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ken. Vi harsagt detførogså- men 
kan gjerne gjenta at det nok vil 
falle mye arbeid i årene som 
kommer, på skiavdelingens folk.

Håndballgruppa har igjen hatt 
en sterk sesong. I de aldersbe
stemte klassene for jenter, nådde 
12, 14 og 16 åringene til slutt
spillet. Bare 16-åringene nådde 
finalen, men lagene gjorde en bra 
innsats som vi kan være stolte av. 
16-års gutter nådde nesten til 
sluttspillet, her var det bare et par 
mål som skilte. Dessverre holder 
ikke økonomien tritt med den 
sportslige framgangen, og grup
pa sliter meget tungt. Heldigvis 
har vi en dyktig gjeng i finansko
miteen som står på for å skaffe 
nødvendig kapital til veie. Det 
gjelder, kan vi si, for alle gruppe
ne. Mesteparten av styrenes tid, 
også en del komiteers, går med til 
å skaffe penger, og dermed sliter 
vi ut dyktige ledere i fortid. De 
orker ikke, noe en må forstå. Det 
er ikke lett å kunne utføre frivillig 
arbeid på et arbeidssted heller 
mange steder, og da blir det ek
stra tungt. Derfor er det desto 
mer prisverdig at så mange hol
der ut i tjenesten. Bandygruppa 
sliter også med de samme pro
blemene, samtidig som den har 
isvansker å stri med i tillegg. 
Kunstisanlegget kom ikke igang 
denne sesongen som en hadde 
håpet, og dermed ble det ek
strautgifter på reising til baner 
med is. Kampinntektene sviktet.

Nå oppnådde vi Telemarkme- 
sterskap for A-laget og guttela
get, noe vi får glede oss over, og 
det nye styret som er valgt for

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn

I redaksjonen: 
Helge Olsen 
Bjarne Halvorsen 
Knut Lundemo
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I julenummeret gikk det frem at 

formannen hadde frasagt seg 
gjenvalg på årsmotet. Dessverre 
greide ikke valgkomiteen å finne 
frem til en villig kandidat til å 
overta, og dermed ble det en 
forlengelse avfunksjonstiden. En 
forening av vår størrelse kan ikke 
være uten en ansvarlig på top
pen.

1 Fram til neste årsmøte vil valg
komiteen få utvidet tid. Det er 
oppnevnt representanter fra alle 
gruppene, og disse vil bli innkalt i 
de nærmeste dager, kanskje har 
det vært et mote når dette leses.

Det skjer en del positivt i for- 
l eningen. Som kjent fikk vi i løpet 

av hosten ferdig den nye tre- 
ningsbanen. Lyset kom opp, og 
banen har vært flittig benyttet 
gjennom hele vinteren. Vi har 
hatt egen ordning med brøyting 
av banen, slik at den hele tiden 
har vært klargjort til trening. Det 
har også vært ordnet med brøy
ting av den gamle banen og par- 
keringsområdet ellers, slik at vi 
har hatt plass til alle som har møtt 
til Bingo i vinter.

Når Bingo nå er nevnt, bor vi 
være glad for at denne fortsatt er i 
gang. Den gir tross alt et lite 
overskudd som kommer godt 
med. Vi skal også være klar over 
at en del av de faste utgiftene 
gjelder husleie som går direkte til 
vårt eget hus og dermed tilbake 
til oss selv. Videre har vi hatt ka
feteria på kjøkkenet som har gitt 
et viktig bidrag til turn- og hånd- 
ballgruppenes økonomi i vinter. 
Det skader vel heller ikke å an
mode våre medlemmer å ta en 
tur innom bingoen og gi et bidrag 
til felleshusholdningen vår. Det 
er ikke så ille som mange vil ha 
det til.

Rent sportslig har flere av 
gruppene vært igang med store 
og små arrangementer. I Rugt- 
vedt har det vært holdt renn i 
Rugtvedt-bakkene og i Tele- 
marksbakken. Dugnadsarbeidet 
har ligget på våre folk som har 
vært de drivende krefter bak 
klargjøringen av Telemarksbak-
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K& KREDITKASSEN neste sesong, ser ut til å være 
opptimistiske, samtidig som det 
er klar over at mye arbeid venter. 
Vi skulle ha avhldt et medlems
møte i vår. Her håpet vi å ta opp 
en del av de planer som forelig
ger, om idrettshall, om ombyg
ging av Rugtvedtkollen, om pla
ner for stadion m.m. Dessverre 
har det oppstått en del problemer 
med bemanning på Byplankon
toret, og av den grunn har vi fun
net ut i Hovedstyret at det er be
dre å utsette dette møtet til hø
sten. Da vet vi kanskje også noe 
mer om politikernes innstilling til 
våre planer.

Vi er når dette leses, i ferd med 
å avslutte kabelkampene. Det er 
tid for serien i fotball, og vi håper 
på mye publikum, slik at vi kan få 
noen flere inntekter enn fjorårs
sesongen ga oss. Både bilet- 
tinntekter og kioskinntekter 
sviktet totalt ifjor, og da blir det 
lite å betale gjeld av.

Vi minner til slutt om PORS- 
DAGEN som i år er lagt til 9. mai. 
Det er å håpe at vi blir litt heldige
re med været i år enn i fjor, og at 
kulda har gitt seg innen den tid.

Ellers regner vi med at det også 
dette året vil bli arrangert St. 
Hans moro på stadion, vær opp
merksom på det, både barn og 
voksne.
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A-KAMPER
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• Hjertlig takk for all oppmerksomhet og deltagelse ved 
j Annikens bortgang

Gro og Kjell 
Vrålid

- Vesentlig bedre disiplin og servi
ceholdning fra vakter og vertskap.
- Stolthet over tilhørighet i alle ledd 
i organisasjonen. Bli mere positive 
porsere! I
- Arrangementet må bli familieret- 
tet.

Dette er noen av de tiltak vi må 
forsøke å gjøre noe med. At vi ikke 
kan klare alle 100% denne sesongen 
vår være så, men bedre SKAL og 
MÅ vi' bli.

