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«en sommer er over ...»,
synger man. Også sommeren
1987 er over, en sommer som
må sies å ha vært regnfull og
trist. Våre trofaste bingoslitere
har nok fått merke det, med vassing i vann under kontrollen og
naturligvis mindre med spillere.
Inntektene har gått drastisk ned,
noe som fører til at fotballens
budsjett ikke holder.
Når vi er inne på bingoen, må
vi kunne slå fast enda en gang at
det har værtfor dårlig fremmøte
av hjelpere. Det er de samme
som går igjen. Uten noen trofa
ste ildsjeler, hadde vi ikke klart å
gjennomføre. Dette går nok ikke
“i lengden, selv om det har gjort
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det de siste par årene. Det må da
være flere som har interesse av
at økonomien ikke ødelegges
enn de det ser ut til.
Nå starter innebingoen fra 16.
september, hver onsdag og
søndag. Da blir alle gruppene
med, samtidig som turngruppa
har kafeteriaen. Det har ikke all
tid vært fullt oppmøte av grup
pene, og for at vi skal få en rett
ferdig fordeling av overskuddet,
vil det bli ført fremmøtebok, og
fordelingen blir gjort etter
fremmøtene. Det har vært en
del kritikk fra grupper som har
vært flinke til å møte, at de skal
subsidiere dem som ikke er det.
^Kanskje dette kan hjelpe.
I tillegg har vi leid bort huset
til variantbingo. Det har jo lenge
vært en konkurrent i Bjørndalssenteret, også på våre vanlige
bingodager. Nå håper vi at vi
slipper en slik konkurrent, og at
det også skal bli noen kroner på
de gruppene som påtar seg kafeteriajobben. Vi har foreløpig
fordelt den på tre av gruppene,
men her kan samtlige komme
inn etterhvert. Når vi også kan
fortelle at variantbingo er noe
annet enn vanlig bingo, skulle
det heller ikke være noen kon
kurrent for andre bingoer, tror
vi.
Det går mot slutten på fotball
sesongen, og vi må belage oss
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på å overvintre ett år til i 3. divi
sjon. De yngre lagene gjør det
sånn nogenlunde, men de store
resultatene fra noen år tilbake,
de kan vi ikke oppvise i år. La oss
ikke fortvile, får vi bare ledere
nok som fortsatt står på, da går
det flere tog.
Håndball, turn og boksing, er
så smått begynt innesesongen.
Det blir større muligheter for
gutteturnerne våre, men dess
verre, ingenting for jentene. Til
det er plassen for liten. La oss
heller håpe at håndballjentene,
for det er bare jenter denne se
songen, følger opp på tross av
vanskelige treningsforhold.
Beiten holder koken med de
yngste bokserne. Det står re
spekt av en mann i hans alder
som påtar seg treningsoppga
ver i en idrett. Vær klar over,
dere som kanskje er litt skep
tiske til boksing, at det som
Beiten driver med er like mye
hvordan de unge skal oppføre
seg mot hverandre, kroppsbeherskelse, fair play, som å trene
i treffe hverandre. Der fins også
regler, mye strengere regler
enn i annen idrett. Boksegruppa
kan være glad så lenge Beiten er
interessert i å følge opp.
Hovedstyret er i gang med
møtene sine etter sommeren.
Nå er det innsamling av lat ma
teriale som skal følge søknaden
til kommunen om midler for
1988. Samtlige gruppers og ho
vedforeningens beretninger og
regnskap, budsjett, tilbud på
eller kvitteringer for innkjøpt
materiell i forbindelse med tre-

ning (ikke forbruksmateriell),
anleggsutgifter,
kursstønad
med regnskap, program osv.
Det er et langvarig arbeid som
ligger foran Jan Ove, Egil og
Lasse. Men vi håper denne
gangen på at vi skal slippe å
mase for mye på de enkelte
gruppene til å finne fram det
som må være med i søknaden.
Slik masing har skapt mye ek
straarbeid tidligere. I tillegg må
vi fornye søknaden om midlertil
Rugtvedtkollen. Her er det nye
skjemaer, og søknaden skal i sin
tid ende opp i fylkeskommunen,
altså ikke i STUI som tidligere.
Jan Ove har vært på en konfe
ranse om de nye reglene i Bø i
sommer, og har vel fått med seg
den innformasjon som er nød
vendig.
Vi må ellers prøve å få frem
met lysløypesaken enda en
gang overfor kommunen. I til
legg må vi arbeide for en tilba
kebetaling av innbetalt leie til
kommunen,
forKjølnes-stadioen 1983-84, og for 5 kamper i
1985. Første året betalte vi kr.
15.000,- i leie 4- kr.4.-5.000,- for 2
rundekamper, i 1984 kr. 20.000,og for 1985 (5 kamper) er vi
trukket kr. 20.000,-. Pors er ene
ste klubb i kommunen som
overhode har betalt noe. Det er
helt fantastisk at ingen politike
re har reagert. Vi har fremmet
skriv som har gått til Formann
skapet med kopier til Fritids
kontor og Parkvesen. Hvem
sitter på skrivene, av saksbeForts. side 14

^"JUl

4

HVA VIL SKJE 11988
Fotballsesongen går atter en
gang mot slutten, og tiden er snart
inne for å oppsummere. Hvordan er
ståa ? Hvor havner vi på tabellen?
Hva med neste år?
Det er en kjent sak at det er slit
somt å drive en fotballavdeling i
dag, uansett hvilken divisjon man
befinner seg i, men vi som sitter i
dagens Pors-styre, har alle ambi
sjoner for klubben.
Målsettingen er å snart ta skrittet
videre, men om vi lykkes i år, i -88, i
-89, ja, det er det ikke lett å spå om.
Men vi tror det er «ting på gang», for
eventuelt å stå best mulig rustet
overfor et eventuelt opprykk. 3. divi
sjon er ikke noe blivende sted,
ihvertfall er ikke (bør ikke) et fotballstyre være fornøyd med det. Mål
settingen for hele klubben bør være,
som det også er skrevet, og igjen
komme på kartet, og forsøke å være
blandt de 20 ledende i Norge.
Fotballstyret arbeider nå mest på
tanke på neste sesong. Det er lite
som egentlig kan gjøres for å skape
noe mer for denne sesongen. Tabellsituasjonen i skrivende øyeblikk
sier 3. plass med 6 poengs avstand
til toppen. Altså bærer det mot et
nytt år i 3. divisjon. I styret har vi ikke
hastverk, egentlig, for å komme
opp. Det burde vi hatt, men den
vanskelige økonomien tilsier at vi
ennå ikke er rustet for større sam
menheng, og det er på denne siden
slitet ligger. Å rette opp gammel
gjeld, er i utgangspunktet en tung
affære, og mye av arbeidet gjennom
en sesong går med til å skaffe
penger til å nedbetale denne nå så
kjente gjeld. Før vi er rimelig ajour
med dette, kan vi kanskje ikke for
vente de store resultatene, sports
lig.
Fotbalfavdelingens styre kan av
disse årsaker heller ikke tillate seg å
levere et regnskap med underskudd
i driftsåret, så lenge vi nedbetaler
gjelden (ca. kr. 120.000,- pr. år.), og
dette vil igjen si at vi ikke kan foreta
«mange sprell» innen de løpende
sesonger. Det hele er beklagelig, og

