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Er det noen som kjenner seg igjen?
Dette bildet ble tatt på Pors stadion, høsten 1969, da det var en kjensgjerning at
A-laget hadde greid Opprykk til 1. divisjon. (Bildet er lånt av Jan Magnussen.)

Porsbladet ønsker sine lesere en riktig
GOD SOMMER!
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Det er blitt sommer, sol og
varme, i hvertfall når dette
skrives. Våren har vært god
med tanke på fotballens resul
tater. Folk har oppdaget at la
get vårt har spilt gla'-f otball,
og flere og flere har møtt
frem for hver kamp. Dette gir
også mer i kassa til kiosksalget, og vi håper det skal bli et
! brukbart overskudd når se

songen er over.
Først burde jeg vel ha gjort oppmerksom på hva som skjedde på det
ekstraordinære årsmøtet i april. Det
ble altså valgt formann også for
1988. Videre fikk vi satt ned en kioskkomite, som skal avlaste for
mannen for noe av arbeidet, redak
sjonskomiteen for Porsbladet fikk
også nye medlemmer. Fremdeles er
det folk som sier ja til en jobb, men
de er vanskelig å nå.
Det sier oss vel at vi må gjøre noe
for å få utdannet Uere ledere faktisk
på alle felt. Vi må trekke inn perso
ner som vi mener kan gå inn i rekke
ne, og vi må tenke utradisjonelt,
ikke bare lete blandt de som går
rundt oss til daglig. Alle gruppene
har en oppgave her, og den må vi
ikke utsette. Til høsten må vi ta
Øbfatt, noe som mange andre lag alle
rede har tenkt på.
Vi må også prøve å få satt igang
komiteen som skal se på hva slags
planer vi skal legge for framtiden
med hensyn til anleggsutbygging.
Hvilken prioritering vi skal gjøre,
hva er viktigst. Vi savner engasje
ment fra flere av gruppene her. På
medlemsmøtet etter årsmøtet, ble
planene for en kombinert idretts
hall, eldresenter med boliger,sam
funnshus m.m. nede på Vestsiden,
på nåværende idrettsplass lagt
frem. Planene ble godt motatt av de
tilstedeværende, og vi ønsker å gå
videre med dem. De må legges frem
for andre interesserte på Vestsiden,
andre foreninger som blir berørt.
Dette er også endel av anleggsplanene som må tas med, når komiteen
skal til med sitt arbeid.

I redaksjonen:
Helge Olsen
Bjarne Halvorsen
Knut Lundemo

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn

Medlemsmøtet var godt besøkt,
men ikke alle grupper var represen
tert, beklagelig nok når en så viktig
sak ble tatt opp. Detble uttrykt et
sterkt ønske om at det ble et nytt
medlemsmøte til høsten, hvor ak
tuelle saker kunne las opp.
St. Hans-aften, blir det et nytt ar
rangement på stadion. Vi håper å
gjenta suksessen vi har hatt et par år
nå. Her blir det leker for ungene,
musikk og anledning til en svingom.
Medlemmer og andre som har lyst
til å komme, bør ta med seg grillmat
- store griller står til disposisjon. El
lers vil vi ha kiosken åpen for salg
av is og brus, kaffe og kaker. Blir
det dårlig vær, kan vi være inne, og
vi ordner med filmer for de minste.
Musikken flytter inn. Grillene settes
under tak. Det blir to bål, et bere
gnet for de minste litt tidligere på
kvelden, og et senere for dem som
kan være lenger oppe.
Vi håper naturligvis på godt vær.
Vær obs på annonse.
Når dette leses har vi gjennom
ført en ny miniputt-turnering, stør
re enn noensinne. Et yrende liv av
unger og medbrakte foresatte, satte
preg på stadion siste helg i mai.. Så
vidt jeg kunne bedømme gikk det
hele knirkefritt. Juniorguttene had
de jobben med å dømme den ene
kampen etter den andre, og juniorjentene hadde jobben i kioskene.
Kjempefin innsats over hele linja.
Når vi nå en gang har nevnt juniorjentene, gjør vi oppmerksom på
at dagen før 17. mai hadde vi full
oppryddning over hele området
sammen med medlemmer av huskomiteen. Kom ikke å si at det er man
gel på tæl i jentene våre.
17. mai var forøvrig en stor opp
levelse. Det er lenge siden så mange

har møtt opp for å markere størrel
sen vår. Men hvor var A-gutta, de
eldste håndballjentene? De burde
ha stilt opp i fullt antrekk, og virke
lig demonstrert hvor gode vi i øye
blikket er. Tenk på det neste gang.

Og i forhold til hvordan vi tok
oss ut i folketoget i fjor, så var det
noe helt annet denne gang. Ifølge
tilskurne langs ruta, så det meget
bra ut.

La meg slutte med en ekstra gla'melding. Skifolket er i full gang
med ombyggingen av Rugtvedtkollen. Dette var noe vi forpliktet oss
til da vi fikk tippemidler til lysan
legget for noen år tilbake. Vi har
som kjent hatt inne en tippesøknad
både i 1986 og nå for 1987, den siste
en såkalt fornyet. I første tildeling
rakk vi ikke opp, men søknaden ble
godkjent. I år har vi fått godkjent
en søknadssum på kr. 326.000,-.
Årets utbetaling blir kr. 200.000,-,
og kjenner vi arbeidsgjengen i ski
bakken rett, rekker de svært langt
med dette beløpet. I tillegg har vi jo
en mulighet til å ta opp det lånet vi
har fått godkjenning for på et års
møte for et par år siden. Men bak
ken vil stå klar til bruk til vinteren,
regner en med. Er det forøvrig noen
som kan tenke seg å ta i et tak der
oppe, så foregår arbeidet mandagonsdag-fredag fra kl. 17.00. Ta med
spade, rive, hakke eller lignende.
Det er nok å foreta seg.

Vi er svært glad for tippemidlene,
for noen støtte fra kommunen blir
det jo ikke, dessverre, i hvert fall
ikke til skibakken. Vi får håpe på en
bedring i tildelingene på andre om
råder, Det er gratis fremdeles å
håpe.
Duddi
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Årsberetning for

DAMEGRUPPAS ELDREFEST \
Tirsdag 8.3., kom med sol, og
tørt fint føre, så det var lett å
komme frem for våre gjester
som skulle på fest kl. 17.00.

Vår leder Anny Berge ønsket vel
kommen til 80-90 stykker som hadde
funnet veien til Pors klubbhus. Hun
ønsket også Karin og Judith velkom
men sammen med Astrid Holtan, som
skulle synge for oss. Likeens Hans
Hansen fra hovedforeningen. Koret
Can Spirito kom ikke før kl. 18.00, så
de fikk sin velkomst da. Anny overlot
så mikrofonen til Karin og Judith, som
sang flere sanger for oss. Astrid Hol
tan sang flere koselige viser, og spilte
gitar til. Vår tidligere formann Else Liv
Realfsen, fikk ordet før kaffepausen,
og fortalte noen morsomme vitser.
Etter bordverset kom kaffe, snitter
og bløtkake på bordet. Alle gruppene
hadde gitt 1 bløtkake hver. Vi merket
oss kaken fra boksegruppa, den var
dekorert med en boksehanske. En
hjertlig takk til gruppene som hadde
gitt bløtkaker. Seniorlauget ga foresten 2 kaker, takk igjen.

