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Det er blitt et gledens år på så 
mange felt.

Tidlig i vår ble det klart at hånd- 
balljcntene våre ville rykke opp i 3. 
divisjon, og de har startet bra i sin 
nye sesong. Fotballgutta har gjort 
sitt til å fortsette suksessen. 2. divi
sjon fra neste sesong er blitt resulta
tet. Helt suverent har laget gått fra 
kamp til kamp - uten tap. Ingen tvil 
om at trenerne har sørget for skik
kelig motivasjon og har mye av 
æren.

Ellers har sommeren forløpet 
med deltaking i turneringer både i 
håndball og fotball, med mer eller 
mindre hell. Vi viser imidlertid at vi 
har en brukbar bredde i disse idret
tene. Turn har kommet i gang for

Og så må vi ikke glemme hva Ski- 
avdelingen vår holder på med. Den 
fantastiske gjengen på 8-10 perso
ner har holdt koken i Rugtvedtkol- 
len i hele sommer og fortsetter nå i 
høst. Hvor mange dugnadstimer 
som er lagt ned der oppe, vet vel 
bare den som fører boka. Pr. skri
vende stund er alle limtrebjelkene 
på plass. De er også betalt med lå
net vi har vært nødt til å oppta. Det 
tar tid å få utbetalt tippemidlene 
nemlig. Og det gjør bakken noen 
tusen dyrere. Det er et tungrodd sy
stem med altfor mange instanser 
som skal inn i bildet.

Til dere som ikke har vært med i 
bakken. Ta en tur og gi dere over i 
beundring for den innsatsen og of
fervilje som skifolket har lagt for 
dagen. Jeg har tidligere oppfordret 
til å ta et tak. Det er ikke «mange» 
som har tatt imot utfordringen. Det 
er ikke for sent.

Også boksegruppa er i gang med 
trening både i Porsgrunnshallen og 
på Vestsida. Et stort arrangement 
står for døra i desember, et VM for 
de yngre. Her er det behov for

hjelp, og boksestyret er sikkert tak
knemlige om mange vil ta et tak. La 
oss vise at vi er en familie nå i dette 
jubelåret.

Til slutt nevner jeg at vi har be
gynt å tenke på jubileet i 1990. Selv 
om det kan virke som det er lenge 
til, så går tida så fort at det er viktig 
å være langsiktig.

Mer i neste utgave.

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykker!, 
Porsgrunn

I redaksjonen: 
Bjarne Halvorsen 
Gro Jørgensen

KNALL
TILBUD

HVER ;
DAG >

DnC
Den norske Creditbank

fra Totamarksbankon
KJyr Avdeling av Bøndernes Bank as

høsten og har en rekke tilbud å gi, 
fantastisk ut fra dårlige treningsfor
hold. Bandy skal vel igang. Her er 
nok spørsmålet: Hvor skal trenin
gen foregå i vinter etter at Skien 
kommune har lagt på leieprisene for 
Skien Isstadion. Var det ikke 60% 
økning. Utrolig at men ikke kan 
innkalkulere all dugnaden som ute
nbys klubber har lagt ned. Her må 
vi håpe at Porsgrunn kommune kan 
gå ut som forhandlingspart overfor 
Skien og hjelpe alle laga fra Pors
grunn. Det gjelder jo ikke bare oss. 
Idrettens kontaktutvalg må ta et ini
tiativ her.

BRUK BYENS BANKER®

Når vi så som det ikke minst vik- 
j tige kan fortelle at klubbhuset er 

nedbetalt, da har vi vel fått full 
pott. Hvem skulle trodd at det skul
le gått så raskt? Skeptikerne var 
mange. Vi slo for stort på det. Det 
var et garderobebygg vi trengte. 
Men hva har ikke den store salen 
fått bety? Et bygg til 2% million, 
med et lån på vel millionen, er 
gjeldfritt etter bare 7 år. Vi har 
grunn til å være stolte av oss sjøl. 
Når vi samtidig - i samme tidsrom 
-har investert 1 milion i andre an- 

_i legg, da må man nok lure på hvor vi 
har tatt pengene fra. Riktignok lig
ger en del av de siste verdiene i dug
nad, men de er der like fullt. Vi har 
lånt om lag 300.000,- kroner og lagt 
inn mye av egne midler i lysløype, 
lys i Rugtvedtkollen, håndballbane 
og ny treningsbane. Og ikke minst 
har nytt inventar i klubbhuset og 
nytt gulvbelegg kostet oss nærmere 
80.000,-. Jo vi er en formuende for
ening. Men tro ikke at det ikke har 
vært forbundet med slit å klare dis
se investeringene. Men la oss i dette 
innlegget bare konstatere det gldeli- 
ge. På annen sted tar jeg opp videre 
tanker.

VELKOMMEN TIL 
PORSGRUNNS 
«STORSTUE» 
FOR HANDLENDE!

KJEMPESTOR KOLONIALAVDELING - ADELSTEN KLÆR - 
GARN & UTSTYR - PARFYMERI - FOTO - BLOMSTER - 
SKO - BAKER - GLASS/STENTØY - LEKER - BANKER - 
POSTHUS - APOTEK - GULLSMED

i '
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HVA ER — HVA GJØR Arkivkomiteen

HOVEDFORENINGEN ?
dag ny tidsregning i «Pors», «før og

Duddi

KLUBBHUSET
ER BETALT!

TRIM OG LYSLØYPE

Duddi
Duddi

Vær da merksom på at dette er fri
tidsaktiviteter. Mye av dette må gjøres 
på dagtid, slik at en må ta seg fri fra 
jobb. Dette gjelder ikke minst møter 
med kommunale instanser og mottak 
av kioskvarer.

Vår konto i DnC er 7147.30.61923. 
Finn veien dit eller gå på postkontoret 
og betal inn på samme konto. Denne 
gang håper vi på respons så det mon
ner.

ne. At det vil ta lang tid å få alt syste
matisert slik arkivkomiteen ønsker det 
er sikkert, men hovedsaken er at nå er 
vi igang.

