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GRATULERER!
PORS JUNIORLAG
KRETSMESTERE 1985

Bak fra venstre: Finn Morten Steen (trener), Torbjørn Østland, Espen Thomassen, Atle Steen,
Erik Dotseth, Bent Tommy Larsen, Erik Sten Olsen, Tor Arne Stølan, Terje Bordi og Lars B.
Waage (trener). Foran fra venstre: Tommy Lorentzen, Steinar Numme, Tore Heimdal, Rune
Holdhus, Dag Arve Blandkjenn, Erik Wickmann, Espen Vrålid, Tor Arne Svartangen, Jan
Brendemo og Kjetil Numme.
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FORMANNEN sier

TEXACO

Det skjer en hel del i foreningen.
For det første er all innetreningen i gang. Når det
gjelder turngruppa, har den
greid å stokke sammen en
timeplan med de få timene
den har hatt til rådighet.

Vi utfører
SMØRING - OLJESKIFT
VASK - HJULAVBALANSERING

Det har vært nødvendig å flytte
partier til nye dager fordi pikekorpset skulle ha mandagen til
sine øvelser. Vi gjorde mange
forsøk på å få dem til å bruke
onsdag som skolen ellers har
eneretten på, men det var ingen
mulighet å få lederne til å gå
med på dette. Dermed mister vi
treningstid to dager i uken.
Noen partier - guttene - bruker
storesalen mens korpset øver.
Det har allerede vært gnis
ninger fra den annen side over
forstyrrelser av korpsøvelsen.

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
UNDOMSBUTIKK

<Buksekrokeh
OTTEN A.S

BRUK BYENS
BANKER!
sparebanken
FOR BREVIK, EIDANGER OG PORSGRUNN
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TOYOTA

A.N.Funnemark
PORSGRUNNSKINOENE

FILM ER BEST PÅ KINO
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Avdeling av Bøndernes Bank ais
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Den norske Creditbank
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I redaksjonen:
Thor R. Jensen
Kari Nyhus
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På et møte i vår med bl. a.
formannen av utleiekomiteen i
kommunen, formann i skolesty
ret og representanter fra skolen
og skolens organer og organi
sasjonene-oss og korpset - ble
det antydet løsninger på pro
blemet. Bl.a. skulle man forsøke
å få satt opp en spesiell vegg
mellom salene for å hindre lyd i
å trenge igjennom. Vi vet at
skolestyreformannen har tatt
opp saken med skolemyndig
hetene, men man har foreløpig
ikke kommet videre. Det har og
så vært undersøkt muligheten
for å gjøre noe ut av bomberommet på skolen. Så vidt vi har
forstått, skulle det være mulig å
bruke dette rommet til øvelser.
Også skolestyreformannen har
sett på dette, og han mener det
samme. Dette vil vi arbeide vi
dere med.
På et par møter med de le
dende politikere i kommunen,
tok vi i vår opp problemene med
tildeling av treningstimer også i
hallene. Dette vet vi ordføreren
gikk videre med til den instans
som har med fordeling. Han ba
om at det ble tatt hensyn til
Pors' vanskelige situasjon, på
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Vestsiden. Dette resulterte al
likevel i 0 timer i tillegg.
M.a.o. ordførerens henstilling
ble overhodet ikke tatt hensyn
til. Vi stiller i håndball dette året
med flere lag i seriene, og
sammenlignet med foreninger
som harfærrelag,erdetganske
enkelt skandaløst. Den eneste
løsningen for oss, ser ut til å væ
re og få en egen hall på Vestsi
da. Vi har, tror jeg, forsøkt alle
mulige veier å gå for å bedre
treningsmulighetene for våre
utøvere. Det har vært brukt
mengdevis med timer på møter
med ledende politikere, og
brevskriving uten at det har
nyttet. Alikevel har håndballen
kommet igang, og heldigvis har
vi et driftig styre som står på og
skaffer oss treningsmuligheter
der det koster mer. Men hva
gjør man ikke for de talenter
som tross alt finnes i mengder
på vår side av elva? Godt er det
at vi har hatt håndballbanen på
stadion, som har vært flittig i
bruk fra tidlig i vår. Mye av
grunnlaget har vært lagt her.
Gode og interesserte instruktø
rer og trener har vi vært så hel
dig å fått tak i, vi får håpe at
forholdene blir bedre etter
hvert.
Siden sist jeg skrev, har det
skjedd mye også på stadion. For
det første skjedde overflyt
tingen fra Kjølnes til Pors mye
raskere enn jeg regnet med, og
takk for det. Det er her vi hører
hjemme. Denne overflyttingen,
har jeg inntrykk av, virket som

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn

en ny giv i mange. Noe begynte
å skje. Fra tidlig i sommer da vi
la asfalt i innkjøringen, til i dag,
er ikke anlegget til å kjenne
igjen. Vollen er flyttet, ståtribu
nen er omtrent klar, mestepar
ten på den nye treningsbanen er
gjort ferdig, tribunen er smurt
inn med olje. I tillegg er alle kio
skene malt, toalettanlegget er
pusset opp og malt, det samme
er tårnet. Det lyser opp i hele
området sammen med de far
gesprakende
reklameplakatene. Alt arbeidet er utført i det
vesentlige på dugnad av folk fra
stadionstyret,
fotballavdelingen og fritidsklubben. Noe
maskinkjøring harvi hatt fagfolk
til naturligvis.
Vi skal senere si noe om kost
nadene når det blir avklart. For
eløpig har hovedforeningen
overført 35.000.- kr, til sta
dionstyret til selve anleggsar
beidet. Vi har i tillegg betalt en
rekke andre regninger for sta
dion i løpet av året, men dette vil
fremgå av regnskapet på års
motet. Vi kan prise oss lykkelige
for at vi har en gjeng med villige
personer som står på for foren
ingen. Men det er altfor mange
som bare kommer med «gode
råd» og ellers står og henger og
gjerne kritiserer. Det hadde
vært hyggelig om også de kun
ne melde seg til tjeneste. Vi
trenger flere med i arbeids
gjenger utover. Bl.a. skal hele
underetasjen pusses opp, og vi
vil gjerne ha villige folk til å væ
re med på det, av begge kjonn,

Forts, side 4
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DAMEGRUPPAS

Orientering om diverse parti

Sosialt samvær i et hyggelig
miljø er drivkraften. Damene
«trår til» der hjelp er ønske
lig. Mange og ulike oppgaver utføres for Pors ve og
vel. ALL HONØR!!!

