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JentefotbæH som aldri før
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Pors' jentelag er et eksempel på at jentefotballen kommer for fullt.

Vi ønsker alle våre lesere
en riktig god sommer’!
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Kalenderen sier det er som
mer. Vi får håpe den kommer
også i virkeligheten, slik at vi
kan få krefter til en viktig hostog vintersesong. Er vi så for
nøyd med det som har skjedd
forste halvår?
Rent sportslig har det vel gått
så noenlunde. Håndballavdelingen hadde flere av sine med i
I sluttspillet. Selv om det ikke ble
noe KM, har vi ikke lov til å kla
ge.
Skiavdelingen har gjennom
ført flere fine renn og fått flott
kritikk for gjennomforingen. Til
vinteren står Ørn's NM på pro
gram met, og våre folk får nok en
del med klargjonngen av Telemarksbakken å gjore. Har ikke
den blitt en del av vårt faste ar
beidsområde tro?
Vi fikk forovrig ikke noe tip
pemidler til ombygging av vår
egen bakke dette året. Vår søk
nad havnet nedenfor den magiskegrense, men vil blitattopp
igjen til hosten, etter vedtaket
på årsmotet.
I
Fotballen ruller, og tildels har yden rullet bra. Det er hentet en
del poeng, men når vi taper,
mister vi tre poeng hver, og det
er mye. Vi håper alle at ballen
skal gå rette veien, til motstanderens mål, og at vi på den må
ten kan befinne oss i toppen av
tabellen. Kanskje kunne vi håpe
på litt flaks, vi også. Noe annet
vi kunne bli til del, er litt bedre

Den norske Creditbank
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vær når vi spiller kamper. I hele
fjor, omtrent oste det ned, eller
var fryktelig kaldt, hver eneste
gang. Det samme har det startet
med dette året. Skal vi kalle det
PORS-vær?
Pors-dagen ble ikke gjen
nomført. Det var helt umulig å få
noen til å ta ansvaret, og få ville

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn

være med i komiteen. Ar
rangementet gjør seg ikke selv,
og vi måtte derfor avlyse.
Kanskje det kan gå an å gjen
nomføre dagen et annet år. Vi
tror det var noen som savnet
oss.
Derimot klarte vi å gjennom
føre
St.Hans-arrangementet,
selv om noen av gruppene hel
ler ikke var representert. På
tross av værprofetens dystre
spådommer fikk vi strålende
vær, selv om det var litt kaldt.
Som bildene fra arrangementet
sikkert viser, var det leker for
ungene med premier til alle.
Banker og forsikringsselskaper
hadde gitt oss mange småting
til dette, noe vi er takknemlig
for.
Det var grill og bål, musikk og
dans for dem som ville. De siste

dro ikke hjem før nærmere mid
natt. Da var nok siste rest av
bålene sloknet. Vi må prøve å
holde vedlike denne tradisjonen
for senere år, nå var det tredje
gang, samtidig håper vi flere vil
møte opp, både medlemmer og
andre.
Det bor vel også nevnes at vi
har vært i mote med kommu
nens administrasjon og poli
tiske ledelse. Der tok vi opp bevilgninger, tilskudd til drift og
ikke minst forskjellsbehand
lingen som vi mener vi er utsatt
for. Vi skal komme nærmere inn
på dette senere. Det har også
vært et møte hos Byplansjefen,
der hall-planene for Vestsiden
ble droftet. Men også om dette
blir det mer senere.
Ha en GOD SOMMER!
Duddi

TREKNINGSLISTE
NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND
Gevinst nr. 1
Gevinst nr. 2
Gevinst nr. 7
Gevinst nr. 4
Gevinst nr. 6
Gevins nr. 11
Gevinst nr. 8
Gevinst nr. 3
Gevinst nr. 10
Gevinst nr. 5
Gevinst nr. 9

Trukket ut på
Trukket ut på
Trukket ut på
Trukket ut på
Trukket ut på
Trukket ut på
Trukket ut på
Trukket ut på
Trukket ut på
Trukket ut på
Trukket ut på

lodd
lodd
lodd
lodd
lodd
lodd
lodd
lodd
lodd
lodd
lodd

nr.:
nr.:
nr.:
nr.:
nr.:
nr.:
nr.:
nr.:
nr.:
nr.:
nr.:

004.721 Sparbu
007.229 Kløfta
046.407 Eina
071.271 Gjelleråsen
106.651 Pors
129.382 Hammer
143.859 Holmestrand
164.201 Ålesund
191.366 Jevnaker
247.090 Rjukan
298.690 National

