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Grenlancj

Sommeren er over. Vi er kom
met et stykke ut i oktober. 1
' skrivende øyeblikk er ikke fot; ballsesongen over. Spennin
gen er fortsatt stor. Greier vi å
berge plassen i 2. divisjon? El
ler må vi atter en gang den
■’ tunge vei ned? La oss reflekte£ re litt over den siste muligheI ten.

CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE

HL KREDITKASSEN

Bank

Etter Harstad-kampen kan
alt skje. Hvilke følger vil dette
t ha for oss? Altfor mange forstår ikke konsekvensene.Uan
sett om vi har mange grupper
som alle stiller som likeverdi' ge, uansett om de samme
grupper har deltakere som ut
merker seg positivt, så vil re
sultatene som A-laget i fotball
frembringer, være et alfa og
omega.
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Byens mest populære

Senteret
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______________
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VELKOMMEN TIL
PORSGRUNNS
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L Selv om fotball koster penger,
fP mange penger, så er det også
dene gruppa som gjør at det
blir inntekter. Attraktive kam
per på stadion fører til publikum og inntekter til kioskene.
Det er ikke få kroner som på
denne måten gjennom årene
' har kommet inn på konto.
Takket være dette har vi klart
å gjennomføre bygging av
svært mye i årenes løp, noe
' som har kommet samtlige
< grupper til gode.Det er noe
' som en del i foreningen nok
' ikke er klar over eller vil hu: ske.Byggingen av klubbhuset
£ har ført til at vi har kunnet
kjøre bingo året rundt. Vi har
også kunnet leie ut huset. Inn-

tektene av dette, fordelingen
av bingopenger, kafeteria for
flere av gruppene, leie
inntektene har gjort at vi har
kunnet nedbetale gjeld langt
raskere enn vi hadde regnet
med. Men i utgangspunktet
ville vi ikke ha kunnet gjøre
det — uten inntektene fra kiosksalget.
Dersom så galt skulle skje,
at A-laget rykker ned, vil det
kunne føre til færre publi
kummere på kampene og til
svarende mindre inntekter fra
kiosksalg. Vi har opptatt lån
til ny tribune, et lån på
800.000,- + renter som skal
nedbetales på 10 år. Dette vil
bli vanskeliggjort. Et lag som
skal konkurrere med andre lag
i kretsen vil ikke bli like att
raktivt hos sponsorer. Vi har
vanskeligheter nok med rekla
meinntekter i 2. divisjon. Hva
med alle dem som har påtatt
seg verv? Vil de være like in
teressert i å fortsette?

Det er altså mange proble
mer som oppstår når eller hvis
vi skulle rykke ned, mange
flere enn de som tilhører an
dre grupper enn fotballen
ikke helt oppfatter, ut fra ut
sagn som er falt. Vi som er
medlem av I.F.Pors, burde
være mer opptatt av helheten,

ikke tro at vi konkurrerer
med hverandre. Det proble
met har man nok av i en del
andre fleridrettslag. La oss
slippe negative uttalelser om
hverandre. Støtt opp og jobb
for helheten.
Hovedforeningen med for
retningsutvalget i spissen prø
ver å hjelpe alle gruppene, og
støtte opp om hver og en av
dem. La oss defor dra lasset
sammen og ikke være ego på
egen gruppes vegne.
Duddi
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NORWAY-CUP
Pors Fotballavdeling var
igjen Telemarks største og be
ste representant under årets
Norway-cup-turnering.
Under ledelse av Bjørn
Løvseth dro 2 busser med vel
90 porsere fra Porsgrunn lør
dagen den 29. juli. Samtlige
lag ble innlosjert på Rommen
skole, Romsås.
Dennegang hadde vi føl
gende lag i aksjon: Jr.-damer.
Jr.-herrer. Guttelag. Smågut
telag.

Jr. damer.
Jentene var med for første
gang og gjorde en svært posi
tiv figur såvel sportslig som
sosialt. Jentene fikk med seg
seier mot Skjetten 2-1 samt
1-1 mot Skedsmo. Laget tapte
knepent 0-2 for Bøler. Med
tre poeng ga dette ikke videre
spill. Likevel må vi få lov til å
berømme jentenes innsats
utenfor banen. De tok sitt
monn igjen her med sang og
heiarop for de andre Porslagene utover i cupen. Med
enda mer trening, vil dette
jentelaget ha store muligheter
for å gjøre en enda bedre inn
sats ved neste Norway-cup.
Rune Hagøy og Per Karlberg
har vært trenere.
Jr. herrer.
Vi hadde store forhåpninger
til dette laget og guttene sviktet ikke. Riktignok ble det tap
0-1 mot Lyn i 16. dels finalsen, men det var så lite som
skulle til . Målet mot Lyn ble
scoret på straffespark etter 8
minutter. Siden presset vi mer
eller mindre hele kampen,
men trass i flere feite sjanser
fikk vi ikke ballen i nettet.

