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«Det er jul ennu en gang» ...
ja, og vi har forhåpentligvis for
tjent en fridag eller tre, de fleste
av oss. Det har vært nok av opp
gaver å løse i løpet av høsten,
og mange er nok slitne.

De aktive gruppene våre som
har sin sesong i vinterhalvåret,
er i full gang. Håndballjentene
gjør det utrolig bra. Innsatsen
på trening gir resultater. De få
timene vi har greid å få i hallene
blir utnyttet maksimalt. Trener
ne gjør en kjempejobb med å
motivere, og de mange seierene som er oppnådd allerede, gir
nok mersmak. I tillegg må Sivs
landslagsplass inspirere.
Bokserene har vært mye ute
allerede, både her i landet og i
Danmark. Det er oppnådd me
get gode plasseringer. Thor
Skarnes har helt tydelig sin be
tydning for miljøet. I tillegg har
nok flere av de som Thor har i
sin stall, et godt grunnlag fra
Beitens trening.
Skifolket har så smått kommet i gang med sitt. Noen har
allerede vært andre steder i fyl
ket og utenfor fylket, for å lete
opp snøen. Vi kan vente oss go
de prestasjoner av Geir Åge,
tror jeg. Han er veldig tent på
sesongen. Ellers er det en god
gjeng som står på i Rugtvedt og
lysløypa. Det er nok av arbeid
som skal gjøres. I lysløypa falt
flere stolper under uværet i
høst, og dessverre går også
noen av lysarmaturene, noe
som koster oss både arbeid og
penger.

Bandyfolket har fått sin kunstisflate. 3 timer har våre til rå
dighet på Skien Isstadion - til en
pris av kr. 300,- pr. time. Prisen

er satt på grunnlag av dugnad
sinnsats under byggingen. Nå
får mann ikke alltid benytte ti
mene, for også andre er interes
sert, og da lar man de som be
taler best få timen. Nå skal det
også legges is på vår egen bane
på Vestsida, og da blir mulig
hetene for trening bedre, om
det bare blir kaldt nok. Her må vi
samarbeide med Parkvesenet,
og vi bør også hjelpe fram bandyinteressen hos elevene på
Vestsiden skole. Det er dem
som skal være ryggeraden for
bandyen i årene fremover. De
siste årene har det heller vært
dårlige treningsmuliheter for
elevene, og det er ingen av oss
tjent med.
Det har vært avholdt årsmø
ter i flere av gruppene i høst.
Etter en del problemer har damegruppa denne gang fått ny
formann, Anny Berge. Fotballavdelingen har i skrivende
stund ingen formann, men det
er tegn som tyder på at det går
mot en løsning. Boksegruppa
har fått Erik til å fortsette, noe
man må si seg glad for.

Det blir felles juletrefest for
alle, tirsdag 5. januar. Alle
gruppene skal ha sin represen
tant i komiteen, og vi håper det
blir full oppslutning.
Hovedforeningens årsmøte,
1988, er fastsatt til mandag 25.
januar. Valgkomiteen er i ar
beid, og vi håper at den greier å
finne villige personer til alle
verv innen fristens utløp. Hvis

noen av leserne kan tenke seg
en jobb, vil komiteen sikkert væ
re glad for å bli kontaktet.
Så får vi håpe på en god vin
ter, med mange gode resultater,
både sportslig og administra
tivt.

Ha en riktig god jul, alle lesere
av Porsbladet.

Duddi
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tigste rennene jeg har dømt var åpningsrennet i Plastbakken til Hei.
Det er det eneste plastrennet jeg har
dømt og det blir også mitt siste renn
som hoppdommer.»
Får gi meg nå sier en uforskam
met sprek 72 åring.
Helge

Grimsgaard landets første hoppskole i 1974.
Rekruteringenav unge til hoppskolen er også en av Egils store hjer
tesaker. I 1970 startet vi med 7 guttehoppere og avsluttet sesongen
med medlemsrenn og 68 deltagere.

