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PLASSER.

Vi har enda en gang kommet
gjennom et arbeidsår, et år
som har gitt oss mange gleder
- både sportslig og økono
misk.
J
Våre fremste representa[ sjonslag i fotball og håndball,
A-laget og Datnelaget har
j rykket opp i gjevere divisjo
ner med suveren gjennomfø
ring av forrige sesong. Vi ser
fram til å følge A-laget i fot
ball neste sesong i 2. divisjon,
og vi følger Damelagets pre
stasjoner nå i 3. divisjon. For
eløpig er det ingenting som ty
der på at det ikke skal kunne
forsvare sin plass.
i
Når dette leses, har Boksegruppa gjennomført sitt NM
for de yngre klasser. Vi hadde
håpet at også klubben selv
kunne vært representert, men
k dessverre har vi ingen i den
" aktuelle alder enda som er
kvalifisert. Men det gror her
også. Også blant turnerne har
vi fått fram en som kan ta
kampen opp med de mer
«garvede». Nicolai Moulin
er virkelig noe å satse på, og
det er å håpe at han er villig til
å stå på.
Rugtvedtkollen er klar til å
ta imot hopperne igjen. Dugnadsgjengen har gjort en
kjempejobb som det står re
spekt av, og som det burde stå
som et eksempel til etterføl
gelse. Fremdeles er det mye
igjen. Det skal bygges varmestue, nye tribuner og annet

som skal finpusses. Men en
dugnadsinnsats til en verdi av
400.000.- og over det, er det
ikke annet enn imponerende.
Nå er det jo planer om å
sette opp nye tribuner på sta
dion. Iskrivende stund fore
ligger ingen kalkyle som er
godkjent eller akseptabel.
Også her må det dugnadsinn
sats til. Foreningen har ikke
råd til å ta opp store lån, og vi
må også forelegge brukerne å
støtte opp økonomisk, slik
som vi gjør det overfor bru
kerne av skibakkene. Her må
forretningsutvalget forhandle
med fotballavdelingen om
hvordan dette kan ordnes.
Som skrevet i forrige utga
ve har hovedforeningen få
inntekter, og eneste måten å
nedbetale gjeld på, er gjen
nom fysisk jobbing av for
holdsvis få personer i tillegg
til kontingenten. Mange sympatisørers holdning til innbe
taling av kontingent ligger på
et lavmål, og det gir ingen in
spirasjon til oss som til nå har
stått på langt mer enn de
100%. Snarere tvert imot. Vi
håper fortsatt på en holdning
sendring.
Rent økonomisk har året
gitt oss som positivt resultat
at klubbhuset er nedbetalt.
Hovedforeningen har pr. i

I

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykker!,
Porsgrunn

dag ingen gjeld. Vi kan i ste
det glede oss over at vi har en
brukbar bankbeholdning på
høyrentekonto, noe som kan
være bra å ha i forbindelse
med arbeidet på stadion.
Til slutt kan vi fortelle at
klubben har gjennomført en
helg med lederkurs for jenter.
Kurset er omtalt på et annet
sted. 21 positive jenter som vi
kan få mye glede av senere om vi sørger for å gi dem opp
gaver.
DKR
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NYTT FRA HÅNDBALLEN
Så er en ny håndballsesong igang el
ter en sommer med mye trening og del
tagelse i turneringer.
Resultatene i turneringene har vært
variable, med premie som beste klubb i
Hei-cup som topp, mens det har vært
noen klasseseire og ellers høye plasse
ringer i andre turneringer.
U-landslaget har også hatt samling i
vår regi i tiden 14-19/8 med deltagelse
av våre spillere Siv Lien og Anne Lise
Hegedal.
Spillerne bodde i Pors klubbhus
denne uken og trente to ganger daglig.
Man hadde også lagt inn diverse tre
ningskamper, blant annet mot vårt
eget damelag, som klarte uavgjort 2020 i den ene kmpen og tapte den andre.
LJ-landslagsjef Olaf Haakenstad var
meget fornøyd med oppholdet, og hå
pet at man ved en senere anledning
kunne gjenta en slik samling.

Han understreket at her var forhol
dene lagt til rette på alle måter, slik at
jentene kunne konsentrere seg om det
de skulle, nemlig å trene.

Serien har også begynt for alle våre
lag, og-her har resultatene vært stort
sett positive selv om det også har blitt
noen nederlag.

