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TEXACO

FORMANNEN

Vi Utfører
SMØRING - OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING

Se også vårt store utvalg i
KASSETTSPILLERE OG BAND
BlLREKVISITA -

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

Byens mest populære
UNDOMSBUTIKK

Sommeren har gått, og vi er på vei
inn i en ny høstsesong. Det vil si
møtetid og innetrening for mange
av våre medlemmer.
I løpet av sommeren har våre yn
gre spesielt deltatt i flere turne
ringer, i mange med stort hell.
Håndballjentene og - guttene har
kommet tilbake etter endt dyst med
flotte pokaler som skal plasseres i
pokalskapet og fortelle for ettertida
at vi har en av de beste håndballavdelinger i Telemark.
Fotballguttene har igjen deltatt i
Norway Cup og vist sin styrke. Det
er en flott reklame for ungdomsar
beidet i foreningen dere lager ved å
.komme så langt i en så stor turne
ring. Det sier også mye om det ar
beid som ligger bak, jobbing for å
skaffe penger til en slik tur, det ar
beid som trenerne legger ned og ik
ke minst lagledernes innsats. Hvert
eneste år reiser 7-8 personer til Eke
berg og bruker en uke av sin som-
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merferie til gratis innsats for foren
ingen. Ikke alle tenker over hvilken
dugnadsvilje det viser. Men takket
være dette kan vi altså år etter år
være med på et slikt arrangement
som for deltakerne blir et minne for
livet.
Sommeren betyr også bingo. Vi
har vært heldige med brukbart vær
på de fleste av dagene, noe som har
ført til at inntektene er blitt bra.
Dessverre har det vært lite med
hjelpere enkelte dager, slik at job
ben er blitt desto hardere for dem
som har møtt opp. Dette håper vi vil
rette på seg nå som ferien vel er
over for de fleste.
Når vi blir ferdige med utebingoen - den holder vel på til midt i
september - starter vi som vanlig på
fredag og søndag inne i storsalen,
Da vil alle gruppene ha ansvar for å
skaffe folk, og turngryppa overtar
kafeteriaen når damegruppa har
gjort unna sin jobb i sommer. Fra
nyttår er det håndballgruppas tur.
Hittil har denne ordningen fungert
bra.
Noe som vel har vært lagt merke
til av de medlemmene som har vært
oppe på stadion i løpet av den senere tid er at innkjørselen og plassen
foran klubbhuset er asfaltert. Da vi i
sin tid fikk byggetillatelse til nybygget, ble det hengt på en klausul om
at man måtte begrense støvplagen
som all kjøringen inn til anlegget
ville føre med seg. Vi har hatt en del
klager fra naboer over dette - som
de siste årene bare har økt. Men det
kreves midler for å utføre slike pålegg, noe ikke alle er klar over, later
det til. Nå har imidlertid stadionstyret utført arbeidet, delvis som dugnadsarbeid. Våre kostnader ligger
på i underkant av kr. 40.000.- - som
vi har klart å betale.

Det er ellers store planer for sta
dion. Før turnstevnet som turngruppa arrangerte først i juni - i
regnvær, men med stor suksess al
likevel, skurte turnjentene tribunen.
Nå er det meningen at den skal set
tes inn med olje, og vi trengerfolk til
hjelp. Det vil bli satt inn en annonse i
avisa når dugnaden ønskes, og vi
håper mange vil stille opp. Som de
re skjønner, ønsker vi å fikse opp
vårt eget anlegg - med tanke på mu
ligens å komme tilbake til stadion
et annet år.
Det er videre meningen å oppar
beide området under klokka til treningsområde. For å få til dette må vi
flytte den store vollen på denne sida. Den skal flyttes ned der nåværende ståtribune er. Gjerdet omkring stadion må da naturligvis tas
ned. Også vollen i nedre sving skal
fjernes. Når alt dette er gjort, vil vi ha
fått en fin ansiktsløftning på anlegger.
I løpet av sommeren er gressteppet
også blitt kjempeflott og innbydende. Utenfor klubbhuset skal vi få laget blomsterbed, noe som vel skal
ordnes i samarbeid mellom huskomiteen og stadionstyret. La meg til
slutt nevne at vi hadde håpet på mer
forståelse fra kommunens side enn
det vi har opplevd. Vi har hatt flere
møter med de ledende politikere i
våres og diskutert hva som kan gjøres for å løse problemene vi strir
med. Det har til nå bare blitt med
praten. Hovedstyret har behandlet
saken i et møte i august og gjort
vedtak om hva vi skal gjøre videre,
Dette skal jeg bringe nytt om i et
senere nummer av bladet.
Og så krysser vi fingrene for A-laget vårt, slik at plassen kan reddes,

Duddi

Kari oppfordret i forrige nummer at dere måtte ta dere sammen
og skrive om likt og ulikt og også noe debatt om ting som dere
gjerne går og lurer på. Dette er det enkelte som har gjort men som
dere ser har det ikke kommet inn i bladet. Da vi ikke vet hvem som
har skrevet det. Selv om dere ikke vil ha navnet deres
offentliggjort i bladet må vi som ansvarlige få vite hvem som har
skrevet det. Husk sett deres navn under stykket og bemerk at dere
ikke vil ha det offentliggjort og vi skal love at dere skal få det inn.
Fra redaksjonen

Ildpl

4

NORWAY CUP

•«

»

* T..-

FOR en DAGS SKYLD!
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Juniorlaget med trenere.
Det spilles innledende kamper mandag/tirsdag/onsdag hvor
lagene er delt i puljer å 4 lag. Det vil si at en får tre kamper, en hver
dag. De to beste lag i hver pulje går videre ti I avsluttende kamper som
starter torsdag. Tredjelaget i pulja får spille i B-sluttspillet.