Alle hygget seg med mat og kaffe,
og praten gikk livlig. Vi benyttet kaffe
pausen til å selge lodder på våre mange
gevinster. Ett av våre eldre medlemmer
hadde gitt 2 hekleduker til gevinstbordet. Nydelige ting, som var lagt mye
arbeid på.

Når alle våre gjester var godt forsynt
med både mat, drikke og lodder, var
det underholdning. Can Spirito var
først ute med mange koselige sanger.
Karin og Judith sang på nytt noen ting
for oss, før Hans Hansen fortalte litt
om foreningens liv og virke. Ordet ble
så gitt fritt, og Hans Kornmo takket
for maten og kvelden. Kornmo roste
damegruppa i høye toner, og vi synes
jo det er koselig at gjestene setter pris
på det vi gjør. Takk for dine ord Hans
Kornmo.
Astrid Holtan sang noen flere san
ger, og Else Liv fortalte flere vitser før
loddtrekningen tok til. Kvelden var på
hell. Anny takket de opptredende og
overrakte blomster og konfekt. Hun
takket likeså våre gjester for at de kom
til
til oss,
oss, og
og ønsket
ønsket alle
alle vel
vel hjem.
hjem.

. S Ar

Våre trofaste sjåfører sto klare, og
sørget for at alle kom hjem. Dermed
sto oppvask og rydding for tur Alt
gikk greit unna, og vi fikk vår velfortjente kaffepause sammen med sjåfø
rene. Vår leder Anny Berge benyttet
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OKSEGRUPPE
sesongen 1987/88

anledningen til å takke medlemmer Og
sjåfører for at eldrefesten kan gjentas
år etter år. Kl. 23.00 var det blåst. Nok
en gang var eldrefesten vår greit avviklet.
Vesla N.

o

Et lite historisk
tilbakeblikk
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Pors-supportere tidlig på 70-tallet.

Året 1905 ble et merkeår for
Porsgrunn og byens idrettsliv.

På Vestsiden ble gutteklubben
«LYN» stiftet, og klubben ble
proklamert den 25. mai.
De første årene leide klubben et
stykke «bane» i Askedalen. 7. mai
1910, ble en ny bane på «Grønland»
innviet. Dette var en stor bedring fra
forholdene i Askedalen.
Sesongen 1913-1914, ble det søkt om
opptakelse i NFF. Men navnet «LYN»
måtte endres, da det fra før var klub
ber med navnet «LYN».
Epoken «LYN» var slutt. Dette
skrev to av våre stiftere, Christian Andersen og Halftan Eltvedt:
«Dermed er enn^n
vm i
det lille «Pors-frø» som ble såddav’ °8
skolegutter i 1905 er ettpr
iV°SS
ukuelig optimisme blitt en f S ? °8
Pors-busk »
en ^voksen
fullvoksen

Pors stadion hvor vi i dag spiller
våre hjemmekamper, ble innviet^
juni 1936. I årenes løp har Pors stadi
on vært sentrum for stor idrettslig ut
foldelse. Da ser vi bort fra årene under
krigen, hvor stadion ble benyttet til alt
annet enn sportselige aktiviteter.
I 1960-årene ble en tredjepart av ba
nen flyttet, da det meldte seg en kjøper
til endel av stadion-anlegget. Sittetri
bunen ble satt i stand, og til anlegget
ble det den gangen reist et moderne
klubbhus. Dette arbeidet ble avsluttet i
1966.
Pors hadde stor sportslig framgang
på slutten av seksti-tallet. I 1969 vant
Pors sin 2. divisjons avdeling, og var
klare for spill i 1. divisjon i 1970. For
dekke det ucuwvcl
behovet aum
som u
da
« meldte
—- seg,
blandt annet bygget TV"t
presse-tribune.
det neste spurL
------WWM“V’ Hva blir --------te man Seg * 1970, Det kan være C- -nO
spørsmål også i dag, i 1988.
Per Hermann Melby

Pors Boksegruppe holdt sin
tradisjonelle avslutningsfest på
klubbhus
torsdag
Pors
klubbhus,
torsdag
21.4.-88. Det var møtt frem ca.
25 aktive boksere og ledere til
avslutningen.
Formannen i boksegruppa Erik Jo
hansen åpnet med å ønske formannen i
hovedforeningen velkommen. «Duddi» er jo etterhvert blitt et kjent innslag
på disse avslutningene, og styret i bok
segruppa setter stor pris på hennes
nærvær.
^Videre fortalte Bjarne «Beiten» Ol
sen litt om boksegruppas historie gjen
nom tidene. Det meste av historien var
nok ukjent stoff for de aktive bokserne
av idag, men de satte utvilsomt pris på
historien.
«Beiten» er jo selv en stor del av hi
storien i boksegruppa. Nå i den senere
tid er han jo mer kjent for sin iherdige
innsats som trener på Vestsiden skole.
Uten «Beitens» innsats der hadde Pors
neppe hatt alle de talentene å rutte med
som de har hatt, og har. Et godt ek
sempel på det er Morgan Sørensen,
som under avslutningen ble tildelt po
kal for sin innsats på treningen og sitt
talent som bokser.
Det ble også delt ut endel pokaler i
Thor Skarnes sin leir. Der ble pokalen
som beste ungdomsbokser tildelt Steffen Botten. Steffen har vært med på å
vinne flere stevner i denne sesongen.
Han var med i Knabe-turneringen

blandt annet, men måtte se seg slått i
den anledningen.
Vidar Numme som ble tildelt poka
len som beste junior-bokser, gikk derimot helt til topps i den store Knabeturneringen. Vidar har jo også vunnet
flere boksekamper her hjemme også i
denne sesongen. Vidar er en flott boksetype som Thor sikkert vil få glede av
å jobbe videre med.
Pokalen som ble delt ut til beste senior-bokser, tilfalt selvfølgelig Magne
Jensen. Magne har vel vært den beste
og mest treningsvillige på seniorsiden
de siste sesongene. Også Magne vant
flere boksestcvner i denne sesongen.
Tron Larsen gikk også helt til topps i
Knabe-turneringen, og flere stevner
her i Norge. Tron ble forøvrig tildelt
boksestatuett for sin innsats i Knabeturneringen. Boksestatuett ble også til-