I tillegg til serien er P18-laget på
meldt i NM hvor man hadde Walk
Over i 1. runde. I 2. runde var de i Kri
stiansand S og gikk videre etter 3 seire,
slik at vi i tiden 8-9/10 skal arrangere
3. runde med Reistad, Tertnes og
Sarpsborg som gjester. Her håper vi på
massiv støtte fra publikum i håp om vi
dere avansement.
Damelaget har også hatt sin serie
start med klare seire over Kleppestad
21-17 og Bjørnar 30-16 i sin debutse
song i 3. divisjon.
Dette er meget positivt ut fra den
målsetting man har, med en plassering
helt i toppen i avdelingen.
Vi oppfordrer derfor publikum til å
møte mannsterke opp til neste hjem^mekamp. Dette er et lokaloppgjør mot
WFerkules og blir spilt lørdag 15.10. kl.
18.00 i Porsgrunnshallen.

-r/
Trener: Jens Kåre «Kokki» Asen

HEI PORSERE!
Nå har jentene vært på jentekurs
med stor J.
Duddi inviterte til «lederkursselvtillitskurs for jenter», fra fredag
4.11. - søndag 6.11. på klubbhuset.
Det inneholdt emner fra selvtillit og

Til slutt vil Håndballgruppa gratule
re A-laget i fotball med en fremragen
de sesong og opprykk til 2. divisjon.
Vi ønsker lykke til med neste sesong
og håper at vi snart kan følge etter
oppover i divisjonene.
Med sportslig hilsen
PORS Håndballgruppe
_____
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Lagleder: Teddy Lien
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hersketeknikk, til planlegging, møtele
delse og mye morrosomt rollespill.
Det ble især lagt vekt på å øke selv
tilliten til jentene.
Vi lærte også om oppbyggingen av
idretten. Møter - møteledelse - voteringsregler ble også grundig gjennom
gått, med påfølgende rollespill.
Dette var et meget interessant kurs,
og vi håper at flere av Porsejentene vil
bli med på senere kurs. Dette var et
kurs hvor vi lærte saker som vi har
bruk for ikke bare i idretten, men også
i skolen, i jobben og ellers i hverdagen.
Et alle tiders kurs og alle tiders fore
leser. Disse 19 jentene var med på kur
set, Turid Kjellevold, fotballavd., Guri
Halvorsen, fotballavd., Dise Øigarden, fotballavd., Helle Flåtsund, fotballavd., Gunhild Aasland, fotbal
lavd., Kristin Steinsland, fotballavd.,
Elisabeth Odberg, fotballavd., Hege
Pedersen, fotballavd., Sigrid Kjelle
vold, fotballavd./damegruppa, Bjørg
Iversen, fotballavd./damegruppa, Ma
rianne Arctander, damegr., Turid
Stokkstad, damegr., Vesla Nordbø,
damegr., Anne-Marie Blomhaug, da
megr., Heddy Olsen, damegr., Anny
Berge, damegr., Anne Kjerstin Knut
sen, turngruppa, Kari Madsen, turngruppa, Ragnhild Kassen, håndballgruppa.
Hilsen en fornøyd kursdeltaker.

"'f

i

f

v

\... d;

1i

?...

Muligens fremtidens håndballdamer, hvem vet? De ser noe betenkt ut.

Fra
arkivkomiteen:
Vi etterlyser 2 innbundne bøker med
Porsblader. Vedkommende som har
lånt disse bes om å levere disse tilbake,
da disse har stor historisk verdi for oss
alle.
Takk
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Match»

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

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

Tlf. (03) 554922
Porsgrunn

PORS DAMEGRUPPE
ÅRSMØTE 1.11.88
Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

KNARDALSTRAND
SLIP & VERFT
PORSGRUNN - Tlf. 55 06 66
Salg - Serviceverksted
reservedeler
for

sen. *
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MÆff/KJEDEN/

Telefon 5514 04- Porsgrunn

FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

Brødrene Karlsen
BLI KKENSLAGERVERKSTED

'

Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

VOLVO
PENTA

Alfred Sport

!

