsgrunn
Porsgrunn
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DET LYSNER

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆr
Gå til

service

Alfred Sport

sen *

4s

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

Det har vært en vanskelig vinter.
Laget forsvant. Vår økonomiske
situasjon var katastrofal. Sam
holdet gruppene i mellom var ik
ke rosenrødt.
Jeg har inntrykk av at situa
sjonen i dag er vesentlig lysere. Vi
har fått et lag igjen mange skal få
seg en overraskelse av. Vår øko
nomi er ikke god, men den er etter
forholdene under kontroll. Utskeielsene har vi dog ikke råd til.
Budsjettet er stramt og vi følger
det opp hver måned med nød
vendige endringer av positiv eller
negativ karakter.
Samholdet og samarbeidet grup
pene i mellom føler jeg også har
kommet meget godt i gang. Vi i
fotballavdelingen er de første til å
innrømme at holdningen fra oss
til de øvrige grupper ikke alltid
har vært det beste. Jeg tror vi også
her har bevist at vi vil noe.
På det økonomiske plan har det
vært jobbet utrolig godt. De for-

Telefon 51632 — 3900 Porsgrunn

A
S

/tfÆSf/iOEDÉN 7g
Brødrene Karlsen
Skien, tlf. 20 903 - Porsgrunn, tlf. 50 779. Brevik tlf. 70 454

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon 51404 — Porsgrunn

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

REFLEX

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Porsgrunns Auto A/s

Torggt. — V. Porsgrunn

FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE
Komm. for Norsk Tipping A/S

Vallermyrene
Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

'//JORGENt
NENSET, 3900 PORSGRUNN

råtken

Tlf. 95 847 — 97 506

Autorisert Installatør

Porsgrunn
Elektrisk forretning med godt utvalq
i lamper, gaveartikler etc
Husk at vi også har rett til
a utføre EL-installasjoner

I

■

J Vestregt. 14
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PORSGRUNN
«Lofte hos
Busse»

MOTE PÅ «VESSIA»
Betal gjerne med KJØPEKORT
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Vi lir av denne form for journali
stikk som i særdeleshet journali
stene Per Kr. Torvik (ex sportslig
leder Odd) og Bent Bergli bedri
ver. Hvilke motiver som disse to
herrene har vites ikke.
Vi føler oss maktesløse, men
vil likevel gjennom vårt eget or
gan gi våre egne medlemmer
vårt synspunkt til kjenne. Boi
kott av avisa har flere gitt oss
som tips. Vi finner ikke på nåvæ
rende tidspunkt dette å være
riktig fremgangsmåte.
Vi håper imidlertid også TA
kan komme ned av pidestallen.
Vi må møtes på halveien! Feil vil
vi gjøre i alle leire også hos oss!
Thrond.

~ tg

skjellige komiteer har fått tingene
unna med meget godt resultat. I
kassettkomiteen styrer Tore Ny
gård. I programkomiteen finner
vi Realf Rollefsen i ledelsen. Og
som «sjefkikador» har vi Erik By
strøm. Med seg har disse herrer en
meget jobbevillig skare av porsere. Fotballstyret er dem meget
takknemlig for den innsats de
legger ned av tid og arbeid.
Forholdet til junioravdelingen
er det beste. Og her ligger vår
fremtid! Jan Skilbred & co har en
entusiasme vi må forsøke å holde
på i årevis.

Pors hånd ...
Forts, fra side 5

(1) Marianne Olsen, p-14 (2) Anette
Moulin, p-16 Siv Dalen, Damer Tone
Stene, g-12 Christian Moulin, g-14
Kjetil Stenehjem.
Innsatspokalen ergittavG.Teigen.
Medalje for 5 år: Siri Realfsen,
Kjellfrid Knutsen, Karin Hansen,

Teddy Lien

Pors tilhører fotballens topp
klubber. La os bevise vi hører
hjemme her.
For å nå vårt mål trenger vi alle.
Store og små er like velkommen i
våre rekker. Vårt motto for året,
«vær positiv, så vil andre være
positiv overfor deg», får stå for
vårt ønske for 1985.
Thrond

MM

Kjære PORSE-MEDLEMMER
Klager mottas ikke over at bladet er
sent ute!
Dere må ta dere litt sammen og
skrive om likt og ulikt. Vikan også ta
inn noe debatt om ting som dere
kanskje går og lurer på, og gjerne vil
ha belyst i bladet.
Så bruk litt av sommer-ferien til
det.
Innlevering av stoff innen 1. august
Hilsen Kari

9
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PORS SKIGRUPPE
Årsberetning for 1984—1985
Styret har i denne perioden bestått
av følgende tillitsmenn: Formann:
Erling støland, Nestleder: Karl Erik
Lunde, Sekretær: Tone Aanesen,
Kasserer: Gro Numme, Styremed
lem: Olav Dahle, 1. varamann: Øy
stein Numme, 2. varamann: Arne
Findal.
Hopputvalget: Asbjørn Larsen
(form.), Nils Tore Johnsen, Åge Ol
sen, Karl Erik Lunde, Hans Ingebret
Guttormsen, Anders Aasland, Hans
Dammen, Arvid Olafsen, Ragnar
Amundsen.
Langrennsutvalget: Leif Grønne
rød (form.), Jan Helge Larsen, Terje
Aanensen, Paul Rønningen, Thor
Semb.

mange fine plasseringer og premier.
Langrennsgruppa.