Et annet ekstremt hjelpemiddel er 
selvfølgelig mediene. TA, VARDEN, 
PD samt NRK og vår «egen» Radio 
Grenland, må tilføres mer informa
sjon. Vår stadion/kamp-propagan- 
da må være engasjerende. Lettfat
telig stoff og mye bilder, gir leser- 
vennlige sider.

I USA regnes en radio som det 
beste middel for publikumstilslut
ning til kampene. Vi vet at medienes 
makt er stor. Fremtiden vil vise at 
den kommer til å bli enorm.

Markedsføringen må også forbe
dres. Vi må markedsføre våre en
kelte «stjerner» mye mer. Dette er 
gjort i mye større grad i utenlansk 
idrett. Dette kan naturligvis skape 
enkelte negative sider, og vi i Pors er 
kan hende mer såre på dette felt enn 
andre.

Vi må videre bli bedre med hen
syn til bruk av fargene. Blått og hvitt

Til Pors I.F/s Håndballgruppe 
1986

Hjertlig takk for den tilsendte 
platte, «klyvebekkens Munning».

Det er et morsomt påfunn, at det 
kom noe fra Vestsiden. Jeg har sav
net det i mange år, for mine barn
domsminner er fra «Vessia».

Forts, side 9
1

BREV!
I forbindelse med håndballgrup- 

pas salg av porselensbilder, mottok 
vi følgende hyggelige brev fra en av 
våre kjøpere.

HANDBALLNYTT
Selv om sesongen i skrivende 

stund enda ikke er helt ferdig, er ti
den inne for å gjore opp status 
sportslig alikevell like rundt hjornet. 
Generelt kan vi vel si at sesongen 
har vært en god sesong, der de for
skjellige lagene, da særlig på jente
sida, har lagt i toppen av håndball- 
tabellene bortimot hele tiden.

Piker 10 år som det ikke erkretsse- 
rie for, har deltatt i en del turne
ringer, og har under Siv Dalens ut
merkede ledelse, i nesten samtlige 
cuper kommet helt til topps. Jente
ne er påmeldt i Baldus-Solo cup, og 
har allerede kvalifisert seg for slutt
spill i Lillehammer på forsommeren 
i denne populære turneringen. Det 
er brukelig rekruttering i denne al
dersklassen, men vi ønsker nye inte
resserte velkommen utover våren 
og sommeren. Håndball er GØY, og 
de som begynner kommer i trygge 
hender, og i et godt miljø i Pors 
Håndballgruppe.
112-års klassen på jendesiden har vi 
hat 2 lag med i kretsserien, og etter 
en noe famlende sesongstart, fant 
disse jentene snart melodien under 
Tone Stenes kyndige trening, og var 
snart og finne på de øvre plassene 
på tabellene. 1.laget nådde slutt
spillet, men måtte se seg slått der. Vi 
gratulerer med innsatsen og vet at 
det bor enda mer i disse jentene. Vi 
er ikke i tvil om at disse spillerne, 
under Tones grundige ledelse bare 
vokser sportslig, så vi håper vi får 
beholde Tone som trener enda ett år 
fremover. Treningstider i hall må til 
for å bli bedre, det har gjennom 
inneværende sesong vært heller li
te, kun en time i halve sesongen er 
klart ikke godt nok.

14-års jentene med Dag Jørgen
sen som trener har hatt en god se
song, også disse. 1.laget vant sin 
pulje i kretsserien suverent, men 
måtte se seg slått av Gulset i slutt
spillet, og nådde ikke finalen. Kjem
peinnsats av både 1. og 2. laget i 
serien og også i de forskjellige tur
neringene de har vært med i har det 
blitt mange bra plasseringer. 
Mange talenter å se i denne al
dersklassen, med tålmodighet og

Hva kan gjøres bedre rundt kam
pene?
- Effektiv bruk av lyd og visuelle vir
kemidler.
- God informasjon via høytalere.
- Enkel og effektiv Catering.
- Prima toalettforhold.

Et godt utvalg av supporterutstyr.
- Lett adkomst og parkering.

vARL0TTER|ET

- Loddebøkene er nå distribuert til alle gruppene, og er delt ut til våre 
medlemmer. De er også lagt ut i en del forretninger, banker, bensinsta
sjoner m.m.

Vi håper vi skal få solgt ut det meste, 12.000 lodd.
Gevinstene er som i fjor, 3 reiser å kr. 8.000,- og 2 å kr. 3.500,-.

Trekningen foretas 29.5.
Ta lodd! Jo fler vi selger, jo mer blir det til hver gruppe etterpå.

Duddi

Hva må vi gjøre for at publikum 
skal trives på vår A-kamper?

Det er mange som har kommet 
med kommentarer, men de fleste 
foretar sine kommentarer i dølgmål. 
Det er så viktig for oss, og andre, å få 
frem de enkelte meninger. Jeg tror 
dette må være et emne vi må ta opp 
på et senere medlemsmøte.

Skal vi få publikum tilbake må det 
være forskjellige behov vi må til- 
fredstille. Spenning, statusønsker, 
frigjøring av aggresjon, søking etter 
identifikasjon. Noe av det viktigste 

^feblir derfor å bedre fasilitetene samt 
^^forbedre rammen rundt kampene.

For å klare dette må det bli en helt 
annen holdning fra våre tillitsvalgte, 
spillere, jr.avdelingens mange 
medlemmer og spillere, ja, kort sagt 
alle!

På hovedforeningens årsmøte ble 
det klart slått fast at en god og sterk 
fotballavdeling var til beste for hele 
foreningen Pors.

fEtUi
målsetting, javel, men trenings- 
fremmøte nå etter sesongslutt er 
virkelig oppløftende, opptil 20 jen
ter, fulle av innsats gjør at målset
tingen så absolutt bør være realis
tisk. Jens Kåre Aasen, Urædds kee
per, er ansvarlig for dametreninga, 
og når dette leses er vel allerede 
oppkjøringa for sesongen 1987/88 i 
gang. To av Urædds beste dame- 
spillere er innmeldt i Pors, og med 
gamle og nyopprykkede spillere fra 
egen stall, bør Kokki ha et brukelig 
matriell å jobbe med.

