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Det satses nå på oppsetting 
av nye tribuner. De skal settes 
opp i betongelementer som le
veres fra Fredrikstad Ele- 
mentbygg i Fredrikstad. Øn
skemålet vårt var at den skul
le stå klar til serien startet i 
vår, men det lar seg visst ikke 
gjøre å få leveransen til så 
raskt. Men vi er i gang med å 
legge underlaget i orden. Det 
bygges også en voll mot den 
østre goalen, og det meste av 
dette foregår på frivillig basis. 
Det hele blir en ny verdiøk
ning for stadioen. Et lån på 
800.000,- skal tas opp i forbi
ndelse med byggingen, et lån 
som skal avdras og forrentes. 
Vi kan ikke regne med noen 
tippemidler til dette anlegget, 
så vi må ta alt på egen kappe. 
Kanskje er også det noe poli
tikerne kan merke seg.

Vi så nylig at en sentral po
litiker i Skien kom i sterke or
delag med at idrettsungdom- 
men hadde fått nok. På hvil
ket grunnlag kan han si det? 
Jo, man hadde bygd en 
idrettshall til i Skien. Stod så 
denne idrettshallen tom? Nei, 
der krydde det av barn, unge 
og eldre fra morgen til kveld. 
Så ikke denne politikeren at 
det tilbudet som idrettslaget 
kunne gi var med på å skape 
en aktivitet som hindret at de 
samme ungdommene gikk på

kjfl VELKOMMEN TIL 
PORSGRUNNS 
«STORSTUE» 
FOR HANDLENDE!

KJEMPESTOR KOLONIALAVDELING - ADELSTEN KLÆR - 
GARN & UTSTYR - PARFYMERI - FOTO - BLOMSTER - 
SKO - BAKER - GLASS/STENTØY - LEKER - BANKER - 
POSTHUS - APOTEK - GULLSMED.
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gata og forårsaket skadeverk? 
Man må slutte å sette opp 
grupper mot hverandre. Det 
er verdier i idrettsaktivitet. 
Idrettslagene legger grunnla
get blandt annet ved å investe
re i de anlegg som bygges, ved 
den gratisinnsatsen som ytes, 
til en verdi av millioner av 
kroner.

Men tilbake til våre verdier. 
Vi har bygget hele vårt anlegg 
på egenhånd. Riktignok har 
vi mottatt kr. 60.000,- til den 
ene treningsbanen i 1974, og 
vi har fått kommunale midler 
til klubbhuset, direkte til
skudd kr. 450.000,- + dek
ning for renter og avdrag på 
et lån på kr. 800.000,-, de tre 
første årene. Dette tilskuddet 
gjorde oss i stand til å gå i 
gang med byggingen, og vi er 
glad for hva vi har fått. Men 
vi håper ikke politikerne i 
Porsgrunn går i spinn overfor 
idrettslag når det er snakk om 
hva det koster å drive idrett. 
Det har gått sterke rykter, 
også offentliggjort, om at 
man kunne tenke seg å stenge 
idrettshallene. Foreløpig har 
man ikke vedtatt noe så dra
stisk. Konsekvensene i nega
tiv retning ville i så tilfelle ha 
vært grenseløse. Vi håper for
nuften seirer, selv om kom
munens økonomi i dag ikke er
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Ja, så ble det en periode til 
som leder av den store fore
ningen vår. Mange aner nok 

' ikke hvilken størrelse den har.
Et idrettslag er ikke noe — i 
manges øyne. Det er nok helst 
de som aldri har vært enga- 

' sjert i styre og stell som kan
skje har den oppfatningen. 
Idretts-engasjement har ikke 
vært vurdert som kulturakti- 

/ vitet slik det burde vært. 
S Blandt dem som har det poli

tiske ansvaret i kommunene 
kan man også merke at det å 
styre idrett er noe mindrever
dig i forhold til politisk virk
somhet. Riktignok forvalter 
politikerne og administrasjo
nen i kommunen summer som 
ligger et stykke fra våre tall, 
men forvaltningen av de mid
ler vi rår over, betyr være el
ler ikke være for oss.

Hva forvalter vi så? De fle
ste har vel oppdaget at vi har 
et stadionanlegg med en ho
vedbane med nedgravde var
mekabler, samt 3 treningsba- 
ner til fotball, og en håndball
bane der oppe. Vi har et 
kjempeflott klubbhus med 
mulighet til utleie av 2 saler. 
Her er 6 garderober til aktive, 
samt et styrketreningsrom. 
Anlegget er verdt mange mil
lioner selv om det nok er 
usalgbart. Men det krever 
vedlikehold. Her kan politi
kerne se hva som kreves av 
kommunen i forbindelse med 
vedlikehold av de kommunale 
anleggene. Da vil de kanskje 
kunne forstå hvilken innsats 
vi må sette inn for å oppret
tholde kvaliteten.
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Det er selvsagt at alt et styre 
gjør ikke faller i alles smak, men

hvert fått mange tilbud vedrø
rende fritidssysler. Vi får bare

+itLSEH
PORS JUNlOKrølNG
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rene er jo ikke minst viktige i ei 
gruppe. Dersom instruktøren 
ikke prøver å være inspirerende, 
så går det fort utforbakke. Mo
tivasjon og ros er viktig i den 
sammenheng.

