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STYRET I DAMEGRUPPA 1986
Foran fra venstre: Kasserer Marit Gulliksen, formann Else Liv Realfsen, nestformann Bente Lunde.
Bak fra venstre: Sekretær Anny Berge, styremedlemmer Heddi Olsen,
Henny Waage og Gerd Olsen.
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Vi har foruten å ha bak oss et
årsmøte, hatt en sesong i vinter
som bandygruppa ikke har hatt
på lenge. Det har vært skikkelig
is og altfor streng kulde, men
det har gitt poeng. Ikke på
mange år har det vært scoret så
mange mål, og skaffet klubben
så god plassering. Noe avan
sement til den høyeste divi
sjonen ble det ikke, men en
kjempeflott 3. plass i serien er
ikke å kimse av. Det var gode lag
som måtte «bite i isen» for oss
denne sesongen. Gratulerer
med innsatsen.
Skiavdelingen står på. Nå har
gjengen preparert den nye
storbakken og gjennomført det
første rennet i Telemarksbakken. Som vanlig et kjempear
rangement rent teknisk, og det
er vel ikke å ta for hardt i når jeg
regner med at arrangørstaben
nok vil være sentral når Ørn skal
arrangere sitt NM i 1988.1 tillegg
til Grenlands-cupen, har avde
lingen stått for andre renn i de
mindre bakkene ved siden av.
Styret er i full gang med å forbe
rede utbyggeing av Store-Rugtvedt. Her foreligger ikke detalje
ne enda, heller ikke kostnadso
verslaget. Det får vi komme til
bake til. Søknad om tippemidler
vil bli sendt i 1986.
Håndballgruppa kan vise til
en innendørs-sesong som har
ført de fleste lagene til tops i si
ne serie puljer. Dette fører til at
vi får sluttspill-plass i alle jen
teklassene. Damelaget vårt ser
ut til å lykkes med opprykk til 4.
divisjon, noe vi gleder oss over.
Vi ser frem til de avsluttende
kampene i de aldersbestemte
klassene, og krysser fingrene
for mesterskapet. Guttene blir
bedre og bedre, og snart er det
deres tur også.

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn

Jentefotball kommer også
hos oss. I løpet av denne måne
den vil treningen være i gang,
og meningen er at vi skal ha
med lag i årets seriespill. Spen
nende skal det bli. Det var forre
sten på tide at det kom i gang
igjen etter å ha ligget nede i
mange år. Jentefotball er faktisk
15 år i år, og et lag som vårt
burde ha kandidater nok til å
danne lag. Vi håper det blir
mange som føler seg kallet samtidig som vi håper at forel
drene vil følge med, slik at vi kan
få ledere nok.
Damegruppa og turngruppa
har begge rundet de 40 år, en
høy alder for en gruppe. De kan
begge se tilbake på en virksom
het som de kan være stolte av.
Damegruppa med sine store
overføringer til
hovedfore
ningen, som gjorde det mulig å
starte byggingen av klubbhu
set, turngruppa med sine
mange tilbud til aktiviteter på
tross av dårlige lokaliteter. Vi
håper snart de dårlige tider er
forbi.

Og da er jeg ved det som i dag
får stå som det mest positive i
den senere tid. Det er satt av på
kommunens budsjett 1 million
kroner til forarbeid for en
idrettshall. Videre er det fra
Formannskapets side bevilget
25.000,- kroner til forprosjektering. Vi har selv funnet området
og tegnet det inn på kartet for
Vestsiden. Nå er det opp til dem
som har fått overlatt jobben -

Byplankontoret - å gå videre.
Vestsiden kan ikke tåle mer
sommel enn det har vært, vi vil
se at noe blir gjort.
Det er mange år siden det ble
bedt om at man fremmet et
ønske om en endring på traseen
for Linåesgates forlengelse. Så
vidt vi kjenner til, har ingen
henvendelse gått til veimyn
dighetene i fylket om dette. Men
det er altså meningen at det skal
komme en idrettshall med
samfunnshus og også en
svømmehal på Vestsiden. Dette
vil skje i 2 byggetrinn.
Vi håper Vestsidens befolk
ning nå legger merke til at vår
forening på denne måten har
vært medvirkende til å fremme
denne saken. Vi har hatt god
støtte og hjelp fra Vestsida Ar
beidersamfunn, til å få saken
gjennom i politiske organer.
Selv om idretten i utgangs
punktet skal være og er upoli
tisk, ville det være umulig å få
gjennom saker som krever store
bevilgninger,
uten
politisk
hjelp.
I en senere utgave kan det
være på sin plass å ta for seg
hva Pors egentlig har hatt av
betydning for vår del av byen. Vi
er ikke så overbevist om at alle
er helt klar over det.
La meg til slutt gratulere våre
represenasjonsboksere — Atle
Steen og Geir Østmo - med
oppgavene. Det er bra vi er
nevnt på idrettskartet igjen.
Mer i neste utgave.
Duddi
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Nytt fra håndballen
Sesongen 85/86 ser pr. i dag
(28.2) ut til å bli en enda bedre se
song enn den forige. vi måler re
sultatene våre i sportslige presta
sjoner, alt det andre vi driver med er
jo egentlig bare midler til å nå de
primære målene våre, nemlig å bli
best sportslig, samt være en flokk
med aktive, ledere og foreldre som
trivs og har det gøy sammen.
Status i kronologisk rekkefølge
etter alder viser pr. i dag:
10-års lagene våre; 2 pikelag og 1
guttelag, har deltatt i 4 aktivitetsturneringer i Skienshallen i vinter, og
har gjort en kjempeinnsats. Begge
pikelagene er uten tap i samtlige 4
turneringer, og det er jo rett og slett
imponerende. Også guttelaget har
vist at de kan sine saker på hånd
ballbanen, og tapene har ikke vært
mange.
I kretsserien har vi med 2 12-års
pikelag og et guttelag.
Piker 12 år, Uag; har gått gjen
nom serien uten tap, det vil si 16
kamper vunnet, og positiv målforsjel på omtrent 200 mål. Formidabel
innsats, og klare for sluttspill.
Piker 12 år, 2.lag; måtte se seg
slått av Notodden i returkampen,
men har spilt sine 16 kamper med
kun dette ene tapet, og er også klare
for sluttspill. Positiv målforskjell på
ca. 150 mål. All honørtil 12 års jenter
og ikke minst trenere/lagledere, for
disse prestasjoner.
Gutter 12 år; er på en 5. plass i sin
pulje, og det har vært moro å se den
sportslige utviklingen til disse gut
tene i år. De har bare blitt bedre og
bedre, så hadde sesongen vært
lenger, hadde de sikkert krabbet vi
dere oppover tabellen. Stå på gut
ter, nye muligheter til neste år.
Piker 14 år, 1dag; har spilt sine 14
kamper og fått 28 poeng. Altså bare
seiere, og ca. 200 plussmål. Utrolig
innsats og selvsagt klare for slutt
spill.
Piker 14 år, 2.lag; lå lenge an til
sluttspillplass, men måtte se seg
slått på målstreken, og ender vel på
ca. 3-4 plass i serien. Flott innsats,
med litt mer tur kunne også disse