Gå til
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Anny Berge ønsket velkommen
til 22 damer, og Duddi Kj. Rød fra
hovedforeningen. Styret foreslo
Duddi som dirigent på årsmøtet og
Bjørg Iversen som sekretær.
Årsberetning ble godkjent med 1
merkn. Regnskapet ble godkjent
med 1 merkn. Valgene gikk greit,
da valgkomiteen hadde gjort godt
arbeid. Dirigenten kunne klubbe
inn alle til styret og festkomite.
Leder Anny Berge. Nestleder Marit Johnsen. Sekretær Vesla Nordbø. Kasserer Marianne Arcthander.
Styremedl. Reidun Hellenes. Varastyremedl. Turid Stokstad og Tone
Ellefsen.
Anny takket for tilliten, og tak
ket Duddi som var dirigent og Bjørg
Iversen som årsmøtets sekretær.
Hun overrakte blomster til Herdis

Mørch og Wenche Kristiansen som
gikk ut av styret.
Damegruppa har også i år hatt et
jevnt år, men med liten oppslutning
av medlemmene. Vi har hatt juletre
fest sammen med hovedforeningen.
Eldrefesten i mars ble avviklet på
vanlig god måte, vi har hatt mannekengoppvisning og tur til Kikuthytta som avslutning på våren. I år har
vi delt kafeterian på drive in-bingo
med turngruppa, vi har hatt kakeutlodning på P.P. senteret, medlemsutlodning og solgt vårlotteri. På
sankthansaften var vi med på fotballkmp mot seniorlauget. Vi har
også hjulpet til på to fotballkam
per, med kiosksalg og som bøssebærere til TV-aksjonen i oktober.
Damegruppa har gitt hovedfore
ningen kr. 25.000.- på siste årsmø-

Under kaffen orienterte Duddi
litt om påtenkt utbygging av tribu
ner og klubbhus. Hun takket fra
hovedforeningen for gavene til for
eningen, og ba oss fortsatt stå på.

Leder takket til slutt for fremmø
tet, og ønsket alle velkommen til
møtene i året som kommer, og få
med seg nye medlemmer. Vi har
plass til mange fler.
Vesla N.

★★★★★★★★★★★★★*★*******•*
*
4

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

^yJORGEN t

PARKRESTAURANTEN
får De hos

Birgit Breivik og Reidun Hellenes
får fremmøtemedaljen i år.

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

Telefon: 550409 - Porsgrunn

ALT I PREMIER OG GAVER

te, kr. 2.000 til kreftrammede barn i
Telemark, kr. 1.000.- til trivselsbasseng ved Radiumhospitalet, kr.
2.000.- til laser på T.S.S., 10 TVkanner og 2 vaffeljern til kjøkke
net.

NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (03) 59 5888

Porsgrunns Auto %
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

STOFFMANGEL
TIL
PORS^
BLADET
Tilgangen på stoff til Porsbladet er nå så dårlig at vi vel
nærmest må kalle det en krise. (Med enkelte hederlige
unntak.) Det være seg fra både grupper og enkeltmedlem
mer. Ja, for DET ER tillatt for medlemmer å komme med
meningsytringer gjennom Porsbladet. Noe stoff kan selv
følgelig redaksjonen lage, både i tekst og bilder, men skal vi
greie å lage en lesbar avis, er vi avhengig av stoff fra
grupper og enkelt medlemmer. Med et håp om bedre stofftilgang i året som kommer, ønsker Porsbladet alle med
lemmer, en GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR!
Red.
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— Jeg så nok feil, dess
verre, selvfølgelig er
det ditt innkast!
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- Vi er populene hos ham Han er blilt eskorlert
(ra banen i Bergen. Molde. Stavanger. Fredrikstad,
Hamar og Skien...!
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BALLKARTET!
/

Delte er årets lag, som også blir presentert i dette skriv.

Vi tillot oss å antyde i bladets første nr./88 om «NOE
ER PÅ GANG??»... foran denne sesongen som nå er blitt
historie for Porsfotballen. Faktum vi sitter igjen med el
ter sesongen tilsier at vi fikk rett i det meste. Det gikk ve
gen denne gang, og takk for det. Resultatene taler for seg,
og vi vil herved få takke spillerne, styret, vårt øvrige støt
teapparat, samt publikum for en fantastisk sesong. Vi har
feiret, og har lov å «kjenne smaken» frem til jul. Da er
også dette historie. Nå må konsentrasjonen og arbeidet
settes inn mot en ny sesong, en sesong som vil kreve mer
av alle ledd, for å kunne klare vår målsetting: Å stabilise
re oss i 2. div, sier styret, og det er fornuftig sett fra ledel
sens side. Å kjempe i toppen, sier vi, uten for stor respekt
for noen!
Litt om spillersituasjonen etter 88ses. Vi har i skrivende stund «bare»
mistet Peter Aam tilbake til Lange
sund. Synd, synes vi, Peter spilte man
ge og bra kamper for oss, og er et ta
lent som kan utvikles videre. Vi aksep
terer hans beslutning om å gjenoppta
kontakt med sine tidligere kamerater
igjen - det kunne også bli noe tøfft i pe
rioder med skolearbeid og mye reising