En bønn fra komiteen:
Måtte det hos det enkelte «Porse- 

medlem» finnes noe av verdi, så som 
protokoller, skriv o.s.v. eller ting av 
historisk verdi, som du mener skal ha 
sin naturlige plass i dette vårt arkiv, så 
spring imorgen den dag med dette til 
enten: Thor R. Jensen, Tor Svenung- 
sen, Erna Kittilsen eller Egil Brattberg.

Det er nå bare å håpe på. at flere av 
Vestsidas befolkning vil benytte løypa 
vår både sommer og vinter. Det er en 
kjempefin tur å gå i lett skogsterreng.

Med hilsen
Erik Brattberg

KONTINGENT
Som nevnt i forbindelse med nedbe

taling av lånet på klubbhuset, tar vi her 
opp innbetaling av kontingenten. Ho-

Vi var heldig med været under disse 
arbeidene, men regnværet den siste ti
den har dessverre hindret oss i siste 
fase av planeringsarbeidet. Vi har ikke 
fått kjørt på grus og barkmasse ennå, 
men vi håper på noe tørrere vær slik at 
vi kan få fullført dette arbeidet i som
mer.

Etter at lysløypa ifjor fikk utbedret 
lysanlegget, har vi i sommer fortsatt 
med drenering og planering av løypet- 
rasé. Vi har nå fått grøftet de mest ut
satte partier og vi har lagt opp en hel 
del dreneringsrør etc. Løypa er også 
blitt bygget opp slik at vi unngår over
vann. I tillegg har vi fått dosert opp et 
par svinger slik at løypeleggingen blir 
lettere.

For de som ikke er orientert så starter 
den på Møllerplassen ved Kværndam- 
men, like ovenfor Tørmo kapell. Løy- 
pelengde er ca. 3 km.

Kontingenten som går inn til Hoved
foreningen, gjelder bare voksne. For 
barn og ungdom opp til 18 år, er den 
kr. 50,- og den går direkte til gruppene 
som krever inn. Gruppene har i tillegg 
en treningsavgift som skal innkreves av 
alle, voksne og barn. Minst kr. 
150,-skal den være, og skal dekke en- 
del av de utgifter som gruppa har.

Til de av dere som ikke er medlem 
eller som ikke har betalt årets kontin
gent som også er inkludert Porsbladet, 
støtt opp om foreningens virksomhet 
og sett oss i stand til å gjøre mer. Skal 
vi bygge ut mer på stadion, gjøre mer i 
Rugtvedtkollen, prøve å bygge en 
idrettshall etter de planer som forelig
ger for et bygg på Vestsida, da trenger 
vi alle dere.

Men utviklingen går videre. I løpet 
av 1988, er det bygget arkivrom i hjør
net av den store garderoben i undereta
sjen, nærmere bestemt tilhøyre nar 
man kommer ned trappa. Rommet er 
tydelig merket. Vi i komiteen skriver i

^^For oss som står for styre og stell, er 
det skuffende at så marige ikke skjøn
ner at en innbetaling på 200,- kroner 
fra alle de som synes det er så fanta
stisk at A-laget nå spiller neste sesong i 
2. divisjon, at Damelaget i håndball 
spiller i 3. divisjon, at Hovedforenin
gen greier å nedbetale sin gjeld, betyr 
svært mye. Mange som støtter opp 
omkring de enkelte gruppene, bør vite 
at overføringene fra Hovedforeningen 
etter fellestiltak, skyldes en enorm inn
sats fra forretningsutvalgets side. De 
bør også forstå at om en gruppe kom

mer i økonomiske problemer, da må 
gruppa gå til Hovedforeningen å be 
om hjelp. Da vil det være bra å ha litt i 
bakhanda, på konto. Men det er umu- 

å bygge opp en slik reserve når for
ståelsen for hva Hovedforeningen er, 
er så liten.

arkivkomite, 
ikke, men 
ihvertfail.

At navn har bekledd posten «Arkiv- dag ny tidsregning i «Pors», «før og 
komite» opp gjennom tidene, har jo til etter arkivrommet». I dette brannsikre 

rommet er det montert hyller på tre 
vegger, hvor en vegg er forbeholdt ho
vedforeningen med sine huskomiteer. 
De to andre dekkes av gruppene og hi
storiske gjenstander. Selvfølgelig er 
merkingen blitt holdt i porseblått. Ar
kivskap er kjøpt eller skaffet tilveie på 
annen måte, og skal inneholde

Hvor langt tilbake man må gå 
i «Pors’» historie, for å finne 

vedforeningen har få inntekter. En av den første lovlige Og folkevalgte 
de faste er kontingenten. Vår har gjen- arkivkomite, vet skribenten 
nom alle år vært meget lav, sammeli- ikke, men lenge side er det 
knet med hva man må betale andre ste
der i landet. Vi har vært redde for å 
sette en pris på den vare vi selger. Her 
må vi nok revidere oppfatningen vår 
etter hvert. Vi lever i en helt annen tid 
enn den gang idrett var gratis.

Mange synes dessverre at det ikke 
betyr noe om en betaler sin kontingent 
eller ikke og gjør det derfor ikke. Dette 
gjelder også personer som burde vite at 
det koster penger å drive.

Hovedforeningen skal kunne høre 
på alle problemer som oppstår i grUp. 
pene av forskjellig art. Økonomiske 
spørsmål skal løses. Vi skal prøve å 
være behjelpelig på alle områder, ta 
oss av tvister med grunneiere, møte på 
befaringer, stille på møter med kom
munale instanser, andre foreninger.