svært frustrerende når man paralellt
har større ambisjonsnivå for klub
ben. Det sier seg selv at vi ofte må
vike i kampen om de beste spillerne,
samt nedprioritere apparatet rundt
den sportslige delen.
For de som ikke vet det, oppererer
fotballavdelingen med et drifts
budsjett i -87 på totalt ca. 1 mill, kr.,
hvorav Junioravdelingen tar ca.
250.000,- Dette er store tall, men li
kevell ikke store nok dersom man
skal henge med i norsk fotball. Og
det vil vi vel?

Som sagt, det er mange ting som
skal stemme for å stå rustet til å ryk
ke oppover i fotballsystemet, og
uten å ha skapt en platform på for
hånd, kan eventuelt opprykk få ne
gative følger. Personlig tror jeg vi er
i ferd med å bygge oss gradvis opp
igjen, men vi må alle regne med at
det tar sin tid. Vi må bare passe oss
for at tiden ikke løper fra oss. Med
det mener jeg at vi bør bli flere per
soner rundt fotballavdelingen som
er villige til å gjøre en innsats, for å
nå vår målsetting raskere. Jeg ten
ker spesielt på ledresiden i ALLE
LEDD i avdelingen, her MÅ VI BLI
FLERE!!! Jeg hartidligere vært inne
på dette med «ROVDRIFT PÅ EN
KELTPERSONER». Vi er på be
dringens vei, men heller ikke noe
mer.
Her ligger den viktigste målset
tingen for neste sesong, å bli flere
personer som jobber for PORS
FOTBALLAVDELING! Vi i styret er
ikke fremmede for tanken å hente
ledere fra andre klubber, som har
visse tilknytninger til Pors fra før,
like mye som vi har hentet trenere
og spillere utenfra. Vi må innse at
«VESSIA-samfunnet» ikke er stort
nok, resursmessig, til å drive en
eventuell toppklubb, og målset
tingen utad må være å bli FOT
BALLKLUBBEN I PORSGRUNN BY! I
denne anledningen har fotballavdelingens styre nylig vedtatt en om
strukturering av vårt sportslige
opplegg for neste sesong. Jeg kan
kort nevne hva vi vil presentere på
årsmøtet:
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Vi ønsker å overføre vårt JUNIOR
ELITELAG fra junioravdelingen til
SENIORAVDELINGENS administra
sjon, da vi ser klare fordeler FOR
ALLE med dette. Samtidig vil vi
overføre OLD-BOYS LAGET til
BARNE OG
UNGDOMSAVDEUNGEN
(tidligere
junioravde
lingen). Dette høres i utgangs
punktet komisk ut, kanskje, men vi
har klare intensjoner: Det er ønske
lig å skape en såkalt «sosialgruppe»,
som får et tilbud til aktivitet for AL
LE. Denne gruppe vil bestå av
OLD-BOYS GUTTA (damer?) +
mennesker som ønsker å derive en
eller annen form for aktivitet,
som faller utenfor systemet i lagsammenheng (for gamle til junior
lag, men for ung til Old-Boys). Av
disse personer bør vi i hvertfall kun
ne skape et C-lag!! Det skal bli akti
vitet 2 ganger i uka i vinterperioden,
og 1 gang i uka i kampsesongen.
Miljobedring/rekruttering av ledere/trenere/dommere, må være noe
av bakgrunnsintensjonene med et
slikt opplegg, men utgangspunktet
er AKTIVITETSTILBUD TIL ALLE I
PORS, og det er opp til den enkelte
person om han/hun vil spille 5-a-side, løpe en tur, sitte å prate etc. AL
LE SKAL VÆRE VELKOMMEN!!

Bussen tilhørte Tele Tur i Skien,
og var bare ett år gammel.
Lørdag var det satt av tid til en tur
over Hardanger-vidda, for å bese
Vøringsfossen. De som ble med fikk
en flott tur. Sola viste seg i all sin
høstprakt, men det var lite vann som
gikk i fossen. Det var ganske bruk
bart vær for de som foretrakk å
slappe av på hotellet, eller se seg
om på Geilo.
Maten er jo et kapittel for seg selv
på slike hoteller. Der er det mer enn
øyet kan begjære. Fredagen og lør
dagen var det koselig samvær, med
dans og noko attåt selvfølgelig. Så
mange spreke og danseglade seniormedlemmer har undertegnede
sjelden sett. Det var ikke mye tom
gang der i gården. Søndag etter en
fortreffelig lunch, bar det hjemover

igjen. Om humøret hadde vært på
topp fredag og lørdag, så lå det ikke
tilbake på søndag. Så mange skrønemakere, både kvinnelige og
mannelige, er det sjeldent å høre.
Magemusklene fikk virkelig prøve
seg da. Sensuren ble noe slapp på
slutten, men etter latteren å døm
me, var det ingen som så ut til å
komme til skade.
Vi hadde den vanlige stopp for en
kaffitår og en røyk i Nesbyen. Så bar
det videre hjemover, men værgu
dene var i et dårlig lune.
Vi var hjemme ved 19.30 tiden, og
dette ga mersmak.
PS!
Håper nå som møtene og festene i
klubben begynner, at vi ser like
mange, ja flere til på våre sammenkomsterSekr.

r:
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Utover dette er det også tenkt en
omstrukturering på trenersiden. I^r
har vi hatt 2 likestilte trenere for^p

NYTT FRA
SENIORKLUBBEN

laget, mens neste år mener vi å bur
de ha 1 HOVEDTRENER for A-laget
+ 1 HOVEDTRENER for JUNIOR
LAGET + 1 HOVEDTRENER for
MÅLVAKTER, samt være fleksibel til
å hjelpe med både A- og juniorlag.
Dette fordi vi ønsker å la A- + ju
niorlagene trene til samme tider
(dager og klokkeslett), og at det
dermed er lettere og koordinere sy
stem både med trenere og spillere
til enhver tid.
Vi bør vel komme nærmere tilba
ke til dette på ÅRSMØTET, der det
hele vil bli presentert, og forhåpent
ligvis diskutert. Hjertlig velkom
men! Ellers er det alltid aktuellt å
diskutere nye spillere i en fotballForts. side 14