Jeg vil berømme lagkaptei
nen Are Hansen spesielt. Han
spilte en svært god turnering.
Positivt var det også å se
Hans Petter Sveningsens store
framgang. Den gutten hai
gått klart frem nå etter ferien.
Knut Helge Hagen fikk spille
i Norway-cup, da han hadde
pådratt seg sitt tredje gule
kort
i
A-sammenheng.
«Knuffe» var STOR turnerin
gen igjennom! Hans Kristian
Larsen og Roy Elseth har all
ære av sine disipler. Kanskje
bærer det til Ullevål neste år!

Guttelaget
En positiv overraskelse! Møt
te et lag fra Harstad (Brage)
og tapte på straffesparkkonkurranse i 16. dels-finalen
4-5! Laget er forløpig noe
ujevnt besatt, men det er en
kelte spillere som har mye
inne allerede. På netthinnen
sitter
fortsatt
«Oscarvarianten». Runar og Stian
Numme hopper over ballen.
Begynner å kjefte på hveran
dre. Misforståelse? Deres agi
tasjon gjør motstanderen
uoppmerksom. Pang! Kjetil
Bjørnstad kommer bakfra og
smeller ballen opp i høyre vin
kel! Praktfullt! Kåre Numme
og Finn Morten Steen, lagle
der og trener.

Lederne
En må bare ta av seg hatten
for sjåfører, ledere og forel
dre som gjør for Pors og disse
ungdommene en kjempeinn
sats. Det sosiale miljøet rundt
banene uansett hvilket lag
som spilte er uvurderlig. En
sitter inne med rike positive w'
inntrykk. Jeg kan så absolutt
anbefale en uke i Norwaycup!
Oppførsel/markedsføring
Topp! Det er faktisk ikke mer
å si om dette temaet, men en
kan jo reflektere over hvor
mange spaltemillimetre Pors
fikk før og under turnerin
gen. NRK!

Konklusjon
Norway cup betyr mye i norsk
fotball. En må vise ansikt her.
Det sosiale og det sportslige
går hånd i hånd. Dager med
«ville italienere» er en ting.
En annen ting er det samhol
det et slikt opphold gir. Man
ge ser allerede frem til
neste års Norway Cup. Dit
skal iallfall jeg!
Thrond Kjellevold

Småguttelaget
En meksikansk pesos gjorde
Pors et puss i 16. delsfinalen
mot Amot! Vi tapte på «hyss
opp»! Likevel hadde smågut
tene gjort en innsats langt
over det en kunne forvente.
Her er det snakk om spillere
som har enda ett år igjen på
dette nivået. Med ekstra inn-

BOKSESKOLE

sats i løpet av vinteren med
hensyn til styrke og spenst,
bør Per Grønsteins disipler
heve seg flere hakk.

for alle interesserte fra 12 år
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Sted: Porsgrunnshallen
Dag/tid: Mandag kl. 1700—1800
Dag/tid: Mandag kl. 1800—2000
Start: 16.oktober 1989
Påmelding v/fremmøte
Pris kr. 250,- (inkl.tannbeskytter)
Opplysn. /henv.: Stig Asdahl, tlf. 55 4974
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— Siden du likevel ikke har noe å gjøre, kan du vel
passe ham mens jeg handler!

GAMLE KLIPP — GAMLE KLIPP — GAMLE KLIPP — GAMLE KLIPP — GAMLE KLIPP

PORSBLADET
1958

Boka om fotball.
Denne boka, sa bokhandleren,
betyr halve fotballkarieren!
— Godt, sa gutten, la meg få to
eksemplarer da!
Fullstendig ro.

771unfre
historier
Sål ii ut da Pctc.
Da Pel.- Sandstøl i sin tid bokset
mot negi-rcn Al Brown på Bislet.
r«gnet det ganske kraftig. Publi
kum fulgtv imidlertid livlig med
opp gjennom rundene og brydde
seg ikke om regnet Men til slutt
ble drt likevel litt for mye av det
gode, for plutselig skar en sking
rende stemme gjennom luften!
Slå’n ut a Sandstøl, før vi
drogner.

Deres mann trenger fullstendig
ro, sa legen til den nygifte unge
fruen.
— Her er et sovepulver.
— Når skal jeg gi ham det?
— De skal slett ikke gi ham det,
svarte legen De skal ta det selv'

Forste skoledag.

En meget liten gutt kom hjem
fra sin første skoledag.
— Jeg går ikke på skolen i mor
gen. sa han.
— Hvorfor ikke det?, spurte
moren.
— Det er ikke noe vits, svarte
gutten, ikke får jeg snakke, ikke
kan jeg lese og ikke kan jeg skrive.
Skottehistonc.

G

Tk
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Bryllupsdag.
«I dag har vi 10 års bryllupsdag,
sa kona, skal vi ikke gjøre ett eller
annet ekstra?— «Jo. la oss det. sa mannen,
la oss markere det med 2 minutters
stillhet».

En skotte som reiste med toget
fra Newcastle til London hadde
trukket i nødbremsen og stanset
toget. På konduktørens spørsmål
om hvorfor han hadde gjort dette,
svarte han:
— Jo. ser De, konduktør, kona
mi falt av toget, og hun hadde
billetten min!