:

BEDET

I
X*
*

il

* Bedet utenfor klubbhuset er i
> høst blitt beplantet, med busker X* og blomster. De som ferdes på J
> stadion kan ikke ha unngått å *
* legge merke til det. Sammen *
* med den nye asfalten har huset J
* fått en ny ansiktsløftning.
J
J Vi takker herved hjertligst J
* Ragnar Numme for jobben.
*
*
D' *

Mandager starter kl. 17.00 med
gutter og jenter som trener trampett
(mini trampoline), her har vi fått fle
re nye jenter, men av gutter er det
plass til flere. Dette burde egentlig
være ett fint tilbud til både fotball og
skigutter da det er fin spensttrening,
hvorfor ikke prøve dette i tillegg?
Fotballsesongen er jo snart slutt.

sikken øver i lille gymsal fra kl. 17.00
til kl. 20.00, så det er ikke lett å få
ørens lyd. Spesielt vanskelig er det
når vi skal trene stevne-tabell kl.
19.30, vi bruker også musikk. Vi
håper det blir noe av det lydisolerende teppet som det har vært
snakk om å sette opp mellom sal
ene. Skolen har lovet å purre på det.

Vi har det litt vanskelig på man
dager frem til kl. 20.00, for skolemu-

Tirsdagene: Piker 9-12 år starter
kl. 16.30, her tror jeg det er plass til

Boksegruppas tur til Danmark

Tusen takk for oppmerksom
heten på min 70-år's dag
Hilsen
Egil Kristiansen

Formannen....
Forts, fra side 3
til vask og maling. Meld fra til
huskomiteens formann, Arne
Pedersen. Når vi er inne på ar
beid som Huskomiteen skal i
gang med, kan vi også nevne at
det i disse dager har vært lakket
i begge saler. Komiteen har
overtatt det tidligere bøttekottet
og fått innredet det til lagerrom,
noe det har vært stort behov for.
Etterhvert har det vært anskaf
fet mye materiell som vi ikke har

hatt plass til å lagre på forsvarlig
sted. Dette har vi altså nå.

Tirsdag 8. oktober venter vi
Formannskapet på besøk. Det
skal da bli en befaring av anleg
get, og ellers vil vi legge frem
ønsker og planer, ta frem pro
blemer og ikke minst forklare en
del om vår økonomiske situa
sjon.

I neste nummer vil vi bringe
mer om dette møtet, som vi hå
per kan bli positivt på sikt.

Duddi.

Dette er noe alle kan delta på, du
behøver ikke å ha noen bakgrunn i
gym og turn. Det er god mosjon, så
dersom du kunne tenke deg å kom
me i bedre form i hyggelig miljø, så
kom innom.
Piker 13-16 år er også på tirsda
ger, de begynner kl.20.15, her kan
det passe for piker som f.eks. driver
med håndball å være med, de har
sikkert ikke vondt av å drive litt mer
med gym-aerobic ved siden av
balltreningen.

Torsdagene har vi Mor-Far-Barn
kl. 1630, det er lek sang og enkel
apparatbruk. Nøster, gutter og piker
fra 6-6 år er her, samlet på et parti,
og de starter kl. 17.15. Kl. 17.15harvi
også nøsteparti 7-8 år, i den lille
salen. Piker 9-12 år trener også kl.
16.30. Gutter har time kl. 18.00,
det er gutter fra 9 år og oppover.
Piker 13-16 år trenes denne dagen
kl. 18.45. Kvinnelige veteraner tre
nes i frokostsalen kl. 18.00.

Fra redaksjonen
Vi vil takke for mange inn
sendte bidrag. Så mange at vi
ikke har fått plass til alt og alle i
dette nummeret. De som ikke er
med denne gang kommer i nes
te utgave - JUBILEUMSNUM
MERET.
Dette til tross, enkelte grup
per har misforstått fristen for
innsending av stoff til «80 års
jubileumsboka» og Porsbladet.
Disse er underrettet og vi håper ”
i neste utgave å bote på dette.
Enkelte bidrag har vi i samar
beid med innsenderen kompri
mert, i andre tilfeller utvidet.
Dette for å få en viss balanse
gruppene imellom. Vi har en
henstilling. Hvis mulig, send
med forslag til bildedekning.
I idrettens hverdag oppleves
mye og mangt. Kanskje noen
har «kjappe» historier eller replikker med «smil på»? Våre in
tensjoner er ikke å konkurere
med «Donald Duck», bare litt
vessia og idrettshumor av og
til?
Thor

flere, ta en tur ned å se om det kan
være noe som passer. Kl. 18.30 er
Gla-Trimmen i gang med herre og
damer i glad trim til trivelig musikk.

Hei alle sammen!

På bildet ser dere en gjeng gutter
og seniorboksere fra Pors og Sparta, sammen med ledere og trenere,
etter avsluttet treningsleir i Dan
mark. Det var en kjempefin tur, som
startet torsdag 15/8. Det begynte litt
dramatisk ved at bussen holdt på å
ta fyr, men siden gikk det greit.

