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Det nærmer seg raskt en ny
julefeiring. Utrolig at vi har
kommet gjennom nok et strev
somt år.
I løpet av året har vi greid å
gjøre ferdig en ny treningsbane.
Lysmastene er kommet opp, og
i skrivende stund er det like før
lyset blir koblet til. Ballfangerne
mot gata er også snart på plass,
og dermed skulle alt ligge til
rette for at fotballfolket får de
beste treningsmuligheter som
kan skaffes. Det er ikke mange
klubber som eier to treningsbaner med lys, og vi håper at re
sultatene etter hvert vil vise seg.
Men noen billig fornøyelse har
det ikke vært.
Der er helt tydelig at økono
mien er og blir det store spørs
målet. Alle gruppen prøver å
skaffe seg noen ekstra slanter
ved sine juleutlodninger, brikkesalg, julemesser, bildesalg
m.m. Oppfinnsomheten trekkes
inn, og vi håper det gir et over
skudd til videre drift.
Bingo er en sak for seg. Den
går sin gang med mer eller
mindre fulltallig fremmøte fra
gruppenes side. Stort sett har
det gått bra, men enkelte
ganger har det vært rovdrift på
enkeltpersoner. Av overskuddet
på bingoen har hovedfore
ningen hittil overtatt 10%. Hovedstyret har gjort et vedtak om
at dette skal heves til 15%, mu
ligens må det mere til. Pr. skri
vende stund er hovedfore
ningens kasse nemlig bunnskrapet. Vi har ikke lenger noen
mulighet til å yte hjelp i noen
retning. Anleggsutgiftene og
driften av stadion denne som
meren har tappet oss helt. Her
må vi nok lage en grenseopp
gang med fotballavdelingen.
Men bingoen er altså god å ha,
og den vil fortsette i det nye året
med nye arrangører.
Årsmøtet er fastsatt til man
dag 26. januar. Her vil vi først og
fremst ha de faste postene med
beretninger og regnskap, samt
valg. Videre vil det bli lagt fram

I redaksjonen:
Helge Olsen
Bjarne Halvorsen
Knut Lundemo

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn

forslag og eventuelt oriente
ringer. En av sakene vil bli en
orientering om Rugtvedtkollen.
Som nevnt i forrige utgave av
bladet, har vi søkt om tippe
midler, noe som ble godkjent på
årsmøtet i januar. Saken er
sendt videre, og vil bli fremmet
for STUI, 1. desember. Ettersom
etterslepet på søknader er blitt
enormt stort, kan vi ikke regne
mednoen bevilgning for inne
værende år. Dette fører til at
midleneførst vil bli tilgjengelige
i 1988. Vi har problemer med å
finne ut hvordan vi skal klare å
finansiere utbyggingen inntil
midlene foreligger, men håper
vi skal finne en løsning.

Nå har det imidlertid dukket
opp interesante tanker eller
planer. Skiforbundet er i bildet
via STUI-midler med plastbakke-planer. Rugtvedtkollen har
rette størrelsen. Dessuten ligger
den like ved Telemarksbakken,
noe som vil gjøre Rugtvedtområdet til et skisentrum. Det vil
kun bli en plastbakke i et distrikt,
og her er det mulig å finansiere
hele utbyggingen ved inntekter
fra hoppere fra hele Østland
sområdet. (Som opplysning kan
vi bringe at Granåsen ved
Trondheim har tatt inn hele
150.000,- i avgifter denne som
meren.) Tenk ellers hva kiosksalg kan innbringe, og hvilken
rekrutering kan vi ikke få. Forøv
rig vil STUI kunne dekke halv
parten av kostnadene til pla
sten. Etter hovedstyrets oppfat
ning vil dette absolutt være en
vei å gå, og skiavdelingen har

fått fullmakt til å arbeide videre
med å innhente opplysninger,
anbud m.m.
Det arbeides ellers med pla
ner om idrettshall. Vi har vært i
kontakt med eieren av området
bak tribunen, og mulighetene
for kjøp er absolutt til stede. De
videre planene får heller kom
me i en senere utgave.
Og ettersom dette er årets si
ste utgivelse av Porsbladet, og
ettersom formannen er på valg
på årsmøtet og har sagt nei til
gjenvalg, vil jeg gjerne takke for
mange hyggelige år, slitsomme
år, interesante år. Det vil ganske
sikker bli rart ikke lenger å ha
hovedansvaret for svært mye i
foreningen, men jeg tror jeg
trenger en pause. Så får jeg
heller se om pausen gir nye
krefter og lyst til mer innsats se
nere.
En riktig god jul til alle med
lemmer og lesere.
Duddi