På guttesida måtte vi på et tidlig 
tidspungt trekke 12-års laget p.g.a. 
forfå spillere, det samme problemet 
har vi hatt med 14-års guttene, selv 
om vi fikk berget oss gjennom se
songen. De som sto på kamp etter 
kamp med en og to mann mindre pA 
banen fortjener ros, og den er her
ved gitt. Takk skal dere ha gutter.

16-års guttene har imidlertid gjort 
en kjempeinnsats, med elendige 
treningsforhold var de på nippettil å 
nå sluttspillet, og det er kun et ord 
for de. Beundringsverdig. Også et 
18-års guttelag har vi hatt med i 
kretsserien, og selv om de ikke vant 
en eneste kamp, har vi skjelden sett 
gutter med bedre humør, trass i 
stortap. Nå var vel heller ikke mål
settinga til disse så stor, men det har 
vært kjempegøy underveis, og 
kanskje vist at ordtaket «Det vik
tigste er ikke å vinne, men å delta» 
tross alt har sim berettigelse.

Vi som driver håndballgruppa vil 
takke samtlige for sesongen sorrw 
har gått, trenere, lagledere, foreldre  ̂
og ikke minst de aktive.

er våre farger. De må vi bruke mer 
kvalitativt en tidligere.
Hva så med eget arrangement?

Vi må sørge for at publikum trives 
fra første stund. Alle som skal be
handle publikum, må gjøre dette 
mer korrekt, med smil, vennlighet 
og hjelpsomhet. Alle funksjonærer 
er klubbens representanter. Derfor 
kan vi ikke bare komme slengende 
en halv time før kampstart, som vi 
har sett tidligere i år. Dette holder 
bare ikke! På HAM-KAM har alle like 
funksjonærdresser. Røyking mens 
en tar imot publikum er dødfødt! 
Antrekk, stil og profil, er derfor av 
uvurderlig betydning.

Hva kan våre egne spillere gjøre?
Noe av det første kvalitativt, er 

holdningen til klubben og dens or
ganisasjon. Vis en positiv holdning 
på og utenfor banen. Vis en positiv 
innsatsvilje og hjelp hverandre. 
Dette smitter videre på publikum.

Spillerne må dertil vise en bedre 
holdning overfor nyttegjøringen av 
dem som spillere i klubbens forsøk 
på markedsføring.

Fellesnevneren for det hele blir: 
Målrettet og kvalitativt arbeid av alle 
ledd. Dette vil skape en bedre publi- 
kumstilstrømning.

Vil du være med på å gjøre oss 
bedre som fotballklubb? T

Trond

skikkelig trening, burde vi få flere 
kommende håndballspillere av 
klasse i årene fremover.

Arnt Erik Lindseth har vært trener 
for 16-års laget i inneværende se
song, og i kretsserien har laget vært 
helt suverent. Det har blitt seiere på 
opptil 52-3, og det er tydelig at det 
har vært vanskelig til tider for jente
ne å motivere seg til toppspill med 
denslags motstand. Vi savner elite- 
pulje i denne aldersklassen for å få 
bedre matcing gjennom sesongen, 
noe som sansyneligvis hadde gitt 
bedre resultat i Landsserien. Laget 
har jo som kjent vært med i Lands
serien blandt Norges 16 beste 16- 
års lag, og endte på en 12 plass. For 
undertegnede, som har vært lagle
der og kjenner disse jentenes po
tensiale på håndballbanen, er dette 
resultatet en stor skuffelse. Laget 
var godt nok til å få en medaljeplass 
i denne eliteturneringen, såvel 
sølvmedaljer Sjetne som bronsje- 
medaljor Stridsklev, ble slått av 
Porrsjentene, men 3 slitsomme 
Trondheimsturer der svært lite 
fungerte sportslig får ta en del av 
skylden for det heller dårlige slutt
resultatet. Laget er klart for slutt- 
spillfinale nettop mot Stridsklev i 
kretsserien, og vi krysser fingrene 
for et KM, vi kan nesten ikke huske at 
Stridsklev har slått oss, så hvorfor 
ødelegge denne gode statistikken. 
Når dette leses er avgjørelsen falt.

Damelaget har fristet tilværelsen i 
4.divisjonen, og målsettingen før 
sesongstart var med enighet om at 
en plass blant de 3-4 beste var bra. 
Nå endte laget på en 5. plass, og 
som 4.divisjonens nest mestsco- 
rende lag, må vi se oss godt for
nøyde med dette resultatet. Dess
uten hadde laget en solid positiv 
målforskjell. Ufattelig mange kam
per i sesongstarten tapte vi med kun 
1 mål, og med marginen og tildels 
dommerne noe mer på vår side, 
hadde laget vært helt i toppen. 
Imidlertid, vi har lagt bak oss en so
lid sesong både treningsmessig og 
sosialt, så vi er ikke redde for å sette 
oss som mål, for neste sesong, å 
rykke direkte opp til 3. divisjon. Tøff
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Tlf. 54922

Gå til

Ca. 120 eldre hadde funnet vegen til Pors klubbhus denne kvelden.Brødrene Karlsen
Skien, tlf. 20 903 - Porsgrunn, tlf. 50 779. Brevik tlf. 70 454

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon: 50409 - Porsgrunn

PARKRESTAURANTEN

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

PARIS

Vesla N.

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S, 
Pengelotteriet og Lotto

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE 
VIDEOUTLEIE

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

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park"

A
S

Olav Hansen med sitt smittende hu
mør og sin fantastiske evne til å 
underholde med sang og spill, tok de 
eldre (og yngre) tilhørerne med storm.

Når det gjelder 
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

ELDREFESTEN, EN FIN TRADISJON

Alfred Spott
Telefon: 51 404 - Porsgrunn

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

Duddi Kjellevold Rød (Hovedfore
ningens formann) redet til et resy
mé over foreningens arbeid gjen
nom årene. Det er hyggelig å ha Ho
vedforeningens formann med på 
vår eldrefest. Et blandet kor, som 
kaller seg Spirito, sang flere nydeli
ge sanger for oss. Dirigent var Rag
nar Moen.