til og fra trening og kamper. Vi ønsker
han lykke til videre og takker for hans
bekjentskap, så langt.... Det er også en
del turbulens med Einar R., håper in
derlig på alles vegne at han tar en se
song til hos oss, i hvert fall! Vi trenger
sårt en god keeper - å erstatte han vet
alle blir vanskelig - og dyrt!
Ellers har vi mottatt nye bekjentska
per i Vidar Plazsko fra Donn (går på

Bl-skole i Porsgrunn), Kjell Hansen
Wold, Grorud, Rune Halvorsen fra
Borg, Knut Helge Hagen fra Borg, alle
spillere som vil være med å kjempe om
en plass i et fra tidligere jevnt besatt
lag.
Utover disse strever klubben for å
styreke juniorstallen foran 89-ses., o^
pr. idag har vi mottatt Hans Pett^^
Svenningsen fra Hei og På Engseth fra
Stathelle. Men her er flere på gang slik
at den nye juniortreneren, Hans Kristi
an Larsen, skal ha en større og kvali
tetsmessig bedre stall å jobbe med.
Med mange nye spillere på juniornivå
blir det svært viktig for klubben å iva
reta den miljømessige siden, slik at alle
har forståelsen av topp trivsel når de
sammen skal spille i blå drakt - ellers
vil utviklingen stagnere.
Ellers er klubben i full virksomhet
med planlegging av sesongen, på alle
fronter. Årsmøtet ga signaler på at vi
allerede er flere som er interessert i å
gjøre jobber i klubben, her har valgko
miteen gjort en grundig jobb!!
Apparatet rundt den sportslige delen
antyder det beste: Thrond i spissen for
mange dyktige personer; vi ønsker spe
sielt Tore Sjåberg og Ronny Thorsentilbake etter en «pause», likedan Tryg-

I
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ve Eriksen sammen med broren Mor
ten i støtteapparatet. Vi vet likedan
fram til fortsatt samarbeid fmed vårt
«helsepersonell» Thor Skarnes, Asb
jørn Strand og Dr. Szandy. Analysen
av årets sesong sier at dere er et sterkt
bidrag til å holde hjula i gang!
Juniorlaget klarte dessverre ikke å
beholde plassen i interkretsserien, men
mulighetene for likevel å kunne bli
med igjen i 89 er visstnok til stede. Vi
tror og håper, da dette er viktig for den
videre utvikling for våre juniorer. Li
kedan arbeides det med deltakelse for
^rckruttlaget vårt (og ODD) i kretsens
^5. div. for neste sesongi Det vil inne
bære både flere kamper, i tillegg til AL
VOR SPORTSLIG, med kamp om po
eng på lik linje med de andre lagene.
A-lagets avdeling B i 2. div. teller
klubber med godt renomme i norsk
fotball: Drøbak/Frogn - Harstad
-Bodø/Glimt - HAM.KAM - Faaberg
-Mjøndalen - Strømsgodset - Lyn
-Frigg - Eik - Strømmen + PORS er
alle lag vi kan identifisere oss med.
Sportslig en meget tøff utfordring, og
reisemessig meget bra, synes vi.
Det gjelder alltid å forberede seg
grundig - det gir best mulig selvtillit
når kampsesongen starter. Treningen
vil starte opp like over nyåret med 4-5
dager pr. uke. Egentrening kommer i
^^tillegg. Treningskampene begynner alWFlerede å bli klare. Dressmann-Cup kjø
res i år med 5 lag: Odd, Pors, Strøms
godset, Skeid og Sprint/Jeløy. 1 tillegg
ønsker vi en kamp eller to mot 1.
div.-lag. Dette vil være klart når bladet
går i trykken.
Avslutningsvis vil vi ønske alle lese
re, publikum forøvrig velkommen til
Pors-kamper (gjerne også treninger)
neste sesong. Det er hyggelig å være på
kartet i norsk fotball igjen. Da kan vi
nemlig få resultater via TV/Tekst-TV
Radio, og slippe å vente til mandagsavisene.
Likedan ønsker vi ALLE SPILLER
NE VEL MØTT TIL TRENINGSSTART i januar. Vi kan love «hard
kjør innimellom», men det må til.
Trivselen skal alltid være med ved si
den av!
Med sportslig hilsen
Lars og Jan
Trenere