Deltagerne på sommerleiren, sammen med Beiten.
Fredag 21. august møttes 16 bok til Lille Strandgården ved Hals. Og
sere og ledere på Porsgrunn jern vel fremme der fikk vi nesten ikke
banestasjon, for å reise på bokseleir pakket ut, før guttene ville ut å trene.
i Danmark. Turen til Larvik gikk greit, Så treningsiveren til disse guttene
med god hjelp fra hjelpsomme for er det ingenting å si på.
eldre som stilte opp med biler. Tu
Nå er jo Aalborgs Spartas treren over Skagerak gikk også veldig
ningssted «Lille Strandgården» litt
bra. Vi som var ledere på turen trod av en perle av et sted for å drive med
boksetrening.
de kanskje at guttene ville kjede seg
Hver gang vi har vært der har vi
ombord på Petter Wessel, men de
blitt godt mottatt av Spartas folk, og
så ut til å stortrives blandt kino og
det var intet untak denne gangen
TV-spill og kafeer.
Framme i Fredrikshavn sto bus heller. Ulrik Olsen tok seg av matla
sen som Aalborg Sparta hadde ord ging og gjorde oppholdet for oss
net, og ventet på oss, for å kjøre oss boksere og ledere så hyggelig, at

alle sammen hadde lyst til å komme
tilbake igjen. En stor takk til deg Ul
rik.
Guttene trente to ganger daglig,
og mange av disse guttene viste at
det er talenter innen norsk boksing
ennå. Vi får bare håpe på at de vil
fortsette med treningen og satse på
sporten sin, og da er vi overbevist
om at vi får se gode boksere i fra
Pors siden også.
Været viste seg fra sin gode side
hele tiden her nede, og lørdag et
termiddag dro vi alle sammen inn i
Tivoli i Aalvorg, og det tror jeg alle
sammen satte pris på.
Søndag måtte vi dessverre reise
hjem igjen, og da hadde vi også tid
til en shoppingrunde i Fredrikshavn.
Vi håper selvsagt at vi siden en
gang kan ta turen ned til Lille
Strandgården, og da legge opp tre
ningen litt bedre. Kanskje vi da kan
få trening og sparring i sammen
med boksere fra Aalborg Sparta.
Ellers oppførte guttene seg ek
semplarisk under hele oppholdet
der nede, og det er ikke vanskelig å
være reiseleder for en så grei og ar
tig boksegjeng, Som disse guttene
er.
Hilsen
Bjarne Olsen og Tom Lund

i

Seniorklubben i Pors, hadde
høsttur til Ustedalen Høyfjellshotell
på Geilo, fra 4.9.-6.9. Vi var 30 stk. fra
klubben som var med. Det var ca.
100% flere enn i fjor, så fortsetter
dette må vi snart ha en hel buss for
oss sjøl. Vi reiste fra Porsgrunn/
Skien ved 12.00 tiden og varfremme
ca kl. 16.00. Vi hadde da kaffe og
røykepause på veien.
Været var ikke det beste med
regnbyger og tåke på veien til Geilo,
men humøret var heletiden på topp.
Det var en alle tiders buss med en
kjempekoselig sjåfør. Desverre pre
senterte han seg bare som Erling.
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Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

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

Tlf. 54922
Porsgrunn
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FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

Brødrene Karlsen
Skien, tlf. 20 903 - Porsgrunn, tlf 50 779, Brevik tlf. 70 454
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Thor Skarnes
og
Erik Johansen
er tildelt
I
Bokseforbundets
Dommermerke
for 25 års virke.
Vi GRATULERER!

Foto: Øivind Guddal
Telefon: 50409 - Porsgrunn

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER

Porsgrunns AutoA/s

VI STARTEN TRENING
MANDAG 31.08.-87

^JØRGEN i

Vestsiden skoles gymsal
MANDAG:
16.30 - gutter ober 8 år
17.30 - gutter over 12 år
^jLonkurransegutter møter 16.30.)
^K.45 - mosjon damer

NENSET, 3900 PORSGRUNN
Telefon (035) 95 888

får De hos

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

Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler
Tlf. 51150

Stikk innom våre butikker

19.00-lett trim (godt voksne, starter
21.9.)
20.00 - mosjon damer
TIRSDAG:
16.30 - jenter 9-12 år
17.15-jenter 13-16 år
18.00 - ungdom (over 16 år, gutter
og jenter)
20.00 - mosjon trim (damer og her
rer)
TORSDAG:
16.30 - mor-far-barn 3-5 år
17.15 - nøster 6-8 år (gutter og jen
ter)
18.00 - jenter 9-12 år
18.45 - jenter 13-16 år
20.00 - aerobic damer
Vel møtt til nye og tidligere deltage
re

på «Vessia». Vi fører nå:
/

Z
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REFLEX

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

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE
VIDEOUTLEIE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto

I

<

Vestregt. 14
PORSGRUNN

/

Pors turngruppes styre, Tlf. 59 53 63
INSTRUKTØRER:
Kerstin - tlf. 598576
Kari - tlf. 55 59 83
Elen - tlf. 5518 78
Anne Kjerstin - tlf. 55 68 61
Irene - tlf. 55 63 92
Svein - tlf. 553481

ARRANGEMENTER I
TURNGRUPPA
Vår tradisjonelle Trim-kostyme
fest blir avholdt lørdag 24. oktober.
Håper lørdagen passer for de fleste.
Vi har i år invitert Mix-troppen fra
Tønsberg, til å delta på festen, og de
har takket ja. Hvor mange som
kommer vet vi på det nåværende
tidspunkt ikke.
Osloturen går av stabelen 21. no
vember, og vi skal på OSLO CABARET. Vi har kjøpt 40 biletter, så det er
om å gjøre og få bestemt seg raskt.
Igjen ber vi medlemmene om å
huske julemessa, hjelpe til med bi
drag, samt selve avviklingen når vi
ber om hjelp.
Hilsen formannen

s FORSIKRINGER 1
]