Etter endt fergetur gikk turen til
Aalborg Spartas feriested. Der ble vi
veldig godt mottatt av Jens Jørgen
og hans familie som gjorde alt de
kunne for at vi skulle trives, og det
gjorde vi. Fredag kom fem boksere

fra Sparta. Vi trenet 2 ganger daglig,
med løpetrening og hansketrening.
Selv om værgudene ikke viste seg
fra sine beste sider ble det likevel
bading. Ellers var det mye annet å
finne på, som f.eks. kveldstur til Ti
voli i Aalborg.
Turen hjem startet søndag etter
middag, og vi tok farvel med våre
danske venner, som hadde gjort tu
ren så vellykket for oss. Turen hjem
gikk uten dramatikk, men mye moro
på ferga. Da vi kom til Porsgrunn
reiste alle hver til sitt, og var enig
om at dette hadde vært en supertur.
Hilsen en fornøyd gjeng.

Stevnetabell damer fra 16 år og
oppover, trenes kl. 19.00. Dersom
du ikke har startet på noe trimparti
enda, så vær O.B.S. på dette. Du kan
i tillegg trene aerobic kl. 20.15, eller
du kan trene bare aerobic. Konkuranse gutter og P.S. jenter trener
bl.a. på tirsdager.

Steder for stevner i 1986:
Barnestevne på Rukan.

Voksenstevne er storstevne med
deltagelse fra Buskerud, Vestfold
og Telemark, og det er Odd som ar
rangør.
Forøvrig er det Landsturnstevne for
voksne i Kristiansand 25-29 juni
1986.
Barneturnstevne på Rjukan.

Ragna
Formann.

'"'"lulel
Porsgrunnsveien 345:

Match®

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Foreldreforening?!?

Ungdomsbutikken midt i By n

Tlf. 54922

Tlf. (035) 52 081 - 3900 Porsgrunn

Porsgrunn

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

Hva i all verden, det gamle huset?
Mange lurte da Egil Kristiansen, Ar
ne Findal & Co begynte og snekre.
Dette skulle bli et avlastningshus for
et «sprengt» klubbhus? Det var på
ettervinteren. Noen snakket om fot
ballens junior avdeling og oppret
telse av foreldreforening! Stygge
tunger har antydet at det må være
mange «prøverørsbarn» i Pors.
Herved avkreftet. En ny utgave av
«Porsblomsten» begynte å spire.
Foreldreforeningen er en ny og
ubenyttet positiv ressurs. En gjeng
ansvarsbeviste foreldre og foresatte
valgte et styre bestående av Gro
Vrålid, Kari Thommasen, Unni Dotseth, Unni Svendby, Ragnhild Olsen
og Bjørg Bjerkeseth. De første og
^Jviktige skritt i riktig retning var tatt!

Gå til

Esso

service
lS

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

sen

é

Telefon 51632 — 3900 Porsgrunn

Alfred Sport
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FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

Vi idrettsledere, gjengangerne
har sikkert vært for dårlig til å mar
kedsføre vårt behov for hjelp til ulike
oppgaver. Man behøver ikke være
såkalt «sportsidiot», bare man har
evnen til å se idrettens sosiale be
tydning. En positiv innstilling og
viljen til å skape et godt miljø for
barn og ungdom er «inngangsbiletten». Den kan bli dyr i form av
fritid, men ubetalelig for våre hå
pefulle for fremtiden.

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
Torggt. - V. Porsgrunn

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

Porsgrunns Auto A/s

FRUKT - TOBAKK
SJOKOLADE

Foreldreforeningens resultater er
imponerende det første året, det de
selv kaller prøveåret. Med møter en

Komm. for Norsk Tipping A/S

Vallermyrene

H. M. Marthinsen A.s.

Aut. Ford-forhandler

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Tlf. 51150

^JØRGEN ?

PORSERE!

r

NENSET, 3900 PORSGRUNN

‘Jng.

7

. oÆ ‘zBråtken
Autorisert Installatør
Porsgrunn

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

Tlf. 95 847 — 97 506
f-

-MV

MOTE På «VESSIA»
Betal gjerne med KJØPEKORT
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Med hilsen

BALL *•; SPORTs

....

gang i månden har de skapt mye.
Foreldre/foresatte har blitt bedre
kjent med hverandre, noe som igjen
smitter over på barna og ungdom
mens forståelse av samhold og
kammeratskap. Foreningens inn
sats ved loddsalg og ikke minst
«turnusordningen» ved «Miljøhu
set har vært av stor betydning. 60-70
respektive har i løpet av sommer
halvåret tatt sin økt bak salgsdisken.
Noen gjengangere, men allikevel
«ressurser» man tidligere bare had
de drømt om.

...

....
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Små problemer har man selvføl
gelig hatt. Noen har det ikke passet

for den kvelden, og noen passer det
ikke for i det hele tatt. Det er slik det
er og må respekteres. Ting kan gjø
res annerledes og bedre og foreldre
foreningen er takknemlige for tips?
Som konklusjon, og etter selv å ha
stått bak disken, det har vært gøy! At
den nye spiren av «Porsblomst» kan
bli frodigere avhenger av deg og
meg. Vekstvilkårene er der. Ugrass
trives dårlig og med så mange fine
planter kan vi bare ønske lykke til!
Kanskje det en gang i fremtiden blir
plass til den nye «Porsblomsten» i
klubbhuset, det er der den vil trives
best?
Thor

/Zs7/\ $
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Vestregt. 12 - 3900 Porsgrunn
Tlf.: (035) 53 080

'.7.®
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Fra «Miljøhuset». Mange gode historier og fornuftige ideer ble klekket ut her. Fra
venstre, Svein Åge (Boffa) Jensen, Jon Tore Gundhus, Ole Kåre Wagenius, Øystein
Numme, Arne Sundvall, Thrond Kjellevold og Finn Morten Steen.