Treningen tok til i begynnelsen av
september, med felles trening to
dager i uka. En av dagene var innendørstrening
på
Kongerød
Samfunnshus. De fra 11 år og opp
over hadde en treningsdag ekstra i
uka. Denne ble brukt til rulleskitrening og langkjøring.
Treningen ble ledet av Ove Henningsen, som tok seg av de yngste
årsklassene, og Kari Stenquist som
tok seg av de eldste.
For nyttår var det ca. 20 stykker
som deltok på treningen, og mellom
20 og 25 stykker etter nyttår.
Vi har arrangert klubbmesterskap i
lysløypa. Og klubbmestre ble føl
gende: Gutter 14 ar: Gisle Asdal
gutter 13 år: Douglas Simonsen,
gutter 12 år: Kjell Ivar Christensen,
gutter 11 år: Runar Numme, gutter
10år: Bernt Gjøstein Lunde,gutter 9
år: Kjell Øyvind Grønnerød,gutter 8
år: Kristian Aanensen, jenter 11
ar.'Mari Ann Grønnerød,/enter 9 år:
Lene Christensen.

Løypekomite: Svein Barth (form.),
Kjell Knutsen, Ivar Kristiansen, Jan
g. Helgetveit, Tor Hansen, Arne
Stenquist, Steinar Prytz, Einar Knut
sen.
Komite for utbygging av Store
Rugtvedt: Erling Støland, Åge Ol
sen, Thorbjørn Andresen, Arne Fin
dal, Egil Kristiansen, Anders Aas
land.
Materialfoevalter: Gunnar Thygesen. Varamann: Egil Kristiansen.
Akkivar: Eilert Jensen.
Det ble også arrangert rekruttrenn i
Valgkomite: Øystein Numme, Åge lysløypa. Det ble et vellykket ar
Olsen, Terje Aanensen.
rangement, og langrennsutvalget
Skisesongen 1984-85 har vært vil gjerne få rette en TAKK til de som
preget av en kald ustabil vinter. var med og hjalp til.
Første halvpart av sesongen var
Gruppa har hatt deltakere med i
snøfattig, med det resultat at en del mange renn, og særlig deltakerne i
renn ble avlyst eller flyttet til andre de yngste klassene har fått mange
steder. Først langt ut i januar-85 ble fine plasseringjer.
det skikkelig snøforhold, og dermed
Når det gjelder den oppsatte vand
en kort og hektisk sesong. Nytt for repokalen, som må vinnes 3 ganger,
denne sesongen var også inndeling ble den også i år vunnet av Mari
av lokalkretser for rekrutt-langrenn. Ann Grønnerød. Da hun har to napp
Rekruttrenn foregår nå bare i lokali den fra før av, blir den hennes til
kretsen og løpere kan bare delta i
odel og eie.
renn innen den lokalkrets laget til
Langrennsutvalget takker med
hører. Pors tilhører lokalkrets 2 med dette for i år, og vi gratulerer løper
bl. a. Stridsklev, Hei, Urædd og Ørn.
ne med resultatene og håper på
Selv om det har vært en vanskelig fortsatt framgang neste sesong.
vinter med først hard kulde og så
stadig skiftende værtyper har PorLysløypekomiteen
serne likevel gjort en fin innsats i de
I 1984 fortsatte arbeidene med å
renn de har deltatt i. Det har blitt utbrede løypetraseen, og vi fikk med
_•
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hjelp fra Porsgrunn kommune pla
nert bakken ved Tinnesand. Vi har
søkt Porsgrunn kommune om øko
nomisk støtte, kr. 6.000,- til kjøp av
grus og fyllmasse, samt maskinell
hjelp til utkjøring av denne. Videre
har vi til hensikt å grøfte og drenere
de fuktigste partier av løypa, og vi
må også foreta rydding av endel
trær og busker, for å gjøre løypetraseen bredere.
Det har ikke vært utgifter i forbin
delse med arbeidene som har blitt
utfort i dette året, og vi har en kasA
sabeholdning på ca. kr. 3.000,-.

1

Hopputvalget.