KONTINGENT
Vi minner om kontingen
ten for 1986. Det er frem
deles mange som ikke har
betalt. Benytt den tilsendte
giroblankett.
Porsbladet uteblir _
dersom ikke
kontingenten
er betalt!
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NYTT FRA BOKSEGRUPPA
Guttebokserne er nå igang igjen.
To kvelder i uken, tirsdag og fredag,
mot at vi tidligere hadde bare freda
gene. Interessen er stor. I tillegg til
de fleste fra ifjor er det også mange
nye. Vi forsøker å ha det hyggelig på
treningskveldene. Treningen går ut
på å lære boksingens ABC. Det er
riktig fotarbeide, riktige rette slag og
riktige parader, og å kombinere
dette med leken i boksingen.
Hovedtingen i boksing er riktig
fotarbeide. Står vi ikke riktig og støtt
på benene, blir vi aldrig gode bokse
re. Vi må gå inn for å like leken.
Boksing er som dere alle vet en
sterkt kritisert sport. Derfor kreves
det mye mer av dem som driver
sporten, ikke bare i ringen, men og
så utenfor er det viktig at vi har en
menneskelig og god oppførsel. Be
herskelse og fornuft, er en meget
viktig ting i ringen, men like viktig
utenfor. Ja, kanskje enda viktigere.
Skal man nå resultater i boksing,
må det beinhard trening til. Kondi
sjon og atter kondisjon. En ting er
meget viktig, la røyken ligge. Den
skaper vanskeligheter med pusten.

L
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Porsbladet presenterer:

£

MORTEN «BLÅ» PETERSEN
£

______
______
_____MED
_____________________
_______
EN
GLAD
GUTT
ALVORLIG IDRETTSSYN

God oppsluttning om boksetreningen. Beiten har ca. 20 gutter i aktivitet på treningskveldene.

Det er med boksing som med all
annen idrett. Evner og annlegg er
forutsetningen for å bli flink. Det sykiske er veldig viktig. Kunsten i bok
sing er at en har selvtillit og ikke
bare kan slå. Det gjelder å bruke inn
siden av hodet. Alt dette jeg skriver

her, håper jeg kommer etterhvert.
Til slutt kommer jeg med en forma
ning! Ta ikke i bruk de ferdigheter
dere lærer på treningen i skolegår
den, eller ute på gaten. Da er det
slutt!!
Hilse Bjarne «Beiten» Olsen.

Tellef Johansen. Fra Dizzie Tunes,
1974- 75; Roar Austad. Fra IF Pors,
1975- 76; Alf Kr. Grøtting. Fra Kjøp
mann Helgesen, 1976-77; Bjørn Lar
sen.
I 1978-79-80-81-82, ble det ikke
utdelt
innsatspremie.
Grunnet
overflytting til Kjølnes, mente jeg
det var for lang vei for unggutter fra
Vestsiden.
Så i 1982, fikk vi igjen lokale på
Vestsiden for våre gutteboksere. Si
den da har følgende fått innsatsp
remier:
Fra Dizzie Tunes, 1983-84; Henrik
Mæhle. Fra Dizzie Tunes, 1986-87??
I dag er det 20-25 boksere på tre
ning så det blir spennende å se

hvem som får innsatspremien for
denne sesongen.
Bjarne «Beiten» Olsen

Xb

Samtalen glir over i de små og
viktige betraktninger. Nummer to
personen og hans plass i en klubb, i
Pors. -De beste spillerne er de dår
ligst loddselgerne, humrer han.
Deretter blir han alvorlig og sier,
-Men nå skal jeg komme med en
opplysning. Vi lytter og så betror
han oss: -Jeg intereserer meg for
annet en sport, tenk på det, virker
ikke som alle jeg møter har forstått
netopp det poenget. Jeg vet at det
skjer mange tragedier på denne
kloden vår.
Men så smiler han igjen. For latte
ren er aldri langt unna hos Morten
«Blå» Petersen.
Knut Lundemo
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INNSATSPOKALENE I BOKSEGRUPPA
GJENNOM TIDENE
Det er gjennom årene delt ut en
rekke innsatspokaler til gutteboksere i Pors. Blandt annet har Dizzie Tu
nes gitt denne premien 4 ganger.
Pors Boksegruppe er både overfor
dem, og de andre giverne meget
takknemlige. Betingelsene for å få
denne premien er ikke enkel. Krave
ne er å være lærevillig på treningen,
hjelpsom, god oppførsel både i og
utenfor treningslokalet. Ikke røyke.
Alder; ikke over 15 år.
Følgende har opp gjennom årene
fått innsatspremier:
Fra Dizzie Tunes, 1970-71: Tom
Gisle Skarnes. Fra Dr. Sivertsen,
1971-72: Petter Røeh. Fra Per Jorseth, 1972-73; Jack Iversen. Fra
Gullsmed Marthinsen, 1973-74;