Selv om åpningen av forret
ningen vil finne sted medio no
vember, kan du allerede nå få
alt av sports- og fritids-materiale fra oss.
Skal du ha ski til jul? Vi gir deg
et spesialtilbud. Spør Jan eller
Thrond.

Privat tlf. 96034 - 52509

Vestregt. 14
PORSGRUNN
«Lofte hos
Busse»

7

Mange blide damer var a finne bak salgsdisken i «Miljøhuset».
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Fra stadionstyret anflåeæ®^®ølikeh®Bcito«l( og misbruk av stadion
Stadionstyret har som primær oppgave å ivareta stadion og vedlikehol
de den.
Med hovedstyrets velsignelse har vi fått asfaltert inngangspartiet ved

stadion. ( Skulle vært gjort for lenge siden. ) Videre er blomsterbe et
kommet på plass foran klubbhuset. Kiosken , dommertårnet og latrinen er
blitt malt i sommer. Kiosken foran klubbhuset er blitt flyttet inn til gjerdet
og jordkabel lagt ned isteden for luftledning.

Vi la fram forslag for hovedstyret
om opparbeidelse av ny grus-treningsbane i området ved «Klokka»,
og det var grønt lys med en gang.

20.000.kroner ble bevilget og over
fort til vår konto i forste omgang. Vi
er nå ganske godt i gang med an
leggsvirksomheten. Ca. 2000 m

masse er flyttet fra klokkesvingen til
ståtribunen. Planene for ståtribu
nen er at det skal støpes en mur i
forkant. Samtidig blir ståtribunen
trekt ca. fem meter frem mot gress
banen, og løftet ca. en meter i bak
kant. Ståtribunen skal såes til med
gress.
Den svært etterlengtet grus-treningsbanen blir ca. 80 x 50 meter,og
er beregnet for helårsdrift.

Mange har sikkert merket det mas-^,
et som stadionstyret har drevet med v

r;
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Stadionstyret har grepet tak i et
stort eple, litt surt er det, men vi hå
per vi skal klare og få fordøyd dette i
løpet av høsten. Alt dette koster
penger, men vi prøver på beste
måte og spare inn der det er mulig.

/■■■
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Moderne maskinutstyr måtte ti! for
at ståtribunen blir ferdig på rekord
tid.

i sommer og høst. At hovedbanen
ikke må brukes til gangvei frem og
tilbake fra treningsbanene. Sta
dionstyret prøver etter beste evne
og ivareta gressmatta på hovedba
nen. Vi må si at den har vært meget
bra i sommer. En av hovedgrunne
ne til det mener vi er at det har vært
ført en stram linje angående bruken
av banen.
Dette er et surt avsnitt. Vi har regi
strert en meget sløv holdning blant
enkelte trenere/ledere når det gjel-

i
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■ ■
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1985.
Dette bildet er nå historie. En helårs
treningsbane på 50x80m anlegges her
................

:
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1985. Det er godt at A-lags fot
ballen også er tilbake på «Vessia»
igjen, mener Andreas Skilbred. Noe
Duddi og Thor R. Jensen er enige i.

'i-'

- c:
der trafikken på hovedbanen. Vi
^Bskal ikke vente at barn og ungdom
viser «trafikk-kultur» når voksne
mennesker, som ellers føler seg
«hel blå» ikke gjør det.

Et stadion-anlegg som blir brukt
så mye som vårt, må alle medlem
mer, store som små være med og
ivareta som felleseie.
Hilsen stadionstyret E.S.

>•
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(rifiuffer.
hverdag
betyr
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Stadionstyret fra venstre, Edgar
Eliassen, Øyvind Brovik, Kjei! Sten, Kjell
Meen, Erling Stoland og Ame Findal (ikke
med på bildet). En kjempejobb med
stadions «ansiktsløfting}».

•
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KATRINE .
kaptein
for gutta £]
- Det er jo litt flaut å være
kaptein pi et lag med bare gutter, men etter hvert har jeg blitt
vant med oppgaven, og jeg tenkor aldri nier pi det. Jeg trur såmenn at gutta hører pi meg, sier
Katrine Ekeil (10) til I’Dsporten
etter
mlniputtturneringen pi «Vessia» lørdag
og søndag. Selv om det var flere
jcncer pi lagene, var det bare
Katrine som kunne «bruke
kjeft» pi gutta,
- Hvordan gikk det i turnerin
gen, Katrine?
- Næa-a-ææ, jeg (rur vi ble
sist, men fotball er jo sa gøy, og
da gjør det ikk<« noe...

Z
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Sakset fra PD 1983
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JENTEFOTBALL?
|t|
Ønsket om at jentene også skal få
SE delta i fotball øker også hos oss.

K* Skal vi ha en videre utvikling tror jeg
K det er meget viktig at vi også får
B dratt med oss jentene.

K
Dette har flere årsaker og her tror
B jeg vi må se på hvordan håndball
er sporten har fått sine store utfoldelm

ser.

W

-De kvinnelige foreldre er vesentlig flinkere til å folge opp sine unger!

Dette er en kjennsgjerning og noe
vi ikke uten videre kan neglisjere.
Jeg håper derfor at vi for 1986 kan
stille iallefall et jentelag. Vi bor be
gynne i lavt alderbtrinn, så jentene
kan videreføre fotballtekniske fer
digheter for de når opp i hoyere al
derstrinn.
Er det jenter/foreldre som leser
dette og som onsker å delta, bes
disse ta kontakt med undertegnede.
Thrond.

Ull PlI

EZZ1

ffist lår statlig fremover, - men
ENDA LENGER BAKOVER!

Distriktets største
detaljforretni

Overskriften krever en nærmere
forklaring. I.F. Pors kanskje minst
synelig komite fungerer. Arkivko
miteen bak «kulissene», og det er
der den fungerer riktig.

