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Foran fra venstre: Anne Lise Heggedal, Tone Stene, Ann Kathrin Daniel
sen, Ann Kristin Blikra, Marianne Olsen, Siv Dalen, Anne Lene Karlsbøck, Wenche Åfoss.
I midten: Gro Tveit, Aud Eklund, Siv Lien, Kjelfrid Knudsen, Marianne
Wienenga, Tanja Kristensen, Trude Austad.
Bakfra venstre: Jan Erik Olsen, Jens Kåre «Kokki» Åsen, Teddy Lien og
Rune.
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Jeg skriver denne gang kun
som fungerende formann. På
årsmøtet 25. januar fikk man in
gen ny, og vi må ha et ekstraor
dinært årsmøte, foreløpig fast
lagt til mandag 18. april. Valg
komiteen er forhåpentligvis i
gang.
I løpet av vinteren har det
skjedd nye på den aktive siden,
og vi har mye å glede oss over.
Damelaget i håndball har spilt
seg gjennom serien med kun et
ett-målstap i en kamp og der
med rykket opp i 3. divisjon, helt
imponerende gjort. Laget be
står stort sett av meget unge
spillere som absolutt har tiden
foran seg, om de vil det sjøl. Vi
gratulerer med opprykket, noe
som også ble uttrykt på arran
gementet etter at siste kamp var
avviklet fra vår side.
De øvrige jentene på de al
dersbestemte lagene har også
gjort sine saker bra og vil for
12-og 14- åringene sikkert gå til
sluttspill. Vi ba Haldis Halmrast
leder av hovedutvalg for kultur i
kommunen - om å ta med seg
tilbake hvilke fantastiske talen
ter vi har på Vestsida uten mulighettil skikkelig trening. Vi tror
hun ville forstå.
Skiavdelingen har avviklet
flere renn med som vanlig ut
merket regi. I tillegg til at avde
lingene har hatt ansvaret for si
ne egne bakker, har man ikke
minst hatt jobb også i Telemarksbakken. Og nå står arbei
det med ombyggningen for
døra, og folka skal nok få nok å
gjøre. På fotballtreningen møter
det opp utrolig mange, og vi får
håpe at svært mange av dem
blir værende. Hyggelig er det at
flere av de «gamle» ser ut til å
komme tilbake. Jentefotballen
håper vi også det skal bli enda
bedre sving på. Treningsiveren
er i hvertfall stor hos dem som
møter opp.

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn

Bokserne har enda en gang
halt i land toppresultater. Det
gror i gruppa, her er flere meget
gode talenter å satse på. Dan
marksturen i februar ga 2 gull
medaljer som gevinst i en bein
hard turnering, noe som ikke er
å kimse av.
Bandygutta har hatt en be
drøvende sesong - omtrent uten
is. Ja, den har jo ligget på Skien
Isstadion, men denne banen har
man jo ikke råd til å bruke. 300 kr
for en time på tross av at det har
vært langt ned enorme mange
dugnadstimer på anlegget. I
stedet ligger banen der svært
mye ubrukt. Hadde det ikke vært
en tanke å redusere timeprisen?
Da hadde man i hvertfall fått inn
noen kroner. Ballen sendes
Skien kommune. Forøvrig har
det vært sendt søknad til Porsg
runn kommune om hjelp til å
betale leia for isstadion uten at
man har fått noe svar. Dette
skrivet er alle bandygruppene i
kommunen med på, for alle sli
ter med de samme økonomiske
problemene.
Vi er i gang med å forberede
vårlotteriet i skrivende stund.
Dette håper vi skal være klart fra
midt i mars. De senere år har det
vært enkelte grupper som har
gjort en dårligere innsats enn
andre, og vi håper nå at alle vil
jobbe for å få solgt ut loddene.
Med en god distibusjon skulle
det være mulig, og fortjenesten
blir fordelt etter innsats. Trek
ningen er ikke før 15. juni, slik at
ingen kan klage over at man får
forliten tid til å selge. Hver bok

blir på 100 kroner, og klarer man
ikke å selge ut, får en ta loddene
sjøl, noe mange også gjør.
Kontingenten er på vei inn fra
mange. Etter vedtak på årsmøte
- hovedstyrets forslag - er ikke
kontingenten lagt på. De fleste
har fått tilsendt giroinnbetalingskort. Kontingenten kan
betales i bank eller på postkon
tor som det passer for den en
kelte.
Vi håper vi slepper å sende ut
for mange purringer i løpet av
våren på kontingenten. Det ko
ster oss både tid og penger, selv
om vi legger ut purregebyr. Så
vær raske- oppfordrer vi.
Bingoen har ikke vært den
helt store. Vi merker at det er
dårligere tider. Frammøtet fra
gruppene har vært så som så.
Flere har glimret med sitt fravær
både titt og ofte, noe som irrite
rer de som stadig er der. Her må
det bli bedre, om man vil være
med på å dele kaka til slutt. Noe
blir det jo igjen, og gode penger
er det å ta med seg. Kafeteriaen
på variant-bingoen og bingoen
ser endelig ut til å fungere greit.
Boksegruppa har tatt 2 dager,
turn 2, ski 1og hånball 1. Det er
snakk om litt organisering fra
gruppenes side, og mange
ganger i løpet av en sesong blir
det ikke på hvert enkelt medlem.
Det blir mye penger ut av det, og
jeg skjønner ikke at ikke grup
pene ligger flate etter å få sjangsen til å være på kjøkkenet.
Huskomiteen har konstituert
seg. Alf Jansen har påtatt seg
Forts, side 12
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ÅRSMØTE I I.F. PORS HOVEDFORENING

' KNABETURNERINGEN 1988

PÅ PORS KLUBBHUS MANDAG 25.1.-88 KL. 19.00.
1. Formannen onsket i alt 53
stemmeberettigede
medlemmer
velkommen.En spesiell hilsen gikk
til formann i Porsgrunn kommunes
hovedutvalg for kultur, Haldis
Halmrast.
De av medlemmene som hadde gått
bort det foreløpende år ble minnet
med ett minutts stillhet.

Formannen refererte dagsorden
som ble enstemmig godkjent.

