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PORSDAGEN 1986 må vi og
så tenke på allerede nå. Det var 
et uheldig tidspungt å velge si
ste lørdag i april, selv om det i 
utgangspunktet kunne se bra ut. 
Vi er svært utsatt for dårlig vær, 
noe vi opplevde siste gangen. 
Dermed får vi ikke det ut av da
gen som vi håpet på, med det 
kjempearbeidet som er lagt ned 
i prosjektet. Vi må nok finne ut 
om det er en annen ledig lørdag 
og bruke. Komiteen for DAGEN 
må vi få nedsatt så snart som 
mulig.

I underetasjen holder husko- 
miteen på med oppussing av 
garderobene. Veggene kommer 
til å få en lysere farge, og vil 
virke renere. I hvertfall så lenge 
det varer. Her må vi nok jobbe 
med en holdningsendring hos 
brukerne. Videre vil trimrom- 
met bli sjekket opp. Det vil heller 
ikke bli mulig - som tidliger- å 
bare stikke innom dette rom
met. Det vil folge en nøkkel 
med, slik at innehaveren av 
nøkkelen til en hver tid er ans
varlig for hvordan det ser ut. Det 
bor huskes at utstyret i dette 
rommet i sin tid kostet oss mer 
enn 50.000,- kroner, slik at det er 
verdier vi snakker om. Utnom 
dette vil vi antagelig installere 
en annen type dusjer enn de vi 
har i dag, mer vannbesparende. 
Kanskje vi også kan komme 
frem til en annen måte å torke 
draktsettene på også, som vil 
spare oss for stromutgifter.

Men dette vil vi komme tilba
ke til.

VESTSIDEN BENSIN & SERVICE
— HOLLØKKEN & CO. — 

Smedgt. 6 - 8 — 3900 Porsgrunn — Telefon 53410

DnC
Den norske Creditbank

Siden jeg skrev sist, har et par 
av våre grupper avviklet sine 
årsmøter. Damegruppa beholdt 
sin formann og de fleste andre i 
styret, fotballavdelingen valgte 
ny formann. Dette blir nok be
hørig omtalt på en annen side i 
bladet. Det som bør tas med 
her, er at vi har greid å få villige 
folk inn i styre og stell enda en 
gang, og at vi har en positiv inn
stilling hos svært mange.

Treningsbanen jobbes det 
med på omtrent hver kveld. Den 
jobben Erling og Kjell + noen 
ganske få har utført her, kan ikke 
roses nok. Det burde være flere 

~sofn kunne ta et tak. Vi har sagt 
det før, sist på årsmøtet til fot
ballen - kan dere ikke si fra til 
Erling og Kjell at dere vil være 
med å ta et tak. Få oppgitt dag 
og tid - og still opp.

Vi hadde formannskapet på 
besøk 8. oktober. Medlemmene 
ble først vist rundt på anlegget 
og fikk en innføring i planene 
våre ute, før alle ble vist inn i 
storstua vår. Flere av medlem
mene hadde aldri vært i klubb
huset, og de fikk en omvisning 
først. Under bevertningen ori
enterte Thrond og Hans om pla
ner, vår økonomi og fotballens 
økonomi. Vi tror det var en nyt
tig orientering som ble gitt, og 
Formannskapets medlemmer 
fikk nok en større forståelse for 
våre problemer, både når det 
gjelder plass til aktiviteten, og 
ikke minst de økonomiske. Vi 
tror også at de ble noe imponert 
over vår evne til nedbetaling av 
gjeld.

Vi kan vel heller ikke denne 
gang la være å nevne våre pro
blemer med å skaffe innendørs 
lokaler. I alle år, fra innvielsen i 
1957 har vi holdt til i gymna
stikksalen på Vestsiden. Dette 
har vi sett på som vår soleklare 
rett etter den innsatsen vi har 
gjort, mente vi. Det mente 
imidlertid ikke alle andre, og i 
dag har vi kun 3 hele dager, 
hvor vi disponerer stor og liten

sal + en fjerde dag, hvor vi har 
den store salen, med et musikk 
korps i den lille. Det ble på et 
møte i vår antydet at det skulle 
kunne gå an å sette opp en vegg 
som skulle holde forstyrrelsene 
ute. Hittil har man ikke kommet 
videre med den saken, og re
sultatet er at begge parter, 
turngruppa og musikk korpset 
irriterer hverandre. Vi håper det 
skal gå an å komme til en ord
ning, men noe større håp har vi 
ikke i øyeblikket. Det vi får håpe 
på, er at vi får en idrettshall, og 
det er visse muligheterforatdet 
på budsjettet vil bli satt av et par 
millioner. Videre får vi håpe at 
området ved skolen, hvor det er 
sannsynlig at hallen må legges, 
kan reguleres med det første, 
slik at man kan komme i gang 
med planleggingen. Noen store 
kostnader skulle det ikke fore 
med seg, om en bruker de pla
nene som en har fra før med 
Eidanger- og Heistadhallene. Vi 
bør nok være med på dette selv, 
kanskje vi burde gå til Vestsi
dens befolkning, og høre om ik
ke andre også er interessert i å 
støtte opp om en idrettshall 
med samfunnshusdel og 
svømmehall. Jeg tror det er 
mangesom ville være med å yte 
sin sjerv til dette.

Hovedforeningens årsmøte 
1986, er fastsatt til tirsdag 28. 
januar. Hele styret er på valg i 
tillegg til en masse andre utvalg 
og styrer. Valgkomiteen er for 
lengst i gang, og vil nok være 
takknemlig for et tips om navn 
på villige personer.

CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

KREDITKASSEN
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Dette førte til at vi ble nr. 2 i vår 
pulje, og dermed spille om plasse
ring fra nr. 9 - 16 på søndag. Litt 
skuffende var det kanskje at vi der
med ikke kunne bli bedre enn nr. 9. 
Vel, søndagen kom, og vi spilte 3 
kamper til.

Hans Fredrik å ta fatt på nytt neste år. 
og Alf

Fotballsesongen ...
Forts, fra side 4

Ellefsen, Jarle Grønstein og Enok 
Amrani, takk skal dere ha. Jeg vil 
også takke de foreldre som har vært 

/^^å snille å hjelpe oss med kjøring til 
^FDortekampene. Spesiell takk til Rolf 

og Anny Thorsen, og Anne Grete 
Hansen. Dere får nå en pause frem 
til mai neste år, da er vi i gang igjen, 
så stell godt med bilen.

Til dere som også er lilleputtspil- 
lere neste år, sier jeg PÅ GJENSYN, 
og til alle dere miniputter som i 1986 
blir lilleputter, VELKOMMEN. Jeg 
takker for i år og håper alle som 
syntes det har vært gøy å sparke 
fotball i 1985, kommer tilbake i 1986. 
Glem ikke å puss støvlene SKIKKE
LIG før de settes vekk for vinteren. 
Dere som prøvde så godt dere kunn 
å få en bøtte kaldt vann til å falle i 
hodet på meg når jeg gikk ut av du
sjen, dere får prøve igjen til neste år.

Ha det,
Rolf Svenungsen, trener for lille
puttene 1985.

Borte bra, men hjemme best. Det 
er nok et ordspråk mange bruker i 
dag etter at fotballen har vendt til
bake til vår stadion.

Selv var jeg vel ikke av de som 
skrek, hverken høyt eller lavt, da 
A-lagets kamper fra 1983 ble spilt på 
byens kommunale bane, Kjølnes 
stadion. Argumentene for dette var 
vel egentlig O.K. ikke uvettig som 
mange hevdet.

Laget spilte brukbarfotball, scoret 
mye, og folk kom til Kjølnes i et for
holdsvis stort antall. De fleste mente 

^^/el, selv om det er vanskelig å få 
slått fast, at besøket var større enn 
det ville vært på Vestsida. Trolig var 
det riktig. Så forsvant imidlertid, av 
ulike årsaker, mange av våre eta
blerte spillere de to neste se
songene. I tillegg til det la vår nye 
trener opp til en for publikum (og 
spillere) lite attraktiv spillestil.

Etterhvert forsvant [ 
spesielt i år som det ikke har gått bli. Her teller sjølsagt med, men ba

re til en viss grad, hvilke tilskuer- 
mengde man er i stand til å samle. 
Jeg kan nevne at sjøl i 1. div. i 1970 lå 
tilskuerantallet på våre hjemme
kamper i snitt på like over 3000 hvis 
jeg ikke husker aldeles feil. Dette er 
tydeligvis noe vi må leve med. Et lag 
i toppen av 1. div. er det eneste som 
kan trekke folk i et antall av 4-5000, 
tror jeg, og mer enn det må til for å 
fylle opp på Kjølnes.

For å skape den rette stemningen, 
den rette atmosfæren, tror jeg der
for det er det riktige som nå gjøres 
med vår stadion i forbindelse med 
at man flytter tilbake. Banen gjores 
mer intim og vi får håpe at vårt pu
blikum vil kunne skape den stem
ningen jeg, og sikkert flere med, 
savner på våre fotballkamper i dag. 
Aten ny tribune må komme, sier seg 
selv.

Når dette skrives, vet vi ikke om 
det blir 2. eller 3. div. for oss neste 
år. Det ville være synd om vi skulle 
rykke ned. La imidlertid ikke det, om 
så skulle skje, ikke knekke oss, men 
tvertimor få alle som er interessert i 
Pors og fotball, til å satse for å 
komme sterkt tilbake på en utbedret

Glade mini- og lilleputter pa avslutningsfesten. Meny: Polser, rundstykker, brus, 
sennep og ketchup «hesten i taket» 
Diplomer og premier ti! alle!

Høstsesongen
Så er seriefotballen over for i år. 

det har vært en innholdsrik og ikke 
minst lærerik sesong. Når vi ser til
bake på sesongen 1985, så har vi 
høstet den erfaring at det er vanske
lig å holde 2 lilleputtlag samlet 
gjennom en hel sesong. Vi har hatt 
27 stk. innom treninga, men etter 
sommerferien har vi aldri vært mer 
enn 13-14 stykker, og det holder ba
re til ett lag. Vi klarte heldigvis å 
samle sammen nok folk til to lag 
hvertorsdag, men da måtte vi bruke 
4-6 miniputter for at vi skulle slippe 
å trekke det ene laget ut av serie
spillet. En kan spørre seg hvor har 
det blitt av alle 11-12 åringene fra 
Vessia. Neste sesong blir det kun 
påmeldt et lilleputtlag fra Pors.

Jeg skal ta for meg høstsesomgen 
denne gang, og begynner da med 
en cup som vi meldte oss på i tidlig i 
våres. Det var Bergsli-cup i Storms 
regi. Vi hadde meldt på begge lage
ne, men da mange av gutta var på 
ferie enda, og noen valgte å spille i 
en håndball-cup, måtte.vi trekke lag 
2 ut av denne cupen. Men lag 1 gjor
de en kjempebra innsats. På lørdag 
spilte vi følgende kamper:

Pors - Odd 0 - 2 
Pors - Storm 10-1 
Pors - Herøya 4 - 0

hisT 
i;»'"* 
r
BUNKERS ELLER BRØNN?
Under gravearbeidene pa Pors Stadion kom_____ ^.uuiciåiu^nr, siem
og sand. Som kjent var for mange dette arena foralltannet en idrett i arene 1940-45. 
I// vør frø L/-/-- t-n.t- ■'_______________ ? "MytfQrfQt»?

stadion. Hva/ep mener med å satse 
vet alle som kjenner meg.

La oss alle være med på å skape, 
skal jeg være litt nostalgisk,god 
gammel fotballstemning på stadion 
igjen. Det er vanskelig å spå, særlig 
om framtida, så bare tida får vise om 
forholdene en gang blir slik at det 
skulle være grunn til å leie Kjølnes 
stadion igjen.

