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Det nærmer seg jul enda en
gang. Og vi kan gå ut av året
1989 med flagget til topps. Det
har skjedd mye bra for fore
ningen. For det første —
A-laget klarte å beholde plas
sen i 2. divisjon. Det gjør at vi
' har sjansen til å opprettholde
^de inntektsmulighetene vi har
"hatt inneværende år. Etter
oppsettet av avdelingen skulle
vi kunne regne med bra publi
kumstilslutning.
Flere av
Vestfold-lagene er kommende
motstandere.
' Det har vel ikke vært mulig å
unngå å se at vi har fått satt
; opp ny tribune i løpet av året.
' Dette er en ny storinevstering
for foreningen, på årsmøtet i
\ januar ble tribunen kalkulert
til 950.000,-. Vi vet enda ikke
, hva sluttbeløpet blir, da det
' gjenstår en del uoppgjort med
[ Fredrikstad Elementfabrikk.
^En del ankepunkter på leve
ringen har vi lagt fram for fir; maet. Men lånet vi opptok på
800.000,- er konvertert, og vi
har betalt ned 150.000,- allere
de. Hovedforeningen
hadde
' forventet at tribunen hadde
' vært behørig plassert på forsi' den av Porsbladet i løpet av
' høsten, men vi har ventet for' gjeves. Noe annet positivt som
har skjedd i løpet av høsten er
at vi har satt i gang
' IDRETTSSKOLE for barn
fra 4 - 10 år. Ungene er delt i 2
i grupper med 1 times trening
i for hver i uka. Skolen er lagt
opp med innslag av forskjelli-

I redaksjonen:
O Bjarne Halvorsen
Gro Jørgensen
Wenche Bekkely
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ge idretter i leksform. Alle
gruppene i foreningen er med
på opplegget og stiller instruk
tører noen ganger hver. I til
legg til våre egne idrettsgrener
har vi også svømming/bading
(på Klyve skole) og friidrett.
Fram til nå har det hele vært
en suksess. Mellom 70 og 80
unger har meldt seg, og det ser
ut til at både unger og foreldre
er svært fornøyd med oppleg
get. Vi håper å kunne følge
opp med en videreføring neste
år — muligens med litt mer
spesialisering for de som er
større, men det avhenger av
om vi får plass i gymnastikk
salen. Idrettsforbundet har
støttet oss med 8000,- til dette
arbeidet, noe som har gitt oss
mulighet til å sende folk på
kurs og kjøpe inn litt utstyr.
Vi tror dette er fremtidens
måte å trekke de yngste inn i
idretten på.
Flere av gruppene våre har av
viklet årsmøter i løpet av hø
sten. Stort sett har det vært
greit å finne villige folk til de
forskjellige vervene, men valg
komiteen har nok slitt mye.
Mesteparten av arbeidet i
idrettsforeninger går med til å
skaffe penger, og det er ikke
alle som synes det er det vik
tigste. Tross alt driver vi med
idrettsaktivitet, og det er gjen
nom den at vi kan være med

på å forhindre at barn og unge
havner i andre mindre ønskeli
ge miljøer. Nå blir det nød
vendig å bruke mye tid på helt
andre ting. Dette er nok et
emne som bør belyses mer en
annen gang.
Årsmøtet 1990 er fastsatt til
mandag 29. januar. 1990 er
også et jubileumsår. Forenin
gen er 85 år, og det vil bli mar
kert. Dette kommer vi tilbake
til. God jul.
Duddi

FRA
REDAKTØREN
Undertegnede takker for
seg, for dette var mitt siste
blad. Nå er det opp til an
dre å overta denne jobben,
så jeg får håpe valg
komiteen finner noen inte
resserte.
Bjarne

i
5

TURNGMJIPPA

Med i toppen igjen
Norgesmesterskapet for ungdom i
boksing ble avholdt i Fredrikstad 11.
og 12. november 1989. Vi var en tropp
for
tre
boksere
og
to
trenere/sekundanter som reiste borto
ver fredag kveld. Det var påmeldt 42
deltagere. Til tross for det lave deltagerantallet, var det god kvalitet på delta
gerne.
Porsbokserne møtte godt forberedt
etter et godt treningsarbeid i høst. Vi
stilte i flg. vektklasser: Morgan Søren
sen 45 kg, Jarle Eie 54 kg og Stig
Amundsen 63,5 kg.
Da vi kom bortover, ble vi innkvar
tert på Victoria Hotell, og gikk tidlig
til sengs. Lørdag morgen møtte vi til
veiing kl. 8.00, spiste frokost og slap
pet av til de innledende kamper begyn
te kl. 14.00. Trenere/sekundanter var
med på trekningen kl. 11.00.
På lørdag møtte Stig-Øyvind Petter
sen, Harstad B.K., som vant denne
klassen i fjor, og da ble kåret til NMs
beste bokser. Stig bokset meget godt,
og kampen ble stoppet i 2. runde, med
Stig som vinner 5-0. Jarle bokset også