r

Pors har tidligere fått ros fra Te
lemark Idrettskrets, for at vi har en
god forsikringsordning. Spørsmålet
er om den er god nok. For at våre
medlemmer skal få en oversikt, vil vi
liste opp hva vi har forsikret.
Brannforsikring dekker alle bygninger på stadion, klubbhus, kio
sker, boder, tribune, i Rugtvedtkollen - tribune, hopp, stillas, boder, i
Vestsiden skoles gymnastikksal og
Porsgrunnshallen - alt vi har av innventar. I våre bygninger ellers, gjel
der naturligvis også innventaret.
Innbruddsforsikring dekker de
samme områder.
Ansvarsforsikring dekker skade
på publikum, på bygninger, biler
som passerer arrangementer, enten
det er på stadion, skoleidrettsplassen, Rugtvedtkollen.
Underslagsforsikring dekker inntill kr. 50.000,- for kasserere. Denne
har vi utvidet også til å gjelde for
tyveri, brann hjemme hos regnForts. side 14
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ren 7-12 år. Kjempeinteressant å
dele erfaringer over landegrensene.
Endelig kom også finnene! Sent på
kvelden fikk vi et foredrag om Fæ
røyene, dets historie, politikk og
kultur. Finnene satt som noen
spørsmålstegn. Det viste seg å bli et
problem. Ingen skjønte finnene, og
finnene skjønte ikke oss.
ONSDAG: Ettersom det blir altfor
sene kvelder, starter dagen i tid
ligste laget, kl. 09.00, med svensk
forelesning.
Overskriften
var
«Kommunikasjon mellom voksne
og barn», med stikkord som:
-Barn er ikke små voksne
-Du kan ikke gi mer enn du har
-Du kan aldri forandre andre
mennesker enn deg selv
Ettermiddagen tilbragte vi i
idrettshallen med frie aktiviteter.
Ettersom vi deltagere hadde ulik
bakgrunn, som f.eks. fekting, lati
namerikansk dans, dykking, bryting,
svømming, fotball turn, judo, ski
skyting og håndball, ble også akti
vitetene allsidige. Om kvelden var vi
på fotballandskamp mellom Fæ
røyene og veteranlaget til Danmark,
men Allen Simonsen i spissen.
Danskene vant forresten 1-0.
TORSDAG: Norge med Hilde Of
tedal, holdt foredrag om «Barnei
drett i Norge». Spesielt om NIF's
nye regler angående idrettsskoler^^
og ikke spesialisering før fylte 10 årV
Jeg skal si det ble en heftig disku
sjon etterpå. Etter middagen var det
busstur til Kirkjubæ hvor vi besøkte
kongsbonden. Hjemturen gikk til
fots over fjellet. En herlig natur
opplevelse. Kan nevnes at ikke et tre
vokste vilt på Færøyene, men en
masse fugleliv var det.
FREDAG: På programmet står det
utflukt. Tåka ligger tettere enn noen
gang og det sprutregner. Men bus
sen kom like trofast og hentet oss.
Første stopp var spinneriet. Med
alle de sauene de hadde på øyene,
ble også ullgenserne mange. Siden
var det fiskeoppdrett, det eldste
huset (300 år gammelt) og tilsluttt
fottur til fuglefjellet. Sistnevnte ble
imidlertid nedstemt ettersom reg-

/
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Deltagerne på ungdomslederkurset samlet.
Beathe i midten av første rekke.
Nordisk ungdomslederkurs som i
SØNDAG: Var lørdagen lang og
år ble arrangert på Færøyene, var en slitsom, skulle det vise seg at søn
virkelig stor og lærerik opplevelse dagen ble værre. Vi var stort sett på
for meg. Aldri før har jeg opplevd et reisefot hele dagen. Flyturen ble og
så fantastisk miljø blandt ledere og så et par timer forsinket p.g.a. tåke
deltakerne noen gang. Språket og på Færøyene. Denne tåka skulle se
landegrensene var slett ingen hind nere vise seg å skape problemer for
ring. Det sier vel litt når vi allerede oss. Av forskjellige årsaker ankom vi
har planlagt et treff i oktober i år.
normenn en dag før de andre delta
LØRDAG: Jeg hadde vært på vårt gerne. Arrangørene tok godt imot
møtested «Hotel Hordaheimen» i oss, og vi sovnet inn med en kribling
Bergen i nøyaktig 4 sekunder da to i magen, over det som ventet oss de
blide, kjekke gutter tok meg i hån nærmeste dagene.
MANDAG: De andre nasjonene
den å sa: «Hei, skal du også til Fæ
røyene?». og litt etter litt strømmet skulle ankomme folkehøyskolen
resten av gjengen på. I alt 4 gutter først kl. 14.00, så vi fikk lurt oss til litt
og fire jenter + vår leder Hilde Ofte volleyball i gymsalen, og en bytur i
dal, fra NIF. Innkvarteringen gikk hovedstaden Thorshavn. Da vi kom
greit, og etter en halv time møttes vi tilbake fikk vi beskjed om at de andre
til et lite «bli kjent møte», der nav deltagerne satt værfaste i Bergen på
nene ble lært forlengs, baklengs, og ubestemt tid. Tåka her på øyene
ja, alle veier. Senere troppet vi opp hadde ikke lettet. Det ble til at to
på Hordalands lldrettskrets hvor In færøyske deltagere tok oss med til
ge Fagerli orienterte oss lett om svømmehallen. Først kl. 21.30 kom
Hordalands I.K/s arbeidsområder svenskene og danskene. Finnene
med bl.a. deres direkte forret står fortsatt værfast, og islen
ningsmessige drift. Det kan nevnes dingene har desverre takket nei.
sporstforretning, neonlysreklame
TIRSDAG: Dagen begynte i
på torget og planene om å drive pri idrettshallen, hvor vi lettere ble
vat barnehage. Vi fikk også være kjent med hverandre, under for
med på tur til ovennevnte butikk. skjellige øvelser. Etter middagen
Resten av ettermiddagen og kvel begynte forelesningene. Den fæ
den ble basert på såkal sosialt sam røyske lederen var først ute. Emnet
vær.
var generell trening av barn i alde-
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net øste ned værre enn noen gang. avskjed. Det var tungt å si farvel til
Om kvelden var det disco på byens en så herlig gjeng.
eneste discotek «Dallas».
SØNDAG: Tidlig avgårde til fly
Informasjon savner vi på dette plassen, sjekke inn bagasjen og stir
kurset. Vi vet aldri hva som skal skje re lengselsfullt ut i tåkehavet. Kunne
utover dagen og neste dag. Pro- flyet lande i dette været? Det ble en
grammet er blitt forandret mange lang dag. Tåka lettet ikke og flyet så
ganger.
vi heller ikke noe til. Kl. 22.30, fikk vi
LØRDAG: Emnet i dag er ung- beskjeden. Turen til Bergen var av
domslederutdannelse under ledel lyst.
Ja, ja, så fikk vi være med på avs
se av danske ledere. Vi fikk en innfø
ring i hvordan utdanningen innen lutningsfesten likevel.
idrett både administrativt og aktivt
MANDAG: Vi gjør et nytt forsøk. I
var lagt opp i Danmark. Grup dag skal de andre deltagerne hje
peoppgavene etterpå gikk ut på mover også. Men da vi ankommer
hvordan en kan motivere nye og flyplassen, ligger den samme tåka
gamle ledere til å gå kurs og bedre like tett. Finnene som har et litt stør
skolere seg. I dag ble det også ar re fly en oss, får tilslutt reise. Nye
rangert Nordisk Mesterskap i skyg- avskjedsklemmer. Danskene og
gevolleyball. Det var ingen ringere svenskene får ganske tidlig beskjed
enn Norge som gikk til topps. Vi rakk om at deres fly er avlyst. De skal
også en rundtur i Thorshavn, ledet prøve igjen i morgen. Så satt vi der
av en av byens guider, før en kjem alene. Kl. 20.00, tåka letter. Vi hører
pemessig middag sammen med to en herlig motordur. Joda, detervårt
representanter fra det Færøyske fly. Men hva skjer? Beskjeden er
Idrettsforbund. Sent på kvelden fikk klar: «På grunn av teknisk feil ved
vi besøk av en færøysk dansegrup flyets styringsmekanisme, blir turen
pe som lærte oss færøys kolkedans. til Bergen avlyst. Vi prøver igjen i
Vi normenn skulle reise neste dag, morgen.» Igjen traff vi våre svenske
så resten av kvelden gikk med til og danske venner.