Vi startet som vanlig opp med in
nendørs trening på Klyve skole først
i oktober. Det var trening 2 ganger i
uka fram til jul. Trener var Torbjørn
Larsen.
Snøen kom også seint i år, så tre
ningen i bakkene kom først i gang ut
på nyåret.
Vi har hatt fast trening 2 ganger i
uka i hele vinter i Lille Rugtvedt. Si
ste trening var torsdag før Palme
søndag.
Rekruttene startet opp i Vinje 28.
desember. Dette var det første ren
net, og for de fleste, første gang de
prøvde skiene i vinter. Resultaten^y
ble derfor ikke de helt store. I de
følgende renn har det bare gått
fremover for guttene, og det har blitt
mange fine plasseringer. Rekrutte
ne har deltatt i 19 renn i vinter, og
tatt 84 premier tilsammen. FLOTT
GJORT GUTTER.
Petter Amundsen, Stefen Holmsve
og Erlen Stenbakken har vært med i
et Pondusrenn hver, med fine plas
seringer.
Jarle Toften har vært med i 5 renn,
og har hatt stor fremgang. Han er en
«freskus» vi får høre mer om skulle
vi tro.
Per Øyvind Dammen har hatten fin
sesong. Han har deltatt i 19 renn og
har ditto premier. Av disse er fire 2.
premier og seks 3. premier. Når Per
Øyvind treffer hoppet, er han helt i
toppen i sin klasse.
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Bjørn Sortedal, Pal Bitustøyl og han p. g. a. skolegang hatt lite tre
Lars Kristian Solbakken har alle og ning, men likevel hatt en fin fram
så deltatt i mange renn i hele vinter. gang.
De har hatt stor framgang, så dette
Geir Åge Olsen begynte treningen
er gutter som vi får høre mer fra.
først da snøen kom. men med hans
Joachim Johnsen og Rino Larsen
talent gjorde han en fin sesong. Han
har som vanlig deltatt i mange renn
representerte i N.M. senior normalmed menge fine plasseringer. Joa bakke i Bardufoss, i N.M. junior i
chim har vært med i 15 renn og Rino Sporva og han ble K.M. i stor bakke,
i 13 renn. Sta pa gutter - dere har Oddbakken.
mere inne.
Kjell Arne Dammenhar vært med i Klubbmestere i hopp 1985.
7 ar: Jarle Toften, 8 år: Per Øyvind
4 renn. Han kom voldsomt på slut
Dammen,
9 år: Bjørn Sortedal, 10
ten av sesongen på treningen. Stor
år: Lars Kristian Solbakken, 7 7 år:
framgang for han også.
Sesongen ble avsluttet på Gaute- Joachim Johnsen, 13 år: Gisle
fall 30.3. Alt i alt en fin sesong for Amundsen, 14 år: Jørn J. Olafsen,
15År: Steinar Numme, Yjr.: Tor Erik
rekruttene våre. Rekrutteringen i
Lunde, E. jr.: Geir Åge Olsen.
Pors er i stor framgang, og mange
Vi i hopputvalget vil takke for i år,
talenter har vi.
og gratulere alle løperne med de fi
Gisle Amundsen har også hatt fin
ne plasseringene. Samtidig en
framgang.
TAKK til alle de foreldre og hjelpere
Jorn J. Olafsen fikk ødelagt før-sesom har vært trofaste i bakken i hele
songen i år p. gr. a. sykdom, men
vinter.
når han først kom i gang, gjorde han
Arrangementer.
sin beste sesong. Han var med i hoVi har i år arrangert 3 renn i Rugt
vedlandsrennet for 14-15 år i
Drammen, Hopp- Treff og i Sør- vedtkollen. Det første rennet, smågutterenn, ble avviklet 6. januar. Det
landsmesterskapet i Edland.
Steinar Numme var uheldig i Vinje. så først stygt ut, da det ikke var snøHan brakk kragebeinet og fikk øde som vanlig.
Isteden for å avlyse rennet, ble det
lagt hele sesongen sin.
.Roger ____
Dahle var med i kretsens kjørt på snø, og bakken ble prepaungdomsgruppe og telehopp, og rert, så det ble fine forhold,
Endelig
fikk vi nok' snø og kulde,
har trent sammen med disse i hele
- ...............
,J" og
år. Roger satset på denne sesongen, de to rennene som gjenstod ble ar
Men på gr. av en skade, ble se rangert under perfekte forhold.
Dommer-rapportene sier også det
songen delevis ødelagt for han.
te.
3. februar ble renn for senior, ju
Tor Erik Lunde har etter flere uhell
kommet tilbake hver gang. I år her nior, eldre gutter og yngre gutter

kjørt i Mellomste og Store Rugtvedt.
8. mars hadde vi Grenlands-Cup
med innlagt B-karusell.

Bakkene.
Det er også i år blitt utført endel
arbeid i Rugtvedtkollen. Den røde
bua i den lille bakken ble flyttet. An
ders sørget for kran til dette arbei
det, og da gikk det forholdsvis greit.
Vi bygde der en liten ny rekrutteringsbakke. Denne har blitt mye
brukt i vinter, og er meget populær.
Det er også blitt gjort endel forbe
dringer av stillaset i Lille Rugtvedt.
Høsten -84 har det vært dugnad i
bakkene en gang i uka.
Det er også i år den faste gjengen
som går igjen i bakkene. En ekstra
TAKK til disse for alt arbeidet, Ståpå-humør, og at de er «villige». Ære
være dem for det.

Andre arrangementer.
Den 7. desember hadde vi den tra
disjonelle «Førjulskos» på klubbhu
set -stor stemning.
Den 24. februar skulle skiavdelingen arrangere «skisportens dag»
på Rugtvedt, men dessverre regnet
hele arrangementet bort, og det
måtte avlyses.
Den 9. mars ble det arrangert rekrutt-langrenn i lysløypa. Dette ble et
meget vellykket arrangement, med
hensyn til både snø, preparering av
løypene og deltakelse.
Den 24. april var det sesongavslutning for de aktive, med foreldre på
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Smågutte-bandy:

Pors tapte bronsekampen
I
I

Stabæk og Pors stilte bronsekamp i smågutte-NM bandy
i vinter. Men ikke i Pors
grunn, slik det egentlig var
bestemt. Pors måtte bare si
fra seg arrangementet, på
grunn av forholdene og kam
pen ble flyttet til Valle Ho
vin. Bandyfotballen span
derte forøvrig bussturen til
Oslo for anledningen.
Pors-gutta måtte finne seg
i at Stabæk vant kampen 6-4.
I hovedsak på grunn av det
som skjedde i 1. omgang, da
Stabæk ledet hele 5-0. Porsgutta følte seg tydelig ikke

hjemme på den store banen
og fikk lite til i 1. omgang. I
2. omgang var det imimlertid Pors som førte — de vant
denne omgang 4-1. Hadde
kampen vart noe lenger,
kunne Pors godt ha vunnet.
Dagens mann på Porslaget var Are Hansen som
scoret alle sitt lags mål i
kampen.
Pors-keeper Ture Fredin
og Are Hansen ble forøvrig,
etter kampen overrakt hver
sin pris av forbundets repre
sentant — som beste keeper
og beste angriper.
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NfTT FRA TURNGRUPPA

Distriktets største
detaljforretning/

Publikumspokalen 1984.
Eidanger Turngruppe kunne lør
dag 8.12 og søndag 9.12. invitere
turngruppene i Telemark til Masse
parti konkurranse.
Publikumspokalen var i år delt i to.
På lørdag ble det arrangert Minipokalen, dette var en oppvisning for de
aller yngste. Det var ingen konkur
ranse, alle de deltakende lag fikk
hver sin lille pokal. Pors hadde med
en fin tropp med nøster som Ragna
var instruktør for.

Grenland
Samvirkehg;s^

På søndag var det Publikumspo
kalen med samme opplegg som tid
ligere. Det deltok ca. 600 turnere
denne dagen, så det var mye fin
oppvisning å se. Pors deltok i den
eldste klassen med Ragnas tropp
Gla'trim. Troppen var på 20 stk., 10
damer og 10 herrer. De mottok stor
applaus. Denne mixtroppen var jo
noe helt nytt. Oppvisningen var bra
og igjen voldsom applaus. Det stilte
tilsammen 3 tropper i denne klas
sen, nemlig Skotfoss med sin «BøttebaHett», Horten med en flott Elitetropp og til slutt rosinen i pølsa
Mixtroppen til Ragna.

Stedet med Shell-service Shell bensin og olje
ti vasker Deres hil med autematvask og underspyler
Rekvisita eg kiosk i stort utvalg
Full dekkservice med hjulbalansering

Til slutt var det premieutdeling, og
alle deltakerne marsjerte inn. Når
det gjaldt den eldste klassen, hadde
juryen hatt en vanskelig jobb. De
hadde nemlig funnet ut at alle detre
troppene var like gode, så alle måtte
komme på første plass. Men de
hadde bare en første premie, så de
måtte ta loddtrekning.
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PORS SEDVKE-SENTER
låfe m BuKjfafliLUB.snaaMi

Vast

Laglederne ble kalt fram, og Ragna
fikk lov til å trekke lapp. Og på lap
pen Ragna trakk, sto det nemlig
PORS og gjett om det var noen som
jublet. Ja Ragna jublet selvfølgelig
mest. Men velfortjent var pokalen,
ingen tvil om det.
Gla'trim-troppen var også i Lunde
helgen etter og var med på juleoppvisningen til Skade Turngruppe. De
gjorde også stor lykke der. Troppen
skal også delta på Kretsturnstevnet
på Pors sammen med Mix-troppen
fra Vestfold.

Cup-konkurranse for gutter
11.12.84.
Pors Turngruppe arrangerte tirs
dag 11. desember cup-avslutning
for gutter Konkurransen ble avholdt
på Vestsiden skole. Det deltok 19
gutter fra klubbene Odd, Urædd, LIF
og Pors. Daniel var dagens konkurranseleder og ønsket alle velkom
men til denne siste cup-konkurransen i 1984. Det ble turnet i bøylehest,
matte og ringer.
Vinner av kl. u. 12 år: Vegard Robertsen, Urædd.
Vinner av kl. u. 14 år: Sten-Rune
Sannerholt, Odd.
Vinner av kl. u. 16 år:A/v/tf 0 Jen
sen, LIF.
Våre gutter plasserte seg slik:
Klasse u. 12 år: Stig Amundsen 2.
plass, Thomas Realfsen 4. plass,
Morgan Sørensen 11. plass.
Klasse u. 14 år: Tor-Øivind Ødegaard 5. plass, Ragnar Hestvik 7.
plass.
Etter konkurransen var det pre
mieutdeling og utdeling av diplom
til beste sammenlagte plassering i
cupen 1984. Siden det var cupavslutning, var det brus, kaffe og boller
til deltakere og alle foreldrene som
hadde funnet veien.
Konkurransen ble greit avviklet i
løpet av 11Zz time.
Juleavslutning.
Torsdag 13. desember arrangerte
vi den tradisjonelle oppvisningen
siste treningsdag før jul. Alle par
tiene hadde trent på et program
som de fremførte med glans. Særlig
programmet til Roy med trampett
oppvisning var fin. Det var guttene,
og noen av jentene til Ingeborg som
alle sammen også hadde kledd seg
ut. Det var et morsomt program de
framførte med mange «litt dristige»
hopp. Stig Amundsen fikk overrakt
en pokal for sin kjempeflotte innsats
i cup-konkurransene i 1984. Han ble
nemlig nr. 2 sammenlagt i sin klasse
under 12 år, og dette var en så sterk
prestasjon at vi syntes han fortjente
en liten oppmerksomhet.
De guttene og ientene som skal