på lørdag, og møtte Øystein Wammer,
Trym. Jarle bokset fornuftig, og van
en klar 5-0 seier. Morgan gikk rett til
finalen på walk-over.
På søndag hadde vi dermed tre
mann i finalen. Først ute var Morgan
mot Arne M. Stølan, Trym. Morgan
var best i alle tre runder, og vant med
klare dommerstemmer 5-0. Jarle var
nestemann, og utkjempet en meget
jevn finalekamp mot Øyvind Eggan,
Trym, men sistnevnte knep seieren i et
tekniske bra oppgjør. Stig fikk tøffere
motstand i finalen mot Frank L. Kallevik, Haugesund, men etter en hard og
teknisk god kamp, der Pors-gutten
bokset skolert og effektivt, vant han
5-0. Igjen ble kampen stoppet i 2. run
de.
Stig fikk Forbundspokalen som me
sterskapets beste bokser, og Pors fikk
pokalen for beste klubb med to gull og
en sølv. Vi fikk veldig mye skryt fra
andre klubber for vår teknisk gode
boksing. De var glade for at vi er med i
toppen igjen.
Hilsen Stig Asdahl

Trimfesten til turngruppa ble i år av
holdt lørdag 4. nov. Det meldte seg
svært få deltagere mot det som har
vært tilfelle før. Det var skuffende
både for styret og de som gjerne vil at
trimfesten skal bestå. Vi håper dette er
et forbigående fenomen, og at vi stiller
«mannsterke» neste år. Det ble i år be
stemt at vi skal gå bort fra utkledning,
selv om dette hele tiden har vært frivil’
lig. Så nå må vi alle prøve å stille opp
for fullt neste år - og prøv å få med
dere noen nye også. Trimturen over
Ånnerød er ingen kraftprøve, så ingen
behøver være redd for manglende kon
disjon.
Det neste som skal skje, er vårt jule
møte som følger hovedforeningens
dato, 2. januar, med start kl. 19.00
Årsmøtedato blir denne gangen fr^'

dag 9. februar. Del blir som vanlig fest
etterpå denne kvelden. Håper ALLE
medlemmer møter opp denne dagen,
og at dere får med deres ev. partner på
festen. La oss gjenta suksessen fra i
gjor.
Styret vil ta dette med festene opp til
drøfting: Skal vi ha en fast uke hvert år
for trimfest/årsmøte(-fest) ? f.eks.
trimfest siste lørdag i oktober, og års
fest siste fredag i januar eller første
fredag i februar? Dette vil det bli
orientert nærmere om på julemøtet.
Vi henstiller med dette til unge og el
dre, nye og «gamle» trimmere til å del
ta på de forestående arrangementer.
En henstilling til voksne porsere (over
40 år) = meld dere inn i seniorklubber^
og støtt denne gruppa i Pors.^
j

Er du ca. 55-60 år eller eldre (ingen
øvre aldersgrense), så har vi trimtilbud
til deg, enten du er kvinne eller mann.
Mandager kl. 18.00 trimmer vi i Lillesalen på Vestsiden skole. Det trengs
ingen erfaring for å delta. Det er et ri
melig og trivelig tilbud for å få lea lid
ekstra på KROPPEN. Det er Vivi Ann
Gundersen som er instruktør.
Vel møtt.

Nå nærmer det seg endelig slutten på arbeidet i Porsbakken så
nå
får en håpe vi får snø snart. Slik så bakken ut pr. 22.11.89
Bjarne
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Æme tanker om Pors...
***k-^-.*"****- J- ■

En oppfølging av Ragnhild Kassens
innlegg i forrige nummer av Porsbladet.
Ragnhild begynte med å si at hun
hadde jobbet en stund i håndballgruppa, fortsatte med en ytterst negativ
omtale om fotballen og Hovedforenin
gens formann, og avsluttet med;
La oss stå sammen i Pors!
Mitt innslag til «forretningsorden»
er; La oss gå fra hverandre!
En idrettsforening bygd opp slik vi
har det, har i dag vanskelig for å se fre
mover. 1F Pors har dog hatt og har et
hovedstyre som er oppgaven voksen!
ser de nye stømningene. HovedstywFet har tross mange innspill fra enkelte
hold gjort en kjempejobb. Fordelt

midler og holdt de forskjellige grupper
i «ørene». Fotballavdelingen har fått
sitt for noen år siden. Det er tydeligvis
fortsatt nødvendig for oss og andre
den dag i dag!
Mitt spørsmål er, kan vi fortsette
slik vi har det idag? Hovedforeningen
har bedt om at gruppene skulle sette
opp mål og strategi for å nå disse måle
ne. Fotballen og skigruppa er vel de
eneste som har klart dette. Velkommen
etter!
En rekke klubber har innsett at tiden
er moden til å endre på forholdene.
LSK har gjort det. RBK har gjort det.
Viking har gjort det. Når skal vi tenke
på å diskutere det?
Pors Fotballavdeling har som mål-