i’"l,fri(uiPi

Morten Røh Petersen.

Morten Røh Petersen er eneren
innen Pors, der han alltid har spilt på
annet laget. Det startet på Tjenna
ved Vessia kirke, der kampen sto
mot anleggsfolket og parkerings
plassen for senere EPA. Ungen
bygget opp målene hver gang de
var tatt ned. Så ble overmakten for
stor, og det ble trening hos Pors på
skoleplassen. De fleste av disse
^^uttungene spillte mange år senere
på A-laget. Morten «Blå» kom aldri
så langt. Seksten år gammel ble det
en del bandy, før han noe senere
havnet dit han er så kjent, juniorfotballen. I 1970 trente han miniputtene, var styremedlem 1974 og der
etter seks år formann.
- Ungdom er en alvorlig materie å
jobbe i. Du må møte dem på deres
egen linje. Snakke om jenter til gut
tene. Det er en oppdragende virk
somhet, ikke sant. Hele tiden jobber
du med holdningsskapning.
Og Morten snakker om ærlighet:
-Det må aldri glemmes. Spell med
åpne kort. Med samtale løses de
flest problemer, også overfor voks
ne.
Gutten prøvde en periode med
totalt fravær fra miljøet. Da fløy han

på veggene hjemme, og ble beord
ret tilbake til aktivt arbeid i foren
ingen igjen. Siden den gang har det
vært i hundre.
Han stryker sitt korte skjegg. -Har
kanskje ikke vært flink nok til å dele
gere i formannsvervet. Tenkte at
selvgjort er velgjort. Og det er klart,
liten vits i å love noe en ikke holder.
Fotballkretsen er Mortens store
interesse akkurat nå. -Her treffer du
så mange interesante folk. Du får
snakke sammen på en skikkelig
måte. Utveksle synspunkter gjen
nom kurser og annen sammen
komst. Noe annet enn rastløse
håndtrykk på en eller annen frem
med stadion. Hotellet til banen, og
hjem igjen på hotellet etter kampen.
Slik er gjerne en bortekamp. Men for
all del, få med at idretten - fotballen,
har gitt meg uendelig mye. Jeg har
vært i hver krok her i landet, samt
fått med meg fine utenlandsturer.

-Vi må få tilbake lokalpatriotismen, sier han resolutt. -Før i tida
kom folk på dugnad uoppfordret.
Men «fotballidioten» har krøpet ut
av kroppen min. Den sunne patriot
er tilbake.
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Matek

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

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

Tlf. 54922

Porsgrunn
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BØKER - PAPIR

a^s».

Trimfesten til turngruppa ble av
viklet på klubbhuset, fredag 21.11.
Vi hadde samling på skolen kl.
18.00, og avgang litt senere. Det var
en glad gjeng på ca. 40 personer,
noen utkleddeog noen turkledde. Vi
fikke utlevert startnummer, og turen
kunne begynne. Da vi kom til «ba
nen», stod Dag og Roar og ventet,
og vi fikk servert gløgg og konkuranseark som skulle besvares. Vide-

Gå til

LEKER - FOTO - GAVER

s

Stott nærbokhandelen

Ulven Bok og Papir

______ _ ~

*

Telefon 51632 - 3900 Porsgrunn

STRIDSKLEV SENTER - 3900 PORSGRUNN
TELEFON (035) 12 695

Alfred Sport
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I «MUPPAS TRIMFEST

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

x

a^--«oa^w•

re gikk turen opptil Ånnerødtoppen.