TIRSDAG: Tåka har lettet. I dag
ble ikke ventetiden mer enn 4-5 ti
mer. Nok en avskjed, og NÅ, NÅ satt
vi på flyet med nesa hjemover. Aldri
har vi vært så glade. Nå kunne vi
sitte å le av vår undertøyvask på
toilettet på flyplassen, hvor en føner, på deling, var eneste tørkemuligheten.
Tusen takk for en utrolig lærerik
og opplevelsesrik tur Pors, Tele
mark
Idrettskrets
og
Norges
Idrettsforbund!

Beathe Kristiansen
I.F.Pors håndballgruppe

UNGDOMS LANDSTURNSTEVNE I MANDAL
i

Fra pors var det 9 jenter og 2 lede
re som dro med felles buss til Man
dal på selveste St. Hans. Etter 3 ti
mer var vi fremme ved Vassmyra
ungdomskole, dervi ble innkvartert.

Skolen lå et stykke utenfor byen, i
landlige omgivelser, ved ettjern. Så
etter en kald dukkert, dro vi «på
byen». Dessverre var det bare noen
få snackbarer oppe, så køene var
kjempelange, og enkelte måtte
vente til kvelden med å spise. Vi dro
til Sjøsanden, der det ble arrangert
bål, musikk og salg av pølser og
brus. Onsdag var det 2 timers tre
ning på formiddagen, defilering og
stevneåpning om ettermiddagen.
Torsdag var det sambadag, og fri fra
trening. Vi klipte kostymer og malte

oss i ansiktet. Alle turndeltagerne
med ledere danset samba på stadioen før «sambatoget» danset seg
nedover byen.
Fredag var det atter trening, nå
3stimer. Etterpå dro vi til Sjøsanden
og solte oss. Om kvelden dro noen
på discotek, mens resten ble igjen
på skolen. Lørdag var oppvisningsdag for massetroppene, men først
var det satt av 4 timer til trening.
Heldigvis var hovedinstruktøren
fornøyd etter3timer. Jentenevarda
ganske slitne. Klokken 16.30 be
gynte oppvisningene.
De forskjellige landsdelene hadde
hvert sitt oppvisningsprogram. Alle
deltagerne gjorde en kjempeinns
ats, tross 8 timers trening og sam-

badansen hengene i kroppen, på få
dager.
Søndag kl. 10.30 var alt klart for
hjemreisen, vi var alle fornøyde
med arrangementet. Frokosten ble
servert på skolen, og lederne kunne
få kjøpt kaffe. Lunch og middag ble
servert i plasthaller i byen, og det
gikk også greit med transporten
mellom de forskjellige aktivitetene.
Tilogmed værgudene var på vår si
de hele uken.
Jeg tror nok alle som var med i
Mandal bare har positive ting å ten
ke tilbake på.
Tilslutt vil jeg takke jentene som
varsåkjempegreieå ha med å gjøre.
Bodil
Anne-Kjersti

*******************☆☆******************. X
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Porsbladet presenterer:

SKARWES

EW som betyr noe å SPORT

ALTMULIGMANNEN MED IDRETT I BLODET
det som skandinavisk stafettmester
i FN-styrkene.
Det var hans annen sportslige
triumph innen det militære. Første
gang var da han nådde annenplass i
gardemesterskapet av 1954.
I disse årene oppnådde Thor en
annen suksess også. Han var nemlig
en aktiv bandyspiller i tillegg til fot
ballen, og var med på å ta juniortittel
innen kretsen.

Thor Skarnes
Det hele begynte egentlig på
Brann stadion. Den lå oppe på Tørmo, og var allerede rundt krigsårene
en yndet tumleplass for løkkefotballen. Her var Herman Holtan, Leo
Weber, Gunnar Knutsen, ja, ikke
statsministeren altså, og her var
Thor Skarnes.
-Du skjønner, vi va'kke lite stolte
da guttane gikk parademarsj gjen
nom bygatene til kampane på
Urædd.
Thor vokste opp med fotball. Han
ble trener for andre smågutter etter
seg. Har bl.a. Jan M. og Lars Borgar
på samvittigheten. Han har hentet
hjem kretsmestere i flere gutte- og
juniorklasser. Da Thor la inn årene
på fotballbanen i begynnelsen av
60-åra, hadde han bakseg 10 år som
kaptein på C-laget.
-Ville du ikke forsøke A-sammenheng?
Han smiler og løfter venskapelig
et par knyttede never. Vi forstår:
Boksinga lå alltid der som den
største forlokkelsen.
MIDT-ØSTEN, CUBA-KRISE OG
SCANDINAVISK MESTERSKAP
Thor var formann i boksegruppa
rundt femti åtte-femtini. Så ble det
mannskapsbehov i Midt-Østen, og
Thor Skarnes vervet seg. Da han
etter en spennende tid midt oppe i
Cuba-kriser og Øst/Vest spenning i
syv månder la kursen hjemover, var

