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Porsbladet ønsker alle sine lesere 
en riktig god sommer

Folk stor-koser seg i sola under Miniputt-turneringen 
DET ER IKKE TVIL — DETTE ER UNDERHOLDNING

VÅRENS STORE
OPPLEVELSE!!
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I forrige utgave tok jeg opp en del 
tanker om den rolle vi spiller i sam
funnet, hva et idrettslag betyr, og 
hva det koster å drive et lag. Jeg 
hadde håpet å få noen reaksjoner 
på betraktningene, men har ikke 
mottatt noen. Jeg synes det er noe 
skuffende at ingen har meninger om 
noe så viktig. Ikke minst hadde jeg 
ønsket at en eller annen av de man
ge politikerne som får tilsendt bla
det vårt kunne hatt en kommentar 
til vår måte å forvalte midler på og 
til å sørge for å engasjere hundrevis 
av unge mennesker i positiv virk
somhet. Vi får håpe at en påminnel
se om saken nå kan gi en respons.

Hva har så skjedd siden siste blad 
kom ut? Tribunen er så godt som 
ferdig. Fredrikstad Elementbygg 
har klart å levere det de skal 
-omsider. I hvert fall er tribunen 
satt sammen av deres folk fra Sveri
ge. Vi kommer nok til å hefte oss 
ved en del ting som vi ikke er for
nøyd med - som krever ekstra inn
sats fra vår side, men ellers ser tri
bunen flott ut. I skrivende stund 
holder en på med rekkverk, noe 
som må være på plass før tribunen 
kan tas i bruk. Her må vi berømme 
Hans for den innsats han gjør. Det 
trekkes nok litt for store veksler på 
han her. Tross alt har han også an
svaret for klubbhuset. Men bevares 
så glad vi er for at han er der og gjør 
jobben. Erlings innsats kan ikke 
fullroses. Det hadde vært fint om 
flere enn de ganske få - Jan, Ole, 
Ragnar og Arne som er der i tillegg 
-hadde stilt opp. Og gjort noe. Det 
er nemlig mange som er der for å se 
og kommentere, spørre og grave og 
komme med forslag eller kritisere. 
For mange. Vi ønsker engasjement 
fra våre medlemmer, men det bør 
være positivt. Det legges ned så 
mange timers arbeid fra noen enkel
te i vår forening uten noen form for 
godtgjøring - at kritikk av arbeidet 
som utføres, det ønsker vi ikke. Al
ler minst fra folk som ikke engang 
er medlemmer annet enn i navnet. 
Det arbeides med eventuelle seter på

Idrettens Dag ble gjennomført på 
Kjølnes 28. mai. Vi var godt repre
sentert med turnere og boksere. Jan 
Ove var vår representant i komiteen 
og hadde nok sammen med Urædds 
representant mesteparten av arbei
det med tilretteleggingen. Det var 
gjort et grundig forarbeid. Bare leit 
at så få idrettslag var interessert i å 
være med, og publikum sviktet 
også, dessverre. Mulig at en senere 
burde velge en annen dag og også 
plassere arrangementet på et mer 
sentralt sted i byen. Jan Ove fortje
ner en takk fra oss for at han påtok 
seg alt arbeidet med arrangementet, 
og vi takker Urædd for godt samar
beid.

Turneringer i håndball og fotball 
har vært gjennomført. Våre gjør en 
god figur når de deltar. Mange po
kaler tar håndballjentene hjem. 
Fotballminiene hadde sin turnering 
rundt Barnas Dag - strålende dager, 
masse folk og mange fornøyde del
takere og foreldre. Flott tiltak. I år 
kommer fotballskolen i gang, ser 
det ut til. Det er en tradisjon som vi 
må prøve å holde på. Vi trenger ak
tivitet. St. Hans faller på en fredag i 
år. Det gjør det vanskelig å få gjen
nomført vårt vanlige arrangement. 
Derfor har vi avlyst i år, men legger 
det ikke vekk. Vi tar det fram igjen 
senere.

Sommeren står for døra, og med 
den ute-bingoen. Selv om ikke alle 
naboer er like glad for at vi kjører 
den 2 ganger i uka, håper vi på mas
se folk, slik at det kan bli inntekter. 
Vi trenger hver krone til virksomhe
ten vår. Og til alle dere som står på 
lister - møt opp og gjør en jobb som 
dere har sagt ja til.
GOD SOMMER!

i

betongen. Vi må nok diskutere hva 
som skal gjøres. Kan vi få setene til 
en rimelig pris, kan det tenkes at det 
er mulig å få til noe liknende som på 
Kjølnes. Men - i utgangspunktet vil 
det være en for kostbar investering. 
De koster tross alt flere hundre kro
ner pr. stk., og da kan en jo selv 
regne ut hva sluttsummen vil bli. Et 
spørsmål vil også dreie seg om hold
barheten. Det er mulig det blir lite 
vedlikehold av slike seter. Men det 
er bare så lenge de er hele. Med den 
lette tilgjengelighet til vårt anlegg 
-uten låste porter og høye gjerder 
-vil det være enkelt å gjøre hær
verk. Vi har jo vært utsatt for det i 
andre sammenhenger. Og til de som 
mener at tribunen ikke kan brukes 
uten noen form for seter - det gikk 
flere år før det var annet enn betong 
på Kjølnes.

La oss håpe tribunen kan tas i 
bruk 11. juni. Da har vi ikke brukt 
et år fra planleggingen tok til. Den 
vil være verd ca 1 million kroner der 
den står. Lånet på 800.000.- skal 
forrentes med 12%, slik at tribunen 
reelt vil komme opp i et mye høyere 
tall. Dette blir et nytt kjempeløft fra 
foreningens side. Vi trenger all mu
lig støtte for å klare det.

Noe annet gledelig er at vi har 
fått bevilget 202.000.- i tippemidler 
til Rugtvedtkollen. Den fantastiske 
gjengen i bakken er i full gang med 
videre arbeid. Unnarennet er til
sådd, og det er spiring. Det arbeides 
med oppsetting av dommertårn som 
kanskje står klart allerede i løpet av 
sommeren. Lånet på 200.000,- bru
kes nok, men med tildeling av tippe
midler og dugnadsinnsats blir det 
svært rimelig for oss. Vi sender for 
øvrig 3 fra styret i skiavdelingen på 
kurs ang. tippemidler 14. juni.

VELKOMMEN TIL 
PORSGRUNNS 
«STORSTUE» 
FOR HANDLENDE!
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ELDREFEST
til Fyresdal

Gulset.

LOPPER!

Pors fotballavd.