Her var det ferdighetsøvelser, som
ble utført på forskjellig vis. Det ble
notert poeng for de forskjellige
(premiering ble det senere på
klubbhuset, det ble også utdelt
premier for de beste «antrekka»).
Nede på klubbhuset ventet fest
komiteen med lapskaus, og Bjørn
Winger sto klar med musikken. Da
er det full fart på dansegulvet fra

(

første stund. Bjørn spiller plater,
men han har et så variert utvalg at
alle får noe de liker, og de fleste liker
altser det uttil. Jeg har ikke hørt noe
negativt. Kort sagt, atter en vellykket
fest for turngruppas medlemmer.
Neste samling er årsmøtet med
etterfølgende fest, 20. februar 1987,
men før det møtes vi til julemøte 6.
januar.
Ragna
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Skien, tlf. 20 903 - Porsgrunn, tlf. 50 779, Brevik tlf. 70 454

BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon 51404 — Porsgrunn

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

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

Porsgrunns Auto %

/yJORGEN t

«Miss Piggy», senere bedre kjent som Ragna
Lorentsen var også med.

NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (035) 95 888

Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler
Tlf. 51150

Stikk innom våre butikker
på «VeSSia».

x

Vi fører nå:

X X

REFLEX

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

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE
VIDEOUTLEIE
Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto
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Noen av bandygruppas yngste spillere på trening sammen med Per Grønsten og Kjell Steen.
Alle premievinnerne samlet.

Pors Turngruppe avviklet, 4. no
vember, cup i gymsalen på Vestsi
den Skole med delt deltagere fra
Urædd, Langesund og Pors. Ingen
deltagere fra Odd denne gangen.
Der er disse fire laga som har guttekonkuranseturnere. Det var færre
deltagere med denne gangen enn

ved tidligere konkuranser Pors har
arrangert.
I klassen under 12 år fikk Thomas
Realfsen en 3. plass og Nicolay
Moulin 7. plass. Dette var Nicolays
første konkuranse.

I klassen under 14 år, var det bare
Stig Amundsen fra Pors som stilte
og dermed 1. plass.
I hele klassen under 16 år, var det
en deltager fra Langesund.

Ikke før var lærkula lagt til ro, før
køllene kom frem. Det gikk mot vin
ter og bandy, med tre kvelder uteGod konsentrasjon i ringen.

TURNGRUPPAS
OSLOTUR

Det bør også nevnes at de av kret
sens oppsatte dommere, ikke møt
te. Dette er svakt. Takket være at vi
hadde kvalifiserte dommere tilste
de, kunne alikevel konkuransen av
vikles.
Ragn
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Bøylehest er en krevende øvelse.

Den 25.10. kl. 08.00, dro 40 reiselystne personer til Oslo for bl.a. å
^ære med på omvisning i NRK. Vi
Wle vist rundt i TV-huset, og der var
det mye rart å se. Kostymelagret var
imponerende, der hadde det vært
morro og kunne plukke ut klær. Da
kunne det blitt mange fine og artige
antrekk, for eksempel til kostymefesten vi skal ha den 21. november.
Denne festen er jo allerede avviklet
før Porsbladet kommer ut, men vi
håper å få med noe om denne i bla
det.
Etter omvisningen dro vi til Aker
brygge. Der var det mange butikker
å besøke. Desuten var det behagelig
å gå innendørs da været ute var
heller dårlig. Aker brygge vil bli et
kjempested når det blir ferdig ut
bygd. Fortsatt var det mange ting
som var uferdig. Butikker og spise
steder var åpne til langt på kveld her
nede.

trening pr. uke. Oppslutningen på
treningen er tilfredstillende, ja fak
tisk fyllt av iver og innsats. Kunstis-

Fra Aker brygge dro vi i samlet
flokk til Grand for å spise middag.
Derfra ned til Humla og Wenche
Myhre show. Etter showet var det
dans med både disco og levende
musikk. Her ble det trangt om plas
sen, og det ble for mye dunk, dunk,
musikk, til at vi fikk utfolde oss på
dansegulvet slik vi liker det. Det var