I
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
I

£
I
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Til saken, som i samfunnet ellers
blir også idretten pålagt mer og mer
papirarbeid, og spørsmålene reiser
seg straks. Hva skal arkiveres, og

hvor lenge? Her arbeider vi med et
forslag til instruks og har i den for
bindelse vært i kontakt med Riksar
kivet og Norsk Privatarkivinstitutt.
Mer eller mindre muntlige avtaler
er opprettet rundt Pors eiendommer
og rettigheter ved Rugtvedt og
Vestsiden
skoleidrettsplass
og
gymnastikksal. Hvem / hva / hvor,
finnes opplysninger/papirer i sa
kens anledning. Vi har det meste,
men kanskje ikke alt?
Det er med skam å melde, to av
hovedstyrets protokoller har kom
met på avveie, 1962 til 1969. Et eller
annet velmenende menneske har
sikkert tatt vare på disse, rundt
I.F.Pors 60 års jubileum. I de senere
år har det dukket opp flere proto
koller etter loftsryddinger?
Bilder er alltid historie. Uten år
stall og sted, navn, hendelsesangivelse, er de ofte vanskelig og plas
sere. Den første generasjon Porsere
er i ferd med å tynnes, og kildene for
informasjon svinner. Vi har foretatt
enkelte uformelle lydkassetopptak
med noen av disse.

Hallo Porsere!

*

Etter å ha vært medlem av denne
komiteen i 3 år, begynner jeg å for
stå litt av I.F.Pors 80-årige historie.
Det har opp i gjennom årene blant
etablerte Porsere vært etterlyst re
sultater fra denne komiteen, som
igjen har forsvart seg med mangel
på plass og arkiveringsmuligheter. I
disse dager med det «nye» klubb
huset er komiteen tilgodesett med
et rom, 4 m2 og takhøyde 1,4 m,
^hmed «sprinkleranlegg» (brannsik
kert). Man må arbeide der kne
stående. På vegne av flere kan Duddi bekrefte at man reiser seg bare en
gang i det rommet, hvis man ikke er
spesielt begeistret for «datostemp

Grenland
Samvirkelag».

/

.
’

ling».

PORS SERVICE-SENTER

k

Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

r

Enkelte grupper har vært meget
dyktige med protokoller og egne
avis/bildeutklippsbøker. Andre har
spredte ting over «alle hauger». Vi
henstiller til en «selvransakelse»
innen gruppene.
Av og til får vi spørsmål. Spilte
N.N. på juniorlaget i fotball i 1950,
også i bandy? Hva het hun som tur
net på det bildet, eller viste dere at
Pors første Damegruppe het Pors
Syklubb i 1929?

Den viktigste kilden er allikevel
deg! Har dere protokoller, notater
eller bilder tar vi imot alt med takk.
Vi skal etter beste evne vurdere vik
tig- og riktigheten i et historisk pers
pektiv.

I data alderen, som vi er inne i
med mikrofilming som en begyn
nelse, ligger det uante muligheter.
Inntil videre. Ta kontakt med Erna
Kittilsen, Tor Svennungsen, Egil
Brattberg eller Thor R. Jensen.
På vegne av arkivkomiteen. - Thor

F
oeniorKiuouen
Seniorklubben er
er en
en yiuppc
gruppe o^m
som
driver seriøst for å støtte Hovedforeningen. Vi har 5 til 6 møter i se
songen, som starter i Oktober og
slutter med årsmøte og fest i

Mars.På møtene våre har vi somme
tider litt underholdning, bevertning
(spleis) og svingom til flott musikk.
Alle over 40 år kan være medlem
mer, som koster 20 kr. pr. år, men
alle i Pors er velkommen til våre
møter.
Her
er
møtesesongen
1985-1986, som alle går i Lillesalen.

i

i
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Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

12/10-85 festmøte.
16/11-85 medlemsmøte.
14/12-85 julemøte.
1/2-86 medlemsmøte.
15/3-86 årsmøte med fest.

Vel vøtt
Hilsen B.G. formann

«Bokse-gruppa» forut for sin tid? i

J

I disse dager hvor det diskuteres kvinne-boksing kan vi fra vårt arkiv *
>
* presentere dette bildet for å bevise at «bokse-gruppa» i Pors var tidlig *‘
*
*
> ute.
*
*
*
*
*
*
*
J
*
♦
*
*
*
*
*
*
*
*
Vi
ser
her
aktorene:
Gerd
* I
Realfsen og Mary Barth med >
respektive
sekundanter. 4«Dutte» Realfsen og Svein J
Barth. Hoveddommer Thor
Skarnes. Kampen endte uav- >
rr/zirf.
J
■ gjort.

æ

j

£

*

^4**4*************************************
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Degraderingens mange årsaker