X

delt Dag Helge Hoppestad, for fin inn
sats og flott fremmøte på treningen til
«Beiten».
I tillegg til disse som er nevnt her har
boksegruppa flere fine gutter på treningene, og det ser derfor ut til at bok
segruppa er på vei oppover igjen, etter
å ha vært nede i et dalføre, men som
kjent kommer det alltid topper etter
daler.
Som nevnt er det jo «Beiten» og
Thor som er trenere i boksegruppa.
Men i tillegg til disse to, har vi i den si
ste sesongen hatt stor hjelp av to andre
trenere også, nemlig Stig Asdal og Øy
stein Henriksen, som selv var gode
boksere for noen sesonger siden. Vi i
boksegruppa vet at Thor har hatt stor
glede og hjelp av deisse to, både på tre
ning og i stvner.
Boksegruppa vil innlede neste sesong med treningsleir i Danmark og på
Bjørkheim på Bjørkøya, som Terje
Hansen, i styret, har ordnet for bok
serne.
Videre i styret har det vært følgende
med. Erik Johansen, Terje Hansen,
Tom Lund, Øystein Henriksen, Stig
Asdal, Basse Karlsen og Frank Jørgen
sen.
Styret i boksegruppa ønsker alle
bokserne en ny flott sesong.
Busse på Vestsiden, har gitt en pokal
som gikk til den ivrigste, og flinkeste
gutt på Vestsiden. Dette ble Erik Svenungsen.
11-årige Stian Kittilsen fikk også
Boksestatuett for sin iver i treningslo
kale.
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Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

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

Tlf. (03) 554922
Porsgrunn

KNARDALSTRAND
SLIP & VERFT

Til Porsbladet
Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

Onsdag den 13. april hadde
turngruppa innvitert barneturnere med foresatte til hygge
kveld. Det var tydeligvis et tiltak
som falt i smak, oppsluttningen
var hell utrolig.

Gå til

[l.Kr.

PORSGRUNN - Tlf. 5506 66
Salg - Serviceverksted
reservedeler
for

gra

BCrø. *

Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

VOLVO
PENTA

Alfred Sport
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Telefon 551404- Porsgrunn
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FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

Brødrene Karisen

□QQOQOQæJOOOOQOr
Skien, tlf. 52 0903 - Porsgrunn, tlf. 5507 79 - Brevik, tlf. 97 04 54

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon: 550409 - Porsgrunn

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

/yJORGEN t

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER

NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (03) 59 58 88

Porsgrunns Auto %

får De hos

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

Vallermyrene
Aut. Ford-forhandler

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

Den gang vi bestemte at vi ville prø
ve dette tiltaket, bestilte vi lillesalen,
men det viste seg at det egenlig ble alt
for trangt. Det var ca. 90 barn, og ca.
60 voksne tilstede, så da sier det seg
selv at det var temmelig fullt.
^Heldigvis hadde vi tatt forhåndspåBPelding med frist noen dager før, så vi
hadde heldigvis ikke for lite mat og
drikke. Det virket som de fleste tok det
med et smil, det var i hvertfall ikke
sure miner å se.
Det var gratis boller, brus og kaffe,
vi visle også video opptak fra juleavslutninga i gym-salen, så det var mange
som fikk se seg selv på Tv, og det syn
tes ungene var gøy.
Det er veldig morro når det blir opp
slutning rundt ting som en prøver å få
til, det være seg turer eller fester. Så
takk til alle for en hyggelig kveld, vi re
gner med at det blir lignende arrange
ment siden, men da i store-salen, slik
at vi får litt mere pusterom.
Vedrørende båttur med sightseeing i
Kragerø-skjærgården, her ble det for
^fen interesse så denne turen blir av
lyst. Det hadde vært fint om vi kunne
få noen signaler om hva årsaken til
denne dårlige tilsluttningen er. Vi
kommer til å vurdere om vi må kutte ut
lignende tiltak.
Også teaterturen måtte avlyses. Vi
hadde bestemt en tur til «Sound of
Music», men kom til at vi måtte ta opp
binnende tegning før turninga sluttet.
Det er et risikabelt utlegg å kjøpe ca.
40 biletter og ikke vite sikkert om de
blir solgt. Det er alltid vanskelig med
biletter hvis vi tar det på sparket. Der
for denne måten å gjøre det på, men
det falt dessverre ikke heldig ut. Der
som noen har andre måter å gjøre det
på, så la oss høre fra dere. Det blir in
gen teatertur i turngruppas regi i 1988.
Årets trim-kostymefest, blir 29. ok
tober. I år har vi bestilt store salen,
fordi vi ved siste trimfest hadde det
temmelig trangt. Problemet nå blir vel

antagelig at vi får for god plass. Vi
kommer også i år til å innvitere MIXtroppen i Tønsberg, disse har sagt at de
gjerne kommer igjen. Dersom noen
har spesielle ønsker om å invitere an
dre «turnere», så la oss høre fra dere
snarest.
Klubbmesterskap i Trampetthopp.
Dette er ett nytt tiltak som ble avvik
let 30.5., det er første gang vi prøver,
og håper at det blir en årlig sak.
Dette er for å øke interessen, og for
at det er noe mer å se fram til for dem
som er over 9 år.

Utetrim er også ett nytt tilbud fra
turngruppa. På plenområde ved bar
neskolen ble det startet opp trimtilbud
hver mandag i juni, juli og august. Ett
tilbud gikk til dem som er utrena, altså
de som tidligere ikke har vært aktive
på trimsiden. Det er ofte slik at de som
ikke har vært med å trimme tidligere
ikke tør å starte dersom det er sammen
med dem som har vært med tidligere.
Når tilbud går ut til bare utrenede, så
stiller alle på nullpunktet, og da burde
det være lettere å komme igang. Senere
på kvelden blir det tilbud til dem som
har vært med tidligere. De som har
vært med i trim før, kan selvfølgelig
også være med på det første tilbudet,
men der blir jo tempoet selvfølgelig la
vere slik at utrenede starter noe forsik
tigere. Så VEL MØTT, til alle nye og
«gamle» deltagere, dere må gjerne ta
med barna, slik at dere kan delta uten
å være avhengige av barnepike, det er
hyggelig hvis mor, far og besteforeldre
kan være sammen om dette tilbudet,
sammen med barna. Tilbudet er gratis!
VEL MØTT!!
17. mai - Borgertoget
Også i år var det mange voksne som
ikke deltok i toget, det hadde vært fint
om det ble en litt mer positiv instilling
til det å representere gruppa og fore
ningen. Det er nok noen som tenker at
nå har vi gått i så mange år at nå er vi
blitt gjengangere, men slik synes ikke
vi at dere skal tenke. Det er bedre å
tenke at vi er fortsatt spreke og interes
sert i «turninga» så vi går gjerne dette
året også.