La oss si at dette er en del av oppga
vene, også utsending av en rekke skriv, 
kontingentgiroer og purringer tar tid. 
Når en skal gjøre seg opp en mening 
om Hovedforeningens betydning, Ha 
da bl.a. dette i mente. W

gingen settes i gang vinteren 1979/80. Som man ser, er det ikke så mange 
Det var nok en del som var skeptiske til inntektskilder vi har. Foreningens sty- 
byggingen og mente at vi slo alt for re har bestrebet seg på å ha en billig ad- 
stort på det. Hva skulle vi med den sto- ministrasjon og latt alle midler falle på 
resalen når det først og fremst var gar- det som har stått som viktigst, nemlig 

nedbetaling av lån.
Når vi også tar med i samme ånde

drett at vi har bygget for 1 million kro
ner på andre anlegg, setter det antage
lig innsatsen i det rette lys. Hovedfore
ningen har ikke tenkt å leve videre på 

er innstilt på å satse 
videre, og fortsatt å være foreningens 
grunnfjell.

visjon av regnskap og sender dette til 
politiet. Overskuddet fordeles etterpå 
av vår hovedkasserer. Vårlotteriet går 
også i Hovedforeningens regi. Det be
tyr ikke bare fordeling av loddbøkene. 
Alt som skal gjøres på forhånd, tar vi 
oss av. Annonser på loddseddel, tryk
king av loddene, bestilling av gevin- 
ster, tillatelse og trekning. Regnskap, 
revisjon, innsending av regnskap til 
politiet, annonsering av trekningen 
også sentralt i Norske Trekningslister.

gynne med, høyere etter hvert.
Bygget var i sin tid kalkulert til 2*4 

milion. Takket være stor egenkapital, 
etter gaver ikke minst fra Damegrup- osksalget har gått med til nedbetalin- 
pa, og tippemidler samt bevilgninger gen. Her har gruppene hjulpet til med 
fra Porsgrunn kommune, kunne byg- gjennomføringen.

- - — Som man ser, er det ikke så mange

en viss grad bidradd til å holde liv i 
denne komite, uten i det hele tatt å få 
gjort noe i marken.

At man har vært forskånet fra å få 
gjort noe matnyttig i arkivarbeidet, 
har sin natulige forklaring.

Opp gjennom årene, har alt av ut
skrevne protokoller, referater, avtaler, 
kontrakter og ellers det som naturlig dokumenter/skirv fra foreningens spe- 
skal ha sin plass i et sentralt arkiv, ^e barndom 80 år tilbake, enten det 
vært på vandring rundt i foreningen, gjelder hovedforeningen eller gruppe- 
eller ligget hos tidligere formenn, kas
serere eller sekretærer. Dette fordi 
man i alle år ikke har hatt noe sted, 
hvor man kunne samle disse tingene, 
og sette dem i system.

I den senere og nyere tid, har jo ting 
begynt å skje. I forbindelse med byg
gingen av det nye klubbhuset, fikk 
man etter en tid tildelt et rom (kott) 
under trappa ned til garderobene, i un
deretasjen. Med en takhøyde på godt 
under en meter, og hvor arbeidsantrek
ket bestod av vernehjelm, fikk man 
stuet bort endel historisk materiell. 
Men noe som kan kalles arkivsystem 
var det ikke mulig å få til der.

Dette er et spørsmål som duk
ker opp fra tid til annen. I tillegg 
hører man «Det er Hovedfore
ningens ansvar.».

Hovedforeningen er paraplyen over 
alle gruppene, i hvert fall de utvalg og 
komiteer som velges på Hovedforenin
gens årsmøte. Hovedforeningen er det 
ansvarlige overfor kommunen, 
Idrettskretsen, Norges Idrettsforbund. 
Det er den som søker om økonomiske 
midler fra kommunenog som også får 
alle henvendelser. Alle tippesøknader 
skal gå fra Hovedforeningen.

Det er også den som står økonomisk 
ansvarlig for alle gruppenes regnska
per. Foreningen som helhet har et fel
les ansvar og må i ytterste konsekvens 
svare for gjeld som en gruppe har på
dratt seg.

Hovedforeningen fører tilsyn med 
alle anlegg, men har hos oss delegert 
mye av denne virksomheten til Ski- og 
fotballavdelingen og huskomiteen. Al
likevel vet den hele tida hva som fore
går, tar initiativet til at noe blir satt 
igang.

Mye av det Hovedforeningen står 
for, er ikke av det som pranger. Forre
tningsutvalgets medlemmer er der det 
er behov for hjelp. Det er i stor grad 
disse som står for administrasjonen av 
kiosksalget, selv om vi har fått et par 
til inn i kiosk-komiteen. Den virksom
heten tar tid. Denne kioskvirksomhe- 
ten foregår forøvrig året rundt i og 
med at kafeteriaen under de forskjelli
ge bingoene hver dag kjøper varer i lik
het med «21» -diskene. Det blir inntek
ter av det, men det fører til jobbing 
hver dag.

Hovedforeningen administrerer 
egen bingo, selv om gruppene må stille 
hjelpere. Det fører til at vi må stå for 
innkjøp av alt materiell, kaffe. Det 
skal søkes om tillatelse, ordnes med 
annonsering, og vi må passe på at vi til 
enhver tid har en kasserer til hver 
kveld. Når bingoen er over, er det også 
Hovedforeningen som ordner med re-

På 7/z år har vi greid å nedbetale all set på kvalitet, og vi mener vi har hatt 
gjeld som angår Hovedforeningen, igjen for det.
Klubbhuset stod ferdig i januar 1981. Hvilke muligheter har vi hatt for å 
Da hadde vi en gjeld på klare denne nedbetalingen? Voksen-
1.050.000,-kroner. Porsgrunn kom- kontingenten går inn i Hovedforenin- 
mune dekket renter og avdrag for oss gen. (Den blir forøvrig tatt opp annet 
de 3 første årene, de resterende sted.) Prosenter av bingooverskuddet 
810.000,- har vi selv klart i tillegg til en går til samme formål. Her må vi gjørf 
rentebelastning på 10% pr. år til å be- oppmerksom på at Hovedforeningen 

utfører en vesentlig del av disse arran
gementene og får igjen en mindre del 
enn gruppene. Også Vårlotteriet og ki-

at årets suksess, den

det er noe vi må kunne bære. Det 
heldigvis mulig å rette opp ting. Vi sat-

byggingen og mente at vi slo alt for 1 ' - ,
stort på det. Hva skulle vi med den sto- ministrasjon og latt alle midler falle på

derober det var behov for?
I dag er vi glad for at vi bygde som vi 

gjorde. Garderobene vil ikke gi oss 
inntekter i form av utleie. Vi kunne 
heller ikke hat inntektsbringende ar
rangementer som f.eks. Bingo.