Egil Kristiansen, æresmedlem i Telemark Skidommerlaug.
Som Portrettobjekt denne gang
har vi valgt en av klubbens virkelige
veteraner, Egil Kristiansen. Medlem
siden 1927. Aktiv både som fotball
spiller, fram til juniornivå og som
skihopper. Egil vil også være velk
jent som administrator både i og
utenfor klubben.
Selv om han i guttedager spillte
fotball på klubbens yngre lag, var
det skigruppa som ble Egils gruppe.
Allerede i 1924, 9 år gammel var
jeg med som tråkker til det første
landsrennet i Rugtvedtkollen. Del
tok i min første konkuranse som 12
åring i 1927. Husker ikke resultatet,
men tror det gikk bra.
Mitt første distriktmesterskap tok
jeg i 1930 i Orebakken, 15 årsklas
sen.
Egil var aktiv som hopper helt
fram til 1952, med avbrekk i 3 år fra
1934 - 37, på grunn av skade etter
fall i Hasledalen på Skotfoss. Bakken
var skummel dengangen, og krevde
mange offer. Det var ikke for ingen
ting at den ble kalt for «siste reis».
Under krigen deltok jeg i de så
kalte illegale renn. Den første tida

aleine fra Pors. Siden kom Halfdan
Haukedal, Per Johansen, Arne og
Einar Røed, brødrene Nordahl Kri
stiansen og enda flere til.
Egil gav seg som aktiv hopper i
1952. Siden ble det mange år i styre
og stell.
Startet i juniorstyret fra 1932 - 35.
Tilbake i 1953 - 58. Formann i grup
pa fra 68 - 70 og fra 72 - 73. Men den
store interessen lå først og fremst i
arbeidet med skibakken.
«Jeg har ikke tall på hvor mange
dugnadstimer jeg har nedlagt. Bod
de vel nesten der hele vinteren. Som
Henni sa til meg mange ganger».
«At du ikke like godt flytter opp
dit?».
Er det noe du synest er spesiellt
gledelig fra denne tiden? Svaret
kommer raskt: «At vi skulle få Telemarksbakken til Rugtvedt etter
mange års kamp. Allerede i 1950 ble
det fra konsulenthold i Skiforbundet
anbefalte å bygge en bakke omtrent
der hvor Telemarksbakken ligger
nå.
Etter at Minirugtvedt ble bygd st
artet Egil sammen med Macka

«Dersom du nå i ettertid tenker
tilbake. Er det da noen episoder som
harfestetseg spesielt i minne?. «D
er klart at gjennom så mange år er
det mange episoder som jeg husker
både på godt og vondt. Men det er
vel med meg som med andre at det
først og fremst de artige episoder
som huskes. Som foreksempel en
gang vi skulle delta på et renn i Sil
jan. Det var tidlig i 30 åra det her. Vi
dro oppover med to lastebiler fullastet med hoppere. På vegen opp
over kom vi over en dunk med melk.
Den drakk vi opp. Thorleif Åsland
måtte betale regninga. Han var rei
seleder. En annen episode jeg hus
ker veldig godt var en gang vi skulle
klargjøre Rugtvedt kollen. Kaffen
kokte vi under hoppet. Kleven var
kaffekoker. Desuten hadde vi med
oss en kasse øl som vi skulle ko^A
oss med etter at bakken var ferdig
Så da vi endelig var kommet så
langt, ropte vi på Kleven at nå kunne
han komme med kassa. Kleven kom
ut på kulen, sklei og seilte på ryggen
ned unnarennet med kassa på ma
ven. Men det mest fantastiske var at
da han stoppa opp i overgangen var
ikke en eneste flaske knust.
En annen episode fra nyere tid. Vi
skulle ha renn i Rugtvedt, i 1974,
men på grunn av snømangel måtte
vi flytte til Kikut. Da regneskapet ble
gjort opp etter rennet viste det et
ganske pent overskudd. Dette skyl
des ikke minst at Kjell Olav solgte
pølsevannet som buljong. Reint
netto alt sammen.

Som dommer har jeg hatt
mange fine opplevelser. Et av de ar'
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Telemark Skidommerlag arrangerte
i høst 60 års jubileumsfest på Her
kules Klubbhus. Under denne festtilstelningen ble en av våre vetera
ner, Egil Kristiansen tildelt lagets
høyeste utmerkelse, æredsmedlemskap for lang og tro tjeneste.
Egil begynte sin aktive karriere
som dommer i 1963, tok forbundsgraden i 1968. Han har vært styre
medlem i skidommerlaget i 23 år.
Han har dømt flere norske mester
skap. Sist i Skui i 1975.
Vi gratulerer med utmerkelsen
Egil!
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NYTT FRA SKIAVDELINGEN
PLASTHOPPING
Hoppere fra 12 år og oppover, har
siden juli måned, vært i Heibakken
og hoppet på plast hver 14. dag.
Det har vært ett renn uoffisielt
KM, hvor Pål Bitustøyl vant, i kl. 13
år, med god margin til de andre.