Thrond

Trine - Beate Gerd m/flere

Nå må gruppene få overta
medlemstegnkontingenten!
IF Pors strever med å få medlemmer til
foreningen. Det skjønner jeg svært
godt! Hva får en igjen og hvorfor skal
en ha det på den måten det gjøres i
dag?
Mitt forslag til Hovedforeningens
årsmøte vil bli:
Hver enkelt gruppe innkrever med
lemskontingenten. Gruppene betaler
^en avgift på kr. 125,- til Hovedforenin
gen. Dette inkluderer Porsbladet.
Den enkelte gruppe/avdeling får
selv bestemme pris på medlemsskap i
sin gruppe/avdeling. Kartotek må
nødvendigvis oppgis til Hovedforenin
gen hvert år.
Jeg er overbevist om at en da vil øke
medlemstallet i IF Pors. Det er sikkert
flere i f.eks. fotballen/håndballen, ski
gruppa, som kun er interessert i sin
gruppe og ønsker å kanlisere sitt med
lemsskap kun til SIN gruppe.
Det vil også bli en viktig inntektskil
de for den enkelte gruppe. Dette med
fører interesse fra den enkelte
gruppa/avdelingen til å få tak i med
lemmer
nettopp
til
sin
gruppe/avdeling.
At Hovedforening i første omgang
mister en inntektskilde er greitt, men

setting å være med å kjempe i øverste
linje i norsk fotball. Har vi i det hele
tatt muligheter? Med dagens våkne ho
vedstyre, ja!!! Men hva vil fremtiden
vise?
Som kjent ble Viking cupmester 89,
spiller 1. divisjon hockey, i toppen av
håndballen i Norge, klubben har tradisoner med boksingen. Noe for oss?
Skal vi gå fra hverandre?
Siden Ragnhild presenterte det som
«sine tanker» får jeg gjøre det samme!

jeg tror den likevel vil bli en støtte på
sikt.
Det må være feil at enkelte grupper,
som betaler f.eks. kr. 50.- har den
samme rett til å stemme på Hovedfore
ningens årsmøte enn et medlem som
betaler kr. 200.-! Hvis en ikke ser det
urimelige i dette, ja da vet ikke jeg. Vi
får enten ha en likhet for det en driver
med ellers så får det heller være! For
slaget er oversendt!

Til deg som skriver brev og underteg
ner som overskriften viser i et forsøk
på å være anonym maske, er et tydelig
tegn på feighet. Når du i tillegg, kom
mer med trusler i saker du har lite
kjennskap til blir det hele direkte us
makelig.
Kutt ut dette tullet og gjør noe posi
tivt for foreningen vår istedet. Det kan
kanskje passe å minne om et gammelt
ordtak som sier at man ikke skal kaste
stein når man sitter i glasshus?

Hilsen Hans
form, i huskomiteen

Thrond

-et godt sted
å handte

PORS FOTBALLAVDELING

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.
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Match»

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

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

Tlf. (03) 5549 22
Porsgrunn

INTERNASJONALT BOKSESTEVNE
I SKIVE, DANMARK

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

KNARDALSTRAND
SLIP & VERFT

Gå til

PORSGRUNN - Tlf. 550666

sen *

Salg - Serviceverksted
reservedeler
for

Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

VOLVO
PENTA

Alfred Sport

A
S

; MÆfy/KJEOEN/

Telefon 55 1404 - Porsgrunn

FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

I

Brødrene Karlsen

000000000000000,
Skien, tlf. 52 09 03 - Porsgrunn, tlf. 5507 79 - Brevik, tlf. 97 04 54

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon: 55 0409 - Porsgrunn

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER

Porsgrunns Auto A/s

V/JORGEN t
NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (03) 59 5888

får De hos

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

Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 55 11 50

REFLEX

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

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE
VIDEOUTLEIE
Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto

STØTT
VÅRE
ANNONSØRER

f

Pors Bokseklubb hadde skapt forvent siell. Et miljø enhver trener, klubb, mi
ning blant alle bokseinteresserte i den ljøarbeider må misunne Thor.
senere tid.
Vepsebolet stilnet tidlig ned da lør
En ny ung stamme av talenter var dagens første kamper etter veiing skulklare for nye oppgaver i Skive. Under le igang kl. 1000.
Thors kyndige ledelse hadde gruppen
Porsguttas puls var lett stimulert,
gjort rent bord i København en uke i
Øysteins
bror John, var kameramann
forveien.
med video’n på stativ. Moroa kunne
Fredag 3. november var dato for avrei begynne for moro var det.
se i Larvik kl. 0800. Kampklare dro
Nå som kampene er tatt opp på video
^ørn, Vidar, Stig, Magne, Steffen, Jarer det unødig å gå i detaljer, men en del
Øystein og Morgan. Alle var litt delikatesser i oppvisning av ren bok
spente på været idet det var meldt stiv
sing, gav de forventede resultatene.
kuling.
Pors satte spor etter seg.
Etter en del fomling i menneskemyldeVi merket fort at våre supportere var
ret fant vi oss tilrette i liggestolene på best med fyldige gode kommentarer,
toppen. Været virket bra og vi som var
mens danskenes tilrop sort sett var be
trette fikk slappe godt av, mens noen grenset til «kom nu», altså fattig bok
var på kino. Det var en sjøsterk gjeng sespråk.
som rullet ut fra bildekket i FredriksNorge, altså Pors BK, var på vei til å
havn med retning Skive ca. 16 mil sydvest. Vi brukte 2 biler; en liten buss og hevde seg i en stor internasjonal turne
en personbil som Øystein og underteg- ring.
nede kjørte. Vi var nedlesset med ba
Lørdag kveld kunne vi notere 4 seiegasje, men turen gikk unna på 1 time re til oss. Øystein fikk ingen motstan
og 40 min.
der, så han ble medhjelper ringside. En
Vel fremme i Skive etter samling var oppgave han mestret godt sammen
det servering, og det var en disiplinert med Thor.
gjeng som gikk til bords, for nå gjaldt
Om kvelden kom behagelig lett opti
for enkelte å passe vekta.
misme i flokken, fornøyde med dagens
Atmosfæren var god, og for meg gullbragd. Allikevel var det mer å hen
som var ny i miljøet, var det gøy å se at te på søndag. Etter kort besøk på
Thor var godt kjent blant kollegaer i byen, hygget laget seg på skolen til disde tilstrømmende klubbene, og han corytmer sammen med en del av arrannøt tydeligvis stor anerkjennelse. Det gørenes yngre medhjelpere.
gikk opp for meg at Pors var noe mer
Det ble igjen stille på rommet etter
enn et klubbnavn i Telemark. Klubbe en del bokseprat. Søndag dro vi tidlig
ne var innkvartert i klasserom som var til byen og fikk handlet matvarer gjen
ryddet for anledningen. Selve bokse- nom en lokal kontakt Thor hadde.
stevnet skulle gå i skolens store moder Snakk om service!
ne gymnastikksal.
Vel tilbake i god tid før kampstart
Selvfølgelig er boksing en solosport, kl. 1000. Finpuss, sjekk av utstyr m.m.
men det betyr ikke at de mangler la Her skulle ingenting overlates til tilfel
gånd. Den omsorg, tilrettevisning og dighetene.
~...........__ ...........
~
Breefingen
med Thor er
behjelpelighet som gutta viser hveran- gjennomtenkt, resepten for den enkeldre må du lete lenge
etter i mangea oså te ^lir mottatt med respekt. Selv om en
i
kalte lagidretter, med all respekt for lun undertone av fleip og humor følger
disse.
med, skjønner alle at nå er det alvor.
Altså helt tydelig at interessen er stor Men den sammensetningen kjenner vi
for hverandres fremgang var helt spe- jo igjen fra treninga.

Ankomsten til gjengen med Pors BK
på trøya går ikke upåaktet hen i den
store salen av bokseentusiaster. Gårs
dagens oppvisning står ennå sterkt i
minne hos publikum.

Høyt potensiale, og en vinner i ma
gen har bygd seg opp gjennom svette
og slit under fagmannens tilsyn. Te
knikk, styrke, innsikt, psyke, kondis
komprimert til tre runder.De måler
hverandre, psyken holder, vi kommer
fra en tradisjonell klubb med boksekunnskaper på høyt plan, det holder.

Først ut er Morgan, innbitt, dansken
litt åpen, smell i hansken, utbokset et
ter 1 Vi min. Seieren smakte godt.
Gullrushet har begynt.

Neste mann til barbering. Vidar ny
delig boksing, aldri i tvil — ny gull.
Stig, god boksing, klar seier 5-0. Jørn
møtte like godt mannen i vekta over.
Herlig teknisk boksing, 5-0, ny gull.
Jarle og Magne, god boksing.
Vi skullle rekke fergen i Fredrikshavn kl. 1330, og det så ut som det
hadde influert på tempo i ringen. En
verdig og fin bokseturnering var avvik
let, en fin oppkjøring før vårt NM for
ungdom i Fredrikstad neste helg. Og
som vi alle vet ble vi beste klubb i NM.
Reisen hjem gikk fint, bra vær, be
hagelig og velfortjent avslappet. Thor
så frem til møte med pressen. Stall
Skarnes har vært på gullrush.

Ragnar Sørensen
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Dengang Per satte utfor hoppkMiteB

o o

Mimring fra benken på «vessia»

I

Tekst: Gro Jørgensen

Det er lenge siden han prøvde
hoppskia nå, men det skal ikke
ha falt mange snøkorn før gamlekara på benken utenfor PPsenteret mimrer om Per Johansens storhetstid på hoppskia. En
rekke flotte plasseringer har han
å se tilbake på - og en «drøss»
med hjernerystelser. Å sette utfor stupbratte bakker i ei tid lenge før hjelmens oppfinnelse, var
ensbetydende med at det gikk
hardt utover hodet av og til.
Storhopperen fra Pors er også
en av Vestsidens usvikelige patrioter.