Så var det Olav Hansens tur igjen, 
nå med gitar ril sangen sin, og med 
Henny som notestativ. Og så kom 
«Søstrene Bjørklund» (6 av jentene i 
gruppa) og sang et potpurri sam
men med Olav Hansen. Hans Korn
mo takket for kvelden på vegne av 
gjestene, og ønsket damegruppa 
lykke til i fortsettningen. Takk for 
gode ord Hans Kornmo.

Kvelden begynte og helle. Vi 
måtte tenke på at gjestene ville hjem 
igjen, men først måtte alle gevins- 
tene trekkes. Noen vant og andre får 
ha bedre lykke neste gang. Henny 
Waage takket deretter alle for at så 
mange kom til oss denne kvelden, 
og ønsket alle vel hjem.

Helge Olsen tok mange bilder for 
Porsbladet, Knut Lundemo Interv
juet noen av våre gjester og skrev 
om festen vår.

Porsgrunn

KNARDALSTRAND 
SLIP & VERFT

PORSGRUNN - Tlf. 50 666

Salg - Serviceverksted 
reservedeler 

for
VOLVO 
PENTA

Porsgrunns Auto A/$
Vallermyrene

Ragnar Hansen. Henny Waage leste 
et dikt før tiden kom til kaffen.

Det ble servert deilige snitter og 
bløtkake til kaffen, og praten gikk 
livlig. Jentene i gruppa hadde smurt 
snitter, og bløtkakene var fra alle 
gruppene i Pors. Seniorlauget had
de gitt to kaker, ob Baker Næss på 
P.P. sentret hadde også gitt en flott 
bløtkake. I kaffepausen ble det solgt 
lodd på mange fine gevinster og 
blomster. Etter kaffepausen hadde

Også i år kunne damegruppa in
vitere til eldrefest på klubbhuset. 
Henny Waage ønsket velkommen til 
ca. 100 gjester, som hadde funnet 
veien til oss denne kvelden. Etter 
velkomsten var det sang av 4 jenter 
som kaller seg «Dobbeltduoen». De 
sang også etter kaffepausen. Flinke 
jenter som vi gjerne hører igjen et 
annet år også. Deretter kom Olav 
Hansen med trekkspillet. Han spilte 
også torader sammen med Irene og

/yUORGENt
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (035) 95888

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

ekX M x « X

fiyrT I. J-Jt X JL

MÆg/KJEDEN/
FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS 1

sen *
Telefon 51632 — 3900 Porsgrunn

5® ■ Vestregt. 14
< PORSGRUNN Kjøkkengjengen ledet av Olav Hansen, fremførte «Søstrene Bjørklunds vi

ser»
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HEffl TO KRETSMESTERSKAP
1

Nei takk! Har fått 20 fra før! Ronny og Are.

Ca. 40 unge bandyspillere hadde funnet vegen til Pors klubbhus til Bandy
gruppas avslutning.

For sesongen i år var en prøvelse 
både for spillere og trenere. Et velk
jent problem dukket opp i år som så 
mange andre år. Kulda lot vente på 
seg. Det ble faktisk jul og nesten 
nyttår, før skøytene kunne snøres 
på.

Treningen startet i år etter at fot
ballen var ferdig.

Det var en gjeng ivrige gutter som 
møtte opp til barmarkstrening en 
lørdag i slutten av oktober. Målet 
var klart: KRETSMESTERSKAP i år 
som ifjor.

1

Brev
Forts, fra side 4

BANDY-STYRET 
1987-88

Ved bandygruppas årsmøte 31.3.87, 
fikk styret følgende sammenset
ning:
Formann: Kjell Steen
Viseformann/sekr.:Bjørn Barth 
Kasserer: Torbjørn Hesmyr 
Styremedlemmer: Ole Kåre Wage- 
nius, Morten Eriksen, Øyvind Nen- 
seth
Varamenn: Per Grønstein, Gunnar 
Thorsen
Juniorformann: Roar Sten Olsen

Bandygruppas formann Kjell Steen, overrekker innsatspokalen for 1987, til 
Are V. Hansen. ___________________  .

Håndballgruppa har fremdeles 
noen bilder igjen. Så til dere som 
ikke har sikret dere et eksemplar, 
ring 53 675, Helge Olsen, Norøn- 
nagt. 10.

< £ 
U r .' i Jf

Jeg er født i «Klokkergården», 
men oppvokst i Klyvegt. 34, som de- 
sverre er revet. Jeg var lommekjent 
på Grønland, og vi kalte «Klyvebek- 
ken» for «Lilleelva» dengan. Vi kun
ne ro pram langt oppover elva. Ja, 
endog motorbåt opp til oss. Vår 
motorbåt fikk vi tillatelse å la ligge 
ved munningen om sommeren, det 
var en stor gammel ligbåt.

Nå er jég spent på neste platte 
dere skal sende ut. Jeg håper at 
Vestsiden tar vare på alle de gamle 
husene og strøkene. Her kunne jo bli 
etfestelig «Skudesnes». Trond End
re har jo tegnet så mye herfra. Jeg 
skulle gjerne ha noen tegninger av 
ham.

Så ønsker jeg Pors et godt nyttår, 
og håper på gode innsatser i 1987.

Hilsen Henny Housken 
Født Eltvedt

Gutta ble etterhvert temmelig leie 
av å «gampe» i søla på treningsba- 
nen ved Vestsiden Skole. Men ban- 
dyfolket er et meget tålmodig fol- 
kefær, og de slo seg til ro og viste at 
kulda måtte komme til slutt.

Serien startet naturlig nok sent 
denne sesongen. Ikke før 7. januar 
var det klart for seriestart.

Etter seks kamper var det klart at 
Pors Guttelag var kretsmestere, hvis 
de slo eller spilte uavgjort mot Bre
vik i siste kampen på Furulund. Etter 
2x40 min. med fartsfylt og godt spill, 
kunne vi slå fast at Vest er best! Kla^'' 
seier, 6-2! Og vi var mestere.

Som alle andre kamper mellom 
Pors og Brevik, var det også denne 
gangen temmelig hett bådee på og 
utenfor banen. Men heldigvistar det 
ikke lang tid for vi alle er venner 
igjen.