Løst og fast om håndball

SE FREMOVER^
Vi må konstatere fakta-igjen er vi
tilbake til fotballens mørke fastland3. div. For meg og andre nært impli
serte, ingen overraskelse, men dog
en stor skuffelse. I øyeblikket tror
jeg kanskje vi ikke er bedre enn res
ultatet tilsier - både sportslig og
administrativt.
Jeg vil med en gang si til spiller
nes forsvar: Dere skal ha all honnør
for innsats og vilje til å forsøke og
klare en vanskelig oppgave. Kvali
tetene var ikke alltid gode nok, men
det er mer å hente hos samtlige av
dere! For det første er det vel ingen
tvil om at vi sto overfor en vanskelig
oppgave forran denne sesongen.
De største problemene var: Svært
dårlig økonomi, store forandringer i
spillermatriellet, der vi skiftet ut
mange spillere av god 2. div.-kvalitet med spillere fra lavere divi
sjoner, en proffesjonell trener, samt
et nesten helt nytt styre. I styret har
jeg i år vært med for første gang, og
sitter igjen med inntrykk av å ha
gjort solide jobber totalt sett. Vi har
gjort våre feil, og tar konsekvensene
av disse, men jeg vil presisere at vi
hadde en trang start med flere
«overraskelser» både sporstelig og
økonomisk. Jeg er heller ikke redd
for å fortelle om enkelte styremed
lemmers større press og belast
ninger enn hos andre, og selv om
sikkert noen mener ansettelse av en
person med Pors på heltid ikke vil
hjelpe, mener jeg det må komme.
Hvis ikke bør toppjobbene besettes
av ungkarer!
Vi stod foran en sesong med en
proffesjonell trener, der matriellet
han hadde ikke stod i stil. Dette var
styret enige om allerede i februar.
Etterpåkloke «Porsere» sier i dag at
styret i det minste burde sendt ham
hjem til ferien. Jeg mente i Februar
at det var synd på klubben som
måtte ha Crawford enda et år. Dette
ble diskutert i styret på den tiden,
men økonomisk sett kunne vi ikke ta
nok en stor belastning, selv om dere
aldri så mye mener den blir enda
større når vi fallt ned i 3. div. Det ville
ikke vært forsvarlig å si opp en kont-

følte han stangmg i veggen, og at
tiden i klubben ofte foltes bortkastet
for ham.

•

■p-■.

t

■
;
Jan Magnussen og Roy Ludviksen. To helbla
porsere, som det står all respekt av.

rakt med en trener som selv oppfyllte den.

En helt naturlig utløsning fikk
mange spillere oppleve da Crawf
ord var borte. Knuter som tidligere
var uløselige begynte å lirkes for fle
re av dem, resultatene lot ikke vente
på seg, og tiden etter Crawford må
vi alle være bekjente av- selv om vi
ikke lykkes vårt mål til slutt likevel.
Hvorfor det er slik (ikke bare i Pors),
synes jeg er litt rart. Hvorfor kan ikke
spillerne innordne seg og konsent
rere seg om å bli bedre uansett
hvem som trener?? Her ligger et
ømt punkt hos mange, og jeg tenker
ikke bare på årets spillere, men også
på de som forlot oss for sesongen®
fordi vi hadde Crawford. Mentaliteten skremmer meg, og derfor har
jeg også hatt tunge stunder i år etter
folelsen av å gi bort all fritid (og mye
arbeidstid) med arbeidet rundt
spillerne for ikke i det hele tatt å få
respons altfor mange ganger.

Jeg har vært en av de som har
vært Crawford nærmest i 2 se
songer + Svensson i 1 sesong. Hva
har vi oppnådd med dette, vi har jo
bare gått nedover?? Jeg skal ta min
del, hvis du tar din. Det er vel en
sannhet at satsing på riktig hest til
riktig tidspunkt ikke har slått til. Ikke
bare nar det gjelder hovedtrener,
men også personene rundt disse,
undertegnede inkludert.

La meg til slutt se litt fremover for
klubben. Har vi muligheter på sikt??
Økonomisk sliter vi fortsatt tungt,
selv om gjeld er sanert. Vi har ikke
råd til «sprell». Det vil igjen si at
spillere av beste merke er vanskelig
å skaffe. 3.div. gjør det ikke mer att
raktivt heller. Men personlig tror jeg
vi ligger brukbart an når det gjelder
spillersituasjonen. Vi har sikret oss
alle på kontrakter som gir en peiling
og en viss trygghet hva vi står igjen®

Når det gjelder årets sesong med
Crawford, er det en klar sannhet at
flere spillere etterhvert følte hans
store krav på sine skuldre-ja, for
mange så stort at de ikke kunne ut
vikle seg mer. Det gikk på nervøsitet
til redsel, fordi han fulgte dem med
hvert spark på ballen på trening og
kamper, og forlangte kvalitet availt
du foretok deg. TreningsmessigJ var
ikke Crawford noen komplissert kar,
han følte at han ikke kunne bruke
enklere øvelser, og påpekte de enkleste momenter en spiller må kunne for å bli fotballspiller. Resultate
ne uteble imidlertid, frustrasjonen
kom over ham, og mange ganger

med. I skrivende stund vet jeg bare
om Rossbach som forlater oss-nok
et tilfelle av ambisjoner som vi ikke
kan tilfredsstille. Vi må bare ønske
ham lykke til, selv om det er trist å
miste ham. Håper han finner veien
tilbake-som en enda bedre utviklet
målvakt. Utover dette tror jeg ikke
på noen masseflukt fra klubben
grunnet degradering, og jeg ser det
lettere å få nye spillere til Pors med
Roy og Lars enn med Crawford. Po
litikken må være å satse på de som
nå har erfaring med A-fotball i til
legg til våre juniorspillere som er
gode nok for deltakelse på A-treForts. side 13
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Mange foreldre var mott frem for a se sine håpefulle i Bamblecupen.
Vi er nå i gang med en ny sesong.
11 lag, ett mer enn i fjor, skal teste
ferdighetene sine i vennlig kappe
strid mot andre klubber og lag i kret
sen. I fjor gikk det over all forvent
ning, 3 lag i sluttspill om KM, 1 lag
ble kretsmestere, nemlig piker Mår.
Årets tilskudd i serien er et 16 års
guttelag, og i skrivende stund har
dette laget vunnet sine 3 første
kamper. Det skal bli spennende å
følge disse videre.