At vi naturligvis har fått erfare C 
noe kunne vært planlagt annerledes^

er
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Tlf. (03) 5549 22

UT AV
Gå til

su
FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

i

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon: 55 0409 - Porsgrunn

PARKRESTAURANTEN

Vel møtt til treninga!
StyretAut. Ford-forhandler

Tlf. 55 11 50

ANNONSØRER

Skien, tlf. 52 09 03 - Porsgrunn, tlf. 5507 79 - Brevik, tlf. 97 04 54

STØTT 
VÅRE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S, 
Pengelotteriet og Lotto

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE 
VIDEOUTLEIE

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park"

A
S

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Når det gjelder 
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

Redaksjonen har nevnt det før, og nevner det igjen. Sett 
dere ned å SKRIV eller RING om hva dere mener om det ene 
eller andre, om det er positivt eller negativt. Kanskje kan det 
skapes en debatt av dette gjennom bladet.

Bjarne Halvorsen 
Rønningvn. 5, 3900 Porsgrunn 

Tlf. (03) 551245
Redaksjonen i Porsbladet består kim av Bjarne Halvorsen. 

Helge Olsen og Knut Lundemo, har av forskjellige grunner 
trukket seg ut.

Redaksjonen ønsker hjelp av en fotokyndig medhjelper, 
helst med adgang til mørkerom.

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Alfred Sport
Telefon 551404 - Porsgrunn

Match»
Ungdomsbittikken midt i By n 

Tlf. (03) 552081 - 3900 Porsgrunn

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

HÅNDBALLGRUPPA
—------------------- —------------ —--------------- <

pQOOOLLft *

; AMECT/KJEggii/
I

Undertegnede vil gjerne få 
takke for mange hyggelige år 
som håndballspiller i Pors hånd- 
ballgruppe, dessverre ble ikke 
avslutningen like hyggelig. For 
det første så hadde ikke vi noen 
jdaner om å gi oss, den beslut- 
Wngen er det andre som har tatt 
for oss.

Porsgrunn

KNARDALSTRAND 
SLIP & VERFT

PORSGRUNN - Tlf. 55 06 66
Salg - Serviceverksted 

reservedeler 
for

VOLVO 
PENTA

Bjarne ____r

omtrent med samme utgangspunkt.
Treningen foregår på mandager i 

Vestsiden skoles gymsal. Dette tilbudet 
går frem til jul. Deretter regner vi med 
dere går over på et av de andre trening
stilbudene vi har.

Treningstilbudene i et idrettslag eller 
en turngruppe er rimlige og minst like 
gode som andre treningstilbud. Disse 
er ofte av kort varighet (noen uker) og 
koster mangedobbelt av vår årsavgift. 
Det er heller ingen garanti at man får 
bedre og tryggere trening selv om man 
betaler mye mer. Men det er dessverre 
blitt slik at det er mer in å gå på tre
ningsinstitutt enn å støtte idrettslaga 
som driver med tilbud på mange plan. 
Vi har jo partier til alle aldersgrupper.

Ta kontakt med turngruppa i Pors 
Gro Jørgensen for nærmere orientering hvis dere øn- 
Trine Skilbred sker flere opplysninger.

Gro Brynhildsen 
Ellrun Vanebo

/yJORGEN f
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (03) 59 58 88

wf-w *-f-*

TRIST Å BLI SKVISET |

I gjennomsnittlig 15 år har vi fire, 
sammen med andre damespillere i Pors 
forbredt oss på sesongstart i håndball- 
serien, når septembermåned er et fak
tum. Det gjorde vi også i år. Tilfeldig 
fikk vi vite at Pors B-lag, som er det la
get vi har spilt på de siste årene, alt 
hadde spilt en kamp. Det forundret oss 
at vi ikke hadde hørt noe. Forklarin
gen fikk vi etter å ha spurt et par av 
styremedlemmene. B-laget til Pors skal 
i år være et rent rekrutteringslag, og 
derfor bare bestå av spillere som er ak
tuelle og som vil satse, på A-laget. Med 
andre ord: Ikke for oss 6-7 spillere som 
de siste årene har utgjort stammen i 

^^laget. Det vedtaket hadde styret 
gjort i mai uten at noen hadde tenkt på 
å informere oss, eller prøve å gi oss et 
annet tilbud.

Det kunne kanskje vært en ide å in
formere oss? Kanskje innkalt til et 
møte der vi kunne fått sjansen til å dis
kutere muligheten av å danne et C-lag? 
Vi har spilt håndball i mange år, i dag 
satser vi ikke mer og vi trener heller 
ikke mye, men vi synes det er gøy å 
spille selv om 30-års dagen ligger hen
holdsvis litt foran og litt bak oss. Kun 
idrettsglede var det tydeligvis ikke 
plass til i Pors håndballgruppe mer, 
heller ikke var det «plass» for å gi inn- 
formasjon. Tro ikke at vi sutrer over at 
det satses på talenter til A-laget. Vi har 
nemlig stått på i Pors håndballgruppe i 
mange år, vi har flere styreverv bak 
oss, vi har mange timers dugnad bak 
oss, og ingen er kanskje mer stolte enn 
oss over at Pors nå endelig har fått et

