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slik? Burde det ikke være slik at 
man heller prøver å støtte opp 
under et synkende skip? Dette 
gir seg også utslag i dårligere 
oppslutning om dugnadsar
beid, som blandt annet Bingo 
er. Vi håper det vil snu seg, for 
det er mengder av oppgaver å 
løse.

En av dem er å bli ferdig med 
den nye treningsbanen. Heller 
ikke her har vi sett den store 
innsatsen. Men nå er det kom
met så langt at det er lagt på et 
lag av toppmasse. Det skal 
komme mer når produksjonen 
av massen tilsier leveranse. 
Dekket skal vannes og valses, 
og så får vi håpe at banen kan 
stå klar til trening utover høsten 
og vinteren. Fotballavdelingens 
folk har sammen med noen fra 
stadionstyret, jobbet med lys
mastene. Det skal støpes fun
damenter og reises stolper. Vi
dere skal det opp ballfangere. 
De samme personene fra Sta
dion- og fotballstyret har sørget 
for å fjerne buskas mot sinkg- 
jerdet. De har satt opp gjerde 
mot klubbhuset, der reklame
skiltene er kommet på plass og 
pynter opp. Naturligvis er det 
mye igjen, men med minimal 
interesse fra våre medlemmer 
er det begrenset hva vi kan kla
re.

Vi bør heller ikke forbigå at 
klubbhuset har fått en ansikts- 
laftning. Det er nymalt i løpet av 
sommeren, og det er huskomi- 
teen som har stått for jobben.

Økonomien vår begynner å 
bli merkbart dårligere. Det har

kostet å utføre den jobben vi har 
hatt gående det siste året. Noen 
oversikt over hva treningsba
nen kommer på, har vi ikke helt, 
men den har nok trukket over 
100.000,- kroner til nå. Dette har 
gått direkte av hovedfore
ningens konto. Dette har vi gjort 
fordi vi ellers måtte låne penger, 
som ville kostet oss 15-16 % 
mer i renter m.m. I tillegg har vi 
lagt nytt gulvbelegg isalene til 
omkring 50.000,- kroner. Kost
nadene til drift og vedlikehold 
holder ikke mål med inntektene 
på sommertid, og bl. a. strø- 
mavregningen knekker oss full
stendig - med 43.000,- kroner.

Hovedforeningen har ikke 
andre inntekter enn driftstill- 
skuddet fra kommunen og kon
tingenten. Dette tilskuddet skal 
dekke forsikringer for alle våre 
eiendeler, også gruppene og 
Porsbladet, såmt porto, telefon, 
rekvisita. Trykkingen av Porsb
ladet er dyrere enn kontingen
ten for bladet med annonsene. 
Dette skal også dekkes av øvrig 
kontingent. Hovedforeningen 
prøver også å hjelpe grupper 
som får problemer, som nå 
Håndballgruppa, og yter i første 
omgang lån for å komme aver 
kneika.

Al It dette har jeg tatt med for
di det dessverre er altfor mange 
av våre «medlemmer» som ikke 
skjønner at det koster å drive en 
idrettsforening. Kontingenten 
blir ikke betalt, og når vi sender 
ut purring med tillegg av utgif
ter i forbindelse med den, da
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«En sommer er over,» heter 
det i sangen. Vi har også regi
strert det. Sommeren gjennom 
har håndball-lagene våre igjen 
deltatt i turneringer. Våre aller 
yngste, 10-års jenter, har satt 
seg i respekt over hele distriktet, 
med topp resultater. Det er ty
delig at rekruteringen er sikret, 
og godt er det. Nå når 16-års 
piker har kommet til Landsse- 
rien og damelaget til 4. divisjon, 
må vi ha noen til å gå inn etter 
hvert. At også 12- og 16-års la
gene gjør det bra, er også en 
forutsetning for å klare oss, og 
det ser ut til å gå bra foreløpig. 
Guttene i håndball henger med 
og oppnår av og til meget gode 
resultater. Men, vi har proble
mer - som vanlig - med for dår
lige treningsmuligheter, og da 
er det prisverdig at det går så 
bra som det gjør.

Vi har ikke vært helt heldig 
med vår deltaking i årets Nor- 
vay Cup. Her ble vi slått ut gans
ke snart etter de innledende 
rundene. La oss ikke ta det altfor 
tungt. Vi kommer sikkert igjen. 
Og positivt er det og se at det 
går veldig bra for de yngre la
gene i fotball. Vi trenger å opp
leve slik oppmuntring etter en 
hel ler trist sesong for vårt A-lag, 
fram til BentTommys kanonade 
mot motstandernes mål be
gynte. I skrivende stund vet vi at 
plassen i 3. divisjon er sikret. 
Det så mørkt ut lenge med alle 
tapene, men hvis vi nå lar være 
å tenke på hvor vi eventuelt 
kunne ha vært, dersom, kan vi 
nok leve med det som er.

Sommer er ellers Bingo-tid. 
Det har vært brukbart med folk, 
slik at inntektene vel ikke blir så 
aller verst. Men, hvor er de som 
skulle hjelpe til? Det har vært 
altfor få tilstede mange ganger, 
noe som nok har ført til at inn
tektene er blitt dårligere enn 
den burde være.

Vi har vel merket det før. Når 
resultatene til A-laget vårt er 
dårlig, da mister medlemmene 
våre interessen. Hvorfor er det 
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Porsbladet presenterer:

Nytt fra håndballen
NORGESSERIEN P-16

Ahmed Pirmohammadi

Teddy

For første gang i Porshåndballens 
historie er et porslag med i Landsse- 
rien i aldersbestemt håndball, eller 
Norgesserien som det nå heter. 
Med i denne serien er de 16 beste 
P-16 lagene i landet. 12 lag er klare 
gjennom 2 kvalifiseringsrunder, og 
4 lag er automatisk med som de 4 
beste fra fjordårets serie.

Første ordinære runde er allerede 
spilt, med et blandet og noe skuf
fende resultat for våre jenter. Run
den gikk i Husebyhallen i Trond
heim, 6.-7. september. Vi møtte 
Tjølling, Byåsen og Freidig. Det ble 
tap for Tjølling (15-20), tap for Byå
sen (9-11), og uavgjort mot Freidig 
(11-11). Ut fra normale vurderinger 
av vårt lags nivå, burde vi vunnet 
over både Byåsen og Freidig, men vi 
spilte langt under pari i samtlige 3 
kamper.