Degraderingens....
Forts, fra side 12
ning, og i tillegg styrke stallen på
enkelte plasser.
Hva så med jobbing for klubben
fra medlemmenes side?? Det er desverre en sannhet at når motgangen
kommer til A-laget, så forsvinner
^^også interessen blandt dere passive
^^nedlemmer. Men det er i mot
gangen vi trenger dere best. Ikke til å
forsvinne hjem eller gå rundt i kro
kene å prate dritt om det som skjer i
klubben. Foreningen operer med et
medlemstall oppunder 2000. Hvor
disse er, vet ikke jeg. Jeg har i år sett
ca. 100 av dem gjøre et eller annet
for klubben. Vi opplever også svikt i
interessen selv hos de som har sagt
ja til valgkomiteen. Realf har merket
det på bingo'n også. Vanskelig å få
folk til og hjelpe, sier han. Utrolig.
Derfor blir også belastningen på
andre for stor, og bra folk blir utslitt
etter kort tid. Valgkomiteens jobb er
forøvrig mye viktigere enn de fleste
vil ha det til. Derfor, si ikke ja hvis du

Vi satser friskt også i år, målet er å
kopiere fjoråret resultatmessig, el
ler helst bli enda bedre. I tillegg til en
forventet sportslig framgang, har vi
også andre målsettinger som vel er
minst like viktige. Vi ønsker å skape
et enda bedre miljø i gruppa vår, få
unger og foreldre til å trives enda
bedre med det vi driver på med. Vi
skal ha det gøy, og vi skal føle at vi
hører hjemme i håndballgruppa.
Kort sagt, føle oss som en stor fami
lie som deler sportslig framgang,

ikke kan utføre en jobb, si heller nei,
at du ikke vil!
Det går fortsatt an å se positivt på
fremtiden i klubben, selv om pessimistene mener noe annet. Vi har
fortsatt en ryggrad i foreningen som
andre klubber kan misunne oss. Og
vi har også mye mer ressurser å
hente i klubben, dersom folk kom
mer frem for å hjelpe til isteden for
og lage problemer av bagateller. La
oss heller prøve å løse de vi allerede
har på en positiv måte for Pors. Det
er nemlig ikke noen vits i å slå seg til
ro i 3. div. vi må få klubben inn på
kartet igjen så fort som mulig.

Helt til slutt vil jeg gjennom bladet
få takke for sesongen, spesiellt til
spillerne og styret, samt Tore og Arne som har stått oss nærmest. En
stor takk til deg, Roy, som steppet
inn i en vanskelig situasjon, for fint
samarbeid, Z. YKKE TIL for deg å Lars
med medarbeidere for 86-sesongen.
SPORTSLIG BEDRING.
Jan Magnussen

gleder, plikter og arbeid med hver
andre. Ikke idretten alene, men også
samværet spillere/foreldre/ledere i
dagligdagse situasjoner på og
utenfor banen skal gi oss felles
opplevelser som vi kan minnes og
glede oss over både i nuet og i
framtiden. For å få det slik er det en
forutsetning at så mange som mulig
av foreldrene trer støttende til, blir
med på kamper, kjører til trening,
deltar i håndballgruppas forskjellige
gjøremål. Det å engasjere seg skal
være en glede, og blir det også hvis
en går til oppgaven med en positiv
innstilling. Er vi mange om å dele en
oppgave, blir det heller ikke noen
belastning for de få. Vi ser jo ek
sempler på at enkelte ildsjeler job
ber seg mest i hjel og går leie.
Egentlig er det bemerkelsesver
dig at håndballen i Pors kan vise til
såvidt gode resultater som de gjør,
de fysiske forhold vi jobber under
tatt i betraktning. Vi har en Hånd
ballbane på Pors, ingen idrettshall
på Vestsida, og blir, etter vår beste
objektive mening, stemoderlig be
handlet av kommunen når det gjel
der tildeling av treningstimer i kom
munale haller. I år har vi fått51/2 time
i hall, vi har 11 lag i serien. For å be
lyse dette nærmere, kan nevnes at
Hei har blitt tildelt 12 ¥2 time med 10
lag i kretsserien og 2 lag i høyere
div. enn 5. div. Urædd har fått 10V2
time med totalt 12 lag i seriespill.
I tillegg har jo Urædd som kjent
sin egen hall der de leier ut timer
til andre klubber for over dobbelt
kommunal leiepris.
Tilsynelatende med politikernes
godkjenning, de har jo muliggjort
og gitt aksept for slik framgangs
måte. Etter min mening må dette
være en slags subsidiering av
Urædd fra leietakernes side med
politikernes velvilje. Desto mer en
tenker over dette, jo mer forbanna
blir en, men for å ha det helt klart:
Det er politikerne som er de skyldi
ge, det er de som har muliggjort det.
Urædds ledere har vært dyktige og
bondefanget de ansvarlige i komm
unen. En kan vel gjerne også spørre
seg om forholdet hadde vært det
omvendte om Pors hadde hatt sin
egen hall på Vestsida?
Til sist takk for denne gang. Vi
treffes igjen i neste Porsblad med
mere håndballstoff.
Teddy

(l(
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DET GÅR MOT
NY ISTID?
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«Dugnadsis» må vi besorge også denne sesongen.

Mange idretter er avhengig av
været, bandy ikke minst. Med de
vinterforhold vi har hatt de siste
årene er det ikke lett å drive bandy.
Isforholdene hos oss er ofte ustabi
le.
Kunstis er tingen sa bandyfolket
for mange år siden. Det ble nedsatt
en komite som skulle utrede dette.
Det ble etterhvert mange utred
ninger opp gjennom årene uten at
det ble noen konkrete planer av det.
Nå er planene endelig et faktum,
kunstis kommer, banen er langt på
vei ferdig.
At anlegget ble liggende i Skien er
vel ingen tilfeldighet med en orga
nisator og primus motor som Asb
jørn Skarholt i spissen for mange
andre entusiaster. Beliggenheten
spiller en mindre rolle så lenge hele
bandykretsen får bruke banen. Det
blir et kominert anlegg, en bandy/
hurtigløpsbane og en bane for ishocky. Begge kostnadsberegnet til
24 mill, kroner. Fordelt med ca. 20
mill. kr. på bandy/hurtigløp og ca. 4
mill. kr. på ishocky.
Det var nedlagt et stort arbeide før
bandyfolket kom inn i bildet. Dug
nadsarbeid for ca. 3 mill. kr. var ut
ført. Resterende dugnad som skal
trekkes ut av anleggskosnadene er
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Daswrawæ
Danmairtate
28.-2®. mai
Til Rådhusplassen i Porsgrunn
kom det en gjeng med 30 sprudlen
de jenter som ville være med på tur
til Danmark. En felles ting hadde alle
med seg, kjempegodt humør. I bus
sen ble vi ønsket velkommen av Else
Liv og en smilende sjåfør.
Turen fra Porsgrunn til Larvik gikk
fort. Inn i lugarene med kuffertene,
og deretter finne seg et bord, slik at
vi kunne få oss et måltid mat som vi
ikke hadde laget selv. Det var skjønt.