$ Nå er tilbudet kommet til alle dere som 
ikke har kommet i gang med noen 
form for trening tidligere. Vi starter nå 

talentfullt lag som kan hevde seg. Det opp med et treningstilbud til alle som 
drømte vi om den gangen nedleggelses- ikke har trenet noe særlig tidligere. Det 
søkelse svevet over håndballgruppa, og er mange som sitter mye stille i arbei- 
vi måtte stå på for å få hjula til å svive det, og som bruker bilen til og fra. 
og gå. Vi er glad for at det satses, men Dere har nå muligheten til å komme 
vi er ikke glad i et styre som ikke har igang med lett trening. Treningstilbu- 
plass til utøvere som ikke satser hundre det gjelder utrenede slik at alle starter 
prosent, men som har stor glede av å 
drive idretten sin. Muligens mener sty
ret i håndballgruppa at det de gjør nå 
er å satse profesjonelt, mens vår ka
rakteristikk må bli amatørmessig. Det 
er ei fattig gruppe som ikke engang 
prøver å gi tilbud til dem som ønsker 
det, men heller skviser dem ut.

Vel, vår tid i Pors-håndballen er for
bi. Vi får se på 15-års pokalen å prøve 
og glemme den arrogante holdningen 
vi møtte denne høsten. Skal vi spille 
håndball mer så blir det via bedrifts
lag, eller i andre klubber som fortsatt 
har evnen til å se at idrett ikke bare er 
til for dem som satser, men også for 
dem som vil ha det gøy.

Hermed overbringer vi styret i Pors 
håndballgruppe vår irritasjon, og skuf
felse...

sen *
Telefon 551632- 3900 Porsgrunn
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Det var etter planen beregnet å få 
sådd unnarennet før ferien, dette er 
ikke gjort, men derimot ligger en før 
timeplanen når det gjelder tilløp og 
hopp.

Limtrebjelkene ankommer bakken i 
uke 31.

Dugnadsarbeidet starter opp igjen i 
uke 31. Dere er alle hjertlig velkom
men!

U 1

Dugnadstimer, maskinarbeid og sti- 
kningsarbeid utgjør til nå ca. kr. 
330.000,-.

4 r
f

VERDENSREKOR
Tidlig i vår startet arbeidet på selve 

ombyggingen av bakke med tilløp for å 
få anlegget i samsvar med de nye bak- 
keprofilene som gjelder pr. i dag. Det
te var en betingelse STUI stilte for til-

fe

For en som har fulgt litt med i 
det som har skjedd i «Store 
Rugtvedt» det siste året, faller 
det naturlig å stille dette spørs
målet. Jeg tenker ikke på ski- 
hopping og lange hopplengder, 
men på det som gjøres i selve 
bakkeanlegget.

.....................,
...C

>■

... . .

skuddet til lysanlegget. Hele ombyg
gingen var kalkulert til en kostnad tett 
oppunder en million kroner, og det var 
nok noen som stilte spørsmålet om 
man tok seg «vann over hodet».

Pr. i dag er det vel ingen tvil om at 
dugnadsgjengen klarer denne kjempe- 
oppgaven uten alt for store gjeldsfor
pliktelser i tillegg til tippemidlene. År
saken er uten tvil det pågangsmot og 
den innsatsvilje som disse guttene leg
ger for dagen. Her arbeides det sju 
kvelder/dager i uken til langt på natt.

Ikke en gang store nedbørsmengder, 
lom har dratt med seg fyllmassene ned 
på sletta, tar motet fra denne gjengen. 
De går på med krum nakke, kjører 
massen opp på kulen igjen, og starter 
forfra. Paralellt med dette er det bygd 
nytt hopp og tilløpet er snart fullført.

Alt i alt er det gjort en kjempeinsats 
av en håndfull mennesker, noe som 
ikke er daglig kost i så mange forenin
ger i dag. Nå er vi forholdsvis godt stil
let i Pors fordi samtlige grupper har 
noen ildsjeler som ofrer tid og arbeide i 
sine respektive grupper, men jeg tror 
nok at det som her gjøres i skibakken 
slår alle rekorder.

Samtlige Pors-medlemmer og inte
resserte burde ta seg en tur opp i bak- 
keanleggene, ikke bare for å se hva 

^om blir gjort, men kanskje det er mu- 
pg å gi en liten håndsstrekning i tillegg.

Det må forresten være tillat å rette 
samme henstilling til kommunens ad
ministrasjon og formannskap slik at de 
ved den årlige befaringen kan legge 
kjøreruta oppom Rugtvedtanleggene. 
De ville da, ved selvsyn, få innblikk i 
de store oppgaver en klubb med sine 
egne annlegg sliter med i motsetning til 
de som er så heldige at de kan gå til 
dekket bord i kommunale anlegg.

H.H.

Opptakten var full opprustning av 
flomlysanlegget og mannskapsbrakke- 
ne, hvor dugnadsgjengen påla seg selv 
en inngangsbilett på kr. 100,- for å få 
lov til å være med i gjengen!

Sfe ,.7
><■

liulpi
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Dugnadsarbeidet startet i uke 16. 
Fram til uke 27 er det gått med ca. 
1.500 dugnadstimer i bakken.

Følgende er gjort:
— rivningsarbeid av trekulene, hoppe
ne, tilløpene, og jernkonstruksjonen i 
begge bakkene
— unnarennet er grovplanert
— Stikningsarbeidet er utført 2 ganger
— ca. 1.000 m3 masse er forflyttet og 
planert innenfor kulen
— det er støpt fundamenter for hopp 
og vinsj
Det gjenstår nå litt sprengningsarbeid, 
samt finplanering.

wE 
ip
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Vestsiden skoles gymnastikksalBOKSINGL. j
Kl. 20.00 Mosjon kvinner (hard)

MØT OPP!