1. Åpning
2. Valg av dirigent
3. Valg av sekretær
4. Beretning
5. Regniskap
a. hovedforeningen
b. klubbhuset
6. Forslag
7. Valg

renteutgifter ved å nedbetale gjeld.
Både han og Trond Kjellevold syn
tes regneskapene var vanskelig å
skjønne. Formannen svarte med at
gjeld skulle nedbetales, men måtte
ha midler i bakhanda for man hadde
krevende utgiftsposter på klubbhu
set. H.M. Realfsen spurte om renten
på høyrentekontoen, som nå var ju
stert opp til 11%. Øystein Numme
mente en rente på 10-12% og en
utgiftsrente på 16% var dårlig øko
nomi. Formannen mente penger på
konto var til hjelp for grupper til
bakker, løyper og baner. H.M. Realf
sen berømmet hovedforeningen for
meget god økonomi og evne til å
skaffe penger. Regneskapet ble der
etter satt under avstemningen og
enstemmig godkjent, likedan reg
neskap for kiosksalget.

4. Sekretæren, Jan Ove Hansen,
leste beretningen. En fyldig og inn
holdsrik beretning vitnet om stor
aktivitet både i hovedforeningen og
i grupper, utvalg og styrer. Den ble
gjennomgått punkt for pungt. Trond
Kjellevold håpet hovedforeningen
ville skyve på ordførerens invitt i
pessen den siste tiden om storhall
på Vestsiden. Dirigenten gratulerer
Egil Kristiansen med æresmedlemskapet i Telemark Skidommerlaug.
Beretningen ble deretter satt under
avstemningen og enstemmig god
kjent.

5. b. Lasse Hegna leste også huskomiteens regneskap. Trond Kjelle
vold ba kulturvalgets representan
ter notere seg de høye utgifter til
strøm, vask o.l. foreningen har i
motsetning til enkelte andre foren
inger i kommunen. Formannen
kunne også opplyse at hovedstyret
hadde bevilget kr. 10.000 til arkiv i
klubbhuset. Regneskapet ble der
etter satt under avstemning og
enstemmig godkjent, Tilslutt ble
trim- og idrettsmerkeutvalgets reg
neskap lest av kassereren og enstemmig godkjent.
Det var deretter kaffepause.
Gruppene kunne i pausen overrekke
hovedforeningen en rekke premier
og pokaler for deres innsats siste
sesong. Damegruppa kunne deret
ter overrekke en sjekk pålydende kr.
25.000 til hovedforeningen. For
mannen opplyste at beløpet ville gå
til nedbetaling av gjeld på huset.

5. a. Kassereren, Lars Hegna, refererte hovedforeningens regneskap,
likedan spesifisert regneskap for
kiosksalget som var overført ho
vedforeningens regneskap. Etter å
ha lest regneskapetz mente Hans
Morgan Realfsen at det lå store
summer i det og at man ville spare

6. Dirigenten refererte forslaget
fra hovedstyret: Kontingenten for
1988 blir uendret. Aktivitetsavgift/
treningsavgift skal være minimum
kr. 150;-Forslaget er kun en bekref
telse på at kontingenten skal være
uendret. Forslaget ble satt under avstemming og enstemmig godkjent.

2. Som dirigent ble foreslått Realf
Rollefsen, og enstemmig valgt.
3. Som sekretær ble foreslått
Bjørn Flåtesund, og enstemmig
valgt.
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7. Else Liv Realfsen refererte valg
komiteens innstilling.
Komiteen
hadde skrevet mye for å finne kan
didater til formanns- og sekretær
vervene uten å lykkes.
Til formannsvervet kom det
benkeforslag fra damegruppa om
gjenvalg for et år. Formannen øn
sket imidlertid ikke gjenvalg, og
håpet på avløsning fra en krevende
jobb etter 14 år. Dermed sto forenigen uten formann.
Sekretæren hadde også nektet
gjenvalg. Det kom forslag fra Kjell
Steen på gjenvalg, mens Ivar Olse®

/VI

X

mente det var fint om han tok ett år.
Han var imidlertid svært uvillig.
Benkeforslaget ble satt fram på Egil
Brattberg og Bjorn Flåtsund som
begge hadde sagt nei til valgkomi
teen. Jan Ove Hansen var imidlertid
til slutt villig til å ta ett nytt år.

Lovkomite: Hans Hansen, Bjørn
Flåtsund, Arne Hegne
Huskomite: Hans Hansen, Ole Kiplesund, Alf Jansen, Vesla Nordbø,
Marianne Arctander, Dag Natedal,
Marit Larsen
Valgkomite: Harriet Fjeldvik, Terje
Hansen, Henny Waage, Øyvind
Nenseth, Britt Knudsen og Realf
Rollefsen.
Forts. sjde w

i
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De ovrige valg var enstemmig etter
instilling og ga følgende utfall:
Viseformann: Hans Hansen, 2 år.
Kasserer: Lars R. Hegna, 1 år. Sek
retær: Jan 0. Hansen, 1 år. Styresmedlem: Egil Brettsberg 2 år. 1. va
ramann: Astrid Bie Johansen, 1 år.
2. varamann: Bjørg Iversen , 1 år.3.
varamann: Frank Jørgensen, 1 år.
Trim- og idrettsmerkeutvalg: Åse
Christiansen, Lillian Elseth, Wench^h
Eriksen, Bjørg Frenvik, Turid Hiis;
Vidar Kristiansen, Arne Stenquist.
Porsbladet: Bjarne Halvorsen
Revisor: Anders Kassen og Einar
Klingenberg. Varamann: Asbjørn
Wennerød.
Arkivarene hadde nektet gjenvalg
grunnet dårlig arkivforhold. Da det
nå var bevilget penger til arkiv, tok
arkivarene gjenvalg.

n
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Vi tok fergen onsdag kveld fra
Larvik til Fredrikshavn.
Ved ankomst Fredrikshavn torsdagsmorgen kjørte vi videre til Ålestrup. Da vi kom frem til Ålestrup ble
vi innkvartert på en skole. Guttene
prøvde, veide og tok en lett tre
ningsøkt.
Fredag var det veiing, ingen av
gutta hadde problemer. Steffen Botten var første man ut, han møtte
en svenske, og tapte 1-4. Svenskene

begynner å bokse tidligere så det
var den svenske guttens rutine som
knekte Steffen, men Steffen gjorde
en god innsats. Tron var andre
mann ut han møtte en danske og
gjorde en bra kamp som han vant
5-0. Tron hadde føringen og presset
sin motstander i hele kampen.

Vidar møtte en eskimo i sin første
kamp. Vidar ble presset bakover og
tapte første runde knepent. Etter er

par taktiske råd i pausen gikk Vidar
ut i andre runde og utbokset Grønlenderen totalt, det samme gjorde
han i 13. runde. Vidar bokset klokkerent med rette venstre og høyre.
Lørdag ingen av guttene fikk
kamper i dag, så vi spiste godt med
mat og tok en lett treningsøkt på da
gen. Søndag veiing igjenn, ingen
problemer for Vidar og Tron.