Facit etter onsdagens kamper:
junior nr. 1 i pulja
gutte nr. 2 i pulja
smågutte nr. 3 i pulja

Kl. 07.15 Purring
Kl. 08.00 Avreise for alle til frokost i Ekeberghallen med umiddelbar
retur tilbake til skolen.
Kl. 10.30 Guttelaget: Avreise til Ekeberg for kamp
Kl. 11.30 Guttekamp: bane 16
etter kampen:
- guttelaget spiser lunch
- tom buss Ekeberg/skolen
Kl. 12.30 juniorlaget: Avreise til Ekeberg for kamp
Kl. 13.25 Juniorkamp: bane 10
etter kampen:
- juniorlaget spiser lunch
- i mellomtiden kjører bussen guttelaget fra Ekeberg til Abilsø
og bussen returnerer til Ekeberg for å kjøre juniorlaget til
skolen. Deretter tom buss skolen/Abildsø
Kl. 15.15 Guttekamp: Abildsø bane 4
etter kampen:
- bussen returnerer til skolen med guttelaget
Kl. 17.15 Juniorlaget: Avreise til Ekeberg for kamp umiddelbart:
- tom buss Ekeberg/skolen
Kl. 18.15 Juniorkamp: bane 12
etter kampen:
- juniorlaget spiser middag
Kl. 18.15 Guttelaget: Avreise til Abildsø for kamp
Kl. 19.10 Guttekamp: Abilsø bane 2
etter kampen:
- til Ekeberghallen for å spise middag. Etter middag
returnerer gutte-/juniorlaget til skolen for en velfortjent dusj.
Kl. 23.00 Ro for natten!
Slik kan en dag i Norway-Cup arte
seg. Resultater Norway-Cup 1985:
Juniorlaget: Bronse
Gutte: 64. dels finale
Smågutte: 32. dels finale (B-sluttspill)
Som deltaker under Norway-Cup
vil jeg for egen regning berømme
^He tre lag for en meget bra
^Pportslig innsats.

Heretter er det cup — vinne eller forsvinne!

K..

1. august 1985:

■'

NB! For de som savner småguttelaget så ble det der benyttet
privatbiler på torsdagen.
Den viktigste mann under opp
holdet: Bussjåføren Bjørn Bjerkeset!

Finn M. Steen
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For at en skal få et innblikk i
hvordan torsdag kunne ha artet
seg, under forutsetning av at en
vinner sine kamper, ble torsdag
planlagt som følger: (NB! —
rebus — hvor er bussen til enhver
tid?)
Junior-laget venter på resultater

GUDMUND
til minne
Vår alles Gudmund er ikke mer.
Helt ufattelig er det at vi ikke skal
se ham komme syklende til våre
mange arrangementer lenger.
Hele sitt liv var Gudmund aktivt
interessert i foreningen. Om
han ikke ble noen stor
idrettsutøver, så ble han til gagns
en som viste å gjøre seg
gjeldende på den administrative
siden.
Først og fremst var det skiavdelingen som fikk nyte godt av
hans arbeidsinnsats. Det er ikke
få timer han nedla for skiidretten.
Men også for Hovedforeningen
var han uunnværlig. I mange år
har han hatt ansvaret for
Porsbladet og utført jobben til
vår store tilfredshet. Da vi fikk
problemer i vår med å få noen til
å stå ansvarlig for bladet, trådte
han til igjen. Det var aldri nei i
Gudmunds munn når han ble
bedt om en tjeneste.
Nå stod han midt oppe i
arbeidet med jubileumsnum
meret av Pors-bladet og rakk
altså å fullføre redaktørjobben av
denne utgaven.
Vi er takknemlig for det Gud
mund la ned av innsats for fore
ningen vår, han var også en av
dem som hadde mottatt vår
høyeste utmerkelse. Vi føler med
familien som har mistet en av
sine kjære. Også vi kommer til å
savne Gudmund.
Duddi
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Mitetb

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Årsmøte 1985

Ungdomsbutikken midt i By n

Tlf. 54922

Tlf. (035) 52 081 - 3900 Porsgrunn
Porsgrunn

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLZER

Gå til

Esso

service

sen *

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

Alfred Sport

Telefon 51632 - 3900 Porsgrunn

A
S

flÆg/KJEDEN/
Brødrene Karlsen

RYKTENE FORTELLER

Telefon 51404 — Porsgrunn

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

REFLEX

Torggt. — V. Porsgrunn

PARKRESTAURANTEN
Porsgrunns A u t o A/s

får De hos

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

Vallermyrene
GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

//JØRGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Tlf. 95 847 — 97 506

Ryktene forteller om nyetable
ring innen sportsbransjen på
Vestsiden. Ryktene er sanne!
I løpet av oktober d.å. vil BALLSPORT A/S åpne sine dører i de
tidligere lokalene til Syskrinet i
Vestregt. 12.
Firmaet eies av Jan Magnussen
og Thrond Kjellevold. Styre
formann er advokat Øystein
Malmgren.
Ballsport vil føre et assortert
utvalg av merkevarer for såvel
sommer- som vintersesong.
Firmaet legger stor vekt på
klubbservice.
Vi ser med spenning fram til ny
skapningen og vil ønske alle
Porsbladets lesere velkommen
til Ballsport A/S i Vestregt. 12.