PORSGRUMD METALUERK fl.S

Kretsturnstevnet for Barn 1958
Turngruppa er i stadig aktivitet.
Like sikkert som blåveisen kom
mer om varen, like sikkert sprin
ger tumene ut i all sin blå prakt
og vil gjeme vise at nå kommer
varen
sommer og sol.
Etter at alle partier har trent
trutt og sikkert hele den lange vin
ter igjennom, og gruppa i sin hel
het har arrangert forskjellige tilstelninger for a bedre økonomien,
står de na i ferd med å delta i store
og mindre stevner. En tropp av
damene har deltatt i Konkuransetiim i Odd Turnhall, og en pikeiropp har deltatt i K. M. for piker
i Dalen, Brevik.
Gruppa er forøvrig i fullt arbei
de med å arrangere arets Barnetumstevne på Pors Stadion. Man
regner med at ca. 1300 barn vil
delta, og i tillegg har vi utsikter
ul å fa besøk av Tøiens barneturnere. Det skulle da bli anledning
ti! a se dem i en ekstra oppvisning
og vi tror at dette skulle bli et
populært innslag.
Så får vi da håpe og tror at vær
gudene står oss bi. slik at dagen
som blir den 25, mai må bli vel
lykket og til glede for såvell del
takere som seere.

Konkurranseturn for gutter blir
avviklet i Høgre Skoles Gymna
stikksal den 24. mai.
Når na -Pors Turneruppe- na skal

arrangere sitt forste Barnelumstevnc
her pa Vestsiden er det forståelig

at det trengs mye og god hjelp også
fra de øvrige medlemmer av Idretts

foreningen Pors.
Vi vil derfor be dere vennligst,
nar dere blir spurt: Still dere villige
og gjor den hjelp dere kan i de for
skjellige komiteer dere da eventuelt

blir satt inn i.
La oss ga fram
for on felles sak!

La våre jenteturnere
og guttetumere fa se at:

-PORSERNE- kan hvis de vil!

Årsmote
SKIGRUPPA
avholder sitt årsmote onsdag 14.
mai kl. 18 (6) i klubbhuset. Etter
årsmøtet blir det spiseaften med
dans og div. underholdning for
Pors* medlemmer.
Før årsmøtet kl. 16 (4) blir det
avslutning for junioravdelingen,
med premieutdeling og film.
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Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

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

Tlf. (03) 5549 22
Porsgrunn

S\

Intervju nr. 1 - 3/89

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

KNARDALSTRAND
SLIP & VERFT

Navn: Magne Jensen
.....
Alder: 25 år
i
■
Idrett: Boksing
Yrke: Bilmekaniker
I ’T
.... •....
Hobby: Ingen utenom trenin t;
gen
Fav. mat: Stekt laks
m/rømme
Fav. drikk: Iskald Mack-øl

Gå til

PORSGRUNN - Tlf. 550666

4S

Salg - Serviceverksted
reservedeler
for

en *

Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

VOLVO
PENTA

Alfred Sport

A
S

e

A

AMERT/^pen/

Telefon 551404 - Porsgrunn

FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS
i

Brødrene Karlsen

[

I

Y

Skien, tlf. 52 0903 - Porsgrunn, tlf. 55 07 79 - Brevik, tlf. 97 04 54

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon: 55 0409 - Porsgrunn

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

/yJORGEN ?

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

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

NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (03) 59 5888

Porsgrunns Auto 7S
Vallermyrene
Aut. Ford-forhandler

Tlf. 55 11 50

REHEX

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

*

■'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hvor lenge har du holdt på?
I snart 4 sesonger.
Hvorfor valgte du denne idretten?
Vel, broren min holdt litt på med
boksing, og jeg syntes det så gøy
ut. Men det er først etter at jeg flyt
tet hit, at jeg for alvor begynte med
sporten.
Nevn noen positive evt. negative
sider ved idretten din?
For det første holder man seg i
form både fysisk og psykisk. Der
nest er det et viktig sosialt nett
verk. Dessuten treffer man en
mengde mennesker. Jeg ser bare
positive og ingen negative sider
ved denne idretten.
Hvilke personer har betydd mest
^^r deg i din sportslige utvikling?
uet tror jeg må bli Thor Skarnes.
Han har trent meg siden jeg kom
hit.
Har du noen forbilder?
Nei, ingen spesielle.
Hvilke resultater har du oppnådd
pr. d.d.?
Totalt 18 kamper - hvorav 14 seiere
og 4 tap.
Hvilke mål har du satt deg?
Å vinne 1 NM gull for senior er mitt
mål.
Er det noe du kunne tenke deg å
forandre i treningssituasjonen?
Nei, ikke det jeg vet. Jeg er fornøyd
med tingene slik de er nå.
Tror du det finnes dopingbrukere i
ditt idrettslige miljø?
^tei, blandt oss boksere er det insom bruker dopingmidler.
Har du noe på hjertet som du vil
dele med andre. F.eks. refleksjo
ner om idrettsmiljøet generelt?