Det nye styret i Bandygruppa
Formann: Kjell Steen 
Viseformann: Arne Hegna 
Sekretær: Yngvar Jakobsen 
Kasserer: Thorbjørn Hesmyr 
Styremedlem: Øyvind Nenset, 
Svenn Hansen, Gunnar Thorsen 
Varamann: Bjornar Natedal, Erik 
Bie Johansen
Oppmann A-laget: Kjell Steen 
U.K.M.: Øyvind Nenset
Junior oppmann (form.): 
Steen Olsen
Oppmann gutter: Svenn Hansen 
Oppmann smågutter: Torgeir Nil
sen
Oppmann lilleputter: Thor R. Jen
sen
TrenerA-lag junior: Erik B. Johan
sen
Trener gutter: Torbjorn 
myr, Ole-Kåre Wagenius 
Trener smågutter: Bjorn Barth 
Trener lilleputter: Thor R. Jensen

Wpi
■-JX

Pors - Snøgg 2 3-0
Pors - Langesund 2 3-0
Pors - Statelle 0 - 3

Vi endte opp som nr. 10. Vi spilt 
totalt 6 kamper, tapte to, men vant 4. 
Vi scoret 20 mål og fikk 6 baller i eget 
nett.

Når det gjelder seriekampene i 
høst så tok vi 1 poeng mer enn i 
vårsesongen. Det burde imidlertid 
vært 3 poeng mer, men vi hadde en 
bedrøvlig kamp mot L_.....oyci
Sannidal, hvor vi tapte. Kampene 
skal jeg kort komme inn på en og en.

Første høstkamp ble mot 
Stridsklev. Vi spilte en 
match, og vår toppscorer Hans Fre
drik Hansen, var > ’ ’_..3 , sco- 
ringshumør den dagen. Vi trillet ball 
i hatt med Stridsklev og gikk av ba
nen med seier 8 -2. Scoringene kom 
ved følgende spillere: l‘ 
Hansen 6, Audun Nilssen 
Thorsen ett hver.

Vi tapte vår andre høstk. 
Vi spilte mot Bamble som

man over gamle tommerstokker, stein

Vi ser fra venstre Helge Ellefsen og Kjell Meen studere 

kumssvikten på Kjølnes i år var at
skillig større enn den ville ha vært på 
Vestsida i en tilsvarende situasjon.

Vel, Kjølnes er et meget fint an
legg, Friidrettsanlegg. Et intimt an- 

publikum, legg for fotball vil dette aldri kunne

særlig bra. Jeg tror nok at publi-

FOTBALLSESONGEN FOR LILLEPUTTENE
gikk bort og ble kretsmestere i år. 
Den tredje kampen gikk borte mot 
Statelle og oppgjøret endte uavgjort 
2-2. Våre to mål ble scoret av 
Thomas Lunde Jensen og Kjetil 
Bjørnstad.

Neste kamp var mot Langesund 
og den vant vi 4 - 1. Her scoret Sven 
Erik Karlsbock 2 mål, og de andre to 
målene kom ved Runar Numme og 
Hans Fredrik Hansen. Deretter gikk 
turen til Sannidal hvor vi greide det 
umulige. Etter å ha vunnet Vårkamp 
hjemme med 7 - 0, går vi bort og 
taper 3 - 0. Det er helt utrolig, men 
det går an...

Så sto Eidanger for tur. Vi greide å^ 
hale i land en 2 - 0 seier etter intel?!W 

jobbing i to omganger. Målscorer 
var Hans Fredrik Hansen og Svenn 
Erik Karlsbock. Så reiste vi til Kra- 
ro for å spille vår siste seierskamp 
avåret. Vi måtte vinne for å bergeen 
tredje plass, og gutta gjorde en 
kjempeinnsats som resulterte i seier 
3 - 0. Alf Thorsen scoret ett mål og 
Hans Fredrik Hansen ordnet de to 
andre.

Vi skulle ogsa spille mot Helle, 
men da vi kom til Helle for å spille 
kamp, var det ingen som møtte opp, 
så vi reiste hjem igjen med 0 - 0 og 2 
poeng. Vi havnet på tredje plass i 
serien, og jeg som trener, er bra for
nøyd med det.

Når det gjelder treningsfremmo-^ 
te, så har Runar Numme deltatt paW; 

samtlige treninger, og fikk sin vel- 
fortjente pokal for det. Innsatspo
kalene gikk til folgende spillere:

David Olsen midtbanespiller 
Runar Numme forsvarspiller 

bunnlaget Aleksander Farstad forsvarspiller 
Asgeir Sneltvedt keeper 
Anstein Enggravslia angriper 

Innsatspoengene er oppnådd på 

kjempe- trening og i kamper. Oversikten ov- 
_..w- er innsatspoengene har hengt i gar' 

virkelig i godt sco- deroben helt siden i sommer, slik at 
| alle kunne se hvordan de lå an pa 

lista. Jeg synes gutta har vært greie 
å ha med og gjøre, og gleder meg t*

Til slutt vil jeg få takke de 
puttene som stilte opp Pa l*,,ePd 
leg 2, hver gang jeg spurte a g 
Ronny Sundvall, Sondre og To£ 5 

Forts, side

i hatt med Stridsklev
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Gå til

liEsso service

Alfred Sport

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGER VERKSTED

Telefon 51404 - Porsgrunn
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PARKRESTAURANTEN

*

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

. cÆ S^råtken

Autorisert Installatør

Porsgrunn

I

Porsgrunns Auto A/s

Vallermyrene

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

A
S

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

samtidig være forfattere, fotografer 
og annonsesamlere. Å hente frem 
medlemmer til enhver tid fra grup
pene, som måtte ha noe på hjertet,

kurransedøren til den lokale dags
presse.

At bladet i perioder har hatt eksi- 
stensproblemer, og vært ute på 
nokså dypt vann, er helt naturlig. 
Men å la bladet gå inn, eller lide den 
såkalte avisdøden, har aldri kommet 
på tale. Det har alltid vært villige og 
kvalifiserte medlemmer til å ta seg 
av bladet i slike vanskelige stunder. 
Et gammelt ordtak sier følgende; 
Det er når det butter imot, at man 
finner medarbeidere.» Disse med
arbeiderne, har igjen løftet bladet 
opp atter igjen på et godt nivå, og 
sogar til en slik kvalitet, at den i sin 
tid fikk 2. pris i konkurranse med øv
rige klubbaviser i landet, trykket i

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park

v/ Broen 
Storgt. 84b - Porsgrunn 

Tlf. 50834

offsett, må en innflytter bare bøye 
seg i beundring for.

At Porsbladet en gang i 50 årene, 
ble utropt, som en av de 10 beste 
klubbaviser i landet, av den gamle 
ærverdige «Sportsmanden», impo
nerer stadig innflytteren.

At bladet i dag er et organ, og en 
instans, med en like stor selvfølge
lighet og plassering under hovedfo
reningen, som en hvilken som helst 
undergruppe, er for alltid spikret 
fast hos Porsere.
HVA HAR SÅ BLADET BETYDD FOR 
FORENINGEN, OG DET ENKELTE 
MEDLEM, OG OMVENDT?

Et grunnleggende utgangspunkt 
for vurdering av forholdet mellom 
klubbavisa og foreningen, bør være 
dette:« Mange foreninger består - 
og vil bestå - uten klubbavis. Det er 
et spørsmål om utviklingsnivå, idet 
de fleste foreninger som har klubb
aviser, vil føle seg mer og bedre ut
viklet enn de foreninger som ikke 
har, og kjenner slike organ».

Porsbladet er på sin side av
hengig av en samlet medlemsstokk, 
for å kunne oppfylle de formål den 
er skapt for, Nemlig å informere, og 
påvirke utviklingen for den forening 
den utgis for, og skal tjene.

At vår forening med sine 2000 
medlemmer, er et samfunn, hvor 
avisen er en naturlig ting, er helt sik
kert. Utviklingen og tiden har fortalt 
oss det. Det lille samfunn, er en va
rig kilde å øse av, Forutsatt at man er 
klar over at den finnes, og at man tar 
bryet med å gå til den med jevne 
mellomrom. Egil

ALT I PREMIER OG GAVER 

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

REFLEX
Torggt. - V. Porsgrunn

FRUKT - TOBAKK 
SJOKOLADE

Match»
Ungdomsbutikken midt i By'n 

Tlf. (035) 52 081 - 3900 Porsgrunn

Telefon 51632 — 3900 Porsgrunn

foreningens avis i de siste 20 årene, 
er nok Porsbladet blitt lest og be
handlet av undertegnede som et vil- 
ket som helst utgiverblad. Denne kommet med 12 nummer i året, 

er jo helt utrolig, sett fra en som ikke 
er barnefødt på Vestsiden. I årene 
straks etter krigen, var dette umuli
ge, helt naturlig for en innfødt Por
ser. Med en så hyppig utgivelse,

PORSERE!
I år får du 
julegavene 
på Vessia

Med hilsen Jan og Thrond

Mine strøtanker av mer massiv 
tyngde og karakter omkring Porsb
ladet, stammer bare fra de aller siste 
måndene av 1985.

Som fast leser og abonnent av og samtidig ha evnen til å føre dette 
i pennen, har vært litt av en jobb 
bare det.

At man i perioder, sogar har

BALL SPORT 5
Vestregt. 12 - 3900 Porsgrunn 

Tlf.: (035) 53 080

^yJORGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Tlf. 95 847 — 97 506

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

Vestregt. 14 
PORSGRUNN 
«Lofte hos 
Busse»

behandlingen strekker seg fra bil- 
ledstudering, skumlesing og fram til 
mer nøyaktig saumfaring, i form av 
sengelektyre.

I likhet med så mange andre ser 
^^jeg på en ferdig avis eller blad, der banket man mulig forsiktig på kon- 
^Wdumper ned i postkassa, eller man 

slenger innom en aviskiosk, og 
bytter til deg et eksemplar med 
noen slanter du slenger på disken, 
som et naturlig og selvfølgelig pro
dukt der er blitt produsert, like en
kelt som en hvilken som helst vare.

De siste måneders assosiering 
med Porsbladet, har fortalt meg 
hvilket enormt arbeid det ligger bak 
en utgivelse av en klubbavis. At det 
gjennom 40 år har vært mulig å ha 
fått frivillige til å ta på seg ansvaret 
for utgivelsen, og da på dugnad, er 
jo helt fantastisk, sett fra en innflyt- 
ters side. Det er vel bare her på Vest
siden slikt er gjennomførbart. Disse 
ansvarlige i redaksjonen har ikke 
bare måttet forestå utgivelsen, men

'FRA REDAKSJONEN
Vi har i dette Porsbladet naturlig 

nok valgt å prioritere innsendte bi
drag med et visst historisk perspek
tiv. I.F.Pors 80 år, og Porsbladet 40 
år. «Skrivekløe» synes allikevel ikke 
å være noen faretruende epidemi i 
noen av gruppene i Pors. Vi har i stor 
grad måttet stole på «bankers», og i 
noen tilfeller «bestillingsverk».

I skrivende øyeblikk er vi usikre på 
om vi rekker å få ferdig «Porsboken» 
som planlagt. Den er ment som et 
bilag stiftet sammen med Porsbla
det, og forhåpentligvis selve julega
ven til Porsere og ellers interessert. 
Forsinkelser blandt enkelte av 
gruppene med de lenge etterlyste 
rapportene fra 1980-85 er en av år
sakene. Trykkeriets kapasitet er

/UÆSy/KJEDEN/
FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

MOTE PÅ «VESSIA»
Betal gjerne med KJØPEKO^

«sprengt» og tåler ikke noen «glipp» 
i henhold til avtalte tidskjemaer. Det 
er tidsfristen overfor Postverket 
med juleposten, som avgjør om vi 
lykkes med «Porsboken».

Jubileumskavalkaden taler for 
seg selv. Om noen har ytterligere 
interesse til noe av Porsbladet inn
hold og historie, kan de henvende 
seg til arkivkomiteen.

Porsbladet har denne gang utvi
det sitt opplagstall i anledning jubi
leet, til en løssalgspris på kr 10,-, og 
vil bli lagt ut flere steder i byen for 
salg. Dette som et forsøk på å få 
økonomien vedrørende Porsbladet 
vel i havn.

Herved vil Porsbladredaksjonen 
takke for seg, og ønske våre lesere 
og annonsører en GOD JUL OG 
GODT NYTT ÅR!

EN INNFLYTTERS STRØTANKER
OMrøNG «PORSBLADET»

Når det gjelder 
HERRE- og UNGDOMSKLÆ

Komm. for Norsk Tipping A/S
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PORS-MERKET?
Januar

faute. 'i&iullat au

som

Vemren

iv.