banen i Larvik er blitt flittig benyttet.
Desverre er denne banen kun 400 m.
Ny trener er i år Tore Fosse, 41 år,
fra Brevik. Her har han spillt A-lags
bandy for Brevik i 20 år. Derfor hus
ker han naturligvis en rekke opp
glødde situasjoner i møter med bl.a.
Pors.
«Men det er jo på banen, under
kamp, siden er som regel alt glemt. I
min nye klubb her på Vestsiden, har
jeg allerede fått et meget godt for
hold til miljøet. Kjekk kar, oppmann
Kjell Steen. Slike karer holder bandysporten oppe.»
Tore Fosse er forresten ikke HELT
Brevik. Han flyttet dit da han var
seks år gammel. Nå gleder han seg
til en kort, men hektisk sesong innen
Pors. Laget har bl.a. fått forsterk
ninger fra Stabekk. Denne karen har
f.eks. 3 x NM for junior.
«Vi satser på 1.divisjon neste år»,
sier Tore Fosse resolutt.
Bjarne Halvorsen/Lundemo
jo Cupfinale på søndag, så det var
mange mennesker på byen. Men vi
tar dansen igjen under Trim-kostymefesten, for der er det alltid full fart
på dansegulvet.
Vi dro fra Oslo kl. 01.00, og var
hjemme ca. kl. 04.00.

Ragna

SØKNAD AVSLÅTT
Sak nr. 706. Porsgrunn Formannskaps møte 4. november 1986.
Ny behandling av søknad fra I.F. Pors om stønad til trim- og lysløype.
Vedtak:
Porsgrunn kommune har mange prosjekter som der er ønskelig å få
løst i nær fremtid, både på idrettssektoren og andre sektorer. Selv om
I.F. Pors lysløype har vist seg å være et verdifullt trim- og treningstilbud
for skiinteresserte på Vestsiden finner formannskapet ikke å kunne
tilleggsbevilge tilskudd til prosjektet.

Ordføreren i Porsgrunn, den 6. november 1986.
Barbro Groa
Bem.
Da det etter at vedtaket ble fattet har fremkommet nye opplysninger,
vil søknaden på ny bli lagt frem for formannskapet.
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Det som betyr noe i SPORT

umbro

bpottbweat

PPTifi
EKKVAirrn
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Det engelske landslaget velger år etter år UMBRO-materieli. 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,
Lillestrom, Kongsvinger, Oppsal og Pors velger Umbro
skulle være bevis på at Umbro «kan dette med idrettstoy.

DAMEGRUPPA UTEN FORMANN

☆ Vi har til enhver tid
spesialtilbud på sportsmateriell fra merkeleverandører.

Pors damegruppe hadde sitt års
møte på Pors klubbhus 4.11.86.
Else Liv ønsket velkommen til An
ders Kassen som revisor, og Duddi
Kjellevold Rød fra hovedfore
ningen. Pors Damegruppe hadde
som vanlig godt besøkt årsmøte.
Duddi blei valgt til dirigent og Anny
til sekretær.

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

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!

Vi gir klubbservice til alle
uansett idrettsgren.

0 fssgépæe

«hummePF E^adidas
får du hos oss!

BALL 4* SPORT i
i

Tlf.: (035) 53 080

Jan Magnussen og Thrond Kjellevold

Tank dagnet rundt med minibank
I

___
*. ?

...

PORS SERVICE SENTER
1

Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

i

Else Liv takket for seg etter de 4
årene hun har sittet som formann.
Likeledes takket hun sekretær Anny
Berge, og sturemedlem Heddy Ol
sen, som begge går ut av styret etter
£ år. De ble også overrakt blomster,
^bm takk for innsatsen. Blomster ble
også overrakt festkomiteen. Henny
Waage takket Else Liv for den tiden
hun har sittet som formann, og
overrakte blomster fra styret og en
nydelig vase fra gruppa.

Duddi hilste fra hovedforeningen,
og hadde mange gode ord å komme
med. Hun hilste også fra huskomiteen, og de andre gruppene, og tak
ket for bingoblåsa som damegrup
pa har gitt.

nr
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Nestformann: Bente Lunde, ikke på
valg.
Kasserer: Marianne Archtander, ny.
Sekretær: Vesla Nordbø, ny.
Styremedlem: Gerd Olsen, ikke på
valg.
Styremedlem: Reidun Hellenes, ny.
Varamann: Henny Waage, 1. år.
Varamann: Marit Gulliksen, 1. år.

Vestregt. 12 - 3900 Porsgrunn

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

Årsberetning og regnskap ble
opplest og godkjent. Valg: Det har
ikke lykkes å velge ny formann i år,
da Else Liv som har værtformann de
siste 4 åra ville ha avløsning. Det ble
^teden valgt et ekstra styremedlem,
for å få fulltallig styre. Styrets sam
mensetning ble som følger:

F

Frammøtemedaljen går til Anne
Marie Blomhaug og Eva Lunde.
Medaljene blir utdelt på julemøtet.
Til slutt var det snitter og kaffe.
Else Liv takket for kvelden, og året
som er gått, og ønsket det nye styret
lykke til.
Sekretær Vesla N.