- •
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Ikke annet enn at vi gjeme skulle
ha et bedre treningslokale. Særlig
luftforholdene er dårlige her hvor
vi trener. Selvsavt hadde et enda
større og bedre utrustet trenings
lokale stått høyt på ønskelisten.
Utover dette har jeg ikke noe spe
sielt på hjertet.

Og med dette avslutter vi vår sam
tale med Magne Jensen. En sym
patisk mann, som sa farvel til Kjøl
lefjord i Finnmark for å gjøre Tele
marking av seg.
Vi takker for at vi fikk forstyrre
midt i treningen, og ønsker lykke til.
videre.
Wenche

8
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Mine tanker om Pors.oo
Nå har undertegnede jobbet en
stund i håndballgruppa. Det er en
gruppe i utrolig vekst, og det er et
kjempefint miljø. Mange herlige
unger som gjør en god figur på ba
nen, og for ikke å snakke om dame
laget som kjemper i toppen i 3 divi
sjon. En takk til «Kokki» og jente
ne som gjør en kjempeinnsats.

Da jeg som medlem i økonomiut
valget i de foregående 2 år sender
dette til Porsbladet, er det fordi jeg
sitter med så mange tanker som
kanskje kan være til ettertanke for
noen og enhver. Det er ikke å stikke
under en stol at det har vært og er
økonomiske problemer i Pors håndballgr.» men vi er en gjeng med en
tusiaster som har kjempet oss igjen
nom denne sesongen med loddsalg,
bingo, kakelotteri på P.P-senteret,
og kafeteria på Pors under fotball
kampene med nystekte vafler og
kaffe. Dette har vi tilsammen fått
inn ganske betydelige summer på
som vi kan drive vår gruppe med.
Et spørsmål til fotballgruppa:
Hvorfor er dere så avvisende mot
oss i håndballgruppa?
Eks. 1.
Håndballgruppa har kafeteria på
Pors under A-lagets fotballkamper i
det gamle klubbhuset med nystekte
vafler og kaffe. Noe vi tjener noen
hundrelapper på hver gang, og som
er utrolig gode penger å ta med for
oss. Vi har spurt speaker gang på
gang om han kan reklamere litt for
oss i pausen, men vi har aldri hørt
noe. Sist dette skjedde var på kam
pen mellom Pors/Rosenborg, da
jeg etter kampen konfronterte spea
ker med dette, fikk jeg til svar at det
var bevisst at han ikke opplyste om
dette
Takk skal du ha for det. Vær klar
over en ting fotballentusiaster: Vi
har blitt spurt av hovedforeningen
om å ha ansvaret for dette. Det er
ikke noe vi har tatt oss til uten tilla
telse. Du behøver ikke engang nev-

ne at inntekten går til håndballgrup
pa, hvis du føler at dette er et pro
blem.

Eks. 2.
Vi sitter på P.P-senteret med kake
lotteri. Etter en del ganger der nede
oppdager vi at det er en viss klan i
fotballavdelingen som ikke fordrar
å kjøpe lodd av håndballgr. En del
av dere går rett forbi, mens andre
slenger bort en tier med en lite pas
sende kommentar. Vi forstår godt
at dere ikke har lyst til å kjøpe. Det
te gjelder heldigvis langt fra alle,
men en del av den «harde kjerne» i
fotballavd.

Takk til alle dere andre som støt
ter håndballgruppa, og alle andre
mindre grupper i Pors. Vi trenger
sårt disse kronene.
Hvorfor er det slik?????
Skal alle vi medlemmene i andre
grupper boikotte fotballgr. og la
være å hjelpe og støtte hverandre?
Kan det være dette dere mener?
Skal si at det frister meg utrolig.
På årsmøte 1988 i håndballgrup
pa, ble det av formann i hovedfore
ningen presisert at vi ikke skulle
lage splid gruppene imellom. Det
var på bakgrunn av noe som ble
sagt på dette møtet. Hvorfor ikke ta
slike ting opp på fotballens årsmø
ter også?? Er det bare håndball
gruppa som skal ta imot kritikk??
Jeg føler ihvertfall at i den situasjo
nen jeg har vært i har det vært mye
kritikk fra hovedstyret. Jeg finner
igrunnen dette merkelig, da jeg i
vinter gikk på selvtillitskurs på Pors
med Duddi som instruktør. Vi lærte
der at vi skulle være positive, gi
hverandre en oppmuntring av og til.
Jeg kan ikke si det har vært mye
oppmuntring å spore fra hovedfore
ningen. Beviset på respekten for
håndballgruppa fikk vi på vår 20års jubileumsfest, hvor ikke det var
en eneste representant fra hovedsty
ret. Det var visst noen problemr

r
VELLYKKET ULLEPUTT-TURNERING

med innbydelsen var unnskyldnin
gen, men det er rart at kretsen had
de forstått innbydelsen som de mot
tok, og som silte med en represen
tant som overrakte blomster. Tusen
takk, det var hyggelig at vi blir re
spektert noen steder.

F
/

...