1946 Leif Nielssen
1947 Harald Thorstensen
1948 Rolf Nygård
1949 Redaksjonskomité
1950 Redaksjonskomité
1951 Odd Lien
1952 Duddi Kjellevold
1953 Duddi Kjellevold
1954 Duddi Kjellevold
1955 Duddi Kjellevold
1956 Leo Johannesen
1957 Alf Jahnsen
1958 Gudmund Madsen
1959 Jon Dyrbing, Leo W. Larsen, Magne Johansen
1960 Jon Dyrbing, Oddvar Hegge, Marie Skrapklev
1961 Jon Dyrbing, Alf B. Jansen, John Fjeldvik,

Øyvind Olsen, Øyvind Sandersen

1962 Fotballgruppas finanskomite, Leo W. Larsen
1963 Leo Wendelboe Larsen
1964 Helge madsen
1965 Helge Madsen

ta 
vi 
og

Ja, er det merkelig, eller? Nå skal vi 
selvsagt være klar over at det riktige or
det er emblem, men det var denne dob- 
beltvirkningen i ordet som jeg valgte og 
ta med. Og det er vel ikke så merkelig. 
Man kan si hva man vil om vårt emblem, 
men på flere måter skiller det seg ut fra 
andre. At den gode Borgersen (tegner 
av emblemet i 1923), har gått ut fra sir
kelen er jo helt klart, men har han hatt en 
fotball i tankene, eller kanskje den hele 
jordklode, slik at sirkelflatens inndeling 
skal minne om lengdegradene? Neppe! 
Vi har noe vi kaller sirkelens kvadratur, 
det er en ulost konstruktiv oppgave over 
forholdet mellom sirklen og et tilsva
rende kvadratur som ikke ser ut til å 
kunne loses. Jeg vet at enkelte har provd 
å konstruere Pors emblemet med pas
ser, men aldri funnet noen reell losning. 
Den finner de neppe, for Borgersen var 
ikke noen konstruktor, han var en dyktig 
porselensmaler, sikkert inspirert av de 
mange flinke tyske fagfolk vi importerte 
til porselensfabrikken den gang. Passer 
er brukt, det er soleklart, men innde
lingen, lengdegradene om man vil, de 
har nok den gode Borgersen bare brukt 
sitt sikre oyemål for å feste på papiret. 
Det er nok heller ikke tilfeldig at det hvite 
beltet med bokstavene Pors er stillet 
skrått over sirkelflaten. Det tror jeg er en 
reminisens av jugend stilen, som herjet 
oss omkring århundreskiftet, og da sær
lig Tyskland, hvor den vel oppstod.

PORSBLADET 40 ÅR
MENS SANA IN CORPORE SANO
Porsbladet kan trygdt sies a bære alderen, og det latinske uttrykket 

i overskriften med selvrespekt. En sund sjel i et sunt legme. 222 
utgaver, og ca 3500 sider er resultatet av mange medarbeideres 
innsats siden den forste utgaven i 1946. De forste årene med en 
utgave hver maned, til i dag 4 ganger i aret. De fleste av disse 
Porsbladene er samlet og innbundet i et uerstattelig bokverk, fordelt 
pa 6 boker. Dette er Pors, Vessia og kulturhistorie.

Etter a ha bladd og lest igjennom disse, frem og tilbake, skal jeg 
her forsoke a belyse noe av historikken. Det sier seg selv at dette ma 
bh en forenklet utgave av Porsbladets rikhet, fordelt over 16 sider. / 
en jubileumskavalkade som dette forsoker jeg å se det med redak
sjonelle og leseroyne.

Vi ma beundre de som har hatt redaksjonelt ansvar disse 40 arene. 
Ved siden av det verbale og fotografiske har man hele tiden matte 
tenke økonomi. Vi skylder mange annonsører en takk for at dette har 
lykkes.

Mange vil registrere sjevheter pa linjene og uklar skrift enkelte 
steder. Dette skyldes tekniske vanskeligheter med avfotografering/ 
nedfotografering fra bokene. Vare trykkerier gjennom disse 40 are-

Jungend stilen var vilter og munter. 
Den rusket opp i rette streker og kon
struerte flater, slik at dette hvite belte 
med Pors godt kan ha fått et jugend 
spark i baken, og riktig havnet på «skrå
planet» til skrekk for den edle linjal. Men 
hvorfor dette punktum etter Pors. Det er 
selvsagt bare sludder, men ifolge våre 
gamle skrivemåter , så skulle det være 
slik. Fra vår tid under danskeveldet, 
skulle jo til og med alle substantiver 
skrives med stor forbokstav.

Sa er det fargene da, og her er det noe 
jeg dypt vil klandre vår kjære Borgersen 
for. Hvorfor har han fatt hele emblemet i 
ubalanse ved å plassere de sorte feltene 
overst? Det hadde jo vært naturlig at den 
tyngste fargen var lavest, slik som man 
f.eks. laster etskip eller slik man maleret 
værelse hvor takene nesten alltid er 
hvite. Pors emblemet har liksom fått all 
lasten på dekk, istedet for i lasterommet.

Videre fargene. Egentlig er det bare en 
farge i vårt emblem, sort og hvitt er to 
ytterligheter, men det er bare de fargene 
vi ser i regnbuen som egentlig er farger, 
og der finner man som kjent hverken 
sort eller hvitt. Nok om det Hva Borger
sen neppe visste, var at blått og sort som 
i vårt emblem var de gamle klassiske 
farger fra det gamle olympiadedyrkede 
Hellas. Når jeg nevner olympiade sa er 
det fordi at en vesentlig del av de gamle 
keramiske vasemalerier fra den tid,

1946

«V

nen ble oyebl kkeilg lagt bes'ag pa 
scm fengsel for landssvikere og har 
vi fremd.les ingen utsikt til å få fri
gitt. Det var derfor ikke så rart at 
cn til å begynne med folte seg litt 
handfallen og var i villred- hvor en

gjengir nettopp olympiske tevlinger så
som pankration, hesteveddeløp, diskos 
o.s.v. Idrett altsa ofte i blatt eller sort 
nettopp som i vart emblem Men, blatt 
eller sort, la det være likgyldig, vinner 
eller taper likeså, men moralen, sorg for 
at den blir som det hvite feltet i vart 
emblem, hvorpå bokstavene «pors» er 
skrevet i gull.

Redaksjonsansvarlige for Porsbladet 1946-1985
1966 Helge Madsen
1967 Helge Madsen
1968 Hans Hovet
1969 Jan Rønhaug
1970 Jan Rønhaug
1971 Leif Christensen
1972 Leif Christensen
1973 Leif Christensen
1974 John Fjeldvik
1975 Thrond Kjellevold
1976 Gudmund Madsen
1977 Thore Halvorsen, Trond Kjellevold
1978 Thrond Kjellevold, Bjarne Halvorsen
1979 Thrond Kjellevold, Bjarne Halvorsen, Kjell Fluge
1980 Thrond Kjellevold, Bjarne Halvorsen, Kjell Fluge

1981 Erik Johansen
1982 Gudmund Madsen
1983 Gudmund Madsen
1984 Gudmund Madsen
1985 Gudmund Madsen, Kari Nyhus, Thor R- 

Jensen

L................;

Harald Vemren - /' dag veterandesigner 
pa Porsgrund Porselænsfabrik, / 1947 
red aktor i Pors-bladet.
Vi Porsere kjenner han som en dyktig 
prologforfatter og ordkunstner gjenn- ' 
om mange ar og ved festlige anledning
er. Her ser vi han studere gamle minner 
/ «Porsblad-bokene» under et besok pa 
Pors-Klubbhus. Hele ferien gikk med til 
Porsbladet i 1947!

ne, har alle æren i behold. De ca. 25 forste årene Jacobsens Boktryk
keri. Siden Dyring og i den senere tid Myklebust Offsettrykkeri. De 
har alle vært til stor hjelp med layout og gode råd redaksjonelt.

Det er ikke mange idrettsforeninger som kan vise til et medlemsb
lad 40 år sammenhengene. Porsbladet har hatt sine vanskelige pe
rioder. Man var nede i 2 utgaver i året, for i de senere år å havne på 4 
utgaver. Det har i de senere år vist seg vanskelig å få valgte personer 
til a «ta» Porsbladet. Det kan ha noe med dagens mediadekning å 
gjøre, samt idrettsledernes stadig flere og mere tidkrevende gjøre
mål.

Porsbladets fremtid avhenger av deg og meg. Vi har medlemmer 
over hele Norge. Noen kanskje utflyttede Porsere, som foler kontakt 
med Porsgrunn via Porsbladet. Mange instanser får Porsbladet. 
Universiteter, Biblioteker, utenriksstasjoner og ellers folk med en 
perifer tilknytning til Pors har berømmet bladet.

Vi ønsker alle Porsbladet en god fremtid, og la oss vise tilførsteut- 
gavens målsetting: «Det er vår mening at bladet kan få en stor 
betydning i det interne arbeid i foreningen, samtidig som det skal 
vise det sanne ansikt utad. Bladets spalter står åpne for saklige 
innlegg fra såvel administratorer som aktive og alle medlemmer 
ellers. Ja, forutseningen for at bladet skal bli vellykket er at med
lemmene selv er flinke til å skrive».

Porsbladets målsetting er stadig like aktuell, og vi kan bare ønske 
lykke til i de kommende år. THOR

Rugtvedtkollen
Ribbet, fattig og mere skadelidt enn 

vel noen annen norsk idrettsforening 
stod Pors- da fhhetsklokkenes her
lige toner forekynte at atter var Nor
ge fritt. Etter 5 langt uhyggesar var 
det rimelig det ble noen dagers, kan
skje var det noen ukers, festrus og 
glede, men omsider kom en da ned 
pa jorda Igjen Dessverre fer oss. det 
var den svidde taktikks jord vi dalte 
ned pa.

Etter 35 ars ærlig innsats gjennom 
sma og store vanskeligheter hadde 
medlemmene ved sin enestående in
teresse. arbeidsglede, offervilje og be
geistring kjempet foreningen fram ti. 
en plass i solen og alle betingelser var 
tilstede fer en lykkelig og ærerik 
framtid Så kom krig-n og ulvetiden 
i 1940 cg på fa måneder la fienden i 
grus hvad 35 ars moyscmmelig slit 
hadde bygget opp Vart Stadion, byg
get feidig i 1936 scm et absolutt mon- 
steran*-gg rasserte de sa tctalt som 
overhodet mulig. Treningsbanen ble 
uten videre okkupert og bebyggit og 
tilslutt opploste d? sakalte myndighe
ter forening-n og spredte våre gjen
værende eiendeler for alle, vinde.

Da vi den 8. mal 1945 igjen kunn- 
everta lignet Stadion mistenkelig cm 
et stykke Finmarken cg Rugtvedtkol
len et uryddig villnis. Tr-ningsba-

fm

fugl Fønix av asken.
med to tomme hender igjen skulle 
fatt. Imidlertid, et medlem hadde, 
scm straks viste hvad han vilde 
som eide det overskudd av interesse 
cg opptimisme som bringer de store 
resultater. Mannen var skiløperen 
Reidar Thorstensen. Hvad han og 
hans drabanter har utrettet 1 Rugt
vedtkollen skal vi ikke i detaljer be
handle her. Det henvises til hans 
egen beretning i dette nr. Vi vil bare 
slå fast at her er det tatt et kjempe- 
krafttak og bare 6 måneder etter fri
gjøringen ligger Rugtvedtkollen der 
som en mønsterbakke. utvidet og ut
bedret som planlagt for mange år si
den. Med små midler er her utført 
et arbeid som er værd mangfoldige 
tusen kroner.

Vi gleder oss til landsrennet 16. og 
17. februar. Løperne skal få bra med 
luft under vingene, og rekordmerket 
blir nekk flyttet adskillige meter len
ger ned i bakken.