Til tross for god oppsluttning på møtene, har det vist seg vanskelig å finne en ny formann i
damegruppa.

G

STOFFMANGEL
TIL

PORsW
BLADET

%

©
Tilgangen på stoff til Porsbladet er nå så dårlig at vi vel
nærmest må kalle det en krise. (Med enkelte hederlige
unntak.) Det være seg fra både grupper og enkeltmedlem
mer. Ja, for DET ER tillatt for medlemmer å komme med
meningsytringer gjennom Porsbladet. Noe stoff kan selv
følgelig redaksjonen lage, både i tekst og bilder, men skal vi
greie å lage en lesbar avis, er vi avhengig av stoff fra
grupper og enkelt medlemmer. Med et håp om bedre stofftilgang i året som kommer, ønsker Porsbladet alle med
lemmer, en GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR!
Red.

(ItW
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Referat fra møte i arbeidsutvalget
i hoppkomiteen, tirsdag 18. novem
ber i skien, sammen med represen
tanter fra Hei, Pors, Herkules.
Sak: Plasthoppbakke i Telemark.

Hoppkomiteen hadde innkalt til
møte på bakgrunn av I.L. Heis planer
om å plastlegge Heibakken. Da det
også er andre klubber som har pla
ner om det samme, fant H.K. det rik
tig å komme sammen til en prat om
hvor behovet er, blandt annet med
tanke på bakkestørrelsen. Fra N.S.F.
har det også kommet fram at det i
første omgang er ønskelig med tre
plastbakkeanlegg med Kp. 65 m. på
landsbasis, derav ett i Telemark.
Etter opplysninger som foreligger,
vil disse i første rekke bli tilrådt av
N.S.F. overfor STUI, med tanke på
tildeling av økonomisk støtte.
Representantene fra Pors opply
ste at ombygging av Rugtvedtkollen
skulle igangsettes på våren 1987.
Bakken, som vil få Kp. 62 m., ville
være ferdig til bruk på snø, til se
songen 87-88. Det var også planer
om plastlegging på sikt. Dale og
Lunde ville ta dette nærmere opp
med hovedstyret i Pors, for om mu
lig fremskynde disse planene, slik at
bakken kunne være plastbelagt inn
en 1989.

Som konklusjon fra møtet, var det
enighet, om at den lenge etterleng
tede plastbakken burde få høy prio
ritet i Telemark. Det var også enig
het om å støtte opp om Pors' planer
hvis dette lot seg gjennomføre inn
en rimelig tid. I.L. Hei jobber imid
lertid videre med sine sonderinger,
inntil det foreligger et resultat fra
Pors, forhåpentlig midt i desember.

FRA SENIORLAUGET
Seniorklubben har i løpet av hø
sten hatt 2 medlemsmøter. Det siste
møtet ble avholdt fredag den 7.11.86, men tilslutningen var meget
dårlig da vår formann ønsket vel
kommen til møtet.

Jano Henry Halvorsen -

KILDE:

P D

«Arets

dommer»

■Sa;*'
. - :-c.
Rugtvedtkollen.

Fra tid til annen har det vært reist
spørsmål om hvordan vi har sikret
våre eiendeler, hus, kiosker, skibak
ker, tribuner, inventar, varebehold
ninger m.m.
Det er ikke til å komme bort ifra at
vi blir utsatt for hærverk og inn
brudd. Vindusruter knuses, og det
forsvinner varer. Vi har sørget for
god forsikring mener vi selv. Alt vi
eier er samlet på en polise som gjel
der brann og innbrudd. I tillegg har
vi forsikret alle våre eiendeler som
befinner seg på steder der vi er
leietagere. Det gjelder treningsmatriell i Porsgrunnshallen, spesielt for
boksegruppa, og i gymnastikksalen
på Vestsiden Skole for turngruppa. I
underetasjen har bandygruppa en
del inventar som inngår i samme
forsikring. Det skiavdelingen eier i
skibakken, er også sikret.