Rett trekning bevitnes.
ASKER OG BÆRUM POLITIKAMMER, 5. mai 1987

Egil Hurum
Politiførstebetjent

Jan Kjærem
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frimodig ytring_

Hvor går Porsfotballen?
Hvor går Porsfotballen?
At fotballavdelingen er i en labil
situasjon må en bare innrømme,
Etter år med nesten-suksessog bruk
av svært mange penger, kom virkeligheten.
Sannering av gjeld har vært det
overhengende arbeidet. At fotbal
lavdelingen har kontroll over øko
nomien i dag, og at eb på 3 år har
klart å nedbetale gjelden med vel
500.000,- kroner, er en flott presta
sjon!
Innsats fra mange har gjort dette
mulig. Ikke minst den alltid oppof
rende bingogjengen sommerstid,
samt et svært godt samarbeide med
arbeidsgruppen i vårt eget Hoved
styre, har gjort dette mulig. At nå
værende regnskapsfører har satt
økonomien i et system, har også
vært helt avgjørende.
Men med små ressurser vil det
alltid bli gjenstand for priorite
ringer. Særinteresser vil her komme
til syne med sine ønsker.
Nåværende fotballstyre tror at en
bedre topp også vil gi en bedre
bredde.
Alle mener ikke det!
Holdningen til salgsvaren, vårt
A-lag må bli bedre. Det er nødvendig. Her har enkelte kritikere langt

,gjenProduktet Porsfotballen
Pors-fotballen, i dag i 3. divisjon,
har en større apell enn f.eks. 1. divi
sjonslag her i fjorden, fra andre lagidretter. En kommer ikke utenom
at fotball
er publikumsporten
fremfor noen andre.
Med bedre resultater fra vårt Alag kommer publikum. Med en
tdanding av ungt^og «gammelt»,
med enkelte publikumspillere, tror

vi på en lykkelig slutt, kanskje opp
rykk! En styrking rundt A-laget vil
føre til et bedre produkt. Interessen
for å komme på såvell laget, i A-lag

stallen, i hjelpeapparatet rundt,
styrker det felles produkt, - Pors
A-lag. Derfor er den surmulende
holdningen om at det i dag er
mange nok folk til å hjelpe rundt Alaget feil.

Vi må komme vekk fra ensliik tøn
kegang fortest mu ig.
rfipt ia_
som er samtaleemnet. Der e
get en onsker å se. Resu a er
retning skaper
skaper blest
blest og
og onnaie.
omtale.
tiv retning

Bedre ledere - hvorfra?
Skapende, nytenkende, positive
ledere er en nødvendighet for vide
re fremgang. Patriotisme er viktig,
men ikke alt. Jantelovens første pa
ragraf,«Du skal ikke tro du er noe!»,
er nok en svakhet vi mennesker må
leve med. Misunnelse er vår største
sykdom, sies det, og mye er det nok i
dette. Vi kommer likevel ikke lenger
hvis flertallet har denne oppfat
ningen. Da står vi på stedet hvil.
«Head-hunting», nyttes i næ
ringslivet. Vi henter spillere utenfra,
trenere også, men ledere, nei!
Hvorfor ikke?
Skal en bedre tingenes tilstand,
må en ha bedre kvalitet på de per
soner som kan føre med seg en be
dre kvalitet. Seder-teamet er naturlighvis her av stor betydning. Jeg vil
påstå at fotballen har gått videre,
mens lederne har stått på stedet
hvil. Det er først de siste årene forbundet har satt i gang lederoppl
. læring. Det
Det har
har vært
vært viktigere
viktigere rllcu
ring.
med
spillere og trenere. Men hvem skal

føre fotballsporten videre? En ting
er sikkert, spillere og trenere blir det
iallfall ikke!
Med andre ord, tenk nytt, tenk lederproblemer! La oss ilustrere dette
litt nærmere. Trenger en klubb en
f
?erJS°ner med erfaring fra
f.eks. markedsføring,~så
- -å må disse
gjerne komme fra Sundjordet, Sannidal eller Seljord. Klubbtilhørigheten har ikke alt og si. Det er jobbens kvalitative utføælse som
viktigste!
*>ui ner det
Hva med lønn til ledere? Jeg tror
dette kommer. Du får ikke folk til å ta
svært krevende arbeidsoppgaver i
styre og stell utenkoi
npensasjon om
få år. Vent og se*
DeHtt7mTd fa.Stansatte Pers°ner?
Dette ma ogsa komme for oss Vi
har vel vurdert det slik til denne tid
at vi ikke har hatt råd. Lønn sosiale
utgifter pluss andre direkteutgifter

vil fort komme opp i en kvart milion
kroner.
Det skal en sikker stabil okonorrii
til å klare dette. Det må en god fast
inntektskilde til for å makte en slik
utgift. Får vi denne, kommer vi ikke

utenom. En utveg er naturhghvis
også her å gå veien om næringslivet

eller kommune. Det offentlige løn
ner i dag ledere til ungdomsklubber.
Skulle det være noen forskjell her?
Rosenborg har fått sitt Rosenborg
Sport A/S med 5 ansatte. Kongs
vinger har sin formann jobbende i
bank 2 dager i uken. De ovrige innad
i Kongsvinge-fotballen. Noen for
næringslivet her i fjorden?
Fremtidsvyer,- hva med de?
Opprustning av stadioen ma
komme. Nye tribuner, foretningssenter i den forbindelse. Områdene
er her. Ny idrettshall/samfunnshus/velferdssenter, må komme på
Vestsiden i neste bystyreperiode. At
den vil bli bygd på nåverende bandybane/Vestsiden skoles idretts
plass, tror jeg vil bli resultatet.
At Porsgrunn kommune må finne
et alternativ for bandysporten er
hevet over tvil. Området sør for tri
bunen (bak nåverende tribune), lig
ger der. Pors har forkjøpsretten, og
eieren er interessert i salg. En kom
binert tribune/garderobedel, kaa^
derfor komme tidligere enn vi ane"