/
fSenteret

r

Vi trenger lopper til vårt loppemarked
25. og 26. august 1989

Turngruppas styre for 1989 ser da 
slik ut:
Leder Kåre Sæther, Nestleder Ragna 
Lorentzen, Kasserer Britt Johnsen,

Gry Stokke, 1. varamann Rolf Han
sen, 2. yaramann Grethe Hartvigsen. 

sekr.

-et godt sted 
å handle

PORS HJEMMEKAMPER 
Ses. 89 Serie 2.div.

PORS FOTBALLAVDELING

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA

Jeg kontaktet Fyresdal idrettslag og spurte om de var interessert i besøk 
av Trampettmix troppen til Pors. De var veldig interessert i dette og i sa
marbeid med Brita Moen, som er turninstruktør der, ble vi enige om at hel
gen 21.4.-23.4. ville passe. Vi reiste 8 stk. gymn. kl. 1700fra Vestsiden sko
le og var i Fyresdal kl. 2000. Vi møttes hjemme hos Brita til boller og 
brus/saft. Etterpå reiste vi til Samfundshuset og plasserte Trampen og 
Tjukkasen der. Brita og hjelpetrenerene hennes ville prøve Trampen, vi 
holdt på til kl. 2400, da innlosjerte vi oss i gymsalen. Etterpå var det en tur 
i bassenget, som lå i samme hus, der var vi til kl. 0100.

Lørdag kl. 10.00 hadde vi på programmet oppvarming, styrke, trampett, 
uttøying, avslapning til kl. 1400. Kl. 15.30 hadde vi oppvisning av Fyresdal 
turn, som gjorde en f in turnoppvisning og så avsluttet Pors Trampett Mix 
med en oppvisning om litt av det vi kan. Det blei stor applaus og vi blei øn
sket opp igjen. Det var stor interesse for denne form for trening, så jeg hå
per på at vi får høre fra dem igjen.

Pors gymnastene og de fra Fyresdal blei gode venner og de fikk beskjed 
om å komme igjen. Poys troppen oppførte seg fint og jeg fikk bare lovord 
av de voksne om dem og det var moro for meg og for Pors.

Turen var helt topp og gymnastene og jeg håper på flere sånne turer.
Jeg vil på egne vegne få si at det var moro å ha Trampett gjengen med på 

tur og jeg tar gjerne turen om igjen, de skal ha et stort HURRA i fra meg.
Hilsen trener Roy

ket Anny for kvelden og ønsket vel
hjem. Våre trofaste sjåfører sørget for sesong. Fire av gruppas utøvere, MoP 
at de som trengte bil kom vel hjem.
Nok en eldrefest var vel over.

Vesla Nordbo

Hun ble takket for innsatsen og over
rakt en stor blomsterbukett og en kob
berkjele av påtroppende leder Kåre 
Sæther. Ragna forsvinner ikke ut av 
styret, hun har sagt seg villig til å sitte Sekretær Lise Enger, Styremedlem 
som viseformann. Noe som er til stor 
støtte for den nye leder og de øvrige i 
styret.

Turngruppa avholdt sitt 44. 
årsmøte 3. mars på Klubbhuset. 
Leder Ragnar Lorentzen kunne 

Mnske de 40 frammøtte hjertelig 
^velkommen og spesielt Hans 

Hansen, som representerte ho
vedforeningen.

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 
Gerd Realfsen ble valgt til dirigent. 
Jan Ove Hansen og Lise Enger som re
ferenter. Årsberetning ble godkjent 
uten anmerkninger, likeså regnskapet, 
her hadde det sneket seg inn en kom- 
mafeil, men dette ble rettet underveis.

Arrangementskomiteens leder Marit 
Jansen kunne denne gang overrekke en 
sjekk på kr. 40.000.-. Hun ble varmt 
takket av Ragna. Turngruppas solide 
økonomi skyldes i høy grad arrange
mentskomiteens utrettelige arbeid. 
Valgkomiteen hadde også denne gang 
alle poster besatt.

Vår iherdige formann gjennom 8 år 
hadde iår ytret ønske om avløsning.

Trampettkonkurranse
Tirsdag 25. april holdt Turngruppa 

Trampettkonkurranse i Vestsiden sko
les gymsal. Vi hadde denne gang sendt 
ut innbydelse til samtlige turngrupper i 
Telemark, men utenom våre egne, var 
det bare LIF og Gulset som hadde 
meldt seg på. Vi hadde delt konkurran
sen inn i 4 aldersgrupper:

9 - 10 år:
1. plass Mats Pedersen, LIF
2. plass Merethe Rygh, Pors
3. plass Nina Cecilie Øia, Pors.

11 - 12 år:
1. plass Nicolai Maulin, Pors
2. plass Nina Jacobsen, Pors
3. plass Jørgen Aagestad, Gulset.

13 - 15 år:
1. plass Thomas Realfsen, Pors
2. plass Vegard Olsen, LIF
3. plass Per Berget,

Over 16 år:
1. plass Frode Olsen, Pors
2. plass Beate Tiochta, Pors
3. plass Mona Gunnulfsen, Pors.

Som vi ser tok Pors godt med seg av 
premiebordet. Det var i det hele tatt et 
vellykket arrangement, som vi håper vi 
kan gjøre til en årviss foreteelse. Den
ne gang var det påmeldt 34 deltagere 
og vi håper på enda flere neste gang.

sekr.

Sø 30.04 kl 18.00 Pors -Drøbak/Frogn håndball 
Ma 15.5. kl. 18.00 Pors - Strømsgodset damegr. 
Sø 28.5 kl. 18.00 Pors - Ham-Kam (Kjølnes sk.) 
Sø 11.6. kl. 18.00 Pors - Faaberg boksegr. 
Sø 25.6. kl. 18.00 Pors -Lyn turn 
Sø 2.7. kl. 18.00 Pors - Harstad bandy 
Sø 30.7. kl. 18.00 Pors -Mjøndalen håndball 
Sø 13.8. kl. 18.00 Pors Bodø/Glimt bandy/boks 
Sø 27.8. kl. 18.00 Pors - Strømmen damegr. 
Sø 10.9 kl. 18.00 Pors- Frigg ski 
Sø 8.10. kl. 13.00 Pors - Eik turn.
Ev. cupkamper, se hovedterminliste N.F.F.

Kontakt Einar Rossbach, tlf. jobb 55 92 06 ■ pr. 57 15 80 
eller Anders Kassen, tlf. jobb 55 97 25 ■ pr. 59 64 19

lige heklede brikker fra et tidligere 
medlem, som nå var gjest på festen.

Etter kaffen var det igjen under- gruppa, og at ikke andre interesser far 
holdning, noe som våre gjester satte }iep over. Utdannelse kombinert med 
pris på.