Dersom det skulle bli slik at alle ten
ker at i år vil vi «bare» se på, da ville
det ikke bli noe Borgertog - Folketog.
Så til neste år håper vi at vi er fulltalli
ge.
Til turngruppas lesere av Porsbladet, vær så snill å bruke bladet der
som det er noe dere har på hjertet, alle
er hjertlig velkommen til å skrive, positivt eller negativt om turngruppas gjø
ren og laden.
På vegne av styret
Formann

KLUBBMESTERSKAP
I

TRAMPETT
HOPP
Pors turngruppe har avviklet
sitt første klubbmesterskap i
TRAMPETTHOPP. Det ble
konkurrert i 3 klasser. 9-10 år,
11-12 år og over 13 år. Det var
to obligatoriske og et fritt valgt
hopp som var innledende runde,
etter dette gikk halvparten vide
re til finalen. Gutter og jenter
konkurrerte i samme klasse.
I de to yngste klassene var det 6 del
tagere i hver klasse, i den eldste var det
2 deltagere, her gikk begge til finalen,
Etter innledende runde ble det 4 styk
ker i klasse 11-12 år som gikk videre,
da tredje og fjerde sto med lik poeng
sum.
De som gikk til finalene var:
I klasse 9-10 år; Henriette Knudsen,
Per Arne Moen og Inger Lise Hagen.
I klasse 11-12 år; Nina Jacobsen,
Espen Nordheim, Roger Knutsen og
Stian Bye Kittilsen. I denne klassen ble
det ekstra spenning, da Nina Jacobsen
og Espen Nordheim, sto med lik poengsum, etter finaleomgangen. Så her
ble det hoppet ekstra omgang med to
frivalgte hopp hver. Da fikk vi en vinner, og klubbmestrene ble tilslutt:
Henriette Knutsen, 9-11 år, Nina Ja
cobsen, 11-12 år og Thomas Realfsen,
over 13 år.
Det fine med denne konkurransen,
var at det viste seg at gutter og jenter
virkelig kan konkurrere på lik linje,
det viser resultatene. Så vel møtt igjen
til nytt mesterskap til neste år.
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PORS SKIAVDELING
sesongen 1987/88
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Styret har i denne perioden bestått av
følgende;

Formann: Nils Tore Johnsen
Viseformann’; Karl Erik Lunde
Sekretær: Aud Lindkjenn Olsen
Kasserer: Karin Dammen
Styremedlem: Øystein Numme
1. varamann: Erlin Størlan
2. varamann: Olav Dahle

Hopputvalget:
Hans Dammen (formann), Anders
Aasland, Jens Sortedal, Kai Olsen,
Wiggo Engvold, Arvid Olafsen, Gun
nar Thygesen.
Langrennsutvalget:
Edvin Lie (formann), Knut Slåtta,
Paul Rønningen, J.G. Helgetveit, Ha
rald Lauvsund, Roar Sundsaasen,
Tom Tveten.

Bakkekomite:
Arne Finndal, Egil Kristiansen, Erling
Stølan, Anders Aasland, Hans Dam
men.
Lysløypekomite:
Svein Barth, Kjell Knutsen, I. Kristian
sen, J.G. Helgetveit, Arne Stenkvist.
Materialforvalter:
Anders Aasland, varamann: Gunnar
Thygesen.

Arkivar:
Eilert Jensen.
Valgkomite:
Olav Dahle (formann), Arvid Olafsen,
Paul Rønningen.
LANGRENNSGRUPPA
Skiåret 1987-88, har vært preget av
dårlig snøforhold. Dette er hovedårsa
ken til dårlig deltakelse av rekrutter i
denne sesongen.
Flere renn er avlyst på grunn av snømangel. Men i de renn som er avviklet,
har våre løpere fått en bra plassering.
Frammøte har vært 6-7 løpere hver trening og renn.
Vårt renn måtte dessverre avlyses
den 12.3.-88.
Edvin Lie har deltatt på Lagledermøte i Bø.

Svein Barth og Gunnar Helgetveit
har gjort en bra jobb som trenere for
løperne.
Det er avholdt 4 møter i Langrcnnsutvalget, samt at formannen har del
tatt på styremøtene i Skigruppa.
Det er avholdt klubbmesterskap.
Klubbmcstere:
Kort løype:
6 år gutter: Lars Lauvsund
8 år jenter: Tone Rønningen
8 år gutter: Øystein Bæver
9 år gutter: Anders Lauvsund
Lang løype:
10 år jenter: Hanne Wickmann
11 år gutter: Vegard Sundsaasen
For langrensutvalget
Edvin Lie
TRIM- OG LYSLØYPEUTVALGET
Vi har i 1987 utført en vesentlig utvi
delse av løypebredde for å kunne få
full nytte av Porsgrunn kommunes
løypeprepareringsmaskin. Det er nå
mulig å kjøre opp både vanlig skispor
og skøytetrasé samtidig.
Felling av trær i forbindelse med ut
videlsen ble gjort av parkvesenet, og vi
fikk tillatelse av Skien kommune som
grunneier til å selge tømmeret. Vi måt
te betale en tømmerhugger med de inntjente middler, men avslutningsvis sto
vi igjen med et overskudd på ca. kr
10.000,-.
I fjor høst fikk vi også utført drene
ring av et parti av løypa som har vært
et problem vår og høst. Vi håper på å
få sluttført slike utbedringer i 1988,
slik at hele løypetraseen kan gruses og
barkes.
Lysanlegget har blitt totalt utbedret i
løpet av året, og defekte lyskastere har
blitt utskiftet. Vi takker hovedstyret
med Hans Hansen i spissen for verdifull hjelp.
Vi har også gått til anskaffelse av en
brakke som vi fikk meget rimelig av
Vegvesenet,
Løypeutvalget takker skigruppas
styre for godt samarbeide i året som
har gått.
Trim- og lysløypeutvalget
Svein Barth

HOPPUTVALGET
Trenerrapport:
Hopp-treningen for gutter inntil 12
år, startet opp på Klyve skole, den
28.9.-87. Det er i alt gjennomført 17
innetreninger og 2 utetreninger på bar
mark.
I snitt 8-10 hoppere tilstede på treningene, spesielt var treningsframmøte
bra i oktober/november.
1 grunntreningen er det lagt vekt på
at ungene skulle ha det gøy. Vi har der
for drevet med en del lekeaktiviteter 04^
trampolinehopping. Utover dette &
det drevet spensttrening, balansetrening, satstrening og en del stafetter
med forskjellige innlagte øvelser.
Torsdagstreningene ble også brukt i
svømmebasenget.
Grunntreningsperioden gikk veldig
bra, og alt skulle ligge tilrette for at
hoppingen skulle bli bra. Snøen lot
vente på seg, noe som ødela sesomgen
for guttene.
Vi var bare noen få ganger i bakken
med en del av de minste guttehopperne. Fra disse aldersklassene har det
bare vært Per Øyvind Dammen som
har vært med hele sesongen i renn.
Noen av de yngste kom litt på slutten
av sesongen.
Hvis det skal være mulig å få med
ungene mer aktivt, er det viktig at
får tidlig snø. Et stort savn i vinter, oa
vi ikke har maktet å kjøre «hoppkarusellen» på grunn av snøforholdene i ja
nuar. Dette må gjennomføres neste år.
Finn Arvesen
trener
Trenerrapport:
Vi startet med utetrening for de eld
ste guttene i juni, med trening 2 ganger
i uka. Fra St.Hans, økte vi med en økt
med hopping på plast i Heibakken.
I rennet i Heibakken var flere av
guttene med. Det gikk bra, spesielt for
Pål Bitustøyl som vant sin klasse 13 år.
Innetreningen startet opp på Klyve
skole midt i september. Vi fortsatte å
hoppe en økt hver 14. dag, senere en
økt i uka på plast.
På snø kom vi i slutten av novem
ber. Da reiste vi til Høydalsmo, hvor vi
hadde en meget fin dag og godt utbytte
av treningen. Helga etter var vi der
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oppe både lørdag og søndag, vi lå da
forts, trenerrapport
På snø kom vi i slutten av novem
ber. Da reiste vi til Høydalsmo, hvor vi
hadde en meget fin dag, og godt utbyt
te av treningen. Helga etter var vi der
både lørdag og søndag, vi lå da på hyt
te i Vinje, -vi fikk meget godt utbytte
av denne treningen.
Desember kom, men ikke noe snø,
noe som gjorde at vi denne måneden
måtte reise til Kongsberg for å trene.
Her hjemme var det bare regn og
mildvær. Hele januar uten snø. Vi
hadde Lille Rugtvedt klar i en ukes tid,
men snøen smeltet bort. Lite trening i
denne perioden.
Fra første del av februar har vi tre
net jevnlig, da vi nå fram til påske had
de mer stabile snøforhold.
^^(onklusjon på sesongen:

ste halvdel i de fleste renn. I Trønder
ske hoppuke i Stjørdal, tok han en 14.
plass og 2 europacup-poeng. Håper
han også neste år har status som
A-hopper.
Bjørn Østland
trener
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13.2. -88, hadde vi landsrenn i Telemarksbakken. Dette var for senior og
junior, med ca. 95 deltagere i alt og
mange gode hoppere var med. Junio
ren Kent Johansen var ned mot bakkerekorden til Jørn Karlsen. Men også
mange av A-hopperne var drøye på
lengden.
Som vanlig for oss «Porsere» var
været fint og bakken i topp stand. Ar
rangementet gikk raskt og fint unna,
noe som også dommerrapporten viser.
22.3. -88,hadde vi landsrenn i Rugtvedtkollen for klasse 12 år til senior.
På grunn av lite snø ble dette rennet
kun kjørt i den mellomste bakken.
Dette var nok siste oppsatte rennet i
Store Rugtvedt før ombygging. Store
Rugtvedt er nå ikke blitt hoppet i på 2
år. Rivningsarbeidet vil begynne så
fort snøen har gått.

ANLEGGENE I RUGTVEDT
Det er også i år blitt utført mye dug
nad i bakkene. Dugnadsgjengen startet
opp rett etter sommerferien med å leg
ge nytt tak på dommertårnet i Lille
Rugtvedt.
Den gamle tråkkerullen er pusset
opp med nytt treverk av impregnerte
materialer, draget er bygget om med
nye meier av syrefaste materialer.
Det er anskaffet en brakke i Lille
Rugtvedt som var tenkt på som redskapsbod. Brakka i Store Rugtvedt er
Rekruttene under 11 år har mye ute bygd om. Det er kjøpt inn en ny brak
blitt i år, da bakkene først ble hoppk- ke som vi heiste inntil den gamle med ANDRE ARRANGEMENTER
Klubbrenn i mellomste Rugtvedt ble
en stor mobilkran. Veggen mellom
lare i februar.
hold
23.3.-88 med en ekstra gjesteklasVi har en 11 åring som har hatt en brakkene er slått ut, ny panel er lagt
fin fremgang i år, spesielt i den første innvendig i den gamle,strie og maling se.
Klubbrenn i Lille Rugtvedt for de
halvdel av sesongen. Han hadde man på vegger og tak nye gulvplater med
minste,
ble kjørt sammen med rennet
ge fine plasseringer, og var vår repre belegg. Det er bygd nytt tak med tak
den 18.3.-88.
stoler
og
nye
plater
over
hele
skibua
sentant i Holmenkollen Mini-hopp
Hoppskole/karusell har vi år ikke
med takrenner, malt hele brakka ut
-88, som hadde ca. 1.200 deltagere.
maktet
å gjennomføre. Dette er veldig
113 års klassen har det vært bra inn vendig, med rød dekkbeis. Her gikk
synd for de minste. Men på grunn av
det
med
mange
dugnadstimer,
men
så
sats, men det er vel noen av guttene
den særdeles vanskelige vinteren, med
som ikke er fornøyd med resultatene har vi også fått en fin skibu i Store
regn og mildvær til langt ut i februar,
denne sesongen, og jeg med dem.. Det Rugtvedt, som vi er stolt av. Denne er har det vært en hektisk sesong med å
flittig
i
bruk
på
trening,
og
alle
våre
er dessverre slik at det hvert år kom
klargjøre bakkene for trening.
mer en stagnasjon i utviklingen, for så møter blir holt der.
Mange av oss «Porsere» har også i
Ellers så er alle løpertrapper reparert
å løsne for fullt neste år.
hele vinter vært med på NM som Ørn
og
alle
bakkene
ryddet.
I 14 års klassen har vi bare en utø
Etter endt dugnadsinnsats ble det arrangerte i slutten av januar og 15.
ver, han kom sent i gang, og det har
mars.
4fcært litt ujevnt med treningen for å få som vanlig en liten fest i bua, med
Avslutning med pølser og brus for
lapskaus
og
«noget
attåt»,
noe
som
helt store resultater. Men enkelte
de
minste, og kaffe og kaker for de
Hans Haukenes sto for. Her ble det
bra resultater har det vært.
voksne,
og med premieutdeling for
I yngre junior har vi også hatt bare mye skitprat til langt utpå natt, brakka klubbrennene ble holdt på Pors klubb
ble
da
også
testet
som
overnattingssted
en utøver som har vært aktiv. Han tre
hus mandag 25.4.-88.
net bra før jul, men har vært endel syk for en av festdeltagerne, med godt re
Klubbmestere 1987-88:
i vinter. Skolegang tar også mye tid. sultat???
8 år: Ove Mustvedt
Han har gjort det bra i de renn han har
ARRANGEMENTER 1987-88
9 år: Jan Eilif Bergan
deltatt i.
Rekruttrennet 10.1.-88 regnet bort 11 år: Per Øyvind Dammen
B-hopperne er det ikke mye å si om.
over
natta. Alt var da klart på lørdag, 13 år: Pål Bitustøyl
Det har vært dårlig oppslutning på tre
ning og i konkurranser. Her må det snø var kjørt fra Geiteryggen med la- 14 år: Joachim Johnsen
legges til at det av forskjellige grunner stebil, en enorm jobb hele lørdag. Vi yngre junior:.Jørn Jonsås Olafsen
ikke er satset. Ny tilvekst i løpet av se hadde bakken i topp stand, så begynte Senior: Geir Åge Olsen
songen er Ole Henning Holt. Ole Hen det å regne, hele kvelden og natta re
Med dette hjertlig takk til alle dere
ning har deltatt i noen B-karusell-renn, gnet det, så det var et sørgelig syn å se
som
har vært med og hjulpet til i hele
søndag
morgen.
Avlysning
var
det
ene

og har også sanket en del poeng der.
vinter. Vi får håpe på en snøvinter
Vår eneste A-hopper Geir Åge Ol ste vi kunne gjøre.
Dette rennet ble satt opp igjen fre- også her nede til neste år.
sen, har tilhørt Telehopp i vinter også,
dag
18.3.-88, som kveldsrenn, med
For hopputvalget
og fulgt treningsopleget der. Han har
Hans Dammen
blandt annet deltatt i NM i liten og stor mange deltakere og mye fin hopping.
bakke. Resultatene har vært noe ujev Bakkene var da veldig fint preparert og
Forts, side 14
ne, men han har stort sett ligget i frem- pyntet.