BOKSEGRUPPA
Hans formannsverv i slutten av
femtiårene sjedde som leder av en
25-åring som lå langt nede. Og da
Thor etter Mid-Østen sa ja til fortsatt
engasjement, skulle det samlet bli
som boksetrener i ÅTTE-OG-TYVE
år. Reserve på landslaget har han
vært to ganger.
-Jeg har fostret femti mestere.
-Ja, altså i forskjellige aldersg
rupper. To av dem er sogar nordiske
seniormestere.
Sekundert har han selvsagt også.
I fjorten hele år, landskamper, leirer
og turneringer. Det er så vi nesten
ikke skjønner at denne vennlige
mannen kan ha vært så hardt
slående.
THOR SKARNES I SKUDDLINJEN
Thors liv er idrett i nær sagt enh
ver sammenheng. Derfor forbløffes
vi ikke da han brått sier:
-Forresten. Jeg må fortelle at jeg
begynte med skyting i garden.
Det er et krav at sølvmedalje skal
tas seks ganger for å oppnå gullmerke innen den sportsgren. Thor
klarer det nok, for han har gjen
nomført så utrolig mange ting i sitt
«unge» liv i en alder av 54 år. Noen
ganger alene, andre ganger sam
men med dyktige medarbeidere. En
av dem var Anders Skilbred. Sam
men startet de Idrettsmerkegruppa.
Og da A-kurs for trenere ble ar
rangert for første gang i 1969; hvem
sto da først til påmeldelse..?
DE ØMME LEMMERS TRØST
Men i dag tenker Thor stort sett
tilbake på et rikt liv, mens han mas-
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serer A-lag spillere som lideretteret
sammenstøt ute på banen, eller skal
mykes opp til kamp.
Det rike livet kan han takke idret
ten for. Vi står i kjellerstua.
-Kona er litt gæ'ern på tapetseringa med alle korta fra venner nær
og fjærn. Men tenk å det har betydd
for vårs alle.
Medaljer og pokaler. Hele rom
met er fullt. Vi makter bare ikke å
sette oss inn i det hele. Det er for
omfattende. Thor Skarnes griper
noen nøkler og rusler ut i høstkvel
den.
-Ska sjekke litt nere på skolen. Er
vaktmester her på Grønli, sjønner'u.
Arbeide blandt ungdom. Det er
Thor Skarnes stil.
-Folk har kommet til meg, direktø
rer og leger. Snakker til meg og tak
ker for tida vi hadde da de var hos
meg som unger. Sånn gledesfølelse
kan ikke beskrives.
Han mørkner litt.
-Men foreldra kunne godt følge
opp mer enn det de gjør. De kjøper
ikke medlemstegn engang, de
verste av dem. Og så må ikke pappa
danne gutten i sitt bilde. Det er
selvstendige mennesker vi har med
å gjøre.
PORS DAMEGRUPPE; TAKK TIL
DERE
Det er lite kritikk fra Thors munn.
Derfor sier han også rett etter:
-Skriv om jentene våre, damene i
Pors. De gjør mange ting lettere og
rimeligere for oss. Takk for alle ni
stepakkene.
Det er som Porsbladet føler et
svar.
-Det har du ærlig fortjent, Thor.
Du og alle de gode hjelperne dine.

SPESIALTILBUD
Vi har til
tid
enhver

spesialtilbud på sportsmateriell fra merkeleverandører.

er kvalitet

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

on vlnnor!

...får du hos oss!

Vi gir klubbservice til alle
uansett idrettsgren.

Din egen sportsforretning på Vestsiden.

BAU. SPORT

A
S

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

p_______ Tank døgnet rundt
nindt med minibank_______

Knut Lundemo

PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest
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Hoppsporten er ikke lenger bare
en vintersport, men er i ferd med å
bli en helårssport.
Vi har vært i kontakt med A-hopperen Geir Åge Olsen, som i hele
sommer har reist rundt og hoppet i
plastbakker. Hver onsdag siden
midt i juni, har han trent i Hei-bakken. I perioden 26.06. til 05.09. har
han deltatt i ialt 5 renn, som også
verdenseliten har deltatt på de fleste
av. Av plasseringer kan nevnes to
2.plasser, en 7.plass og en 14.plass,
noe Geir Åge sier seg godt fornøyd
med.
På spørsmålet om hva han synes
om plastbakker kontra snø, svarer
Geir Åge:
-Plast er en fin erstatning for
snøen, særlig etter at det kom porselensspor.

F RAPPORT FRA 1
1 HERNING j
7 stykker fra Pors, derav to
mannfolk, var på Gymnastrada i
Herning i en uke først i juli.
Dette var en helt vellykket uke, et
virkelig flott arrangement, hvor det
var nesten 900 deltagere fra Norge,
og 17.800 tilsammen fra 25 land.
Deltagerne er alle typer gymna
ster, fra enkel mosjongym til topp
elite-turnere. Japan bl.a. er topp på
dette området. Det var oppvisning
ca. 5-6 timer daglig paralellt i 8-10
haller. Det var også utendørsarena,
så det var mer enn vi kunne over
komme å se. Vi hadde jo våre egne
treningstimer og oppvisninger å
passe på. Middagsbespisningen
foregikk i kjempehaller. Dette gikk
greit unna uten lang venting. Vi sto
aldri lenger i kø enn et kvarter, og da
var det alltid sitteplass når vi hadde
fått maten. Virkelig et kjempefint ar
rangement det hele.
Været var vi også heldige med,
bare avslutningen på stadioen var
veldig våt.
Neste Gymnastrada er i Amster
dam, Nederland i 1991. Så da blir

Vi har også spurt ham om hvor
dan han var fornøyd med sesongen
1986/87, og hva med formen og for
ventningen for kommende sesong.
-Første året som A-hopper, hadde
jeg som mål å beholde plassen, og

n
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dette klarte jeg, og er således for
nøyd. Med tanke på kommende se
song, har jeg gjort store fremskritt i
hoppbakken, og ser lyst på se
songen.
Så håper vi på en god sesong for
Geir Åge og ønsker lykke til.

smfflfflEUWææ «hingstii»
Skiavdelingen - innendørstrening på Klyve skole.
Langrenn skal trene innedørs på mandager, og i lysløypa på torsda
ger. Oppstart mandag 28.9.87. Trener for innendørstreningen i år blir
Finn Arvesen.
Hopptreningen for de minste begynner også mandag 28.9.87, de
trener innendørs også på torsdagene. Trener i år blir Finn Arvesen.
De eldre guttene har trent siden juni, men begynner innendørstre
ningen mandag 14.9.87. Trener blir også i år Bjørn Østland, med Finn
Arvesen som hjelpetrener.
Vi håper på økt aktivitet i begge grener i kommende sesong.

det vel flere som ønsker å delta, for
det er vel ikke så mange som har
vært i Amsterdam tidligere. Så nå er
det bare å vente og se hvilke tropper
som får delta der nede, det blir vel
bestemt etter Landsturnstevnet i
Haugesund i 1990.
På vegne av fornøyde Pors delta
gere: Ragna, Britt, Solveig, Rolf,
Grethe og Jan Ove.