Forts, side 9
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Vestsiden Ur-Optik

SKIAVDELINGEN
9 FREMMARS

Kåre Pettersen

Ungdomsbutikken midt i By'n
Tlf. (03) 552081 - 3900 Porsgrunn

Tlf. (03) 5549 22

Porsgrunn

KNARDALSTRAND
SLIP & VERFT

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR
Gå til

PORSGRUNN - Tlf. 5506 66

sen *

Salg - Serviceverksted
reservedeler
for

Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

VOLVO
PENTA

i»

Allred Sport

A
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MÆg/KJEDEN/ ■

Telefon 551404 - Porsgrunn
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FRISØRMESTER ROY
ÅGE NÆSS
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Brødrene Karisen
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Skien, tlf. 52 09 03 - Porsgrunn, tlf. 5507 79 - Brevik, tlf. 97 04 54

BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon: 55 0409 - Porsgrunn

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

/yJORGEN t

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

NENSET, 3900 PORSGRUNN
Telefon (03) 59 5888

Porsgrunns A u t o A/s

Weir Åge Olsen

Vallermyrene

H. M. Marthinsen A.s.

Aut. Ford-forhandler

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Tlf. 55 11 50

REFLEX

Drangedalsv. 20, Porsgrunn v. - Tlf. (03) 55 58 51

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

STØTT
VÅRE
ANNONSØRER

f

Han har hittil i sesongen deltatt i
12 renn hvorav kun et i Telemark, da
skjønner dere det er ikke bare å være
A-hopper i Norge, det er ikke få kilo
meter han har hatt bak rattet i se
songen.
Best plasering så langt i sesongen er
en 6pl. i Molde dette var A kvalifise
ring desverre på samme helg som vi
arrangerte renn i Telemarksbakken
som desverre ikke Geir Åge fikk
være med i på grunn av denne rennkolisjonen.
KM i Vinje ble et trist kapittel for
Geir Age da han ble offer for dommerenes mangel på tolkning av de
nye hoppnormene.
Han har vært Telemarks beste
hopper i Hele vinter under trening,
men beklagelig har han hatt litt pro-

blemer i konkuranser som har gjort
at de mål han har satt seg ikke er
nådd så langt i sesongen, men vi
krysser fingerer for Geir Age resten
av sesongen.
Det skal ikke forundre oss i skiavdelingen at han krabber høyt opp på
resultatlista i NM i Telemarksbakken
15. mars, det hadde hvert moro Geir
Age vi vet du kan...
Jørn J. Olavsen
Jørn kom litt sent i gang denne
sesongen på grunn av skolen som
tok mye tid før jul, og i januar ble det
lite med hopp trening på grunn av
lite snø.
Fra februar har han hatt fine re
sultater, hoppingen har vært meget
bra, han har bevist at han hører
hjemme blandt de aller beste junio-

rene i Telemark, nå står det igjen og
ut og bryne seg litt med andre junio
rer i landet.
B-hopperene våre...
Her er det bare nyinmelte Ole
Henning Holt som har satset seriøst
så langt i vinter, etter sitt avbrekk i
høst på grunn av skade i foten. Ole
Henning har ambisjomer for å slå
følge med Geir Åge i A-klassen om
et par år, han er bare i år ikke kunnet
satse som vi hadde håpet på grunn
av militære, skole og arbeid.Kjenner
vi guttene kommer de nok sterkere
igjen til neste år...
Gutte hopperne våre...
Trenerene Bjørn Østland og Finn
Arvesen er fornøyd med guttenes
utvikling den siste tiden, etter vi fikk

Forts, side 9
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j PORSJENTENEI3. DIVISJON

Svein Andersen, som garanterer
seier når han kjører. Takk for innsat
sen alle sammen.
På toppen av det hele, dagen før
seriavslutning, sasmling på Casino,
hvor jentenes egen sang ble pre
sentert av Tom Viggo Holland, att
påtil ekte «odder».

4
4
4
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«PORSEJENTER FRA VESSIA« er
tittelen, og nåde den Porser som ik
ke får seg den kassetten. En kjempesang av kjempejenter, nemelig Porsejenter.

.-.8?
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trua, vi sto på videre. Neste kamp
vantvi, siden vant vi, ja, vi bare vant,
17 kamper på rad. Vi slo de alle,
Sandefjord, Eik, Liv/Fossekallen,
Nøtterøy og alle de andre, til og med
Vikersund i «retur». Ja, da var det
grunn til å synge:«PORS ER BEST;
PORS ER BEST; PORS ER BEST;
PORS ER BEDRE ENN KLUBBER
FLEST«.Vi PORSERÆR er optimi
ster, vi var ganske tidlig i serien
sterke i trua på at vi skulle greie
dette, greie opprykk. Med 4 kamper
igjen var vi nesten sikre. 28. februar
og siste seriekamp mot Nøtterøy
unnagjort. Statusen ble gjort opp,
og 152 plussmål og 34 poeng av 36
oppnålige. BRA SAKER.
Og vi har ambisjoner til neste år
også, vi vil være blandt de beste og
så i 3. div. Vi har slått både Hei og
Langesund og Herkules i trenings
kamper, og de lagene er blandt de
beste i sin 3. divisjonsavdeling.
Dessuten er vi Porsjenter, og vi er
sterke i trua på oss sjøl.

Det har skjedd mye positivt i se
songen som har gått. Svein Tore Ja
kobsen, lanslagstreneren, har vært
på ett par av treningene våre, Siv er
tatt ut på juniorslanslaget, og kansje
får vi enda ei jente. Det er bevisa»
for at vi er på rett vei i Porshåndb™
len, det gir inspirasjon til å stå på
videre.
Og vi er en utrolig fin gjeng, vi står
på, trener, spiller og her det bra
sammen. Deler gleder og løser pro
blemer, for heller ikke vi er helt problemfrie.
Som sagt, vi har ikke kommet til
3.div. gratis, det ligger en kjem
peinnsats bak, kanskje først og
fremst av spillerne. Men også andre
skal ha del i æren. Kokki, Jens Kåre
Åsen som har trent jentene i 4 år, og
som gjør en solid jobb. Jan Erik Ol
sen og Rune Teigeland som sørger
for at laget har det de trenger av
matriell til alle kamper og treninger.
Jan Ramsås som tar seg av vidioopptak.
«Reservelaglederen»
vår, Arnt Erik Lindseth og bussjåfør

Vi skal forlange mer av oss sjøl,
men vi bør vel også kunne forvente
oss noe mer interesse og støtte av
Porserer på kampene våre, noe mer
engagement fra hovedforeningens
side, vi ertross alt i 3. div. på samme
nivå som fotballen i Pors. Vi utford
rer herved fotballen i Pors til en
vennskaplig dyst om hvem av oss
som blir best til neste år. Opprykk
må være målet, gjerne for begge.
Tvi,tvi.