jentene vært med å kjempet om
K.M.
Gutter 14 år; ser ut til å havne på
en 6. plass i sin pulje. De har gjort
sine saker på en solid måte, tapt fle
re kamper med svært liten margin,
og kunne med litt mer flaks vært
langt høyere på tabellen.
Piker 16 år, Uag; har pr. i dag 1
kamp igjen å spille, men vi antar at
de har til hensikt å vinne også den
ne. De står uten tap så langt, og vil
med seier i siste kampen, få full pott
med 28 poeng og omlag 200 pluss
mål. Forøvrig er det betegnende for
dette laget at de ikke har tapt en se
riekamp på de siste tre sesongene.
All ros til spillere og trenere/lagle
dere for kjempeinnsats. Klare for
sluttspill selvfølgelig.
Piker 16 år,2.lag; ser ut til å ende
på en 6. plass i pulja si. Brukelig inn
sats dette, særlig med tanke på at
dette laget har hatt en del proble
mer, de har vært forholdsvis få
spillere.
Gutter 16 år; har gjennom hele
serien kjempet helt i toppen, og
endte på en 3. plass. Kjempeinnsats
av disse guttene. Mange av disse
guttene har egentlig ingen håndballrutine, og med mer rutine på
håndballbanen, ville disse guttene
sannsyneligvis ha toppet sin pulje.
Solid innsats og kun en seiertil had
de gitt sluttspillplass.
Damer 5.div; har i skrivende
stund 2 kamper igjen, og er på topp i
5. div. Med seier i disse to kampene
er 4. div. kontrakten og K.M. sikret.
Vi spådde at besøket i 5. div. ville bli
en gjesteopptreden, og har tro på at
spådommen vil holde.
Damer 7. div.; har som vanlig
vært variable i innsats og resultater,
men disse jentene har vel et noe
mer avslappet forhold til det å opp
nå toppresultater. 9. plass i pulja er
akseptabel innsats.
Med to 12-års pikelag, ett 14-års
pikelag, ett 16-års pikelag, samt
damelaget i kamp om kretsmester
skapet i sluttspillet, må sesongen
sies å være gruppas beste til nå.
Det er bare å ta av seg hatten for

jentenes innsats, og det ville være
svært skuffende om ikke en stor foreldreflokk møter opp til sluttspillkampene for å heie på ungene sine.
Foreldrenes enteresse og entu
siasme, betyr svært mye for spiller
nes innsats, så vis ansvar og mot
opp.
Sluttspillkampene vil sansynligvis gå i siste halvdel av mars, og
begynnelsen av april.
Takket være de aktives innsats er
også Piker-12, og Piker-14 invitert til
Petter Wessel Cup i Larvik. Dette er
en eliteturnering der Norges 16 ar^
tatt beste lag i hver alders klasse bl"
invitert. En stor fjær i hatten for Pors
håndballgruppe og de aktive. Vi
antar at også Piker-16 blirinnbydt til
denne turneringen. Petter Wessel
Cup går av stabelen 7.-9. mars, og er
avsluttet når dette leses. Piker-14
spiller Petter Wessel Cup 4.-6. april,
og Piker-12 går av stabelen 18.-20.
april. Lagenes innsats i cupen og
«ståa ellers i gruppa får vi komme
tilbake til i neste blad, imidlertid hå
per vi det vil bli plass til en liten
oversikt i dette bladet over lagenes
aktiviteter i tiden frem til sommeren.
Lagenes innsats i cupen og «ståa»
ellers i gruppa får vi komme tilbake
til i neste blad, imidlertid håper vi
det vil bli plass til en liten overs i kU^
dette bladet over lagenes aktivitet^F
i tiden frem til sommeren.
Sportslig hilsen
Teddy
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MØTE SENIORLAUGET
enda noen som ikke har gjort opp
for seg. Vi håper fortsatt på flere
Pors medlemmer over 40 år. Meld
dere inn så de gamle traverne kan få
avløsning.
Jeg må også ta med at seniorklubben har tatt seg av og fått repa
rert det gamle maleriet av Andreas
Nielsen som var blitt ødelagt. Et
gammelt medlem av foreningen,
Finn Klingenberg ordnet opp, og
han fikk tilsendt blomster for dette.
Styret vil herved takke for seg, og
ønske det nye styret alt godt og et
godt samarbeide.
Sekretær Erna Kittelsen

Seniorlaugets styre for 1986.