På noen av barnepartiene har 
både vi og andre grupper pro
blemer med rekruttering, det er 
ikke «in» å gå på turninga, vi 
får håpe dette går i positiv re
tning. Vi har heldigvis ikke be
høvd å legge ned noen partier,

FROGRAM "o
WNA OG UNGPOMMEN- 
Jrø OG GUTTER-ER 
WMITPEN IVÅREWff!

Årsmøtet i Turngruppa, 3. 
mars, med etterfølgende fest.

I år er det formann og kasse
rer som er på valgt av de fremste

jfk får gode ringer der.
^Julemøtet gikk av stabelen 3. 
januar etter vanlig rutine. Det 
var påsmurte rundstykker og

dent hører noe fra medlemme
ne, det være seg positivt eller ne- 

det ikke kommer forslag gativt.
_____ ‘ ‘ ; Jeg har gjort mitt beste for å 
annerledes, det være seg om fe- ha god kontakt med både tillits- 
ster, turer, eller andre ting, så valgt og instruktører. Instruktø-

60PT MfLJØ-Vi 1NNBYR DERFOR TlL MOTE &

PORS KLUBBHUS
(DET SKJER NOE PER HVER DAG).

ger for en aktivitet som gjør ; 
at man slipper en rekke saker ; 
på sosialkontorene. Vi inn
rømmer gjerne at det natur
ligvis også er noen innenfor 
våre rekker som ikke helt kla- I 
rer å stå imot de fristelser som l 
unge mennesker kommer ut^L 
for i dag, men i den store j 
sammenheng er de i et fåtall. 
Idrettslagene aktiviserer 2/j av ; 
befolkningen i Telemark, og 
vi avspeiler nok samfunnets 
sammensetning.

La oss slippe negative utta
lelser om oss som tross alt leg
ger igjen årsverk av arbeid for : 
den oppvoksende slekt. Det er 
forstemmende lesing det som ' 
ble uttalt fra ledende hold i ; 
vår nabokommune. Vi håper ' 
ikke at Porsgrunns politikere 
mener det samme. -

Jeg ser gjerne en reaksjon.
Duddi

løype til hele bydelens glede 
til over 400.000,-, nytt lysan
legg i Rugtvedtkollen, hånd
ballbane, begge de siste til 
over 100.000,-, begynt utbyg
gingen av Rugtvedtkollen, 
kalkulert til 1,3 millioner kro
ner, og står allikevel igjen 
med over 300.000,- i banken. 
I tillegg har vi ettergitt låne
gjeld til håndballgruppa, fot- 
ballavdelingen, bandygruppa 
og boksegruppa på bortimot 
50.000,-. Kanskje vi har noe å 
lære bort. Kanskje burde man 
økonomisere bedre i større 
sammenheng?

Vi håper vi skal klare finan
sieringen av tribunen som vi 
har klart andre oppgaver vi 
har påtatt oss. Men la oss få 
oppleve fra politikernes side, 
fra dem som tilrettelegger sa
ker i kommunene at man set
ter pris på det vi gjør. Vi sør-

Vi er en av de få foreningene i 
kretsen som har gutter fortsatt 
også på turnstevnet, vi skal i år 
ha med gutter på Ungdommens 
Landsturnstevne for første 
gang. Det er selvsagt også jenter 
som skal. Nå har vi også fått 
med store gutter på den nye 
Trampett troppen, det er en Mix 
tramp tropp. Partiet er for dem 
over 13 år. Det er flere av disse 
som trener på de rene gutte- eller 
jentepartiene. Vi håper at disse 
kan holde oppvisninger, og kan
skje være med i konkurranser 
etter hvert. Håper disse etter
hvert også vil være med på Mix 
troppen som vi kom igang med i 
1985, da vi hadde voksenturn- 
stevne. Vi har den første trop
pen i T.G.T.K., som hadde Mix 
tropp med på fellesoppvisning 
under turnstevnet. Siden har vi 
hatt oppvisninger ved flere an
ledninger. Det er en kjempefin 
gjeng å jobbe med, men det had
de vært fint om flere herrer og 
damer hadde lyst til å prøve seg.

Forts, side 12

ffl

OGSA 1 PORS TRENGER Vi FLERE , 
IDRETTSLEDERE. Pl) BEHØVER IKKE V 
HA NOEN SPORTSLIG ERFARING. EN 
ELLER ANNEN POSW INNSATS KAN 
DU SIKKERT GJØRE 1 KJENNSKAP OG , 
VENNSKAP FORELPRE/FæESATTE I 7^ 
MELLOM KAN WA TlL X SKAPE ET „