- Jeg har aldri hatt planer om å stuer, sponsorpenger eller flotte
flytte fra Vestsiden. Her er det skidrakter noe en krevde. I is
bra å bo.
kalde kuldegrader var det å ven- Hender det at du passerer brua te i strekkbukse på tur til å foreover til østsiden?
ta neste hopp. Noen penger til
-- Nei, det er sjelden, hvorfor utstyr fikk de riktignok av mo
skal jeg nå det?
derklubben Pors, samt skikret
sen, men utstyrshysteriet var
Premier og strekkebukse
ikke påbegynt dengang. Ved si
Premier på hylla og bilder av en den av hoppsporten opplevde
stram hopper i strekkbukse Per også en tøff tid i familien.
hjemme på veggen i Stranda, - Vi kom fra Sauda til Tollnes på
forteller sitt om de årene Per Jo- slutten av 1. verdenskrig. Da var
hansen satset på hoppsporten. jeg et år gammel. Far fulgte an
Han starta i begynnelsen av leggsarbeid
~_________
_____
som
smed, han hadtredveåra og holdt på fram til de de forøvrig egen smie på Tollnes
første årene etter krigen.
da vi flyttet dit. Jeg og mine fire
I de årene var verken varme- søsken begynte på Klyve skole

1

og det gikk greit fram til det
kom dårlige tider, forteller Per
som sammen
med familien
måt---~
-------- ----—■
te flytte fra «gård og grunn» på
Tollnes til Venstøp i Gjerpen.
.
I
-22 ble familiens løsning at far
skulle dra til Canada. Formålet
var at han skulle sørge for å få
familien over når han hadde
oppnådd velstand «over there»,
men slik skulle det ikke gå. Fa
milien hørte fra han med jevne
mellomrom fra til -37, men så
var det slutt. Tross flere forsøk
lot han seg aldri oppspore.
- Senere flyttet vi tilbake til Toll
nes, og der bodde vi flere steder.
^et var harde tak for oss alle, og
™ mange fritidssysler drev jeg
ikke med. Men så som 13-åring
begynte jeg så smått med ski
renn. Jeg husker det første
- det var på Stathelle med en
drøss med unger, forteller Per
som jobba hos bøndene hele
sommeren og sparte penger til
sine første ski.

Talent
Og talent viste han allerede da.
Det ble 1. plass og ekstrapremie
for lengste hopp. Senere ble det
Rugtvedtkollen og her satte han
fckord med 50 meter. Den gam
le var på 48,5 meter. Per var
med i gutterenn i distriktet som
Skotfoss, Skien og Eidanger.
Han husker også skibakken fra
St. Hansåsen, der vanntårnet
står i dag. Problemet var imid
lertid at han var for ung til å del
ta i renn utenom gutteklassen,
han var ikke gammel nok. Men
Per ville prøve seg i større bak
ker og han stilte opp i alle renn.
Noen ganger fikk han være
med, andre ganger ikke.
Hans ønske om større bakker
fikk Harald Dyrås, dengang formann i skigruppa i Pors, til å
undersøke om han kunne få
hoppe i rennet i Vikersund. Det

ffikk
” ’ *han, og vant 1. plass i juniorklassen. Én Pott prestasjon. I
1 " står pokalen fra den gang,
hylla
beviset på at han hoppa 75 og
82,5 meter.

Til sjøs.
Som 20-åring dro Per til sjøs.
Arbeidsledighet i Porsgrunn var
årsaken, og som dekksgutt møn
stret han på i Langesundsbukta
på en båt som hadde kurs mot
Canada. Senere avanserte han
til kollalemper eller fyrbøter.
Men sjølivet i varme farvann
var ikke noe for unggutten som
likte snø og kulde. I -38 var han
tilbake og ble da uttatt til Hol
menkollen for første gang.
Uheldig nok datt han i selve
Holmenkollen, men sammen år
ble det 5. plass i rennet her, som
skulle være uttakningsrenn til
Lathi. Dette var ett av to utta
kningsrenn og i det andre gikk
det dessverre ikke så bra. Det
ble fall og dermed farvel til Finlandstur.
De to Pors-hopperne, Halv
dan Haukedal og Per Johansen,
ble henholdsvis nr. 6 og nr. 10 i
Holmenkollen i -39. Andre lo
kale «hoppstjerner» som var
med i hoppsporten den gang var
Hans og Erik Kårstein fra Lun
de, og Arthur Johnsen fra Skotfoss.
Noen ny sjanse i Holmenkol
len året etter ble det ikke. Det
satte krigen en stopper for. Og i
krigsåra var det få arrangemen
ter, selv om enkelte illegale ble
arrangert. Annonseringen fore
gikk på folkemunne. Første se
songen etter krigen var heller in
gen suksess for Per, han rakk to
renn før han brakk beinet.