SPILLEROVERSIKT PR. 20.11.88
Berge, Hans Olaf, 26 år, en av ryggradene nå
Bordi, Terje, 22 år, har mer å gi på. Blir ennå bedre
Braathen, Terje, 30 år, rutine med pågangsmot. Fortsetter
Davik, Kjell Inge, 22 år, skal bli bedre i 89!
Dreyer, Tor, 19 år, 1. års senior. 1 utvikling
Gundersen, Espen, 31 år, blir ennå bedre i 89! Fortsetter!
Isaksen, Terje, 25 år, sweeper også i 89!
Kittilsen, Birger, 23 år, fortsatt i fremgang!
Larsen, Bent Tommy, 20 år, i god utvikling. Bedre i 89!
Nilssen, Per W., 29 år, 400 kamper i 89? Kapteinen fortsetter
Olsen, John Arve, 26 år, blir bedre og bedre!
Rognlien, Jarle, 23 år, i utvikling. Stor innsats
Rossbach, Einar, 24 år, en av landets 5 beste?
Skredtveit, Erik, 19 år, 1. års senior. I utvikling
Stølan, Tor Arne, 21 år, en plass i laget i 89? Mer å gå på!
Tveit, Arvid, 25 år, har utviklet seg i 88. Ennå bedre i 89!
Wickmann, Erik, 20 år, i militæret til mars 89
Fredin, Thure, 18 år, juniorkeeper i utvikling
Heimdal, Gøran, 19 år, 1. års senior. I utvikling
Loretnzen, Tommy, 20 år, ferdig i militæret. Satser igjen!
Numme, Kjetil, 20 år, ferdig i militæret. Satser igjen!
Olsen, Erik Sten, 20 år, ferdig i militæret. Satser igjen!

Nye spillere:
Hagen, Knut Helge, 17 år, juniorspiller med tæl. Overrasker oss!
Halvorsen, Rune, 19 år, 1. års senior. Kjemper om plass!
Plazsko, Vidar, 22 år, god spiller. Forsterker oss!
Wold, Kjell Hansen, 22 år, vil kjempe om plass! Skoleelev i BØ.
Pr. idag ser vi at det tegner til å bli
mange på treninga - mange som ønsker
å satse på å «bli med på noe» i 89 i 2.
divisjon. For klubben betyr dette igjen
at det ser ut for å bli attraktivt å SPIL
LE FOR PORS IGJEN, noe vi har sav
net noen år no. Dette er en styrke for
PORS SOM KLUBB, samtidig som
det tilsier kamp om plassene i førsteel-

■a ■&. ■#. a.
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veren. Enda mer attraktivt skal det
derfor være å bli blant de 11 - 15 som
skal ta på seg DEN BLÅ DRAKTA
TIL SERIESTART ca. 30. april 1989.
Vi vil ønske lykke til med forbere
delsene, og håper vi kan bidra som et
hjelpemiddel på veien for utvikling
både for den enkelte spiller og for
PORS SOM FOTBALLKLUBB.

-a a -a ■&.
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«Det var synd at ODD gikk ned i 3. divisjon, Yngvar», sa Holmberg.
«Jo, men det var godt at noen ville ta plassen, slik at den ikke ble
stående tom», sa Yngvar!!!...
Jan M.
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Ombygging av Rugtvedkollm
L

Byggetrinn 1 er nå fullført i Rugtvedtkollen. Anleggsvirksomheten har
pågått i ett siden slutten av april, kun
med avbrudd 3 uker i sommerferien.
Framdriftsplanen er fulgt hele an
leggstiden, det samme er ogs den øko
nomiske siden, - ingen store overskri
delser?
Første fase var rivningsarbeidet av
trekulen og hoppene i begge bakkene,
rydding og bortkjøring av jernskrap.
Maskinarbeidet begynte med planering
av kulen og rundt hoppet.
Unnarennet tok form til ferien, og
alt lå til rette for finplar^ering, og tilsåing ble planlagt til etter ferien. Dette
satte dessverre været en stopper for,
med noen voldsomme regnperioder på
hele ettersommeren. Av den grunn
måtte massen kjøres fra bunn av bak
ken og opp til hoppet hele 3 ganger.
Limtregjelker, hopp og ovafart an
kom bakken i uke 31, og dugnadsgjengen gikk på med å montere disse i slut-