Forretningssenter på nåværende
jordbane/parkeringsplass, kan også

PORS GOLD BOYS
I
i

f

Vi er samlet til det store våroppgjoret i Pors-fotballen. I panelet sitter
kjente fjes fra DEN GANG DA:
GOLD-boysen rundt bordet har er
fart 1. divisjon, selv om det bare var
sesongen -71.
Men denne vårkvelden i nittenåttisyv, er mange brustne håp sene
re, selv om det ved fire anledninger
var hårstrået fra nye glanstider. I
stedet ble det altså 3. divisjon i fjor.
Og publikum har allerede gitt svar
på tiltale, «Skjer det ikke noe, så
uteblir vi fra stadion!».
I en treningskamp før denne panelkvelden slo de unge blå til med
^^otte 2-0 over selveste Fredrikstad!

Hva sier du til akkurat det, Arild
Veholdt, gammel sliter mellom
stengene mot de store gutta i Ro
senborg, Viking o.a., den gang se
rien var på 10 lag?
Jo, det var selvfølgelig veldig
postitivt, men likevel er det ting som
må forandres i Pors etterhvert..
Som hva da?
Vel som gammel A-lagspiller, vil
jeg si som Ivar Hoff: Eldstemann
skal hjelpe de yngre til bedre fotballforståelse. Dessuten kan det væ
re nødvendig å ene våre egne junio
rer mot nye erfarne spillere fra f.eks.
tredje-divisjon.
Ragnar Numme, den gamle rev i
forsvaret bryter raskt inn:
Forsiktig med den uttalelsen,
^Xrild. Vi må ikke støte gode nykom-

linger fra oss.

> liil

Humøret var som vanlig pa topp.

Han retter seg i stolen,- men jeg.
mener at alle må ha klart for seg en
enkel og grei ting, nemlig at fotball
spill er først på ballen. Det blir bra
den dagen vi får tilbake individuali

stene.
Og det var dere Gold-boys rundt
bordet her i kveld?
Porserne av sytti-årgangen flirer
litt, men blir straks alvorlige.
Arild igjen: Vel, det var iallefall
stor ære og stas å kunne få en plass
på A-laget. Det var det vi gikk og
drømte om dag og natt.
Nils Isaksen: Ja, det var litt annerle
des, for i dag drømmer vist en del
om å komme i avisa, først og fremst.

være et alternativ. Mulighetene er
tilstede. Mangelen på ressursper
soner, pådrivere er i dag kan hende

Positivt tenkende personer kunne
her nå langt. Vi har områdene, næ
ringslivet har behovet, likeså kom
munene. Arealet sentralt belig9en'
de mellom Porsgrunn og Skien er av
stor verdi. Vi har våre! Hvorfor gjør
vi ikke noe med det?

Publikum, lesere
Dere har i denne spalten fått pre
sentert en del synspunkter. De får
Forts. side 5

En frimodig ...
Forts, fra side 4

serene ord og uttrykk er nyttet be
visst. En frimodig ytring var jo te
maet,- ikke sant?

Vi her i Pors Fotballavdeling øns
ker deg velkommen til Pors stadion.
Til spennende dyster på og utenfor
banen. Vi vil forsoke å legge forhol
dene stadig bedre til rette for såvel
publikum, spillere og naturligvis vå
re støttespillere,- sponsorene.

vår største svakhet.

stå som mine egne. Enkelte provo-

Øystein Numme: Også er det
noen som ikke skal snakkes til. Klart
det er mindre motivering nå enn før.
Tore Sjåberg: Ta gjerne med at
det er for dårlig disiplin også.
Kvelden går, det er en snakksalig
gjeng, Pors Goldboys. Mye blir sagt,
som ikke når ned på vår blokk.
Skulle nok hatt med lydbånd. Og en
ting er «gamlekara» enige om:
Vi speller vårt eget spell. Så får de
andre innrette seg etter det.

En håndfull «Gold Boys», samlet til en hyggelig «mimrestund».

Det er et håp at vårt produkt,
Pors-fotballen, skal gi støtet til at
fotballsporten får det omdømme i
dette distriktet av landet som det
fortjener. Husk det var her i fjorden
fotballen startet i Norge. La oss for
søke å leve opp til det!
Lykke til og god fornøyelse!
Thrond
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Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

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

Tlf. 54922
Porsgrunn

KNARDALSTRAND
SLIP & VERFT

r

BETRAKTNINGER ETTER EN TURNSESONG

Så er sesongen i Vestsiden skoles
gymsal over for denne gang. Til
gangen på folk i gymsalen har vært
meget bra. Prismessig ertilbudene i
gym og turn rimelige, dette gjelder
alle lag som driver med gym og
turn.