Vi har til slutt enda et ønske, nem
Laget vårt er ungt, under 20 år i lig at alle Porserer samler seg om
gjennomsnitt, det er et lag å bygge kamp for hall på Vestsida.
videre på. Vi vet vi får nyinnmeidelEn idrettshall er en samlingsplass
ser i år, og vi har som sagt trua på
videre avansement i divisjonene. for hele nærmiljøet, unge såvel som
Laget består av en fin blanding av eldre og gamle, og vil bidra til å
^|ldre og yngre spillere. De drar knytte generasjonene på Vestsida
"ammen på en posetiv måte. Tone enda mer sammen.
er kaptein og veteran, Kjellfrid og
Endelig, jeg har lyst til å få fram
Aud likeså. Trude har også rutine. navnene på alle de som har dratt
Ann Carhrin og Wenke er nye Porse- Porhåndballen opp i 3. div., både
re i denne sesongen. Keepere er Siv, spillere og lagledere, og disse skal
Gro og Marianne. Tones «gamle» ha Forbundets Serimerke i orange
16-årsjenter er blitt helt sentral på farge: TONE STENE, AUD EKEdagens lag. Anne Lise med 113 mål i LUND,
KJELLFRID
KNUDSEN,
årets serie, Anne Lene med 109 mål. TRUDE AUSTESTAD, ANNE LISEMarianne, Ann Kirstin, Tanja og Siv HEGDAL, SIV LIEN, ANN KRISTIN
Dalen er viktige spillere på laget BLIKRA, SIV DALEN, MARIANNE
vårt. Takk for innsatsen, jenter, til OLSEN, ANNE LENE KARLSBØCK,
neste årforlanger vi enda litt mer av TANJA KRISTENSEN og som lagleoss sjøl.
dere; JAN ERIK OLSEN, RUNE

A- k

Det er historie i Pors det som tit
telen sier. For første gang er Pors
damelag i 3.div. I håndballkretser og
media er det stor forsjell på interes
sen og pressedekningen for 3.div.
kontra 4.div. og nedover.
Og nå er vi der, endelig, etter må
neder med trening og trening, kamp
etter kamp, og atter trening. Siden
mai 87 har jentene stått på, løpetre
ning, balltrening, styrketrening,
ressurstrening, kondisjonstrening,
spenstrening osv. I vår, i sommer, i
høst, i vinter har treninga gått i ett,
mandag, tirsdag, torsdag og lørdag.
Det har vært tøfft. Til tider har vi
ønsket treningen til hel...., trener og
oppmann samme vei. Men, defleste
gangene har det vært ok å gå på
trening, og mange ganger morro og
gøy. Det hjalp når sesongen startet i
september. Bortekamp mot Viker
sund. Svær buss, stor stemning,
masse optimisme, vi skulle slå de på
informasjon om Vikersund fra forri
ge sesong. Det stemte ikke helt, vi
tapte med ett mål da. Vi mista ikke
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Knabeturneringen ....
Forts, fra side 5

I
1

^Einaler
Tron var først ute i dag og bokset
en bra kamp hvor han stoppet mot
standeren sin i 3 runde etter å ha ført
kampen godt til egen fordel. Vidar
møtte en nordmann som hadde
knocket sin første motstander så
Vidar gikk forsiktig ut. Det viste seg
at Vidar hadde ingenting å frykte fra
motstanderen og han tok føringen
av kampen med pen teknisk bok
sing.
2 runde Vidar presset motstande
ren videre og motstanderen fikk 2
telIinger midt i 2. runde var det over.
Kampen ble stoppet da motstande
ren fikk formye juling.
Kjempefin oppvisning av Vidar.
Tron og Vidar tok med seg to gull
det er ikke dårlig av 3 mann som
deltok. Steffen får en ny sjanse.

Vi dro rett fra stevnet til Fredrikshavn og rakk akkurat fergen vi var
siste bilen som kjørte inn. Hjemme
igjenn søndag kveld. Guttene hadde
gjort en kjempe innsats med 2 gull i
knabeturneringen som hadde 206
deltagere totalt.
Øystein Henriksen

Skiavdelingen ....
Forts, fra side 7
snø i Rugtvetkollen og de fikk trene
under normale forhold.

Nedre destrikts hoppere har hatt
store vanskligheter med kontuniteten i treningen denne sesongen,
dette har medført at de yngste hop
pene har kommet sent i form, re
sultatene har vært meget bra i den
siste tiden. Synd for Joachim John
sen og Pål Bitustøyl at formen kom
sent ute i år ellers hadde de nok blitt
utatt til henholdsvis Hovedlands-

TEIGLAND, JENS KÅREÅSEN, samt
undertegnede.
Alle sammen, takk for innsatsen.
Teddy

HÅNDBALLGRUPPA
Det nærmer seg sesongslutt, og
tradisjon tro har både p 12 år og p 14
år kommet til sluttspill, og kampen
om kretsmesterskapet - 88, som vil
bli spilt i uke 11.
P 12 år 1. lag har 1 tap, men bedre
målforsjell enn hardeste konkurent i
pulja SKADE.
P 124 år havna tilslutt på 2 plass i
elitepulja, i en pulje som forøvrig er
beinhard å spille i.
2. laga gjorde det og bra. P12.2
havna på 3. plass, og p 14.2 havna
tilslutt på en 4. plass.
Flott innsats av våre småjenter
med andre ord så nå får vi bare krys
se fingerene i sluttspille hvor vi nok
må finne oss i å være blandt favo
rittene.
Trener/lagleder
Lykke til jenter!
Gro Tveit