SNØSAMLING ER
21.11.87, var første snøsamling i
^Pfiøydalsmo, for klassene 11 og 13
år. Hopperne fikk der ca. 15 hopp og
fikk et godt utbytte av denne sam
lingen.
Pr. i dag har hopperne ca. 50 hopp
på snø.
NYE HOPPERE
Pors har fått nye medlemmer
denne sesongen, hvor det kan nev
nes spesielt en hopper fra Nanset Andre Thoresen, som overrasket
positivt på siste snøsamling.
GEIR ÅGE OLSEN
A-hopperen, Geir Åge Olsen, har
inntil nå hatt en flott framgang. Han
har hatt ca. 140 hopp på snø, og har
den 06.12.87, vært med i sesongens
første renn i Oddnesbakken, hvor
han ble nr. 29 av landets 80 beste

hoppere. Det kan i den forbindelse
nevnes at han hoppet kun 5 meter
kortere enn han som ble nr. 3.
LANGRENN
På langrennstreningen etterlyses
det flere løpere, da det inntil nå har
vært dårlig oppslutning.
Lysløypa har ikke vært inntakt, så
det har vært trening i Rugtvedt.
For skiavdelingen
Aud Lindkjenn Olsen
sekretær
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YNGVAR JACOBSEN
NY FORMANN
IPORS
Det ekstraordinære årsmøtet i
Pors fotballavdeling, mandag,
var unnagjort på ti minutter. Da
var det klart at Yngvar Jacobsen
tar over som ny formann.
Thrond Kjellevold ble ny vise
formann, sekretær ble Torbjørn
Andresen, økonomileder Kjell
Myrseth og styremedlemmer
Nils Gjelstad, Jan Skilbred,
Bjørn Inge Haraldsen, Arild Weholt, Øystein Numme og Per
Herman Melby. De tre sist
nevnte er nyvalgte. Oppmann
for rekruttlaget ble Jan Brenemo, mens Roy Elseth ble opp
mann for juniorlaget. Medlem
mer av juniorstyret ble Svend
Hansen, Hans I. Guttormsen og
Steinar Skretveit. Oppmann for
Old boys ble Rolf Askedalen,
mens Øyvind Heidenreich Riis
ble dommerkoordinator.
Lasse Kittilsen ble formann i
barne- og ungdomsavdelingen
med Bjørn Kveseth som sek
retær. Ansvarlig for småguttelaget ble Jan Frydenlund og Kå
re Numme, for lilleputtlaget Per
Grønstein og Ragnar Andersen,
for miniputtene, Karl Sverre Vibeto, Morten Simonsen, Harald
Lausund, Tom Krane, Odd Isak
sen, Jon Steinar Holmsve, Kri
sten Olsen, 0. Tveten, Jon Tore
Gundhus, Bernt Johansen,'Jan
Skilbred, Arild Rød og Ivar
Realfsen. Og for damer junior,
Per Karlberg og Rune Hagøy.
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Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto

KLUBBHUS

1963
Stikk innom våre butikker
på «Vessia». Vi fører nå:
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Bente Lunde ønsket velkommen
til 25 damer, og likeens til Duddi
Kjellevold Rød fra hovedstyret. Sty
ret foreslo Duddi som dirigent og
Vesla Nordbo som referent.
Årsberetningen ble opplest og
godkjent. Fra styret kom det forslag
om å sløyfe bingokafeteriaen til
sommeren. Det ble vedtatt å sende
forslaget over til hovedforeningen,
for å komme fram til en løsning for
sommeren -88.
Regnskapet ble opplest og godkjent.
Valget viste seg å være vanskelig i
år. 4 stykker gikk ut av styret, og bare
2 nye ble valgt inn. Det lykkes ikke å
få valgt hverken formann eller
nestformann. Bente Lunde, Henny
Waage, Gerd Olsen og Marit Gullik
sen gikk ut av styret. De fikk overrakt
blomster som takk for innsatsen.
Anny Berge og Marit Jonsen kom
inn i styret for to år. Det foreløpige
styret ble da:
Sekretær: Vesla Nordbø - ikke på
valg.
Kasserer: Marianne Arctander-ikke
på valg
Styremedlem: Reidun Hellenes - ik
ke på valg.
Styremedlem: Anny Berge - ny.
Styremedlem: Marit Jonsen - ny.
Reidun
Hellenes
overrakte
blomster til Bente Lunde, Gerd Ol
sen og Marit Gulliksen som takk for
den tiden de har vært med i styret.
Henny Waage var ikke tilstede så
hun fikk overrakt sine blomster se
nere. Gerd Olsen og Marianne Arc
tander fikk også blomster for ikke å
ha skoftet noen møter i år.
Etter at alt det formelle var unna
gjort, kom det kaffe og snitter på
bordet, og praten gikk livlig. Noen
vitser ble det også å høre, mens
loddene ble sendt rundt. Det var
mange gevinster denne kvelden og
loddene gikk unna.
Møtet sluttet ved 21.30 tiden, og
alle ble ønsket vel hjem.
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Pors Damegruppe arrangerte
22.10.87 sin tradisjonelle mannekengoppvisning, denne gangen
med klær fra Agathe og Lady Large.
Henny Waage ikledt en nydelig
rød kjole fra Agathe ønsket vel
kommen til ca 60 fremmøtte gjester.
Deretter overlot hun ordet til kvel
dens to konfransierer, Bente Woxen
fra Agathe og Else Liv Løvstad fra
Lady Large. Her var mye fint for bå
de store og små. Lady Large har
store størrelser som sin spesialitet,
og mye lekkert ble vist. Så nå er det
fullt mulig å få moderne og fikse
plagg selv om man kommer opp i
størrelse 50 og over.

Agathe fylte ut med klær fra stør
relse 34 og oppover. Her var også
mye fint og spesielt.
Som vanlig hadde vi kaffepause
med loddsalg. Lady Large og Agat
he hadde gitt flere ting til utlod
ningen, og kjøpelysten var stor. Et
ter pausen viste Agathe og Lady
Large flere av sine kolleksjoner.
Mest selskapstøy.
Men kvelden går fort, og loddt
rekningen måtte gjøres. Etter dette
takket Henny Waage for kvelden, og
overrakte blomster til kveldens to
konferansierer. En vellykket kveld
og vi ser gjerne Agathe og Lady Lar
ge igjen ved en senere anledning.

Vesla N.
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for 1. år. Med seg som nestformann
får hun Marit Jahnsen, og som nye
varamenn ble valgt Herdis Mørch
og Wenche Kristiansen.
Det fulltallige styret blir da:
Formann: Anny Berge - 1. år.
Nestformann: Marit Jahnsen - 2 år.
Sekretær: Vesla Nordbø - ikke på
valg.
Kasserer: Marianne Arctander-ikke
på valg.
Styremedlem: Reidun Hellenes - ik
ke på valg.
Varamann: Herdis Mørch - 1. år.
7 4.
Varamann: Wenche Kristiansen - 1.
år.
Festkomiteen blir bestående av:
Randi Martinsen, Marit Gulliksen,
Bjørg Iversen, Gerd Olsen, Mary
Gravklev, Turid Stokstad, Sigrid
Kjellevold.
Valkomiteen blir bestående av:
Borghild Svennungsen, Grete Hagøy, Marianne G. Halvorsen.
Det formelle valget ble foretatt på
festkomite. I tida etter årsmøtet har
det skjedd at Anny Berge har sagt gruppas første medlemsmøte etter
seg villig til å ta vervet som formann årsmøtet.
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Anny Berge
Damegruppa greide ikke på sitt
ordinære årsmøte å få valgt hverken
formann eller nestformann. Ei heller