Julemessa ble avholdt på klubb- tar styret det som en erkjentlig- 
huset over 3 dager det ble solgt het om at alt er bare bra. Så la 
håndarbeider o.L, loddsalg på oss få høre fra dere dersom dere 

har noe på hjertet.
I konkurranser for gutter har 

vi Nicolai Moulin, som gjør det

FRA TURNGRUPPA /.w

blomster, kransekaker og noen 
håndarbeid, samt smultringer, 
det gikk greit. Det eneste vi kan 
bemerke er at det var ønskelig at godt. Han er blitt Kretsmester i 
flere fra turngruppa tok en tur 3 apparater i 1988. Lykke til vi- 
innom. Vi håper at veldig mange dere Nicolai. 
tar kontakt med Grete Hartvig- 
sen (tlf. 51 0205), for å få arbeid 
de kan utføre til julemessa. Det 
£ selvfølgelig mulig å ordne noe 
selv, men dersom dere ønsker plassene. Håper valgkomiteen slik som mange lag har gjort. De 
godtgjort materiell, så må dere klarer å fylle disse og andre plas- mellomstore ungene har jo etter- 
si ifra. Alt håndarbeid mottas ser med innsatsvillige personer, 
med takk, men husk at det er Det er viktig at alle gjør den job

ben de har sagt ja til, det for- stå på å håpe på fremgang, 
plikter å si ja til et verv. Forplik
ter på den måten at en møter

Formannen ... vQa
Fra side 3 ' $ 7

den aller beste, så vil den 
ihvertfall ikke bli noe bedre 
med stengte haller. Slutt å 
tenk sektortenkning - tenk 
helhet.

Vår forening består av 
mange grupper som nok har 
sine egne regnskap. Hver av 
gruppene må sørge for sin 
egen drift, men vi ser allikevel 
helheten av dem i behandlin
gen. Går det på tverke for en 
av gruppene yter vi hjelp til 
hverandre. Vi prøver i hvert 
fall å se helheten i virksomhe
ten vår, og resultatet kunne 
man da se av årets regnskap. 
Vi hadde nedbetalt et klubb
hus som var kalkulert til 2!6 
million kroner i låpet av 7 år, 
bygget ny treningsbane, gjort 
store endringer på stadion til 
flere hundre tusen, bygget lys-

veldig behov for ting som har 
julepreg. Ellers er andre håndar
beid også fint, bare det ikke er 
altfor dyre ting. Vi håper å finne frem og gjør det vi har sagt ja 
et mer sentralt sted å ha messa til. Det er ikke farlig å sitte i et 
til neste år. Mulighetene er på styre dersom alle følger opp. 
«Kaspara» P.P., men salg av Dette med å følge opp gjelder 
smultringer bør nok foregå på både styret, instruktører, og an- 
Pors også, det er mange eldre og dre som stiller i komiteer. Vi må 
andre som har blitt vant til at de jobbe som et stort team. Med 
kan få kjøpt der oppe. De vet at disse ord håper jeg på et positivt 

valg.
Når jeg nå har sagt nei til 

gjenvalg etter mange år i styret, 
og 8 av disse som formann, vil 

bløtkake, samt kaffe. Ellers var jeg få takke alle som jeg har hatt 
det konkurranser og loddsalg. kontakt med for godt samar- 

Kvelden ble startet med gang beid. Jeg føler at jeg har hatt 
rundt juletreet, som er blitt tra- god kontakt med alle.
disjon. Det var bra fremmøte 
tatt i betraktning at vi var inne i 
en influensatid, som mange fikk jeg har ikke følt at det har vært 
føle på kroppen. Ellers kan be- noen store konflikter, men her 
merkes at styret fortsatt tar imot kommer det inn igjen at vi skjel- 
tips og ideer om ting som kan el
ler bør gjøres annerledes. Der
som
om ting som kan eller bør gjøres

, eller andre ting, så valgt og instruktører. Instruktø-
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FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS i

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon: 55 0409 - Porsgrunn

PARKRESTAURANTEN

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 55 11 50

ANNONSØRER

STØTT 
VÅRE

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE 
VIDEOUTLEIE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S, 
Pengelotteriet og Lotto

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park"

A
S

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene

Brevik og Moss i det dette skri
ves. Det er viktig for trenerduo- 
en Jan M. og Lars B. at alle får 
prøve seg. Vi ønsker ikke å sen
de noen vekk, men vi må ta en-

Når det gjelder 
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

u

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Alfred Sport
Telefon 551404 - Porsgrunn

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

Match»
Ungdomsbutikken midt i By n 

Tlf. (03) 5520 81 - 3900 Porsgrunn

Gå til

^solcseii, *
Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

| _

■ mesJ/kjeden/ :
FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS 1 

1 F
□oooooooooooooo

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

Porsgrunn

KNARDALSTRAND 
SLIP & VERFT

PORSGRUNN - Tlf. 550666
Salg - Serviceverksted 

reservedeler 
for

VOLVO
PENTA

^yJORGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (03) 59 58 88

anlegg.
4. Godt støtteapparat — tilret

telegge hverdagen slik at 
spillerne kan bruke mer tid 
til trening, og samtidig gjøre 
den mer effektiv.

.1 f
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«Vinteren» har vært passende 
for fotball!
Værforholdene har vært for oss 
fantastiske. Vi har hatt veldig 
fine forhold så langt. I tillegg til 
at vårt nye treningsfelt er benyt
tet har vi hatt muligheten til å 
være på såvel Kjølnes-grusen 
som på grusbanen på Herøya.