Jeg kan ikke annet enn å forun
dre meg. Fotballgruppa hadde fest
m/cabaret lørdag 15.4.89. Da had
de formann i hovedstyret fått en
innbydelse som var forståelig....
Men... det var jo fotballen som arrangerte, så da så....... Denne Ca- V
baret var forøvrig en alle tiders fest,
og Gressenkene hadde gjort en
kjempejobb. Takk til dere som set
ter igang et slikt tiltak. Flott gjort
jenter, fortsett med dette.

:
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Til slutt vil jeg presisere at dette
er mine tanker. Jeg snakker ikke på
vegne av håndballgruppa. Jeg har
gått ut av styret for en stund, men
det er dermed ikke sagt at jeg ikke
stiller meg til disposisjon for denne
gruppen. Vi er en fin gjeng som job
ber godt sammen, og ser framover.
En gruppe i vekst. Jeg er glad at vi
har så mye positivt som skjer på
håndballbanen, det får oss til å fort
sette dette slit tross all motgang.

&

Til slutt:
LA OSS STÅ SAMMEN I PORS.
Ragnhild Kassen

T

1

17. 18. juni arrangerte den lille
klubben Sørfjell fra Eydehavn
gmn sommerturnering for 4.
gang. Turneringen dekket de
fem lille- og minigutt årgangene
1977-81. I år deltok 149 lag for
delt på 38 klubber fra Hønefoss
til Stavanger. Pors 1978-lag del
tok som eneste representanter
fra Telemark (!)
Turneringen har vokst så
raskt at den har sprengt Sør fjells
banekapasitet og nå arrangeres
den på fem ulike anlegg i
Eydehavn/ Tromøya området.
Dette gjør at en som deltaker
ikke merker det yrende livet som
er f.eks. på Pors/TAs turnering,
^nda Sørfjellturneringen er 2
9/2 gang så stor.
Arrangementsmessig hadde
Sørfjell et godt grep på alle deta
ljene, og særlig kamp-program

og informasjonshefet var ek
semplarisk. Alle kamper ble
spilt 2x9 minutter, og et opp
sett med kamptidspunktene
plassert tett og en lang pause
hver dag, gjrde det mulig å kom
binere fotballen med sørlandsferie på sitt beste. Turneringen er
meget «familievennlig» og det
teller jo også når en skal vurdere
de forskjellige cup-tilbudene ne
ste år. Er man ute i god tid, er
det mulig å leie plass på Hove
leir på Tromøya, men overnat
ting på skoler som i år fungerer
også bra. Årets lag fra Pors vil
gjerne tilbake neste år, og bør
da få følge av flere.
God Pors innsats.
Så til det sportslige. Lilleputt 2.
avdelingen besto av 41 lag på 6
puljer. Pors vant pulje F med
følgende resultater:

Pors - Våg D 2-0, Pors
-Trauma B 3 -1, Pors - Hedrum
1 - 0, Pors Sørfjell 3 -0, Pors
-Strømsgodset 4 - 0.

Til sluttspill gikk:
Store Bergan, Vidar B, og
Liv/Fossekallen (pulje A) og
Runar, Stag og Pors. (Pulje B).
Pors tapte ergelig 2 - 3 mot Ru
nar etter 2 - 0 ved pause. Mot et
meget godt Stag-lag ble det tap
0-4. Runar vant bronsefinalen
1 -0 over Store Bergan og Stag
gikk til topps med 3 - 0 over
Liv/Fossekallen. Delt 5. plass
av 41 lag er bra og bedre enn hva
både de flinke laglederne Harald
Lausund/Tor Norling og gutta
sjøl hadde håpet på forhånd. Og
neste år går det vel et nytt tog?
Olav Lundesgaard
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Årsberetning for

BOKSEGRUPPA
1988 - 1989

Styret har i perioden bestått av: hjelp av Stig Asdahl og Øistein
Formann: Erik Johansen, Vise- Henriksen. Vi retter en takk til
form.: Stig Asdahl, Kasserer: alle tre.
Frank Jørgensen, Sekretær:
På Vestsiden skole har Bjarne
Tom Lund, Styremedl.: Terje Olsen gjort en meget god jobb
Hansen og Wilhelm Karlsen.
med de yngste utøverne, noe vi
håper han vil fortsette med.
Det har i perioden vært av
Følgende utøvere ble kåret til
holdt 9 styremøter, samt endel
tlf. møter. Ikke alle styremed beste bokser i sine klasser:
Beste ungdom: Steffen Botlemmene har deltatt på alle mø
tene. Dette bør rettes på neste ten.
Beste junior: Jørn Johnsen
sesong.
Beste senior: Magne Jensen
Sportslig har denne sesongen Vi gratulerer,
vært god. Det samme kan man
Så noen ord til våre utøvere.
ikke si om den økonomiske situ
asjon, men takket være våre Ka- Dere har vært flinke til å trene,
feteriadamer, har det vært mu og vi håper at dette fortsetter
lig å sende våre utøvere til stev også neste sesong. Det er kun
ner både i Norge og utlandet, ved trening man kan oppnå be
dre resultater. Styret takker dere
med tildels gode resultater.
for innsatsen og ønsker lykke til
videre.
Våre utøvere har bevist denne
sesongen at man kommer lengst
På kurs/utdannings-siden vil
med teknisk boksing, noe de vi nevne at Stig Asdahl har vært
mange seiere er et bevis på.

inne til eksamen, og er nå
B-trener i Forbundets regi.
Som dommere har vi Thor
Skarnes kretsdommer og Erik
Johansen forbundsdommer.