Brødrene Ruud i toppen idag?
Men krigen bød iallefall pål ar
for mange arbeidsledige
Ibeid
---- -.
■ i
Porsgrunn. Etterhvert ble det

også giftemål med ei Vessidajente, Edith, og fem barn, Karin,
Marit, Tor, Bernt og Arne kom
til verden. Fram til -48 deltok
Per i hopprenn, men da fant han
ut at det var på tide å trappe
ned, til tross for at han året had
de bevist at han fremdeles kunne
hoppe langt. I et større renn på
Rena fikk han dagens lengste
hopp på 79,5 meter. Den plasse
ringen er blant de tre plasserin
gene Per selv setter høyest fra
sin aktive sportskarriere.
- Det var Rena og så var det 10.
plassen i Holmenkollen og 5.
plassen i uttakningsrennet til
Lathi. Det var nok det beste jeg
oppnådde.
Brødrene Ruud, Birger, Sig
mund og Asbjørn fra Kongsberg
var det de store heltene innen
hoppsporten i Pers tid. Han og
de øvrige hopp-interesserte fulte
ivrig med Ruud-brødrenes tri
umfer. Og Per følger naturligvis
fremdeles med på TV-skjermen
når dagens store hoppere suser
over hoppkanten.
- Hva tror du om kvaliteten på
dagens hoppere kontra dem som
var på topp i din aktive periode?
- Jeg tror ikke menneskemate
riellet var noe dårlige før. Der
som Birger Ruud og Reidar An
dersen hadde vært 20 år i dag, så
er ikke jeg i tvil om at de ville ha
hevdet seg helt i toppen, sier Per
Johansen, som gjerne slår av en
prat om hoppsport, Pors, gamle
Vestsida
eller
Porsgrunnspatriotisme fra benken på Vest
siden.

pimfUL
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HVOR STÅR VI — HVOR GÅR VI?
1989-sesongens resultater er historie.
Den gav oss 26 poeng og fornyet kon
trakt i 2. div.
Vi greide altså å bite oss fast, dette
1. året i 2. div. Klubben hadde en mål
setting om å stabilisere oss i divisjo
nen, det oppnådde vi. For neste år job
ber klubben ut fra en målsetting om å
bli blant de 5 beste. Det betyr nivåheving på alle områder, og er en stor ut
fordring for klubben. Vi tror at vi med
samarbeid, hardt arbeid og flaks kan
være med å kjempe på den øvre delen
av tabellen.
Hva skal vi som trenere forsøke å
forbedre, for å nå disse mål?
- Vi mener at tiden nå er inne for å
konsentrere oss mer om de beste spil
lerne. Forsøke å få en bedre anledning
til samarbeid om utvikling av hver en
kelt spiller.
- Forbedre teknikk.
- Forbedre tempo.
- Treningskamper mot bedre motstan
dere.
Vi føler at det i Pors fotball nå er
skapt et sosialt miljø, kall det gjerne en
plattform, som er solid og veldig bra.
Vi har spillerne som med sitt enga
sjement har skapt trivelige forhold. Vi
har spillernes jenter som ikke sitter og
forventer å bli tilbudt et bra miljø,
men som med sitt «Gressenke» enga
sjement virkelig har bidratt med noe
som er utrolig viktig for klubben i fle
re sammenhenger. Dette er kjempe
fint.
Men en klubb med sportslige ambi
sjoner som vår må, i større grad enn til
nå kanske, se på det sportslige miljøet.
Et sportslig miljø hvor spillerne i større
grad presser hverandre, til tider kon
kurrerer med hverandre for å få det be
ste ut av hver enkelt. Vi skal drive topp
idrett! med alt det fører med seg. Vi
har tatt små skritt i den retning. Men vi
har enda langt å gå.
- Hver enkelt må sette høyere krav til
seg sjøl. (Vi må f.eks. ikke være for
nøyd med bare å være på laget).
- Vi må trene mer, og helst med bedre
kvalitet.
- Vurdere vårt levesett, er det toppidrett verdig?
Skal vi virkelig få effekt ut av dette,
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i fellesskap har funnet tiden inne for
klubbskifte, mener vi han er moden
for større oppgaver.
Peter Aam, tilbake fra Langesund.
Vi ser fram til å se hans sterke sider
som fotballspiller, så får vi håpe at
noen av hans mindre sterke sider kan
forbedres, da har vi med en stor spiller
å gjøre.
Gudmund Soleng, tilbake fra
Urædd. Gudmund er en spillertype vi
trenger. Med sin styrke i 16 m feltet og
sin målteft, blir han en viktig brikke.
Og vi hilser både han og Anne velkommen tilbake.
Tor A. Svartangen som spilte jr. fot
ball i Pors, kommer nå fra Sundjordet
og ønsker å satse på et høyere nivå.
Bra og spennende.
Vi har også jr. spillere som blir seni"Orspillere for neste sesong. Klubben
ønsker å utvikle hver enkelt av dere,
tilbake må dere legge igjen svette og
tålmodighet, og et resultat som dere

ønsker å oppnå bør ikke virke så
fjernt.
Vi vil også benytte anledningen til å
takke de spillerne som nå gir seg på
toppnivå.
Per William, over 400 kamper et
samlingspunkt og en støttespiller i
mange år og i mange sammenhenger,
Espen, langt over 300 kampr for
Pors og som også har vært viktig med
sin erfaring de senere år.
Einar Rossbach med sin kvalitet på
banen og sin erfaring fra 1. div. var
gull verdt de to siste år. Vi ønsker han
nå lykke til i Tromsø, men vi forventer
og ser fram til både han og Anne kom
mer tilbake ved en senere anledning.
Vi er veldig glad for at de som nå går
av for «aldersgrense» fortsatt vil virke
i klubben. Vi må nok bli flinkere med
rekrutteringen til både ledere og trene
re. Og la den rekrutteringen gjerne
komme fra personer med spillerbakgrunn.