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

Gå til

PORSGRUNN - Tlf. 50 666

sen ±

Salg - Serviceverksted
reservedeler
for

Alfred Sport

I år har vi fått med mange nye til å
delta på turnstevnet. Det er hyggelig
at nye blir med, det er en fin avslut
ning på treningssesongen.

Telefon 51632 — 3900 Porsgrunn

VOLVO
PENTA

Treninga
av
stevnetabellen
kommer som tillegg til vanlig trimtilbud, og er åpen for alle som øns
ker å delta. Det er i år nesten 60 per/Moner som skal på turnstevnet i
rlolmestrand, alle fra Pors Turng
ruppe. Av disse er det 8 mannfolk
som deltar, disse har deltatt på fellestrim-partiet, herrer og damer,
hele sesongen, og i tillegg har de
trent til turnstevnet. De er meget
iherdige, men de ønsker å få med
flere mannfolk, både på trimpartiet
og eventuellt til turnstevner. Det er
ikke nødvendig med bakgrunn i
gym eller turn, bare det er folk som
onsker å jobbe med kroppen. De fle
ste mannfolk som hører om gym og
turn sammen med damer, tror at
dette bare er dill dall, ikke noede kan
bli svette og slitne av. Dette er ikke
tilfelle! Vi skulle ønske at mange
ville ta en tur innom å prøve når vi
^^tarter opp igjen til høsten, vi har det
Wå trivelig.

A
S

kjeden/j

■

Telefon: 51 404 - Porsgrunn

Fl
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FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS
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Brødrene Karlsen

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

BLIKKENSLAGER VERKSTED
Telefon: 50409 - Porsgrunn

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

jyJORGEN t

PARKRESTAURANTEN

NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (035) 95888
ALT I PREMIER OG GAVER

får De hos

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene

H. M. Marthinsen A.s.

Aut. Ford-forhandler

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Tlf. 51150

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

REFLEX

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

f

\
\
I

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE
VIDEOUTLEIE
Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto

]
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Prøv å få med noen dere kjenner,
enten dere er enslige eller ektepar
som ønsker å trene samtidig. Det er
lettere å komme i gang dersom det
er flere som starter samtidig. Husk
gym-trim er grunntrening for all annen idrett.
Høsten 1986 prøvde vi å komme i
gang med trim for «Godt voksne».
De som er kommet over første, and
re og kanskje sin tredje ungdom,
men det var dessverre for få som
møtte, så vi måtte kutte dette ut.
Antagelig prøver vi på nytt til hø
sten, så her er du velkommen der
som du ønsker å myke opp kroppen,
enten du har trena før eller ikke. Wivi-Ann Gundersen blir ansvarlig for

dette partiet.

Det er hyggelig å trene sammen
med andre.
På småbarnpartiene og foreldre
barn partiene er det bra deltagerantall. Vi hadde også et parti på
Klyve skole for småpiker i år, håper
vi får det til neste sesong også. Nå
håper vi at de som kommer over på
neste alderstrinn vil bli der. Det har
dessverre vært litt frafall på parti for
litt større piker, men vi håper at
dette vil stabilisere seg. Endel av
disse pikene driver med både hånd
ball og fotball, men det er ingen
ulempe å drive med gym i tillegg.
Det burde være en selvfølge at gym
inngår som en del av treningsopp
legget.
Guttene er dessverre det største
problemet for oss som hos andre
turngrupper. Det er nok dessverre
ikke TØFT nok å drive med gym og
turn. Vi er meget takknemlige for at
vi har fått Svein Norling tilbake som
trener etter endt skolegang. Håper
Svein får mange å jobbe med neste
sesong.
Husk gym er gøy!
Når det gjelder kretsturnstevner
for barn, så er det avviklet på Ei
danger nå i 1987, senere på somme
ren er det Ungdommens Landsturnstevne i Mandal, en herlig
sommerby. God tur til turnere og
ledere. Ungdommens
Landsturnstevne blir arrangert hvert an
net år. Neste kretsturnstevne blir i
Bamble. For de voksne er krets
turnstevne i år lagt til Holmestrand. I
juli er det Gymnastranda i Herning,
Danmark. Her kommer det deltage-

B

re fra 20 land. Vi er dessverre bare 2
par fra Mix-partiet og 3 damer fra
Mosjon-partiet. Håper mange flere
vil satse på neste Gymnastranda
som er i Amsterdam i 1991.
I 1988 er det Langesund som ar
rangerer Voksenturnstevnet. Storkretsstevnet er i Vestfold 1989 og
Landsturnstevnet blir i Haugesund i
1990. Vi satser på stor deltagelse på
disse stevnene.
Når det gjelder Folketoget 17.
mai, så er det ønskelig at alle som er
medlem av I.F.Pors er flinkere til å
møte fram. Dette gjelder særlig de
voksne, både i turngruppa, og i de
andre gruppene i foreningen.
Når det gjelder barn og ungdom,
så har jo håndball og fotball mange
lag, det hadde blitt litt av et syn hvis
alle disse stilte opp i sine drakter.
Neste år satser vi for fullt i Folketo
get!
Når det gjelder turngruppa, så har
det etterhvert blitt tradisjon med
julemesse. Vi ber derfor om hjelp fra
alle som trimmer. Dersom du kom
mer over rimelige materialer til et
eller annet håndarbeid, så sett i
gang. Turngruppa betaler materia
lene, dersom du ikke vil gi oss dette
som en støtte.