Sesongen er nå over, og idrettens 
siste amatører ser nå fram til en 
kunstisbane å boltre oss på. Vi må 
dessverre til Skien, men det får ikke 
hjelpe.

På tampen vil jeg også minne om 
at Thure Fredin og Are Hansen skal 
ha deltatt på landslagssamlingen i 
år. Tommy Steen og Are Hansen har 
avlagt prøve til kretsdommergra- 
den.

Talentene er mange i Pors jr. a\^^ 
deling, og fra guttelaget er der 
kanskje en eller to som banker på 
A-lag stallen allerede neste år.

Torbjørn Hesmyr
Trener

r 
d

Kretsmestere gutter: Bakfra venstre: 
Kjartan Austad, Ole Martin Grev- 
stad, Tommy Steen, Rune Bakås, 
Fredrik Edvardsen. Foran fra venstre 
Rolf Ame Nilsen, Ronny Ellefsen, 
Øy sten Valle, Thure Fredin, Are V. 
Hansen, og Geir Strømstad. Ikke til
stede: Per Madsen, Morten Johansen i i

ÅRSMØTET VEDTOK NYE KONTINGENTSATSER
Kontingent for voksne hovedmedlemmer: kr. 200 - inkl Porsbladet
Kontingent for øvrige voksne medlemmer: kr. 170,-
Kontingent for pensjonister (over 67 ar): kr. 70,- inkl. Porsbladet
Kontingent for barn (fylt 18 år): kr. 50,-

er ingen grense oppad. Treningsavgiftene skal innkreves både for barn

Barnekontingent og treningsavgift tilfaller gruppene i sin helhet.

i , :

'■

BANDYGRUPPA- EMMiRG
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Din egen sportsforretning på Vestsiden.
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PORS SERVICE SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

Årsberetningen ble lest av Sigrun, 
det var noen små tilføyelser og ret
telser, som ble rettet direkte i beret
ningen. Årsberetningen ble tilslutt

Dagsorden ble godkjent, Reidun ble 
valgttil dirigent og Sigrun til referat.

Vi gir klubbservice til alle 
uansett idrettsgren.

Vestregt. 12 - 3900 Porsgrunn 
Tlf.: (035) 53 080

Jan Magnussen og Thrond Kjellevold

/ j li <

Det som betyr noe i SPORT

i

I

heter til å utvikle oss som håndball- 
spillere, gjør at vi må velge. Porsg
runn Kommune, som år ut og år inn, 
bare prater om hall på Vestsida, gjør 
at vi må velge.

Hvorfor er rekruteringen så dårlig 
på guttesida. En faktor, vår egen 
innvirkning er nevnt. Ei heller får de 
treningstimer nok, ikke har vi hall, 
det samlingspungt vi vet en idretts
hall er i et lokalmiljø. Det er med 
andre ord forfå foreldre som gidder

Hvorfor er rekruteringen så dårlig 
på guttesida. En faktor, vår egen 
innvirkning er nevnt. Ei heller får de 
treningstimer nok, ikke har vi hall, 
det samlingspunkt vi vet en idretts
hall er i et lokalmiljø. Ikke har vi res
surser nok heller, hverken på trener 
eller ledersiden. Det er med andre 
ord for få foreldre som gidder å 
engasjere seg i det ungene deres 
driver med. Således blir også det 
økonomiske grunnlaget for spinkelt 
til å satse på både gutter og jenter.

SPESIAL- 
TILBUD

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

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

Turngruppas 42. årsmøte ble 
holdt på Klubbhuset fredag 20. fe
bruar, og det var 38 medlemmer til 
stede.

Ragna ønsket velkommen med 
spesiell hilsen til Hovedforeningens 
representant Jan Ove og Leif Fra PD.

r

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 minibankKonklusjonen i håndballgruppa er 

således grei, selv om vi gjerne skulle 
hatt ressurser til satsing både på 
gutte- og jentehåndball i Pors. Vi må^^ 
prioritere jentesida, og kommer ikkeW^ 
til å melde på lag på guttesida i 
kommende sesons serier. Vi for
holdsvis få foreldre og andre tillits
valgte som gidder å gjøre en inn
sats, ser at verken krefter eller tid 
strekker til for satsing på begge si
der. Vi måtte velge, og har gjort det.

Når det er sagt, er det ingen for
skjell på innsatsen til gutte- eller 
jenteforeldre, det er utelukkende 
rent generelt at foreldreinnsatsen er 
for dårlig. Forøvrig, en særlig takk til 
de foreldre som gjør en beund
ringsverdig jobb, dere hadde for
tjent en blomsterbukett alle sam
men, om økonomien hadde tillat 
det. En kaktus til de vi aldri ser er 
herved verbalt avsendt, den største 
tilgodeser vi Porsgrunn Kommune 
med. Teddy

r"”4

umbrobpotibweat.

får du hos oss!

F VALGETS 1
i KVALER

Håndballgruppa er kommet i den 
situasjonen at vi må foreta et valg. 
Skal vi satse på håndball både på 
guttesida og jentesida. Porsgrunn 
Kommune, og rekruteringen, er2 av 
de faktorene som gjør det lettere å 
velge. Først, på jentesida er rekrut
teringen i håndballgruppa god tra
disjonelt, og vår prioritering så langt 
i vår korte historie har vel også vel 
tilgodesett spinnesida. Hvorfor, jo 
guttene har i alle år hatt et bra tilbud 
i Pors, fotball, boksing, bandy osv.

Derfor mener vi at vi må satse på 
jentesida. Rekruteringen er helt ve
sentlig for å komme videre.

Porsgrunn Kommune, som me
ner år ut og år inn, at 5-7 treningsti
mer med 11 lag i kretsserien, pluss 
10-årslag, skal kunne gi oss mulig-

enstemmig godkjent. Inger Åse le
ste opp regnskapet som ble ens
temmig godkjent. Formannen i ar- 
rangementkomiteen Marit Norli 
Jansen fikk deretter ordet. Hun 
orienterte om arrangementkomi- 
teens mange aktiviteter i denne pe
rioden, og overrakte Ragna en sjekk 
på 50.000,- kroner. Av dette beløpet, 
ønsket komiteen kr. 20.000,-, satt inn 
på kapitalkonto, med tanke på utstyr 
i en fremtidig hall på Vestsiden. 
Ragna takket alle i komiteen for 
fantastisk innsats.