Ingen subjektiv unnskyldning for 
tapene. Vi spilte svært dårlig der 
oppe, men et særskilt glatt underlag 
i turneringshallen, som var uvant 
for våre spillere, bidro med sitt til de 
negative resultatene.

Apropos dette med hjemme- 
dømming i håndball. Vi opplever at 
dommere i Vestfold, Agder, og nå i 
Trondheim svært ofte favoriserer 
egne lag. Våre egne dommere er i 
utpreget grad mye mer nøytrale, og 
ære være dem for det. Det er jo dem 
som dømmer riktig, selv om vi som 
et lag som turnerer i andre kretser

Det rent psykiski 
en stor rolle.

Når man kommer fra Teheran 
hvor innbyggertallet er ca. 8 millio
ner, kan nok Grenland med sine 
omtrent fortitusen bli et besjedent 
gatehjørne i forhold. Likevel, Vessia 
er nå en gang ikke noe hvilket som 
helst hjørne. Erik Johansen & co. 
har fra første stund sørget for at 
Ahmed skulle finne seg til rette. Selv 
om han kunne skilte med fire me
sterskap i hjemlandet, ville Johan
sen se fireogtyveåringen an, da han

Da vi skal ha boksestevne den 19. 
oktober i Porsgrunnshallen, vil vi 
gjerne ha en smule reklame i 
Porsbladet, og i de blå's halvtime på 
Radio Grenland. Vi tror det vil ha 
stor verdi for oss med hensyn til pu- 
blikumstilstrømningen. Noe vi alle 
vet er at det er forferdelig dyrt å ar
rangere et boksestevne, og da sær
lig internationale. Så dess flere 
mennesker vi kan nå, dess bedre for 
vår økonomi.

Vi skal forøvrig også ha besøk av 
et lag fra vår vennskapsby i Dan
mark. Sønderborg Bokseklubb be
søker oss den 28. desember i Porsg
runnshallen.

AHMED PIRMOHAMMADI
Iraneren som slår et slag for Pors boksegruppe

han etter sin treningsøkt sitter og 
perfeksjonerer sine norsk-kunska- 
per. Lærebøkene er meget fornuftig 
lagt opp, med praktiske spørsmål og 
svar. På sine elleve månder snakker 
Ahmed allerede et meget tydelig 
norsk. Bare en sjelden gang behø
ver vi å omforme våre spørsmål for 
å bli forstått.

Hans karriere begynte i hjemlan
det som sekstenåring. Boksetrene- 
ren hadde tidligere også instruert 
ham i fotballens edle kunst. «Men 
jeg valgte altså boksing, og har ikke 
angret en dag. Her i Pors har jeg 
allerede vært på to stevner, Notod
den og Oslo. Nå håper jeg at som
mer og høsttreningen vil gi nye re
sultater når nye kamper starter i 
oktober.»

Ahmed legger ellers sterk vekt på 
det gode vennskapet han føler med 
blandt annet Geir Østmo. Pors er 
som hans annet hjem. Foruten ham 
selv bor det fire andre iranske ven
ner av ham på Stridsklev. Så han har 
ingen grunn til å kjenne seg ensom 
her i landet.

«Norge er kaldt, javel. Men her er 
jo så mange varme og gode menne
sker», betror han oss, mens vi gjor 
klar til fotografering.

Knut Lundemo

Rune hadde tilda 
serien, og å finne en 
ter» er ikke gjort i en 
Det rent psykiske spilte sikkert også

Håndbaiisesongen er igang igjen. Her representert med vårt yngste lag i 
serien. P. 12. sammen med trener Tone Stene.

4. runde, også i desember, går i 
Eidangerhallen, der vi skal møte 
bekkelaget, Larvik Turn og Stridsk
lev.

5. og siste runde, er enda ikke 
fastsatt med hensyn til spillested, 
men runden går i januar.

Ambisjonene er klare: Vi sikter 
oss inn mot øvre halvdel av tabel
len, det vil si en plass blandt de 8 
beste. Så får vi se om målsettingen 
holder.

Vi sier tvi, tvi, og regner med 
støtte av håndballinteresserte por- 
sere, lørdag 18. og søndag 19. okto
ber.

kom hittil landetfor elleve måneder 
siden. Det har tidligere vist seg at 
slikt ikke har hatt så alt for mye kva
litet i seg.

Men for Ahmeds vedkommende 
viser det seg at gutten er på sterk 
fremmarsj innenfor sin sport. Dess
uten er hans flakkende hotell-tilvæ- 
relse over. Han bor nå i en riktig 
hyggelig to-roms leilighet på 
Stridsklev.

Vi kommer på besøk på en tid da

I den sesongen vi nå går inn i, har 
Thor Skarnes og Erik Johansen vært 
dommere i 25 år. Det har vært 
mange fine turer med en masse fin 
idrettsungdom vi har fått være med 
på i alle disse årene. Jeg kan si at det 
er noe spesiellt å være lagleder eller 
dommer i landskamper. Det er en 
opplevelse man ikke glemmer.

Hilsen Erik Danske

scoret flest mål i 
ny «goaldget- 
håndvending.

blir «straffet» av denne utpregede 
forskjellsbehandlingen.

Ikke desto mindre, dårligere enn 
vi spilte i Husebyhallen, kan vi nep
pe spille. Så vi er opptimister med 
tanke på fremtidige NM-runder.

Allerede 18.-19. oktober, skal Pors 
være arrangører for 2. runde, og vi 
får da besøk fra Flisa (Elverum), 
Sjetne (Trondheim) og Sarpsborg. 
Vi lover allerede da å komme sterkt 
tilbake, og håper på støtte fra POR- 
SERE på tilskuerplass. Som sagt, 
lørdag 18. og søndag 19. oktober, 
sett av tid til å se 4 av landets beste 
P-16 lag spille håndball.

3. runde, i desember, skal vi atter 
til Trondheim.

I skrivende stund vet en at Odd er 
vinner av vår avdeling, og dermed 2. 
div. lag fra neste år. Vi gratulerer 
dem med det. Skuffelsen over at vi 
ikke er laget som rykker opp, har vi 
selvsagt, men høsten har vist oss 
hva som bor i laget vårt, og det er 
mye og glede seg over.