Vi konstaterer med glede at alle de 
gede egenskaper fra gamle dager med 
offervilje og arbeidsglede i spissen en
nå finns «kvar» blandt medlemmene. 
Rugtvedtkollen var det første resul
tatet. Hvad blir det neste ? Ny tre- 
ningsbane ? Det gjenreiste Stadion? 
Idrettshus ?
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PQEScufetV. PorsgrunnTelef. 171

Nr. 5 Mai 1946
Tlf. 727 k

Vår mening.
Alltid godt utvalg. «Spell for

Til Pors medlemsblad.
G. Hugo Weher & Coser

<F 155Telefon

ModerneElektrisk

radio-service.radioutstyr og

Innsendt:

Da tok juniormes-vi

terskapel i bandy.

Dengang vi het

sana in
*

corpore sano.
:■

i

men

der.

Vestsidens
Frukt og Sigar

bla- 
lest. da det med 

hyggelig og nyttig

arbeide er deres 
gir kjenskap for

meget 
lysere

Godkjendt.
Johan Rinker, 

fermand.

rud- 3. pr. Amandus Klovholdt. Ex- 
trapr. for længste og fineste hop til- 
faldt Andreas Nilsen.

Johan H. Eriksen, 
sekretær.

Grpnlandspcr<er.
'Signaturen sier sitt. Red.i

Snekker- tapetser- og malerverksted

V. Porsgrunn

Den 
-Lyn-

F. I . IVIIMY
Mebelforretning

mange 
saaledes 
hop paa 
men falt

Premieutdelingen foregik 29des af
ten og falt saaledes ut: 1. pr. i 1. kl. 
tilfaldt Olaf Olsen. 2. pr- i samme kl. 
Karl Andersen. 1. pr. i 2. kl. tilfaldt 
Nicolai Johnsen. 2. pr. William Braa-

17. juni. Kamp nr. 2- Pa Skotfos.
Allerede tirsdag samme uke fikk v: 

utfordring fra Skotfos. Etter meget 
bryderi fik vi endelig skrapet til et 
hold, et næstsn rent juniorhold, og 
besluttet at reise. Vi reiste opover 
med 12 toget cg kom til Skien 10 min. 
for Telemarksbaatens avgang, sa vi 
maatte - sporte..' hele veien til bryg
gen hvor Dampsk. «Sand» laa færdig 
til avgang. Vi holdt et voldsomt le
ven ombord, skipperen brugte kjæft. 
men vi sang saa det ljomet i fjældene 
deroppe. Ankommet til Skotfoss fik 
vi os en «bedre middag» med en kop 
kaffe etterpaa til at styrke os før vi 
gikk til den voldsomme kamp. Regnet 
silte i strømme da dommer Eriksens 
pipe gik, og spillet begyndte paa den 
gjennembløte bane- Det viste seg 
imidlertid straks at vi var knusende 
overlegne og slog det ene maal efter 
det andet, til og med det femte, da 
synes vore kjække gutter det var nok, 
og for at det ikke skulde bli slags- 
maal lot Thorsten dem faa 2.

Jubelen stod høit i taket da vl en
delig efter megen strid kom ombord 
igjen og viste at vi var paa veien 
hjem med seier. Ærb.

Joh. Henr. Eriksen.»

Kr. Knudsen & Co.

ungdom samles — La fester og sam
menkomster preges av kultur, god 
musikk, fors drag og annen under
holdning.

En annen ting som vl vet er skade
lig for en trenende idrettsmann er 
oviidreven røkning. Vis din karak
terstyrke ved å bremse mest mulig P& 
tobakk-forbruket, hvis du vil gl deg 
selv cg din forening mest mulig ut' 
bytte av idrettsesongen.

^tnatut :
taler for at dsn 

imøte vil danne inn
en ny zpoke 1 vår

<SK1REND.
25. februar 1912 avholdt 

sit første sklrend, medlems- 
rend. Pa grund av at dor ogsaa var 
skirend i Aamodtbakken kunde der 
vært større tilslutning end tilfælde 
var. ca 15 st.

Rendet vai i korthet vellykket med 
vakre, lange og stilfulde hop, 

leverte Andreas Nilsen to 
henholdsvis 13,80 og 13,70. 
desværre siste gang.

Del er meget som 
tid vi na gar 
ledningen til 
idrettshistcric.

Man har fatt øynene opp for hvil- 
i kan ha for det 
vil overalt fer-

Jeg silter og blader i en gammel og 
gulnet protokoll. Den bærer årstallet 
1911 pa forsiden. Det kan kanskje 
være av interesse a se hvorledes livet 
artet seg blant idrettsungdommen på 
vestsiden for ca. 34—35 år siden.

Vi skal først se på vintersesongen: 
og her er direkte utdrag av protokol
len:

• r at klubben ikke sover, 
tatt fatt pa ny med den 

som jeg har be-

Dei jeg her forteller hendte i krets
mesterskapet i bandy for junior i 
1939 (trur jeg)

Pors hadde en kamp igjen mot Odd 
cg den måtte vi vinne med 2 mais 
overvekt. Vi møttes som vanlig nede 
ps torvet og hver mann sa at i dag 
skal vi vinne og bli kretsmestre. Alle 
mann gikk ut pa banen med de tan
kene ogsa at koste hva det koste vil, 
sa skal vi vinne-------Men tross det.
<jr stillingen ved pause 0-0- Vl rusla 
•,’t av banen og inn i huset og disku
terte cg prata om assen vi skulle greie 
dette Da \a A. ne Kass. for han var 
kaptein -- Na spillei dere i rekka, 
bandy, lor dere kan og skai, sa legger 
vi her nede i forsvaret bandy til siden 
•?g spdlf-i mann mot mann, og mater 
•:«ere med baller.

I rekka spilte Jon Dørge. Øivind 
Kv: tiansen. Magnu- Mikkelsen. Ivar 
Kristiansen «Jttve) og 'Trygve Kristi- 

■ nr.ci. I forsvaret vai toik som Karl 
■'CeiJvi. Cato Ri urnen tritt. Leif Røl- 
. njd. Kasa. Øivind Gulliksen og Per 
Lærum i m?.l.

Ja

Vi blar videre, til sommersesongen 
Aarets fors te kamp; Skotfos idræt.sf

Det lykkedes os endelig til den 13 
juni at faa arrangert en kamp mel
lom Skotfos idrætsi. og Lyn.

Kampen var meget interessant. Lyr 
hadde følgende parti: Thorstensen 
Melby, Tranberg, Olaf Weber. Oskar 
Andersen. Amandus Klovholt, løpere: 
J. Weber, Braarud, Jonsen, Eltvedi 
og Kristian Andersen. Vore guttei 
spilte særlig godt, særlig da Melby 
Resultatet blev en seier for os med 4 
—0. Dommer var Jonas Hobber.

Johan H. Eriksen.

befale medlemmene a oppbevare 
det- selv etter det er 
tiden kan bli en 
cppslagsklid-:.

Vi har ordnet bladets økonomiske 
forhold slik at vi er sikret utgivelsen 
av det en gang hver man.d dette ar.

Red.

Skadetakstene på Pors Stadion etter 
priser pr. 8. mai 1945 kr.. 92,000.— 
Pors treningsbane kr. 25,000—, tils, 
kr. 117.000.—.

„Lyn

Hj. Hermansens eflg.
Tlf. 284.

ken betydning sporten 
norske folk, og man ■ 
sokt a lette dens kar.

Vi som stell.-r med idretten er na
turligvis meget gla for del, og 
fremtiden lysere imøte. m-n vi må 
na ogsa være klar ever vart store an
svar i den tid som kommer.

Vi -:r ikke blind for de overdrivel
ser og de fei.steg som til i dag har 
vært begått av de aktive idrettsut- 
uløvere og inn-n idrettsledelsen. Na 
rna vi i høyere grad enn tidligere et
ter best: evne fersøke å dyrke idret
ten, og lede den i de rette spor — 
Kjører vi f = ll na, kan det forårsake 
ubotelig skade, som kan sette oss 
langt tilbake i vårt arbeide

La oss na innen var forening ga 
foran m-d et godt eksempel Vi har 
kanskje nettopp nå større oppgaver 
enn de fleste idrettsforeninger i vårt 
land, men la oss nå i tiden som kom
mer legge bredslden til for den sak 
vi har kjær, og spesielt for Pors, så 
skal nok sporten og vår forening nå 
den posisjon vi har satt oss sem mål.

Lykke til i det nye år
Kr Barth.

Vi mener d-t var en god tanke å 
fa ct medlemsblad for Pors, cg i 
grunnen burde vi hatt det for lenge

Del er ingen liketil sak a fa 
i sang sslv en beskjeden bladlapp. og 
den valgte redaksjonskomité har da 
egsa følt seg gansk: meget trykket 
av stundsns alvor. Vi dursl imidler
tid trøstig i vei. skuffel pa med noe 
ekstra pagangsmcl. og herv-d pre
sent-res forste nr. av Pers bladet.

Det er var mening at blad. t kan fa 
stor betydning i det interne arbeid i 
foreningen, samtidig sem d:t skal vi
se foreningens sanne ansikt utad. 
Blaldets spalter star åpne for saklige 
inn‘.:gg fra såvel administratorer som 
aktive cg a".e medlemmer el.ers. Ja. 
forutsetningen for at bladet i d-t he
le tatt skal bli vellykket, er al med
lemmene selv er flinke til a skrive 
La de veltalende og andfulle innlegg 
sem vi kjenner sa godt igjsn fra 
* Torget- og Brua> heretter komme 
pa papiret, sa alle medlemmene kan 
nyte gedt av dem. Sur cg usaklig 
kritikk el’er missnoye er dog forenin
gen ikke tjent med. og vi forbeholder 
ess en viss sensurrett her. Vi vil an- 

Mens

r cd akt or: Leif Nilssen. tlf. 499. 
med C. Hugo Weber. tlf. 155 
og Tcrbjorn Solstad, tit. 844. 
Postadresse : Tønncgt. 26.

Utkcmmer 1 gang hver mnd. Abon
nement kr. 5.— pr. ar Løssalg kr. 
0 50 pr. stk.

Ved starten av deres medlemsblad 
sender jeg dere Porsgutter mine hjer
teligste hilsner.

Klubben har nettopp her funnet 
kilden til ct godt samarbeide. I-L-r 
kan medlemmene lufte sine menin
ger cm bad- del gede cg dårlige i 
klubben - - til beste for sporten.

Gjennom 40 ar har vi selt hva Pors 
har utrettet fer sporten, deres flott: 
stadion (som dessvære na er ødelagt) 
og deres utmerkede skibakke for a 
nevne noe. Dette er arbeide som ru
ver - forut-n deres gode sportslige 
resultater pa konkurransebanen. Det
te er ting som jeg beundrer, men d = t 
ei resultater som forplikter. Klub
ben ma ikke sov-, men komme videre 
fram. Konkurransen er na så skarp 
at det kreves el intens arbeide for a 
komme lil topps

Og vi 
men har 
friske Porseenergi. 
undret i mange ar.

Ei ledd i d-ite 
medlemsblad som 
medlemmene cm det arbeide som de
re til stadighet har pa tapetet.

Jeg hilser dere, gullmerk-mannen 
Barth. formannen Beckstrom, Skil- 
bredgutla. gamle gode Weber, Lind- 
stad. for ikke a glemme min gamle 
god: motstander i mal. Aksel Fjeld, 
(husker du turen til Stokholm i 
1929 ?) Og alle dere andre Porsgut
ter med mersomme Kleven i spissen 
Vi kunne jo snakke om minner. Jeg 
ønsker dere all mulig framgang I de
res arbeide med sporten, og det gode 
sporten gir oss. En sunn cg god 
menneskeslekt —.

Med sportslig hilsen

Ragnar Pedersen.
En av de største nedbrytende år

saker er alkohol. Idrett og brenne
vin høver ikke sammen. Alkoholen 
riv?r ned både legemlig og sjelelig 
hva Idretten har bygget opp. Der
for la densjags være langt borte på 
idrettsfester og Ellers hvor idretts-

eneste Kasa skreik var: 
livet, guttær».