Andre verv: Erik Johansen er
viseformann i NBF’s Appellutvalg. Her er Thor Skarnes vara
mann.

r

Vi vil også nevne at Erik Jo
hansen ble tildelt NBF’s fortje
nestemedalje i forbindelse med
NM jr. her i Porsgrunn.
Et hjertesukk til slutt: Vi hå
per at alle medlemmene vil være
med på å skaffe boksegruppa en
bedre økonomi neste år. Da blir
det så mye lettere å drive grup
pa.

«f»

Erik Johansen/Wenche Bekkeh

— Mål!

en skam

Boksegruppa arrangerte NM
for junior, som etter alles me
ning ble gjennomført på en ut
merket måte. Vi ønsker her å
rette en stor takk til de andre
gruppene som hjelp oss for å få
dette i havn.
Senere, på slutten av sesongen
arrangerte vi et int. stevne i
Down Town. Nok en gang ble
stevnet en sportslig suksess,
mens det økonomiske ble et sor
gens kapittel. Alle våre utøvere
som deltok gjorde en fin inn
sats.

fyr laget

/

\'.v/

fSenteret

-etgodt sted
å handle

PORS FOTBALLAVDELING

SANT

idrett uten

alkohol

Thor Skarnes er trener, (på
sin 30. sesong) og har hatt god

i

Pors fotballavdellng 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.

GAMLE KLIPP
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— gamle klipp — GAMLE KLIPP — GAMLE KLIPP

Nr. 3

1969

,<>00^0'

Boksere på
treningsØeår
i Polen

KOM IFORM
VESTSIDEN SKOLE’s GYMSAL
Mandag:
Foreldre/bam
Gutter/jenter app.tum
fra 7 år og oppover
Gutter fra 7 år og oppover
Trim for godt voksne ....
Damer mosjon
Damer mosjon

kl. 16.45

.
.
.
.
.

kl. 16.30
kl. 17.30
kl. 18.00
kl. 18.30
kl. 20.00

Vi reiste fra Fredrikstad den
19.08.89 og turen gikk med buss gjen
nom Sverige til Ystad. Videre med fer
ge til Swinemunde, og så med buss t^^
Warsawa.
W'
To ganger pr. dag var det trening
med polske boksere. Treningsmetode
ne var ganske likt med det vi har her
hjemme. Både boksere og trenere i Po
len var av topp kvalitet.

Tirsdag:

Jenter 9—12 år .....................
Jenter 12—16 år
Trampett gutter/jenter
fra 13 år og oppover....
Mosjon damer/herrer
Torsdag:
Nøster gutter^enter 4—6 år ....
Jenter 9—12 år
Jenter 12—16 år
Aerobic

kl. 16.30

kl. 17.15
kl. 18.00
kl. 19.00

kl. 16.30
kl. 17.15
kl. 18.00

kl. 19.45

Påmeldingogbetaling vedframmøt^Spø^mål på tlf. 59 5^63^ J

I tillegg til treningen fikk vi også tid
til en rundtur, hvor vi besøkte et gam
melt slott, og et krigsmuseum. Vi ble
godt behandlet av alle i Polen, hvor det
også var veldig billig. Kr. 15,- for en
luksus middag på den beste restaurant
og kr. 0,50 for en coca cola.

Turen var meget vellykket, og vi
hadde det fint i de 10 dagene trenings
leiren varte. Gjenvisitten i 1990 glede^
vi oss til. Vi takker for at vi ble tatt
og vi har blitt enda mer motivert til
innsats her hjemme.
Hilsen Jørn og Stig

på. £.undetan.yen

-Ir M. Ujellum
orholdcne i samfunnet

u.vikler

alle. Det har allerede

snakket

o n gang tidligere i historien. En

Etter en invitasjon fra Fredrikstad Bk
til IF Pors Boksegruppe, ble Stig
Amundsen og Jørn Johnsen tatt ut til å
representere vår klubb på en trenings
leir i Polen.

Seniarf.au.yet

Fritidsproblemer og idrett
eg i var tid mod større fart enn

1

24. årgang

om

i årevis vært

store fritidsproblem

for dc unge. En ekstra fridag i
uka vil selvfølgelig øke dette pro-

:ktig side ved denne prosessen er

ieinied større fritid bade for voks-

bkmet fur mange.

Lur
holdt

ikke

lenge siden ble det

årsmøte

i

Lensmennenes

Landsorganisasjon.