Vårsesongen artet seg lenge som 
planlagt, med to poeng hjemme og 
ett ute. Vi var lenge i rute. Men i en

PORS A-LAG, SESONG 1986
katastrofal runde-kamp mot Snøgg 
på Notodden, brakk Rune Bergan 
beinet, og det sjokket vi da fikk, pre
get kampene etterpå, hvor vi spilte 
langt under pari.

NYTT FRA BOKSEGRUPPA
Vi skal ha et par representanter 

med i Raufossturneringen i år. Dette 
er vel en av de største turneringene 
her i landet for juniorer.

I Pors har vi vel ikke den topp vi 
skulle ønske oss, men vi har mange 
villige gutter som er iherdige på tre
ningen, så vi håper jo på at det skal 
komme en ny Petter eller Per. Vi tror 
at det skal lykkes oss å få frem noen 
gode gutter i nær fremtid. Det går jo 
opp og ned sportslig for alle klub
ber.

Jeg kan forøvrig fortelle at Thor 
Skarnes har deltatt på et Dommer 
og kampleder kurs i Oslo i Norges 
bokseforbunds regi. Dette er et kurs 
som vil bli avholdt hvert år.

Tap mot Buøy (som vi rundspilte 
hjemme i høst) og Odd, uavgjort 
mot Figgjo og Sola hjemme, var 
langt fra etter oppskriften. Opp" 
muntringen fikk vi i Fredrikstad hvor 
vi tapte 3. runde, men hvor vi spilte 
en meget god kamp.

Etter en sommer hvor vi fikk trene 
godt, men hvor en tydelig merket en 
viss usikkerhet i laget, var vi likevel 
opptimistiske foran høstsesongen. 
Et unødvendig tap mot Haugar
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Jeg vil få lov til å takke alle Por- 
sere som husket meg på min 
60-års dag.

Hilsen Erik Danske
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Gå til

(<SStott nærbokhandelen

Alfred Sport
Brødrene Karlsen

BLI KKENSLAGE AVER KSTED

Telefon 51404 — Porsgrunn

PARKRESTAURANTEN

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150
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Kommisjonær for Norsk Tipping A/S, 
Pengelotteriet og Lotto

x BØKER - PAPIR

LEKER - FOTO - GAVER

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE 
VIDEOUTLEIE

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park"

A
S

mens det til idrettsanlegg er avsatt 
fattige 300.000 for samme tidsrom. 
Prioriteringen her er ganske klar, 
men det må være tillatt å håpe på 
større muligheter for idrettsektoren 
uten at de behøver å bli skadeliden
de av den grunn.

Utviklingen i Porsgrunn de siste 
år har dessuten ført til store skjev
heter for de som driver idretts- og 
annet ungdomsarbeid, alt etter hvor 
i kommunen man er bosatt. De fle
ste steder finnes det nå kommunale 
innen- og utendørsanlegg disponi
ble for dette arbeidet, mens vi her på 
Vestsida savner de samme mulig
heter og tilbud for vår virksomhet, 
som vi får påstå er fullt på høyde 
med mye annet sosialt arbeide.

Det burde være klart for våre poli
tikere og medmennesker forøvrig, 
hvilket kjempearbeide som er utført 
gjennom mange år for å kunne gi 
Vestsida-ungdommen de tilbud vi 
tross alt har å tilby. Uten at hundre
vis av tillitsvalgte innen foreningen 
ofret all sin fritid på dette arbeidet.

Når det gjelder 
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

ville vi stått på bar bakke. Det må 
være tillatt, for oss på Vest, å håpe 
på noenlunde de samme tilbud og 
vilkår som i kommunen forøvrig, og 
la meg endelig tilføye, at dette øns
ket omfatter alle aldersgrupper, 
unge som gamle. Det mest skuffen
de er denne taktikken enkelte bruker 
at man setter den ene sektoren opp 
mot den annen. I en velstandskom
mune som Porsgrunn, bør det være 
muligheter for alle grupperinger, og 
ganske unødvendig å mistro andre 
motiver og vilje til innsats for felles- 
skaPet- Hans

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Ulven Bok og Papir
STR1DSKLEV SENTER • 3900 PORSGRUNN 

TELEFON (035) 12 695

Match»
Ungdomsbutikken midt i By n 

Tlf. (035) 52 081 - 3900 Porsgrunn

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

én7 ] 
FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS J

00000000000^9
Skien, tlf 20 903 - Porsgrunn, tlf. 50 779, Brevik tlf 70 454

Porsgrunns Auto A/$
Vallermyrene

året. Beskjedent vil sikkert mange si. 
Javel, men pengene skal skaffes!

Tilbake til dette med å gå nye 
veier. Hva har vi tenkt å gjøre? Selge 
porselensbilder med motiv fra 
gamle Vessia! Sort silketrykk på 
hvitt porselen med gullramme. 
Format: 15x15 cm. Gjør her opp
merksom på at bildet som brukes i 
Porsbladet bare er ment som en il
lustrasjon. Bildet vil bli trykt i et 
opplag på 600, og vil utvilsomt kun
ne bli et samleobjekt. Serien vil be
stå av fire bilder over like mange år. 
Prisen: Kr. 150. Salgstid: Fra ca. 15. 
november. En julegave kanskje? 
Fortjenesten vår er det selvfølgelig 
vanskelig å si noe om nå. Alt av
henger av hvor mange bilder vi får 
solgt. Håper på å få solgt alle 600. Vi 
ber derfor alle medlemmer av Pors 
om å støtte oss i vårt arbeide, ved å 
kjøpe våre bilder. Støtt oss slik at vi 
kan fortsette med å drive positivt 
idretts og ungdomsarbeide!

Pors Håndballgruppe

ihOv® veier til bedre økonomi 
mulighet til å skaffe seg store faste 
inntekter, eksempelvis bilettintek- 
ter, store sponsormidler osv., er 
henvist til kakebasarer, tilskudd fra 
gruppebingoer, lotterier, trenings- 
avgifter o.s.v. o.s.v. Eller vi kan gå 
med tiggerstaven rundt til fore- 
tninger og firmaer, for om mulig å få 
dem til å støtte oss med noen kro
ner. Eller vi kan gå med tiggerstaven 
til hovedforeningen å be om lån, for 
deretter å be om utsettelse på tilba
kebetalingen fordi vår økonomi ikke 
strekker til. En ikke ukjent situasjon 
vil de fleste si. Nei desverre, det er 
ikke det.