Autorisert Installatør

Med vennlig hilsen
Jan og Thrond

Porsgrunn

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

<

PORSGRUNN
«Lofte hos
Busse»

MOTE PA «VESSIA»
Betal gjerne med KJØPEKORT

*

Blomster ble overrakt til Hans
Dammen, den nye formann i hopputvalget. En blomsterhonnør til
Karl Erik Lunde for «bingo» innsat
sen. Han sammen med Erling Støland er «primus motor» for bingo'n,
og får det til å gå.
Erling ønsket det nye styret lykke
til, og blomster ble overrakt til Erling
fra det gamle styret.
Kvelden ble avsluttet med deilig
god mat, samt småprat rundt bord
ene.
Ski-ting/krets-ting ble holdt 11.
mai på Urædd klubbhus, og repre
sentanter fra skigruppa ble: Gro
Numme, Anders Aasland og Egil
Kristiansen.

T. Aanensen (sekr.)

Skien, tlf. 20 903 - Porsgrunn, tlf 50 779. Brevik tlf. 70 454

BLIKKENSLAGER VERKSTED

H. M. Marthinsen A.s.

Materialforvalter: Gunnar Thygesen. 1. varam.: Eigil Kristiansen.
Arkivar: Eilert Jensen.
Valgkomite 1985/86: Hans Dam
men, Leif Grønnerød, Aage Olsen.
Etter at dagsorden var unnagjort,
fikk Hans Hansen ordet. Han hilste
fra hovedforeningen, og takket alle
for den innsatsen de gjør for ski
gruppa. Han ønsket det nye styret
lykke til kommende sesong.
Deretter overtok Erling Støland
ordet. Han takket for seg og sendte
en honør til alle de aktive og alle
«hjelperne» i bakkene for flott inn
sats. En av årsakene til at Erling
trakk seg som formann, var bl. annet
den stadige «kampen» om pengemidler og dårlig økonomi.

G. Helgetveit, Tor Halsen, Arne
Stenquist, Steinar Prytz, Einar Knut
sen.

FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

ALT I PREMIER OG GAVER

Hopputvalget:
Formann: Hans Dammen.
Anders Aasland, Aage Olsen, Jens
Sortedal, Erling Toften, Alf Stenbakke, Egil Kristiansen, Nils Tore
Johnsen, Arvid Olafsen.
Det skal settes ned et eget rekrutterings-utvalg.
Bakke-komite:
Ame Findal, Egil Kristiansen, Aage
Olsen, Erling Støland, Anders Aas
land.
Langrennsutvalget:
Formann: Paul Rønningen.
Leif Grønnerød, Jan Helge Larsen,
Terje Aanensen.
Løypekomite:
^^Formann: Svein Barth.
^P<jell Knutsen, Ivar Kristiansen, Jan

BALLSPORTS
Vestregt. 12 - 3900 Porsgrunn

Tlf.: (035) 53 080

BANDYGRUPPA

Atle Steen, Thure Fredin, Åre Hansen.
Atle Steen på A-landslagsamling.
Selv om det er sommer, skjer det også noe på bandyfronten. Etter en
meget god innsats på juniorlandslaget i vinter har Atle blitt nominert til en
25-mannstropp. Der må han slåss med 3 andre keepere om en plass på
laget. Utvikler han seg videre skal vi ikke se bort i fra at vi kan ha vår første
A-lands!agsspiller i fra Pors og Telemark om kort tid.
Tvi - tvi Atle.
I tillegg til Atle har også Are W. Hansen og Thure Fredi blitt nominert i en
20-mannstropp på rekruttlandslaget. Stå på gutter!

8_------------------------------------- ------------- ------ -------------------- ------- -----
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SL HANS aften

STMrøN

Klokken er V2 5 søndag 23. juni. Vi seks jentene i Fotballens
møtes på Pors til siste forberedelser for kvelden. To av oss har vær
flere timer alt, for å ordne spillermøte til guttene før kampen. Men na ar
reist, og kampen mot Ham. Kam. er snart i full gang på Kjølnes. Kan e
i
poeng i dag, da tro? Men blås, vi har ikke tid til å tenke på fotball, vi har jo
bedt «hele» Pors på St. Hans moro!
Det er noe som har vært snakket
om i flere år, så i år bestemte vi oss
for å prøve. Det store spørsmålet er:
Kommer det folk?
Vi er iallefall forberedt. Et kjempebål er satt opp. Benker og bord er
satt ut, og tre store griller står der
nå og bare venter på grillmat.
Også musikken da! Topp musikk
har vi fått. Karin Hansen med «sine
gutter», samt Tor «Pelle» Holtan. De
sa villig ja, når vi spurte, enda
eneste «betalinga» var ei grillskive
hver!
Flere ganger var de sammen og
øvde. Siste øving hadde de på Pors
om formiddagen, så salen sto nå
full av instrumenter. Nå venta vi
bare på bilen de skulle ha til scene.
Men nei, krise. Bjørn kom uten bil.
Han hadde ordnet dette for oss via
et firma, men da han kom opp for å
hente den, var det ingen bil ferdig
der. De hadde tydeligvis glemt hele
greia. Bjørn var fortvilet og vi var
fortvilet. Hva ville musikerne si nå?
De ble nok littfortviletdeogså, men
sa ikke noe, tok det sporty og
begynte å «rigge» utstyret opp på
trappa til «nybygget». Litt trangt ble
det, men de fikk da plass. Og hva
skjedde da? Joda, Bjørn kom
kjørende med en stor, fin bil.
Stakkar, han hadde strevd fælt med
å få tak i ansvarlige i firma, for å få
bilen han var lovet. Men da det var
så mye arbeid å rigge utstyret, ble
musikerene enige om å stå der de
var, så Bjørn måtte returnere med
bilen. Vel, takk allikevel Bjørn.
Beklager bryet du hadde.
Mens dette sto på, begynte folk å
komme. Bærende på stoler, bord
og bager med mat, «strømmet» det
på, både av store og små. SÅ GØY
Å SE SÅ MYE FOLK!
Mellom 200-300 mennesker i
alder 0 til 80 år! Alle slo seg ned
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med ekte «Porserånd» og kjærlig
het på pinne og ballonger, var
premien for alle sammen. Allsang
prøvde vi oss også på. — Utpå
kvelden fikk vi besøk av en artig kar
med trekkspill, som underholdt oss
med noen låter.
Kveldens høydepunktfor mange,
særlig de minste, varda bålet skulle
tennes. Og et kjempebål var det
virkelig. Det lyste nok både til
Østsiden og Skien, det ja. Mange
kunne se at det var fest på Pors
ikveld! Resten av kvelden sto det
der og brandt lystig med rød-gule
flammer.
Flere jenter underholdt oss med
sang. Riktig flinke var de, og det var
nok moro for de også, og få synge
med ordentlig orkester. Dansen
gikk litt tregt til å begynne med,
A men når først noen begynte, benyttet flere sjansen til å få seg en
svingom!
Men dessverre, alt hyggelig tar
slutt engang. Det var jo arbeidsdag
dagen etter, og de minste barna
syntes nok de hadde fått være
lenge nok oppe nå.
Da klokken var 24.00 var det
ingen stille og rolig på Pors. Bord
og stoler var satt på plass, søppel
var ryddet, griller og bål var slokket.
Musikken pakket utstyret sitt,
stadig like blide, selv om grillskivene var for mye krydret og folk
var trege til å danse!
Men velfortjentapplaushaddede
iallefall fått! Også gratisbiletter til
resten av årets fotballkamper!
Vi seks jentene i «festkomiteen»
reiste også hjem hver til vårt. Godt
fornøyd var vi med kvelden, og
skjønte vi «gjestene» våre riktig var
vi ikke alene om det. Vil nok tro det
blir flere St. Hans feiringer på Pors.
Takk for en hyggelig kveld, alle
sammen.
Med hilsen
Fotballens venner
P.S. Resultatet av fotballkampen er
vel ikke noe å rippe opp i?
O