rennet i Mo i Rana og Donald Duck
mesterskapet på Kongsberg, men
det kommer flere sesonger etter
denne gutter.
11 åringen vår Per øyvind Dam
men har så langt i sesongen hatt en
fin stigning, han ligger alltid blandt
de beste på resultatlista men
mangler så langt i sesongen og stå
på toppen av lista, men kjenner vi
han rett ordner han på de renna som
er igjen.
)F poRS skiavde|ingen
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EFFEKTIV PLANLEGGING
Mangler PORS IF planer?
Jeg mener et klart ja!
Hva vil vi i klubben?
Hva er status?
Hva har vi av eierinteresser / ressur
ser?
Hva vil fremtiden vise oss?
Hva kan vi oppnå med de ressurser
som vi har?
Har vi fotfolk som kan gjøre dug
nad?
Hva med solidaritet?
Skal f.eks. skigruppa være med å
bestemme hvor turngruppa skal
trene?
Burde f.eks. trim og idrettsmerkeutvalget ha like stor myndighet/
stemmerett i hovedstyret?
Børfotballavdelingen ha noe å gjøre
med bandybanen? OSV. OSV. OSV.
Alle disse spørsmål er hva en gjør i
næringslivet når «brainstorming»
står på programmet.
Hva gjør vi?
Enkeltpersoner har jobbet kollosalt
og svært prisverdig, til alle PORSERES største begeistring. Huset ned
betales suksessivt. Nesten alt i for
eningen dreier seg om HUSET.
Dette er viktig!
Men kommer vi videre?
Hva når huset er betalt?
Hva med forretningsfører?
Vil en finne personer som tar for seg
medlemskortene?
Hvorfor ikke bruke POSTGIRO?
Brainstorming!
Noe for IF PORS?
Mitt svar må bli JA!
Thrond Kjellevold

☆☆☆☆
1. Hva betyr det å planlegge?
Å planlegge betyr hverken mer
eller mindre enn at «man konkret
forestiller seg (i hode, ved hjelp av
en modell eller grafisk på et stykke
papir) hvordan noe kan bli eller må
bli».
En plan er altså en «tankebygning»
-en konklusjon som viser oss hvem
det er som skal gjøre hva, når, hvor
dan og hvorfor.

2. Hvorfor planlegging når vi kan
klare oss uten det?
Man kan ikke planlegge alt i livet.
Men allerede det at man gjør seg
umake med å lage en plan, og at
man i sin forestilling foregripe det
som senere kommertil skje eller må
skje, skaper sikkerhet og frihet til å
treffe en beslutning. Planen setter
en i stand til å gjennomføre en sak, å
overbevise andre og gjøre dem be
geistret for saken, desto viktigere er
det å gjøre seg umake med en plan.
Bare en plan, vår plan, gjør oss til
selvstendig kaptein på det skip som
under vår livsseilas skal føre oss
over det åpne verdenshav.

En fornuftig plan hjelper oss til å
holde stø kurs og å opptre konse
kvent overfor oss selv.
En god plan kansammenlignes med
en stige. Hvis vi ikke klatrer opp i et
tre uten å bruke stige, må vi til sta
dighet finne greiner å gripe i og
støtte for fottene, og hver eneste
bevegelse må nøye overveies. Sti
gen hjelper oss til å komme opp
over, med langt mindre bruk av
krefter, med mindre risiko og mye
raskere.
En plan som er lagt på forhand, gjør
det mulig for oss å nærmere seg
målet med faste skritt og løftet ho
de. Med en plan i hånden behøver vi
ikke å være engstlige for at vi skal
støte på nye vanskeligheter for
hvert skritt vi tar. Det målet vi har
satt for de nærmeste ti år, fem år, ett
år, en måned, en uke og en enkelt
dag utgjør de etappene i planen
eller trinnet i stigen.

I en bedrift og overalt ellers hvor det
er spørsmål om å samarbeide, vil
planen bidra til å skape koordine
ring. Alle som har kjennskap til pla
nen, vet hvem som gjør hva, hvor og
når.
Takket være planen kan man nå et
felles mål i rett tid. Planer som er vel
gjennomtenkt, gjør at vi kan unngå å
spre krefter og hindre oss i å gå i
ring.

■^1

3. Hvorfor blir det i det praktiske
liv lagt så få effektive planer?
1. Tåket, utflytende ønsketenkning
har ingenting å gjøre med planleg
ging. En plan må være grundig
gjennomtenkt. Seriøs planlegging
krever derfor tid, til og med mye tid.

Årsmøte ....
Forts, fra side 4
Hovedstyret fikk fullmakt til å sende
representanter til T.I.K.s ting
Etter at valgene var over opplyste
formannen at valgkomiteen måtte!
arbeide videre fram til det ekstraor
dinære årsmøtet. Hun takket perso
nene som hadde gått ut av styrer og
utvalg. Etter Hans Hansens vel
valgte ord og vakre blomster til for
mannen, takket forsamlingen henne
for innsatsen med stående applaus.
Formannen i kulturutvalget takket
foren hyggelig mottakelse og håpet
på et godt samarbeide. Hun hadde
tatt med seg en del signaler tilbake.
Møtet hevet kl. 21.00.

Bjørn Flåtsund
møtesekretær

TRIM OG
IDRETTSUTVALGET!
I 1987 var det 7 repr. fra Pors
som
ble trofe-vinnere av
idretts merket, disse var, Anny
Berge, Bjarne Ellefsen, Wenche
Eriksen, Marit Sundbø, Åse
Tangen, Bjørg Frenvik og Thor
Skarnes.
Porsbladet gratulerer!

L

Z

STOFFMAWGEL

Vi ønsker

Det er fremdeles stoffmangel til
Pors bladet!

(Det er også fremdeles de samme
hederlige untakene). Men nå prøver
vi igjen. Skriv gjerne meningen der
es, hva som bør rettes på eller for
den saks skyld fornøyd med. Har
dere, eller kjenner noen som har
noe gammelt stoff eller bilder, ja, så
send det inn, (jeg tror interessen er
stor for slikt stoff). Så jeg ber dere
igjenn, send inn stoff, anonymt eller
med fult navn det er opp til dere.
Hilsen Bjarne

GOD PÅSKE

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

Tank døgnet rundt med minibank

2■
Er det noen som kan tenke seg å
være med i Porsbladet, situasjonen
er nemlig den at Redaksjonen best
år av bare en person.
Ta kontakt med:
Bjarne Halvorsen
Rønningv. 5
3900 Porsgrunn
Tlf: 55 12 45 Ring eller skriv.

PORS SERVICE-SENTER

k

Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn «est
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NOE ER PÅ GANG»...??

HÅNDBALLhJYTT
_____________________
I skrivende stund er håndballsesongen 87/88 på det nærmeste fer
dig. Kun sluttspillet står igjen i al
dersbestemte klasser og vårt da
melag i 4. div. har et par kamper
igjen.
Også i denne sesongen som nå
ebber ut har lagene våre gjort en
kjempebra sesong. For å begynne
med de yngste først, nemlig 10års-jentene, så har disse vært på 4
aktivitets-turneringer i Skienshallen
i vinter. Som kjent er det jo ikke or
dinær kretsserie i denne aldersklas
sen, men det er en opplevelse å væ
re i Skienshallen når 10-åringene
spiller håndball. Hvilken entusias
me og spilleglede de viser. 10åringene spontanitet kunne vi gjer
ne trengt noe mer av blandt de eldre
spillerne. I tillegg har de trent hele
vinteren under Siv Dalens ledelse,
og vi takker Siv for innsatsen hun
har lagt ned for våre yngste aktive.
Rekruteringen i 10-årsklassen kun
ne vært noe bedre, vi får håpe dette
retter seg til kommende sesong.