Bjarne
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F
PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nonfahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn «est

Stefan Botten og jeg var så heldige å 
få være med Norges Bokseforbund på 
en treningsleir i Tammerfors, Finn- 
land, fra 1.-5. august. Det var 17 styk
ker i alt fra Norge, og mange fra Sveri
ge og Finnland. I alt var vi 63 stykker.

Reisen bort var lang og slitsom. Bil, 
tog, ferje og buss, men det var vell

Hilsen
Vidar Numme

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

i
>r

De norske trenerne var svært flinke 
og hjelpsomme. De passet på oss både 
under trening og i fritiden. Vi hadde 
tre treningsøkter om dagen så det var 
ingen spøk, og ingen fare for de store 
utskeielsene når kvelden kom.

Jeg syntes det var flott å få prøve 
meg litt mot noen av de beste bokserne 
i Norden, og det gav mange erfaringer.

På ferjen hjem fra Finnland til Stoc- 
holm gikk vi på restauranten og kjøpte 
oss koldtbord. Etter all treningen had
de vi opparbeidet en enorm appetitt, 
og det er vel første gang kelneren kom
mer og vil ta fra folk tallekenen fordi 
de har spist for mye. Neste gang det 
kommer mange sultne boksere, må de 
kanskje betale dobbelt pris?

Jeg takker Pors og Norges Bokse
forbund for at jeg fikk være med på 
denne samlingen. Det var en uke 
sent vil glemme.

Ellers er å nevne innen Boksegruppa, at Steffan Botten og 
Vidar Numme, har vært på Landslagssamling på Norges 
Idrettshøyskole i Oslo. Stig Asdal har vært med som trener på 
samme samling.

Bl
4?^'-

verdt strevet. Vi hadde en hyggelig og 
lærerik uke. Trenerne var topp, og det 
var mange tips fra en nybegynner å ta 
med seg.

Hovedtreneren, en russisk topptre- 
ner, var en veldig teknisk bokser, og 
han lærte oss også å bruke hode når vi 
bokset.

Mandag
Kl. 16.30 Jenter og gutter 6-8 år 

(apparatturn)
Kl. 17.30 Gutter over 9 år 

(trampett-gym)
Kl. 18.30 Mosjon kvinner Tirsdag

Kl. 16.30 Piker 9-12 år

Kl. 17.15 Piker 12-16 år
Kl. 18.00 Trampett gutter og jenter 

12-30 år
Kl. 19.00 Mosjonstrim 

(kvinner og menn)KL 19.15 Lett mosjon (lite og ut- 
trenede kvinner og menn) Torsdag

Kl. 16.30 Foreldre-barn 3-4 år
Kl. 17.15 Nøster gutter og jenter

5-6 år
Kl. 18.00 Piker 9-12 år
Kl. 18.45 Piker 12-16 år
Kl. 20.00 Aerobic
Klyve skoles gamle gymnastikksal.
Onsdag 7.9.
Kl. 20.00 Trimparti 
instruktør Kjerstin Borgen.

Vi starter opp med treninga torsdag 
1. september. Betaling og påmelding 
ved fremmøte.

Vel møtt til treninga!
Spørsmål kan stilles på tlf. 59 53 63.

8.-9.-10. desember er det Boksestevne i Pors’ regi, hvor Erik 
Johansen ber folk om hjelp til opprigging og tilrettelegging av 
arrangementet. Møt opp folkens, ikke skuff Boksegruppa.

9 Bjarne
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dessverre sørget et ødelagt leddbånd 
for at Vestsida- gutten aldri ble noen 
italiener. I dag - 37 år etter - så er det

første kampen han var med og spilte. 
Motstanderne var Borg. Av mangel på

I 1939 ble Pors-spilleren innkalt på 
forbundets treningsleir. Men krigen 
satte en stopper for fotballen de nær-

Pors vil nå prøve å starte opp med 
en trampett oppvisningstropp. Det blir 
treninger tirsdager om kvelden, med 
utgangspunkt i å ha det gøy på tram
pett, men siktemålet er oppvisninger 
og konkurranser.

Det er flere klubber i landet som har 
dette, så hvorfor ikke vi her i Grenland 
også? Dersom dere allerede tilhører en 
annen forening, så kan dere fortsatt 
gjøre det. Men vi trener sammen i 
Vestsiden skoles gymsal. Vi møtes før
ste tirsdag i september til en prat og 
orientering om gøy på trampett.

Det er fint hvis du har litt trening og 
kjennskap til trampett, men det holder 
også at du er interessert i å lære og tre
ne. Tilbudet gjelder både gutter og jen
ter, alder fra 12-30 år. Dersom det blir 
mange så deler vi oss i to alderstrinn 
senere.

Med Trampett hilsen
Roy Nilsen 

trener

VESSIAGUTTEN 
SOM NESTEN BLE ITALIENER

B-landskamper og A-landskamper de 
nærmeste årene. Jugoslavia, Finland, 
Sverige, Danmark og Holland stod på 
kamp-programmet, og det var etter 
kampen mot sistnevnte at profftilbu- 
det kom.

Vi satt og spiste frokost dagen etter 
kampen da det kom en mann bort til 
bordet vårt og spurte etter meg. Jeg 
trodde det var en lege, siden jeg hadde 
skadet meg på slutten av kampen, men 
så viste det seg altså å være en fra det 
italienske storlaget Florentina. Pro^ 
ftilbudet kom til Henry Johansen 99 
meg, og tilbudet var 125.000,- kroner i 
overgangssum pluss månedslønn og 
bonus. Svimlende summer for meg 
som den gang tjente 5.000,- kroner i 
året, fortelle Kalle som selvfølgelig var 
interessert i å prøve seg. Alle krefter 
jobbet med ham, Beha lovte to års per
misjon, kona og de to ungene var inn
stilt på å flytte nedover og hadde ikke 
beinet slått seg vrangt, så kunne dette 
intervjuet dreid seg om proff-livet i 
Italia.