Hva gjør vi så? Jo, vi må forsøke å 
gå nye veier. Hvem er vi? I dette 
tilfelle er det Pors Håndballgruppe. 
En gruppe som i dag aktiviserer ca. 
150 aktive, fordelt på 11 lag i krets- 
serien, 1 damelag i 4. divisjon, samt 
et stort antall 6-10 åringer som ikke 
spiller seriehåndball. Koster alikevel 
endel kroner til cuper o.s.v. Vårt 
budsjett ligger på ca. 200.000 kr i

Idrettshall på Vestsida
Det var nok ikke bare formannen 

vår som ble skuffet og motløs når 
Kommuneadministrasjonens for
slag til langtidsbudsjett ble kjent. En 
fikk inntrykk av at hele Vestsidas 
befolkning reagerte på samme må- 

(te. Det kan ikke være anstendig po
litikk å bevilge en million kroner til 
forbredende arbeide vedrørende 
idrettshall på budsjettet for 1986, for 
så å kutte det hele ut i langtids
budsjettet, som løper fram til 1991! I 
skrivende stund ser det heldigvis ut 
til at et flertall av de folkevalgte vil 
sørge for å få anlegget inn på prio
ritert plass igjen. Beklagelig er det 
når enkelte hevder den uriktige på
standen at dette vil få konsekvenser 
for eldreomsorgen og andre sosiale 
tiltak i kommunen.

Hvis man tar for seg tallene for de 
fem årene langtidsbudsjettet om
fatter (1987-91), vil en se at helse- 
sosial- og eldreomsorg er tilgode
sett med ca. 34 millioner i tiltak og 
nyanlegg (ikke drift). Nye barneha
ger er tilgodesett med 24 millioner,

Ingen som driver med, eller har 
drevet med foreningsarbeide de si
ste åra, har vel kunnet unnga å regi
strere følgende: 1) De aller fleste 
grupper i foreningen sliter med dår
lig økonomi. 2) Penger henger ikke 
på trær.

Det er vel neppe noe arbeid innen 
foreningen som er så tidkrevende, 
slitsomt og trasig som dette å skaffe 
tilveie penger til drift av foreningen. 
De «små» gruppene i foreningen, 
det vil si de gruppene som ikke har

/yJORGEN i
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (035) 95888

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

gA V

1L il.
XB I Vestregt. 14

< . s PORSGRUNN
■

sen *
Telefon 51632 — 3900 Porsgrunn
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også generalprøven på «Julius- 
oppvisningen» i Kristiansand.

I
I

det på kroppen selv, og deretter 
komme med dommen.

Alle er hjertlig velkommen.

I.
I

TUR 25.10.86.
Høstens Oslotur går av stabelen 

25.10.86. Da skal vi på omvisning i 
NRK. Om kvelden harvi bestillt bord 
på resturant HUMLEN, der Wenche 
Myhre underholder. Ellers regner vi 
med å ta en tur til Aker Brygge, for å 
se på det nye som er der. Når dette 
leses vet vi ikke om vi har flere bi
letter igjen, men vis noen er interes
sert så ta kontakt med turngruppa. 
Bilettene er fortrinnsvis til med
lemmer, men dersom det er biletter 
igjen, kan andre få kjøpt.

TRIM/KOSTYMEFEST
Fredag 21. november, arrangerer 

vi trim/kostymefest igjen, med 
samme opplegg som i fjor. Vi håper 
på god oppslutning.

Vi kan bare gjennta instruktørenes 
ønske: Flere gutter og jenter på 
mandagene, fra kl. 16.30 til kl. 17.30, 
i gymsalen på Vestsiden skole.

HOL
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PRORGRAM FOR HØSTEN
Turngruppa starter opp igjen man
dag 1. september. Vi håper å få se 
nye ansikter i salen i høst. Nye og 
gamle medlemmer skal være vel
kommen til trim og gøy i gymsalen.

På partiet for gutter over 9 år, har 
vi fortsatt plass til flere, der kan det 
bli plukket ut gutter til konkuranse- 
partiet, dersom det kommertalenter 
og interessen er tilstede.

På pikepartiene 9-12 og 13-16 år 
har vi også plass til flere. I 1987, er

Fra det nye turnpartiet «gøy i gymnastikksalen».

Den tilmålte timen gikk unna med 
stafetter, trampette og kanonball. 
De som hadde møtt fram til denne 
første «Gøy i gymnastikksalen» 
hadde det ihvertfall «kjempegøy».

slik: «Har du sett noen reker fare 
forbi?» Det er jo synd at vi ikke kan 
gjøre noe med været. Flere av del
tagerne hadde med seg gitar.

Mfeanger hadde vi også med, så det 
^ble både sang og dans etter en 

rundtur på fjorden. Også denne 
gangen en hyggelig tur for ca. 40 

deltagere- Ragna

det også Ungdomslandsturnstevne 
i Mandal, en fin ferieby med topp 
turn- og gymnastikkmiljø. Dette er 
for gutter og jenter fra 13-16 år. El
lers blir det kretsturnstevne for alle 
over 9 år. Det er Eidanger som står 
som arrangør.

Vi prøver oss igjen med «lett 
trim». Det er beregnet på «godt 
voksne», og personer som ikke øns
ker for hardt tempo

Så har vi trim og mosjon for Da
mer og Herrer. Vi ønsker oss flere 
mannfolk. Dersom det er ektepar 
eller enslige som ønsker å trimme, 
så møt opp på tirsdager. Vi prøver å 
kjøre variert styrke- og kondisjonsp- 
rogram og bevegelighetstrening. 
Alle jobber i det tempo de orker. Det 
er ikke prestasjonsjag. Veldig ofte er 
mannfolka redde for å trimme 
sammen med damer. De er redde 
for å dumme seg ut, har vi følelsen 
av. Atter andre tror det bare er «vif- 
ting». Hvorfor ikke møte opp å føle

STEVNER
Årets kretsturnstevne for de 

yngste, ble arrangert på Rjukan, 1. 
juni.
Under dette stevnet deltok vi med 
«bare» 33 deltagere. Hvordan skal vi 
få flere til å være med på barne- 
turnstevner?

Av de 33 var det 8 gutter. Følgen
de fra Pors fikk utdelt7-års medaljen 
på banen: Helle Flåtsund, Kjell Nil
sen og Tor-Øivind Ødegård.