Vi har hatt vel 22 til 26 spillere 
.gaå seniortrening. I tillegg har en 
Wentet opp 2 juniorer, som tre

ner med oss over en viss periode.
Kampprogrammet har vært 

av mindre betydning så langt. Vi 
har likevel deltatt med juniorla
get i Vinterserien i Lunde. Noen 
seniorspillere har også deltatt 
her. Svært positivt var 7-2 seie
ren over Gulset, mens 7-0 tapet 
for Odd naturligvis kunne virke 
mye!

Trond Kjellevold, styremedlem.

ar

kelte kvalitative avgjørelser når 3. Gode treningsforhold. Bra 
den tid måtte komme.

Så lenge vi har mulighet, plass 
og antall spillere tillater det, vil 
vi gi alle en mulighet til å trene 
med de beste. Det har vist seg at 
enkelte spillere bruker lenger tid 
på å etablere seg som førstelags- 5. Toppfotball-miljø — topp
spillere. Vi har flere eksempler 
på det. Her er sportslig utvalg 
med trenere kommet med et po
sitivt standpunkt overfor spille
re og klubb, spør dere meg.
Hva kan vi så forvente?
Vi har forsøkt å satse offensivt. 
Appratet rundt spillerne er økt 
betraktelig. Fra 3 personer i -88, 
til over 20 i år. Det er viktig at 
alle føler at de betyr noe og får 
muligheten til å utfolde seg etter 
de retningslinjer som foreligger.

Hver 14. dag har vi spillermø- 
ter. Vi har hatt besøk av for- 
bundsinstruktør Morten Larsen 
og vil blant annet ha doping på 
programmet i løpet av vinteren. 
Vi vil legge programmet opp på 
en slik måte at det utvikler spil
lerne og lederne suksessivt. Det 
er hevet over tvil at vi må forbe
dre oss og våre rutiner og hold
ninger betraktelig, hvis vi skal 
ha et håp om å spise kirsebær 
med de store!

Morten Larsen hevder (og jeg 
kan være enig): Skal Pors nå 
opp på et toppfotballnivå, må 
en i allefall forbedre seg på en 
del poster. Her følger en opp
summering.

Vi har også avtalt gruskamper Hvordan skape grobunn for 
mot Urædd og Kragerø, Fram, toppfotball!

1. Fotballferdighet — teknisk, 
taktisk, fysisk, mentalt (vin- 
nermentalitet, ansvar).

2. Trene mye (felles og indivi
duelt).

fotballtenkning, skape et 
«kraftsenter» der alle i klub
ben (spillere, trenere, ledere, 
supportere) finner det natur
lig å tenke toppfotball.

6. Få aksept/annerkjennelse 
hos lokalbefolkningen, pres
sen, klubben, familien, ar
beidsgiver, skolemyndighe
ter, militæret, politikerne.

Begrensninger for å oppnå topp
fotball i Telemark.
1. Mangel på toppfotballtradi- 

sjoner. Mangler referanse
ramme (hva må til?).

2. Mangel på toppfotball-miljø 
— -toppfotballtenkning, 
-«kraftsenter».

3. Mentalitet/holdning.
-Janteloven: «Du skal ikke 
tro du er no’!»
-Folkeopinion — klubbopi- 
nion — spilleropinion.

4. Ambisjoner — «vinnermen- 
talitet».

5. Skippertak-mentalitet — re
sultat i ny og ne.

Hva kan Pors gjøre?
1. «Glem» historien!
2. Tren mer. Kjøp av arbeids

tid.
3. Bedre treningsforholdene. 

«Vi er slett ikke så verst vi i 
forhold til andre klubber!»

4. Styrke administrasjonen 
(heltid).

5. Lederressurser. Bevisstgjøre 
lederrollen.

6. Gjøre org. mer effektiv.
Forts, side 13
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BOKSING

i

r

l

a f b

Mindre godt
1 poeng
1 poeng
1 poeng

Godt
3 poeng
3 poeng
3 poeng

j -,; ':'

•

Z1/

60,0 kg.
63,5 kg.
67,0 kg.
71,0 kg.
75,0 kg.
81,0 kg.

over 81,0 kg.

■•■•■.Mi

at boksing er helsefarlig? Om så 
er tilfelle, kan jeg ikke forstå at 
vi har ansvarlige myndigheter. 
Boksing må da hurtigst mulig 
forbys.

Det er jo forferdelig at våre 
myndigheter tillater at endel av 
vår beste ungdom får anledning 
til å bli helseslått. Mulig vi ikke 
har noen ansvarlige myndighe
ter? Men kan det ikke bevises 
foregår det en stor urett. Jeg 
kan ikke blande meg i legevi
tenskapen, men min erfaring 
mener jeg burde telle litt. Per
sonlig kjenner jeg ingen som har 
tatt skade av boksing. Og selv 
tror jeg at jeg er mentalt i orden. 
Jeg mener å ha sett og ikke opp
levd så lite etter over 50 år aktivt 
virke for boksing. Har ikke sett

Skal man drive en sunn og ærlig 
sport, må rettferdigheten danne 
grunnlaget. Da i første rekke 
den som sitter ved roret og har 
ledelsen. Det være seg i lag, 
krets eller forbund, og selvfølge
lig våre høyeste myndigheter.