Kravet var at jeg måtte garantere at 
jeg ble bra i beinet mitt i løpet av en 
måned. Nå viste det seg at alle senene 
på innsiden av kneet var slitt, og der
med ble avbruddet fra fotballspillet 
mye lengre enn det. Men artig var det 
jo å ha fått tilbudet. Det ble forrest^^ 
ikke noe med Henry heller, han hadde 
fly-skrekk, og ville derfor ikke bosette 
seg så langt fra Norge.
Miljøet viktigst.

Fotballkarrieren var langtfra over 
for Kalle. Han holdt i mange år til - 
Lengre enn de fleste. Helt til han var 
49 år, spilte han på B-laget til Pors og 
senere ble han trener for junior- og 
guttelag. Selv om datidens 
A-lagsspillere ikke trente på langt nær 
så mye som i dag, så er det fotballen 
som har dominert fritida og livet til 
Kalle.

Jeg har spurt meg selv mange ganger 
hva som er så fasinerende med fotball. 
Men for meg var det nok kammerats- 
kapet og det fine miljøet i Pors som ble 
det viktigste. Vi spillerne var en sam
mensveisa gjeng. Vi var vokst opp 
sammen, var kammerater fra barn
dommen og holdt sammen utenfor ba-

Forts. side 13
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deren ble det organisert trening for 
Kalle og hans kammeratgjeng i regi av 
Pors. «Tusten» i nærheten av der Ri
kets Sal ligger i dag, var fotballarena.

er

Aksjon 
trivsellbasseng

Telemark Idrettskrets viser til ved
lagte skriv fra Norges Idrettsforbund 
vedr, ovenfor nevnte sak.

Telemark Idrettskrets vil anmode 
alle sine organisasjonsledd til å ta ak
tivt del i denne aksjonen ved salg av 
klistremerker eller andre aksjonsfor
mer.

Vårt mål bør være kr. 500.000,-. La 
oss i Telemark Idrettskrets få beskjed 
om hvor mye hvert enkelt org.ledd 
oversender bankgirokonto 6036.09. 
50800, Det Norske Radiumhospital, 
Montebello, 0310 Oslo 3.

Lykke til med arbeidet!
Med vennlig hilsen 

Telemark Idrettskrets

Noen mitiuner. 
hverdag < 
beh/r

Vessiagutten .....
Forts, fra side 12
nen, sier Kalle som kan si mye om fot
ballen før og nå.

Fotballspillet har utviklet seg siden 
jeg selv var med på banen, men miljø
messig så har det nok tapt seg. Jeg tror 
miljøet og klubbfølelsen er veldig vik
tig for resultatet, mens fotballen i dag 
er dominert av penger, egoistiske spil
lere som tenker mer på egen suksess 
enn lagets, og følelse for den klubben 
en spiller for, ser også ut til å forsvin
ne. Det er trist, for fotballen er så mye 
mer enn det....

I samme gata ligger også Kalles øn
ske for Pors-laget 1989. Han håper at 
laget skal kunne stabilisere seg i 2. divi
sjon, og ser gjerne at nye spillere kom- 

^Ber til, men han advarer Pors-ledelsen 
mot å gå ut med penger.

Bygg opp miljøet, det har så mye å 
si. Gutta skal spille for hverandre og 
ikke bare tenke på egen suksess ut fra 
at det kan bety mer penger i lommebo
ka. Nå har astma satt en stopper for 
store fysiske aktiviteter fra den tidlige
re stor-spilleren, men ellers er han frisk 
og rask. Kroppen veier det samme i 
dag som for 40 år siden, og idrettsinnet 
er intakt. Pors-kamper på stadion, 
landskamper og Ol-sendinger går han 
ikke glipp av.

Hvilken Pors-spiller kan skilte med 
et profftilbud der bare overgangssum
men tilsvarte 25 ganger årslønna? Karl Og til tross for at 68-års bursdagen 
Skifjeld kan. Mens årslønna fra Beha tilbakelagt, så husker Kalle den aller 
var på 5.000,- kroner, så ble han til
budt 125.000,- kroner fra den italien
ske klubben, Florentina. I tillegg kom busstransport og villige foreldre med 
månedslønn og eventuell bonus. Men bil, så ble Kalle & Co fraktet til Borge- 

stad med båt oppover elva. Kalle hu
sker stemningen, forventningen, og 
lærstøvlene som var datidens fotball- 

bare minnene og tilbakelagte drømmer støvler.
igjen av profftilbudet. -Det hender nok Bar veska for A-Iagsspillerne 
at jeg tenker på hvordan det kunne Da Kalle var 17 år gammel var hans ta- 
blitt, men på den andre side har jeg jo lent for fotball viden kjent, og han de- 
ingen garanti for at det hadde blitt buterte på A-laget til Pors. Før det var 
noen suksess, sier Karl Skifjeld, som i hans kjennskap til A-lagsspillerne først 
dag nyter pensjonist-tilværeisen både og fremst som veskebærer.
fra yrkeslivet og fotballbanen. Disku- Det gjaldt å stille opp i god tid før 
sjonene på torget etter Pors-kampene kampen, og når spillerne kom så spur- 
har han imidlertid ikke pensjonert seg te vi om vi kunne få bære veskene de- 
fra. res. Fikk vi det kom vi gratis inn, min-