Hans Kornmo hilste fra defremmøt-

SANT
Pors fotballavdeling har inngått en to-årig avtale med PP-senteret. 

Avtalen går m.a. ut på at PP-senteret står for annonsering av våre hjemmekamper i 
serie og cup for sesongene 89 og 90.

Fotballavdelingen er svært glad for den avtalen vi har fått med senteret, og vi opp
fordrer samtidig våre medlemmer om å benytte det lokale «senter» -PP-senteret.

Pors fotballavd. økonomiavd.

Tirsdag 6. mars var det igjen tid for gens liv og 
..........„ ,Å..______ ___ ‘ ff • 1

gjestene kom ved 16 tiden, og fler mange fine gevinster, deriblant 2 nyde- Ikke minst ga siste sesong

Situasjonsrapport 
fra Boksegruppa

Det er lenge siden Boksegruppa ha 
stått så godt rustet mot en ny sesong 

Tirsdag 6. mars var det igjen tid for gens liv og virke. Det ble også solgt Rekrutteringsarbeide har gitt utslag j 
damegruppas årlige eldre fest. De før- lodder under kaffen. Vi hadde fatt flere lovende talentfulle unge boksere. 
ste gjestene kom ved 16 tiden, og fler mange fine gevinster, deriblant 2 nyde- Ikke minst ga siste sesong et Ute hint 
og fler ble det. De siste gjestene fikk en lige heklede brikker fra et tidligere otn at vi går spennende tider imøte. 
skikkelig regnskur på seg. Kl 17.00 medlem, som nå var gjest på festen. La oss håpe at vi får beholde disse '
kunne Anny Berge ønske velkommen ’
til ca. 100 gjester, Duddi fra hovedfo
reningen og de som skulle underholde.

Programmet begynte med et par 
sanger av Roar Walmann, med Judit 
Larsen ved pianoet. Deretter var det 
Jorunn Oprans tur med trekkspill og 
sang. Og siste innslag før kaffen var 
med gruppen «God Tone».

Kaffe, snitter og bløtkake smakte

helt over. Utdannelse kombinert 
idrett gir den beste forutsetningen for å 
lykkes. Det skal ikke være umulig å 

te, og formann i Vessia pensjonistfore- forene disse to sider.
ning takket for kvelden. pfi høsten 1989 er det planlagt en

Anny Berge overrakte blomster og bokseskole, og flere invitasjoner til 
takk til de som underholdt, og ønsket stevner og turneringer har formannen 
de velkommen tilbake. Nå var tid for allerede mottatt. Bl. a. kan vi nevne en 

godt og praten gikk livlig. Damegrup- trekning av gevinstene, og deretter tak- jubileumsturnering i København og en 
pas medlemmer hadde smurt snitter, ket Anny for kvelden og ønsket vel int. turnering i Flensburg kommen^b 
og alle gruppene med hovedforeningen hjem. Våre trofaste sjåfører sørget for sesong. Fire av gruppas utøvere, Mw
spanderte bløtkakene. at de som trengte bil kom vel hjem, gan Sørensen, Stig Amundsen, Steffen

Under kaffen hilste Duddi fra ho- Nok en eldrefest var vel over. Botten og Jørn Johnsen har deltatt på
vedforeningen, og fortalte fra forenin- Ves^a Nordbo en ungd/juniorsamling i Kragerø ny

lig-
Disse 4 guttene fikk også vist seg 

frem på stevnet som Pors Boksegruppe 
arrangerte den 23. april 1989 på Down 
Town. Meget godt reklame for norsk 
amatørboksing.

Rent økonomisk gikk det ikke så 
bra, men sportslig sett er vi meget godt 
fornøyd.

Formannen, Erik Johansen vil være 
representert ved Norges Boksefor- 
bunds Ting den 10. og 11. juni i år i 
Trondheim.

På tampen vil vi få rette en stor takk 
til damene som står for kafeterian Å 
Bingo’n for Boksegruppa. Uten deæ 
innsats ville Erik måttet ha permanent 
plass-som loddselger på PP.

Til slutt ønsker vi alle Porsere en rik
tig god sommer, og vi ønsker nye og 
gamle velkommen til treningslokalet. 
«Gamle» porsere som kan hjelpe til i 
gruppa er ekstra hjertelig velkommen.

Erik og Wenche.
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Tlf. (03) 5549 22

Gå til
Vesla Nordbø

<4S PORSERE!
BENYTT

I SOMMER
FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon: 55 0409 - Porsgrunn

PARKRESTAURANTEN

i TROFEVINNEREAut. Ford-forhandler

Tlf. 55 11 50

ANNONSØRER

oocxdoooooooooo

MÆfy/KJEDEN/
rnirAnuroTrn nRrr M/roo ®

STØTT 
VÅRE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S, 
Pengelotteriet og Lotto

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE 
VIDEOUTLEIE

Porsgrunns AutoA/s

Vallermyrene

Miniatyrstatuett:
May Haugland, Inger Åse Wickmann, Reidun Wildhauer.

Miniatyrstatuett forgylt: 
Else Grotnes, Gudrun Skilbred.

Her har vi en oversikt over våre medlemmer som ble trofe- 
yinnere, først tar vi idrettsmerkestatuett:
Åse Christiansen, Turid Hiis, Ragnar Numme.

Krusvinnere:
Marit Nordli Jansen, Per Boye Abrahamsen, Ivar Kristiansen.

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park”

A 
S

Porsbladet gratulerer disse ivrige utøvere av idretten.
Bjarne.

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Når det gjelder 
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Alfred Sport
Telefon 551404 - Porsgrunn

Match.
Ungdomsbutikken midt i By n 

Tlf. (03) 552081 - 3900 Porsgrunn

REREX
Drangedalsv. 20, Porsgrunn v. - Tlf. (03) 55 5851

r 1yxxxxxxDooooooocy
Skien, tlf. 52 09 03 - Porsgrunn, tlf. 55 07 79 - Brevik, tlf. 97 04 54

Porsgrunn

KNARDALSTRAND
SLIP & VERFT

PORSGRUNN - Tlf. 55 06 66
Salg - Serviceverksted 

reservedeler 
for

VOLVO 
PENTA

og støtt samtidig 
vår avdeling

Pors Fotballavd.
økonomiutv.

www I agMuils-csflia» | www

Mannekmgoppvisning
st ene. Anny Berge takket for kvelden 
og ønsket alle vel hjem. Nok en man- 
nekengoppvisning var vel i havn, og vi 
ønsker velkommen tilbake til ny opp
visning til høsten.

/yJORGEN?
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (03) 59 5888

Damegruppas leder Anny Berge ønsket 
velkommen til 65 - 70 stk, som var 
kommet for å se sommertøy fra Kor- 
settsalongen.