Kretsturnstevne for voksne, ble 
arrangert søndag 8. juni av IF ODD, 
med deltagere fra Vestfold, Buske
rud og Telemark. Fra Pors deltok 
hele 58 turnere, og vi var den største 
troppen fra Telemark.

Under lenkeutdelingen på banen 
fikk bl. a. Grthe Hartvigsen lenke for 
å ha deltatt på 40 stevner. Vi gratu
lerte med den flotte prestasjonen! 
Vi må også nevne at Pors hadde 
eget program som de utførte på ba
nen. Ragna hadde laget program- 
met, og var selv instruktør. Vi syntes 
det gikk kjempefint, og at det var 
gøy, selv om vi var svært nervøse 
før vi gikk ut på banen. Dette var

net onsdag ettermiddag, var sta
dion helt full av deltagere, og 
mange flotte faner, måtte være litt 
av et syn.

Som tidligere nevnt skulle Pors 
også være med på «Julius-oppvis- 
ningen». Dette var en forenings- 
oppvisning som alle de deltagen^ 
kunne melde seg på. Bare en forenf 
ing kunne vinne. Alle de andre 
skulle bli nr.2. 16 foreninger deltok i 
denne spesielle konkurransen som 
gikk innendørs. Hallen var stappfull 
av publikum, og det var ikke fritt for 
at nervene var litt på høykant. Vi 
gjennomførte ganske bra, og selv 
om vi ikke ble nr. 1, var det kjempe
gøy og en stor opplevelse for oss 
alle. Søndag var det avsluttning. Vi 
måtte rydde og pakke før vi satte 
nesen mot Porsgrunn igjen.

..............

TURNGRUPPA - EN GRUPPE MED MANGE NYE IDEER l JUBILEUMSÅRET t

LANDSTURNSTEVNET I KRI
STIANSAND 25.-29. JUNI 1986.

I strålende sol og stekende varme, 
reiste vi nedover til Kristiansand. 
Noen reiste nedover allerede tirs
dag, men resten kom onsdag. Alle 
sammen i private biler. Tilsammen 
deltok vi med 44 turnere.

Vel fremme i Kristiansand ble vi 
innkvartert i student leiligheter og 
på skoler. Noen bodde i hytte og 
noen i campingvogn, men alle 
sammen var godt fornøyd med bo
stedene.

Den største gjengen lå på Sjø- 
strand skole v/Møvik. Denne skolen 
lå bare 5 min. fra sjøen, men til 
gjengjeld langt fra byen der tre
ningen skulle foregå. Men siden vi 
hadde privatbiler, ordnet dette seg 
greit. Dagene var fullt besatt med 
trening og oppvisninger, men inn
imellom fikk vi rikelig anledning til å 
nyte sola og badevannet.

Tilsammen var det over 5000 tur
nere, så da stevnet ble offesielt åp-

BÅTTUREN
Den 13. juni, dro vi fra Brevik med 

ferje. Været var ganske bra, men en 
noe kald vind. Det var bare så vidt at 
rekene vi hadde med oss traff mun
nen. En av deltagerne uttalte det

Gøy i 
gymnastikksalen

Det er en kjent sak atturn i de siste 
årene har hatt vanskeligheter med 
rekruteringen, og da spesiellt på 
guttesiden. I konkurranse med ball
idrettene er det som oftest turn som 
er den tapende part. For om mulig å 
bøte på dette, startet turngruppa, 
mandag 29.9., opp med et nytt til
bud til jenter og gutter i alderen 9 år 
og oppover. «Gøy i gymsalen» had- 
Ide man kalt det.

Porsbladet var tilstede denne 
første kvelden i gymsalen på Vest
siden skole. Sammen med instruk
tørene Heidi Henningsen, Kjersti 
Knutsen og Svein Norling, var det 
møtt opp 12 gutter og 1 jente. Et noe 
skuffende antall, men endel av for
klaringen til dette ligger nok i at 
mange unger denne uka deltar på 
en skoleleir. Vi ønsker oss flere del
tagere og spesiellt flere jenter, sier 
instruktørene.
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Enda et nytt parti er startet opp. Jazzgym for jenter fra 12 til 16 år. Treningen 
foregår i gymsalen på Vestsiden skole, tirsdag kl. 18.45, og torsdag kl. 18.30. Det er 
etterhvert blitt god tilgang på jenter. Instruktør er Bodil Nilsen.
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Det som betyr noe i SPORT
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Til Porsbladredaksjonen
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PORS SERVICE SENTER
Eie oø Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

Stedet med Shell-service Shell bensin og olje 
Vi vasker Deres bil med automatvask og underspyler 

Rekvisita og kiosk i stort utvalg 
Tank døgnet nindt med minibank

Vestregt. 12 - 3900 Porsgrunn 

Tlf.: (035) 53 080

Jan Magnussen og Thrond Kjellevold

Vi gir klubbservice til alle 
uansett idrettsgren.

Håper med dette at vi har ryddet 
av veien eventuelle misforståelser, 
og på et godt samarbeide for frem
tiden. D .Red.

Marit Jansen prøver seg her på en 
av de nye øvelsene «Basketball». 
Marit er en av våre trofaste merke- 
tagere.

Jeg vil gjerne få takke fotball- 
gruppa for oppmerksomheten.

Tor Svennungsen

Kom i form 
Tren for idrettsmerketPUMA ER KVALITET.

Tysk grundighet er nøkkelordet til Pumas store suksess 
verden over. Et bedre skotilbud finnes neppe. I Puma sko- 
serie 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!

ERKVAinn

Vi synes Porsbladet gjør for lite 
for å dekke våre arrangementer. Det 
hadde vært fint om dere kunne væ
re tilstede ved våre arrangementer 
og da gjerne ta noen bilder o.l.

Redaksjonen svarer:
Dersom det er slik at turngruppa 

mener at vi gjør for lite for å dekke 
deres arrangementer, er vi de første 
til å beklage dette. Når det er sagt, 
synes vi at Turngruppa, liksom vi, 
tar sin selvkritikk.