Når det gjelder vår idrett, 
boksing, så er dette langt fra til
felle. Boksesporten i Norge blir 
så urettferdig behandlet at den 
kan med rette kalles for stebar
net i norsk idrett.

Våre myndigheter tar avstand 
fra boksing, hvorfor? Så lenge 
den er en godkjent idrett, som i 
likhet med alle de andre, må den 
kunne drives på samme betingel
ser. Hvorfor er boksing forbudt 
i TV? Finnes det noen rettferdig 
grunn for det? Kan der bevises

aldri har sett en kamp, eller vet 
hvordan treningen foregår, for 
de forbinder boksingen med 
slagsmål. Men bare de som har 
satt seg inn i boksingens fines
ser, og de som har trent og hvert 
med, vet at boksing og slagsmål, 
er som dag og natt.

Jeg vil tilslutt gjenta, la oss få 
drive boksing i fred, vi som er 
interessert i det.

Treningen til gutteboksingen 
startet 23.8.-88, og vi startet 
med 8 gutter. Det har vært man
ge flinke, men ikke så ivrige som 
før. Men det kommer flere etter
hvert.

Nå har vi 8-10 gutter som skal 
Jokse til Ferdighetsmerket. Så 
er vi så heldige at vi har fått en

■
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så få K.O.-outer, og har slått en 
del selv. La meg få lov til å kor» 
me med en henstilling til der^ 
som er imot boksing. Gi oss en 
rettferdig behandling. La oss få 
lov å drive vår sport i fred. 
Husk, det kan være endel men
nesker som er interessert og glad 
i boksing. Er det ikke nok i men
neskene fra før, om ikke sporten 
skal blandes inn også. Mitt per
sonlige syn er at boksing er en 
oppdragende faktor. Det er en 
sport som gutter har godt av å 
lære. La oss huske at boksin
gens motto er at den som er svak 
skal kunne hevde seg mot den 
sterke i ærlig og redelig kappe
strid.

Det er mange som mener de 
har greie på boksing selv om de

■ ■ I

STATUTTER FOR 
FERDIGHETSMERKET I BOKSING 

Vedtatt på årsmøtet den 31. mai 1953
§ 1. Ideen med Norges Bokseforbunds ferdighetsmerke er å stimulere interessen 

for boksing hos ungdommen. Statuttene tar i første rekke sikte på å utvikle 
den tekniske stilboksing som setter den enkelte i stand til selvforsvar — the 
noble art of self defence.

§ 2. Ferdighetsmerket gjelder for gutter i alderen 12-16 år og er et ledd i å lære 
disse stilboksing.

§ 3. Det innføres vektklasser under prøvene i samsvar med alderen 12-16 år. 
Vektklassene baseres på fysisk alder.

§ 4. Bedømmelsen for prøvene til ferdighetsmerket skal skje på samme måte 
som i ordinær kamp. Prøven omfatter 3 runder å 2 min. med 1 min. pause. 
Bedømmelsen foregår av 3 dommere og prøven ledes av 1 ringdommer. 
Slag til kroppen teller like meget som slag til hodet. Det kåres ingen vinner. 
Begge gutter kan oppnå ferdighetsmerket i samme prøve om de finnes kva
lifiserte. I tilfelle av at prøven stoppes før full tid, må ny prøve for ferdig
hetsmerket avlegges.

§5.5 poeng er høyeste karakter som gis for hver runde og 1 poeng det minste i 
hver disiplin.
Dommeren gir karakter etter følgende skala:

Særdeles godt
Rette støt 5 poeng
Fotarbeid 5 poeng
Parader 5 poeng

§ 6. Det er utarbeidet spesielle dommerskjemaer som dommere og kretsfor-
menn skal undertegne etter at prøven er ferdig. Skjemaene innsendes til 
N.B.F. Merkekomiteen avgjør om prøven til ferdighetsmerket er bestått. 
Komiteen bruker en skala som ikke offentliggjøres.
På baksiden av dommerskjemaene er det satt opp en prøve på utfyllingen 
av skjemaet og en ekstrakt av reglene.

§ 7. Prøvene kan arrangeres i klubbhusenes treningslokaler, men helst på of
fentlige stevner i propagandaøyemed. Det brukes 8 ozs. hansker (alminne
lige kamphansker).

§ 8. Vektklasser:

■■ ■ :

I

■w'■

■ ■.

1 i

35 kg. 
39 kg.
43 kg. 
47 kg.
51 kg. 
54 kg.
57 kg.

§ 9. Alle skal være legeundersøkt.
§ 10. Merket med diplom sendes i postoppkrav.

fin premie av Dizzie Tunes, som 
skal gå til den gutten som er flin
kest på treningen og er høflig og 
grei, og ikke røyker. Den gjelder 
i 1988 -89. Betingelsene for Fer
dighetsmerket står et annet sted 
i bladet.