Valget til styret for 1986.
FormanmArne Findal (2 år), Kasse
rer: John Pedersen (2 år), Sekretær
Erna Kittilsen (1 år), Styremedlem
mer: Karl Skifjeld, Egil Kristiansen,
Varamenn: Birger Gundersen, Wil
helm Andersen

Seniorlauget avholdt sitt årsmøte samt en veggklokke som seniorklubben i sin tid fikk ved sitt jubi
på klubbhuset fredag 1.3.86.
leum.
Fra årsberetningen for 1985:
Pors damegruppe fikk en vakker
Det har i sesongen vært avholdt 6
styremoter, 2 festmoter og 2 med blomsterdekorasjon til sitt 40 års ju Festkomiteen
lemsmøter. Våre medlemsmøter bileum.
Nils Bjerva, Abr. Christensen, Leif
Seniorklubben har også vært be Paulsen, Maria Andersen, Aslaug
har vært dårlig besøkt. Vi hadde
først medlemsmøtene våre på fre hjelpelig med å få ut Porsbladet.
Hermansen, Astrid Halvorsen, Åse
Ved Porsdagen var også Senior May Hansen og Randi Gundersen.
dag, men dette kolliderte med ho
vedforeningens bingo. For å prøve å klubben i aksjon, blandt annet med
rette på dette ble motene lagt til lør kakeutlodning på PP-sentret. Våre Valgkomiteen
Einar Amundsen, Ivar Olsen og
damer i festkomiteen, serverte kaffe
dag. Bingoen er nå flyttet tilonsdag,
Aslaug
Hermandsen.
og
kaker
til
pensjonister
på
PP-sentså fra kommende sesong vil våre
Ved
avsluttningen
av årsmotet
rets
kafeteria.
^nedlemsmoter igjen legges til freVi må skryte av den flinke festko ble det gitt uttrykk for stor skuffelse
Wag. På vårt første medlemsmote
hadde vi besøk av Willy Nielsen, miteen som gjør en fantastisk jobb over at ingen fra hovedstyret hadde
sett seg anledning til å møte.
ved alle våre fester og møter.
som viste oss lysbilder fra Thailand,
Årsmotet ble avsluttet med fest i
I
sesongen
har
vi
hatt
124
betahan hadde god hjelp av Thor Jen
sen. På vårt siste møte hadde vi be lende medlemmer, men det er jo god gammel seniorklubbtradisjon.
søk av Realf Rollefsen. Han rede
gjorde for saker og ting innen fotfallen.
Hella har stadig vært frempå og
sørget for musikken både på festene
og medlemsmøtene. Vi har også i
denne sesongen passet på årmålsdagen for medlemmer over 70 år.
Medlemmer som har vært syke har
også fått sin oppmuntring.
Vi har i 1985 gitt en del gaver.
Da bandygruppa feiret sitt 30 års
jubileum, fikk de en gavesjekk på kr
500.-.
På 80 ars jubileet til Pors overrakte
Seniorlaugets dyktige festkomite og kjokkengjeng.
senior klubben en sjekk på kr 3.000.-,
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Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Ungdomsbutikken midt i By n
Tlf. (035) 52 081 - 3900 Porsgrunn

Tlf. 54922
Porsgrunn

x

BØKER - PAPIR

Harald Moen:

Betraktninger foran sesongen 1986
Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLZER

x

-Skal dette bli mulig må det være
full innsats fra først til sist. Deltar vi
på et lag har vi ikke bare oss selv å ta
hensyn til. Uteblir du fra en trening,
går det ikke bare ut over deg selv,
laget er ikke inntakt og øver ikke slik
de skal. Dette gjelder både styrke/
kondisjons og balltrening.

Gå til

LEKER - FOTO - GAVER

sen £

Stott nærbokhandelen

Ulven Bok og Papir

Telefon 51632 - 3900 Porsgrunn

STRIDSKLEV SENTER • 3900 PORSGRUNN
TELEFON (035) 1 2 695

Alfred Sport

-Det er bare beinhard trening og
full innsats og samspill som fører til
max resultat.
A

8
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lormannen i fotballgruppa Harald Moen.
Porsbladet har en liten prat med
formannen i fotfallgruppa, Harald
Moen:

E
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FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

I

S

Brødrene Karlsen

«-Hva er det som gjør at du tok på
deg å være formann i Pors Fotballgruppe, Harald Moen? Du bor jo ikke
på «Vessia». Hva mener du i dag?
Trives du med oppgaven?
-Jeg har alltid vært fasinert av
idrettsforeningen Pors, - det fine
miljøet som er i klubben, og ikke
minst det store «gå på» humøret
som preger klubben på alle måter.
-Det er nok sikkert noe «knubbing» her og der som i alle gode
familier, de må det nødvendighvis
være. Vi skal oppdra hverandre og
^^timulere hverandre til felles inn-

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

BLIKKENSLAGER VERKSTED
Telefon 51404 — Porsgrunn

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER

Porsgrunns Auto %

^yJORGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (035) 95888

får De hos
Vallermyrene

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

Aut. Ford-forhandler
Tlf. 51150

Stikk innom våre butikker
på «Vessia». Vi fører nå:

X

REFLEX

x

\ |

v

Drangedalsv. 20, Porsgrunn v., tlf. (035) 55 851

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE
VIDEOUTLEIE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto

*
PARIS

5B ■
<

Vestregt. 14
PORSGRUNN

^ sats for laget.
-Forskjellige meninger om ditt og
datt det kan vi bare ha, det er sunn
hetstegn. Men den samme målset
ting må alltid være tilstede.
-Viljen til å stå på, ta et tak, gjøre
en jobb, er og må være selve drivk
raften hos oss. Klarer vi det, kom
mer vi langt.
-Dette gjelder både til oss i admi
nistrasjonen og ikke minst til de ak
tive ute på banen.
-Vi haren tøff sesong foran oss på
mange måter, ikke minst på det
sportslige plan.
- Det skal holde hardt, men det er
ingen umulighet raskt å få Pors inn
igjen på fotball kartet. 2.divisjon
helst i år. Det er der laget hører
hjemme og trives.

-Solo-prestasjoner kan nok fra tid
til annen være sjarmerende i og for
seg, men i lagspill hører dette lik
som ikke hjemme.

-Det samme kan en si om oss som
står i organisasjonen i alle ledd. I
fotballen er det ca. 80 tillitsvalgte, en
del gjengangere er det nok, men
tallet er likevel stort.
-Klart det er mange oppgaver å
løse, ikke minst den økonomiske
delen, men alt i alt er vi nå godt i
siget.
-Om jeg trives? Ja, for all del, det
er både inspirerende og morsomt
og arbeide sammen med nye og
engasjerte mennesker om felles
oppgaver.
Bj. Halvorsen

Jan Løkling - Den første porseren
i Fotballforbundets styre

Jan Løkling.