Vi ønsker herved alle trimmere en
riktig god sommer og vel mott igjen
til hosten. Turngruppas telefon
nummer er: 95363.
Med turnerhilsen
I.F.Pors turngruppe
Ragna Lorentzen
formann

Hver onsdag og lørdag sommerstid, og
onsdag og søndag vinterstid, er det bingo på
Pors. Topp premier og gratis kaffe til alle!
Mulighet for røykfrie spillelokaler er det
også. At Pors har ry på seg til å være arrangør
av bingo, er en kjent sak. Til sommeren star
ter drive-in bingoen, og da blir det folksomt
på Pors. Vi oppfordrer alle til å være ute i god
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ST.HANS PÅ PORS MED MORO lT OR HELE FAMILIEN
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Fine og Alf Hilmar

årskommende, ble det en svingom
til variert og god musikk. Innsatsen
på dette området kunne bli bedre.
De to bålene som en driftig arrangementkomite hadde fått istand,

Z-

/

ga både St.Hans-stemning og kjær
kommen varme, utover kvelden.
Porsbladet har satt sammen bil
der fra arrangementene gjennom
tre år.

Ragne i en noe uvant instruksjonsoppgave,
styltegåing.

■f:

S

■ -f

Et lite utvalg av dem som deltok i St.Hans-arrangementet.

For tredje året på rad, arrangerte
Pors i år, St.Hans-morro for hele
familien. Værutsiktene var på for-

sa-__ z:

hånd heller dystre, men heldighvis
tok meteorologene feil denne
gangen. Litt kjølig var det riktignok,

men det satte ikke noen demper på
humøret og apetitten til alle dem A
som hadde møtt frem. På to store
griller ble det tilbredt betydelige
mengder mat av forskjellige slag.
Leker og konkurranser for de
minste var populært. For de mer til-
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Foto: Karin Hansen og Helge Olsen

Grilling er blitt en stor mannfolkhobby.

Konkurransene for de minste var populære.
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Det som betyr noe i SPORT

SALG AV KUNS1
I

Fra Bandakkanalen (40 x 60 cm).

Pors Fotballavdeling har fått til
bud om salg av kunst. Det er den
kjente maleren og grafikeren Dag
Hol som har laget 4 bilder med
svært kjente motiver fra Telemark.
Prisen for kunstmappen er kr.
2000,-. Vi gjengir her regionsjef Ivar
Dals introduksjonsbrev.
Vi har den glede å meddele I.F.
Pors medlemmene, at Telemarks
banken har inngått et samarbeide
med kunstneren Dag Hol, om å lage
en kunstmappe med motiver fra
Telemark.
Kunstmappen består av fire gra
fiske trykk med motiver fra kjente og
kjære steder i vårt fylke: GAUSTATOPPEN som det høyeste pungt i
Telemark. EIDSBORG STAVKIRKE i
Tokke, fra BANDAKKANALENS slu
se- og fosse-system som binder
store deler av vårt fylke sammen, og
ned til den ytterste forpost mot ha
vet; JOMFRULAND. Vi tror at disse
fire kjente steder står som symbol
på summen av fylkets kvaliteter.
Som trykkmetode har kunstneren
valgt serigrafi (silketrykk) med sine
rike trykktekniske muligheter. Hvert
av de fire motivene er trykket i 220
eksemplarer, nummerert og signert
av kunstneren. Disse fire motivene

er samlet i en pen mappe som vi har
kalt
TELEMARKSBANKENS
KUNSTMAPPE. Vi har gleden av å
tilby våre aksjonærer og forret
ningsforbindelser mappen for bare
kr. 1.950,-. Dette er svært rimelig, da
trykkene i gallerier ville hatt en
samlet omsetningsverdi på mer enn
kr. 4.000,-.

Dag Hol har på kort tid markert
seg i norsk kunstliv gjennom sine
detaljerte og naturrike landskaps
bilder. Hans ofte dramatiske og per
sonlige stil har vakt stor interesse
hos et stadig bredere publikum. Dag
Hols oljemalerier er i dag vanskelig
å få tak i, og han oppnår gode priser.
Han har tidligere ved sin grafikk hatt
stor salgssuksess gjennom lignen
de prosjekter. TELEMARKSBAN
KENS KUNSMAPPE vil derfor bli
solgt fortløpende etter som bestil
lingene kommer inn og inntil oppla
get blir utsolgt.
Bildene henger i våre ekspeor
sjonslokaler og alle er hjertelig vel
kommen til å se dem her. Vi håper at
våre aksjonærer og forretningsfor
bindelser vil fatte interesse for TE
LEMARKSBANKENS KUNSTMAPPE og tror at den blir til langvarig
glede for dem som benytter seg av
denne sjangsen.
Med vennlig hilsen
Ivar Dahl
regionbanksjef

«KVAinn

SPESIALW TILBUD
Vi har til enhver tid
spesialtilbud på sportsmateriell fra merkeleverandører.
Q Klubbservicekort til alle
Pors medlemmer.
Dette gir deg %-er på alt
klubbmateriell du måtte
trenge. (Shorts, sko,
joggedresser, turn etc.)