rundt den fine, nyasfalterte plas
sen, som fungerte som dansegulv
Grillene ble tatt i bruk, litttregtgikk
det, for vi hadde hatt på litt for lite

grillkull, men med litt tålmodighet
ble da maten ferdig. Etter at vi
hadde spist og kost oss en stund,
var det leker for barna. De deltok
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Distriktets største
detaljforretning
)

Grenland
Samvirkelag
1
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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

Idrettsforeningen Pors feirer i år
sitt 80 års jubileum. Klubben har
gjennom disse årene vokst seg stor,
og driver med mange idrettsgrener.
En av disse grener er Idrettsmerkeutvalget. En ganske liten gren rik
tignok, og ubetydelig idrettslig sett,
nærmest for en «kvist» å kalle. Men
denne «kvisten» har også vokst et
terhvert, og går i år inn i sin 20. se
song. Dette utvalget ble startet
nærmest som et forsøksobjekt.
Klubben hadde en gang i tiden også
en friidrettsgruppe, men denne er
forlengst nedlagt (i 1929). Hensikten
med dette utvalget var å få med
lemmer og andre interessert i
kroppsøvelser utenom konkurran
seidrett. Dette gjelder både eldre og
"yngre, som ønsker å holde sin kropp
i orden uten noen konkurransetvang.
Merkeprøvene startet altså i 1966.
Til å begynne med var det tynne sa
ker, både med redskaper og deltake
re, men med økonomisk hjelp fra
Hovedstyret, kom man i gang. En
oversikt utviklingen i disse 19 se
songene som har vært drevet (den
20, sesongen er såvidt innledet) kan
være av en viss interesse.
Den første sesong var det i alt 18
deltakere som fullførte prøvene, he
rav 14 damer og 4 herrer. Ikke noe
som akkurat imponerte, spesielt ik
ke for herrenes vedkommende. Men
etterhvert sluttet flere seg til, og et-

Til Seniorklubbens
medlemmer
F

•idfepL- ■ >

PORS SERVICE-SENTER
1

Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

Seniorklubben har ikke hatt noen
sammenkomst siden årsmøtet i
mars måned. Vi var behjelpelig ved
«Porsdagen i våres, og stod da for
kakeutloddningen som gav et godt
overskudd. Vi var også behjelpelig
da første nr. av Porsbladet blev
utgitt. I år er styret blitt enig om at
alle våre møter skal avholdes i
Lillesalen da på en lørdag for å
unngå å kollidere med bingoen.
Ja nu er høsten i anmars og
Seniorklubben skal ha sitt første
møte lørdag den 12-10-85. Vi
Ønsker da alle våre medlemmer
hjertelig velkommen.
Sekr.

ter 10 års virksomhet var tallene
vokst til 47 deltakere, med hen
holdsvis 36 damer og 11 herrer.
Stadig var damene i teten, men
smått om senn kom også herrene
med, selvom det tok lang tid.
Siste sesong som vi har tall for 1984 - viser imidlertid at stillingen
begynner å bli prekær for damenes
dominans. Da fullførte i alt 77 prø
vene, herav var det 39 damer og 38
herrer, så nå begynner det å bli kon
kurranse. Nå må damene skjerpe
seg, hvis de vil beholde ledelsen!
I disse årene er der utdelt følgen
de utmerkelser: 124 bronsemerker,
91 sølvmerker, 76 gullmerker, 47
statuetter, 27 krus, 6 miniatyrstatuetter og 1 hederspris.
Enda er det en sesong igjen før 20
års «jubileet» er fullført, så her kan
det sikkert plusses på noen resulta
ter til.
Men det er ikke bare merkeprøver
vi driver med. I 1980, i forbindelse
med foreningens 75-års jubileum,
arrangerte vi en jubileumsmarsj
med 10 og 20 km løyper. Vi stod
også i spissen for åpningen av lys
løypa. I de siste 3 årene har vi sam
men med stiftelsen Solmyrås ar
rangert flere naturstier. Dette ser nå
ut til å ha blitt en årlig tradisjon, men
det ville være ønskelig om flere Porsere oppdaget dette trivelige ar
rangementet, som er for familier og
alle som liker å trimme en søndag
formiddag.