(PD-foto)

Porsbladet har sakset fra PD's in
tervju med Thrond Kjellevold, 25.
februar, angående forbundstinget:
Det gikk som Pors håpet: Ingen ny
serieordning foreløpig. Og vår

klubb fikk for første gang i historien
et medlem i forbundsstyret. Jan
Løkling er fullgodt medlem, selv om
han endte opp som varamann. Her
bert Randal vant kampen om styremedlemsplassen.
-Det gikk mye vår veg også, fort
setter Thrond, serieforslaget fikk ba
re 17 stemmer mot den klare over
vekt på 310. Så grasrot og hovedsty
ret står ikke akkurat så nær hverand
re i denne saken. Likevel, ny se
rieordning vil tvinge seg frem, en
eller annen gang.
-Vi i Pors har et forslag, runder
Thrond av: Istedenfor en urettferdig
ordning mot de «mindre» lagene,
kan vi tenke oss at kvali-funksjonen
kommer inn. Det børf.eks. gis større
muligheter for annenplassen i en
pulje/avdeling, i tillegg til det di
rekte opprykk.
Ellers blir det ingen ny lisensord
ning, minifotballen blir som før, og
tingperioden fortsatt ett-årig.
Heretter skal forbundsstyret fast
sette dommersatsene. Det vil utgjø
re en økning på opp mot 40% ut fra
nåværende praksis.
Redigert av Knut Lundemo
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I Pors som i de fleste idrettsfore
ninger, fokuserer interessen og
oppmerksomheten, først og fremst
om de sportslige prestasjoner. Vel
og bra er det, men en idrettsfore
ning består ikke bare av grupper der
den aktive idrett utøves. Et godt ek
sempel på dette i vår forening, er en
av årets 40 års jubilanter, Dame
gruppa. Gjennom 40 år har denne
driftige gruppa støttet til der det har
vært behov for hjelp. Kanskje da
først og fremst på det sosiale plan,
med sine forskjellige arrangemen
ter.

J
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Formann i jubileumsåret Else Liv
Realfsen, gir oss etlite historisk til
bakeblikk og litt om gruppas aktivi
teter i dag.

Damegruppa ble stiftet 26.1.1946.
og som dens første formann, ble det
valgt Mosse Magnussen. Det grun
narbeidet som ble gjort den gangen
har vist seg å være svært bra. Grup
pa har gjennom alle de 40 årene
vært aktiv og har tatt vare på tradi
sjonene fra dem som var med fra
starten. Jeg tenker da først og
fremst på at vi gjennom alle disse
årene har arrangert juletrefester, tu-

-

----------- V
—

Fra venstre, Grethe Hartvigsen, Berit Pedersen, Elsa Richter, Borghild
Svennungsen, Jorånn Weber, Henny Waage.
rer, og ikke minst eldrefesten vår.
Denne festen har stått på program-

met praktisk talt siden første året.
Tror ikke jeg tar munnen for full når
jeg sier at de eldre over 70 år, med
tilknytning til Pors og «Vessia», sJfeA
frem til denne årlige festen i st^
stua på klubbhuset vårt. I alle år har
vi sendt ut innbydelse til de eldre.
5-600 innbydelser hvert år. Her lig
ger det en fare for at vi skal glemme
noen, noe vi selvfølgelig ikke øns
ker. I år vil vi derfor forsøke oss med
å avertere festen gjennom avisene,
og håper på den måten å nå alle
dem frå 70 og oppover, som måtte
ha lyst til å komme.

Denne eldrefesten er selvfølgelig
gratis for dem som kommer. Som
avslutning har vi en gratis utlod
ning. Dette kan vi gjøre fordi alle
medlemmene av damegruppa har
med smørbrød, kaker og en gevinst
til utlodningen. Honnør til alle dem
for det! Er det noen eldre som øns
ker transport, sørger vi for det også.

I

Å neida, jeg har vært med i styret i
mange år. Var også formann i 5 år.
Tror det var fra 1968-73. Var forresten også med i turngruppestyret,
som sekretær, da den kom igang.
Vi jobbet litt annerledes den
gangen. Mere som en direkte støt
tegruppe til huset og de andre
gruppene. Jeg husker at vi på den
tiden kjøpte piano til huset. Opp
vaskmaskin fikk vi også kjøpt. Et
stort fremskritt den gang. Gardiner
og ellers annet utstyr til huset kjøpte
vi. Desuten kunne de enkelte grup
pene søke oss om økonomisk støtte.
Det fikk de så langt vår økonomi til
lot det. I de senere år, er det jo blitt
slik at pengene har gått til hovedfo
reningen for nedbetaling av gjeld til
Henny Waage. Aktivt styremedlem. Var med
det nye klubbhuset. Men bevares,
på å starte damegruppa for 40 år siden.
det kommer jo alle medlemmene til
Porsbladet har slått av en prat gode på denne måten også.
Er det noe du savner i damegrup
med en av dem som var med fra
starten, og som fremdeles er aktiv pa i dag?
som styremedlem, Henny Waage.
Ja, jeg savner underholdningen vi
Vi kunne helt sikker ha fyllt et helt hadde den gangen. Vi dannet egen
nummer av bladet med historier underholdningsgruppe. Tok dansehun har å fortelle fra den aller første timer hos Gretchen Grimsgård. Vi
laget egne revyer. Ja, vi opptrådde
tiden.
Damegruppa ble stiftet på gene sogar på Teatersalens store scene. I
ralforsamlingen i 1946, med det for Odd Fellow opptrådde vi mange
øye, så snart som mulig starte en ganger. En del av kostymene laget
turngruppe. Vi hadde ikke eget vi selv. Ballskjørt ble sydd av gas
(^lubblokale den gang, så møtene bind som vi kjøpte på apoteket. El
^ble holdt i sjømannsforeningens lo lers opptrådde vi mye i bunader.
Noen spesielle episoder du hus
kaler. Etter noen år kom vi over i
ker
fra dengang?
«Porsbrakka» på Vessia.
Mange! Kunne sikkert fylle opp et
Du er ikke nettopp noen debutant i
helt blad. Men jeg husker spesiellt
styresammenheng?