plll^hubl
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SENIORKLUBBEN i

Pors Seniorklubb holdt årsmøte den
12.3. i klubbhuset, kl. 18.00.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Valg av dirigent
3. Årsberetning
4. Innkommene forslag
5. Regnskap
6. Valg
Formannen ønsket de fremmøtte, ca
30 stk., hjertlig velkommen, spesielt
ønsket han Hans Hansen fra hovedsty
ret velkommen. Det ble så ett minutt

Formann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedl.:
Varamenn:
Festkomite:
Valgkomite:

stillhet for dem som var gått bort dette
året.
Valg av dirigent ble enstemmig for
mann. Årsberetningen ble så lest av
sekretær, og den ble enstemmig god
tatt. Til innkommende forslag var det
ett. Det var å bevilge kr. 2.000,- til
laser-innsamling som skal tilfalle
T.S.S. Dette forslaget ble godtatt mot
1 stemme. Regnskapet ble så lest opp
og godkjent. Men det ble en liten dis
kusjon vedrørende blomsterkjøpet.
Dette skal nå styret se nærmere på.
Valget gikk greit unna, og valgkomite
en hadde gjort et bra arbeide.

Arne Findal ved akklamasjon
Ragnar Bie Johansen (ikke på valg)
Aslaug Hermansen (ny)
W. Andersen og Bjørg Madsen (ny)
T. Skarnes og K. Skifjeld
Mia Andresen, Knut stokke, Marit Helliksen, Olav Moen,
Jorunn Dahle, Alfhild Findal
H. Haukenes, E. Kristiansen og Erik Larsen

Dc som gikk ut av styret og utvalg
fikk hver sin blomsterbukett. Disse
var: John Pedersen, Aslaug Herman
sen, Astrid Halvorsen, Leif Paulsen,
Einar Amundsen, Åse Marie Hansen.
Samtlige fra festkomiteen.

Blomster fikk også Hella da han øn
sket å slutte og spille, så dette ble hans
siste kveld som musikant for oss. Hans
Hansen ønsket oss ett godt år, og han
misunte oss for hvor greit valgene gikk
unna. Det var ikke mange av de andre
gruppene som hadde det slik.
Selve årsfesten begynte kl. 19.00
med ca. 70 medlemmer tilstede. Det
ble servert en forfriskning ved an
komst. Maten var brun lapskaus med
tilbehør, og den ble det skrytt mye av.
Til slutt var det kaffe. Dansen gikk
ut i de små timer, og det så ut til a™
medlemmene hadde det hyggelig.

(

V

Som skrevet før var det Hellas siste
kveld som musiker hos oss. Vi takker
ham for den innsatsen han har gjort.

Hosstående fra fotballbanen er hentet fra samlingen «Klar, ferdig,
smil!»», som Norges Idrettsforbund utgir i år sammen med Universi
tetsforlaget. Boken inneholder 501 vitser — alle av signaturen Arvid,
som har vært med i dette gamet siden 50-årene. Idag er han vel den
eneste tilbake som lever av vitsetegninger.

Styret

Ragnar Bie Johansen

r

UTLEIEREGLER
FOR
PORS
KLUBB
HUS!!
Disse regler er vedtatt
i hovedstyremøte
9.3.-88.

1. Leietaker mottar nøkkel og er ansvarlig for låsing etter seg. j
2. Benyttet bestikk legges i vann.
li
3. Talerkner må skylles.
4. Søppel samles i sekker og legges i container. (På kortsiden
j
av huset.)
|
5. Bord må vaskes av før de settes bort.
w
6. Dersom det ser mindre pent ut etter arrangementet, vil
man måtte gjøre ekstra rent, vaske flere ganger. Dette føres på
regning. Spesielt gjelder dette toalettene og nedgang til disse.
Arrangør bør kontrollere før man forlater lokalet.
7. Leietaker bør ta med seg det som en ikke ønsker skal stå |
igjen. Det kan avtales henting neste dag, men da så tidlig som
mulig på formiddagen.
8. Nøkkel legges på avtalt sted etter arrangementet.
9. Arrangementet bør avsluttes senest kl. 1.00 - 1.30. Dette av
hensyn til naboer.
10. Under arrangementet bør ansvarshavende passe på at del
takerne ikke befinner seg på utsiden av huset. Det må ikke
være for mye støy, og en må passe på at vinduer ikke settes
opp når musikk er igang. (Viftesystemet har ikke samme virk
ning når vinduer setes opp.
11. Ødelagt servise, inventar m.m. må erstattes etter dagens
pris.

i

1

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
Tanb rinnnat mniH mori mlnlhanlf

-

PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest
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Årsberetning for
O

PORS HÅNDBALLGRUPPE '
sesongen 1987/88

Håndballgruppa i Pors avholdt silt
årsmøte på klubbhuset, lørdag 7.5.-88,
formannen kunne ønske velkommen
til et godt besøkt møte.
Etter at årsberetning og regnskap
var godkjent gikk vi over til valg, og
styret ble følgende:
Formann:
Per Arne
Benjaminsen
Viseformann:
Turid Hiis
Sekretær:
Britt Knudsen
Kasserer:
Leif Kristensen
Leder Juniorutv.: Sigmund Øya
Leder arrangem.: Liv Hesmyr
Leder materiell:
Jan Erik Olsen
Leder sportsl.utv.: Teddy Lien
Leder økonomiutv: velges i utvalget
ble videre valgt medlemmer til
årsmøte i håndball
Håndballgruppa i Pors avholdt silt
årsmøte på klubbhuset, lørdag 7.5.-88,
formannen kunne ønske velkommen
til et godt besøkt møte.
Etler at årsberetning og regnskap
var godkjent gikk vi over til valg, og
styret ble følgende:
Formann:
Per Arne
Benjaminsen
Viseformann:
Turid Hiis
Sekretær:
Britt Knudsen
Kasserer:
Leif Kristensen
Leder Juniorutv.: Sigmund Øya
Leder arrangem.: Liv Hesmyr
Leder materiell:
Jan Erik Olsen
Leder sportsl.utv.: Teddy Lien
Leder økonomiutv: velges i utvalget
Det ble videre valgt medlemmer til
de forskjellige komiteer.
Utmerkelser:
P 12-1:
Beate Gundersen
P 12-2:
Kine Myhre
P 14-1:
Kikki Wolchmar
P 14-2:
Karianne Stenehjem
P 16:
Elisabeth Odberg
5 års medalje: Inger Pedersen og
Merethe Svenungsen
15 års medalje: Gro Haukedal
Forbundets seriemerke i orange farge ble tildelt 16 spillere som spilte Pors
opp i 3. div. + 4 lagledere:
Tone Stene, Trude Austad, Kjellfrid,
Knudtsen, Aud Eklund, Beathe Kristiansen, Anne Lise Hegdal, Siv Lien,
Gro Tveit, Marianne Olsen, Anne
Lene Karlsbøck, Ann Kristin Blikra,