LEDERKURS
Hovedstyret har gjort vedtak om
at vi skal sette i gang lederkurs i
egen regi. Dette er nødvendig om vi
skal kunne rekruttere ledere til
fremtidige verv.
Alle som har lyst og interesse, kan
melde seg. Hovetforeningen betaler
kostnadene, men vi må forbeholde
oss rett til å kreve at de som går
kurset, påtar seg en jobb senere.
Kurset vil inneholde en gjennom
gang av idrettens organisering,
hvilke oppgaver de forskjellige til
litsvalgte har, hvordan man legger
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Gratulerer

Duddi!
«r.

æiw

’

1

rør
På jubileums-festen 28/4-85 ble
Duddi I.F. Pors første kvinnelige
Æresmedlem.
Gratulerer så mye Duddi.
Duddi har vært med på det meste
i idrettsbevegelsen. Gjennom en
mannsalder har hun ofret seg og
gått i bresjen - uredd og kampglad
- oftest som en ensom ulv på de
mannsdominerte barrikader. Men
stopp litt! Det er ingen kvinnesaks
kvinne vi snakker om. Hun gjør en
mann’s jobb i idretten.
Og henne er vi så heldige og ha i
Pors. Som Hans Hansen sa i sin
tale, at i Pors har de alltid hatt
dyktige ledere og medarbeidere,
men de siste 12 åra med Duddi som
formann har utvilsomt vært de mest
aktive, nevnes kan: Utbyging av
klubbhuset, lys løype, ny handball
bane, treningsbane fotball, lys
anlegg i skibakkene, Kjempeinn
sats for finansiering til disse tiltak.
Duddi har også «rukket», og sitte 26
år i Idrettskretsstyret og Norges
Idrettsforbundsstyret i en periode.
Og dette er vi Pors’ere veldig stolte
av.
Vi håper fortsatt at du vil at hand
om klubben på «Vessia». Det er
fremdeles mange ugjorte ting.
(Idrettshall).

opp møter, gjennomfører og vide
refører vedtak som blir gjort på
møtene. Kurset tar for seg noe om
Økonomi i laget, også litt om til
skudd og støtte utenfra.
En viktig del av kurset blir viet
planlegging av virksomheten. Vi
håper riktig mange vil melde seg til
Lasse Hegna, telefon privat 53327,
snarest.
Kurset vil bli holdt i oktober/november over 3-4 kvelder.
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FOTBALL ER TOPP

I allefall når man er nå Lilleputtlaget til Pors
Jeg fant ut at det kunne være på sin plass med en slags orientering fra
I.F. Pors fotballavdelings lilleputtlag for sesongen 1985. Jeg er sikker på at
noen av dere som har ungene med på et av våre lilleputtlag gjerne vil vite
hva som skjer i løpet av en sesong. Hvis jeg gjetter riktig så tror jeg at det
dere får vite er: «I dag hadde vi en drittdommer som gjorde at vi tapte,»
eller «Her er veska mi mamma.»
For å begynne med begynnelsen,
så startet vi treninga den 9.3.1985.
Da møtte det opp 10 stykker. Neste
trening dukket det opp flere og i alt
har vi nå hatt 27 stykker innom tre
ninga. Vi begynner alltid med å no
tere navn, adresse osv. Dette tar
gjerne svært lang tid da alle har noe
å fortelle om, og alle skal fortelle det
samtidig. Når dette foregår inne i en
garderobe, så kan dere ikke fore
stille dere hvordan dette er, det må
oppleves. Etter at dette er gjort, skal
vi ut på banen for å trene. Treninga
begynner som oftest med slåssing
om hvem som skal ha hvilken ball,
og hvem som skulle skyte først.
Helst ville alle skyte på en gang, det
spilte ingen rolle, bare det ble sco
ring. Vel, etter noen treningsøkter så
roet det hele seg ned fordi jeg gav
beskjed om at ballene ikke skulle rø
res. Dermed sparte vi minst 10 min.
på det.
Etterhvert har jeg lært meg en del
knep som kommer godt med når
man skal lede en slik vilter gjeng

som våre lilleputter er. Husk at dette
er gutter fra 10 -12 år, og alle som
har hatt gutter på det alderstrinnet
vet hva det innebærer. Det finnes en
del luringer nemlig. Jeg skal ta et
eksempel: Av og til må noen på
toalettet midt under treninga, d.v.s.
det er helst på de varme dagene at
dette skjer. Vel, de fikk selvfølgelig
gå på do. Det begynte med en, neste
varme dag var det to stykker som
måtte, men da det den tredje
gangen var et helt lag som måtte på
do, da skjonte jeg at noe var galt!
Jeg gav dem nemlig ikke lov til å, gå
inn i garderoben for å drikke vann
midt i en treningsøkt, så derfor
spurte de heller om å få gå på do.
Etter disse episodene har vi gjerne
tatt med noen vanndunker ut på ba
nen på de varme dagene.
Når det gjelder treninga ellers, så
er gutta selvsagt ivrige. Det er en
fast gjeng som alltid møter opp på
de to dagene i uka vi trener utenom
kampene. Det er enkelte ting som er
mer populært enn andre og det er
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ting som er kjedelige. La meg ta det
mest populære først: straffesparkkonkurranse!! Spør guttungen din
og jeg garanterer at han svarer det
te. Det som er kjedelig er slike ting
som pasninger til hverandre - og
det som er så viktig! Lange pas
ninger eller korte pasninger, det
spiller ingen rolle. Det er drittkjedelig altså... Ikke bare det at du må stå
og slå pasninger til hverandre to og
to, nei, du må t.o.m. slå pasninger
med det beinet som du vanligvis ba
re bruker til å stå på.. «har'u hørt på
makan?» «En kan jo ikke vente at en
skal treffe hverandre da!» Når en ser
på A-laget vårt i dag så kan det virkew)
som aå akkurat pasningsspillet har
vært lite trenet på da de var mindre.
Straffespark- konkurranse har vi ba
re en sjelden gang på treninga, det
tar altfor lang tid, og jeg regner med
at det kan gjøres hjemme på løkka.
Men det hender. Hvis gutta f.eks.
har gjort en kjempegod kamp i se
rien. så får de velge hva de har mest
lyst til å gjøre det siste kvarteret av
treninga. (Det er enkelt å gjette seg
til hva de velger.)
En ting er sikkert, guttene skal ha
ros når de har gjennomført en skik
kelig god treningsøkt, eller når de
har spilt en god kamp. Men det bør
også komme en porsjon ris hvis det
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Lilleputtlaget 1985 med trener Rolf Svennungsen