Formannen i

organisasjonen uttalte da at det
er klar sammenheng mellom den

,e og barn.

gledelige lille kriminalitet hos barn

I mange etater er lørdagsfri alle-

Lediggang

mk gjennomført, og den tid er

or

roten

til

alt

°K ungdom i det norske bygdesam

v. | ikke langt borte da de aller

vondt • sa de gamle, Do satte nok
saken «på spissen* med et slikt

funnet

og

den virksomhet ung

fleste mennesker i vårt land bare

doms-

ug

idrettsorganisasjonene

ordtak, men sannheten i det er li

driver

arbeider 5 dager i uka. Fra begyn

kevel ikke til å komme forbi.

nelsen

av

neste skoleår har vi

sannsynligvis f. eks 5 dagers sko
leuke i var kommune.

Vi ser selvfølgelig med glede pa

Denne

påstand

stemmer også

De unge trenger oppgaver Og
ansvar også i den tida dc er fn
fra sitt egentlige arbeid, Spørs

overens med synspunktene tidlige

målet er om vi makter å gi dem

skriftlig og muntlig.

re fengselsprest Guldvåg har kom
met med gjentatte ganger både

at samfunnet nå har råd til a gi

nyttige og utviklende tilbud. Der

La dette være en spore til in

sine borgere større fritid enn før

som ikke hjemmene og samfunnet

tensivering av vårt idrettsarbeid

Men ikke alle foreldre ser BARE

klarer dette, kan større fritid kom

og til ettertanke for dc bevil-

med glede fran til at barn og ung

me til å bli mer til skade enn til

ginde myndigheter i stat og kom

dom onart vil lå en hel dag ekstra

gavn for bade denne og hin

muner hver gang spørsmålet om

fritid i tillegg til det de hadde

støtte til idrettsarbeidet er oppe til
I denne sammenheng er det bå

tidligere.
For mange foreldre vil det nok

de gledelig og oppmuntrende at

ikke by pa noe vesentlig problem

det i dag er allment anerkjent i

øm barna deres far lengre fritid.

vide kretser at et av de beste mid

Dc har kanskje både evner og mu

ler vi rår over til å hindre feil-

ligheter til å aktivisere dom i nyt

utvikling blant de unge, er det id

tig leid Men det er ikke slik for

rettstilbudet vi kan gi dem.

PORS

BLADET

DEN SORTE
MANN

drøfting.

En speaiell hilsen
vil vi sende til de av våre med
lemmer som er syke, og ønsker
at de snart må bli friske igjen
for atter å tre inn hvor de savnes.
Det være seg på arbeidsplassen
eller i kameratflokken. God bed

ring!

Ilt em kjenner ikke den sorte mann

KLUBBMERKET VÅRT!

som leder fotballspillet?

Det vilie være hyggelig om flere
ville bære klubbens merke! Dere
kan nå få kjøpt det for kr. 7,50
av Asbjørn Wennerød eller. hos

Ingen er sd utskjelt som han for ofte

del rent ille'

En fullsatt buss med scniorlaugmcdlemmcr og andre innbudte
satif fredag 14. april kursen for
Lundotangen Bryggeri i Skien der
man skulle være bryggcriets gjes
ter. Under disponentens ledelse
ble man vist rundt i bryggeriet,
og fikk i ord og selvsyn se hvor
dan ølet ble til. En interessant
opplevelse- Etter omvisningen sam
let man seg i kantinen der man
ble budt på smørbrød — og selv
sagt øl. Ja, man kunne drikke så
mye man kunne svelge. Det er
ikke hver dag man kommer i slikt
«smørøye*, og at dette ga mer
smak var det bare en mening om.
Og som disponenten uttrykte det:
- dere er velkommen igjen, vi
har mer ol å by på».

gullsmed Ystad.

2)amecpkup.p,a
«mat ukjent måt»
Tirsdag 6. juni reiste ca. 30 stk.
am damegruppas medlemmer på
busstur «mot ukjent mål». Kl. 18
tok vi farvel med Vestsiden og
turen begynte. Først kjørte vi
rundt omkring her i distriktet, så
bar det mot Vestfold, så rundt
omkring der borte en stund. Gjettekonkurransen gikk livlig. Vi
skulle nemlig gjette på hvor vi
havnet. Det var ikke lett for vi
ble kjørt så mye rundt- Men like
vel, 12 av damene traff rett i blin
ken, det ble Park Hotell i Sande
fjord. Og der ble det servert mid
dag og kaffe. Vi ble der resten av
kvelden og hygget oss med dans
og morro. Kl- 24,30 var det oppLrudd. Og turen gikk da rett hjem
til Vestsiden som var enden på en
alle tiders tur -mot ukjent mål».

SMILEBÅNDET
- Det er trist å se hvordan for
eldrene etter hvert kommer til å
ligne sine barn.

PODSt.

en dummer er blitt trua
SVEISE- OG MEK. VERKSTED - TLF. 51 UT

og falt liblengl disse ord:

1" n

I 't med dommer'n - inn med kua

fra ,1 ilddni blanda kor!

SKRIV!

Tclpcr el lag. hiis '.ky/d

Brødr. Karlsen

det?

BLIKKENSLAGERVERKSTED

/a vi hører del hele sommern.