Og med et antall spillere vi nå rår
over håper vi at dette skal bli lettere i
framtida.
Vi satser nå på at rekruttlaget får an
ledning til å sille i 5. divisjon. En større
utfordring for våre nest beste spillere.
Og en fortjent utfordring. Vi tror at
dette kan være med å gjøre disse til
enda bedre spillere. Og til høyere nivå
vi får på denne vår plattform, til lettere
og bedre kan vi rekuttere spillere til
vårt A-lag.
Dette var noen av de tanker og mål
settinger vi har foran 90-sesongen. Vi
er glad for alle de villige og dyktige
folk som ble valgt på årsmøtet, men
det er nok av oppgaver og vi har plass
til flere.
Så får vi alle forsøke å jage hveran
dre til stadig høyere prestasjoner,
sportslig som administrativt.
Med sportslig hilsen Jan og Lars B.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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må forholdene over tid bli lagt enda
bedre til rette.
- er det å kjøpe treningstid for spillerne
vegen å gå?
- vi forsøker nå å verve de beste spiller
ne i kretsen, men bør ikke snart tiden
være inne for å forsøke å legge forhol
dene til rette for at vi kan skaffe oss
kvalitetsspillere utenfra vår egen krets?
Tenker på skoleplass, arbeidsplass, bopel osv., ønsker vi det? (Ansette forballspillere)
- få bedre baner, både til trening og
kamper, er det å leie/låne treningsfelt
kamparenaer veien å gå? Kan vi legge
ned enda mer ressurser på de område
ne i framtida?
Her ligger det mange utfordringer
og i den prosessen som må ligge til
grunn for å peke ut vegen, er det viktig
at våre medlemmer engasjerer seg. Og
det blir en prosess hvor spillernes enga
sjement er viktig.
Og når vi kommer inn på spillerne er
det viktig å huske at det er «våre egne»
spillere som er vår viktigste ressurs i
kampen om å nå toppen. Lagets plattform, dere må ta ansvar for å «dra las
set» videre for de yngre spillerne, der
med vil nivået opprettholdes og utvikles videre. Et stort ansvar, javel, men

vi tror dere er oppgavene verdige.
Vi har nå startet arbeidet med å for
søke å strukturere arbeidet med våre
framtidsspillere enda bedre. Vi har sett
nødvendigheten av å verve de beste ta
lentene i kretsen og det viser seg at
mange ser på det sportslige tilbudet
som spennende å få være med på.
Vi skal forsøke å samordne tanker
og filosofi mellom trenere i senior,
gutt og smågutt.
Klubbens popularitet blant andre
lags spillere er kommet via vår posisjon som Telemarks ledende klubb. Og
det er og blir vårt A-lags resultater som
avgjør. Det vil være våre spilleres kva
litet som blir avgjørende. Derfor er vi
glade for de nye
som nå,, sam
. spillerne
.
men med våre egne, vil være med på
våre bestrebelser med å nå toppen i
norsk fotball.
Velkommen til de nye som når dette
skrives er klare for Pors.
Bjørn Setten, keeper fra Gulset. En
ikke lett oppgave å skulle overta for
___ avRossbach,
v«iv
Einar
men av våre rapporter å dømme, skal han ha alle mulighe
ter for å lykkes.
Frode Nicolaisen, Skade. En spiller
vi i flere år har fulgt nøye, og når vi nå
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melt materiell fra grupper og hovedfo
reningen. Materiell som nå er vel for
vart i klubbens arkivrom.
Under utstillingen er det også tenkt
lagt opp til å kjøre «Porsefilmen» om
kveldene. Alt vil bli lagt opp som
«Åpent hus» denne uken, og selvsagt
skal det også bli noe å bite i.
Denne utstillingen, samt filmframvisningen, mener komiteen, burde bli
noe midt i blinken for de riktige
«blåe», og ikke minst for den gamle
garde.
Denne «Porsuka», hvis man kan kal
le den det, avsluttes med en markeringsfest på lørdagen, med forhåpent
1. En historisk «Porsefilm» er under ligvis god oppslutning fra de blåe.
produksjon, og som er planlagt ferdig
ut på vinteren 1990. Tor R. Jensen og 3 Utover dette vil vi markedsføre oss
Øivind Kittilsen arbeider med dette, og over Grenland Radio, Telemarkssengjør ubestritt en kjempejobb. Kasset dinga, samt i lokalpressen når vi kom
ten, som får en spilletid på ca. 2 timer, mer så langt.
skal fortelle fra fotballkamper i 1952,
NM på ski i 1952, turnstevner, samt 4 Enn videre er gruppene bedt om å gi
miljø og arrangementer fra de ulike et av sine arrangementer i 1990, tittel
av Jubileumsarrangement.
grupper, og ikke minst fra arrange
menter i klubbhuset.
5 Det tradisjonelle vårlotteriet, vil

Neste år fyller vi 85 år, og dette skal
naturligvis markeres, om ikke i det
omfang som den gang vi var 75 år.
En komite til å ta seg av markerin
gen, er tatt ut, og består av, Turid
Hiis, Vesla Nordbø, Grethe Hartvigsen, Terje Hansen, Nils Tore Johnsen,
Kjell Steen, Arne Findal, Asbjørn
^^ennerød og Egil Brattberg.
To møter er allerede avholdt, hvor
på det første ble Egil Brattberg valgt til
formann, med Turid Hiis som sekre
tær. Allerede nå har vi gjort oss opp en
formening, om hvordan dette jubileet
skal markeres.