er gjort en slett jobb. Fotball skal
selvsagt være gøy, men litt alvor
oppi all spenninga har ingen vondt
av.
Jeg vil råde alle som har lyst til å
se en god og underholdende fot
ballkamp om å ta seg en tur til Pors
stadion for å se en lilleputtkamp.
Der kan man nemlig av og til se at en
ny stjerne er i anmarsj. Jeg tør påstå
at det er en slik storspiller i anmarsj
nå, kanskje flere, så møt opp og bedøm selv. Vi har talenter i Pors også,
vi må bare ta vare på dem og hjelpe
dem fram på den rette måten. Vi skal
ikke vente at alle våre lag i jr.-avdelingen skal ta hvert sitt kretsmesterskap hvert år. De skal være best når
det gjelder. Og det er den dagen de
stiller opp på vårt A-lag. Det er da
det skal vises hvor flinke de har vært
J jr.-avdelingen. Alle lilleputtspillerFne er hele tiden så opptatt av hvor
dan vi ligger på tabellen. Vi skal
selvfølgelig vise interesse for dette,
men ikke legge for mye i det at vi
skal vinne serien i år også, for det
gjorde vi ifjor. Treninga er det vik
tigste, det er der grunnlaget for en
god A-lagsspiller blir lagt. I Pors har
vi gode trenere. Om ikke alle har
trenerurdanning så vet jeg at de al
ler fleste av dagens Pors-trenere har
det. Pors burde også i fremtiden
satse på å få så mange trenere med
B-trenerutdanning som mulig. Det
vil helt sikkert lønne seg. Jeg per
sonlig hadde stort utbytte av et slikt
B-kurs, og er glad jeg fikk med meg
det før jeg startet med treninga for
våre aller yngste.
Hvis vi skal gå inn på hva som
foregår på en kamp, så kan vi be
gynne med lagoppstillinga. Det blir
tatt ut et lag bestående av 13-14
spillere. Alle spillerne blir benyttet
og innbytte skjer omtrent som i is
hockey. Man kan ta spillere ut, og
sette dem inn igjen under kampens
gang. Utdeling av drakter går som
regel greit, men det hender at noen
gjerne vil ha et bestemt nummer på
drakta (Johan Cruyff hadde alltid nr.
14). For de spillerne som begynner
kampen på «benken» er det alltid
kjedelig, selvfølgelig. Derfor hender
det at det blir litt masing etter å
komme innpå, det er nemlig ingen
ting i veien med selvtilliten. De som
begynner som innbyttere synes at
akkurat de er bedre enn dem som er
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utpå. Det eneste jeg ikke er så begeistret for er at alle gutta tror at vårt
lag er så godt at det egentlig bare
- Jer
..............
a° reise
til f. eks. Bamble og «hente» 2
poeng. Men der fikk de seg en skik
kelig nesestyver i år, de tapte nemlig
bortekampen mot Bamble med 1 -0.
Da fikk jeg høre etter kampen at
«dommeren var partisk...» På lilleputtkampene er det nemlig ikke satt
opp dommere, slik at vi må dømme
selv. Men dommeren i Bamble had
de ingen innvirkning på resultatet.
Etter trening eller kamper er det
ikke alle som dusjer selv om det
renner svette av dem. Så jeg må nesten jage dem inn i dusjen. Noen av
guttene har nå gjort det til vane å
dusje etter kamp/trening. Det er
som regel de eldste, de andre bare
vrenger av seg drakt eller treningstøy og skynder seg av gårde, for de
skal nemlig hjem og sparke fotball
på løkka. Siden, når de blir eldre er
det omvendt, da må vi mase på gut
tene for å få dem ut av dusjen.
Når det gjelder treningsutstyr er
det mer og mer blitt et merke show
også blant de yngre spillerne. Men
det er heldigvis ikke merkene som
avgjør hvilken spiller som er best.
Det eneste jeg vil sl i den anled
ning er at man bør være nøye med
skotøyet man velger. Støvlene skal
være gode, men det behøver ikke
være ADIDAS til kr. 400,-. Dessuten
er det heller ikke nødvendig å ha
fotballstøvler med skruknotter. Vi
driver ikke trening på snødekke, så
man trenger ingen ispigger som må
skrus på støvlene. En annen ting er
at føttene vokser fort i 10-12 årsalderen og derfor kan det hende at
støvlene bare kan brukes i en se
song. Dette med fint og dyrt utstyr
har de gjerne greie på som lilleput
ter. De følger med tiden, men forel
drene bør likevel ikke la seg presse
til å kjøpe dyrt. Pelé hadde sikkert
ikke fotballstøvler i det hele tatt da
han var 10 år, og alle fotballinteresserte vet hvordan det har gått for
ham.
Vi har til nå greid oss fint med
hensyn til oppmøte på trening og
kamper, men det hender at dette
med å huske klokkeslett er vanske
lig. Det hender ofte at jeg må gjenta
klokkeslett for oppmøte både 4 og 5
ganger før alle har fått det med seg.
Jeg forlanger også at alle skal møte