J

STOFFMANGEL
TIL

PORsl
BLADET

Tilgangen på stoff til Porsbladet er nå så dårlig at vi vel
nærmest må kalle det en krise. (Med enkelte hederlige
unntak.) Det være seg fra både grupper og enkeltmedlem
mer. Ja, for DET ER tillatt for medlemmer å komme med
meningsytringer gjennom Porsbladet. Noe stoff kan selv
følgelig redaksjonen lage, både i tekst og bilder, men skal vi
greie å lage en lesbar avis, er vi avhengig av stoff fra
grupper og enkelt medlemmer. Med et håp om bedre stofftilgang i året som kommer, ønsker Porsbladet alle med
lemmer, en GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR!
Red.
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— Jeg så nok feil, dess
verre, selvfølgelig er
det ditt innkast!
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- Vi er populære hos ham. Han er blitt eskortert
fra banen i Bergen. Molde, Stavanger. Fredrikstad.
Hamar og Skien...!
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4
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Atter en gang er en vellykket
trim-kostymefest avviklet. Det var
påmeldt 85 stk., av disse var 12 stk.
fra Mix-troppen i Tønsberg. Disse
var i år invitert til å delta på festen
vår. De var mektig inponert over
opplegget og den enestående
feststemnet gjengen som turngruppa består av. Vi må nok bestille
storsalen til neste år. For vi regner
med at neste gang blir det enda fler
som vil være med på moroa. Vi
samlet oss nede på Vestsida kl. 1800
forå gå runden om Annerød. Dag og
Roar hadde også i år tatt på seg job
ben med å lage «noe» i løypa. Før vi
begynte på Ånnerødbakken fikk vi
servert varm gløgg. Startnummer
hadde vi fått utdelt før avgang, da vi
skulle gjennom «noe» underveis og
samle poeng for senere premiering.
Etter å ha fått gløgg gikk vi videre.
Oppe ved Realfsen sto «Onkel Poli
ti» og veta for å kontrollere om vi
hadde refleks, de som ikke hadde
fikk straffepoeng, og alle fikk utle
vert refleks som skulle brukes resten
av turen. De som møtte oss på veien
lurte nok på hva som foregikk, for
det var mange underlige «figurer» å
se. flesteparten av de vel 50 som
gikk turen hadde kledd seg ut på en
eller annen måte.
Etter kontrollen på Annerød gikk
turen videre ned til bensinstasjonen
på Klyve hvor det var ny «stasjon».
Denne gangen ringspill med mulig
heter for personsamling. Nå be
gynte de fleste å lengte etter lap
skaus som ventet på oss på klubb
huset. Men da vi kom dit var det en
ny «hindring», for der sto en stigebrannbil og sperret veien. Alle
måtte bruke brannstigen for å
komme inn på verandaen foran lille
salen.
Dag og Roar finner alltid på noe
ekstra.
Da alle hadde kommet seg på
plass inne, ble deilig lapskaus ser
vert. Straks den var fortært, var dan
sen igang fra første takt. Det er en

utrolig danseglad gjeng i turngruppa, slik at stemningen er på topp fra
første øyeblikk.
Kaffe og kaker ble servert nær
mere midnatt, og da ble det også
premieutdeling og loddsalg. En av
gevinstene gikk til ei «nonne» fra
Tønsberg. En av premiene gikk også
til Tønsberg. «Dolli Patron» tok en
premie, selv om puppestellet hadde
pungtert i mellomtiden.
Vår musikkvert, Bjørn Winger, var
også fornøyd med oss denne kvel
den at han ba om å få spille gratis på
overtid, så musikken ga seg ikke før
klokka var 0245, og da var vi alle
slitne etter en lang og hyggelig dansekveld. Bjørn ønsket alle velkom
men til neste fest som er årsfesten
fredag 19. februar.
VVi håper at alle medlemmer
støtter opp om årsmøtet denne da
gen, og at alle deltar på festen etter
på, med eller uten «følge». Til sist vil
jeg takke alle deltagere på trimfesten for en hyggelig ogkveld og vel
møtt igjenn.

Juletrefesten blir i år 5. januar.
Barnefesten er felles for alle grup
pene i Pors og vi håper at alle støtter
denne. Senere samme kveld blir
antagelig turngruppas tradisjonelle
julemøte avholdt, å delta hvert år til
å snakke med nye trimmere slik at vi
kan få alle med i gjengen. Vi bør hele
tiden tenke på at vi som er «gamle»
bør ta oss av de nye, slik at disse
føler seg velkommen.
Vi bør også prøve å motivere flere
til å delta på stevner. Husk vi må
snakke med dem slik at de forstår at
stevne er for alle. Vi gjør samtidig
oppmerksom på at alle som har noe
på hjertet kan benytte seg av
Porsbladet, vi formidler stoffet vide
re.