Helt fra første møtet har vi gjort 
klart uttrykk for at vi gjerne dekker 
gruppenes aktiviteter med stoff og 
bilder. Men for oss er det umulig å 
følge med i alle gruppenes aktivite

ter ut fra f.eks. annonser i avisene. 
Avtalen mellom oss og gruppene 
var at gruppene skulle kontakte oss 
om arrangementer de ville vi skulle 
dekke. Dette har vi gjentatt gang på 
gang i hovedstyret, der også turng
ruppa er representert. Skal vi kunne 
lage en lesbar avis, er vi avhengige 
av denne kontakten.

Til Turngruppa: Beklager, men vi 
har ikke hørt et ord fra dere. Ikke et 
eneste ord om arrangementer dere 
ville vi skulle dekke. I Porsbladet nr. 
1 -86, laget vi på eget initiativ, en 
artikkel om Ragna og nøstene, i 
tekst og bilder.

Forøvrig: Når det gjelder stoff til 
Porsbladet fra gruppene, er turng
ruppa en klar ener.

(L(IpI
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Fra venstre: Reidun WUdhauer 
(kruset), Fine Hansen (mini sta
tuett), Marit Nordli Jansen (sta
tuett), Tulle Skjelbred og Else Grot- 
nes (begge mini statuett).

☆ Klubbservicekort til alle 
Pors medlemmer.
Dette gir deg %-erpåalt 
klubbmateriell du måtte 
trenge. (Shorts, sko, 
joggedresser, turn etc.)

b. SPESGML- •
9 IlLIBrø :

☆ Vi har til enhver tid i
spesialtilbud på sports- ]
materiell fra merke- ]
leverandører. ]

Det finnes en gruppe innenvår 
forening som ikke nyter godt av de 
store oppslag i aviser og media for
øvrig, men som likevel gjør en inn
sats i idrettsarbeidet som det står 
respekt av. Jeg tenker her på Trim 
og Idrettsmerke-utvalget, som hele 
sommeren er i sving for å hjelpe de 
mange merketagerne. De siste åre
ne har 70-80 av våre medlemmer 
fullført sine prøver fra starten med 
idrettsmerket i bronse og til toppen 
med «Hedersbeviset», som forel
øpig bare er tildelt en person, nem
lig Andreas Skilbred. Hvert år ar
rangerer Telemark Idrettskrets en 
tilstelning for utdeling av statuetten 
og de høyere utmerkelsene. Dette 
arrangementet har de siste årene 
vært lagt til Morgedal, hvor utde
lingen er foretatt oppe ved Sondre 
Nordheims fødested, øverst i byg
da. Et skikkelig opplegg hvor man

A

og
mO

ff

Det engelske landslaget velger år etter år UMBRO-mate- 
riell. 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 legge til 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 idrettstøy.

drettsmerke-prøvene
starter en natursti ved Morgedal Tu
risthotell, for så å ende opp i tunet 
på Øverbø. En trimtur, med innlagte 
oppgaver som deltagerne setter 
stor pris på. Selve utdelingen er lagt 
til en lørdag, men med anledning til 
et rimelig Week-end opphold på ho
tellet for de som måtte ønske det. 
Dette var det også noen av Porserne 
som benyttet seg av, og fikk en avs
lappende helg i ypperlig vårvær.

De som fikk utmerkelser utover 
bronse-, sølv- og gullmerket, var 
følgende: Statuetten: Marit Nordli 
Jansen, Per Boye Abrahamsen og 
Ivar Kristiansen. Kruset:Reidun 
Wildhauer og Stine Stenkvist. Mi- 
niatyrstatuetten: Else Grotnes, Hil
dur Grønbech. Fine Hansen og Tulle 
Skilbred.

umbro

/i

.får du hos oss!-------- --------------------------------------------

BALL ®SPORT t

bi
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Dugnad i Rugtvedtkollen

?

Konkurransepartiet

DET ER DE SAMME SOM GÅR IGJEN

It

Porsbladet tok seg en ettermid- 
dagstur til Rugtvedtkollen. Hadde 
hørt rykter om dugnad. Nå dro ikke 
vi dit fordi vi mente at dugnad i 
Rugtvedt er noen sensasjon. Snare
re tvert imot. Det er vel neppe noe 
sted det legges ned flere dugnads- 
timer enn netopp her. En gjeng var i 
travel aktivitet med å støpe funda-

mentertil nye bommer overveien til 
bakkene og Solmyrås. En helt ute 
ved Ånnerødveien og en ved var- 
mebua. Hvorfor dette plutselige be
hovet for å stenge av her med ikke 
mindre enn to bommer ville vi vite. 
Forklaringen var enkel den. Etter at 
veien til Solmyrås ble utbedret, er 
denne veien blitt en populær kjøre-

Når det gjelder tidspunkt for stev- 
netabell-trening, blir det satt opp 
timeplan for dette senere.

Husk!!
Innlevering av stoff til 

nr. 4/86, 28.november.
Red.En siste ting: Deg selv. Kansk

je vil du oppdage at et større

engasjement også aktiviserer 
deg selv. Idrettslaget er så meget 
mer en bare poengjakt. Du kan, 
for du vet ordet av det, befinne^» 
deg midt i et hyggelig fellesskap. 
Det var ikke så skremmende å ha 
et verv likevel. lallefall ikke så 
mye som du hadde trodd.

La oss ikke miste gode tillits
menn ved å slite dem ut.

KNUT LUNDEMO

Turngruppa...
Forts, fra side 9

strevsomt folkeferd, og de vil 
nok klare det.

Det har nok vært mye surt jeg 
har kommet med i denne infor
masjonen. Men det er gjort i et 
håp om at dere medlemmer skal 
forstå at vi er avhengige av at 
alle støtter opp. Dette er en ap
pell til dere alle, som fortsatt 
tenker positivt om foreningen 
vår, vær med å gi av deres egen 
arbidsinnsats på et eller annet 
felt eller støtte opp økonomisk. 
Når flere står bak, er det mye 
lettere å jobbe for dem som tar 
på seg det ofte utakknemlige å 
skulle sitte i ledelsen for hele 
foreningen eller for en av grup
pene. Vi håper på respons.Duddi

JULEMESSE
Julemesse skal vi ha i år også. Det 

blir en gang i begynnelsen av de
sember. Vi håper på mange fine 
håndarbeider. Dere kan ta kontakt 
med Ragna, om dere vil lage noe. 
Alle bidrag mottas med takk.