til trening så tidlig at alle er klare til å
starte treninga til riktig tid og ikke 5
min. for sent. Det har gått veldig bra,
så det skal de ha ros for. Oppmøte til
bortekamper er enda viktigere, fordi
da er vi avhengige av trafikken i
byen. Vi begynner våre kamper så
tidlig på ettermiddagen at vi må
reise til avtalt tid enten vi er 11 eller
14 spillere. Så skulle din guttunge
stå igjen, så er det bare å hive seg
inn i bilen og reise av gårde med
ham. Det hadde dessuten vært gøy
om flere av foreldrene kunne være
med for å se kampene våre. Jeg er
nesten helt sikker på at gutta vil like
det, og det skader ikke med en
heia-gjeng på sidelinja.
Jeg har funnet ut at hvis jeg skal få
alle spillerne til å yte mest mulig bå
de under trening og på kamper, så
skal jeg gi dem innsatspoeng.
Poeng kan oppnås selv om vi taper
en kamp. Av og til kan gutta være lei
av å trene på en spesiell ting. Da gir
jeg beskjed om at her deles ut poeng
etter en viss beregning. Da øker inn
satsen øyeblikkelig. Det gjøres kjent
etter hver trening hvem som har
oppnådd poeng. Det er ofte hele
lagdeler
(forsvar/midtbane/angrep), men det er også lag som jeg
setter opp ved spill på to mål på
treninga. Vi tapte som tidligere
nevnt 1 - 0 borte mot Bamble. I den
kampen ga jeg poeng til vår keeper.
Han spilte en god kamp mellom
stengene, og i akkurat den kampen
gjorde han det som han hadde fått
beskjed om på trening og før
kampstart. Målet som kom kunne
han ikke gjøre noe med, dessverre.
Poengberegninga gjøres så rettfer
dig som mulig og ingen har vært
uenig med meg ennå. Ofte er det
guttene selv som avgjør når det skal
deles ut poeng.
Treningsfremmøtene blir notert
hver gang og gutta vet at den som
oppnår flest treningskryss får en
treningspokal ved avslutningsfe
sten. Der vanker det også en inn
satspokal. Jeg håper det blir mange
pokaler å dele ut, det er ikke så ofte
at en fotballspiller får utmerkelser.
Slike ting er veldig populært blant
spillerne.
Her følger resultatene på de kam
pene vi spilte i vårsesongen.
Lag 1:
Forts.
Pors - Helle 6-0
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Pors - Stridsklev 3-1
Pors - Kragero 1-2
Bamble - Pors 1-0
Pors - Stathelle 2-1
Langesund - Pors 1-1
Pors - Sannidal 7-3
Eidanger - Pors 3-3.
Lag 2:
Pors - Stathelle3 6-1
Herkules 2 - Pors 2-0
Pors - Stridsklev 3 6-1
Gulset 2 - Pors 10-0
Pors - Kragerø 2 0-1
Langesund 2 - Pors 0-8

Som dere kan se er det ingenting i
veien med våre to lilleputtlag. Jeg
skal komme med en kort kommen
tar til disse vårkampene. Jeg må da
konsentrere meg om lag 1, fordi jeg
følger dette laget på kampene.
Den første kampen vi hadde
hjemme var mot Helle. Som resul
tatet sier var dette stort sett press
mot et mål, men siden skuddbeinet
ikke var innstilt ennå, så ble det med
seks scoringer. Forsvaret hadde en
rolig dag og keeperen måtte jogge
fram og tilbake på sekstenmeteren
for å holde seg varm
Scoringene kom ved følgende
spillere: Kjetil Bjørnstad og Audun
Nilssen, 2 hver, Anstein Enggravslia
og Alf Thorsen, 1 hver.
Neste kamp var hjemme mot

JENTER
Idrettskretsen arrangerer le
derkurs for kvinner i Fyresdal
18.-20. oktober.
Her har dere muligheten til å
lære mer om idrettsorganisa
sjonen, lagets oppgaver, hvor
dan vi leder møter. I tillegg blir
det en del selvtillitsoppgaver og
rollespill.
Kurset — tror vi — blir
interessant. Dere som har lyst til
å ta et tak i styre og stell, nå har
dere sjansen. Det hele koster
bare 300,— for opphold og
materiell.
Er du interessert i å bli med,
ring og meld deg innen 10.
september til LASSE HEGNA
tlf. 53 327.