Ellers vil jeg minne om at det er
lov å ta med seg sin partner og møte
på Mix-trimmen på tirsdag kl. 1930.
Dette gjelder enten du er herre eller
dame. Ta med deg din andre halv-

del, det er en fin uhøytidlig gjeng
som møtes her for å trimme. Du er
velkommen til åta en tur innom for å
se hva vi driver med - uten «forplik
telser».På partiene i år har vi kjem
pegod frammøte, det er bare de
største jentene 13-16 år vi kunne
ønske oss fler av, selv om det er
også er plass til flere gutter 9-16 år
og jenter 9-12 år.
Vi har nå skolert alle instruktører
til TRAMPETT bruk, og disse vil få
oppfølgingskurs for videreutvikling.
Har du noen som er i aktuell alder så
prøv å få dem avgårde til gymsalen.
Guttene trener mandag kl. 16.30 og
tirsdag kl. 18.00.
Jenter 9-12 år tirsdag kl. 16.30 og
torsdag kl. 18.00. Jenter 13-16 år
tirsdag kl. 17.15 og torsdag kl.
18.45. Vi minner også om nøster 6-8^^
år (gutter og jenter) på torsdag kl." z
17.15, og på Klyve skole onsdag kl.

;i O^sombatyrnoei SPORT
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SPESIALTILBUD
Vi har til enhver tid
spesialtilbud på sportsmateriell fra merkeleverandører.
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# Klubbservicekort til alle
Pors medlemmer.
Dette gir deg %-er på alt
klubbmateriell du måtte
trenge. (Shorts, sko,
joggedresser, turn etc.)

«hu»B®8
får du hos oss!

Vi gir klubbservice til alle
uansett idrettsgren.

Din egen sportsforretning på Vestsiden.

18.30.
Ellers vil jeg takke for hjelpen ved
salg vedr. Kreftaksjonen, ved Dukkelotteri samt bingokafeteriaen.
Men dere må huske å få stedfor
treder dersom det plutselig kommer
noe i veien, ellers kommer de som
er fast på kjøkkenet i ei «kattepine»
når det gjelder kaker.
Hjertlig takk til alle, for vi er jo av
hengig av hjelp fra alle på en eller
annen måte for å klare å holde det
hele i gang, og turngruppa er vi jo
alle interessert i skal bestå.
Også i år prøver vi med julemes
se. Denne blir antagelig avholdt i lo
kalene tvers over gata for Apotekeip\>
på Vestsida, mandag 30. nov. og
tirsdag 1. des. Hvis vi ikke får lokalet,
blir den flyttet til klubbhuset. Har du
et bidrag, håndarbeid eller bakst,
f.eks. formkake, julekake eller små
kaker i boks tar vi imot dette med
takk. Har du et større arbeid, godtgjør vi matrialutgiftene, det er bare å
si i fra. På forhånd takk.
Siste treningsdag er 15. des. Det
blir juleavslutning denne dagen
med oppvisninger fra kl. 17.00. Alle
er velkommen innom for å se denne
ettermiddagen. (Mix har siste tre
ning samme kveld).
Herved ønskes til slutt alle en rik
tig god jule- og nyttårsfeiring, og vel
møtt til nye treningsøkter fra og
med 7. jan.
RAGNA
Instruktør og formann
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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 dg underspyler
Rekvisita og kiosk i stort utvalg

Tank døgnet rundt med minibank_
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PORS SERVICE-SENTER
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Els og HortaM. W.W320 ForsErssn East
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BOKSEGRUPPAS ÅRSBERETNING
1986/-87

Boksegruppas styre har i perio
den bestått av følgende.
Formann: Erik Johansen
Vara formann: Henry Amundsen
Kasserer: Tom Lund
Styremedlemmer: Arild Kittelsen,
Sti Asdal, Bent Rasmussen, Basse
Karlsen.

Det har vært avholdt 10 styremø
ter i sesongen, en del telefonkontakt
har det vært, ett styremøte har vært
avholdt.
Det har vært meget vanskelig å få
til et styremøte hvor hele styret har
vært tilstede. Man får håpe at det
nye styret vil følge bedre opp. Det vil
ellers bli liggende for mye arbeid på
enkelte medlemmer, noe som i
lengden ikke er holdbart.
Takket være Porsbingoen og
P.P.-senterets velvilje med hensyn
til utlodning, er økonomien ganske
bra.