I pike 12 år har vi hatt med 2 lag i
kretsserien, og ansvarlig for disse,
både hva gjelder trening og lagle
delse, har vært Gro Tveit. Vårt 1 Jag
er blandt kretsens beste, og var i
skrivende stund på topp i sin avde
ling. Laget er selvsakt klar for slutt
spillet som går i midten av mars, og
vi krysser fingre for Gro's jenter.
Også 2. laget har levert en kjem
peinnsats i serien, og ligger ikke så
langt etter 1. laget hva resultatene
angår. 12-årsjentene er en gjeng
med treningsvillige og dyktige
håndballspillere, og det er blandt
disse utvilsomt mange framtidige
talenter.
Når det gjelder 14-årsjentene så
har de i inneværende sesong vært å
finne i elitepuljen i kretserien. Dette
gjelder da 1.laget. Dette med elite i
14-årsklassen er nytt av året i kret
sen vår, som kjent blir kretsen antatt
beste lag plassert i en egen pulje.
Det er svært mange talenter i denne
aldersklassen, noe å bygge videre

på, så vi som driver med håndballen
i Pors ser med lyse oyne noen år
framover i tida. 1.laget er klare for
sluttspill om KM-tittel, vi ønsker lyk
ke til. Takk for innsatsen så langt
jenter, og en kjempehonor til Gro
Tveit som også trener 14-årsklas
sen. Gro gjør en formidabel jobb i
håndballgruppa. «Gro, vi håper vi
beholder deg til neste sesong også»

På mange måter kan vi si at 16årslaget har hatt en mellomsesong,
en blanding av nye og gamle jenter
har ikke blitt helt samkjørt enda, så
for første gang på flere år er ikke
disse med i sluttspillet, men det var
nære på. Også her er det eliteserie,
så en 4.-5. plass blandt kretsens be
ste 16-års lag er egentlig en flott inn
sats. Det skal også sies til jentenes
«unskyldning» at trener og lagleder
Jørn E. Rassmussen har hatt så ma
nge jern i ilden at jentene ikke til
alle tider har blitt fulgt skikkelig opp
hva gjelder trening og lagledelse.
Undertegnede har også litt dårlig
samvittighet ovenfor 16-åringene,
intensjonene var de aller beste, tida
har bare ikke strukket til. Takk for
innsatsen, jenter, en særlig takk til
Tanja Kristensen som har «overtatt»
når Jørn Einar ikke har kommet. Vi
satser på bedre kår til neste sesong.

Damelaget i 6. div. har, om ikke re
sultatene sportslig kan måle seg
med de i aldersbestemte klasse, hatt
mye gøy i sesongen som har gått.
En blanding av veteraner, 16-årsjenterog B-spillereharfordet meste
tapt. Dog, i følge lagleder Turid Hiis
har det vært nære på opptil flere
ganger, men så var det...

1.laget på damesida, som spilte i
4.div. i sesongen 87/88, skriver jeg
om spesielt et annet sted i bladet.
Litt generelt om håndballgruppa.
Sportslig en toppsesong, økono
misk en brukbar sesong. Finansko
miteen har gjort en kjempejobb, vi
har hatt nesa over vann. Vi har greid
å betale tilbake avdrag på lån vi har
fått av hovedforeningen. Så alt i alt,
med de forholdsvis få som gjør en

enorm innsats på økonomisida, og
på andre områder, må vi si oss ri
melig fornøyd.
Men, og det er et stort men. Til
neste år må vi ha mange flere for
eldre og andre interesserte dersom
vi skal kunne makte oppgavene. Gr
uppa vokser og det er pr. i dag altfor
få foreldre som gidder å gjøre en
innsats.
Vi må til neste år i enda større
grad legge vekt på arbeidet på juniorsida, det er nemelig der vi skal
hente våre fremtidige spillere fra.
Så håndballforeldre og andre ir^
teresserte i Porshåndballen. Når
folk fra valgkomiteen kommer og
spor deg om du vil gjøre en innsats
til neste år, så si JA.
Arbeidsoppgavene i de forsjelIige
utvalgene er konkretisert i detalj, så
du bør kunne få klar informasjon om
hva slags oppgaver og jobber du
går til.
Til årsmotet i mai håper vi på stort
frammøte. I mellomtiden, takk for
innsatsen i sesongen 87/88, både
spillere, trenere, lagledere, foreldre,
styresmedlemmer og andre som
har gitt oss en hjelpende hånd.
Teddy.

Formannen
Forts, fra side 3
formannsjobben, og komiteen
har fått utført en masse arbeid
allerede - når dette skrives. Sansynligvis mye mer når bladet
trykkes. Vi er meget glade for at
vi har fått valgt en komite igjen.
Den har vært lenge savnet. Noe
som kan beskues i klubbhuset
nå, er det nye arkivrommet i
garderoben i den nye delen. Et
stort rom med god plass, akku
rat hva arkivkomiteen har øns
ket seg. Nå skal det bli arkive
ring, ja. Det var noe av det første
huskomiteen tok seg av, og den
har løst oppgaven med glans.
Vel, det var så langt.

Duddi

Tiden løper raskt mot våren, og
det er på tide å gi lyd fra oss i fot
ballen igjen. For A-lagets del har vi
vært i gang fra ca. 1. januar og har
trent jevnlig 5 ganger pr. uke, med
god oppslutning og fin innsats. Det
er i år, som i fjor Lars Borgar, sam
men med undretegnede som har
ansvar for PORS A-lag og rekruttlag,
mens Knut Nilsen også i år har ans
varet for vårt juniorlag. Vi er alle tre
opptatt av samarbeid, samt å over
føre A-lagets spillefilosofi inn på ju
niorlaget, innen visse retningslinjer.
VI år som tidligere, er det registrert
en masse overganger på spillesiden. I år riktignok med innmeldelse
i overvekt. Av de mest interessante
utmeldelser finner vi Jan Bjørn Gare
og Ulf Moe til Drangedal, Runar
Weholt til Bamble, Runar Berge til
bake til Rjukan og Ronny Thoresen
til Skotfoss. De to siste sliter med
skader som er langvarige, samt
Runes militærtjeneste tilsier fornuf
tige løsninger. Jeg vil her få takke
alle for sin innsats i Pors.