TRENINGSTART
FOR PORS
TURNGRUPPE
Så er vi i gang med en ny treningssesong, og vi har også i år til
bud til de fleste alderstrinn. For å
starte med de minste, så har vi:
FAR-MOR-BARN (3-5 år), her må
en voksen være med sine håpefulle.
Neste alderstrinn er:
NØSTER 6-8 år (gutter og jenter)
Videre har vi rene JENTE OG GUTTEPARTIER på alderstrinn fra 9-12
år pg 13-16 år.
Det er første året vi har delt guttepartiet i to alderstrinn. Dessverre er
det vanskelig å få med gutter, men
vi satser igjen. Håpet er å få et større
gym og turnmiljø på «Vessia».

Når det gjelder guttene så er Pors
blitt med i et helt nytt prosjekt. Dette
er et samarbeidsprosjekt som kalles
TELE TURN, beregnet på gutter som
ønsker å satse litt på turn. Det blir
fellestrening for gutter fra flere
turngrupperi BRUBAKKHALLEN en
gang i uka, i tillegg til trening i egen
sal. Vi vil også prøve med UNG
DOMSPARTI for gutter og jenter
over 16 år. Det hadde vært fint å se
noen gutter her.
Vi starter igjen med MOSJONS
TRIM for damer og herrer. Vi trim-d
mer sammen og dere kan møte opp
enten dere er enslige eller par.
MOSJON OG AEROBIC partierfor
damer er godt kjent fra tidligere.
Det siste nye er LETT TRIM FOR
GODT VOKSNE, beregnet på alle
som er interessert i å bevege seg litt
ekstra, selv om en ikke har trent tid
ligere.
Vi ønsker vel møtt til et trivlig
miljø, både til nye trimmere, og de
som har vært med tidligere.
Med ønske om en god
og trivelig sesong
hilsen
Instruktørene i Pors Turngruppe
Med ønske om en god og trivelig
sesong.
Hilsen
Pors Turngruppe
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VAR FØRSTE LANDSLAGSSPILLER?!
_________________________ *

SVEN TORE FALT FOR SIV
Norges Handballforbund opp
fordret for en tid tilbake, alle landets
klubber til å sende inn navn på sine
unge spillere som er over 178 cm.
høye. Landslagssjef Sven Tore Ja
cobsen, tok initiativet til det, vel vi
tende om at høye, unge spillere bør
komme under kyndig veiledning så
fort som mulig. For det er de store
spillerne som kommer til å føre an i
international håndball i tiden som
kommer. En av dem Jacobsen mer
ket seg, er Pors' 17-årige keeper, Siv
Lien, på 182 cm.
-Jeg overvar en halvannen times
^pors-trening for kort tid siden, og
^Siv gav et meget positivt inntrykk.

Sven Tore Jacobsen legger ikke det
minste skjul på at han er begeistret
for Porsgrunns-jenta.

-En god keeper må ha god rekke
vidde. Det har Siv. Reaksjonsevnen
og hennes koordinative (hvordan
bein og armer fungerer sammen)
egenskaper var også meget bra, og i
tillegg la Pors vekt på hennes vilje til
å trene, i brevet håndballforbundet
mottok.
FØRSTEINNTRYKK
-Førsteinntrykket gir ofte et godt
bilde av hva slags person man har
med å gjøre, sier Jacobsen. -Siv
visste jeg kom, men hun virket totalt
uten nerver i løpet av treningsøkten.
Det er et godt tegn. Da mestrer hun
sansyneligvvis andre situasjoner
godt også, fortsetter han.
Selv om det ennå ikke er tatt ut
noen tropp til U-landslagets sam
ling, 12. oktober, skinner det gjen-

JON CAPALDI TILBAKE I PORS
Den 17.10.-87, er dette et faktum,
og det stopper ikke med det.
Einar Rossbach, Tom Henriksen,
Kai Bråthen, Jan Halvor Halvorsen,
Reidar Haugland, Brede Halvorsen,
Gudmund Soleng, Pål Askedalen,
Hans Ole Bergby, Odd Arild Øst-

erud, Per Erik Kompala, Espen Gun
dersen, Asbjørn Martinsen og enda
noen fler kommer. Alle disse spil
lerne har nemlig en ting felles. De
har alle spillt i Pors, og er aktive
fremdeles. Dette «drømmelaget»
spiller den 17.10.-87, kamp mot da
gens utgave av Pors A-lag!

nom at Sven Tore Jacobsen vil gi
Pors-keeperen en sjangse. -Det er
plass til tre målvakter på U-landslaget, som har verdensmesterskapet
som et naturlig hovedmål denne
høsten. Etter samlingen som er fer
dig 14. oktober, er det klart for en
5-nasjoners-turnering, der Norge A
og U, Sveriges ditto og USA skal
være med. Den troppen som deltar
der, har meget gode sjangser til å
komme til VM i Danmark, sier
landslagssjefen.
Og han avslutter slik. -I Siv Lien
håper vi å ha huket fatt i et stort
talent, med utviklingsmuligheter.

Får Pors sin første landslagspiller
i håndball i midten av oktober?
Svært mye taler for det.
Espen Hartvig, TA
Kampen går enten på Pors eller
Kjølnes (averteres senere). Denne
dagen bør det bli folksomt på tribu
nene!
Etter kampen, samles vi på Pors
klubbhus til en hyggelig høstfest.

HØSTFEST!
LØRDAG 17.10.1987, samles alle porsere med venner og
venners venner, til en høstfest på Pors klubbhus.
]>
Dette er ingen vanlig medlemsfest. Tidligere på dagen,
kl. 15.00, spilles det en kamp mellom dagens Pors-lag og
\ «utreiste» porsespillere.
< Så kl. 19.00 møtes ALLE, i ALLE aldre. Da danser vi til

Tom Henrichsen

J topp orkester!
Vi serverer varm middag med ønskede drikkevarer. Alt
!- dette får du for bare kr. 150,- pr. person. Selvfølgelig har vi

J bar!
i'
Bestem deg nå, -kontakt nærmeste porser - straks - før
det er for sent.
< ALLE skal på denne festen!!

Arr: «festentusiastene»
Einar Rossbach

(irlel
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TAKK FOR DELTAGELSEN
<
Vil på denne måten takke hver enkelt for alle blomster, |

BOKSEGRUPPAS
TRENINGSTUDER

kranser og den store deltagelsen ved min kjære mann og <j

vår snille far og svigerfars, Wilhelm L. Karisens død og
begravelse.
En spesiell takk til hovedforeningen, boksegruppa og J»

Telemark bokseutvalg.