På grunn av for stort arbeids
press, haf vår polske trener takket
for seg. Thor Skarnes ble forespurt,
og etter en del overtalelser, takket

han ja til jobben. Han har i løpet av
den korte tiden han harfungert, klart
å få noe av det gode gamle miljøet
tilbake blandt guttene. Selv om vi
ikke er så mange, har guttene alle
rede vært mye ute og bokset i år. Det
har alt å si at vi kan tilby dem et godt
miljø, og deltagelser på stevner,
uten utgifter for dem.

På Vestsiden trener de aller
minste. Her gjør Bjarne et meget
godt sosialt arbeid, man kunne bare
ønske at han kunne få litt hjelp
iblandt. Ved et ferdighetsstevne ble
dettatt2 gullmerker, 1 sølvmerke og
9 bronsemerker, så man kan vel
vente seg en del bra boksere fra den
kanten med tiden. Mange takk Bjar
ne.

Det har vist seg at selv om vi ikke
har vist de helt store resultater ved
stevner vi har deltatt på, har Pors
fått ros for god teknisk boksing, og
dette må jo gi resultater en dag.
Vi har fått en fin sponsoravtale
med Larvik Line, dette ga oss muI ig heter ti I å reise så mye vi ville med

TIL PORSBLADET
Ja, så er vi i gang med en ny se
song, den 53. for boksegruppa. Erik
Johansen klarte å overtale meg til å
ta min 29. sesong som boksetrener.
Da vi startet opp i høst var det
ingen igjen av de gamle guttene. Så
nå må vi forsøke å bygge opp en god
kameratgjeng i et godt boksemiljø.
Vi trener 4 ganger inne i vårt tre
ningslokale på Kjølnes (Porsgrunns
Hallen), i tillegg løper guttene 2-3
ganger i uken.

Vi har så smått begynt å vise ten
ner. I skrivende øyeblikk har guttene
vunnet 5 første og en annen premie.
Det er tidlig i sesongen enda, men
når de fårflere kamper og rutiner, vil
de nok bli lagt merke til i bokse-Norge.

Vi har en kjerne på 4 mann som
jeg arbeider spesielt med. Det er
Steffen Botnen på 15 år, Tron Larset
Tronstad på 17 år, Vidar Numme
(sønn av Øystein) , og så eldste
mann, Magne Jensen på 22 år. Jeg
kjører ikke disse guttene så hardt
som den gang vi hadde Stein Hal
vorsen, Petter Røh, Per Carlenius og
Tom Gisle. Men den gjengen var jo
av internasjonal god klasse. Men ti
den får vise om vi igjen kan komme
opp på det internasjonale boksekartet. I alle fall har jeg fine gutter å
arbeide med, hvor nøkkelordet er
disiplin.
Jeg er så heldig å ha hjelp av Øy
stein Henriksen og Stig Asdal på
treningen. Disse vil, og har blitt be-

fflfflBEUWENS

X

Petter Wessel i 1987. Dette sparte vi
mye penger på da vi hadde 14 gutter
på treningsleir i Hals ved Ålborg.
Det er store muligheter for at denne
avtalen blir forlenget.
Thor har vært på et kamplederkurs i Moss, han har vært benyttet
en del som kampleder, han er også
kretsdommer. Bjarne Wig og Erik
Johansen er forbundsdommere, de
blir også benyttet av N.B.F., til sidedommer og oppmann ved flere in
ternasjonale og nasjonale stevner.
Thor Skarnes og Erik Johansen fikk .
tildelt dommermerket for 25 års vir-^> ?