Hun overrakte mikrofonen til kvel
dens konferansier, Else Liv Realfsen. 
Else Liv hadde antrekk fra Korsettsa- 
longen for anledningen. Og så kom 
mannekengene våre frem. Anny, 
Mary, Gerd, Turid og Liz. De viste 
mye nydelig sommertøy, kjoler, 
skjørt, bluser og st rand tøy. I pausen 
ble servert påsmurt loff og kaker til 
kaffen. Vi solgte også lodd på mange 
fine gevinster. Korsettsalongen hadde 
gitt 2 nattkjoler til utlodningen, og 
Jane Ivartangen fra «.Din Salong» på 
Vessia hadde gitt I permanent. «Din 

£dong» hadde forøvrig stelt håret til 
zme mannekengene. Etter kaffen var 
en ny omgang med sommertøy, bade
drakter og nattøy. Her var virke
lig mye fint forsmå og store damer, og 
noe som passet for de flestes penge
punger. Vi la merke til fikse strandsett 
med skjørt, shorts og topp i samme 
stoff. Likeens badedrakter og skjørt 
som kunne brukes sammen. Sommer- 
tøyet var stort sett todelt, noe som er 
praktisk, da man kan kombinere plag
gene med noe annet.

Etter at tøyet var vist, overrakte 
Anny Berge blomster og takk til Kor
settsalongen, Din Salong, konferansier 
og mannekengene. Nå var tiden kom
met til trekningen av alle de fine gevin-

sen *
Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

Får dere 
feriegjester?

Ta de med ut og
BOWL PÅ
CASINO

Damelagets 
årsberetning

Vi har i sesongen 88/89 brukt 
følgende spillere på damelaget: ' 
Siv Lien, Marianne Wienenga, - 
Gro Tveit, Tone Stene, Anne- J 
Lise Hegdal, Anne-Lene Karis- ( 
bøck, Vibeke Vrålid, Lene Da- / 
nielsen, Tanja Kristensen, Ann- i 
Kristin Blikra, Kjellfrid Knut- ( 
sen, Kristine Brestorf, Heidi 
Gulliksen, Julianne Moen og 
Kari Aasen. Disse spillerene star- i 
tet oppkjøringen til sesongen 
rundt 1.6.88 og spilte siste serie
kamp 12.3.89. Vi trente ca. 5 øk- i 
ter i uka igjennom hele grunntre- 
ningsperioden, og hadde to wee- 1 
kendsamlinger. Vi var med på to i 
eliteturneringer iløpet av somme
ren, Kristian Kvart Cup og ' 
Skiens Lekene. Uken etter t
Skiens Lekene hadde vi
U-landslaget på treningsleir her, ' 
hvor to av våre spillere deltok: ( 
Anne-Lise Hegdal og Siv Lien. 
Vi spilte to treningsmål. Det var 1 
en positiv opplevelse å ha ( 
U-landslaget her på besøk, og en 
fin oppkjøring for oss foran se- 1 
riestart.

Vår første kamp i 3. div. var 
mot Kleppestø fra Bergen. Vi ( 
vant 21-17. På det meste ledet vi 
med ti mål, men her så vi allere
de forskjell på 4. div. og 3. div.; 
de ga aldri opp, og ga oss kamp 
til døra.

Neste kamp var mot Bjørnar, i 
hvor vi vant med 14 mål.

Vi fikk noen skader og samti
dig var det to spillere som fikk 
andre ting å tenke på enn hånd
ball ut sesongen. Vi gikk på noen 
tap og så kom det noen seirer 
igjen. Fasit for sesongen ble: nr. 
3, etter Nærbø og Årstad.

Når det gjelder neste sesong 
må vi bare stå på og bruke tid og 
ressurser så fornuftig som mulig 
for å nå enda lenger.

Med sportslig hilsen Kokki.
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1988 - 1989

Harald

(«Ir!

Årsberetning for

I.F. PORS SKIAVDELING

Styre og komiteer i
Pors Skiavdeling
vedtatt på årsmøte 28.4.89

Arrangementer
På grunn av denne snøfattige vinte

ren har vi kun fått arrangert rekrutt- 
renn i Rugtvedt. Dette ble arrangert 7. 
januar, vi måtte da kjøre på noen lass 
med snø fra flyplassen. Bakkene var 
da i topp stand. Det var mye fin hop
ping av de ca. 70 deltagerene som var 
med. Et prikkfritt arrangement!!

Samarbeidsrennene med Ørn, Hei 
og Pors i Telemarksbakken måtte alle 
avlyses. Her var det lagt ned veldig 
mye arbeid med planlegging og innby
delse til samtlige i junior og senior med 
startlisens. Dette gjelder også Essocup 
for junior, A + B kvalifik., samt et in-

For langrennsutvalget
Paul Rønningen.

fikk vi god kontinuitet i treningen og 
kom langt med hoppingen.

I januar forsvant søen og skapte 
problemer. Hopperne måtte da reise 
helt til Raufoss for å trene. Treningen 
ble lagt i forbindelse med renn der 
oppe. Også semifinale Hopptreff ble 
flyttet dit, så i alt var vi 3 ganger på 
Raufoss.

I januar - februar var det liten konti
nuitet i hoppingen.

Selv om noen har sluttet denne se
songen har vi en god og ivrig gjeng 
med gutter. Rekrutteringen har dess
verre sviktet i år på grunn av snøman- 
gelen.

Finn Arvesen/Bjørn Østland 
trenere

Ny valgkomite:
Harald Lauvsund (formann), Erling 
Stølan, Anders Aasland.

Hoppkomite:
Formann Hans Dammen, Sportslig le
der Bjørn Østland, Anders Aasland, 
Wiggo Engvold, Per Karlsbøck, Rei
dar Thoresen, Ragnar Wold, Gunnar 
Thygesen.

Matr.forvalter:
Anders Aasland (formann), Gunnar 
Thygesen (varamann).

Bakkekomite:
Arne Findal, Egil Kristiansen, Erling 
Stølan, Anders Aasland, Hans Dam
men, Karl Erik Lunde.

Arkivar:
Eilert Jensen.

Trim- og lysløypeutvalget.
^Vi har i år fortsatt arbeidet med å 
drenere og grøfte de fuktige partiene 
av løypa. En del grus er også innkjøpt 
og fyllt på. Til mesteparten av dette ar
beidet har vi hatt god hjelp fra Pors
grunn kommune. Vi regner med å full
føre arbeidet sommeren 1989 og vi vil 
da måtte bruke av kassabeholdning til 
å leie en del maskinell hjelp, samt til å 
kjøpe grus. Dersom våre midler ikke 
strekker til håper vi på å låne det reste
rende av skigruppas styre. På forhånd 
takk.