Det gjorde vi sannelig også. Vi vant 
mesterskapet med de 2 måls overvekt 
som vi matte ha Det var nettopp 
fordi vi gikk inn med all og litt til for 
a vinne. Jeg ønsker Pors gikk inn for 
alltid a sette opp slike karer som gjør 
det. enten det er i fotball eller bandy. 
Vekk med dem som Ikke viser at de 
kan cfre seg for å gjøre en innsats 
for Pors. Ja, for vi skal tenke på at 
vi ma bygge pa det som var det fram- 
sie for, og det var Porsegnist og atter 
Porsegnlst.

Drogeri 
arve /jan del 

og ZDarfpmeri

sa gikk vi ut ua banen, da. og 
tenkte pa det Kasa hande sagt.------
og d;t holdt. • Vi fikk to raske- sa 
<i si med on gang, og sa begynte mo
roa ter a holde det reim. Leif holdt 
pa a bli vist ut for sitt harde spill. 4 
baller slo han vekk. Juve slo sa fli
sene føyk av kølla. Per 1 mal var 
reine Fantomet. Han kasta seg inn i 
Odderanes køller og bein, sa at han 
stod kampen over er et under- Det

Vi leser ofte disse ord. men vi fes
ter ess ikk: større ved det. Hva har 
vi med det a gjøre, vi har kun med å 
danne sunne legemer, sa vil det and
re kemme av seg selv — er legemet 
sunt, sa vil ogsa sjelen vær: sunn 
tenker en kanskje. Men sa enkelt er 
d-t ikke. Mot og viljestyrke er sjels- 
egenskaper som kan utvikles sam- 

med oppbyggingen av legemet, 
men det er ikke nok.

Vi har nyiig sett en nasjon ga un- 
Det var ingen mangel pa sunne 

legemer, og d- manglet heller ikke 
mot og viljestyrke, men den sunne 
sjel etterlyses.

Jo. vl ma være med å bygge sunne 
sjeler ogsa. Sannhet cg ærPghet i 
enhver henseende ma være karakter
egenskaper som må prege såvel id- 
rettsungdommen som dens ledsre. vi 
har stert ansvar pa oss everfor ung
dommen.
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ningen pa møtene er bra. Jeg ma 
med Varden 24. des. 1977 si: 
”De fantastiske damegruppene”. 
”LF. Pors damegruppe fortjener
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■Cx

Sveise og mek Verksted 
Tlf. 51487 — Porsgrunn
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Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme polser.

TRIM- OG IDRETTSMERKE
Mot nye dyster

bjørnstad
Tfl 52 *82 
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GWW1 WfJd
For tredje gang på rad nådde juniorlaget finalen

REFLEX
Torggt. - V. Porsgrunn

Som dere vil se har vi fått med det 
meste innen foreningen når det 
gjelder årets vintersesong, og derav 
har vi med vilje ventet med bladet ul 
over påske. Det ville være hyggelig 
å fått med resultatet fra VM i 
boksing i Munchen, hvor Pors er 
representert, men dette får vi 
komme tilbake til og vi ønsker 
lykke til!
Nesle nummer kommer ut innen Juli 
måned.

Bladkontingenten
Som dere ser ligger det en giro
blankett med i bladet Vi håper al 
alle gjør sin lille plikt å betaler 
kontingenten hurtigst mulig De 
siste årene har vi så vidt greid å 
balansere utgifter og inntekter for 
bladet uten at vi har øket blad- 
pengene. La oss som arbeider med 
bladet se at våre lesere setter pris på 
bladet og tar veien til postkontoret 
hurtigst mulig. RED.

Til slutt vil jeg på vegne t 
damegruppa ønske alle forenin; 
ens medlemmer en riktig go 
sommer.

Fra redaksjonen
, æsbladet jjiir nå inn i sin S". ai, 
• rhåpenrlig el år til st or glede for de 

\te. Men det vil sansynligvis bli et
■ med mye vansker, nye problemer 
.■ skuffelse for enkelte. I 7 kjenner 
ci 1981. 17 vt7 hva det hadde å gi av 
:de gleder oy skuffelser. Ikke minst 
tballgutta som var så mere, så nære 

’ og nå l. div. da de formeliy lekte 
.ed hostens st or lag Brann. Elter en 
:nn avslutning må vi ha lov til å 
ære optimister?

1982 har startet meget bra innen
■ us. 17 har allerede oppnådd G( LL 
nnen boksing) og kretsmestere i ski 
bandy. Ikke minst juniorlaget som

apte knepent 6-? ener ekstra- 
mgang i semifinalen. Ma også nevne 
leir Åge Olsen med 2 kretsmester- 
kap i hopp og Eva Rud som ble 
edret med medalje som kretsens 
vinnelige hopper. Damegruppa må 
i for all del ikke glemme å nevne. 
'5.000 kr overrakte de hovedstyret 
ut årsmøtet. Disse er bundel til 

■ lubbhuset. - Ja hadde vi hau noe 
•ivtt klubbhus uten damegruppas støtte?

polser og hjembakte kaker, 
medlemmene selv baker.

Som regnskapet viser har 
igjen hatt et godt arbeidsår, f< 
kr. 90.000,—. som ble gi 
hovedforeningen kommer ikke ; 
seg selv. I.F. Pors er nå igang mi 
utvidelse av klubbhuset og vi •

Na stunder det mot sommer 
igjen Det begynner a krible i 
armer og bein hos noen og hver 
av oss. og vi lengter etter a 
komme ut til sol og varme, etter 
en lang og kald vinter. Vi far bare 
hape at sommeren blir slik som vi 
alle ønsker den.

Prøvene til idrettsmerket vil 
iar som før bli satt igang ut pa 
sommeren. Tidspunktet er ikke 
endelig bestemt, men dette vil bli 
bekjentgjort pa vanlig mate.

Først skal vi, som kanskje de 
fleste kjenner til. gjennomføre en 
sakalt jubileumsmars, et ledd i 
forbindelse med feiringen av var 
klubbs 75 ars jubileum. Denne 
marsjen vil bli lagt opp som 
trimtur for alle medlemmer, i alle 
aldere. Dessuten vil marsjen bli 
apen for alle trim-interesserte, 
altsa ogsa for ikke-medlemmer. 
Videre vil det, utenom den (eller

GA TIL

«BUSSE» 
på Vessia 

Tlf. 51 729

Kulturhistorie
Som dere ser har vi innbundcJ 
samtlige Porsblader fra arg 1 fren" 
til arg. 38.

Det har vært litt av en jobb da 
det viste seg at vi manglet flere 
blader, men etter et iherdig ar
beide lykkes det red a fa samlet 
samlige blader Resultatet ser vi 
her, 6 vakre boker med gull in
skripsjon utfort av bokbinder 
Thorvald Thorstensen

Dette er en stor kultursamling 
for Pors som jeg haper foreningen 
vil ta godt vare pa.

Det nye styret 
sammensetning. 
Formann: Else Liv Realfsen. (gjv.) 
Viseformann. Liv Olsen (ikke på v.) 
Kasserer: Marit Gulliksen (gjv.) 
Sekretær: Anny Berge (gjv.) 
Styremedlem: Gerd Olsen (ikke på 
v.)
Varamenn: Heidi Olsen (valgt for I 
år)
Henny Waage (valgt for 1 år).

sekr.
rich. Marit Jansen, Trine Skil- 
bred. Per Boye.
Solvmerket 5 stk: Inger Johanne 
Andresen, Marit Svendsen, Gre
the Thowsen, Harald Dyraas. 
Bjørn Jacobsen 
Gullmerket 1: Kjell Meen. 
Statuetten 5 stk: Gerd Olsen.
Magda Reinholt, Astri Schjoning, meget stolte av at vi har bidra 
Sissel Wold. Vidar Kristiansen. °no
Kruset 1: Berit Schjøth.

Vi gratulerer alle merketakere. 
statuettvinnere og 
med "bragden", og

Seniorklubben avholdt si 
årsmøte lørdag den 12-4.80 
klubbhuset. 30 stk. var tilstec 
under årsmøtet. Fra hovedfor 
ningen møtte denne gang Dudi 
Kjellevold Røed. Før møtet b 
satt mintes vi 3 medlemmer soi 
var gått bort med 1. mii 
stillhet. Dette var Mosse Magnu 
sen, Bjørn Reinholt og Anr 
Helene Halvorsen.

Regnskapet viste et gansk

i organ F
Pors damegruppe avholdt 6/11-84 

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

Men vi har da vært med på mere 
enn dette. Vi har også i år hjulpet til 
på Veiferden. og på Kjølnes under 
fotballkampene.

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

lor de det gjelder.
Det vi derimot ikke kan komme utenom er utgifter til vedlikehold og 
fornyelse av; 1 
spesielt utdannede instruktører.

«I
t -y.

r. numme’5
blomsterseriter

p1111 1111 p I feKasserer: Hans Haukenes.
Bjørntvedt. Skien

Medhjelpere:
i.ueen Vik. Nils Tore Johnsen. Jan 
i.æobsen. Bjarne Halvorsen

«Cx
■Cx
■Cx
«Cx
£ Pa siste årsmøte i Pors ble det vedtatt å innføre en t.. ... c,:.“.
jx kr. 50, pr. ar lor de aldersbestemte klasser (del vil si inntil 18 år) 

var dessverre tvingende nødvendig, på tross av at vi haren 
hundretalls voksne og kyndige ledere/tillitsvalgte som hvert år

Porsbladet er id for å informere 
våre lesere om hva som rører seg 
innen våre avdelinger. En ung er a 
utgi en avis - en annen er å utgi en god 
avis. Eor å oppnå dette må jeg be dere 
alle være oss i redaksjonen behjelp
elig med stoff. Så vil vi rette en 
hjertelig takk ti! dere som har 
skrevet til bladet. I 7 må også be våre 
lesere legge merke til de som 
averterer i Porsbladet. Uten disse 
kunne vi ikke gi ut noe 
Hjertelig lakk skal dere ha!

Husk: DE STOITI.R OSS - 17 
STØTTER DEM!

Idrettshall på Vestsiden. Er det en oppgave for IF Pors. 
Jeg tror at det er viktig at en innstiller seg på at k0”1"™- 
nen etterhvert vil få strammere økonomi og at mullghe 
ene til å bidra med midler til idrettsformål vil bli redu
sert.

Porsgrunn bystyre har i inneværende periode vedtatt a 
bygge ul et stort idrettshall-prosjekt på Heistad og ei 
kombinert idretts- og samfunnshus på Tveten. Disse 
anleggene vil koste kommunen ca. 20-30 millioner kro- 
ner. i tillegg må en regne med høye driftsutgifter. Na 
vet at også andre deler av kommunen har ønsker oni 
bygge Idrettshaller og idrettsanlegg, er det bare a se 
Øynene at det kan ta lang tid før kommunen vil se seg 
s and til å bygge en hall her på Vestsiden.

Spørsmålet er da: Kan IF Pors ta initiativ

tøerdtøgs

____ _______ ________ Vi er na godt igang med en ny 
de) vanlige trim-Iøypene, bli lagt sesong i damegruppa, oppslut- 
opp løyper for dem som ønsker å ‘ ~ ““
ta idrettsmerke-prøven i samme 
slengen. Altsa noe for enhver 
smak. - ..

Vi har ikke tidligere fatt gitt den ^høyeste utmerkelse.” Disse godt resultat, så en har litt 
noen rapport om prøvene for 4~“ ’ ' u ’ "”** 1
fjoråret sa vi skal ganske kort 
nevne følgende:

lait fullførte 60 stk. prøvene medlemmene selv gikk sa fullt Formann: Hans Haukenes, gjei 
for 1979. Av disse var det 8 som inn for gruppa som de gjør. valg. Det øvrige styret ble: Arn 
fikk bronsemerket (1. gangs Penger i kassa far vi og salget Findal, ny, Karl Skifjeld, ny, Eg 
prøve) Disse var: Anny Berge, pa banen under bade kabel- og Kristiansen, gjenvalg, Erna Kitti

sen, go. Varamenn: Odd Larse

Til foreldre og foresatte
• • • Cxtreningsavgift på -Cx 

•Cx 
■Cx 
■Cx 

legger ned massevis av timer i arbeidet med våre yngste medlemmer.
rer i de Heste tilfeller til direkte «C1 

«Cx 
..................... . . . -Ci

■ » XWIIUUI. UIVIIVIIIU III VUUIIMIIUIU Ug

anlegg og utstyr, vask og renhold, samt noe vederlag til

med kr. 228.000,—. gjennom c 
siste år. Slikt kommer godt mei

Pa vegne av oss i damegrupf 
krusvinnere vil vi gratulere LF Pors mc 
ønsker alle jubileet.

vel møtt igjen til nye dyster i 
sommer, sammen med mange 
nye.