æ® SEM» STALL
19877-88
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utrettelige formann. Ja, uten deg
Erik, tror jeg ikke det lenger hadde
vært noen Boksegruppe i Pors.
Så vil jeg få ønske alle foren
ingens medlemmer en God Jul og
ett Godt nytt år.
Thor Skarnes

Tor Erik Lunde

--x •
x A'-. x'
xxB

ke som dommere.
Erik Johansen er formann i Tele
mark Bokseutvalg, og viseformann i
Forbundets Apellutvalg, der Skar
nes er varamann.
Et ønske for fremtiden er; et godt
miljø, litt svette på treningen og et
godt samarbeide blandt alle i grup
pa. Dette vil føre oss frem dit vi var
for ganske få år siden, til en av de
beste i boksegrupper i Norge.
Lykke til!
Erik Johansen
lønnet med turer, hvor de fungerer
som ledere og sekundanter. Kanskje
de vil bli inspirert til å overta etter
undertegnende?
Til slutt en takk til BoksegruppaifO
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Jørn Jonsås Olafsen, jr.

Noen av hopperne sammen med trener Bjørn Østland.
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Torbjørn Østland
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Geir Åge Olsen

Roger Dahle
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PORSELENSBILDE FRA HÅN0RAI1GRUPPA
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I fjor startet vi opp salget av porselenbilder med motiv
■notiv fra gamle
«Vessia». Motivet i fjor var Klyvebekkens munning, mens vi i år har
valgt Apotekergården. Prisen er og
så i år kr 150. Bildene er lagt ut til
salg hos Busse og på Ballsport. Desuten vil gruppas medlemmer gå ut
på direkte dørsalg. Dersom du ikke
får besøk av våre selgere, kan du
telefonbestille, (vi bringer) Du kan
da ringe til enten
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Kjempeutvalg i gaveartikler
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Storgt. 101
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Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto
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Bildene er levert fra Heistad Håndverkstudio.
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Helge Olsen Tlf 553675
eller
Gry Stokke Tlf 554973
Vi har enda noen få igjen av fjo
rårets bilder.

Butikken med
atmosfære og
særpreg

BHDR^iflnBLnHD
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Butikken i P.P. sentret

En håndfull unge håndballspillere som skal nyte godt av overskuddet fra bildesalget

STEINAR SKRETVEIT
FRA
REDAKSJONEN

JERNVARER - MALERVARER

0G VEGGBEKLEDNING.

GULV

«Norsk
kvalitet til
uslåelig
pris»
INTERSPORT Dame
Sporty damesykkel i lekker ny
utførelse med utmerkede
bruksegenskaper. Hvit med
dekor i pastellfargen 53 cm,
3 gir.

kr 1.795,-

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

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

kr 1.595,Eneforhandler

«r

Vestsiden
Blomsterforretning
Tlf. 51 730 — V. Porsgrunn

QÅ til
Innleveringsfrist av stoff
til Porsbladet nr. 1, 1988,
er satt til 1. mars.
Red
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«APOTEKERGÅRDEN»
22 juli 1^22 fikk Halvor Rohrlr-I

hi*vil<(inn<i

Bygningen ble revel i 1970.

(il å opprette og drive det nve apo|pk«-l i rnrsqnmn

Ul Gl 1’1 I <><»!> I KSI.MI1 ARI R AV
Navnet Vestsiden Apotek ble yncll<i<*nl i r>kt«»l>«,i
11>22 Han kjøpte pn qård ra 1<H> m mxd !<•» hnieiri

vestside

Bygningen var omkring 2OU .11 qainnirl.

men pn fløy skrev «eg fia nyere l1'!. <la den var gi«‘noppbygget elter brann og innredet med f-njciniixi*-lokaler. Her ble apoteket åpnet i januar 1'123

PORS l.F. Ilåndballgruppe
1987
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Sperialfirma 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

BRUK FAGMANNEN

KAI TANGEN

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

kr 2.990,INTERSPORT Pike
Moteriktig pikesykkel i rosa
farve. 43 cm, 3 gir.

kr 1.595,-

Alt i kolonial

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING

Komm. for Norsk Tipping

_

GLASSMESTER

Meieritorvet

Telefon (035) 52102

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

INTER
SPORT
t

© infcrøÉB

ØJ3RNSTAD
Ttf. 52 402
tiOflDENTORGET

blomstersenter

DATATDPP1NG

«BUSSE»
på Vessta
Tlf. 51 729

om
ky\A/o/

\y\ Stor9t-92 P°rs9runn Tlf. 035/55 479

Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

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

®

©li
HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN

Godt utvalg

i gam ®g babytey

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

(M år

Bifil®

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. 55S93***-***

VH BRINGER Ring telefon 035-96 913

O
©P

Myklebost Offsottrykkeri, Porsgrunn

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