I tillegg til dette har vi en ansvarsforikring om vi skulle bli utsatt
for uhell under utøvelse av virk
somheten vår. Det gjelder under
fotballkamper, skirenn, bandykamper m.m., altså om det skulle skje
noen skade på publikumere eller om
en ball skulle forårsake store skader
på forbipasserende.
Vi har også sørget for en forsik
ring som gjelder ran ved transport
av penger fra arrangementer eller
ved tyveri/brann og pengesedler
skulle gå tapt. Også ved mislighoK
deise av ansvaret en kasserer
enhver tid påtar seg, har vi sørget
for sikkerhet. Det siste er etterføl
gelse av bestemmelser i Idrettens
kontoplan.
Vi betaler en høy premie for for
sikringen, men vi mener at det må
til, når vi eier så mye. Hovedstyret
mener at man på denne måten iva
retar det nødvendige ansvar. øucjdi

Denne gangen hadde vi fått ekte
paret Wråldsen fra Borgestad til å
underholde oss. De spilte og sang
mange koselige gamle sanger. Be
vertningen var denne gang påsmurt
loff, som festkomiteen stod for. Vi
som var her koste oss, og Hella var
igjen på plass og spilte opp til dans.
Møtet var slutt kl. 24.00.

Den 13.12.-86 skal det arrangeres
julemøte i Storsalen. I den anled
ning har vi tillatt oss å sende et skriv
til medlemmer som ikke har vist seg
i det siste. I håp om å få flere med
lemmer, har vi også sendt skriv til
«eldre Pors medlemmer», om å
slutte opp om Seniorklubben.
Sekr.

VARE FORSIKRINGER

Jan Henry Halvorsen, Pors,
velkjent fotballdommer i fjor
den, møtte ikke opp da Tele
mark
Fotballdommerlaug
hadde jubileumsfest lørdag og gikk glipp av en utmerkel
se. Men, pokalen som «Årets
Telemarks-dommer» fikk han
onsdag — i forbindelse med en
dommersammenkomst.
—

Virkelig gøy. Men dette kom
fullstendig overraskende på
meg, sier Jan Henry selv.
Men slett ikke overraskende
på kollegaene. Og deres dom
var da også: - Meget fort
jent. Jan Henry har gjort en
kjempejobb for kretsen denne
sesongen.

På bildet — Jan Henry Hal
vorsen hjemme hos seg sjøl
onsdag kveld, etter å ha mot
tatt pokalen som «Årets Telemarks dommer».

JiØSTENS SØTESTE EVENTYR
Ingen 1. aprilspøk dette. Kirsten
Giftekniv er Telemark Fotbllkrets,
som riktignok aldri vil makte å få til
et bryllup. Men partene har etter et
innledende møte, en tirsdagskveld i
november, oppdaget noe de ikke
trodde, de har felles ting å snakke
om! Felles problemer, utenom å
fravriste hverandre poenger. En
gjenvisitt er allerede skjedd på Pors
klubbhus. De økonomiske sider er
det allerede oppnådd et samarbeide
om. Men leder rekruteringen og
spillemateriell, vil være konkrete
saker å snakke om. Man må finne
noe enda bedre enn b-lag til forbredelse for a-lag spill. Altså høyning
avfotballkavalitet. Som Morten Lar
sen i Telemark Fotballkrets sier: La

oss i det minste få et lag i 1. divisjon
innen 1991.
Odd og Pors ønsker å føre samar
beidet videre også til andre klubber i
distriktet. Så langt Porsgrunns Dag
blad, som er kilde for denne artikkel.
Porsbladet har lyst til å slenge på
et par ord helt til slutt. Vi håper at alt
dette kan spre seg positivt til en an
nen gruppe, nemlig publikum.
Lengenok har vi hørt på klapping fra
Odder, Porser eller andre når erke
fienden har ligget under i kamp på
en annen arena. Dette bør man gjø
re kun når resultatet er avgjørende
for eget lags resultat. Klubbhat bør
vekk, der er ungdom og den viktige
rolle idrett spiller for dem det hele
dreier seg om.

Tenk til kretsenes eget beste.
Stemningen tilbake på tribunene.
Da havner kanskje ikke våre lag
nedover i divisjonene atter en gang.
KNUT LUNDEMO
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I år har vi valgt et motiv fra Klyve
bekkens munning, anno 1929. Hva
motivene vil bli de neste tre årene,
er enda ikke avgjort. Har du et for
slag? Dersom du har det, så ring el
ler skriv til Helge Olsen, Norrønagata 10, 3900 Porsgrunn, tlf. 53 675.
Blir ditt forslag til motiv benyttet, vil
du få tilsendt et gratis bilde i premie.
Er det flere som har forslått samme
motiv, foretar vi loddtrekning. Vi
håper på denne måten å finne frem
til de beste motivene.
fl

Butikken i P.P. sentret

JERNVARER - MALERVARER
GULV- 0G VEGGBEKLEDNING.