For trim- og lysløypeutvalget 
Svein Barth.

Hopputvalget
Atter en sesong er over for skigrup

pa, dette har vært den dårligste vinter i 
manns minne når det gjelder skiarran- 
gementer.

Lysløype/langrennskomite:
Svein Barth, Kjell Knutsen, I. Kristian
sen, J.G. Helgetveit, Arne Stenkvist, 
Einar Knutsen.

ternasjonalt renn som Pors sto for ar
rangementet av. Her står vi dessverre 
igjen med kun utgifter etter en god 
markedsføring av alle renn.

KM i den nye Rugtvedtkollen måtte 
vi også flytte. Dette arrangement flyt
tet vi til Brubakkene i Vinje 9. april. 
Hele arrangørgjengen var da innkvar
tert på Vinje Hotell sammen med de 
aktive, tilsammen ca. 35 stk. i alt. Den
ne weekenden ble det da kjørt et re- 
kruttrenn på lørdag, samtidig var for 
klassene 11, 12, 13, 14, 15 år, yngre ju
nior, eldre junior og senior. Begge da
gene var det stor deltakelse.

Under premieutdelingen for Sør- 
norsk på hotellet lørdag kveld fikk ski- 
gruppa overrakt et fint fat med motiv 
fra klubbhuset til Holt l.L. av forman
nen i Holt skigruppe. Dette for et fint 
arrangement og en dyktig arrangør- 
gjeng. Etter premieutdelingen for KM 
på søndag fikk skigruppa mange ro
sende ord av formannen i hopputval
get i Telemark skikrets for et fint 
sportslig arrangement så langt i fra 
våre egne bakker. Formannen i Vinje 
skigruppe fikk under middagen på ho
tellet overrakt en fin Porsgrund Porse
lens vase fra Pors og Holt som takk for 
den hjelp han stilte opp med, samt at 
bakker og utstyr sto til vår disposisjon. 
Anleggene i Rugtvedt.

Rugtvedtkollen er nå ombygd. 1. 
byggetrinnn er unnagjort. Bakken er 
nå blitt en moderne 60 m. Dette arbei
det har pågått i hele sommer. Rivning- 
sarbeidet startet opp i uke 17 i april 
1988 og grovplanering av unnarennet 
var ferdig til ferien. Med den dårlige 
sommeren som var, fikk vi mye ekstra 
arbeid da det sterke regnværet tok mye 
av massen vi hadde planert ut, så vi 
måte kjøre massen opp til kulen igjen i 
alt 3 ganger. Montering av limtrebjel- 
ker i overfarta gikk veldig bra, her var 
vi ikke avhengig av været.

Bakken var klar for hopping midt i 
november, da var nye løpertrapper 
montert fra bunn til toppen av stilla- 
sjen. 50 m med 800 mm rør er lagt ned 
i bakken i overgangen, så nå går all 
vannføring i rør. Dette har vært en 
hard tørn for oss i skigruppa, men vi er

Langrennsutvalget
Vi startet opp med utendørstrening 

3. oktober. De første ukene trente vi 1 
dag i uka, men fra siste uka i oktober 
trente vi 2 dager pr. uke. Treningen ble 
for det meste drevet i lysløypa som var 
i fin stand etter god innsats av lysløy- 
pekomiteen. Frammøte på treningen 
kunne vi ønsket oss bedre, det var bare 
8 - 9 stk. som møtte fram. Disse var til 
gjengjeld flinke til å møte opp.

Første uka i desember kom det så
pass mye snø at vi kunne prøve skia i 
løypa. 12. desember var vi oppe i Si- 
Ijans lysløype for å trene. Etter nyttår 
forsvant snøen, så da måtte vi begynne 
med barmarks-trening igjen. Så og si 
alle skirenn i kretsen ble avlyst.

Vi hadde noen løpere i klasse 10-12 
år med i et renn i Kilebygda. Der var 

^et svært vanskelige forhold, og det 
Wle ingen topp-plasseringer for våre lø

pere. Etterhvert som snøen uteble uto
ver vinteren er det ikke noe å si på at 
enkelte begynte å bli lei av barmark- 
streningen, og frammøte ble dårligere 
etter hvert.

Vi skulle ha arrangert rekruttrenn 
11. februar, men dette måtte avlyses 
grunnet snømangel. På Gautefallren- 
net i mars var det 2 av våre løpere som 
deltok.

Alt i alt en trist sesong for oss som 
driver med langrenn.

Som trener har Paul Rønningen fun
gert.

Styret har i denne perioden bestått 
av følgende:
Formann: Nils Tore Johnsen, Visefor
mann: Karl Erik Lunde, Sekretær: 
A ud Lindkjenn Olsen, Kasserer: Karin 
Dammen, Styremedlem: Kai Olsen, 1. 
varamann: Erling Stølan, 2. vara
mann: Ola Dahle.

Hopputvalget:
Hans Dammen (formann), Anders 
Aasland, Kai Olsen, Wiggo Engvold, 
Gunnar Thygesen, Reidar Thoresen, 
Ragnar Wold, Arvid Olaf sen.

Langrennsutvalget:
Paul Rønningen (formann), Jan. G. 
Helgetveit, Harald Lauvsund, Roar 
Sundsaasen, Tom Tveten.

Bakkekomite:
Arne Findal, Egil Kristiansen, Erling 
Stølan, Anders Aasland, Hans Dam
men, Karl Erik Lunde.

Lysløypekomite:
Svein Barth, Kjell Knutsen, I. Kristian
sen, Jan G. Helgetveit, Arne Stenkvist, 
Einar Knutsen.

Materialforvalter:
Anders Aasland - Gunnar Thygesen 
(varamann).

Arkivar:
Eilert Jensen.

Valgkomite:
Arvid Olaf sen (formann), 
Lauvsund, Erling Stølan.

Styremøter
Styret har i denne sesongen holdt ialt 

10 møter, hvor det har vært behandlet 
ca. 60 saker.

Skistyret:
Formann Olav Dahle 2 år, Visefor
mann Karl Erik Lunde Ikke på valg, 
Sekretær Aud Lindkjenn Olsen 2 år, 
Kasserer Karin Dammen 2 år, Styre
medlem Kai Olsen Ikke på valg, 1. va
ramann Erling Stølan 1 år, 2. vara
mann Nils Tore Johnsen 1 år.

Sesongen startet så fint med ett godt 
snøfall i begynnelsen av desember. 5. 
desember var alle bakkene våre hoppk- 
lare, og et yrende liv i alle bakker med 
hoppere langt utenfor Telemarks gren
ser.