Av nye fjes i den blå drakta, må vi
nevne: Einar Rossbachs hjemreise
fra Ham. Kam,Espen Gundersen
retur fra Tollnes, en interessant 23åring Lyn-gutt, Kjell-lnge Davik,
Sten Thure Eriksen fra Skotfoss,
^^ter Aam fra Langesund, Jarle
Rognlien og Birger Kittilsen fra Ei
danger og Terje Bordi ertilbake i full
satsing. I tillegg har vår klubb fått
4-6 nye juniorspillere, som bør sees
på som hyggelig for rekrutteringen
og fremtiden.
Kjetil Numme, Erik Sten Olsen og
Tommy Lorentzen avtjener første
gangstjeneste såpass langt unna, at
sesongen antagelig blir spolert.
På treningen er vi gjennomsnittlig
ca. 20 spillere. Dette inkluderer 6 ju
niorspillere som alternerer med tre
ning på A og Junior i perioder på ca.
1 måned. Disse er lovende spillere
som:Peter Aam, Thure Fredin, Gø
ran Heimdal, Steinar Numme, Erik
Skretveit og Tor Dreyer. Alle spillere
som viser framgang og som banker
på A-lags-døra i nær fremtid.

Ikke minst gledelig er å se hvordan
våre mer etablerte spillere som er
vår ryggrad går inn for sesongen:
Hans Olaf Berge, Terje Bråthen,
Terje Isaksen, Bent Tommy Larsen,
Per William Nilssen, Jon Arve Ol
sen, Jarle Steen, Tor Ame Stølan,
Arvid Tveit og Erik Wickmann trener
som aldri før, og det føles som om
de er i ferd med å bestemme seg for
noe...Er de lei av 3.Div., tro?«Spytt i
nevene, og brett opp skjortermene»....er helt sikkert noe som må til fra ALLE dersom klubbens målset
ting skal oppnås.
Hva kan så Lars og Jan bidra med
til disse spillerne. Vi håper å kunne
sveise spillerne sammen til et godt
lag, som i tillegg til poeng også vil
vise publikum bra spill. Vi vet at
samtlige i stallen kan bli bedre indi
viduelle spillere - noen kanskje bare
ved å prøve nye plasser i andre sy
stemer. Derfor er det viktig å stille
med et godt organisert lag, der vi
har et grunnmønster å følge og som
i tilegg kan utfolde hver enkelt spil
ler til å vise hva han er god for.Etter
fjoråretssesongen har vi foretatt en
analyse, der spillere, trenere og sty
ret sammen har diskutert hva som
er gjort riktig og galt. Utfra dette har
Lars og jeg også funnet ut hva som
bør prioriteres mest i treningssituasjonen: Vi ønsker først og fremst å
øke kapasiteten i laget, arbeids
messig, et lag som kan yte maksi
malt i 90 minutter, og helst avgjøre
jevne kamper mot slutten. Derfor
trener vi også mer enn i fjor. Vi øns
ker bedre total beveglighet i laget,
det mener vi å oppnå ved å trene
med færre berøringer på ballen. Vi
må bedre pasningskvaliteten, og at
spillerne må kunne motta en ball for
raskt å levere den riktig fra seg til
medspillere. Som lag vil vi også for
søke å forbedre omstillingen fra for
svar til avgrep, slik at vi kommer
raskere i gang med vårt spill etter å
ha erobret ballen fra motstander.(kontringer).
Vi ønsker også å utvide reportuaret vårt ved å ha flere strenger å
spille på, d.v.s. å ha flere alternative

spilleformasjoner, avhengig av
motstander, om vi spiller hjemme/
borte osv.
Av mer teknisk/taktisk forbedring,
vil vi først og fremst jobbe med
GJENNOMBRUDD v/f.eks. veggspill, vi trener mye på forbedring, av
skuddferdigheten, samt bedring av
hodespillet - både som LAG og hver
enkelt spillers ferdighet.
Det er mye snakk om PRESS i da
gens fotballterminologi, og mange
synes kanskje det blir for mye slik
«tullprat» fordi det ødlegger spillet.
Og det er helt sant: vår hensikt med
pressing/leding av spillet, er nett
opp å ødlegge mulighetene for
motstanderens spill. Vi ønsker å
styre spillet til motstanderen slik at
vi raskere og lettere kan ta fra dem
ballen, og angripe selv. Dette jobber
vi mye med, og det blir spennende å
se utfallet.
Dette er noe av vårt arbeide på
treningene - hittil har vi fri på tirsda
ger og søndager for å puste litt ut,
og foreta andre sysler i samfunnet.
Dere er alle hjertlig velkommen på
Pors' flotte grusbane til å bedømme/diskutere selv. Avslutningsvis
må jeg få uttrykke et posetivt sam
arbeid og oppbacking fra vårt styre
og sportslig utvalg, som alltid for
søker å legge forholdene rundt
spillerne og trenerne best mulig til
rette.
Den miljømessige/sosiale siden i
klubben, og ikke minst blant spiller
ne er PRIMA, og vi vil gjøre alt vi kan
for at alle skal trives med FOTBALL I
PORS. Spesielt en høring blant de
nye spillerne i klubben er møtt med
bare posetive signaler. Det tilsier
også oppslutningen på våre først
hyggekveld på Cassino med Bow
ling. 100% vellykket!
I dagene25.3 - 27.3. blir a-stallen
ikke å finne på Pors. Da trener vi i
Danmark på gress - en tur som vi
ikke minst ser det sosiale aspektet.
Men vi er tilbake med vår først tre
ningskamp på Kabelgresset mot EIK
onsdag 30.3. Og da går det slag i
slag med kamp hver uke frem mot
seristart hjemme mot TEIE, lørdag
30.4. Jeg vil ønske alle vel møtt til
både treninger og kamper for PORS
i kommende sesong.
«NOE ER PÅ GANG». ....????
Sportslig hilsen
Lars Borgar og Jan Magnussen
Waage
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TURNGRUPPAS
ÅRSMØTE
Turnergruppas årsmøte ble av
viklet 19. feb. på klubbhuset, tilstede
var vel 30 medlemmer. Det er blitt
færre en vanlig. Mange flere burde
ta seg tid til å være tilstede, det betyr
mye for gruppas eksistens at det blir
vist interesse for det som rører seg i
gruppa.