delta på Ungdommens Landsturnstevne i Bergen til sommeren
hadde bakt mange kaker som ble
loddet ut. Det var møtt fram svært
mange foreldre, så loddsalget gikk
unna. Bergens-deltakerne fikk såle
des et flott tilskudd til reisekassa si.
Julemesse.
Vi arrangerte i år for første gang en
julemesse. Messa ble holdt på
klubbhuset fredag 30. november og
lørdag 1. desember. Vi hadde på
forhånd spurt medlemmene om de
kunne tenke seg å gi en liten gave.
Dette fikk vi, og da vi stilte ut varene
på torsdag kveld, var det veldig mye
pent som hadde kommet inn. Ved
siden av dette hadde vi salg av juledekorasjonerog smultringer. Ragna
og Ingeborg sto nemlig og stekte
1200 smultringer på klubbhuset fre
dag formiddag. Dette var svært po
pulært, for alle smultringene ble
solgt. Aftentrekning og blomstertombola hadde vi også. Fredag for
middag var det ganske bra besøk og
under bingoen om kvelden. Lørdag
formiddag var det helt stille. Men alt
ialt er vi fornøyd med arrangemen
tet. Det ble en ganske god nett
oinntekt sett i forhold til at vi hadde
en del varer igjen og at vi ikke hadde
lagt ned så mye arbeid i det.
Neste år satser vi igjen på julemes
se. Vi tar da sikte på å kjøpe inn ma
terialer til de som har lyst til å lage et
eller annet, så det er bare å henven
de seg til oss.
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ØKONOMI OG MILJØ
Som forord har jeg valgt å ta med
deler av Viggo Johansens innlegg i
Norsk Idretts oktobernr. 1984 om
Vif.

VÅLENGA PÅ KANTEN
AV STUPET
Av Viggo Johansen
Vålerengens IF er i en økonomisk kri
se. Klubben har milliongjeld. Publikumssvikten har ført til at A-laget i fot
ball går med underskudd for første
gang på 10 år. Den sportslige sukses
sen koster penger, gullet er dyrt, de to
siste årene har bare A-laget brukt sju
millioner kroner. I tillegg kommer uro
en om brudd på amatørreglene og
sviktende regnskapsførsel. Nå er det
to linjer som kjemper om makten i
klubben, representert ved fylkes
mannen i Oslo og Akershus, Gunnar
Alf Larsen, og den kjente fotballfor
mannen Tor Jørgensen.

Forretningsføreren mener at ansyaret er jevnt fordelt på alle parter. Tidligere la ingen i klubben vekt på regn
skaper, og dermed er opplysningene
en sitter inne med i dag usikre og upå
litelige. Etter fotballforbundets regn
skapskontroll har ledelsen i klubben
tatt skjeen i en annen hånd og i dag
har de god oversikt over økonomien.
Problemet er bare at nå er den alar
merende dårlig.

OVER 10.000 I
MÅNEDSLØNN

GUTTEBOKSERE

ler opp. Det er disse som skaper det
riktige miljø,
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Vi i ledelsen av Pors Fotballavdeling 1985trenger hjelp av mangefor
å nå våre mål. Det må prates i positi
ve former. Det negative som even
tuelt er og vil oppstå, får vi ta for oss
på kammerset. La oss i styret få høre
problemene først - løse rykter på
gata eller kafeen fører som regel til
intet godt.