«hummeS
...får du hos oss!

Vi gir klubbservice til alle
uansett idrettsgren.

Din egen sportsforretning på Vestsiden.

BALL • *i SPORT i

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

Jan Magnussen og Thrond Kjellevold

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

Henvendelse om kunstmappen
kan rettes til Jørn Frønes, tlf.
59 66 19, eller Thrond Kjellevold, tlf.
55 26 09.

Tank døgnet rundt med minibank

i

å

Eidsborg stavkirke (40 x 60 cm).

PORS SERVICE-SENTER

k

Eie og Nordahl, Tit. 54 320 Porsgrunn Vest
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DAMEGRUPPAS TUR TIL LYNGØR
Tirsdag 2. juni, var det blitt be
stemt at damegruppa skulle på
kveldstur. Lyngor var målet.
Klokken 17.30 var 37 damer på
plass i bussen, som sto klar på
Tjernlokka. Henny ønsket velkom
men ombord i bussen, og så bar det
avsted. Gerd tok seg en tur rundt i
bussen og utleverte et nummer til
hver.
To meget hyggelige bussvertinner hadde vi fått med på turen, Mille
og Malle. Ifort morke dresser, skalk
og en hårfarge som vi heldigvis ikke
ser så ofte på byen. Etter beste evne
forsokte de å guide oss på turen til
sorlandet. At hverken de eller sjåfø
ren var lokalkjente, forsto vi jo etter
hvert. Men etter en god omvei, så
kom vi da frem til brygga hvor tre

båter lå og ventet. Etter en flott båt
tur, sto vi på brygga til Lyngorholmen. En smal trapp (sti) forte opp til
hotellet. For et herlig sted! Inne ble
vi onsket velkommen med en sher
ry.
Etter en liten prat, var det middag.
Kjøtt eller fisk sto på menyen. Nyde
lig mat! Etter maten så måtte vi
selvsagt ut og bese hotellet. For et
nydelig sted.
Svommebaseng,
mange flotte hytter og leiligheter.
Ja, dette stedet må oppleves. Skulle
gjerne ha vært der en sommerferie.
Rimelig leie var det også. Bare synd
at været ikke var på sitt beste da vi
var der, men det var meget hyggelig
inne også.
Damene var i et riktig festhumør,
så vitsene kom som perler på en

I BOKSEGRUPPA
Boksesesongen er ved å ebbe ut solvmerke og tretten bronsjemerker
for denne gang. Det er ikke de store var et meget fint resultat. Følgende
resultater vi har oppnådd i år, det fikk bronsje: Stein Haugum, Lasse
ble omtrent som ventet. Man regner Monge, Frode Stenhaug, Roy Ja
med at neste sesong vil bli meget kobsen, Robin Kristoffersen, Tho
bedre, da mange unggutter står klar mas Fjeldalen, Hans K. Skjonstad,
Harald Borge, Magne Jensen, Vidar
til å starte i konkurranser til høsten.
Hos Bjarne på Vestsiden har det
Numme, Bård Thorsen, Lasse Chri
vært stor aktivitet,ca. 25 gutter har
stensen. Solvmerke: Morgan Sør
vært samlet på treningen der. Bjar
ensen.
ne har gjort et kjempearbeide for
Dizzie Tunes Pokalen tilfalt i år
gruppa, som sikkert vil gi resultater i
Morgan Sørensen, en gutt som Pors
sesongen 87/88.
kan være stolt over. I det hele tatt er
På Østsiden er det også dukket
alle guttene veldig greie og snille å
opp en del emner, vi kan nevne
ha med og gjøre.
Magne Jensen, som tar treningen
Thor Skarnes og Erik Johansen er
alvorlig, dette har også gitt resulta tildelt Bokseforbundets Dommerter, 3 kamper med 3 seiere og Be merke, for 25 års virke. Som dom
stemannspremie i stevnet til Sundmere har de begge dømt store in
jordet i Porsgrunnshallen. Han er ternasjonale stevner, landskamper
også kåret til beste Porsbokser 86/ og mesterskaper.
87.
Jeg ønsker herved vel møtt til en
Vi har avholdt vår tradisjonelle ny sesong i august, men hold tre
avslutning på klubbhuset, hvor en
ningen vedlike.
del Bronsjemerker ble delt ut. Ett
Erik Johansen