en gang. Like før vi skulle inn på
scenen, vrikket en av jentene benet.
Der sto vi da. Hva skulle vi gjøre?
Opp med Frank Olsen. Kan du synge
lattervisa? Vi hadde hørt denne visa
hundrevis av ganger, og det hadde
sikkert publikum også. Frank sang
lattervisa, og da han var ferdig, ent
ret vi scenen som ingenting var
skjedd. Vi var mye flinkere til å lage
underholdning selv den gangen. Ik
ke minst for oss selv på møtene og
sånt. Nå er alle så opptatt med andre
ting. Dengang var de fleste hjem
meværende. Vi hadde bedre tid.
Men noe har vi heldigvis tatt vare
på. Jeg tenker da på den årlige eld
refesten vår, som jeg ser på som det
største, og fineste vi har av tiltak.
Jeg tror gleden hos oss som er med
på å arrangere, er like stor som hos
de eldre som kommer til festen.
Til slutt Henny. Har du like stor
glede av møtene idag som tidligere?
Jeg vet nemlig at du er en av de
ivrigste til å møte opp annenhver
tirsdag.
Ja bevares, det har jeg. Skulle ba
re ønske at mange flere av de noe
eldre medlemmene kom på møtene
våre igjen. Helt til slutt må jeg bare
få ønske damegruppa alt godt både i
jubileumsåret, og i årene fremover,
og at gruppa kan fortsette å drive i
samme gode ånd som nå.
Porsbladet vil på vegne av alle
medlemmene i klubben, få slutte
oss til disse ønskene, og gratulere
med 40 års jubileet.

ningen «øremerket» for klubbhuset.
På den måten kommer pengene
hele klubben til gode.

bindelse si at vi drar på en liten
Danmarkstur 27-28.5.86.
Skulle jeg komme med et ønske i
jubileumsåret, måtte det være at fle
re av damene til utøvere og ledere i
de forskjellige gruppene, ville bli
medlem hos oss. Vi har møtene våre
i «gamle salen» på klubbhuset an
nenhver tirsdag. Første møte nå et
ter eldrefesten, er 25.3. kl. 19.00. Så
nye og gamle medlemmer! Vel
møtt! Bli med oss, slik at vi også i
fremtiden kan jobbe sommen til be
ste for Idrettsforeningen Pors.

God og variert underholdning hører
også med.
Siden Pors Fotballavdeling startet
sin Drive In Bingo for 12-13 år siden,
har vi stått for driften av kafeteriaen.
Hver onsdag og lørdag hele som
meren, har medlemmene tatt sin
tørn på kjøkkenet og i kioskene.
Godt gjort jenter! Inntektene herfra
går i vår kasse. Siden både kakene
og vaflene som selges er gitt av
gruppas medlemmer, blir det noen
kroner i overskudd hvert år. Penger
som vi i sin tur skjenker hovedfore-

En gang i året sørger vi, i samar
beid med huskomiteen, for puss av
pokalsamlingen samt storvask i
klubbhuset.

I det store og hele kan vi vel si at
damegruppa jobber godt på mange
områder. Men det skal ikke være ba
re arbeide. Det må være plass til
hygge og morro også. Kan i den for-

Det som betyr noe i SPORT
Det engelske landslaget velger år etter år UMBRO-materiell. Det er derfor ikke å undre seg over at UMBRO er
markedsleder i England. Selv om Umbro-utstyret gir la
get preg av å ville vinne allerede for de går på banen, er det
også andre ting du som bruker/leder må leggetil grunn for
valg av utstyr. Pris, bruksfrekvens, supplementering er
stikkord du må ta i betraktning.
At lag som Liverpool, Arsenal, Manchester City, Watford,
Lillestrøm, Kongsvinger, Oppsal og Pors velger Umbro
skulle være bevis på at Umbro «kan dette med idrettstoy.

umbro

ipotiiweat

PUMA ER KVALITET.
Tysk grundighet er nøkkelordet til Pumas store suksess
verden over. Et bedre skotilbud finnes neppe. I Puma skoserie vil du finne fritidssko til ethvert behov.
Fra våren 1986 vil du også i sterkere grad få glede av
Pumas tekstilkolleksjon. Her kan du allerede begynne og
glede deg!

PF’^iii
ERKVÅUTH

A SPESI1ML (
W TØLBrø :i
☆ Vi har til enhver tid
spesialtilbud på sportsmateriell fra merkeleverandører.

)
)
'

☆ Klubbservicekort til alle
Pors medlemmer.
Dette gir deg %-erpå alt
klubbmateriell du måtte
trenge. (Shorts, sko,
joggedresser, turn etc.)
Vi gir klubbservice til alle
uansett idrettsgren.

«hummeP?
får du hos oss!
Vestregt. 12 - 3900 Porsgrunn

BALL ■
i

SPORT 5

Tlf.: (035) 53 080

Jan Magnussen og Thrond Kjellevold

Stedet med Shell-service Shell bensin og olje
Vi vasker Deres bil med automatvask og underspyler
Rekvisita og kiosk i stort utvalg

Tank dagnet rundt med minibank
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SMÅNYTT FRA SKIAVDELINGEN
Vinteren er skiavdelingens vik
tigste aktivitetssesong, det er om
vinteren vi kan utføre vår aktive
idrett. Vi onsker oss sno og kulde, og
det har vi hatt i vinter. Dette har satt
sitt preg på aktiviteten i hoppbakke
ne i Rugtvedtkollene.
Vi startet opp med innendørstrening på Klyve skole to kvelder i
uken. Etter at snoen kom har tre
ningen foregått i hoppbakkene.
Gruppa har flinke og entusiastiske
trenere og medhjelpere. Dette har
gitt resultater, noe rekruteringen vi
ser. På de faste treningskveldene er
det et organisert opplegg der rek^-uttene har det gøy og samtidig læ"er noe om sin idrett. Hoppgruppa
er i vekst og fremgang, og dette tar
vi som et godt tegn på at framtida
for hoppsporten i Pors er liv laga. Vi
har nå ei god stamme som vi vil ta
godt vare på og videreutvikle.
For om mulig å stimulere interes
sen enda mer startet hoppgruppa
opp med hoppkarusell. Denne karu
sellen gikk fire mandagskvelder,
med avsluttende premieutdeling.
Dette ble et meget populært tiltak,
som rekruttene og foreldrene satte
pris på. Deltagerne ved hoppkaru-