Sigrunn

Torsdag:
kl. 16.30 Piker 9-12 år
kl. 16.30 Foreldre, barn 3-5 år
kl. 17.15 Nøster gutter-piker 6-8 år
kl. 18.30 Piker 13-16 år
kl. 20.00 Rytme-gym damer

Til Porsbladet
Sommeren er nu over og senior- 

klubben er nu i sving, og har be
stemt sine sammenkomster for hø
sten og vinteren. Etter anmodning 
og ønsker fra flere av våre med
lemmer hvor koselig det vil være 
med en Week-end tur til et høyfjels- 
hotell, arrangerte seniorklubben en 
Weekendtur til Usterdalens Høy
fjellshotell, den 19.9.86. Men av en 
medlemmsstokk på over hundre 
meldte det seg bare ti stykker.

Det første åpningsmøte er be
stemt til fredag den 10.10.86. Neste 
møte blir fredag den 7.11.86, og ju
lemøtet lørdag den 13.12.86. En vil 
herved anmode alle våre medlem
mer om å støtte opp om våre sam
menkomster, da blir det lettere for 
styret å arbeide. $

Anders Åsland og Hans Dammen, under dugnadsarbeidet i Rugtvedt.

Formannen...
Forts, fra side 3 
finner man fram den første ut
sendelsen. Vi synes det er di
rekte smålig.

La oss forøvrig ta med at 
pensjonister, de over 67 år, altså 
de som mottar folketrygd, ikke 
førtidspensjonerte, uføre
pensjonerte,om ikke økonomi 
og uførhet tilsier det, betaler en 
lavere kontingent. Mer følger vi 
altså datoen og håper at våre 
medlemmer forstår det. Kon
tingenten for våre pensjonister 
har heller ikke vært hevet de si
ste 4-5 år, noe vi vel må gjøre 
neste gang for å følge opp in
deksen.

-Vi skulle gjerne hjulpet, men 
dessverre datt...

Det er et gammelt utsagn at 
den vesle bekken kan bli til en 
flod om flere små elver kommer 
til. Tenk på ditt ansvar for ditt 
barn på denne måten. Foreldre 
er egentlig selve ryggraden i en 
idrettsforenings junioravdeling. 
Kom å se selv hva du betaler for. 
Kanskje vil du også få et annet 
syn på kontingenten du synes 
var i høyeste laget.

Foreningen selv, i dette tilfelle 
Pors, vil også ha utbytte av å 
treffe de håpefulles opphav «in 
person». Man kan f.eks. få snak
ket litt direkte med hverandre 
om ting som ikke alltid er like 
hyggelige. Det forsvinner et og

ke en tradisjonsrik turngruppe som 
Eidanger lenger noe parti for gutter. 
Konkuransepartiet i Pors er lite, men 
gruppa håper på å kunne rekrutere 
talenter fra det nystartede partiet 
«Gøy i gymnastikksalen». Øvelsene 
som ble vist under treningen tyder 
ihvertfall på at det drives godt in- 
struksjonsarbeide, men med altfor 
få deltagere på treningene, desver- 
re.

Det vi i hverfall kan være sikre 
på er at de vil bli krevd mye av 
oss selv, om vi skal makte ut
byggingen. Men Skiavde- 
lingens folk har alltid vært et

I grunnen er det forebyggende 
arbeid blandt ungdom å få sitt 
barn med i en idrettsbevegelse. 
Ja, naturligvis i en hvilken som 
helst annen forening også, selv
sagt. Men altså idrett:

Ta litt selvkritikk i denne sa
ken. Den unge gutten eller jenta 
di har kommet vel med, og tre- 
ningskveldene går sin skjeve 
gang. SKJEVE fordi både trene
re og tillitsmenn ofte er så altfor 
få i forhold til alle oppgaver som 
er å løse.

Hjemme går en mor og far som 
tenker: -Ja, nå er min sønn/dat- 
ter i trygge hender. Vi slipper å 
tenke mer på den saken. Sports
klubber er av og til de reneste 
barneparker for «foreldreløse» 
barn. Fordi disse foreldrene 
sjelden og aldri viser seg når annet ^ra garderobene, bl.a. 
klubben trenger hjelp. Alltid er 
det noe i veien når de blir spurt.

vei for ungdommer med biler ut
styrt med firehjulstrekk. En biltype 
som i den senere tid er blitt veldig 
populær. Ikke bare veien, men også 
unnarennet til bakkene blir brukt 
som treningsbane. Tydelige bilspor 
var bevis for dette.

Hva med kostnadene? Det er inn
gått en avtale mellom Asbjørn 
Rugtvedt, Sentralkomiteen, Stiftel
sen Solmyrås og Pors om en deling. 
Ordningen er jo av felles interesse.

En tur til Store Rugtvedt for å se 
på den nye tråkkemaskinen fikk vi 
også tid til. Den gamle tretromme- 
len er byttet ut med store bildekk. 
Selvkonstruert selvfølgelig.

Etterpå var det kaffe. Servert i den 
nyoppussede varmebua. På opp
slagstavla her var det hengt opp bil
der fra innvielsesfesten. Det var 
trangt rundt bordet for å få plass til 
alle som hadde deltatt i dugnaden. 
Kaffen var god den.

Etter besøket på dugnadskvelden 
i Rugtvedt, var det en tanke som slo 
oss. Er det her noe av hemligheten 
bak den gode oppslutningen om 
dugnader ligger? Dette å skape et 
miljø rundt det. Kanskje andre 
grupper i foreningen har noe å lære 
her? høl

Konkurranseturnerne under trening 
av Svein Norling. Her K. Amundsen 
1 fingen.

Til tross for liten oppsluttning om 
dette partiet, kunne instruktøren 
Svein Norling fortelle at Pors lå for
holdsvis godt ann når det gjelder 
Qutteturnere. Eksempelvis så har ik-

Tirsdag:
kl. 16.30 Piker 9-12 ar

TIMEPLAN 1986/87
Mandag:
Kl. 16.30 Gøy i gymnastikksalen, 
gutter og jenter fra 2. kl. og oppover. 
Kl. 17.00 gutter 9 år og oppover 
kl. 18.30 Dame mosjon
Kl. 19.00 Lett trim (godt voksne), i 
den nye gym salen på Klyve skole, 
innstruktør: Wivi Ann Gundersen 
kl. 20.00 Dame mosjon

D Så for å gå over til noe annet. 
På siste årsmøte ble det vedtatt 
at Hovedstyret kunne søke om 
tippemidler til utbygging av 
Rugtvedtkollen. Det er nå gjort. 
Kostnadsregningen sluttet på 
842.000,- kroner, og vi har fått 
tilsang på et lån på 200.000,- 
kroner. I neste nummer skal vi 
se litt mer på hvordan arbeidet 
er tenkt utført, og hvordan mu
lighetene for tippemidler ser ut 
til å bli.