Vi vil ogsa fa gratulere klub
ben var med 75 ars jubileet, og 
samtidig fa takke Hovedstyret 
for velvilje og hjelp i de forløpne oc.|inn| . .|prT 
år, og ønske lykke til i arene som otNlUnLnUut I 
kommer.

Forste rekKe Roger Svendsen. Sve.n Age Henn.ngsen W^Tor Noding Terje Thorsen. Roger Trovam.
Jarle Carlsen. Pe er B.ørn tad og Nils CT Øste

Bakerste rekke Trener Basse Hansen. Arne Nøstedahl. Gudmund Soleng.

Idrettshall på «Vessia» en oppgave for !F Pors?

Det er ogsa en lorutsctning at en del av treningsavgiften skal komme 
de yngste tilgode i form av tilskudd til reiser, arrangementer og

£ lignende. "
■Cx Det er vel en kjennsgjerning at den virksomheten vi driver blandt de 

unge er både positiv og sosialt forebyggende. Vi håper derfor på å 
vinne forståelse for denne avgjørelsen. Alternativet ville jo bli å 
redusere vår virksomhet, og i realiteten ville del bety at svært mange 5 
unge mennesker ikke ville få mulighet til å dyrke alle de

■Cx fritidsaktiviteter vår forening kan tilby.
' Hovedstvret

Sp«ialfirm. i tegne- og kontorvUtyr
Telefoner 20 863 — 24 221

realisert en sart uiirengi. .
Urealistisk vil vel mange si. men la meg i den forbind- 

-len få sakse følgende fra «Pors gjennom 75 år» av Truls 
'^urbv «En genistrek. Det ble gjort litt av en genistrek 

i da det ble foreslått opprettet et stadionfond. Det ble 
begynnelsen til Pors Stadion. Den gang skrev «Sports. 
manden»: «Pors vil også ha gressbane - 50kr.avSatt

Spydigheten lå der. Men stadion ble bygget og ble .nn. 

'ætte øn^kermed dette å lansere den samme ideen ig ,.n 
oss gjore som i 1931 og opprette et hallfond, gjem, på 

kr^t’har gm rSater før og kan muligens gi rest, .at 

igjen.

■Cx Dette
■Cx
■Cx
■Cx
■fr Ah dette arbeide gjøres gratis, og føn
■Cx utgift ■ ’
«Cx
«Cx
■Cx
<x
£ Disse utgifter har økt år for ar og dekkes på langt nær ikke av den "Cx 

lave medlemskontingenten vi holder for våre yngste medlemmer.

«Cx
«Cx

ord Tar jeg i min hånd da det rutte med når en skal overrekk 
ikke pa noe vis kunne gi oss så hovedforeningen et beløp i fo 
bra resultat som vi har, hvis ikke bindelse med 75-ars jubileet, 
medlemmene selv gikk så fullt 
inn for gruppa som de gjør.

Penger i kassa far vi og salget Findal, ny, Karl Skifjeld, ny, Eg 
kunnn i in r Ir* r Izokxnl. monn Ivar: .

Eva Birkeland, Lilleba Christen- fotbalikampmpene har vi og ikke 
sen. Torun Dyraas, Eldrun Helle- minst bingoen med salg av kaffe, og Lasse Hegna, begge gjenvalf
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Sats og trykk: 
Myklebust Offsettrykkeri, 
Porsgrunn

I redaksjonen: 
Thor R. Jensen

Porsbladet takker firmaet Brødrene 
Karlsen Blikkenslagerverksted som 
har betalt trykkeriutgiftene a v 40-ars 
JubHeumska val kad en!

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED
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ALT I PREMIER OG GAVER 
fflr De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn
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VELKOMMEN 
til våre forretninger* 

KJØTT — DAGLIGVARER

TOLLNES - Tlf 96 810 
10% på kolonial 

KLYVEGT. 25 — Tlf. 52 430 
Kjøtt — Kolonial

KLYVEGT 1 — Tlf. 50 292 
Kjøtt

Erik Studsrød
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men det hortes ut som om han var 
klar over det store behov for en hall 
på Vestsiden. Så får vi håpe på at 
Idrettshallsaken går sin gang. Waa- 
land 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 blomster- 
gruppe.

Videre overrakte Turngruppa klok
ke, Bandygruppa TV-kanner, Ski- 
gruppa 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

hold. Selv om her sjeldent fore
kommer «stepping» med eller uten 
«stilettheler», og Bingo-spillerne er 
stillfarende og beherskede gjester.

Vi har hatt et problem, lukt fra 
kloakken, spesiellt på varme rolige 
sommerdager. I garderobeetasjen, 
og kjelleren.
Blandt idrettsutøverne/lederne har 
dette blitt fleipet vekk og ordbruken 
til sine tider fantasifull. Blandt 
fest/bingo-deltagerne, nordavind 
og «unionlukt» eller et overbæren
de blikk. Duften har sin naturlige 
forklaring, og skyldes stillestående 
råttent vann og lavt fall i kloakknet- 
tet. Ekspertise er kontaktet, nye 
«vannlåser» vil bli montert og luften

Era venstre: Arne Pedersen, Terje 
Gunnvald Dyrland. Marit Larsen og Helge Rennesund 

tatt.

bli frisk, slik at vi alle igjen kan se 
hverandre trykt i øynene.

Garderobene skal males. Om far- 
gevalg er det like mange meninger 
som det er medlemmer i Pors. Hus
komiteen har valgt også der den 
rette måten, og «kjører sitt eget 
løp», hva fargevalg angår.

På planleggingsstadiet, står skif
ting av takpapp på den gamle delen 
av klubbhuset. Denne er ikke skiftet 
ut siden huset ble bygd i 1963, og 
har gjort sitt. Dette arbeidet er 
planlagt utført våren 1986, så vi har 
her foregrepet begivenheten, men 
det forberedende arbeidet er i gang. 
Utvendig maling av klubbhuset står 
også på programmet.

Konklusjonen må bli: Klubbhuset 
er i de beste hender, men at de gjer
ne skulle hatt flere hender til hjelp i 
ulike oppgaver, er hevet over enh
ver tvil. Det er snakk om å ivareta og 
føle ansvar for Pors klubbhus. Hus
komiteen blir sikkert ikke fornærmet 
om du melde deg til tjeneste (dug
nad), og det er fortsatt ikke registrert 
en Porser med ti tommeltotter.

SÅ - VEL MØTT PORSERE!!!
Thor

I

•’—*■>'

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

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

Marokkanerne går som man forstår også utenlands i slike tilfeller, 
men det erjo unektelig oppsiktsvekkende at de retter blikket så langt 
mot nord.

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

N° 39 Edu 3 .6.84
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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 Kristian
sen.
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.
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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 
Hansen og Erling Stølan.
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 dl Idrettshall,

Pors på tippe
kupong i Marokko

jMHE
• • ■ ?

/ •

Denne gang har vi valgt å vie hus
komiteen et besøk. De mer perifere 
Porsere kjenner ikke til hvilken inn
sats og hva disse betyr for Pors 
klubbhus ve og vel. Rosende ord og 

■^hakk for god innsats er «fremmed
ord», for denne komiteen. De bare 
er der og er lite synlige. Komiteen 
med Arne Pedersen, Ole Kiplesund, 
Marit Larsen, Terje Hansen, Gun- 
vald Dyrland og Helge Rennesund 
er et bevis på at valgkomiteen og 
generalforsamlingen har gjort et 
riktig valg.

Vi besøkte huskomiteen på en litt 
uvanlig kveld. De skulle lakke gul
vene i store og lillesalen. Denne 
9ang hadde de kommet frem til en , 
ny lakk type, slik at de ikke behøvde 
gassmaske. «Sniffing» I — 
gere vært vanlig under denne job
ben to ganger i året.

Mange gjør en utmerket innsats i 
Pors. Arne Pedersen bruker ca. 25 
bmer i uken, av og til ut i de smånat- 
tetimer. I helgene til Porsefester, pri- 
Vat fester eller at han ønsker bruden

HUSKOMITEEN - GÅR STILLE I DØRENE, 
MEN ER ALLTID TIL STEDE!

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
* 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X x 
X 
X 
X-

wl

og brudgommen tillykke medfrem- 
tiden. I noen tilfeller bestiller han 
drosje for festdeltagerne om de øn- 

, sker det.
Det er vel neppe arrangert en 

«Bingo» uten at representanter for 
huskomiteen er tilstede. «Bingo- 
gjengen» er etter hvert blitt en del av 
Pors økonomiske ryggrad. Slitasje 
på gulv som følge avflytting på bord 
og stoler (50 uker x 2 bingoer i uken) 

y 100 ganger i året, krever vedlike-

^sko^

Hansen. Ole
var ikke tilstede da bildet ble

Garderobene males og pusses opp. En 
kjempejobb der det er plass til flere 
Porsere.
Ca. 400 liter skal strykes ut i lopet av 
host/vinterhalvaretl
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Vestsiden j
Blomsterforretning ?

Egil Hiis |
Tlf. 51 730 — V Porsgrunn J

Blomster for alle anledninger ’|
i inn- og utland.

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf
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PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest
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ARNE SUNDVALL 
TIL MINNE

■!

Miniputtlag: Per Grønstein, opp
mann
Medlemmer: Hans Dammen, Ha
rald Lausund, John S. Holmsve, 
Toften, Bernt Johansen

A
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Med Arnes plutselige bort
gang, har vi fått nok et bevis for 
hvor uvirkelig vår tilværelse her 
på jorden kan være. Mange har 
mistet en svært god venn.

Arnes innsats for familie og 
hans interesse for jobb og fritid, 
gjorde det enkelt for oss andre å 
være i hans bekjentskapskrets.

Arnes lune vesen var lett å 
omgås med. Dette fikk vi til fulle 
bevis for i hans store interesse 
for Pors Fotballavdeling. Hans 
samvittighesfulle virke her 
gjennom flere år har satt dype 
spor.

Det er et stort tap vi alle, og 
naturligvis hans kone Sigrid, 
barna Annette og Ronny i sær
deleshet, sitter igjen med.

Trass i den sorg som har 
rammet oss alle, vil gode min
ner om den tiden vi fikk ha 
sammen med Arne Sundvall, gi 
oss styrke til fortsatt å ha troen 
på livet.

Arnes minne vil være blandt 
oss for alltid. Thrond

Samwketeg^^

____ s .. ■?=

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 hjulbalånsering

Tilstede på årsmøtet var 103 
stemmeberettigede. Dette var et av 
de best besøkte årsmoter på flere år. 
Årsberetningen ble enstemmig 
godkjent. Man kunne tydelig se en 
opptimistisk trend i hele årsbert- 
ningen. Så selv om vi må ned i 3. 
divisjon en tur, skal det arbeides 
knallhardt for å komme fortest mu
lig opp igjen.