Jeg sier det igjen og igjen, nå må
gruppene skjerpe seg. Redaksjonen
mangler stoff, det går altfor tregt å
få inn stoff. SKRIV!

.e»-lun 50 VM

Spillerne — nei da. akk o re
< el rfølgelig er del dommer n'

lilir det it/i'1 f<" hjemmelage'

Mo^ne Johansen

holder patriotene tett.

(Stoff til julenummeret må være re
daksjonen i hende 25. nov.)

Ingen !ef>n pd iUl

bi ste dommer de bar tett!:!

Telefon 52 092 — Porsgrunn
Kritiserer jeg deg hver gang som
du kjøper en større husholdnings-

pakning. Anna-Sting?

Bjarne

GRØNNSAKER - FRUKT - SJOKOLADE
Kommisjonær for Norsk Tipping A.>
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Knallåpning av
håndballen (damer)
Pors’ meget unge damelag i 3
div. håndball har fått en meget
god start på årets sesong. Laget
med en gjennomsnitts alder på
18 år, har spilt 3 bortekamper
og står med 6 poeng, det hele begynte med en Stavangertur og
dobbeltkamp mot Voll og Sola,
Lørdag slo de det meget sterke
laget Voll med 6 mål (26-20).

den kampen viste det unge laget
vårt styrke, etter en jevn 1. omg.
slo jentene til med en glimrende
2. omg. og slo Framsteg med 2518. Når dettes leses, har laget
antakelig spilt mot seriens storfavoritt, nemlig Kristiansand
også denne kamp borte??

Vi får bare håpe at dette for
tsetter jenter, jeg tror dere har
Søndag var det kamp mot ny mye å lære fotballgutta!
Bjarne
opprykkede Sola, denne kam
pen vant jentene 19-11. Sønda
gen etter var det nok en borte
kamp, denne gang mot et van
ligvis ett godt hjemmelag, nem
lig Framsteg (Kristiansand), og i

TO aWe
bladets lesere

I

I Porsbladet nr. 2/89 kunngjorde re
daksjonen at den ville ha tips om ak
tuelle intervjuobjekter.
Responsen var dårlig. Så vi prøver
igjen med en oppfordring.
Er det ingen mennesker tilknyttet 1F
Pors, som er verdt et intervju?
Ring oss, gi oss tips. Noen må jo ha
noe på hjertet, som de vil dele med an
dre.

ftM INTER
SPORT

Butikken med
atmosfære og
særpreg

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Kjempeutvalg i gaveartikler

^KI0SrølJ|

■f

■A ★ ★

Storgt. 101

1 forrige nr. av Porsbladet utlyste vi en
konkurranse om å lage logoer til grup
pene. Responsen har vært..... lik null.
Ikke el forslag har vi fått inn.
g
Dette er da merkelig.
Folk Hest har alltid en mening om et og
annet. Slik er det vel også med lesere
av dette bladet.
Er dere virkelig så fornøyd med
Porsbladet at dere ikke vil ha noen endringer, eller kan del komme av at dere
ikke gidder å engasjere dere.
Vi bare spør.

Ninii];i®[ii:i--isiniil
Butikken i P.P. sentret

STEINAR SKRETVEIT

Tank døgnet rundt med minibank

0G VEGGBEKLEDNING.

Krantransport

Tlf. (03) 59 5912, Mobil 094 51060

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

JERNVARER - MALERVARER
GULV

I toppform
foler den seg som bruker GRUDES!
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og festelige i GRUDEKLÆR

Eneforhandler

F

sr

Vestsiden
Blomsterforretning

inHrfloru

I

!

i

fø

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner (03) 520863 - 524221

SKIEN

BRUK FAGMANNEN

«P

Tlf. (03) 5517 30 - V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

Porsgrunns
2
ledende
sportsbutikker
tilbyr
deg
riktige
produkter
til
riktige
priser
*

På
Meieritorvet
og i
Down Town

KAI TANGEN
Alt i kolonial

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - IN NR AMMING

Komm. for Norsk Tipping

..

GLASSMESTER

OLAF A. THORESEN A/S

PORS SERVICE SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

F

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

HANDELSTORCETSOgj
STORGT.128-PORSGRUNN

IVINTERSPORTI

Olav Lundesgaard

Cf©
G'

v

r« nummes

Vestregt

3900 PORSGRUrø

BJØRNSTAD
Tlf. (03) 552482
NORDENTORGET

blomstersenter

DATATIPPSNG

«BUSSE»

MÅD DET GJELDER
TRYKKSAKER

på Vessia
Tlf. (03) 5517 29

KONTAKT

Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

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

®

felten
HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN
TELEFON (03) 5522 75
TELEFAX (03) 558680

Godt utvalg
i gam og babytøy
0-4 år

Forsikring - Finansiering
Kontakt oss...

Telemark

Assuranse a.s
Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn
Tlf. (03) 55 97 25 - 55 97 26
Kjell Janson - Anders Kassen

Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 5558 93**“***

VI BRINGER Ring telefon (03) 59 69 13

O
ferfgiand
VJp
(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

Myklebust Offsettrykkeri, Porsgrunn