ten av august. Dette arbeidet har på
gått i hele høst. Snømaler, løertrapper
og fartsstilasjen er utstyrt med 11 av
satser med 3 sittbommer i aliminium.
1 skrivende stund er bakkeanlegget
klar for hopping.
Lysanlegget får vi en omfattende re
parasjon på. Dette ble påkostet flere
tusen sist vinter, men nå er halvparten
av de store ksterene i bakken svarte
igjen. Vi må nå legge om hele lysanleg
get i undarennet med nye vanntette
skap nede på stolpene. Det blir i disse
dager montert 2 nye skap, deretter blir
de byttet ut etter hvert som de ryker.
Dette blir en merkostnad på ca. 10
-12.000.- kr.
I forbindelse med lysanlegget vil vi
med dette få rette en hjertlig takk til
Seniorlauget som har støttet oss med
kr. 5.000.- til delte anlegget.
Lyskasterene i overfarten er rettet
inn etler den nye overfarten og defekte
lyspærer er byttet ul.

Det har blitt mange dugnadstimer
på oss i Skigruppa i sommer og helt
fram til skrivende stund. Etter en over
sikt har vi nå plassert 4.000 timer, men
så har vi til gjengjeld fått en topp mo
derne bakke på rekordtid, uten å låne
for store summer.

Byggetrinn 2 er nå planlagt allerede.
Delte omfatter dommertribune, trenertribune og opprustning av publikumstribune på motsatt side av dommertribunen. Dette arbeidet blir påbe
gynt til våren, så vi i Skigruppa har
nok å henge fingrene i til sommer^'
også.
Bakkeanlegget er godkjent av Byg
ningsvesenet, uten kommentarer til ar
beidet.

Med hilsen
for Skigruppa
Hans Dammen
formann i hopputvalget

5

NY TRIBUNE
Tribunen vår står for fall. Den har i
flere år vært i meget dårlig forfatning,
og det har vært klart at noe må gjøres.
Fotballavdclingen har i sommer hatt
en komite i aktivitet som skulle se på
forholdene. De har gjort en meget god
jobb, og har nå lagt frem forslag for
forretningsutvalget. Disse har i prin
sippet vedtatt følgende:

Nåværende tribune rives. Det byg
ges ny tribune med sitteplass til 1.000
^fcennesker. Denne vil >bli bygget av
^refabrikerte betongelementer, et byggeklossystem. Denne vil da gi rom un
der tribunen. Hva dette skal brukes til
får vi komme tilbake til.
Videre skal speaker/pressetårnet
flyttes til motsatte langside.
I østre sving, bak målet, skal det fyl
les opp med steinfylling og jord øverst.
Her blir det da ståtribune lik den som

1

er på langsiden nå. Dette vil også gjøre
banen mer intim.
Vi i fotballavdelingen er meget glade
for at forretningsutvalget går inn for
dette prosjektet. Areanaen vår bli så
absolutt presentabel, nå som vi er i 2.
divisjon. Men vi vet også at dette vil
kreve ressurser. Både økonomisk og
dugnadsmessig kreves det et kjempe
løft.
I første omgang skal nåværende tri
bune rives. Her håper vi medlemmene
våre møter opp når det innkalles til
dugnad. Dere har også sjanse til å få
gratis impregnerte bord. Ta bare kon
takt med Erling Stølan eller Per Her
man Melby.
Utover vinteren og våren blir det yt
terligere dugnad når vi setter i gang
med bygging av ny tribune som skal stå
ferdig til seriestart 89. MØT OPP.
Y.J.

E(!j°5n stam

forlaget?

se
idrett uten

alkohol

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

•)

J

BENSINAVTALE

11

Fotballavdelingen har inngått avtale med Pors Service-Senter (Shell) og j
Vestsiden Bensin & Service (Texaco).
(
Den går ut på at de som fyller bensin på nevnte stasjoner, sier ifra til betjeningen at det skal føres på Pors-avtalen. Fotballavdelingen vil da få j
overført 20 øre pr. liter bensin.
Det koster ikke deg noen ting, kun din underskrift.
VI HÅPER PÅ DIN STØTTE.
Y.J. i

Tank døgnet rundt med minibank

5
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FRA
REDAKSJONEN
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- Det er greit at han jubler når han scorer, men neimen ikke når han
lager selvmål.
/