Kjempeutvalg i gaveartikler

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

n

■/ HUNDRE

1

Storgt. 101

Eneforhandler

V! BRINGER Ring telefon 035-96 913

faiiddaad
©ARTNERi
(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

' r_

Bildet kommer i et begrenset opplag
på 600, og vil dermed bli et samleobjekt. Når dette nummer av Porsbladet kommer ut midt i desember,
har salget pågått en tid. Kanskje er
alle bildene solgt. Dette kan du få
rede på ved å ringe enten til Helge
Olsen, tlf. 53 675, eller Gry Stokke tlf.
54 973. Ved å kjøpe et bilde, støtter
du oss i vårt barne og ungdomsarbeide.

GOD OPPSLUTNING PÅ
TURNPARTIENE
Vi har nå god tilgang både av
gutter og jenter til partiene våre.
Siste tilskudd er Jazzdans for
ungdom, fra ungdomskolealder og
ingen øvre aldersgrunse. Instruktø
ren til dette partiet, har mange års
erfaring fra Bivrost, og hun har også
vært 1 år i England.
Det partiet som vi virkelig skulle
ønske oss større deltagelse i, er på
partiet «Lett trim», som vi i høst st
artet på eKlyve skole. Dette partiet
har måttet slutte på grunn av for li
ten deltagelse, men vi prøver igjen
på nyåret. Da håper vi at alle i vok-

sen alder, fra 60 år og oppover,
møter fram. Partiet er spesiellt eg
net for eldre som vil delta på et parti
med gode øvelser uten for stort
tempo.
Som tidligere nevnt så har vi fort
satt plass til flere mannfolk på trimpartiet for damer og herrer, på tirs
dagene kl. 19.30. Vi har en stabil
gjeng som kommer, men vi vil gjer
ne ha med flere. Miljøet er trivlig, og
det kommer ofte en del artige kom
mentarer.
Så mannfolk, vel møtt!
Ragna

Godt utvalg i garn,
baby- og småbarnstøy

Vestregt. 16
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Håndballgruppas formann Teddy Lien, med to av de unge som får nyte godt av overskuddet
fra bildesalget. Bente Olsen og Kai Benjaminsen.

I Porsbladet nr. 3/86, annonserte
Håndballgruppa at vi villestarte opp
salg av porselensbilder, med motiv
fra gamle «Vessia». På det tids
punktet var ikke motivet klart. Det er
det nå, og første motiv i en serie på 4
bilder, over4 år, erfra Klyvebekkens
munning, anno 1929. Bildet er pro
dusert av Heistad Håndtverkstudio.
Sort silketrykk på hvitt porselen,
med bred gullramme. Pris kr. 150,-.

Butikken med
atmosfære og
særpreg

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

tlf. 55 893

Vestsiden
Blomsterforretning
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn

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

DRESS

RADIO&TV

Storgt. 92 Porsgrunn Tlf. 035/55 479

Klyvebekkens munning, anno 1929.

HANDELSTORGETSKEM
STORGT.128-PORSGRUNN

qå til

> KAI TANGEN
Alt i kolonial

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Komm. for Norsk Tipping
SKIEN

Telefoner 20 863 — 24 221

SKIEN

BRUK FAGMANNEN

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING

STEINAR SKRETVEIT

GLASSMESTER

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

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

Krantransport

ry

r0

blomstersenter

BJØRNSTAD
Tlf. 52 432
NORDEHTORGET
JØNHOLT GARTNERI
711.51 344

feitet til ferowiftig prfe
GÅ TIL

«BUSSE»
på Vessia
Tlf. 51 729

til f

et nytt, europeisk
toppmerke Mole-og fritid

Din lokale INTERSPORT- forhandler - uslåelig på hjemmebane.

I WEfRgTæa?

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme pølser.
Tipping - Video - Lodder

Rikstoto

Meieritorvet - Telefon (035) 52 102

Når det gjelder trykksaker, ring: (©35) 52 275

® /.©«A" • ©iBAitaffcltatii
HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN

SATURN

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

forsokring

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 Ronning skapt et nytt servise.
Saturn leveres som hvitt kaffe- og middagsservise,
og er utfort i ekte feltspatporselen.

A PORSGRUND

ML* Porsgrunds Porselænsfabrik AJS
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Myklebust Offsettrykkeri, Porsgrunn
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