sellen har vært i alderen fra fem år
°9 opptil 9-10 år. Utstyr og slike ting
har det blitt lagt mindre vekt på. Det
viktigste var at en kunne være med å
ha det moro med det utstyret en
hadde. Rundt 30 ungervarmed hver
karusell-kveld.
Men det har også skjedd andre
ting i Rugtvedtanleggene. De større
bakkene har også vært velprepa
rerte og til envær tid klar til trening,
og mange treningshopp er det blitt
utført der oppe.
Tradisjonelt har vi tre terminfestede renn i bakkene våre. Så også i
vinter. Det første rennet, kretsrenn
søndag 5.1., foregikk i de to minste
bakkene, med bra deltagelse og bra
arrangement.
Vårt neste renn, Grenlandscupen,
et arrangement sammen med Odd
og Skotfoss, gikk av stabelen søn
dag 9.2. Dette ble litt av en merke
dag i Pors, dette var den første skik
kelige konkuransen i den nye Telemarksbakken. Det ble et skikkelig
godt renn, et kvalitetsrenn langt i
overkant av det vanlige her i dis
triktet. Hopperne selv hadde bare
lovord å si om bakken og arrange
mentet.

Den første bakkerekorden lyder
på 92 meter, satt av Mossingen
Bjarne Berge. Rennet fikk også en
annen historisk rekordnotering,
nemlig ny Telemarksrekord. Porshopperen Per Johansen hoppet 88
meter i den nå nedlagte Narekollen
for nøyaktig 50 år siden. Per Johan
sen var tilstede ibakken og gledet
oss med sitt nærvær.
Grenlandscupen setter opp en
beste sammenlagt-premie, og den
ne tok vår Porshopper Geir Åge Ol
sen. Gratulerer.
Vårt siste renn, 16.2., foregikk i de
to bakkene i Store-Rugtvedt. Dette
ble også et vellykket renn med god
deltakelse.
I skrivende øyeblikk ligger alle
bakkene velpreparerte og klar til å
hoppe i, men interessen er vel noe
dalende sånn i slutten på en aktiv
sesong.
Takk til alle dere som på en eller
annen måte har vært med på å hjel
pe til med rekruteringen, prepare
ring i bakkene eller på annen måte.
Vi ønsker alle fremgang for Pors skiavdeling.
Aa.L.
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PORS SERVICE-SENTER

k

Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

F

GUTTA I BAKKEN
For å stimulere hoppinteressen startet hoppgruppa i Pors nå i vinter en Hoppskolekarusell i januar måned.
Deltagerne var i a/dren 5-10 år. Et svært vellykket tiltak, der det u tvilsomt ble avslørt mange hopptalenter. Pa

bildet ser vi deltagerne etter avslutningsrenn og premieutdeling.

P
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Hvor går Pors-fotbaHen ?
Når sesongen sluttet 1985 ble nok
et kapittel i Porsfotballens skrevet.
Nedrykk til 3 div. var et faktum, etter
et tiår med nesten suksess den ene
sesongen etter den andre.

Hva står vi så igjen med?
På spillerfronten tror jeg ikke vi er
så dårlig rustet. Vi har evnene som
kan gi oss håpet tilbake om bedre
tider. Vi har videre en finfin gjeng
juniorspillere som med skikkelig
trening og matching kan gi vår Astall de riktige talenter å bygge vide
re på.
Trenere!
Det trenerteam vi har i år tror jeg
vi skal gå mange år tilbake for å fin
ne maken til. Jeg tror det er svært
viktig å bygge videre i et miljø. Vi må
likevel ikke bli for snevre, men være
åpne å ta allesom ønsker og komme
til oss, enten som spillere, trenere,
ledere eller «bare» medlemmer,
imot med all denpositive innstilling
vi måtte ha.

styret klarer å motivere og inspirere
våre nye medlemmer til felles sak,
Pors beste.

Jenter!
Svert morsomt er det å se den in
teressen jentefotballen er møtt
med. 45 jenter til første trening i
regnvær, er rett og slett fantastisk.
Så får vi bare håpe at det finnes for
eldre som kan hjelpe som kjørere til
kampene, eller som lagledere forøv
rig. Det er nemlig plass til alle.
Miljøhuset!
La meg tilslutt rette en oppford
ring til oss alle - miljøhuset. Det
holder nå åpent mandag-torsdag fra

r

kl. 1800-2000, i regi av foreldrefore
ningen. Morten & co. forbereder videoshow med blandt annet italiensk
fotball en gang i uken. Noe for oss
alle?
Fotballens venner!
Fotballens venner forbereder en
fest på klubbhuset 12. april. Her blir
det god anledning til en svingom.
Det skal videre arrangeres et med
lemsmøte 21. april. Så Porsere noter
dere disse dagene allerede.
Jeg håper noen av mine betrakt
ninger kan gi grobunn til ny satsing.
Kom en tur på Pors, det er der det
skjer, hver dag.
(
Trond

■

■n

Jentefotball i Pors.

NYTT FRA BOKSEGRUPPA
Det er vel mange i foreningen
som undrerseg over at man ikke har
hørt så mye til våre boksere i år,
dette har sin forklaring. Vi har vel
aldri noen gang hatt så mange små
skader hos våre boksere. Geir
Imingen var uheldig, og brakk en
finger. Geir Østmo har hele se
songen hatt trøbbel med høyre
hånden, og må nå ta en operasjon.
Øystein Henriksen er operert for
brokk, og vår nye tungvekter har
ødelagt et ribben. Til trots for dette
tror jeg nok at vi fra neste sesong
skal hevde oss bra igjen.