Sportslig.
Vålerengens IF er i dag den største ar
Inngangen på nye spillere har vært
beidsgiveren i klubb-Norge. 19 spille
fenomenal.
Vi stopper ikke med
re i klubben er på non amatør kontrakt.
dette! De nye har vist en frapperen
Spillerne har forskjellige kontrakter
de stor interesse. Det er med stor
avhengig av hvor gode de er. De beste
spenning vi ser fram mot sesongens
spillerne tjener mest.
Hver spiller har en fast lønn på 1000
første treningskamper.
kroner måneden, diett og kjøregodt
Kryss fingrene! Det kan gå bra i år
gjørelse. I tillegg har de bonus pr.
igjen, trass i hvor mørkt det enn ser
kamp som varierer fra 1000 kroner opp
ut.
til 2000 kroner for de beste spillerne.
MILLIONGJELD
Det vil si at spillerne brutto kan tjene
Vålerengens IF har i dag en gjeld på et over 10 000 kroner i måneden. Klubben
sted mellom 1.0 og 1.3 millioner kro sørger for skattetrekk. En gang i må
ner. Det bekrefter forretningsføreren i
neden er det lønningsdag. Klubben be
Seniorklubben feiret sitt 25 års ju
klubben, Roger Peretz. Den største
bileum med fest i klubbhuset den
kreditoren er Winge Reisebyrå som taler 16,8 prosent i arbeidsgiveravgift
har om lag 400 000 kroner til gode. El av bruttoinntektene.
6.10.84. Vi var da 80 stk. med inn
Samtlige av kontraktene er utar
lers er det mange, men små kreditorer.
budte tilstede. Seniorklubben fikk
Fra nå og fram til fotballsesongen beidet av advokat Per A. Fol, og godda overrakt nydelige blomster fra
starter i april/mai neste år, trenger ba- kjent av Norges Fotballforbund. I tilr~ a
..~i enn nnn i------------- *:i
..................................
Pors damegruppe og blomsterfra et
re A-laget^vel ^500 000 kroner til sine legg har Vålerengens A-lag en heltids
faste utgifter, trenere, spillerlønninger ansatt trener, og to med noe mindre
gammelt medlem samt gave fra ho
og reiser. For å skaffe penger til dette engasjement.
vedforeningen,
skal nå klubben henvende seg til sin
Den 23.3.85 ble årsmøtet avviklet.
bankforbindelse, Kreditkassen, legge
Det
var ca. 30 tilstede under årsmø
fram budsjettet og regnskapene og be Om vi i Pors neppe kommer opp i de
tet. Fra hovedforeningen møtte Kjell
om kreditter.
. +7
■ ■
Da fotballsesongen begynte i år
summene det hør er snakk om, er
Meen.
hadde klubben allerede en gjeld på det klart at vi som nyvalgte fotballeFormannen ønsket velkommen, og
500 000 kroner. Trass i sportslig suk- dere har et meget vanskelig arbeid å
før møtet ble satt,mintes formannen
sess for A-laget i fotball har sesongen ta fatt med. Økonomisk og sportslig
2 medlemmer som var gått bort.
vært mislykket med tanke på økono har det vært drevet etter vårt skjønn
Årsberetning og regnskap ble
mien. Gjelden har økt, og det har vært
svikt på område etter område, og det direkte uforsvarlig. Det er vår opp
opplest og godtatt. Regnskapet vi
gave for 1985 å rette opp folks innhar kommet uventede utgifter.
ste et ganske godt resultat.
Kraftig publikumssyikt som har ført trykk av Pors som klubb-såvel inn
Styret for seniorklubben ble da:
til et tap på om lag 650 000 kroner i for ad som utad. Lett blir det ikke, men
formann:Birger
Gundersen, kasse
hold til budsjettet. Sponsorinntektene
vi har vår filosofi, og vi gleder oss!
har også sviktet.
rer: Olav Dahle. sekretær: Erna Kit
Jeg har tro på at vi skal makte opp
Samtlige spillere undertegnet nontilsen. styremedlemmer: Arne Fin
amatør kontrakter i høst. Hvem har så gaven rent administrativt. Det er
dal og Egil Kristiansen, varamenn:
ansvaret for at gjelda er blitt så stor?
klart det blir hardt. Vi er nødsaget til
Karl Skifjeld og John Pedersen.
Her er det en viss strid innad i klub å holde et meget stramt budsjett for
Etter årsmøtet var det festlig sam
ben. Den tidligere fotballformannen
Tor Jørgensen mener det er de andre kommende år. Tidligere års diverse
vær, hvor vi var 70 stk. tilstede. Da
avdelingene som har ansvaret for at «utskeielser» kan og må ikke foreble det servert karbonader og øl
gjelda har vokst. Fotballavdelingen komme for 1985. Et klart samarbeid
samt en kaffekopp etterpå.
har subsidiert ishockey, håndball og mellom alle grupper og med ho
Så nå står seniorklubben klarfor en
bandy.
vedforeningen er en selvfølge. Jeg
ny
sesong og en håper fortsatt at
Nei, sier de andre. Det er umulig.
gleder meg til det Porsgrunnsvn.
Det er ingen andre enn A-laget i fotball
nye medlemmer, da yngre krefter
som har så høyt forbruk at det kan 345 vil gi oss. Her er det om å gjøre
over 40 år melder seg inn.
at våre «grasrotsmedlemmer» stilskape så stor gjeld.
sekr.

Pors ski....
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Tillitsverv innen kretsen.
Erling Støland er medlem av anleggskomiteen for Sentralbakken.
Hans Haukenes er medlem av Styret
for Sentralbakken.

L.

Seniorklubben

Ønsker.
Et av ønskene i fjor var å få en rekrutteringsbakke i hopp. Dette ble i år
innfridd. Ønsket om en forlengelse
av lysløypa fram til Rugtvedt, slik at
det kan bli et naturlig samlingspunkt
der, står nå øverst på lista. Lokal-utvalget på Klyve er også interessert i
dette, så et samarbeid der er kanskje
ikke så dumt.
Vi ønsker alle de aktive fortsatt
«gåpåhumør»

f..

I alt deltok 16 gutter fra Vest. 4 klarte sølvmerket: Espen Kittilsen,
Johan Didriksen, Ragnald Martre og Sondre Walmann.
7 klarte bronsemerket: Henrik Mæhle, Torbjørn Kittilsen, Truls Wernes, Jan Morgan Hansen, Erik Hugstedt, Jo Arnfinn Tollefsen og Mor
ten Danielsen. Pluss 4 fra Øst (Kjølnes) Tobias Lund, Erik Løfgæn e'
Halvorsen og Jan Fougner. Og 5 guttersom ikke var garn e no
12 år) Truls Kittilsen 11 år, Stian Kittilsen 9 år, LarsHelge KlJ'^n ^ e
Jostein Saksen 11 år og Anders Isaksen 11 ar. D.sse 5
k^rte
fordringene fint Kravene er å kunne slå rette venstre og parade og