Den nye Rugtvedtkollen ble virkelig 
testet, her måtte vi kjøre på noen bil- 
lass med snø fra flyplassen. Bakkene 
var i topp stand fram til nyttår, men så 
var det også slutt. Regn og mildvær 
ødela alt sammen.

Vi har deltatt i de renn som har vært 
arrangert i øvre Telemark. Vi har vært 
i Svartdal, 2 ganger i Rauland, 2 gan
ger i Vinje samt i Høydalsmo og Hau
kelid. Vi har også deltatt i plastrenn i 
Heibakken i februar!!

Vi har hatt mange hoppere på resul
tatlista, men har ikke oppnådd de helt 
store resultater med guttehopperne. 
Joachim Johnsen var uttatt til finale i 
Hopptreff i Trondheim med Ronny 
Engvold som 1. reserve. Ronny fikk 
også bronsjemedalje i KM.

Geir Åge Olsen har hatt en fin se
song i B-karusellen, der han fikk føl
gende plasseringer : 3. plass i Marikol- 
len, 3. plass i Mo i Rana, 4. plass i 
B-NM, 2. plass i Førde, 8. plass i 
Trondheim.

Han ble også kretsmester i stor og li
ten bakke.

Klubbmestere denne sesongen ble 
følgende: Klasse 9 år: Andre Lind
kjenn Olsen, Klasse 10 år: Jan Eilef 
Bergan, Klasse 12 år: Per Øyvind 
Dammen, Klasse 14 år: Ronny Eng
vold, Klasse 15 år: Joachim Johnsen, 
Senior: Geir Åge Olsen.

For hopputvalget,
Hans Dammen.

nå stolte av denne nye bakken. Alt ar
beid er basert på dugnad, ca. 4000 ti
mer er nedlagt. Det gjenstår nå å få 
sådd unnarennet og montert måldom- 
mertrapper.

Byggetrinnn 2 står for døren med 
nytt dommertårn, trenertribune og litt 
justering av maler, så det går nok med 
mange timer i sommer også før bakken 
er komplett.

Andre arrangementer
Etter avsluttet arbeid i Rugtvedtkol

len hadde vi en fest på klubbhuset 12. 
november, med fullt hus og fin stem-^C. 
ning. Her ble det servert snitter, og alle 
svingte seg i dansen etterpå. Her gikk 
skipraten til langt på natt, noen nye 
sangstjerner ble det også oppdaget på 
tampen av festen!!

Avslutning med pølser og brus for de 
minste og kaffe og kaker for de voksne 
og med premieutdeling for klubbrenn 
ble holdt på Pors klubbhus tirsdag 25. 
april 1989.
Representasjon

Trener Finn Arvesen har i denne se
songen gjennomgått C-kurs i regi av 
Norges Skiforbund. Pr. i dag har vi da 
både Finn Arvesen og Bjørn Østland 
som har dette C-kurset.

Vår trener Bjørn Østland var trener- 
representant for Telemark Skikrets ved 
Hopptreff-finale i Trondheim for eldrtf5^ 
gutter.

Hans Dammen og Nils Tore John
sen har gjennomgått Norges Skifor
bunds arrangørkurs for rennledere. 
Dette ble arrangert på Lillestrøm i for
bindelse med plasthopprennet i Mari- 
kollen.

Styret vil til slutt takke for denne se
songen og rette en takk til alle som på 
en eller annen måte har vært med på å 
hjelpe skiavdelingen.

Det rettes en spesiell takk til «dug- 
nadsgjengen» i bakken som har utført 
et stort og flott arbeid.

For styret i skiavdelingen
Nils Tore Johnsen 

formann
Aud Lindkjenn Olsen 

sekretær

Rapport fra hopptrenere.
Vi startet med trening for senior og 

junior første uka i mai. Disse hadde 
egentrening tre dager i uka + en 
kveld på Rodos treningssenter. Her ble 
hopperne testet hver måned.

Treningen ble fulgt godt opp av Geir 
Åge, Jens, Jørn og Per Øyvind. Geir 
Åge hadde hoppet jevnlig på plast i 
hele sommer, begynte i Hei, deretter 
jevnlige samlinger i Marikollen.

Guttehopperne har også hoppet på 
plast i Hei i hele sommer. De startet 
innendørstreningen først i september, 
med bra frammøte av både senior, gut- 
tehoppere og rekrutter.

Først i desember startet vi med hop
ping i Rugtvedt, her var det fine for
hold fram til nyttår. I denne perioden
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spilte seg opp fra 6. div. til 5., og det

Hilsen Håndballgruppa.

undertegnede ihende innenvære

Wenche.

om lagene.

Med dette vil styret og komiteer tak-Juniorutvalg:
Leder Sigmund Øya, P 10‘Trine War- 
holm, P 12 Gunn Jørandrud, P 14 Nel
ly Olsen, P 16 Lisbeth Halvorsen, 
Martin Stenehjem.

Økonomiutvalg:
Ragnhild Kassen, Gro Vråli, Marion 
Torjussen, Leif Christensen, Arild 
Rød, Kåre Blikra.

Materiellkomite:
Leder/matr.forv. A lag Jan Erik Ol
sen, Matr. forv. junior Blomhaug. 
Sportslig utv.: Leder Teddy Lien.
Valgkomite: Gro Vårli, Britt Knutsen, 
Tone Stene.

Møter:
Det har i denne sesongen vært avholdt 
18 styremøter.

Styret:
Leder Knut Olsen, Nestleder Turid 
Hiis (leder fra 1.1.89), Sekretær Britt 
Knudsen, Kasserer Leif Christensen, 
Leder juniorutvalg Sigmund Øya, Le
der arrangementskom. Liv Hesmyr, 
Leder matriellkom. Jan Erik Olsen, 
Leder sportslig utvalg Teddy Lien, Le
der økonomiutv. Ragnhild 
Kassen/Gro Vråli.

Arrangementkomite:
Leder Liv Hesmyr, Astrid Andersen, 
Marit Danielsen, Ivar Olsen.

Trening og trenere:
Denne sesongen fikk vi tildelt 7 1/2 
time i Porsgrunnshallen og Eidanger- 
hallen. I tillegg har vi også leid timer i 
Hydrohallen samt Uræddhallen. Tre
nere og lagledere har vært: Damer 3 
div. Jens Kåre Aasen -Teddy Lien, Da
mer 6 div. Jens Kåre Aasen - Teddy 
Lien, Piker 18 Jens Kåre Aasen - Ted
dy Lien, Piker 16 Leif Hellebø, Piker 
14 Gro Tveit, Piker 12 Knut Olsen, Pi
ker 10 Siv Dalen.

Materialforvaltere for damelaget i 3 
div. har vært Rune Teigland og Jan 
Erik Olsen. Materialforvalter for juni- 
oravd. har vært Blomhaug.