Hos Bjarne «Beiten» Olsen, går
treningen for fullt hver fredag, og
det er en meget god pågang på nye
gutteboksere hos ham. Bjarne gjør
en ualminnelig god jobb på Vestsi
den. For en måned siden ble det ar
rangert Ferdighetsstevne, i gymsa
len, der 12 av guttene tok ferdighetsmerket. Disse er:
Gull: Roald Matre og Espen Kittilsen.
Sølv: Truls Verner og Truls KittHsen.
Bror\se:Robin Christoffersen, Ove
Gunleksen, Rune Flatha, Ragnar Kå-

inn i 86-sesongen

En degradering fra 2. til 3. divi
sjon, ble som kjent resultatet av
fjordårsesongen. Det var en bitter
pille å svelge, men det nytter lite å
gråte over spilt melk. Det som teller
er tida vi har foran oss. Vi står foran
en meget vanskelig sesong. Vi øns
ker opprykk, men samtidig ønsker vi
å bygge opp et lag som på sikt kan
heve oss høyere enn 2. divisjon. Det
betyr at vi bør skynde oss langsomt
- gi oss tid til å bygge oppe n ny
plattform. Suksess kan ikke bare ba
seres på kjøp av spillere, klubben
trenger en plattform både når det
gjelder spillere, ledere og trenere.
I fjordårssesongen strevde en
Amed en altfor liten spillerstall og for
liten satsing på rekrutteringslaget.
Selv om tilgangen på spillere denne
sesongen ikke har vært overvelden
de, bor vi få en spillerstall som gir
kamp om plassene på laget, samt
bedre kvalitet på treningene. Men vi
er nok likevel relativt sårbare på fle
re plasser med tanke på skader.
Vår filosofi foran denne sesongen
er at med hardt arbeid i trening og i
kamp, bør vi i utgangspunktet være
gode nok til å slå alle lagene i vår
serie. Vi ønsker derfor å legge opp til
en offensiv fotball og bruker mye av
tiden på trening foran mål. Vi vil
heller vinne 6-5 enn 1-0, men vinne
vil vi. Spillerne vil nok erfare at for
skjellen på de lagene vi møtte i 2.di(i^tej/isjon sist sesong og de vi nå skal
^rnøte i 3. divisjon, ikke er så stor. Det
blir fysisk hard jobbing. Churchills
berømte ord om «blod, svette og tå
rer» må vi nok gjøre til våre egne om
vi skal lykkes med opprykk.
I øyeblikket trener vi ca 8 timer per
uke. Erfaringsmessig er dette til
strekkelig og opp mot den kapasitet
en kan forvente. Men alle må da væ
re på trening og yte sitt beste den
tiden de er der. Uansett årsak til fra
vær fra trening, betyr det at de går
glipp av nettopp den treninga, samt
at de som er på trening får et dårli
gere tilbud.
NFF ga oss en skikkelig kalddusj
med puljeoppsettetsitt. Åtte turer til
Vestlandet var langt i overkant av
hva de mest pessimistiske hadde
ventet seg. Vi må bare håpe at ture-

Styret!
Årets styre består hovedsaklig av
personer med erfaring. Harald
Moens inntreden ser jeg positivt
på. Haralds lune vesen, interesse og
evne til å skape samarbeid og ar
beidsinnsats, er gull verdt for Pors
og oss alle. Det er derfor å håpe at
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sine, Morgan Sørensen, Ronny
Johnsen, Stffen Botten og ThorbStffen Botten og Thorbjørn Kitilsen.
Vi regner med at det neste sesong
vil være like mange som vil ta bronsemerket, da det er flere som ikke er
gamle nok.
Som dere ser er det ikke noe i
veien med rekruteringen.
Vi regner med at 4-5 mann vil
komme til Petter Røh Pettersen og
Maciek fra neste sesong.

HHsen Erik Danske

i

ne til Vestlandet ikke blir en sjanseseilas, men realt spill om poengene.
Den hardeste konkurenten for opp
rykk, er nok likevel Odd, Og en trøst
er jo at de har Uke forutsetninger
som oss.
Nå som vi er tilbake på Vestsiden,
finnes det ingen unnskyldning for
ikke å støtte Pors maksimalt både

under kamper og ellers. La oss være
positive i vår kritikk - ka oss dra las
set sammen, og støtte opp om klub
ben. Opprykk til 2. divisjon av
henger ikke bare av spillere, ledere
og trenere, men like mye av alle
dere andre rundt fotballen.
Fotballhilsen
Roy og Lars Borgar

ATLE STEEN - BANDYKEEPER
Telemarks første A-landslagsspiller
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«Snytt for Sovjet-tur med guttelandslaget. I dag jubler han. Bare få
år etter skuffelsen er han tilbake i
landslaget.»
Slik stod det å lese i en Varden
reportasje fra i vinter. Den man sik
ter til er naturligvis Atle Steen. Pors

og Telemarks første A-landslagspiller. Pors keeperens innsats i
landskamper mot Sovjet og Sverige
tidligere på vinteren, hadde overbe
vist landslagsledelsen. Atle var
blandt de 17 som var tatt ut til den
store avisturneringen «Sovjetskaya
Rossia». Det er Sovjets største
sportsavis, med samme navn som
avvikler denne turneringen for 8.
gang. Turneringen er også kallt
«mini VM.»
Atle er forøvrig ingen nybegynner
når det gjelder landslag. Han har
gått gradene gjennom såvel guttesom juniorlandslag. Du holder
fremdeles junioralder (19), så noe
overraskende var det vel å bli tatt ut?
- Det er klart jeg er overrasket
over denne utviklingen. Etter en se
song i fjor, da jeg ikke satset noe
særlig, hadde jeg ikke ventet å bli
med i A-landslaget. Denne drømmeturen til Sovjet kom nok noe
uventet, selv om jeg hadde et aldri
så lite håp. Sier vår første A-landslagspiller, Atle Steen.
Gratulerer