Ja, jeg setter store krav til 
guttene, og det er først og 
fremst det og ikke bruke de fer
dighetene de har lært på trenin
gen i skolegården eller på gata.

Forts, side 10
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DAMEGRUPPA ØNSKER SEG 
NYE MEDLEMMER!

Dette er den nye redaksjonen:
Bjarne Halvorsen, Rønningvn. 5, telefon 55 1245 
Gro Jørgensen, Smiebakken 5, telefon 55 23 55 
Wenche Bekkely, Fredbohavna 24B, telefon 55 97 21

På siste hoved
styremøte for jul, 
overrakte dame- 
gruppa til hoved
styret v/Duddi 
nytt Porsmerke. 
Del gamle 
emblemet som 
henger på klubb
huset er nå så slitt 
at damegruppa 
syntes klubben 
fortjente et nytt.

idrett uten 
alkohol

Vi er en gjeng på 20 stykker, 
jenter og gutter, fra 11 år til 19 
år. Det er en fin gjeng som vi 
skal ha med på oppvisninger her 
og der.

Trampett er den beste form 
for idrett, for den skiller ut gym
nastene innad, men ikke utad. 
For publikum er alle like flinke 
fordi jeg som instruktør kan leg
ge opp oppvisningen etter gym- 
nastens ferdigheter. Publikum

Alf Jansen takker for all 
oppmerksomhet angående 
sitt jubileum.

idrett uten 
alkohol

//

ser helheten og tror at alle gym
nastene er like flinke, og at de 
kan like mye.

Vi trener på tirsdager og har 
det gøy, og vi ønsker oss «gam
le» turnere til å bli med oss.

Vi har nå fått en Tramp til, og 
nå ønsker vi oss en ny dynemat- 
te «tjukkas» for da kan vi trene 
på synkronhopp med musikk. 
Det blir spennende. Jeg har som 
instruktør planer om noen turer

‘h

Vi i damegruppa er en gjeng lystige damer som har møte hver tirs
dag.

Som kjent jobber vi med klubbhuset som hovedinteresse. Men vi 
har også mye annet på programmet, f.eks. eldrefest, manneken- 
goppvisning, og turer.

Så har du lyst til å bli med i en gruppe som ikke driver aktiv 
idrett, men som støtter opp om Pors, så er du hjertlig velkommen 
til oss.

Vi ønsker også de passive medlemmene våre velkommen tilbake 
til møtene.

Har dere noen spørsmål så ring, tlf. 555412, Anny Berge.
Damegruppa

landet.
Jeg vil til slutt bemerke at in

gen Pors-bokser har blitt skadet 
alvorlig siden starten i 1936. Har 
selv vært med i alle disse årene 
uten skade, untatt småskader 

Bjarne som stua fingre. Hår hatt blått 
-------- øye en gang.

til andre klubber i fylket, og ute
nfor, for å bli kjent med andre 
gymnaster, men mest for at 
gymnastene skal få forandring 
på lik linje med f.eks. fotballen. 
Det blir trist i lengden med bare 
trening og ferdig med det, gørr!

Hilsen Roy

s

Boksing
Fra side 9

Jeg vil at guttene skal bli fornuf
tige å bruke innsiden av hodet. 
Da har de mye igjen for bokset- 
reningen.

Desverre er det mange forel
dre som tror at boksing er farlig. 
Alle våre gutter bruker tannbe- 
skytter og hodebeskytter. Hvi^ 

./ ken idrett er det i dag som ikke
HISTORISK INTERESSE kan være farlig? Prosentvis lig-
A v historisk interesse, kan nevnes at Pors har levert inn noen gamle ger boksere av de minst skadete i 
filmer til Norsk Filminstitutt, for å få filmet disse over på video.

Materialet var nokså medtatt og sprøtt, men billedmessig av god 
kvalitet.

Filmene er som følger:
Fotball: Pors — Viking og Pors — Fredrikstad.
NM i ski 1952 + Landsturnstevnet

DU-logcfs 
svake punkt?
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PORS KABELBANE
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PORS SERVICE-SENTER
Eie oø Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

Mandag 
Lørdag 
Søndag 
Søndag 
Onsdag 
Fredag 
Lørdag 
Søndag 
Torsdag 
Lørdag 
Søndag 
Onsdag 
Søndag 
Søndag

Pors Boksegruppe fikk tildelt NM- 
Junior -88, som gikk i Porsgrunnshal- 
len 9.-10.-11. desember. En stor opp
gave for en liten gruppe. Så vi spurte 
de øvrige gruppene i Pors om hjelp, og 
alle var positive og klar til å hjelpe til, 
og jeg må si at arrangementsmessig ble 
det et topp mesterskap i følge represen
tantene fra Norges Bokseforbund. En 
liten klikk med «Ja, vi elsker», fikk 
Tore Kittilsen som den kapasitet han er 
som speaker, ordnet opp i.