Etter at de som var tilstede var
ønsket velkommen av formann, ble
ordet gitt til Gerd Realfsen, som var
møtets dirigent.
Alle punktene på dagsorden gikk
greit unna, og valgkomiteen hadde
fått fylt alle plasser i styret og komi
teer.
Styret fikk også i år overrakt sjekk
fra finanskomiteen og komiteen i
samråd med styret bestemte å gi kr
5000,- i gave til LASER innsam
lingen til T.S.S. Noen av medlem
mene i finanskomiteen fikk overakt
en gave av formann som takk for
innsatsen gjennom mange år. Fi
nanskomiteen har bestått i 25 år, og
de som fikk gave har vært med fra
ca. 15 år til 25 år. Forrmann i alle 25
nanskomiteen har bestått i 25 år, og
de som fikk gave har vært med fra
ca. 15 år til 25 år. Formann i alle 25
Marthinsen, Harriet Fjellvik og
Dagmar Dahl Mikhalsen, hun var ik
ke tilstede ved overrekkelsen.
Tusen takk for insatsen alle som
er med i finanskomiteen.

Utfallet av valgkomiteens inn
stilling på nytt styre ble fulgt, og
resultatet ble:

Formann: Ragna Lorentzen ikke på
valg. Viseformann: Anne Saudnes
Bømmer, 2 år. Kasserer: Britt John
sen ny -1 år. Sekretær: Lise Engen 2
år. Styremedlem: Kari Sather, ny - 2
år. 1. varamann Rolf Hansen, ny 1 år.
2. varamann Grete Hartvigsen 1 år
Ellers vil styret takke alle for hjelp
vedr, loddsalg og bingo hjelp, samt

PIR ESS EMELDDNG
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andre ting vi trenger hjelp til. Håper
på støtte også i tiden fremover. Det
har også vært noen sosiale tiltak,
med turer og fester.
Ellers bervi alle medlemmene om
hele tiden å følge med på tavla som
vi har i gangen ved Gym-salen på
Vestsiden, der blir alle opplysnininger slått opp som dere bor vite
om.

Fortsatt god turn - gym - sesong til
alle.
Med turnhilsen fra
Ragna

TRENINGSTIDER
VÅREN 1988
Turninga starter igjen!
Klyve skole's gamle gym.sal 6. jan.
Onsdag kl. 18.30 nøster (gutter og
jenter) 6-8 år

Vestsiden skole's gym.sal 7. jan.

Mandag
Kl. 16.30 gutter over 8 år, kl. 18.30
kvinner mosjon, kl. 19.15 kvinner
mosjon (stevnetabell), kl. 20.00
kvinner mosjon, kl. 19.30 kvinnelige
veteraner (stevnetabell)
Tirsdag
Kl 16.30 piker 9-12 år, kl. 17.15 piker
12-16 år, kl. 18.00 gutter over 8 år, kl.
19.00 mosjon herrer og damer, kl.
20.00 Mix-parti (stevnetabell)
Torsdag
Kl 16.30 foreldre-barn 6-8 år (gutter
og jenter), kl 18.00 piker 9-12 år, kl.
18.45 piker 12-16 år, kl. 19.30 kvinner
ii over 16 år (stevnetabell), kl. 20.15
aerobic.

Gamle og nye medlemmer ønskes
vel møtt til treninga!
Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf.
59 53 63 (helst mellom 8.00-10.00)
Turngruppa
styret

1

.. .... ......
Pors Turnergruppe har startet
treninga igjen i Vestsiden skoles
gymsal.
Vi starter med nøster 6-8 år GUT
TER og JENTER på Klyve skole
(gamle gym sal) på onsdager.
På Vestsiden har vi FORELDRE/
BARN 3-5 år og NØSTE PARTI 6-8 år,
gutter og jenter, på torsdag.
PIKER 9-12 år trener tirsdag og
torsdag, det samme gjør PIKER 1216 år.
GUTTER over 9 år trener mandag
og tirsdag.
A
På mosjonssiden trener DAMEFt
på mandag og torsdag. HERRE og
DAMER trener felles på tirsdag,
dette er TRIM PARTI.Vi har også eg
ne treninger for de som ønsker å
delta på turnstener for MIX PARTI.
Stevnepartier på spinnesiden har
vi også. Kvinner Mosjon trener på
mandag det samme gjør Kvinnelige
Veteraner.
På torsdag trener Damer, dette er
parti for de som er mellom 16 og
30-40 år.
Barnepartiene fra 9 år deltar også
på turnstevner.
Dersom dere lurer på hva som
foregår så ta en tur innom i salen å
se, alle gamle og nye medlemmer
ønskes velkommen.Ta kontakt mec^
turngruppa i Pors for eventuellW

Butikken med
atmosfære og
særpreg

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Kjempeutvalg i gaveartikler
I
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Storgt. 101
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Butikken i P.P. sentret

STEINAR SKRETVEIT

JERNVARER - MALERVARER

«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.

0G VEGGBEKLEDNING.

GULV

Krantransport

Tlf. (03) 59 5912, Mobil 094 51060

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

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

Eneforhandler

u

Vestsiden
Blomsterforretning
Tlf. (03) 551730 - V. Porsgrunn

QÅ til

intwflora

spørsmål.
Ragna Lorentzen
formann

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner (03) 52 08 63 - 52 42 21

SKIEN

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

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

INTERSPORT Pike
BRUK FAGMANNEN

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING
GLASSMESTER

OLAF A. THORESEN A/S
Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn
Bokholderi - verksted - forretning
Telefoner (03) 55 53 13 - 55 5314

KAI TANGEN

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

Alt i kolonial
Komm. for Norsk Tipping

DRESSMANN:
HANDELSTORCCTSKEM
SIORGT/CS'PORSGRUNN

Meieritorvet
Telefon (03) 5521 02

V
inter M
H
W SPORT

■>
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BJØRNSTAD
Tlf. (03) 5524 82
NORDENTORGET

V ■/

blomsfersenter

DATATIPPSNG

«BUSSE»

MÅR DET GJELDER
TRYKKSAKER

på Vessia
Tlf. (03) 5517 29

KONTAKT
Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

dYo

fflyklebust Off/etefhfcwi
HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN
TLF. (03) 55 22 75

Godt utvalg
i garn og babytøy
0=4 år

Sveise- og mek. Verksted
Telefon: 5532 87-Porsgrunn

Forsikring - Finansiering
Kontakt oss...

Telemark

Assuranse a.s

Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 55 5893*----- X

Cpp)

BWHGERRing telefon (03) 59 6913

Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn

Tlf. (03) 55 97 25 - 5597 26
Kjell Janson - Anders Kassen

MP ©M^TOE^Ø
(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

Myklebust Offsettrykkori. Porsgrunn