Innleveringsfrist av stoff
til Porsbladet nr. 1,
er satt til 1. mars.
Red

i

PORS SERVICE SENTER

k

Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest
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MANNEKENGOPPVISNIW

L_

PÅ KLUBBHUSET 18. OKTOBER 1988
I år hadde vi oppvisning fra Agathe
og Korsettsalongen. Anny Berg ønsket
velkommen, og ga ordet til Else Liv
Realfsen som konferansier for Korsett
salongen. Bente Woxen pratet for sine
tre fra Agathe. Det var mye fint og
praktisk fra begge butikkene, klær
som passet både små og store damer.
Her var mye todelte plagg å se, noe
som er greit å kombinere med flere
bluser til samme skjørt. Klærne ble vist
i to puljer, før og etter kaffen.
I kaffepausen fikk vi loff og kaker.
Den-ja hadde gitt oss salater som vi
brukte til pålegg på loffen. Vi solgte
lodder som vanlig, under kaffepausen,
og vi hadde mange fine gevinster, bl. a.
gavekort på 200 kr fra Korsettsalon
gen, Agathe hadde med 1 armbånd og
sjal til utlodningen.

i

vi har jo gudskelov en masse Ild
sjeler i Foreningen når det gjel
der.
I Porsgrunnhallen går trenin
gen med Liv og Lyst under ledel
som sponsede denne heren. Ele se af Thor det er hans 30 Sesong
ven Eleven Lietorvet Herrefrisør som trener takk Thor, men det
Videoudleje Unique. Vi er i fuld er vel med os som den gamle Sirgang med og tilrettelegge N.M kushesten har man engang luk
for junior som Pors har fået, en tet til Sagmuggen kan man ikke
opgave som jeg ser som en stor unvere den og gudskelov for
utfordring, men jeg er sikker på det, også på Vestsiden hvor
at alle grupper ser det som en Bjarne holder på, jeg tror dette
Opgave, for vi er jo en forening, er meget vigtig det er impornereog Pors har jo klart store udfor- ne at Bjarne holder ud, det er
dringer 100 °7o mange gange før, viktig for Gruppa at der fins
sånne utrettelige Mennesker tak
Bjarne Beiten. Jeg håber at Se
songen 88/89 vil bli bra for Pors
samtidig som jeg ønsker alle de
andre grupper samt Hovedstyre
al fremgang og lykke til.
Erik Danske

BOKSING

Det ser ud til at Boksegruppa
er på vei op af den Bølgedal som
vi har veret i nogen år vi havde 4
Mand i Hillerød Danmark, hvor
vore gutter gjore en kjempeinn
sats, på grunn av Sponsorhjelp
kunne Gutterne starte udhvilte i
Ringen, istedet for og kjøre den
lange Vei i Bil kunne de sette sig
på Fly i Sandefjord, en stor takk
til Norsk Air også takk til andre

Etter kaffen var det ny runde mad
klær, og nattøy og morgenkåper fra
Korsettsalongen. Det er så mye pent å
få kjøpt. Vi skulle hatt mye mer penger
å bruke både hos Agathe og Korsettsa
longen.

— Han er spesialist
på hoye baller!

Men kvelden var på hell, og det var
tid for loddtrekning. Leder takket
Agathe og Korsettsalongen for at de
kom, og overrakte blomster til alle
som var med. Hun ønsket begge vel
kommen til å vise vårens ting på nyå
ret. Tilslutt takket leder for kvelden og
ønsket alle vel hjem.

))

b

v. E

L

En vellykket kveld var over, og vi i
damegruppa synes det er hyggelig at så
mange kom og så på oppvisningen.
Vesla N.
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Vi trenger stadig nye personer inn i styrer og utvalg, til komiteer, som lagledere m.m. Et område som vi vel ikke har
vært så flinke på, er å kjøre egne lederkurs, grunnkurs som
alle grupper kan bygge videre på, spesialisere sine medarbeidere.
re.
Etter
nyttår vil vi håpe at gruppene har jobba i marka, gått
1
ut og spurt direkte personer som de ønsker å få med. Det kan
være folk som idag sitter med verv, men det kan også være nye
som vi mener er ønskelige som ledere.
Kurset vi skal kjøre, heter «Administrativt lederkurs». Det
er laget av Telemark Idrettskrets. Vi skal ha våre egne instruktører og forelesere, og kurset vil kjøres over en helg - fredag
kveld, lørdag og søndag fra kl. 9.00 til ut på ettermiddagen.
Utgiftene til kurset blir dekket opp av foreningen.
Er du interessert, så meld fra til din gruppe.
Og gruppeledere - kjenn besøkelsestiden. Gjør jobben din snakk med eventuelle kommende ledere og få dem med.
—. .—
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FOTBALLAVDELINGEN OVERTAR
DRIFTEN AV CASINO BOWLING
Fra 1.1.89 kommer fotballavdelingen til å overta driften av Casino Bow
ling. Det er kommet til enighet om dette med HeVa Eiendom A/S, som nå
er eiere og drivere.
Vi håper alle medlemmene støtter opp om dette og møter opp for å bow
le. Det er morsomt, og gir samtidig god mosjon.
Y.J.