______

Ann Cathrin Danielsen, Wenche
Åfoss, Marianne Wienenga, Tanja
Kristensen, Siv Dalen. Lagledere: Jens
Kåre Åsen, Jan Erik Olsen, Rune Teigland og Teddy Lien.
Årsmøtet ble avsluttet med utdeling
av blomster til dem som gikk ut av sty
ret, og en hilsen fra hovedforeningens
formann, som gratulerte A-laget med
opprykket, og P 14 med kretsmesters
kapet. Hun takkel også den avtrappede formann for samarbeidet, og ønsket
den nye velkommen.
ÅRSBERETNING FOR
PORS HÅNDBALLGRUPPE
11. mai 1987 — 7. mai 1988.
Følgende har vært tillitsvalgte i sesongen -87/-88:
STYRET:
Formann:
Teddy Lien
Sekretær:
Britt Knudsen
Kasserer:
Leif Christensen
Styremedlem: Turid Hiis
Ivar Olsen
Aud Eklund
Sigmund Øya
Vararepr.:
Hele Olsen
Kåre Blikra
Gry Hege Stokke
Materialforv.: Helge Olsen
FINANSUTVALG:
Gry Hege Stokke (formann), Leif
Christensen, Sigmund Øya, Gro Vråli,
Britt Knudsen, Marion Torjussen,
Arild Rød, Helge Olsen, Ragnhild
Kassen, Kåre Blikra.
VALGKOMITE:
Gro Vråli, Gry Hege Stokke, Turid
Hiis.

MØTER
Det har i perioden vært avholdt 11
styremøter.

_____ ___
TRENING OG TRENERE
Vi har i sesongen disponert 5 !/z treningstimer i de kommunale idrettshaller, fordelt på Porsgrunnshallen og Eidangerhallen. I tillegg har vi leid timer
i Uræddhallen. Vi har også benyttet
gymnastikksalene på Vestsiden skole
og Klyve skole.

J

Trenere og lagledere for sesongen har
vært:
Trenere
Damer 4. div. Jens Kåre Åsen
Damer 6. div.
Jørn Einar Rasmussen
Piker 16 år
Gro Tveit
Piker 14 år
Siv Dalen
Piker 12 år
Lagledere
Damer 4. div. Teddy Lien
Damer 6. div. Ivar Olsen, Turid Hiis
Jørn Einar Rasmussen
Piker 16 år
Gro Tveit
Piker 14 år
Siv Dalen
"
Piker 12 år

Materialforvaltere for damelaget 4.
div., har vært Rune Teigland og Jan
Erik Olsen. Tanja Kristensen har fun
gert som hjelpetrener for Piker 16 år,
og har her gjort en god jobb.
KRETSSERIEN OG
INTERKRETSSERIEN
Det har vært påmeldt 6 lag til kretsserien, og 1. til interkretsserien. Vi har
også hatt med Piker 10 år i aktivitetsserien.
Damer 4. divisjon.
Laget har hatt en glimrende sesong i
4. div. med kun ett tap, dette skjedde i
årets første kamp, og kun med ett mål.
Laget fikk da 34 poeng av 36 oppnålige, og 152 plussmål. Målet for neste s^^
song i 3. divisjon, er å plassere seg
første halvdel av tabellen. Gratulere
alle sammen, og takk for fin innsats.
Damer 6. divisjon.
9. plass med 2 seiere, 1 uavgjort og
15 tap. Målforskjell 201-325, og 5 po
eng. Dette laget har vært meget ujevnt
i år. Laget har bestått av 16-åringer og
B-spillere og veteraner,og har ikke
vært fulltallig i alle kamper, men det
har jo vært gøy å være med.
Piker 12 år (1).
Vant sin pulje på bedre målforskjell,
etter 13 seiere og 1. tap. Målforskjell
181-34 og 26 poeng. I sluttspillet vant
kamper og tapte mot Skade, som
ble kretsmester.
^*ker 12 år (2).
Laget ble nummer 3 i sin avdeling
me<^ seiere, 2 uavgjort og 4 tap. Målforskjell
poeng.
f°
rskjell 107-62, og 18 poeng,

piker 14 år (1).
Mr 2 i sin pulje med 8 sciere, 4 uav
gjort og 2 tap. Målforskjell 133-76, og
20 poeng. I sluttspillet vant vi våre 2
kamper, og kretsmesterne het Pors.
Gratulerer!
piker 14 år (2).
3. plass på 2. laget i år som i fjor. 11
seiere og 5 tap. Målforskjell 145-85, og
22 poeng. Bare 4 poeng bak nummer 2
på tabellen.
Piker 16 år.
Det ble en 5. plass i årets serie, med
8 seiere, 1 uavgjort og 5 tap. Målfor
skjellen ble 157-144, og 17 poeng.
Piker 10 år.
Deltatt i kretsens aktivitetsserie, som
har gått over 4 ganger i Skienshallen.
Piker 18 år.
Deltatt i NM.
^UPER
Lagene har vært med i flere cuper i
løpet av sesongen, både her i kretsen,
og utenfor. Og etter pokalene som ble
overlevert hovedforr. på deres årsmø
te, har det vært mange gode plasserin
ger. Stå på jenter, det er plass tilflere
pokaler i skapet!

mngen. En hjertlig takk til finansko
miteen for en kjempefin jobb. Når det
gjelder økonomien i gruppa forøvrig,
vises det til det fremlagte regnskap.
Sportslig sett har vi hatt en meget
bra sesong, damelaget opp fra 4. divi
sjon, til 3. divisjon, og kretsmestere i
Piker 14 år. Vi vil rette en takk til tre
nere, og alle som har støttet opp om la
gene, og en spesiell takk til alle støtte
spillerne bak damelaget.
Selv med få timer i hall kan vi enda
klare å hevde oss i de aldersbestemte
klassene i kretsen. Men da vi ennu ikke
har sett noe til hallen pa Vestsiden, må
vi jo spørre oss selv hvor lenge det kan
gå.
Med delte takker styret og komiteer
for seg, og ønsker det nye styret et
sportslig og økonomisk godt år.
Porsgrunn 7.5.-88
For Pors Hdndballgruppes styre
Britt Knudsen (sekr.)

Sommerleir

på

SPILLER REPRESENTASJON
Følgende spillere har representer i
år:
U.-landslaget: Siv Lien
Kretslaget Piker 16: Vibeke Vråli og
Tanja Kristensen
LEDER REPRSENTASJON
Formann i valgkomiteen for Tele^park Håndballkrets: Teddy Lien.
Vår representant i valgkomiteen for
Pors Hovedforening: Turid Hiis.
DOMMERE
Gunnar Ohren, Kjell Knudsen og
Jan Henri Halvorsen, har denne seson
gen representert oss som dommere.