Årets Turnpris ble denne gangen 
tildelt Ingrid Rugtvedt.

Valgkomiteen hadde gjort en so
lid jobb på forhånd, så denne posten 
ble fort unnagjort. Styret for kom
mende sesong består av: 
Formann: Ragna Lorentzen 
Viseformann: Anne Sandne^
Bommen
Kasserer: Sigrun Jakobsen 
Sekretær Lise Enger 
Styremedlem Britt Johnsen
1. varamann: Grthe Hartvigsen
2. varamann: Jan Ove Hansen

Etter årsmøtet var det fest. I år sto 
kylling m/tilbehør, på menyen, 
dessert og senere kaffe og kaker. 
Bjørn Winger sørget for musikken, 
og en vellykket fest ble avsluttet ut i 
de små timer.

I ■ I

■

feSbsw. -x
Turngruppas nye styre. I midten Ingrid Rugtvedt med Tumprisen. Fra venstre 
Ragna, Grethe, Jan Ove, Anne Britt og Lise. Kassereren var ikke tilstede. BALL ® SPORT?

p- .'A
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• y



12 13

1

5

Sekr.

ELDREFEST KONTINGENT

1

S

Apropos den nye straffesparkreglen.
Kan dette være en ide?

Husk tidsfrist for innle
vering av stoff til Porsblad 
nr 2/87.
22.juni 1987

D |

Nicolai Maulin til topps i «Kongs
berg Open».

«Kongsberg Open» i turn for 12- 
åringer og yngre, ble arrangert lør
dag 28. mars.

I gutteklassen stilte Pors med to 
turnere

I klasse 12 år ble Thomas Realfsen 
nr. 7, mens Nicolay Moulin gikk helt 
til topps i 9-års klassen.

Vi gratulerer.

Formann: Arne Findal
Seretær: Ragnar Bie Johansen 
Kasserer: John Pedersen 
Styremedlemmer: Karl Skifjeld og 
Wilhelm Andersen
Festkomiteen ble:
Abr. Christensen, Leif Paulsen, Ei
nar Amundsen, Astrid Halvorsen, 
Maria Andersen, Åse Mai Hansen, 
Jorunn Dahle og Aslaug Herman- 
sen.
Valgkomiteen ble:
Wilhelm Andersen, Einar Rød og 
Bjørg Madsen.

Fra hovedforeningen motte Hans 
Hansen, som sa noen velvalgte ord 
og roste seniorklubben.

Birger Gundersen, Erna Kittilsen 
og Egil Kristiansen gikk ut av styret 
etter mange år, og de fikk overrakt 
en nydelig sammenplantning. To av 
den tidligere festkomite som gikk ut, 
nemlig Randi Gundersen og Nils 
Bjerva, fikk også tildelt blomster.

Seniorlauget avholdt årsmøtet, 
den 14.3.87.

Dagsorden, 1. åpning, 2. valg av 
dirigent, 3. årsberetning, 4. forslag, 
5. regnskap, 6. valg ble opplest og 
godkjent.

Det var ca. 40 stk. tilstede da for
mannen ønsket velkommen. For
mannen ble valgt til dirigent.

Årsberetningen ble opplest og 
godkjent med følgende bemerk
ninger. Ved en forglemmelse var 
det utelatt at seniorklubben, den 
13.3.86, sjenket kr. 500,- til turng- 
ruppa i forbindelse med deres jubi
leum. Sekretæren skulle også ha ros 
for å ha vært behjelpelig og innkas
sere medlemskontingent for kasse
reren.

Ingen forslag forelå. Så fulgte 
regnskapet, som ble opplest og 
godkjent. Dette viste et godt over
skudd.

Så fulgte valget, som gikk greit 
unna.

stillt når dagen heller», samt tre 
andre melodiøse lekkerbiskner. Di
rigent Ragnar Moen har gjort en 
fin-fin jobb med sitt kor. Lykke til i 
fortsettelsen. Duddi hilste fra ho
vedforeningen, og så kunne atter 
Olav Hanssen proklamere at «han er 
endelig, endelig min». Han ment^^ 
antagelig scenen. Etter at Henr|W 
Waage hadde opptrådd som note- 
stativ, ble kjøkkegjengen beordret 
inn og de fikk sine brev med tre 
kjærlige ord, selv om visen forut 
hadde erklært at «nu var det for sent 
min venn». Når man horer disse 
gamle sangene til søstrene Bjor- 
klund, slår det en hvor melodiøse 
disse slagerne egentlig var.

Som en ekstra «qlue» spasserte vi 
en runde og fikk høre hvor ofte en
kelte hadde besøkt festen i løpet av 
disse trettisju årene. Den eldre da
men som kunne berette om sine ti 
besøk, får stå som mål på denne eld- 
réfestens store popularitet. Dere har 
all ære, Pors Damegruppe, for ar
rangementene. Dere vil uten tvil 
holde på frem til førtiørsdagen.

Knut Lundemo

Så bringes smørbrødfatene inn.
Disse er smurt av damegruppas 
medlemmer og spandert av dem.
De deilige bløtekakene som dukker høre deres Tennezée Waltz

Skriv til Porsbladredaksjonen v/Helge Olsen, Norrønagt. j
10, 3900 Porsgrunn. Gjerne med bilde. $

Kongsberg 
Open 

MB©®Øas til topps

■~~l I

PORS HOVEDFORENINGS ÅRSMØTE 1987
Duddi gjenvalgt for 1. år.