Jeg selv fikk oppleve å få Forbun
dets Fortjenestemedalje, noe jeg ble 
meget glad for. Jeg er klar over at det 
jo forplikter til å fortsette i samme 
spor som før, både for norsk boksing, 
men også for IF Pors, og det vil jeg 
gjøre så lenge helsa holder.

Jeg vil benytte anledningen til å tak
ke alle som har gjort det mulig å avhol
de NM, for uten hjelp hadde det vært 
en umulig oppgave for boksegruppa.

Desverre var ingen porsere i ringen 
denne gang, men kjenner jeg treneren 
rett, er Pors representert ved en senere 
anledning.

Tusen takk alle sammen for god 
hjelp.

27.03.89 kl. 15.00 
01.04.89 kl. 14.00 
02.04.89 kl. 14.00 
02.04.89 kl. 16.00 
05.04.89 kl. 17.30 
07.04.89 kl. 17.30 
08.04.89 kl. 15.00 
09.04.89 kl. 14.00 
13.04.89 kl. 17.30 
15.04.89 kl. 14.00 
16.04.89 kl. 14.00 
20.04.89 kl. 18.00 
23.04.89 kl. 14.00 
23.04.89 kl. 16.00

Pors - Kongsvinger
Eik - Råde
Skeid - Strømsgodset
Odd - Sprint - Jeløy
Pors - Strømsgodset
Skeid - Sprint - Jeløy
Ørn -
Pors - Skeid
Odd - Strømsgodset
Pors -
Odd - Skeid
Pors - Sprint - Jeløy
Strømsgodset - Sprint - Jeløy 
Pors - Odd

Treningskamp 
Treningskamp 
Dressmanncup 
Dressmanncup 
Dressmanncup 
Dressmanncup 
Treningskamp 
Dressmanncup 
Dressmanncup 
Treningskamp 
Dressmanncup 
Dressmanncup 
Dressmanncup 
Dressmanncup

grepsvåpen i sesongen 84-85. Si
den den gang har Terje spilt i 
Jerv og Larvik Turn.

Med sin gå-på instilling og ru
tine, tror vi at Terje vil bli en 
veldig fin forsterkning for oss 
foran vårt come-back til 2. divi
sjon.

Nye unggutter banker på.
Vi har det siste året gått aktivt 
inn for å finne talenter i vårt 
nærmiljø. Vi har mange innen 
kort avstand.

I vår egen junioravdeling fin
ner en flere stortalenter, mens 
andre er kommet i løpet av de si
ste måneder. En av disse er Knut 
Helge Hagen. Knut Helge spilte 
siste sesong på Borgs A-lag. 
Han har legning til å nå langt.

Med vennlig hilsen
Thrond

I 3f.
■4^:

1
Terje Helgeland tilbake.
Det er moro å ønske Terje til
bake til Pors. Terje var vårt an-

NM-JUNIOR 1988 I PORS’ REGI
Æ/

RI
ro

på. I den anledning må vi få be
rømme Hovedforeninen for 
flott innsats og support. Uten 
denne tror jeg ikke vi kunne 
klart det!

Vi trenger dog flere. Til våre 
arrangementer, til hjelp på ba
nen, til økonomiske tiltak, til 
barne & ungdomsavdeling, til 
trenere, til dommere etc. etc.

Oppgavene er det ingen pro
blemer med å finne, men vi må 
jo også gjennomføre en rekke 
for å nå målet. Janteloven skal 
være druknet i følge masseme
diene. Viking-loven, den positi
ve lov, skal gjelde. Klarer vi inn
ad i Pors, i kommunen, i kretsen 
å rette oss etter den nye loven?

Vi sees utover sesongen!

i • . !r
■ 0»! ■

- O \ . ;

Nytt fra ...
Fra side 7

7. Hardere satsing på yngre 
spillere. Talentspeiding.

8. Gi den «grå» hverdagstre- 
ningen høyere status.

9. Gi ballvinneren/«sliteren» 
høyere status(?)

10. Bevisstgjøre så mange som 
mulig om betydningen av/ 
kravene til toppfotball i 
Pors — skape et «kraftsen
ter» (tankekultur).

11. TRO på at det virkelig går 
an!

12. Kommunen/kretsen/kl- 
ubbens ansvar.

Vi må med andre ord BRYTE 
®IED SOLIDE «TELEMARKS- 

BARRIERER»!!
Er vi så i Pors villige til å gjø

re de forandringer som trengs 
for å nå dette målet? Det er ikke 
bare fotballavdelingen det står

Fra turn... ,/
Fra side 5 Zf

Vi har jo selvsagt vanlig trirq^ 
parti også, som ikke har noe 
med stevner eller oppvisninger å 
gjøre. Så her er det bare å møte 
opp. Husk, «GYMNASTIKK er 
TOPPEN, styrker hele KROP
PEN».

«Gym er gøy!» Med disse or
dene ønsker jeg det nye styret 
lykke til med arbeider. (Husk at 
vi alle tenker positivt!)