ØKONOMI,
SLUTTBEMERKNINGER
Økonomien i gruppa denne seson
gen har vært fra hånd til munn, penge
ne går ut fortere enn de kommer inn.
Vi har i gang brikkelotteri, bildesalg,
kafeteria, bingo, medlemslotteri og
forbundslotteri, noe som krever at alle
tar sin tørn med. I år har bilettinntektene på kampene, spesielt damekampene i 4. divisjon, gitt penger i kassa, slik
at det er blitt noe overskudd når domnierregningene er betalt. Vi har også
betalt det meste av lånet til hovedforre-

LuksefjeU
Pors har gjennom Gjerpen I.F. fått
en innbydelse til sommerleir i Luksefjell, for gutter og jenter i alderen 1015 år. Dette er 8. året leiren arrangeres.
Hver leir varer en uke, og er åpen for
alle, det vil bli lagt stor vekt på idrett
og friluftsaktiviteter, med blandt annet
kanopadling.
Det vil bli arrangert 4 leire med start
19. juni, hver leir starter søndag kl.
16.00, og varer til neste fredag kl.
15.00. Deltageravgiften er satt til kr.
500,-. Si ifra til din leder eller trener, så
vil disse hjelpe deg hvis du er interes
sert.
Bjarne

TIPPELAG
Er du interessert i å bli med på Tippelag? Kontakt Busse, det
koster deg kr. 100,- i måneden.
Pors tippelag
Ragnar Numme og
Per Hermann Melby

j.ukl
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ÅRSMØTE I PORS SKIAVDELING 29.04.88.
Forslag til styre og komiteer fra valgkomiteen:
Skistyret:
Formann:
Viseformann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
1. varamann:
2. varamann:

Nils Tore Johnsen
Karl Erik Lunde
Aud Lindkjenn Olsen
Karin Dammen
Kai Olsen
Erling Støland
Olav Dahle

ÅRSBERETNING SKI...
Forts, fra side 9

SKIDOMMERE I PORS
Skiavdelingen har i alt 8 dommere, 5
kretsdommere og 3 forbundsdommere, hvorav 2 av disse er aktive da egil
kristiansen har meldt seg passiv.
Våre dommere har også i vinter hatt
mange oppdrag, til tross for en dårlig
sesong her hva snøen angår.

Ikke på valg
2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
2 år
1 år
1 år

STYREMØTER
Del er denne sesongen blitt avholdt i
alt 9 styremøter, som alle ble holdt i
Skibua.

Styret vil til slutt takkefor denne se
songen, og rette en takk til alle som på
en eller annen måte har vært med på å
hjelpe Skiavdelingen.
For Skiavdelingen
Aud Linnkjenn Olsen
sekretær

FREMDRIFTSPLAN FOR RUGTVEDT
Uke
Uke
Uke
Uke

nr.
nr.
nr.
nr.

16
17
18
19

Rivningsarbeid. Brenning av jern.
Renske materialer for spiker.
Lagring av brukbare materialer.
Opprydding.

Uke nr. 20
Uke nr. 21

Opprydding av jern på kulen ( + bortkjøring)
Oppmåling av unnarennet.
Planering av kulen.

Uke nr. 22
Uke nr. 23
Uke nr. 24

Planering av unnarenn (maskinarbeid)
Montere maler, unnarenn.

Uke nr. 25-26

Rydding av overfarta, støpe fundament for søyler.
Unnarennet bør såes før ferien.

August
September
Oktober

Hoppkomitc:
Formann: Hans Dammen
Ander Aasland
Kai Olsen
Wiggo Engvold
Gunnar Thygesen
Reidar Thoresen
Ragnar Wold
Arvid Olavsen

Butikken med
atmosfære og
særpreg

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Kjempeutvalg i gaveartikler
1

Langrennskomite:
Formann: Paul Rønningen
J.G Helgetveit
Harald Lauvsund
Roar Sundsaasen
Tom Tveten

Vinsjemotor må repareres før arbeidet starter med hopp/overfart.
Dugnadskvelder:
Mandag kl. 17.00, Onsdag kl. 17.00, Lørdag kl.09.00. Ta med spade, krafse eller
rivgjern.

Redaksjonen ønsker alle en

GOD SOMMER!!

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

Butikken i P.P. sentret

STEINAR SKRETVEIT

JERNVARER - MALERVARER
GULV

0G VEGGBEKLEDNING.

Krantransport

INTERSPORT Gutt

I toppform

Tlf. (03) 59 5912, Mobil 094 51060

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

KJØRN

-

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

Eneforhandler

Material forv.:
Formann: Anders Aasland
Varamann: Gunnar Thygesen

Vestsiden
Blomsterforretning

QÅ til

Arkivar:
Eilert Jensen
Ny valgkomite:
Formann: Arvid Olafsen
Harald Lauvsund
Erling Støland

Hilsen valgkomiteen
Olav Dahle,
Paul Rønningen,
Arvid Olafsen

«Norsk
kvalitet til
uslåelig
pris»

RNDR^nnSLHHD

Lysløypekomite:
Svein Barth
Kjell Knudsen
I. Kristiansen
J. G. Helgetveit
Arne Stenkvist
Einar Knutsen

Ovennevnte ble godkjent på
årsmøtet 29.4.-88.

h

Storgt. 101

inHrflora

;

Montering av limtrebjelker
Kledning hopp og overfart
Trapper?

■ / hundre

Bakkekomitc:
Arne Finndal
Egil Kristiansen
Erling Støland
Anders Aasland
Hans Dammen
Karl Erik Lunde

SpesUUirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner (03) 52 08 63 - 52 42 21

SKIEN

Tlf. (03) 551730-V. Porsgrunn
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. Grafittgrå.
Herre 55 cm, 5 gir.

INTERSPORT Pike

1

BRUK FAGMANNEN

KAI TANGEN

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

Alt i kolonial

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING

Komm. for Norsk Tipping

Meieritorvet
Telefon (03) 55 2102

GLASSMESTER

OLAF A. THORESEN A/S
Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn
Bokholderi - verksted - forretning
Telefoner (03) 555313 - 55 5314

HANDElSTpRCETSag]
STORGT.128-POkSGKUW

INTERM
SPORT V

oen

Finn

4

r. numme’s

69' r^PORSGRUNN

E] Ulilslr. ach^sy
El Heklet mo!'/:*

---------r.------f------------

HL ■dukri
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Av f ris)
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BJØRNSTAD

Tlf. (03) 5524 82
NORDENTORGET

blomsterseriter

i

i

dÅtatgppgmg

Opj her!

Ej Død

Dcc^é

Ave enslrc-i

«BUSSE»

El flyte!
My dr. ukjent

MÅT BET GJJELlBEFi
TRYKKSAKER

iY

på Vessåa

—Tlf. (03) 55 17 29

KONTAKT
Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

0Y0

HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN
TLF. (03) 55 22 75

Godt uatvalg
i gam og baby tøy
(M år

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

Forsikring - Finansiering

Kontakt oss...

Telemark
Assuranse a.s

Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 55 58 Sd1"—

ÉGA- j UB BfflfJGER Ring telefon (03) 5969 13

Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn

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

MP
Myklebost Offsettrykker!, Porsgrunn

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