D 6 div.:
2. laget vårt greide seg meget bra i se
rien i år og kom på en fin 2. plass efter

P 18:
Etter 22 kamper ente laget på en 5. 
plass. 14. seire og 8 tap. Målforskjell 
357-318 og 28 poeng.

Kretsserien og interkretsserien:
Det har vært påmelt 8 lag til kretsse-

Leder representasjon:
Jubileumskomite Pors Hovedforr. Tu
rid Hiis, Valgkomite Pors Hovedforr. 
Britt Knudsen.

Spiller representasjon:
Følgende spillere har representert i år:
U.landslaget: Siv Lien og Anne Lise

D 3 div.:
Laget havnet på en 3. plass etter slutt- 
spilt sesong første året i 3. div

mesterskap på pikelagene våre i år, 
men vi hadde 3 lag med til sluttspill, og 
med videre satsing går det nok bedre- 
neste år.

Treningstimene vi har i haller er for
tsatt for få, men med godt arbeide fra

Hjertelig takk.
Sender en takk til «Boksegruppa», «Turngruppa» og 
«Fotballgruppa» for gaver vi mottok ved vårt 20 års 
jubileum.

Porsgrunn, 10.5.89
For Pors Håndballgruppes styre 

Britt Knudsen, 
(sekr.)

Sportslig utv.:
Leder Liv Hesmyr, Jens Kåre Åsen, 
Jan Erik Olsen (Oppmann A lag), Ted
dy Lien (lagleder A lag), Sigmund 
Øya, (Junioravd. )

Sponsorutv.:
Kåre Blikra, Teddy Lien.

Økonomiutv.:
Leder Turid Hiis, Gro Vrålid, Inger 
Åse Wickmann, Lisbeth Halvorsen, 
Liv Olsen + kasserer.

Materiell:
Matr.forv. Ivar Olsen, A lag Rune 
Teigland.

Leder Britt Lien, Astrid Andersen, 
Svein Andersen, Marit Danielsen, 
Bjørg Sangerød.

P 16 (2):
Laget ble nr. 2 i avd. med 12 poeng, 6 
seire og 2 tap. Målforskjell 124-87.

P 14 (1):
Ble nr. 2 i puljen med 8 seire, 2 uav- 
gjorte og 4 tap. målforskjell 180 -131 
og 18 poeng. I sluttspillet ble det dess
verre tap for Tolnes som ble kretsme- 
stre.

P 14 (2):
2. laget ble nr. 5 i avd. d. 12 kamper 
hvorav 3 seire og 9 tap. Målforskjell 
83-130 og 6 poeng.

Følgende har vært tillitsvalgte i seson
gen 1988-1989.

P 16 (1):
Ble nr. 3 i årets serie, efter 12 kamper 
ble det 8 seire og 4 tap. Målforskjell 
212-173 og 16 poeng. Var med i slutt
spill hvor det ble tap for Kragerø.

må

Årsberetning for

Valgkomite:
Lisbeth Halvorsen, Liv Olsen, Gro 
Vrålid, en fra Damelaget velges senere.

“Til alle
bladets lesere
Redaksjonen vil be gruppe
ne komme med forslag til 
oss på aktuelle intervjuob
jekter i de kommende nr. 
av Porsbladet.
Er det noen som har noe på 
hjertet?
Eventuelt noen som vil tip
se oss om folk de tror vi vil 
intervjue, kontakt:
Wenche Bekkeiy, Fredbo- 
havna 24 B, 3900 Pors
grunn, tlf. 55.97.21. Tlf. 
henvendelser mellom kl. 
18.00 -20.00.
Vi kaller dette for vår faste 
«Intervju-serie».

(1(11’1

ser, så sammen med andre sponsorinn- 
tekter og inntekter på damekampene, 
har dette vært en bra inntektskilde. 
Men damelaget har jo også kostet mye 
i år, på grunn av lange reiser, her ser

re år. Så det nytter å satse.
Det ble ikke noe kretsmesterskap på

P 12 (2):
Laget ble sist i denne puljen, men da
dette laget er meget ungt kommer det Heggdal på samling. Kretslag P 16: Vi- 
nok sterkere igjen. 16 kamper og 0 po- beke Vrålid.
eng målforskjell 54 - 182.

P 12 (1):
Vant sin pulje med 31 poeng, dvs. de 
ga bare fra seg 1 poeng i serien. Mål
forskjellen var 269 - 73. I sluttspillet Og Balldus cup. 
ble det en seir og et tap.

det heldigvis bedre ut neste sesong, da det første året i 3. div. Damer 2. lag 
oppsettet for sesongen 89/90 består av spdte s^8 °PP fra 6. div. til 5., og det

økonomi utv. Turid Hiis 1 år.

Juniorutv.:
Leder Sigmund Øya, P 10, P 12, P 14 
og P 16 velges på foreldremøte siden.

med til sluttspill, og med videre sating, Arrangement: 
går det nok bedre neste år.

Treningstimene vi har i hall er fort-

pet av sesongen. Beste plassering har 
18 årslaget stått for med seir i Heistad- 
lekene og Porelenscup. Vi har også 
deltatt i Lekelandcup, Kr. IV cup i Kri- 
stiansand - Pondus cup - Fram Cup^-Z 
Larvik - Skienslekene - Grane, Arendal

Økonomi, sluttbemerkninger:
Vi har også denne sesongen strevet 
med økonomien i gruppa. Det har 
vært mye penger som skulle ut og vi 
har strevet hardt for å få de inn. Det 
har blitt litt av vært av aktiviteter fra 
økonomiutvalgets side. Vi har pakket 
alkotester, avholt lotterier, både lyn- 
lotteri og kakebasar på PP. Forbunds- 
lotteriet gikk meget dårlig, mestepar
ten av loddene måtte gruppa ta seg, 
men vi fikk sendt 11.000 kr. til for
bundet. bildesalg, konvoluttlotteri, ka- 
feteriavirksomhet på fotballkamper og 
bingo gir også noe i kassa. Denne se
songen fikk vi laget et program med 
presentasjon av damelag og aldersbe
stemte lag, her er det bra med annon-

Dommere:
Gunnar Ohren, Kjell Knudsen, Jan 
Henri Halvorsen og Per Arne Benja
minsen har dømt for oss denne seson
gen. Vi har også hatt 2 dommera^^ 
Tone Halvorsen og Mette Amundsen.

PORS HANDBALLGRUPFE
trenere og lagledere går det bra. Vi vil 
støtte disse og alle som har støttet opp 
om lagene.