Etter hvert tok de fleste seg en tur
et annet sted i båten for å få seg er^fe
dans før køyene ventet. En tur i for-"
retningen ble det også tid til.

X-

på 1.5 mill. kr. Dette fordeler seg på
brukerklubbene, og er delvis utført.
Slik at dugnaden beløper seg til 4,5
mill. kr. totalt.
Dugnad er vanskelig å organisere,
det er mange som i utgangspunktet
er interessert, men når det kommer
til den dagen jobben skal gjøres, må
en som regel stole på gjenganger
ne. Nok om det, også denne gangen
har det latt seg løse, og anlegget er
på det nærmeste ferdig.
Det var meningen at vi allerede i
år skulle få kunstis, men det er ikke
alltid det går etter planen. Det gjen
står en del teknisk utstyr som kjølekompressorer og avtaler om varmegjenvinning. Men is skal det bli i
år på banene, og vi kan benytte dis
se. Det viser seg at det fryser lettere,
og det skal lite vann til for å få is, på
grunn av isolasjonen i banedekket.
Neste år er banene fullt ferdig
med kunstis og da kan vi spille de
første kampene hjemme, og forhå
pentligvis ha trening før disse.
Dette blir et lenge etterlengtet tilbud
og vi håper at det kan bli en spore
for idretten, slik at bandyen igjen
kan vokse og interessen for bandy
nå nye høyder. Så bandyvenner, stå
på. Bandy er fremdeles gøy!
Gunnar.

Kl. 7.50. om morgenen var vi
fremme og de sprekeste kom seg
opp og reiste med bussen til byen.
Andre lå litt lenger og måtte traske
og gå, men til Damsgaard kom alle
med stor handlelyst.
Etter en god frokost kom dagens
høydepunkt, å få fylle trillevogna
med pølser, skinkebokser, bacon og
jeg vet ikke hva. Etterpå en rundtur i
byen, for presanger ventet jo de
som var hjemme på. KL 14.00. skulle
Petter Wessel hjemover igjen, og vi
var ombord igjen i god tid.

En herlig middag ventet oss i rei
stauranten på 9. dekk. Etterpå måtte
vi se å bli kvitt resten av pengene.
Og det gikk greit. Her var det mye
godt å få kjøpt. Hjemturen gikk fort,
noen danset og noen sov. Så kom
det mest spennende øyeblikket. Vi
skulle gjennom tolla. Det gikk greit
selv om handleveskene var blitt
tyngre. Lettet var vi da vi igjen kun
ne entre bussen og sette kurs for
Porsgrunn.

Snart var vi fremme og Else Liv og
den fortsatt like smilende sjåfør
kunne takke for en vellykket tur. En
tur som den nok ønskes reprise på.
Sekr.

Åndr. Aasiatid

Fotballstøvler på tilbud

V. Porsgrunn

JERNVARER - MALERVARER
BYGGEVARER

ROM BO Napoli
Fotballsrovlcrm faste
knotter.
Str. 28-33 99,Slr. 3-1-46 129,-

I toppform

5

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

5
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ffiOlLwsm,
Eneforhandler
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INTERSPORT
PORSGRUNN A/s
Meieritorvet - Telefon (035) 52 102

BRINGER Ring telefon 035-96 913

Rossing Bakeri

Jfendeland
WP gartneri
r

BAKERI OG KONDITORI
Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

SKAU

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

sro«C»T(MU«

w

FORSOMUNH

y

Moderne klær for deg!

MANNiJ

RADIO &TV

HANDELSTORGET SK1HM
STORGT128 PORSGRUNN

Storgt. 92 Porsgrunn Tlf. 035/55 479

KAI TANGEN

(JÅ til

Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

BRUK FAGMANNEN

Telefoner 20 863 — 24 221

^FORNY DEG!!|B
” W

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING

SKIEN

Moteriktig klipp •
for HERRE og DAME

Ring og bestill time NÅ! Tlf. 55 414
Mandag - onsdag - fredag ........... Kl. 09.00 - 16.00
Torsdager ..................................KL 10.00-18.00
Lordager kun timebestilling

GLASSMESTER

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

LANGGT. DAME- 0G
HERREFRISØR

Porsgrunn Vest

Inneh.: Hege M. Nilsen

nm,,

ir1

I

r. nffmme’5
blomstersenter

BJ9RNSTAD
ni. 52 432
NORDENTORGET
JØHHOLT GARTNERI
TH.51 344

3L.

A

FARRES - LUNDETANGEN A.S

GA TIL

«BUSSE»
på Vessoa
Tlf. 51 729

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme pølser.

Tipping - Video - Lodder

Rikstoto

FARRIS

SATURN

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

fr

Bolforakmg
FORSIKRING
Norske Folk Norges Brannkasse

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

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

PfP POKSGKUND
Porsgrunds Fbrselænsfabrik A/S

Myklebost Offsettrykker!, Porsgrunn