Formann: Duddi Kjellevold Rød 1. år
Viseformann: Hans Hansen 1. år, ikke på valg
Kasserer: Lars Rolf Hegna 1. år, ikke på valg
Sekretær: Jan O. Hansen 2 år
Styremedlem: Egil Brattberg 1. år, ikke på valg
1. varamann: Terje Hansen 1. år
2. varamann: Britt Knudsen 1. år
3. varamann: Bjørg Iversen 1. år

Trim og idrettsmerke-utvalg: Wence Eriksen, Turid Hiis, Andreas 
Skilbred, Sigurd Brattelid, Arne Stnquist, Ivar Kristiansen, Lillian El- 
seth, Åse Kristiansen, Bjørg Frenvik.
Porsbladet: Knut Lundemo, Helge Olsen, Bjarne Halvorsen 
Revisor:Anders Kassen, Einar Klingenberg

m I Varamann: Asbjørn Wennerød, Bjørn Natedal
Arkivarer: Tor Svennungsen, Erna Kittilsen, Egil Brattberg, Thor Jen
sen
Lovkomite: Hans Hansen, Bjørn Flåtsund, Arne Hegna

opp utover kvelden, er spandert av 
gruppene. Rammen er lagt. Pors 
dameforenings årvisse eldrefest 
kan gå av stabelen.

Henny Waage var kveldens emi
nente festleder. Etter Svennungs- 
ens Porsemarsj, leste hun dikt og 
ønsket velkommen. Den populære 
Dobbeltduoen gjorde en fin-fin inn
sats, tross småstøy i salen. Åsså 
denne Olav Hansen da. Livsglede på 
scenen er ikke alltid en selvfølge, 

■ men denne gutten kan dette med å 
i få folk i godt humør. Først var det 

fengende to-rader der Ragnar og 
Irene Hansen riktig dro til sammen 
med teppe-Olav, også han på mini- 
bæljspill.

Etterpå ville han frempå med gi- 
tar'n, men da sa arrangøren stopp. 
Først skulle det være loddsalg, og 
dernest Kveldens kulturelle perle: 
CON SPIRITO. Det eneste vi kan si 
om dem, er at også de nok kanske

ne 
nummer en: rekruteringen, og da 
først og fremst i tenorrekken. Det 
var imidlertid en nytelsens stund å

------------ --.og «Ro

SKAL PORSBLADET BESTÅ?
Dette er et spørsmål redaksjonen og mange j
dette er et spørsmål redaksjonen og mange medlemmer j 

i klubben stiller seg. Redaksjonen sliter med mangel på S 
stoff fra såvel grupper som medlemmer. Har du syns- 
pungter på saker innen foreningen?

A 
r fe
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å

Vi minner om kontin
genten for 1987, som 
sendes ut i disse dager. 
Porsbladet uteblir for den 
som ikke betaler!!
Du kommer helt sikkert til 
å savne det!

SENIORLAUGET
Selve festmotet begynte kl. 19.30, 

og det var ca. 75 stykker benket 
rundt bordene da formannen ønsket 
alle velkommen. Hella var også 
denne gangen på plass, og spilt opp 
til dans. Bevertningen denne 
gangen var deilige smorbrod som 
var bestilt på P.P.sentret. Det 
smakte godt sammen med den dei
lige kaffen.

Festkomiteen stod for serve
ringen, og det gikk greit unna, og jeg 
tror alle ble mette. Entreprisen den
ne gangen var kr. 80,-.

Senere på kvelden var det opnA 
treden av to som hadde kledd seg 
og danset for oss. Dette var et artig 
innslag. Senere var det også utlod
ning og dette bragte jo en god inn
tekt.

Alle svinget og koste seg i dansen 
til ut i de små timer. Motet var slutt 
ved ett-tiden.

i ■.HM
Olav Hansen mottar velfortjente blo
mster fra damegruppa vlHenny 
Waage.
Suksessen som aldri vil ta slutt

Man stabler på bena en rekke vil
lige ektefolk med bil, hvorpå man 
kjører rundt til den enkelte festdel- 
tager, for til og fra kjøring. Ved an
komst Pors klubbhus blir man ben
ket ved et vakkert dekket langbord, snart vil få føle alle kors hodepi

5 Fra Redaksjonen
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BILUGSALG?
Kjempeutvalg i gaveartikler

Butikken i P.P. sentret

STEINAR SKRETVEIT
1,1.795,-

Krantransport

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

i

SKIEN

BRUK FAGMANNEN

nar nyheter er som best- INTER

i

HHDRmRASLnHD

1 HUNDRE^^ ■

Storgt. 101

Kommisjonær for
Norsk Tipping 

og Lotto

Butikken med 
atmosfære og 

særpreg

SALG 
AV 

KALENDERE

VINDUER - DØRER - GLASS 
SPEIL - INNRAMMING

Meieritorvet

Telefon (035) 521021

HANDELSTORGET SWBi 
STORCT.128 PORSCRUNM

1
■

I

GLASSMESTER
OLAF A. THORESEN A/S

Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn 
Bokholderi - verksted - forretning 

Telefoner (035) 55313 - 55314

KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

Vestsiden 
Blomsterforretning 
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn 

Blomster for alle anledninger 
i inn- og utland.

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

«r 
inHrflora
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/ toppform
føler den seg som bruker GRUDESI 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festelige i GRUDEKLÆR

Eneforhandler

«Norsk 
kvalitet til 
uslåelig 
pris»

INTERSPORT Gutt
Guttesykkel bygget for tøff 
og hardhendt behandling i 
årevis — med trendriktig 
farge og dekor. Grafittgrå. 
45 cm, 3 gir.

kr 1.595,-

1

| SMANYTT FRA SKIAVDELINGEN
5 RUcpennnan or nå haii mon fnr+catt nuar var det krets renn i Lille-Rugtvedt. 8. 

februar var det landsrenn i Telemarks- 
bakken. Og så 28.februar kretsrenn i 
Mellomstor- og i Telemarksbakken.

I tillegg til disse rennene så har deå| 
vært Hoppkarusell og Klubbrenn. "

I langrennsleiren har det også vært

ningsaygifta og den kontingenten til 
den grådige idrettsforeninga er alt
for høy. Hva i all verden roter de 
vekk pengene til?

Vi som driver med dette på fritida, 
ja faktisk mesteparten av den fritida 
vi har, som lagledere, som trenere, 
som medlemmer i styrer og finan- 
sutvalg, vi vet at det er annerledes. 
Det som betales i treningsavgift osv. 
dekker ikke på langt nær alle utgif
tene. Hadde vi sett mulighetene til 
det, skulle de foreldrene som aldri 
gadd å gjøre noe, fått betale deret
ter, og de som sleit seg mest ut, og 
attpåtil har utgifter med det de gjør, 
fått betalt for det. Sånn det er inn
retta ellers i samfunnet, på arbeids-

INTERSPORT Dame
Sporty damesykkel i lekker ny 
utførelse med utmerkede 
bruksegenskaper. Hvit med 
dekor i pastellfargen 53 cm, 
3 gir.