Stridsklev. En jevn kamp i begge
omganger, men vi var vel et lite hakk
bedre når det gjaldt skudd på mål.
Det tredje målet som definitivt av
gjorde kampen, ble scoret på et di
rekte frispark fra over 20 meter av en
av våre eminente midtbanespillere.
Den scoringen skulle dere ha sett!
Scorerevar:
Runar
Numme,
Anstein Enggravslia og Alf Thorsen.
Tredje kampen var hjemme mot
Kragerø Dette var et godt lag og vi
tapte kampen med 2-1. Kragerø var
best og hadde noen raske spillere
både i angrep og forsvar som av
gjorde kampen til deres fordel.
Scoringen vår kom ved Fredrik
Hansen.
Så kom bortekampen mot Bam
ble. Dette var en meget jevn kamp i
begge omganger, men Bamble
avgjorde kampen med en scoring
midtveis i 1. omgang. Vi burde
imidlertid ha tatt med oss minst et
poeng da vi var alene med Bambles
keeperto ganger uten å score. Vi må
bare innse at vi ikke var gode nok
denne gangen. Vi skal heller ta dem
hjemme!
Neste kamp var hjemme mot
Stathelle. En jevn kamp med to lag
som ikke produserte de helt store
målsjanser. Det ble mest en midtbanekrig. Men heldigvis for oss så
laget vi et mål enn de andre og vant
på det.
Scoringene våre kom ved Alf
Thorsen og Kjetil Bjørnstad.
Kampen mot Langesund borte
burde vi ha vunnet klart. Kampen
var ikke så jevnspilt som resultatet
sier. Langesund hadde to sjanser og
scoret på en av dem. Scoringen
burde imidlertid vært unngått, den
var av de lettkjøpte.Vårt mål kom
som følge av et glimrende spill og
når vi etter dette hadde taket på
kampen, vi var t.o.m. alene med
keeper, regnet jeg med at dette
skulle gå greit. Men neida, vi greide
ikke å score flere mål og måtte dele
poeng med LIF.
Scoringen kom ved Anstein
Enggravslia.
Kampen mot Sannidal ble en ren
oppvisning på hvordan fotball skal
spilles. Sannidals lagledere sa at
dette var det beste laget de hadde
møtt i serien i år. Alt klaffet for oss
bortsett fra at vi kunne ha scoret
minst fem mål til. Men slik er det

Andr. Aasland

som regel, Scorer et lag mange mål,
så blir det spolert nesten like mange
sjanser. I denne kampen vet jeg ikke
om vår keeper var borti ballen i det
hele tatt. Vi trillet ball i hatt med
motstanderne våre, spilte veggspill,
fikk til overlapping på vinga, flotte
innlegg fra to opplagte vingspillere,
slik at våre spisser bare hadde å
sette bredsiden til og score mål. Vi
ledet 3-0 etter snaue 8 minutter og
Fredrik Hansen satte inn alle tre.
Scoringene kom ved: Fredrik
Hansen 3, Alf Thorsen og David Ol
sen 2 hver.
Den siste vårkampen gikk borte
mot Eidanger. Her leverte vi en
brukbar åpning og ledet 2-0. Ei
danger ville mer enn oss etter
pause, og kvitterte først med to sco
ringer for deretter å gå fram å ta
ledelsen 3-2. Vi greide heldigvis
stå på slik at vi ihvertfall fikk med oss^
et poeng og reiste hjem med resul
tatet 3-3. Resultatet viste at vi frem
deles har litt å jobbe med. Når vi
greier å score tre mål så skal vi ikke
gi fra oss poeng. Vel, vel, gutta gjor
de sikkert så godt de kunne den da
gen. Det er ikke alltid man er like
opplagt.
Scoringene kom ved: Fredrik
Hansen, Alf Thorsen og Sven Erik
Karlsbeck.
Jeg håper å se noen flere på «tri
bunen» neste sesong. Det er artig å
se hva som kommer fram av nye
talenter. Kanskje det er flere som
t.o.m. har lyst til å være med som
ledere/medhjelpere. Vi ønsker dere
velkommen. Jeg tror mange av dere^
vil synes at det er gøy. I år har vi vært
en fin gjeng med Øystein Numme
som oppmann, Jan Frydenlund
Thor Jensen, Gunne Bjørnstad og
Bjørn Olsen som medhjelpere,
pluss meg selv som trener.
Til slutt skal jeg bare nevne at
begge lilleputtlagene våre etter
halvspilt serie ligger på 4. plass. Lag
1 er 4 poeng etter ledende Kragerø,
mens lag 2 ligger 6 poeng etter le
dende Gulset 2. Jeg skal komme til
bake med sluttabellen og noen
kommentarer etter serien er fer
digspilt. Håper at leserne fant noe av
innlegget interessant og kanskje
også vil bli med på moroa allerede
fra neste sesong.
Rolf Svennungsen
trener for lilleputtene sesongen
1985

Fotballstøvler på tilbud
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føler den seg som bruker GRUDESI
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festelige i GRUDEKLÆR
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VI BRINGER Ring telefon 035-96 913

Rossing Bakeri
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BAKERI OG KONDITORI
Tlf. 50260 — V. Porsgrunn
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(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)
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Moderne klær for deg1

DRESS
MANN1

OXv RADIO & TV
KAI TANGEN

HANDELSTORGET SKIBi
STORCT.128-PORSGRUNN

QÅ til

Alt i kolonial
Komm. for Norsk Tipping

SpesiaUirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

BRUK FAGMANNEN

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

&FORNY DEG!!
Moteriktig klipp •
for HERRE og DAME
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Ring og bestill time NÅ! Tlf. 55 414
Mandaq - 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
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LANGGT. DAME- 0G
HERREFRISØR
Porsgrunn Vest

Inneh.: Hege M. Nilsen
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GÅ TIL

blomstersenter

OJB8HSTAD
Tlf. 52 482
NOflDEHTORGET
JØNHOLT GAflTMERI
Tlf. 51 344

FARRIS - LUNDETANGEM A.S

«BUSSE»
på Vessåa

I

Tlf. 51 729

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme pølser.

Tipping - Video - Lodder

Rikstoto

farrzs

SATURN

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

M-

forakråg
IUlINI
Ml

FORSIKRING

Norske Folk Norges Brannkasse

- forsikrer alt du er glad i
Branntakstbestyrer Anders Bj. Kassen
Skolegt. 2, Porsgrunn - Tlf. (035) 52238 - 50684
k-

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

,f, PORSGRUND
Porsprunds Porselænsfabrik AjS

-

Myklebust Offsettrykker!, Porsgrunn