Det var ingen katastrofe for Karl nes Kalle med et smil. Snart skulle det 
Skifjeld, eller Kalle som er navnet hans bli hans tur til å slippe å bære veska de 
på «Vessia», at han ikke fikk en proff- siste meterne inn til stadion, 
tilværelse lagt til karrieren sin. Han 
hadde alikevel oppnådd så mye, både 
av prestasjoner og fotballglede. Lær-
kula startet han med i ung alder. Den- meste fem årene, og da var det naziste- 
gang florerte løkkefotballen både på nes luftvernsbatteri som overtok for 
Vestsida og på Moldhaugen, der Kalle idrettslige aktiviteter på Pors stadion, 
bodde, og nåtidens krav om parke- Kalle fikk imidlertid en ny sjanse i 
ringsplasser på «Tjønna» var det ingen 1946, da han igjen var i søkelyset for 
som kunne forsestille seg. I 12-års al- det norske landslaget. Det ble både
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Kjempeutvalg i gaveartikler

n NORGES IDRETTSFORBUND

STEINAR SKRETVEIT
Krantransport

Tlf. (03) 59 5912, Mobil 094 51060

tit

SKIEN

BRUK FAGMANNEN

Storgt. 101

Reiseledere 
Kjerstin og Irene 
Pors Turngruppe

Idrettsmerket 
året rundt

VINDUER - DØRER - GLASS 
SPEIL - INNRAMMING

Butikken med 
atmosfære og 

særpreg

«Norsk 
kvalitet til 
uslåelig 
pris»

* 
4 
4

4 * 
4 
4 
4
4 
* 
4 *

Kommisjonær for 
Norsk Tipping 

og Lotto

Meieritorvet
Telefon (03) 5521 02se 

idrett uten 
alkohol

4- 
4- 
* 
* 
*
*
4-
4-
4-
4-
4-
*
4- 
*
* 
4-

Butikken i P.P. sentret

INTER

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

Vestsiden 
Blomsterforretning

Tlf. (03) 551730 - V. Porsgrunn 
Blomster for alle anledninger 

i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi 

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

KAI TANGEN
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping

«r 
inHrflora

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

Eneforhandler

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

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

Trampett-samling 
på Rjukan 5.-6. okt.
Det var en forventningsfull ungeflokk som reiste avgårde lør
dag morgen. Fra Pors var vi hele 24 stk. som skulle til Rjukan. 
Og vi var den største klubben som reiste. Vi brukte lang tid 
oppover, for det ble en del stopp underveis. Så vi var glade da 
vi kom fram. Det var kun en som skulle trene på lørdag, så alle 
de andre hadde fri til kvelden. Fritiden brukte de forskjellig. 
Til å se seg om i Rjukan, og noen slappet bare av. Så kom 
kvelden og da skulle vi på diskotek. Det lå i kjelleren på skolen 
som vi lå på. Vi pyntet oss med fint tøy, og mange av jentene 
ble sminket av lederne. For å gjøre seg ekstra fine for gutta. 
De danset og hadde det veldig gøy. Og klokka 11 stengte dis
koteket. Da bar det opp på rommet. Litt tid tok det før alle 
sovnet, men det gikk greit. Så kom søndag morgen, den dagen 
de hadde ventet mest på. Å hoppe på trampet. De startet kl. 9. 
Og allerede ved første pause kl. 12 var det noen som var såre 
under beina. De holdt på til kl. 15 og da var flesteparten ut
slitte. Men de syntes det hadde vært kjempegøy, en del nytt 
hadde de også lært, så jeg tror turen var vellykket. Vi håper å 
kunne gjenta dette en annen gang.

__ jgjgS

JERNVARER - MALERVARER 

GULV 0G VEGGBEKLEDNING.

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

GLASSMESTER
OLAF A. THORESEN A/S

Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn 
Bokholderi - verksted - forretning 
Telefoner (03) 55 5313 - 555314

Eføyen stom forlaget?

HANDE LSTORGETSXEM
SrrORCT-128 PORSGRUNN

Spesial firma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN Telefoner (03) 52 08 63 - 5242 21

*■ 

* 
* 
* 
* 
* 
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Er det noen som savner sosialt * 
samvær utenom treningstida? J 

4 
4

Vi i Turngruppa har i alle år lagt stor vekt på sosialt samvær utenom tre- J
* ningstida. *
4 Vi har hatt medlemsmøter, minst to i året, julemøte, trimfest, årsfest, te- 4 
J atertur til Oslo høst eller vår, og båttur før avslutningen om våren. *
* Alle arrangementer har hatt jevn oppslutning fra medlemmene. Men det * 
4 skal nok innrømmes at vi har måttet være pådrivere en del ganger for å få 4
* folk med. Men nå synes det å være umulig med arrangementer utenom ak- *
* kurat treninga. 4
> Onsdag 21. september opplevde vi det igjen. En brøkdel av gruppas med- J
* lemmer møtte opp på medlemsmøte på Klubbhuset. Denne gang hadde vi * 
4 fremvisning av trenings- og fritidstøy fra Le Sportique, noe som vi trodde 4 
J kunne være interessant for de fleste, men nei. Tidligere i år har vi måtte £
* avlyse både den årlige teaterturen og båtturen på grunn av for liten opp- *
* slutning. >
} Det sier seg selv at når interessen er så liten vil slike tiltak falle bort av seg *
* selv. Det er nedslående for oss som sitter i styret å få så dårlig respons på *
J våre arrangementer. *
* Er det noen som har noen ord å si om saken eller noen gode råd å gi, så *
* kom igjen! Vi er mottakelig for både ros og ris. *
* sekr. J 
J****44*44*****4**>444**4*>**»*>******>*^*¥**>4»



DATATIPPING
WAD det gjelder

TRYKKSAKER

KONTAKT

oYo

Kjell Janson - Anders Kassen

Myklebost Offsortrykkeri, Porsgrunn

Telemark
Assuranse a.s

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

Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme polser.

Forsikring - Finansiering

Kontakt oss...

Tipping - Lotto - Rikstoto 
Lodder

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

3JØRNSTAD 
Tlf. (03) 5524 82 
NORDENTORGET

Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn 
Tlf. (03) 55 97 25 - 55 97 26

Godt utvalg 
i garn og baby tøy 

(M år

■aaaiwg 
Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 55 58 93*"^

BRINGER Ring telefon (03) 59 6913

MP stul/e
(150 m syd for Bjørnstad 

Matsenter mot Porsgrunn)

«BUSSE» 
på Vessia 
Tlf. (03) 5517 29

r. numme’s
blomstersenter