PORSDAGEN 1986
På grunn av tidligere års erfa
ringer, når det gjelder værforholde
ne i slutten av april, er Porsdagen
1986 flyttet til 10. mai, i håp om at
dette gir oss fint vær.
Dagen i år blir arrangert i sin hel
het på «Vessia». I skrivende øyeblikk
har komiteen kun avholdt et møte,
så foreløpig er alt på et forbereden-

de stadium. Vi vil stort sett følge tid
ligere års opplegg, kanskje med en
aldrig så liten overraskelse. Vi vil
med dette benytte anledningen til å
opplyse alle Porsere, gamle som
unge, til å ta seg en tur til «Vessia»,
denne lørdagen i mai.
for Porsdagskomiteen
Lasse Hegna
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Hopp og sprett med nøstene til Ragna
Der befant vi oss med et, i en hor
de med unger. De stormet over
gym-salen i fullt kappløp. Noen
ramlet, slo seg og gråt en skvett.
Men etter litt trost fra de voksne, var
alt såre vel igjen. Leken fortsatte.
Ringleker er, og har alltid hvert,
populære hos barn. Så også hos
disse. Gjennom kameratens skre
vende ben, for anledningen kalt ga
rasje, bar det, rundt i ringen og inn
porten igjen.
Og så Bjornen Sover, naturligvis.
Enhver ungeflokk med respekt for
seg selv har den på lekeprogrammet. Etterpå kom matter og benker
frem. Tre gledefyllte kvarter gikk
mot slutten. Man sto på hodet, aket
seg på magen bortetter benkene og
gjorde ellers det beste man formåd
de.
Som leserne forstår; PORSBLADET har overvært en av Ragna Lorenzens ukentlige lekekvelder med
sirne nøster. Smårollingene stortri
ves på disse torsdagskveldene
mellom fem og seks. Det kunne vi
selv konstatere.
Ute i garderoben tok vi oss en prat
med en sliten men glad Ragna. Hun
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gulv- og veggbekledning.

føler den seg som bruker GRUDESI
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festelige i GRUDEKLÆR
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- Er det vanlig med så få herre
menn?
-Ja, svarer Ragna, - Det har alltid
vært slik, kvinnen råder grunnen.

ren og av innholdet kan vi nevne;
Kretsturnstevnet på Pors stadion 9.
juni 1985, ble et vellykket arrange
ment på alle måter. Turngruppa har
også denne sesongen arrangert en
rekke turer og andre arrangemen
ter.
På konkuransesiden går det også
ganske bra. Thor Øyvind Ødegaard
ble kretsmester for 1985, i klasse
under 14 år Thor Øyvind har også
fåttTelemarkTurnveteraners pokal i
sølv for sin flotte innsats. Vi gratule
rer.
Det fremlagte regnskapet viste et
pent overskudd. Både regnskap og
årsberetning ble godkjent uten be
merkninger.

ker og praten gikk livlig. Duddi van
tilstede og hilste fra hovedfore"

ningen. Hun holdt også et foredrag
om lederkursene hun har vært for
eleser på.
I det hele tatt et rolig og saklig
årsmøte.
Sigrunn

tlf. 55 893

Vestregt. 16

Vestsiden
Blomsterforretning
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

7 V RADIO&TV
*

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

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA
Marit N. Jansen orienterte om ar
rangementskomiteens arbeide. I
denne komiteen må aktiviteten ha
vært svært god, da Marit kunne
overrekke turngruppas formann en
sjekk på hele 40.000.- kroner, en helt
utrolig flott innsats.

MB»
Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Vuv

Årsmøte for sesongen 86-87, ble
avholdt på klubbhuset onsdag 12.
februar. Det møtte 37 medlemmer.
Årsberetningen ble lest av sekretæ

Godt utvalg i garn,
baby- og småbarnstøy

®Handeland
BØ GARTNERI
r

Nøstealderen er 5-8 år, før de går
over i pike/gutt. Man merker konkuransen fra andre fritidstilbud mer og
mer også hos denne gruppen. Men
for den lille gutten eller jenta som
først og fremst vil leke og kose seg,
så er Nøstene en ting midt i blinken.
Derfor avslutter også Ragna L. kvel
dene sine med allsang.
Knut Lundemo

Storgt, 101

VI BRINGER Ring telefon 035-96 913

r-‘

har hatt fin assistanse av Therese
Halvorsen, Kjerstin Knutsen og Ire
ne Tiochta til å holde styr på småtassene. Det er overveiende jenter
og vi spør:

3QQ

Eneforhandler

-A i h

Kjersti Knutsen instruerer overruIling forover for nostene.

Butikken med
atmosfære og
særpreg
Kjempeutvalg i gaveartikler

I toppform

■4

"

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Butikken i P.P. sentret
JERNVARER - MALERVARER

On 1 T
i
I .-J Kc

JT it

iSDR^mnSLRHD
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HANDELSTORGET-SKJEN
STORGT-128 PORSGRUNN

qa tii

> KAI TANGEN
Alt i kolonial
Sperialfirma i tegne- og kontorutstyr

Komm. for Norsk Tipping
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

BRUK FAGMANNEN

Valg av styre for sesongen 86-87:

Formann: Ragna Lorentzen, Nest
formann: Anne Sandnes Bommen,
Sekretær: Sigrunn Rugtvedt, Kasse
rer: Inger Åse Wickm nn, Atyremedlem: Bodil Nilsen, l.varamann:
Inger Lise Enger, 2.varamann: Jan
Ove Hansen.
Herdis Mørch, Lillian Elseth og
Ragna Lorenzen, fikk Turnprisen for
deres innsats for turnsporten i Pors
gjennom lengre tid.
Etter årsmøtet var det kaffe og ka-

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING
GLASSMESTER

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

STEINAR SKRETVEIT
Krantransport

tlf. (035) 95 912, Mobil 094 51 060

BJSRNSTAD
Tlf. 52 482
WOROENTORGET
J3HH0LT GARTNERI
TM. 51

blomstersemer

Kvaitet fl foriwffig pris

GÅ TIL

itel'

«BUSSE«
på Vessia
Tlf. 51 729

et nytt, europeisk
toppnierke

Mote - og fritid

Din lokale INTERSPORT- forhandler - uslåelig på hjemmebane.

Meieritorvet - Telefon (035) 52 102

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme pølser.

Tipping - Video - Lodder

Når det gjelder trykksaker, ring: (035) 52 275
OYO

Rikstoto

HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN

SATURN

Sveise- og mek. Verksted
Tlf. 51487 — Porsgrunn

ET NYTI SPENNENDE
SERVISE FRA PORSGRUND.

Mforsiilkmg]

UNI
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 form har
Porsgrunds designer Grete Rønning skapt et nytt servise.
Saturn leveres som hvitt kaffe- og middagsservise,
,1E „ u.f« i ekle feltspalporselen.
p0]RSC;RUNlD]
Porsgrunds Porselænsfabrik A/S j

Myklebust Offsettrykker), Porsgrunn