Valgene gikk unna på rekord tid,

Formann: Harald Moen
Økonomileder: Erik Bystrøm
Sekretær: Torbjørn Andresen
Styremedlemmer: Realf Rollef- 
sen, Thrond Kjellevold, Jørn Frønes 
Sportslig leder: Tore Sjåberg 
Regnskapsfører: Hans Morgan 
Realfsen ( velges ikke)

1. varamann: Duddi Kjellevold - 
Rod
2. varamann:
(rekrutering)
Materialforv:
UK B-lag Trygve Eriksen, Arne 
Kuntze
UK-old boys: Svein Halvorsen 

^^visprotokollør: Terje Sjåberg

Økonomiutvalg: Ragnar Numme, 
Tore Nygaard, Morten Næss, Einar 
Klingenberg, Anders Kassen, Yng
var Jacobsen, Tore Holm-Johnsen, 
Olaf Wefall

Valgkomite: Leo Weber, Vidar Kri
stiansen, Bjørn Bjerkeseth, Terje 
Bråthen
Bingokomité: Gunnvald Dyrland, 
Ole Kiplesund, Arne Pedersen, Arild 
Bealfsen, Tore Nygaard, Morten 
Naess, Anders Kassen, Tor Sven- 
n,Jngsen, Øyvinn Nenseth, Bjørn 
Bealfsen, Egil Bratteberg, Werner 
Åustad, Alf Jansen, Kjell Meen, In- 
9ar Tennefoss, Ivar Waage, Per 

a^l, Ragnar Amundsen
Juniorstyret
Pormann: Morten Røh-Petersen

A .
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Styremedlemmer: Jan Skilbred, 
Bjørn Bjerkeseth, Ragnhild Fredin, 
Ragnar Amundsen, Øystein Num- 
me, Terje Hansen

Juniorlag: Bjørn Østland, 
mann
Medlemmer: John Larsen, Kåre 
Olsen, Sverre Stokstad, Roar Steen 
Olsen

Guttelag: Arvid Olafsen, oppmann 
Medlemmer: Svenn Hansen, Knut 
Lundemo, Hans I. Guttormsen

Småguttelag: Flemming Lund, 
oppmann
Medlemmer: Anne Grethe Han
sen, Gro Numme, Teddy Lien

Lilleputtlag: Jan Frydenlund, 
oppmann
Medlemmer: Bjørn Olsen, Gunne 
Bjørnstad

Bente Lunde (ny) 
Marit Gulliksen (ikke på

r Anny Berge (ikke på valg)
•d/em Gerd Olsen (gjenvalg) 

Varamenn Heddy Olsen, Henny 
Waage (valgt for 1 ar)

I.F. PORS FQTBALLAVDELINGS ÅRSMØTE
og samtlige av valgkomiteens kan
didater ble klappet inn. Spesielt var 
det gledelig at «gamle-ordføreren», 
Harald Moen, påtok seg formann
svervet.

Økonomien er også på «be
dringens vei». En sanering av gjeld 
fra ca. 1 mill, til ca. 700 000,- kr, lar 
seg høre.

Årsmøtet ble hevet kl. 20.30.
Sekretæren

**--X>**'
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Damegruppa
Pors damegruppe avholdt sin or

dinære generalforsamling, den 
5-11, på klubbhuset. Formannen 
ønsket velkommen 34 damer.

Valgkomiteen har også i ar hatt et 
lett valg, styret fikk følgende sam
mensetning.
Formann Else Liv Realfsen (ikke pa 

valg) 
Viseformann 
Kasserer 
valg) 
Sekretær 
Styremec
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I.F. Pors hånballgruppe: 
v/Teddy Lien 
Fredboveien 52 
3900 Porsgrunn

I.F. Pors Damegruppe
Else Liv Realfsen 
Storveien 38 
3900 Porsgrunn

Pors Fotballavdeling:
Postboks 450 
3901 Porsgrunn

Pors Skiavdeling: 
v/Olav Dahle
Nedre Frydenlund 32 
3700 Skien

Seniorklubben:
Birger Gundersen 
Ånnerod 
3900 Porsgrunn

Pors turngruppe: 
v/Ragna Lorenzen 
Rabbenveien 37 
3900 Porsgrunn

Trim og idrettsutvalget
Kjell Meen 
Porsgrunnsveien 348 
3900 Porsgrunn

Stadionstyret: 
Øyvind Brovig 
Bergsbygda 
3900 Porsgrunn
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Vi spillere har hatt en sesong med 
blandede følelser både på godt og 
ondt. Vi hadde en katastrofal dårlig 
vårsesong, med bare 6 poeng fram 
til ferien. Det som varmet på den 
siden av ferien var vel kun seieren i 
Sogndal. Vi tok fatt på en høstse
song med vanskligst mulig ut
gangspunkt. Åpningen ble heller ik
ke her det vi hadde håpet på. Tap for 
både Vard i Haugesund og Sogndal 
på Kjolnes. Selvtillit i laget var etter
hvert blitt et fremmedord. Publikum 
oppfattet vel oss pa banen som et 
lag med «nærvose sauer», som ikke 
visste hva de skulle gjore når de fikk 
ballen. Vår trener da lan Crawford, 
forlangte mye av oss, og for enkelte 
ble kravene for store. Flere av spil
lerne ble nervose, og folte at de 
stagnerte som fotballspillere, mest 
på grunn av redsel for å gjøre feil. 
Dette førte til slutt til at spillerne ble 
misfornøyde og på et spillermøte, 
etter kampen mot Faaberg, ble det 
uttrykt ønske fra et samlet lag til 
PORS sitt styre, om å løse Crawford 
fra sin kontrakt som trener. Alle vet 
utfallet av det. Roy Marthinsen 
overtok med Jan Magnussen som 
hjelpetrener.

For egen regning vil jeg legge til at 
Crawford var en dyktig trener. Han 
var en personlighet med et meget 
godt humør. Jeg vil derfor her og nå 
understreke at ingen av spillerne 
har noen gang hatt noe imot Crawf
ord som menneske. Etter vår opp
fatning lå svakheten hans i taktiske 
disposisjoner over laget, samt at 
han var «engelsk» i sin psykologi. 
Han var muligens for profesjonell 
for det mannskap han hadde til rå
dighet.

Etter at Roy og Jan overtok «ro
ret» syntes jeg vi utover i sesongen 
gjorde stor spillemessig fremgang 
på de fleste plasser i laget. Selvtillit 
som for oss tidligere i sesongen 
hadde vært et fremmed begrep, var 
nå på full fart inn i laget. Vi vokste 
med oppgavene, og jeg mener det 
vi viste siste del av høstsesongen, er 
noe å bygge videre på. Innsatsen og 
spillet da er noe vi alle kan være

Trim- og lys
løypa på vestsida

bekjent av. Vi klarte ikke det målet vi 
hadde satt oss for sesongen, men 
allikevel laget vi underholdning til 
siste spilleminutt. Sesongen sett 
under ett, var vi kanskje ikke gode 
nok til å holde oss i 2.divisjonen, 
men slutten gir oss i alle fall gro
bunn for optimisme med tanke på 
fremtiden.

Jeg innledet dette lille tilbakeblik
ket på sesongen med å si at vi pr. 
idag befinner oss i fotballens mørke 
fastland. Men er dette en katastrofe 
for PORS? Jeg tror ikke det. Det blir 
vanskelig å komme opp igjen, men 
klarer vi å beholde manskapet med 
et par tilvekster, tror jeg at vi kan 
bygge opp et slagkraftig mannskap 
pa «Vestsida» i fremtiden. Tar vi 
samling i bånn, har vi den rette inn
stilling og det rette humor, ja da trc^ 
jeg ikke vi har grunn til å frykte frem
tiden. Til publikum vil jeg si: Støtt 
oss i den situasjonen vi er kommet 
i. Det er nå vi trenger dere, mer enn 
noen gang. Vi spillere er villige til å 
ofre mye for å komme tilbake dit 
PORS horer hjemme, nemlig på fot
oa II kartet. Med dette. Takk for i år, 
og takk til alle som har støttet oss 
under årets sesong.
VI KOMMER STERKERE TILBAKE.

Sportslig hilsen
Frode Steffensen

Lagkaptein 

Seniorklubben 
Seniorklubben er i gang med sine 
sammenkomster for sesonger^^ 
Høstfesten ble avholdt de 12.10.85^^ 
«Lillesalen» i klubbhuset. Vi var ca. 
60 stk. tilstede da vi ble ønsket vel
kommen.

Menyen denne gang var smør
brød og kaffe. For å få rimelig entre- 
pris, hadde våre flinke damer i fest
komiteen, med god hjelp av kona til 
formann, påtatt seg og smøre disse. 
Hurra for festkomiteen.

Vi hadde ikke noen underhold
ning til denne kvelden. Dette måtte 
vi sørge for selv, og møtte med godt 
humør, og vi svinget oss i dansen 
etter musikk fra vår trofaste spille
mann John Hella. Neste medlems
møte er bestemt til lørdag den 
14.12.85. Da blir det antagelig en 
som skal holde foredrag for oss, så 
vel møtt, gamle og nye medlemmer, 
da over 40 år. Forts. side 29

Hovedstyre:
Duddi Kjellevold Rod 
Mellombrottet 6 
3900 Porsgrunn

Pors boksegruppe 
v/Erik Johansen 
Sleipnerveien 8 c 
3900 Porsgrunn

Pors bandygruppe: 
v/Kjell Steen 
Lahelleveien 12 
3900 Porsgrunn

Huskomiteen:
Arne Pedersen 
Strandveien 56 
3900 Porsgrunn

Jeg misunner ikke Porsledelsen, 
jeg mener fotball, i dag. Det må væ
re et veldig pengemas, dyre trenere. 
Jeg har hørt at den siste, «engelsk
mannen», hadde en års gasje på 150 
000,- kroner, pluss hus, lys og ved. 
Mitt syn er at «pensjonerte» A- 
lagsspillere innen klubben burde 
kunne greie treningen like godt, og 
billigere. Men jeg mener også at 
Pors burde kunne få bare Pors- 
grunnsgutter på laget. I dag er laget 
ofte en «fremmedkoloni». Nei, ekte 
Porsgrunnsgutter må til. Gutter som 
er glad i sin klubb. Se på de andre 
grupper i Pors, der er det patriotis
me å finne, og der er det ingen 
«engelske» trenere som må til. Ja, 
det er mye som kan berettes, jeg 
tenker på kjøp og salg av spillere. 
Personlig synes jeg det er rene 
vannviddet i dag med de priser en 
spiller kan verdsettes i. Når har det 
lonnt seg? Og kommer spillerne fra 
klubber andre steder i landet, da er 
det stas, men er det det? Han for
skyver kanskje en lovende Vestsia- 
gutt og han blir vel «forbanna» som 
vi sier, og melder seg inn i en av 
naboklubbene, som idag ser ut til å 
komme opp på samme nivå som de 
gamle, ja faktisk bedre.

Mitt håp er nå at Pors samler seg 
og rykker opp, helt til 1. div. Hvil
ken glede vil det bli blandt oss by-

Forts. side 30

Tilbakeblikk på årets 
sesong Fra Frode Steffensen Det er vel ikke ofte du får innlegg i 

din populære klubbavis, «PORS- 
BLADET», men jeg har selv vært re
daktør av «Urædd posten» i flere år, 
og det var sant og si ikke lett å få fylt 
den med stoff, og enda værre var 
det og få annonser nok til å dekke 
utgiftene. Dette var innledningen, 
og na kommer jeg til saken. Jeg er 
lei for at «PORS» fotballen ikke har 
greid å komme opp i 1. divisjon, en
da så nære det har vært. Du kan 
kanskje spørre hvorfor en «Urædd- 
patriot» som jeg alltid har vært, har 
«medynk» med Pors. Jo, jeg inn
rømmer at jeg alltid har holdt på 

jjk-ædd i bade, mot og med- 
^ng.Sant og si har det for det me
ste vært mot, men nå i host har jeg 
kunnet åpne morgenavisen, og 
sannelig min hatt har Urædd begynt 
og krype oppover tabellen. Mens 
Pors har hatt som journalistene 
skriver «Unødigetap». Hvorfor? Jeg 
skal ikke belære porslaget å vinne 
kamper, men noe av mitt ledemotiv 
ved å skrive dette er, at Pors idag , er 
ikke som for 50-60 år siden. Det er 
for lite «vessieguttær» på laget. De 
hadde før i tiden vinnergnist, og 
hvem av oss (gamle) husker vel da 
Pors begynte og banke Urædd? Da 
bledet liv på Vestsiden. Spesielt den 
tiden da det ble spilt på den første 
fotballbanen på «Grønland». Der 

^N/or sittetribunene stod 50 cm fra 
^Rnekanten. Og hvilket publikum 

var det ikke, patrioter, og jeg husker 
det ble sagt og skrevet at når Urædd 
var slått sto kaffikjelen og fosskokte, 
det var seierskaffien. Alle jenter og 
koner var like ivrige som «Disku
sjonsklubben» utafor PP.