INTERSPORT Pike
Moteriktig pikesykkel i rosa 
farve. 43 cm, 3 gir.

kr 1.595,-

INTERSPORT 
Off-road
All-round sykkelen som 
muliggjør helt nye sykkel- 
opplevelser. Grafittgrå. 
Herre 55 cm, 5 gir.

kr 2.990,-

JERNVARER - MALERVARER 

GULV 0G VEGGBEKLEDNING.

Matriell (isposer, tape, baller,trene- 
rutg.) 
ca. kr. 29.000,-. 
ca. kr. 20,000,-. 
ca. kr. 35.000,-.
er kr. 84.000,-.

Totale utgifter i direkte tilknytning 
til lag og spillere er altså kommet på 

kr. 84.000. I tillegg er det selvsagt 
mange andre utgifter, cuper, dom
mere, kjøring, adm.utg., osv. Der
som vi er litt snille og deler antall 
spillere ca. 12 pr. lag på 11 lag og kr. 
84.000,- kommer vi ut med en stk. 
pris på kr. 620,-. Det koster det i alle 
fall å ha en spiller i aktivitet i en se
song. Med de forslag håndballstyret 
kommer med til årsmøtet, vil vi 
nærme oss halvparten av det det 

koster.
Vel, så langt denne gangen, vi W 

ta det gradvis, kanskje vi engang 
kommer så langt at vi må betale 
reelle priser for det det koster å drive 
idrett. Ett er i alle fall sikkert, det er 
ikk realistisk å tro åt politikerne ser 
det som sin oppgave å drive sosialt 
arbeid blant barn og ungdom på det 
plan vi idrettledere gjør det.

Teddy

qå til
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Spesialt i rm a i tegne- og kontorutstyr

SKIEN Telefoner 20 863 - 24 221

Pors Junioravdeling er nå igang med salg av plakat/kalender der ■ 
samtlige lag i avdelingen for sesongen 1986 er avbildet. I farger selv
følgelig. Kalenderen koster kl. 35,- og kan bestilles fra Morten R. Petter
sen.

Skisesongen er på hell, men fortsatt 
ligger snøen dyp, og de fleste skibakke-

- ne er fortsatt i bruk. Slik også med våre
3 hoppbakker i Rugtvedtområdet. Vi som
3 bor i nærheten av skianleggene har lagt
5 merke til den store aktiviteten som har
$ utfoldet seg der i vinter. En trofast dug-
$ nadsgjeng med Hans og Anders i spis- stor aktivitet med god rekrutering. Lan-

- $ Sen har sør9et for at hoppbakkene til <_
Tz ** i enhver tid har vært klar til trening. Dette ruttrenn, lørdag 21.februar. Dette ble

1 OI ^4 d r f f" oil txo Lz Lz Z> r-v zx 4-■« *-J ■— — * —. — —- —■ — — — —jl ■ • ■ ■ • ■
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3 ge lederne har lagt alt godt til rette så

av unge

Vi som steller med barne- og plassen og ellers. Men, så enkelt er 
ungdomsidrett, har stil oss sjøl det ikke.
dette spørsmålet mange ganger. I allefall, vi i håndballgruppa er 

Som foreldre som sender ungene stort sett enige om at vi driver billig- 
på trening, og til kamper, og sjøl salg på våre egne tjenester, og 
sitter igjen hjemme fornøyde og kommer til å foreslå for årsmøtet 
opptatte av seg sjøl sier vi: Den tre- vårt at aktivitetsavgiften i håndball

gruppa økes betraktelig i kommen
de sesong.
Vi foreslå; kr. 200,- i avgift for spille
re under 11 år, og kr. 300,- for spille
re fylt 11 år.

Styret i gruppa har gått enstem- 
miginn for dette, og årsmøtet er 11. 
mai på Pors. Mot opp og si deres 
mening.

La oss se litt på hva det koster å ha 
en håndballspiller i aktivitet en se
song med utgangspunkt i vår grup
pes utgifter for inneværende se

song:
Påmelding kretsserien, 10 lag pluss 
et lag i 4. div.
Hall-Ieie sesongen 86/87

grennsutvalget sto for et vellykket rek- 
j ar

rangert ved Vestsiden skole, med start 
rett utenfor vinduet på skolen. Selve 
løypa var lagt rundt på jordene ved 
Tripp-Trapp. Suksess.

I skrivende stund, sist i mars, er det 
enda gode snøforhold både i Lysløypa 

~ . ..c,_ og i Rugtvedtbakkene, så vi sier ikke takk
5 utøvere. for i vinter e enda. Vi vil holde det gåen-
$ De terminfestede rennene har blitt ar- de så lenge det er skiføre, og det tror vi
( rangert med god deltagelse. Den lO.ja- det blir enda en tid fremover. Aa L 

' mi r.r, , „, „ , . ___ ___ ___ ___

gjelder for alle bakkene, fra den minste 
til den største.

Snøen la seg nokså tidlig denne se
songen, og treninga toktil før jul. Det har 
vært faste treningskvelder, og de dykti-

J gruppa har hatt god rekrutering
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Kjell Janson - Anders Kassen

Myklebust Oftsettrykkeri, Porsgrunn

Bjarne Olsen
Solumsgt. 11,

Telemark 
Assuranse a.s

Forsikring - Finansiering

Kontakt oss...

Sveise- og mek. Verksted 
Telefon: 53 287 - Porsgrunn

Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme polser.

Tipping - Lotto - Rikstoto 
Lodder
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Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn 
tlf. 59 725 - 59 726

Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 5589S"-

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

HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN

Godt utvalg 
i gam og babytøy 

(M år

©bC?) VI røNGER Ring telefon 035-96 913

O lifilai
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r (150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

! V

r. nOjmmeTs 
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på Vessia 
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