Sportslig sett har vel sesongen vært 
god. Damelaget greide seg meget bra

Valgkomiteens forslag:
Styret: Leder Knut Olsen 2 år, Nestle
der Turid Hiis 1 år, Sekretær Britt 
Knudsen 1 år, Kasserer 1 år, Leder ju
niorutv. Sigmund Øya, leder arran- 
gem. komite Britt Lien 1 år, Leder ma
teriellkomite Ivar Olsen 1 år, Leder 

flere østlandslag. til tross for mye jobb synes vi er meget bra. Det er jo ikke så sportslig utv. Liv Hesmyr 1 år, Leder 
og slit, måtte vi gå til det skritt å låne manSe årene siden 1. laget startet opp- 
30 tusen kr. av hovedforeningen. Disse ry^ ^ra d’v- hvor de hadde spilt fle- 
skal betales tilbake ved trekke av bi- 
ngopenger og lotteripenger.

KONKURRANSE
Redaksjonen vil utlyse en konkurranse blandt bladets 
lesere.
Tegn forslag til logo for hver av gruppene. En må 
kunne se av forslaget/tegningen tilknytningen til 
idretten.
Vi i redkasjonskomiteen ønsker så mange forslag som 
mulig. JJar du noen ideer om dette, send det til.
Wenche Bekkeiy, Fredbohavna 24 B, 3900 Pors
grunn.
Forslagene 
15.08.1989.
Beste forslag vil bli premiert.

Vi viser forøvrig til det fremlagte re- Pikelagerie våre i år, men vi hadde 3 lag 
gnskap.

Sportslig sett har vel sesongen vært 
god, damelaget greide seg bra det før
ste året i 3 div. Damer 2. lag spilte seg satt for få, men med godt arbeide fra 
opp fra 6 div. til 5, og det synes vi er trenere og lagledere går det bra. Vi vil 
meget bra. Det er jo ikke så mange åre- takke disse og alle som har støttet opp 
ne siden 1. laget startet opprykk fra 5 
div. hvor de hadde spilt flere år. Så det
pytter å satse.^ Det ble ikke noe krets- ke for seg, og ønske det nye styret lyk

ke til i sesongen som kommer.

18 kamper ble resultatet 32 poeng, 15 
seire 2 uavgjort og 1 tap. Målforskjell 

rien og 1 lag til interkretsserien. Vi har 363-236 og opprykk til 5 div.
også hatt med p 10 lag i aktivitetsse- 
rien.
P 10:
Deltatt i kretsens aktivitetsserie som
har gått over 4 ganger i Skienshallen,
hvor de har vunnet alle sine kamper. Cuper:
Deltatt i 4 cuper, Heistad cup - Leke- Alle lagene har deltatt i flere cuper i lø- 
land cup - Pondus cup og Porselens 
cup.
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Krantransport
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På 
Meieritorvet 
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Down Town
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SPEIL - INNRAMMING
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Butikken i P.P. sentret

DRESS-

■ Å"
-fe»

Porsgrunns 
2 

ledende 
sports- 
butikker 

tilbyr 
deg 

riktige 
produkter 

til 
riktige 
priser

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

irtfwflora

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

Eneforhandler

Formann: Ragnar Bie Johansen ny 
akklamasjon, Sekretær: Leif Paulsen 
ny akklamasjon, Kasserer: Aslaug 
Hermansen gjenvalgt, Styremedl.: 
Bjørg Madsen gjenvalgt, Styremedl.: 
Wilhelm Andersen gjenvalgt, Vara
mann: Karl Skifjeld gjenvalgt, Vara
mann: Arne Findal ny.
Festkomite: Maria Andersen gjen
valgt, Knut Stokke gjenvalgt, Marit 
Helliksen gjenvalgt, Olav Moen gjen
valgt, Jorunn Dale gjenvalgt, Alvhiid 
Findal gjenvalgt.
Valgkomite: Erik Larsen gjenvalgt, 
Egil Kristiansen gjenalgt, Hans Hau
kenes gjenvalgt.

Den eneste som ikke ønsket gjenvalg 
denne gang, var formann Arne Findal, 
men han sa seg villig til å stå som vara
mann i styret. Dette skal han ha takk 
for.

Han ble da overrakt en flott blom
sterdekorasjon som takk for sine år 
som formann.

Årsfesten begynte kl. 1900 med ca. 
40 medlemmer tilstede. Det ble så ser
vert en aperitif før middagen. Den nye 
formannen ønsket alle velkommen til 
bords.

Menyen denne gang var varme kar
bonader'med tilbehør, som ble godt 
mottatt.

Etter middagen ble det en kaffekopp 
og en koseprat rundt bordet. Så var det 
tid for flott musikk og en svingom. 
Praten og dansen gikk ut i de små ti
mer og det så ut som alle koset seg.

R. Bie Johansen

JERNVARER - MALERVARER 

GULV 0G VEGGBEKLEDNING.

GLASSMESTER
OLAF A. THORESEN A/S

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

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

HANDE LSTORGETSKIEN
STORGT.128 PORSGRUNN

Pors Seniorklubb holdt årsmøte 8.4. 
kl. 18.00 i storesalen i klubbhuset.

Det var ca. 20 medlemmer tilstede.
Dagsorden: l. Åpning, 2. Valg av 

dirigent, 3. Årsberetning, 4. Innkomne 
forslag, 5. Regnskap, 6. Valg.

Formannen ønsket alle hjertelig vel
kommen. Spesielt ønsket han Hans 
Hansen, som kom fra hovedforenin
gen velkommen.

Det ble så ett minutt stillhet for de 
medlemmer som var gått bort det siste 
året.

Formannen ble enstemmig valgt som 
dirigent.

Årsberetningen ble lest av sekretær 
og enstemmig godkjent. Det var ingen 
innkomne forslag denne gang.

Regnskapet ble lest av kasserer. 
Regnskapet ble så enstemmig ved
tatt. Neste post på programmet var 
valg. Formann A. Findal ønsket 
ikke gjenvalg. Valget gikk forøvrig 
greitt unna.

QÅ til

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN Telefoner (03) 520863 -524221 SKIEN
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NÅD DET GJELDER I

TRYKKSAKER

KONTAKT

Kjell Janson - Anders Kassen

Myklebust Offsettrykkeri, 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) 5522 75 
TELEFAX (03) 558680

BJØRNSTAD
Tlf. (03) 552482
NORDENTORGET

Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn 

Tlf. (03) 55 97 25 - 5597 26

R

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

Godt utvalg 
i gam og babytøy 

0-4 år

BRINGER Ring telefon (03) 596913

O [feafefeari
(150 m syd for Bjørnstad 

Matsenter mot Porsgrunn)

nffmme’5
blomsfersenter

«BUSSE» 
på Vessia 
Tlf. (03) 5517 29

g© ©fcGi&ij felten