Kl. 19.30 Trim-mosjon herrer og 
damer med Ragna Lorentzen 
kl. 20.00 Piker 13-16 år
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DAMEGRUPPAS MANEKENG OPPVISNING Butikken i P.P. sentret

Kjempeutvalg i gaveartikler

A
Storgt. 101

i

QÅ til

Heddi Olsen i koleksjon fra Smiths konfeksjon. SKIENSKIEN

BRUK FAGMANNEN

i

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

ASDR^innsLnsD

Eneforhandler

Sperialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 — 24 221

Butikken med 
atmosfære og 

særpregJERNVARER - MALERVARER 
GULV- 0G VEGGBEKLEDNING.

VINDUER - DØRER - GLASS 
SPEIL - INNRAMMING

Kommisjonær for 
Norsk Tipping 

og Lotto

Godt utvalg i garn, 
baby- og småbarnstøy

klær i en fart, ut igjen, smile og føre 
oss som best vi kan. Forretningene 
er svært fornøyde med den jobben 
vi gjør.

av border, koke kaffe og legge alt til 
rette.

Damene våre som går manekeng 
har ingen form for lønn. De får greie 
seg med en blomsterbukett hjem, 
og en hjertelig takk for innsatsen.

Til slutt vil jeg få rette en hjertelig 
takk til Tor Svenungsen, som trofast 
stiller opp og spiller for oss.

Formannen

DRESS- 
MANN:

HUNDRE 
OG EN

KIOSKEN

HANDELSTORCET SKBi
STORGT. 128 PORSGRUNN

STEINAR SKRETVEIT
Krantransport

KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

Vestregt. 16 tlf. 55 893

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

Tone EHefsen viser elegant habitt i skinn fra Bunt
maker Bakstad.

Pors A-lag... ~
Forts, fra side 4
hjemme var starten. Vi ledet 2-1 til 
langt uti 2. omgang, men det holdt 
ikke. Tap mot Staal og Stord fulgte.

På trening kunne vi i den perioden 
merke en viss spillemessig fram
gang, og i utekampen mot Grane 
fikk vi en viss utløsning, 5-0 etter fire 
scoringer av Bent Tommy. Fra da av 
har høsten vist oss hva det bor i la
get. Periodevis har vi spilt meget 
godt ute på banen, og scoringene 
har kommet Formen ser ut til å bli 
bedre og bedre, og de to juniorene 
som har spilt hele høstsesongen,

Alt i alt må en si høsten har vært 
en positiv tid for A-laget. Vi har vist 
at vi kan, og at vi er istand til å spille 
god fotball og score mål. Laget er 
blitt fornyet mye i løpet av se
songen, flere spillere har fått lang
tidsskader, men bør være klar til ne
ste sesong, kanskje med unntak av 
keeper Geir Arntzen.

Vi får håpe alle spillerne fortsetter 
neste sesong. Da tror jeg vi virkelig 
har grunn til å glede oss til god fot
ball av A-laget på Pors stadion.

Roy og Lars

Damegruppa har enda en gang 
hatt manekengoppvisning på Pors 
Klubbhus. I år med tekstiler fra 
Smiths damekonfeksjon, og skinn 
og pelsvarerfra buntmaker Bakstad.

Vi prøver også, skape en hyggelig 
ramme rundt arrangementet ved å 
servere kaffe og kaker. Noen kroner 
blir det i kassa også.

Vi er ikke proffe manekenger noen 
av oss, men det går greit. Skifting av
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Erik Steen Olsen og Bent Tommy 
Larsen, spiller allerede som erfarne 
A-lagsspillere. Begge har jo trent 
med A-laget hele sesongen. Våre 
mer rutinerte spillere har vist et 
ansvar som det står respekt av i 
høst. De er flinke til å ta komman
doen på banen og er ofte ekspo
nenter for vår ett-touch fotball, som 
må være framtida for oss. Ubetinget 
ros av ass. landslagtrener Bjarne 
Berntsen etter Figgjo-kampen for 
vår måte å spille fotball på er jo po
sitive og verdifulle ord å ta med seg 
videre.

GLASSMESTER
OLAF A. THORESEN A/S

Torvgaten 12 - 3900 Porsgrunn
Bokholderi - verksted - forretning

Telefoner (035) 55313 - 5531

Vestsiden
Blomsterforretning

Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger 

i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi 

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

'/l BRINGER Ring telefon 035-96 913

® Handeland
WP GARTNERI

r (150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

RADIO&TV
Storgt. 92 Porsgrunn Tlf. 035/55 479

Det ligger mange timers aarbeide 
og forberedelser bak en slik oppvis
ning. Først skal det prøves tøy. 6-8 
habitter til hver «manekeng». For 
dem som ikke skal vise klær, er det å 
møte opp tidlig på Pors for dekking
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Mote - og fritid

Tipping - Video - Lodder

Rikstoto

rfp POBSGKUND
M-4 Pbrsgrunds Porselænsfabrik A/S

Myklebust Offsettrykker), Porsgrunn

UNI

Kvalitet ti fomoffig pris 
et nytt, europeisk 
toppnnerke

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

©fc^glfcri
HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN

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

Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme pølser.

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 - Porsgrunn

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

Saturn leveres som hvitt kaffe- og middagsservise, 
og er utfort i ekte feltspatporselen.

BJøRNSTAD
TO. 52 462 
??ORDF.i<TORGET
JØNHOLT GARTNERI
TO. 51 344

SATURN
ET NYTT SPENNENDE

SERVISE FRA PORSGRUND

Bol- 
forakoing

r. numme’s
blomstersenter

FORSIKRING
Norske Folk Norges Brannkasse 

- forsikrer alt du er glad i

GÅ TIL

«BUSSE» 
på Vessia 

Tlf. 51 729

Din lokale INTERSPORT- forhandler - uslåelig på hjemmebane. 

L NIHiSSS o Meieritorvet - Telefon (035) 52 102
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