>
i

riktig fotarbeid. Alle guttene gjorde en fin mnsats.
aiie samlet til
Etter boksingen som foregikk på Vestsiden skole, va vi alles

en hyggelig sammenkomst i huset ved sta l0^_
ajenstand til alle
Pølser, brus og bløtkake. Der ble utdelt en pen liten gjenstand

lærevillig, høflig både i og utenfor ren W
anlegg og
kX. -n trerilngskveld til tross for«

han bor i Langesund.

klubbhuset. Det ble servert pølser
og brus, samt kaffe og kaker. Det var
ca. 40 aktive, som ventet spent på
premieringen. Det var hel premie
ring.
Pors-dagen var 27. april. Da ho
vedforeningen er 80 år, ble det til
børlig feiret om kvelden 27. april på
Pors klubbhus. Alle gruppene innen
Pors var representert, og alle over
rakte hovedforeningen sin gave.
Skigruppa var representert av for
mann Erling Støland. som overrakte
en mix-master med håp om at ho
vedforeningen kunne «mikse» litt
for skigruppa.
Dommerne våre har også denne
vinteren blitt godt benyttet.

«beiten»

Pors Skigruppe hadde årsmøte
fredag 10. mai på klubbhuset, hvor
19 medlemmer var tilstede.
Hovedforeningens
representant
var Hans Hansen
Skigruppas formann, Erling Stø
land ønsket velkommen og ledet
møtet. Dagsorden ble referert uten
kommentar.
Valg av nytt styre gikk raskt unna,
og fikk følgende sammensetning:
Leder: Olav Dahle (valgt for 2 år),
Nestleder: Karl Erik Lunde, Sekre
tær: Aanund Lia, Kasserer: Gro
Num me, Styremedlem: Øystein
Numme, 1. varamann: Arne Findal,
2. varamann: Nils Tore Johnsen.

PROLOG VED( 50-ÅRS
FESTEN
TorsgruM-Vbssla-26-£-<$5

Andr. AasHand

tarere bandy venner-Ponst
spe^fø-sesongen kort cg hektisk,- og avhøigtg ov lys M sent rn kføl,
■frte- bandy er - dm har
kuldegrofør ocf leter som røiesteiuper-so(i?.,spylter'
føigOlsm,
titnn føtføb&g og tiiførføfrom,
y ,,,, ouj
. w -u-. Olaf tiafoibradl,Mfø
Otem, AlfJacobsen,
1
Petlprsfo
styra,
stam morval trø ■ d kah W 50 - rø alte som føk drasker å følte torsmdu&t og ffølteumtegen,.
i£d god grunn, oqyå l overskumg franlld - ha katfødt siste aztafr)ref
tiandy har alltid vrert- og fø sikkert mMgod
htsmr me
med fø ctenrø qøyafø Idrettsgren sirest ofø h^rera
cg mange morsomme - mm også.stnna"' hlswrter
° fø - av
Xvermtamjum hor t mnnye fir sørget for fø første og rø,
. og fø ifø dristige våte sføyfetak,
ida med iføke
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. smak.
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og senere føt
IMmer
dvanWføtekkspanfø
mer mmsføiføtekkspanat
tiruede, beksømdpvler-kulde, (g.sknuiø km'Mfrosset på lunga-m ufongtemmelig
uforglemmelig erfarføg-aldrt
erraruig-oldrl med
n sang.
En barføytølte var Ingen, sføfc-kanskte en, aføugd bøyd føsptlM bresk, var den -førete kolte.
idliddi^o
elter en tynnslitt tølteMtt mføsplm Itøpær-rprtbøyenmemiOwførl^
Hesten -forTerye- det- rør en selvfølge fø nom fø srøe med sføteer spgføfø og tsta
..
fø Vestsiden
føfø
>1
senere kom kommunen med- elter som t dag håp om kunsfø - æt kan.at bandyensirednWwf
red
iss.
TA ka^abehaLdAl^ på-knoaer ^64,oo 1493^ wir^ai ^fconontt-qgsrfEr d-Ootær Ui var, tit .v7,
og 11938 et godt rrn t^Aftenposten\ la kføa. følge med før mm skyter"- datidens „sltaW'føte l dog skapt røte.
Arene W - 45 forblgføs t stillhet - og l4947 Pors iw U føføjon- også da med fødlste pronlmer,
oq
______
cg 11952
1952,,„ m
en, dommer
dommer _____
hadde, tendens
fø åoverse fttelag,men, ellers rør han OXog føkM enfø gener.
mo
....
' et uhXxlrt ^alføus - rio&i så støe egne, sh/gger cg mente det iwføfflcvføMltere,
F1954 -Mk
iH, det.første flomlysog 1957rør et merrøfø-dagens
_ - on før WMspennende „fføtføreå>
rrøw-dzuiøis master ble
bte moi..
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c kom
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' ''H> - med1 det
J>fritetfø
” ^'F^gsktmTsuspteqhotalu/tlere,
først på 4960 -følet
noen,, skUnføjper"føsynelatene ar/ét føfødlancrefø- og t føn fød \ drø&Mlame fø fø- tfryifø cgså p tek
.Pfønesrekh/ bte ohsert/erT tt%J-maryr med et djfrust efør m/ftw /crhold fø „ ormeføfø" debalerfy
fenlstø Ingredlmsrr
... ____ fø
, yteste,
en, blanding au ^emtsfr
tagrafønser fra GrmbiMidust^
fføsrsagnet
__ ,_
____
__restyyefø.
- og urMm
senere
. det
dk da
man soføte
Sfør stas rør
da. man,
spføte 't ti dlulsjonl -l%8 09 tti endte med, 2 poeng rekonumderttpælen,
ellers førte man steft sfø iaddisjon
_ med tetffrefø følt- .fakket på vmqg tw føwf afø føsteao
1970- god, økonomi og kr. 175-7 o bwfømføter- og t, aføserre
iairandre grunner store oimMer,
‘
«Bandy rabalder" på v&sfctdM- kamp avblåst etter 65 minutterminutter fønurøn forføtqfe alte ut qg Wtiføn skifter. ®
titter føbesøkl^.drøoni, 1971 -nwil 7?' iq|aispilltedø-ym
intai spilltedff man hørei
hører Wemme-2. cføtsjon høyt på MdlA,,
Snudde følla pahpgv bolter-hadde tnn^i<H,„v<w
“v uax^^v.yj^^uuxuu^Jiijjuviiu^vu
iuæ „trekk/førte å spytteti munnbeskyførfø og frenet jmpå, ilvcuåmu
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1mot et lag
sprfax- lor
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log tatqer
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tasantegg og mastene,spfdM'mastene,stfdfo handyskote med suksee for1 fø søttl stifør oa qror0
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Grunnlaget for angens‘a-iim bte lagt ta
tarene 78-77-80 mføføMM judor-gi<(^6m^™fø^
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f bandy gar alt ting amn fører' røauog fø-m frase med nam sannheter og ttfømarwe tøse rukfrr,
å vare dowrt
td™pørt, kréuer god føgesansæprermaigrovt w-fi^syiteraing^tiføfør.
tira, er det som,
.om, mpr bandy så rodnerenfø - man korner ^eldent fø,; (tekket bord,- det er vWqg nttfø^rader,
og j)rføføig - lempe vant oj bur - ifødml 09 ftekerføner og augjørenfø-godi hwfør på tføer.
wirøtei fø og M-mdwilng forfø ftestet overfømntalge, doser"- og cmd/fer med, a W frrhJdføtam,
Utoa fø mm sifø oq føpføføe føbrudfø«) uføuføtefø- ør maroføfølr før w m raoiø <n er Ilte blfø.
fø bar har sin, berettøse paratelfø med idreføfculføføer er føkert-og en må frisk Iføtw åteføz
og fø d røe flvføndfø av kulfø og ilfølder som hnrførseWeførM ptat00 med, qodt fefø
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Fothallstovler på tilbud