Så er nok en sesong tilbakelagt for 
PORS. Og hvilken sesong, vil de fle
ste si. Degradering til 3.divisjon og 
ut av fotball kartet. Tilbake til fotbal
lens mørke fastland. En enorm 
skuffelse for spillere, trenere, styret 
og ikke minst for vårt lille, men trofa
ste publikum. Det var ikke slik vi 
hadde tenkt oss da vi tok fatt på en 
ny sesong, eller ante vi allerede i 
januar at dette ville bli for toft for 
vårt «nye» mannskap?

Det vil alltid i ettertiden bli stilt 
spørsmål hvorfor vi ikke greide å 
holde oss i 2.divisjon, og alle har 
sine teorier om dette, om enn de 
fleste versoner kanskje er forskjelli
ge. Sett fra min vinkel som spiller, 
og kaptein, er det flere grunner til at 
vi i dag befinner oss i 3.divisjon. 
Spillerne må ta sin del av ansvaret, 
og kanskje det største, men det 
er vel heller ikke å legge skjul på at 
også både trener og styre må bære 
sin del. Uten å gå for mye i detaljer, 
vet vel de fleste at vi i år stilte på 
bena et nokså nytt lag. Borte var 
sentrale og gode 2.divisjonsspillere, 
men vi hadde a likevel godt håp om å 
overleve i divisjonen. Humøret og 
innsatsen blandt spillerne i laget har 
vært meget god, men det sier seg 
selv at det ikke er gjort natten over å 
gjøre 3, 4 og 5 divisjonsspillere om 
til å spille i en tøff 2.divisjon. Når 
dette er sagt, vil jeg med en gang 
skynde meg å legge til at jeg synes 
samtlige spillere skal ha honnør for 
en kjempefin innsats og vilje til å 
klare en i utganspungtet vanskelig 
oppgave.
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Etter benyttelsen å dømme er det 
veldig få av foreningens medlem
mer som er klar over at vi har et 
ypperlig trimtilbud i vår lysløype 
som ligger innbydende til i ter
renget rundt Skipperåsen og Aske- 
dalen. Utgangspunktet for løypa er 
Møllerplassen ved Kverndammen 
og parkering er ved Tørmo kapell. 
Løypa er 3 km lang og går i kupert 
terreng som er ryddet i 4 m bred
de, og lysanlegget er tent fra kl. 
16.30, til kl. 21.00. Løypeutvalget ar
beider kontinuerlig med utbedring 
av løypetraseen og vi håper i løpet 
av høsten og våren, at vi har fått 
drenert, og fyllt på masse, slik at un
derlaget er tilnærmet tørt i all slags 
vær. Et par bratte kneiker er i høst 
blitt flatet ut, og planert, og vi har 
også felt endel trær som har vært til 
sjenanse. Videre vil vi i disse dager 
skifte ut endel av lampene i lyska
sterne fordi lyset er sterkt redusert. 
I vinter vil derfor løypa bli vesentlig 
forbedret fra tidligere år og vi håper 
at dette vil bidra til at flere vil bruke 
lysløypa vår og at kanskje noen og
så vil være interessert i å hjelpe med 
dugnadsarbeide for å legge forhol
dene enda bedre tilrette.

Vel møtt i løypa både sommer og 
v'nter’ For løypeutvalget

Svein Barth

I

Seniorklubben ....
Forts. fra side 28

Inntil dags dato er det 118 stk. 
som har betalt sitt medlemstegn, 
H^en ennu er det flere nølere. Disse 
kan henvende seg til vår kasserer. 
Medlemstegnet er kr 20,-.

Er det noen av våre medlemmer 
^Orn kjenner til personer som er vil- 
’9 til å kåsere på møtene våre, så si 
ra til formann vår, Birger Gunder

sen. Sekretæren

Idrettsmerket 
året rundt
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Jubileumsberetning fra turngruppa

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 - V. Porsgrunn

Moderne klær for deg!

r

r

SKIEN
SKIEN

BRUK FAGMANNEN

uMxjæI
Eneforhandler

TKAMNi
Kjære redaktør ...
Forts, fra side 29

JERNVARER — MALERVARER 
BYGGEVARER

Afldr- Aasland
V. Porsgrunn

HANDELSTORGET SKIEN
STORCT.128 PORSCRUW

KAI TANGEN
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping
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patrioter, og hvilken betydning har 
det ikke at det kommer noen tusen 
tilreisende «supporters» til byen. 
Kafeer og gatekjøkken og arrangø
rer vil sope inn penger.

Mitt høyeste ønske er at også 
Urædd vil nå opp, de burde kunne 
ha sjansen de også. Se bare hvor
dan klubbens håndball-lag gleder 
oss, Likeså de øvrige grupper i 
Urædd, og det samme hos Pors.

Jeg får slutte her, skjønt det er 
mye en kunne komme inn på om 
hva idrettshistorien i Porsgrunn 
forteller. Jeg har levd med idrett si
den 1918, og da var det gymnastik- 
klærer på Middelskolen, Erling Raf- 
tevold, som tente gnisten, han tok 
oss bort på Urædds bane i gymna- 
stikktimene, og der trimmet han oss 
både i fotball og friidrett. Kanskje 
Andreas Skilbred kan fortelle litt om 
det? Jeg slo ham på 60 meteren.

Hilsen
Ernest W. Lund

Skal vi se litt tilbake i tiden, har 
turngruppa vært med på flere store 
turnstevner og mange flotte turer 
harvi hatt. Porsturngruppe harvært 
representert ved de fleste arrange
menter innen turnsporten. Ved 
Landsturnstevne i Tromsø somme
ren 1981, deltok vi med 35 damer. 
Stevnet varte en uke, og dagene var 
fullt besatt med treninger, oppvis
ninger og sightseeng. I det hele tatt 
en fantastisk opplevelse. Somme
ren 1982 ble det arrangert to store 
stevner som vi deltok på. Ungdom
mens Landsturnstevne ble ar
rangert i Drammen, og Pors hadde 
med 10 jenter og 2 ledere.

Senere på sommeren var det 
Gymnastrada, i Zurich i Sveits. 
Turndamene i Pors kunne selvføl
gelig ikke gå glipp av en slik spen
nende tur, og 22 damer reiste av 
gårde med buss. Oppholdet der 
nede varte i 10 dager, og det som 
helt sikkert alle husker best derfra, 
er nok varmen. Det er slitsomt å tre
ne 2 timer når det er 30-40 grader 
varme og brennende sol. Men det er 
en opplevelse for resten av livet. Og 
med 15.000 deltakere fra 24 land, 
var det mye fint å se på av oppvis
ninger, og det ble en minnerik tur.

To nye partier har også kommet til 
de siste årene. Det ene er rytmisk 
sportsgymnastikk, og det andre er 
Mix-troppen. Når det gjelder R.S. 
har vi for tiden ikke så veldig mange 
som driver med konkurranser, men 
vi håper å få flere med i årene som 
kommer. Denne grenen trenger bå
de stor treningsplass, og mange

«•MB*

INTERSPORT PORSGRUNN As
Meieritorvet - Telefon (035) 52 102

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

fffls1

treningstimer. Treningsforholdene 
for turngruppa har etter hvert blitt 
alt for liten, og det største ønsket 
turngruppa har, er en treningshall 
på Vestsiden.

Mix-troppen er vel for tiden turn- 
gruppas lille stolthet. Pors er nemlig 
den første foreningen i Telemark 
som har stilt opp på Mix-tropp på 
kretsturnstevne, og de aller fleste 
har allerede meldt seg på til lands
turnstevne i Kristiansand 1986. 
Spesielt gøy var det jo at mixtrop- 
pen fikk sin første oppvisning på 
hjemmebane. Kretsturnstevne i 
1985 ble arrangert av Pors, og ble et 
vellykket stevne på alle måter.

Styret

VINDUER - DØRER - GLASS 
SPEIL - INNRAMMING

Smånytt fra skiavdelingen
Skiavdelingen har en liten, men 

aktiv dugnadsjeng som har utført 
ganske mye arbeid ved skianlegge
ne i Rugtvedtbakkene. Bakkene er 
blitt ryddet og slått, fartstillopet i 
lille-Rugtvedt er forlenget og utbe
dret. Brakkene har fått en ansikts
løfting som merkes både utvendig 
og innvendig. Det er lagt nytt tak på 
begge arbeidsbrakkene, og en stor 
del av ytterkledningen er byttet ut. 
Alle tre brakkene er malt utvendig.

Men de største forandringene 
merker vi nok best ved brakka i Lil
le-Rugtvedt. Innvendig er den helt 
fornyet. Vegger og tak har fått ny 
panel, og er vasket og lakket. Vin
duene er skiftet ut med nye.Det er 
laget nye gardinbrett og nye gardi
ner skal snart være på plass. Golv^j^ 

var råttent og stygt så det måtte noe 
gjøres med. Det var derfor nødven
dig å få nye golvplanker og nytt be
legg. Selve rommet er nå avdelt 
med en delevegg. Det elektriske 
anlegget er helt fornyet. Bord og 
stoler og innebygd skap er på plass, 
så nå føler vi som samarbeider der 
at vi har en koselig plass å være når 
vi utfører dugnad. Vi har også våre 
styremøter der.

For å markere «innvielsen», tok vi 
et lite spleiselag, fredag den 25/10. 
Vi var en 10-12 stykker samlet til en 
enkel servering, med lapskaus, kaffe 
og kaker. Det var god stemning, og 
fremtidsutsiktene for skiavdelingen 
ble inngående drøftet.

Det ble nokså sent før vi bega o^^ 
på hjemvei. Aa L

I
Fotballstøvler på tilbud

ROM BO .Napoli 
Fotballstøvler m. faste 
knotter.
Str. 2S-33 99.-
Str. 34-46 1 29,-

glassmester
OLAF A. THORESEN A/S

Torvgaten 12 - 3900 Porsgrunn 
Bokholderi - verksted - forætmng

Telefoner (035) 55313 - 55314

QÅ til

Speriallirma i tegne- og kontorutstyr

Telefoner 20 863 — 24 221

VI BRINGER Ring telefon 035-96 913

S® jfandeland
'gartneri

r (150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

Kvinnelige veteran-turnere. Fra venstre: Fine Hansen, Harriet Fjeldvik, EHen Mart- 
hinsen, Torborg Hellerich, Karin Roh Petersen, Vivian Gundersen, Grethe Hart- 
vigsen, Marit Jahnsen og Eva Haugen.

Selv om turngruppas medlem
stall de siste årene har gått litt ned
over, er Pors Turngruppe fremdeles 
en av Telemarks største aktive 
turngrupper. Medlemstallet for 
voksne er stabilt, kanskje en liten 
økning. For tiden er det mote å hol
de seg i trim.

Det er på barne partiene vi dess
verre har mistet mange, men dette 
er ikke noe fenomen for Pors, det er 
samme tendens over hele landet.

for HERRE og DAME kXy
Rinq og bestill time NÅ! Tlf. 55 414 
Mandaq - onsdag - fiedag ...........KL 09.00 - 16.00
Torsdager ................................Kl. 10.00 - 18.00
Lordager kun timebestilling

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

HERREFRISØR
Porsgrunn Vest
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FARRIS - LUNDETANGEN A.S

r
Tipping - Video - Lodder

FARRISRikstoto

og er utfort i ekte feltspatporselen.

Myklebust Offsettrykker!, Porsgrunn

UNI

Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme polser.

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 - Porsgrunn

BJØRNSTAO 
Tfl. 52 482 
HORDENTORGET 
JØNHOLT GARTNERI 
Tlf. 51 344

SATURN
ET NYTT SPENNENDE 

SERVISE FRA PORSGRUND.

forsikring

Branntakstbestyrer Anders Bj. Kassen 
Skolegt. 2, Porsgrunn - Tlf. (035) 52238 - 50684

FORSIKRING
Norske Folk Norges Brannkasse

- forsikrer alt du er glad i

GÅ TIL

«BUSSE» 
på Vossia 

Tlf. 51 729

4WK'
A w

Fo
blomsfersenfer

Inspirert av Saturns fantastiske form har 
Porsgrunds designer Grete Rønning skapt et nytt servise.

Saturn leveres som hvitt kaffe- og middagsservise,

' -f- PORSqæ®Porsgrunds Fbrselænsfabnk Ayfrj