Hjertlig takk for all oppmerksomhet ved min 75 års dag.
Hilsen Wilhelm Karlsen

snor, og latteren runget. Men som
vanlig, når stmningen er på topp så
er det en eller annen som sier «nei
jenter, det kommer en dag i morgen
også, så nå må vi hjem igjen!». Det
vanlige er jo at damene får bloms
ter, men denne gangen, etter at
Henny hadde takket for oss, over
rakte hun hver sin blomst til de to
vertene på hotellet.
Også bar det hjem igjen. Først
ombord i båtene, og så ombord i
bussen. På hjemturen ble vi bedt om
å ta frem nummerne som vi hadde
fått, det var utlodning. Sjåføren vant
hovedgevinsten.
fl
Ja, dette var en flott tur til et vi
dunderlig sted.
Anny Berge

SKISTYRET
Formann: Nils Tore Johnsen,
viseformann: Karl Erik Lunde ,
sekretær: Aud Lindkjenn Olsen,
kasserer: Karin Dammen, sty
remedlem: Øystein Numme, 1.
varamann: Eriling Støland, 2.
varamann: Olav Dahle, for
mann i hoppkomite: Hans
Dammen, formann i langrennskomite: Edvin Lie, Bakkekomite: Ame Findal, lysløypeko-j
mite: Svein Barth
*
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Fotballaget Steve Biko, fra Gambia,
med Porsedrakter
og V6 reklame.

Høsten 1986 hadde Gerd og jeg en
alle tiders ferietur til Gambia. På en
av våre daglige shoppingturer
sammen med Willy Buer og kone
(Buer er tidligere Odd-spiller), ble
det innkjøpt en fotball for litt småtrim på stranda. En Gambier som så
,^kom ut med fotballen, spurte om
'^fln kunne få ballen når vi reiste

hjem. Han presenterte seg som tre
ner for et nystartet lag for gutter
mellom 16 og 19 år. Han fikk ballen,
og ny ball ble innkjøpttil oss. Det ble
avtalt møte på vårt hotell om kvel
den, for å se om det var andre ting vi
kunne hjelpe til med. De måtte
blandt annet betale innmeldingsavgift til forbundet, som kostet en del

FRA TURNGRUPPA

hundre kroner. Dette ble skranglet
sammen. Vanlig daglønn i Gambia
var kr. 10,-, ble vi fortalt, så dette var
mye penger for dem, men ikke mye
for oss. Vi lovte å sende nedover
også annet utstyr når vi kom hjem.
Med vellvillig bistand ble det
sendt trenerutstyr (Lars), Fotballstøvler (Roy) og ett sett med fotball
drakter. Dette med skikkelig trene
rutstyr fikk vi forståelsen av var vik
tig, hvis treneren skulle få den nød
vendige respekt. Det har han sikkert
nå.
Så nå spiller Steve Biko i Bakau,
Gambia i Porsdrakter med V-6 på
brystet.
Vi har fått flere brev siden, fra tre
neren som ber meg hilse Pors og
takke for utstyret. De deltar nå i se
rien og gjør det bra.
Dutte
er vanskeligst å få med, så vi utford
rer alle unge og eldre mannfolk i
Pors til å ta med seg en dame og
gymtoy, å mote opp til hosten, i
Vestsiden skoles gym-sal. Se hva vi
driver med, kanskje det er noe for
deg også. Det er ikke bare de man
nelige deltagerne som er interessert
i flere, damene er også interessert.
Det kan være ektepar, samboere,
forlovede, eller enslige som kan
mote opp. Det er heldigvis blitt et
fint miljo, så det er trivelig å trimme,
dette gjelder også rene damepartier. Derfor ber vi om at dere folger
med på annonsene til hosten.