V. Porsgrunn
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JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER
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føler den seg som bruker GRUDESI
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festelige i GRUDEKLÆR

\\

.‘føføfø

ROMBO Napoli
Fotballstøvlernvfaste
knotter
Str.28-33 99.Str. 34-46 129,-
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INTERSPORT
PORSGRUNN A/s
Meieritorvet - Telefon (035) 52 102

Enefor handler

VI BRINGER Ring telefon 035-96 913

Rossing Bakeri

3K
Handela
nd
«V GARTNERI

BAKERI OG KONDITORI
Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

SKAL

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

srpwcaTtma»

w

Moderne klær for deg!

"dk ISS

føV. RADIO & TV

l IW\T j

HANDELSTORCET SKOi
STORGT.128 PORSGRUNN

\\ Storgt. 92 Porsgrunn Tlf. 035/55 479

KAI TANGEN

qå til

Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

SKIEN

am u

Wfe

og orMrevfrsic

BRUK FAGMANNEN

Oforny degiiO
U-. , V

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING

Ring og bestill time NÅ! Tlf. 55 414
l

GLASSMESTER

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

Moteriktig klipp •
for HERRE og DAME

Mandag - onsdag ■ fiedag ........... Kl. 09.00 - 16.00
Torsdager ................................. Kl. 10.00 - 18.00
Lordager kun timebestilling
J

LANGGT. DAME-OG
HERREFRISØR

Porsgrunn Vest

Inneh.: Hege M. Nilsen

blomstersenter

GÅ TIL

w

BJØRNSTAO
III. 52 482
NORDENTORGET
JØNHOLT GARTNERI
TW. 51 344

FARRIS - LUNDETANGEN A.S

«BUSSE»
på Vesssa
Tlf. 51 729

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.
Tipping - Video - Lodder

Rikstoto

SATURN

ET NYTT SPENNENDE
SERVISE FRA PORSGRUND.
Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

Bt
forakmg

UNI
FORSIKRING
Norske Folk Norges Brannkasse

- forsikrer alt du er glad i
Branntakstbestyrer Anders Bj. Kassen
Skolegt. 2, Porsgrunn - Tlf. (035) 52 238 - 50 684

Inspirert av Saturns fantastiske form har
Porsgrunds designer Grete Ronning skapt et nytt servise.
Saturn leveres som hvitt kaffe- og middagsservise,
og er utfort i ekte feltspatporselen.

pfp PORSGRUND
Fbrsgrunds Porselænsfabrik AyS

________ r___________

Myklebust Offsettrykker!, Porsgrunn