■ •

- ‘1'^

... <■ ■

i
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■■■» r OO L//O 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
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Kjempeutvalg i gaveartikler

Pofit gfinnn 1. 12.88

STEINAR SKRETVEIT
Krantransport

Tlf. (03) 59 5912, Mobil 094 51060
aZZe ^fia 7 ZZZ 80 åfi. AZZe. uZZ ha de.t

*

Cn til

PENSJONISTER HALV PRIS!0 0

BRUK FAGMANNEN
?

BRUK OSS!

11/IN TE R SPORT I
BJØRNDALSSENTERET MELKEVEIEN 13 3900 PORSGRUNN TLF.: 03 - 55 92 06

^KIOSKEIll^

Storgt. 101

CASINO
FOR EN AKTIV

OG POSITIV
FRITID

Kæ 18,-
Kfi 2 4,-

og hfi 20, - 
e.fi inhZu.de.fit i pn.it e.n.

BOWLING
BILJARD
PUB

VINDUER - DØRER - GLASS 
SPEIL - INNRAMMING

Butikken med 
atmosfære og 

særpreg

På 
Meieritorvet 

og i 
Down Town

4 
4 
4 
* 
4 
4 
4 
* 
4 
4 
* 
4 
4 
4 
* 
4 
4 * 
4 
4 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

Kommisjonær for 
Norsk Tipping 

og Lotto

* 
■k 
* * * 
■k 
■k 
■k 
* * 
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * 
* * * *

Porsgrunns 
2 

ledende 
sports- 

butikker 
tilbyr 
deg 

riktige 
produkter 

til 
riktige 
priser

rRli]il©l;TiL-1TFIW
Butikken i P.P. sentret

HANDE LSTORGET-SKOi
STORGT. 128-PORSGRUNN

Vestsiden 
Blomsterforretning

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

i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi 

Medlem av Norsk Blomstertelegraf

*********
***
***
***
*
*
**
*****
♦*f
*
*
***
***
**
*
**
**
**
***
*
**
**
*
**
**
*
*

KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

tr 
irtferflora

Med hZZzen
PoÆzS ^otbaZZavd og
Oakino BouoZingL
EZnaÆ Ro«6Z»baeh
dagZig ZedeÆ

23—
0 2—

Pofit me.dZe.mme.fL be.taZe.fi he.nhoZdtvit fe.Æ 15,- 
kZt utttyfi og inttfiu.ht jon

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

Eneforhandler
l/ÅRE ÅPAHA/GSTIPER/PRIS PR. SPILL ER:
Mandag - Søndag: 11 —
Løfidag:

BotvZZng fe an >6pZ-£Zez> au 
ZZfee gøy u.ante.tt nivå.

JERNVARER - MALERVARER 
GULV 0G VEGGBEKLEDNING.

au en
au Catino BoujZing, 

og de.t tiZbu.de.t de. haa. Vi må maAhe.dt { ø/te Ca/åZno BoovZZng ZZZ 
aÆbeZd>6 feameÆaZeÆ, i ofie.ninge.fi, ve.nne.fi og hje.nte. tom e.fi pote.ntie.ZZe. 
b oioZingt piZZe.fie.. FÅ OEM TIL Å. BRUKE OSS! Vi e.fi avhe.ngige. av de.m.

GLASSMESTER
OLAF A. THORESEN A/S

Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn 
Bokholderi - verksted - forretning 
Telefoner (03) 55 5313 - 55 5314

__

mannlJ

11—

16—

liM

16—

25— [02—]

TiZ aZZe. me.dZe.mme.fi og t ympatit øfie.fi 
au PORS IDRETTSFORENING.

Pofit ^otbaZZavdoZing ha.fi {om 1.1.89 inngått e.n avtaZe. mod 
He.Va lnve.tt A/S om dfii^t au Catino BowZing.
Oe.nne. avtaZe.n viZ ofihåpontZig gt ot hisfihomme.nt bidfiag tiZ 
dfiifit av Pofit i åfione. tom homme.fi.
Fofi at Catino BoivZing thaZ gå bfia efi vi. avhe.ngtg 
{)e.ZZe.t inntatt. Oe.t be.tyfi at vi må be.nytte. ott

SpesiaJ-firma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN Telefoner (03) 520863 -524221 SKIEN

0 0

1 1 —

be.taZe.fi
ofie.ninge.fi
ve.nne.fi
me.dZe.mme.fi
homme.fi


DATATIPPING

MÅK OET GJELDEE
TRYKKSAKER

KONTAKT

1PMÆ

Kjell Janson - Anders Kassen

Myklobust Offscttrykkeri, Porsgrunn

Telemark 
Assuranse a.s

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

Forsikring - Finansiering

Kontakt oss...

Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme polser.

Tipping - Lotto - Rikstoto 
Lodder

HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN
TELEFON (03) 552275 
TELEFAX (03) 558680

BJØRNSTAD 
Tlf. (03) 552482 
NORDENTORGET

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

Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 555893**^**

Godt utvalg 
i garn og babytøy 

0-4 år

(P-G) Vi BRINGER Ring telefon (03) 596913

(150 m syd for Bjørnstad 
Matsenter mot Porsgrunn)

«BUSSE» 
på Vessia 
Tlf. (03) 5517 29

blomsterseriter