Voksenturnstevne ble avviklet i
Ingrid Rugtvedt og Eldrid Johansen,
Holmestrand 14. juni. Det var jo
også opptatt.
kaldt vær denne dagen også, som
Velkommen til dere alle!
de fleste dager (helger) denne
En del av de 23 som er opptatt,
står fortsatt på Dame mosjons trop
sommeren. Regnet kunne selvføl
pen, de kan gå over når de vil, bare
gelig heller ikke holde seg vekk, men
søknaden er inne for den enkelte er
vi har opplevd værre dager tidlige
fylt 55 ÅR. De nye reglene er slått
re. Ellers gikk det fint på for alle
opp på tavla i gangen ved gym-satroppene der vi hadde deltagere,
len, vi ber dere lese disse, og si fra til
Dametropp, Dame mosjon, Kvinne
styret når dere onsker at søknaden
lige veteraner og Mix tropp. På Mix
skal sendes.
troppen var det deltagere fra Pors
Ellers er de mannelige deltagerne
og Tønsberg. Pors er den eneste
VEL MOTT TIL EN NY TREpå det blanda trimpartiet innteres^^reningen i Telemark som har del
sert i flere deltagere. Det er som tid NINGSSESONG TIL HOSTEN!
tagere på denne troppen, vi håper
Ragna
ligere sagt som regel mannfolka det
flere foreninger kommer med etter
hvert. Ellers hadde vi vår første del
tager på Mannelig veteran, nemlig
Daniel Teigen. Vår det gjelder Kvin
nelige veteraner, så er det innmeldt
Utover sesongen vil det komme jevnlige :
23 stk. fra Pors, vi er den eneste for
rapporter i Grenland Radio om Pors Fotball- )
eningen som har så mange deltage
avdeling. Fortrinnsvis på fredager, i tids- j
re åt vi har egen trening, de andre P
rommet kl. 03.00 til 04.00.
lagene i Telemark har fellestrening. Det er Øyvind Klingberg, samt Thrond
Det er i år spesiellt morro å ønske
Kjellevold som skal stå for disse innslagene,
Tulle Skilbred og Harriet Jørgensen,
som kommer til å bestå av intervjuer og mu
velkommen som veteraner, da disse
sikkinnslag.
Varighet ca. 10 minutter. Vi håper publi- )
tidligere ikke har blitt tatt opp som
veteraner på grunn av «tullete»
kum folger med i det som skjer i Grenland
Radio - vår egen radiokanal.
opptaksregler. Nå er disse reglene
endret, og som en overgangsendDu finner stasjonen på FM 100,5 Hz.
ring kunne det søkes for deldagere
som tidligere ikke var opptatt (som
en overgangsordning). Ellers ble
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Innlevering av stoff
til neste nr. er
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MINIPUT
TURNERING

Årets miniputturnering ble i år
som så mange ganger for, et vellyk
ket arrangement. 34 påmeldte lag,
av disse 4 fra egen avdeling.

l

Som bildene viser skulle det ikke
være noe i veien med rekrutte
ringen, hverken på gutle- eller jentesiden.

Butikken med
atmosfære og
særpreg

X

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Kjempeutva/g i gaveartikler
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Pors A-8-år.
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tlf. (035) 95 912, Mobil 094 51 060
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Vestsiden
Blomsterforretning
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn

inHrflorn

På årsmøtet fikk Trine Skilbred tU|
delt utmerkelsen for 15 års akiW
innsats som seniorspiller.
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

Trine er den første som mottar
denne utmerkelsen i Pors Håndballgruppe.

SKIEN

Telefoner 20 863 - 24 221

SKIEN

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

kr 1.795,INTERSPORT Gutt
Guttesykkel bygget for tøff
og hardhendt behandling i
årevis — med trendriktig
farge og dekor. Grafittgrå.
45 cm, 3 gir.

kr 1.595,INTERSPORT
Off-road
All-round sykkelen som
muliggjør helt nye sykkelopplevelser. Grafittgrå.
Herre 55 cm, 5 gir.

kr 2.990,INTERSPORT Pike

Vi gratulerer!
Disse fikk ut
merkelser
på
håndballens års
mote:
Fra venstre;
Tanja Kristensen
Kai Benjaminsen
Katrine Torjussen
Kristine Holtan
Nina Engelstad
L. Jensen og
Trine Skilbred.

Trine Skilbred mottar utmerkelser for 15
års innsats som seniorspiller, fra håndballformann, Teddy Lien.

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

••
QÅ til

Styret får følgende sammenset
ning for kommende sesong:
Formann: Teddy Lien, sekretær:
Britt Knudsen, kasserer: Leif Chri
stensen, styremedlemmer: Turid
Hiis, Ivar Olsen, Sigmund Øya, Aud
Eklund, varamenn: Helge Olsen, Kå
re Blikra, Gry Hege Stokke.

I toppform

;

Pors B-8-år

HÅNDBALLENS
ÅRSMØTE

JERNVARER - MALERVARER
GULV 0G VEGGBEKLEDNING.

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

BRUK FAGMANNEN

r

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING
GLASSMESTER

OLAF A. THORESEN A/S
Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn
Bokholderi - verksted - forretning
Telefoner (035) 55313 - 55314

KAI TANGEN
Alt i kolonial

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

kr 1.595,-

Komm. for Norsk Tipping

DRESSMANM:
HANDELSTORCETSKOi
STORGT. 128 • PORSGRUNN

Meieritorvet
Telefon (035) 52102

INTER

•I

r'-"i;
1

r. nummeTs

BJOTNSTAO
TIL 52 492
HORDEMTORGH

blomstersenter

DATATIPPING

«BUSSE»
på Vessia
Tlf. 51 729
Storgt. 92

Porsgrunn Tlf. 035/55 479

Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

Når det gjelder trykksaker, ring: (035) 52 275
Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

0Y0
HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN

^«4
Sveise- og mek. Verksted
Telefon: 53 287 - Porsgrunn

Forsikring - Finansiering

Kontakt oss...

Telemark

Assuranse a.s
Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn
tlf. 59725 - 59726
Kjell Janson - Anders Kassen

Godt ntvalg
i garn og babytøy
0-4 år

■OBiJMC

Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 55 893****“*^

V8 BRINGER Ring telefon 035-96 913

O SmlGÉIbI
MP ©mgwmeri
(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

Myklobust Offscttrykkeri, Porsgrunn