«Hva er en VIP - TRIBUNE», spurte en på kafeen.
«Det er sånn tribune som vipper bakover hvis PORS har tapt»,
svarte «Lillegutt» Barth, kjapt!
Jan M.

f

Fra
Huskomiteen!
Komiteen har i år beslått av
følgende medlemmer: Alf B.
Jansen, Hans Hansen, Vesla
Nordbo, Marianne Archtander,
Ole Kiplesund, Erik Johansen,
og Dag Natedal.
Dette året har «Huset» vært
utleid oftere enn noensinne over 250 ganger. I tillegg kom
mer møter og tilstelninger som
foreningens egne grupper har
hatt. Det meste av utleiet har
vært i forbindelse med Bingo^
men det har også vært en hel d^
private arrangement, så huskomiteen har ikke vært arbeidsle
dig. Alle har vært flinke til å stå
på og det er ikke få arbeidstimer
som er nedlagt av medlemmene.
I tillegg til selve «Huset» har ko
miteen også stått for en del an
dre ting som f.eks. innkjøp av
Bingomateriell, oppsyn av mine
ralvann m.m. Begge salene er
også blitt bonet i høst og det er
blitt laget et nytt arkivrom. I
forbindelse med arkivrommet så
har vi hatt besøk av repr. fra
kulturkontoret i kommunen og
museumsbestyrer Beier fra b^>
museet. Begge uttrykte begei
string og skrøt av tiltaket. Arki
vet tas hånd om av Thor Jensen,
Egil Brattberg og Erna Kittelsen, så det er i de beste hender. Vi har også vært heldige å få tak
i to flinke damer til å ta seg av
vask og oppvask, etterat de som
tidligere tok seg av dette har sagt
opp. Det har forøvrig alltid sett
rent og pent ut på «Huset» til
tross for tilstelninger og fester. Kasserer for «Huset» har vært
Marit Larsen. Hun har gjort en
god jobb og kan vise til et re
gnskap på plussiden dette året.
A.B.J.

Butikken med
atmosfære og
særpreg

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Kjempeutvalg i gaveartikler

Storgt. 101

HNDREiRnSLRHD
Butikken i P.P. sentret

STEINAR SKRETVEIT

JERNVARER - MALERVARER

GULV

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

0G VEGGBEKLEDNING.

Krantransport

Tlf. (03) 59 5912, Mobil 094 51 060

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

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

Eneforhandler

Vestsiden
Blomsterforretning
Tlf. (03) 5517 30-V. Porsgrunn

QÅ Hl

intarflora

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. Grafittgrå.
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 53 14

KAI TANGEN

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

Alt i kolonial
Komm. for Norsk Tipping

DRESSHANDELSTORGET SK1BM
STORGT.128PORSGRUW

Meieritorvet
Telefon (03) 55 21 02

INTER ■
SPORT V

numme’5

BJØRNSTAD
Tlf. (03) 5524 82
NORDENTORGET

blomstersenfer

DATATSPPSNG

«BUSSE»

MÅR DET GJELDER
TRYKKSAKER

på Vessia
Tlf. (03) 5517 29

KONTAKT
Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

®

©fføeStef hltefi Q
HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN
TLF. (03) 55 22 75

MM

Godt utvalg
i gam og babytøy
0-4 år

Sveise- og mek. Verksted
Telefon: 55 32 87- Porsgrunn

bawimd

Forsikring - Finansiering

Kontakt oss...

Telemark

Assuranse a.s
Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn

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

Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 55 58 9

PPb

BRINGER Ring telefon (03) 596913

O IfeiSrøS

MP

Myklebust Offsettrykkori. Porsgrunn

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