Anne-Lise Karlsen

barn og svigerbarn

TAKK TIL DAMEGRUPPA
]
DAMEGRUPPA har spandert 10 nye TV-kanner til kjøkke- ]
net. Det er en kjærkommen gave. Mange takk.
Duddi ’
REGNSKAPSFØRER - BINGO
Vi trenger en kasserer for bingoen som starter 16. sep
tember. Dersom ikke jobben kan gå på omgang, må vi rett
og slett kutte ut. Det er ikke mulig å drive rovdrift på noen
ganske få, slik som vi nå gjør.
Er det noen som føler seg kallet, så si ifra!
Duddi
Hva vil skje ...
Forts, fra side 4

W

klubb, og ønskelista forleden i avi
sene, skaper forhåpentlighvis dis
kusjoner rundt omkring. Personlig
mener jeg vi bør strebe etter å alltid
FORSTERKE LAGET/STALLEN, for
å kunne rykke opp. Paralellt med
dette er det like viktig å beholde
majoriteten av de vi har (kvalitet), og
samtidig forsøke og utvide stallene
(kvantitet) i A- og juniorsammenFormannen..
Forts, fra side 3

S 'p y
/ ° 7^

handlerne? Vi må tillate oss å.
spørre om dette, ettersom in
genting skjer. Her er det abso
lutt sikkert at både folkevalgte
og andre burde føle seg ille be
rørt over en- slik FORSKJELL
SBEHANDLING.
Vi nærmer oss ellers en del
årsmøter. Både damegruppa,
fotballavdelingen, og vel også
boksegruppa skal ha sine, og
det blir forhåpentlighvis arbei
det i de respektive valgkomi
teen Det er ikke lett å bemanne
de forskjellige postene, det kre
ves endel av dem som tar imot

heng. Selv om vårt juniorlag har
hatt en slitsom sesong i den nye interkretsserien, ser vi absolutt kontu
rer av flere potensielle A-spillere på
litt sikt i denne gjengen. Hardt ar
beid med tålmodig satsing er det
viktigste for disse for å kunne erobre
en førsteplass i fremtiden.
For styret
Jan Magnusen
Styremedlem

jobbene. Har man sagt ja, da
forplikter det også, det bør man
være klar over. Ikke alle har vært
det, har vi sett i årenes løp.

Hovedforeningens årsmøte
blir i slutten av januar. Det har
vært meget vanskelig å få valg
komiteen i gang. Ikke alle grup
pene har hatt sine represen
tanter. Vi får håpe at komiteen
har konstituert seg når dette le
ses. Når vi så legger til at arbei
det med konstituerting av valg
komiteen tok til allerede tidlig i
vår, da forstår man kanskje pro
blemene. Men la oss håpe det
beste, for vi må regne med utskiftinger.

Porsgrunnshallen
Junior og senior
Mandag kl. 18.00 - trener - Skarnes
Tirsdag kl. 18.00 - trener - Skarnes
Onsdag kl. 18.00 - trener - Skarnes
Fredag kl. 18.00 - trener - trener vi selv

Butikken med
atmosfære og
særpreg

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

OQq

Kjempeutvalg i gaveartikler

Vestsiden skole
Gutteboksere beg.
Tirsdag kl. 18.30 - trener - Bjarne Olsen
Fredag kl. 18.30 - trener - Bjarne Olsen

Storgt. 101

Forsikringer ...
Forts, fra side 7
skapsførere og overfall eller ran av
personer som bringer pengesum^^
mer til bankene etter arrangemen^F

HNDREiHflELRWD

ter.
En slik forsikring SKAL egentlig
alle idrettsforeninger ha etter Nor
ges Idrettsforbunds bestemmelser,
men det blir ikke fulgt opp.

Vi vil nå gå gjennom forsikringene
våre, og de enkelte gruppers forsikringerfor sine utøvere, å se om de er
gode nok, om de sikrer nok om noe
skulle skje. Det har vist seg at en
kelte utøvere i andre foreninger har
fått store utgifter til behandling, et
ter å ha ødelagt seg under trening.
Dette bør vi unngå i framtida, og
saken blir tatt opp på første hoved
styremøte.
Duddi
Vi har også dette året blitt
bedt om å delta i innsamlings
aksjonen 18. oktober. Dette er
den årlige som også går i TV.
Pors har tidligere dekket store
deler av Vestsida, og vi håper
det melder seg nok innsamlere.
Pengene går dette året til
Landsforeningen for folkehelsa,
som trenger enorme summertil
sitt arbeide.
Altså, meld dere til jobb et par
timer ettermiddagen, søndag
18. oktober, og ta ellers godt
imot alle innsamlere som har
med legitimasjon.
Dette får holde for denne
gangen, mer i julenummeret.
Duddi

Butikken i P.P. sentret

STEINAR SKRETVEIT

JERNVARER - MALERVARER
GULV

0G VEGGBEKLEDNING.

Krantransport

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

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

Eneforhandler

«r

Vestsiden
Blomsterforretning
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn

q« til

Irtwfloru

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner 20 863 - 24 221

SKIEN

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

«Norsk
kvalitet til
uslåelig
pris»
INTERSPORT Dame
Sporty damesykkel i lekker ny
utførelse med utmerkede
bruksegenskaper. Hvit med
dekor i pastellfargen 53 cm,
4? 9ir-

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

BRUK FAGMANNEN
VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING

KAI TANGEN
Alt i kolonial

kr 1.595,”

Komm. for Norsk Tipping

Meieritorvet

GLASSMESTER

Telefon (035) 52102

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

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

HANDELSTORGET-SKEM
STORGT128 PORSGRUNN

INTER

Duddi Kjellevold Rød
Mellombrottet 6,
3900 PORSGRUNN

É© ntimmtfs

dJMNSTAO
Til. 52 432
NORDENTORGET

blomsttersenter

DATATIPPSNG

11©
AAOOOAW

«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 - Sjok^ade
Aviser - Varme pølser.

.

Mp
HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN

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

Godt tatvalgi gam og baby tøy
0-4 åi’

Forsikring - Finansiering
Kontakt oss...

Telemark

Assuranse a.s
Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn
tlf. 59 725 - 59726
Kjell Janson - Anders Kassen

Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 55 89^**“'*’^

VD BRINGER Ring telefon 035-96 913

O Aiii»1
MP
(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter rnot Porsgrunn)

Myklebust Offsettrykkcn, Porsgrunn