2 Den første uke i mai 1990, vil det i
klubbhuset bli vist en utstilling av gam-

bære navnet Jubileumslotteriet.

*

6 Man innhenter pris på klistremerker,
tenkt plassert f.eks. i bakruter på biler,
som forteller «Pors 85 år».
Dette var en smakebit på hva de blåe
har i vente i 1990, når det gjelder mile
pelen 85 år, som vi skal passere.
Egil

idrett uten

alkohol

_ q;___

■også dagen før!

Id
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Sportslig satsing som aldri før!

La oss gå fra hverandre
Det er sikkert mange av dere som har skal sette foreningens opptjente midler
stusset ved overskriften, men så bok på spille? Neppe!
Ja, men da kjære leser må vi gå fra
stavelig er det kanskje ikke? Likevel er
det grunnlag for å se nærmere på hva hverandre!
dette ville innebære.
Det bør ikke være en eller flere
I Idrettsforbundets lover heter det idrettslag, men derimot en underavde
seg at i en idrettsforening er alle grup ling av IF Pors, men som i bunn og
per ansvarlig for hva en gruppe måtte grunn er uavhengig av de andre grup
gjøre. Det er Hovedforeningens midler per. Ingen andre grupper vil lenger bli
som i første rekke vil bli tatt, siden de dratt med utfor stupet hvis noe galt
enkelte gruppers. Vet vi dette rundt om skulle skje. IF Pors har ingen garanti
i vår omfattende forening?
på at vi fremover klarer å skaffe frem
For bare noen få år siden var fotbal personer, som er villig til å ta et tak for
len svært langt nede. Gjelda var på fellesskapet. Hva da? Skal vi bare ven
nærmere 1,2 millioner kroner! Idag te å se hva som hender? Mitt forslag på
350.000.
Hovedforeningens årsmøte vil derfor
Hadde en den gang ikke fått ledere, bli: Nedsett et utvalg, som hurtigst mu
som var villige til å ta over en slik lig ser på juridisk deling av IF Pors,
gjeld, ville en juridisk vært avhengig der den enkelte avdeling må stå ansvar
av de felles eierinteresser IF Pors måtte lig for sine midler ene og alene. At vi
ha. Klubbhuset er det første som had fortsatt har en paraply-organisasjon
de blitt tatt!
med en Hovedforening på toppen er
Ønsker vi slike tilstander? Ønsker vi helt ok. La oss følge med tiden!
at en tilfeldig valgt gruppe av ledere
Thrond.

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

..A

i
Å
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PORS SERVICE-SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest
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Fotballen har tatt mål av seg til
å kjempe i toppen av norsk fotball. Dette krever topp innsats
ALLE.
av ALLEVåre seniorspillere vil starte
90-sesongen i Fokus Cup i
Skienshallen 27-29. desember.
Videre er A-laget påmeldt til
uoffisielt NM i five a side i
Drammen 13-14. januar.
Vi håper å åpne kabelbanen
25. 3 mot Kongsvinger. Apropos kabelbane, så har fotballen
jått til det skrittet å anskaffe
Aått
maskinelt utstyr for rulling av
plasten. La oss derfor håpe på at
banen vil bli vesentlig bedre!
Også i 1990 skal vi på en tur til
Danmark. Dette skjer i siste
uken av mars. Samtlige spillere
skal med. Troppen vil fort komme opp i 50 personer! Vi jobber
ellers med flere 1. divisjonslag i
ukene før påske. Avslutter før
seriestart gjør vi i og med kam
pen mot Odd den 22. april. Det
te i forbindelse med avtalen vi
har med Fokus Bank.
Seriestart vil neste år være 29.
^^ipril. Så går det slag i slag utoWer sommeren. Vi starter «høst
sesongen» 15. juli! Ferien er i år
satt til 22. juli! Innstillingen er
den beste og vi håper naturligvis
at vi skal være med å kjempe i
toppen. Vi har materiell til å
klare dette! Ryggraden har vi
blant våre 25-27 åringer med Arvid og John A., Terje I. og Hans
O. i spissen. Vi håper videre på
at vi vil få maksimale trenings
forhold. Erling Støland er
en
—
viktig figur for oss i —
ningf vf må ytterligere bli flin
kere og tøffere i det vi driver
med. Vi vil bli bedre og da kreves det også mer av oss i støtte
apparatet. Vi må også bli mer

proffe med det vi driver med.
f
Det er ikke nok å sende gutta på
trening og håpe at trenerne ord]
ner
det meste. Det er slutt på
den tida. -----------Materiellet må
...a være
det beste. «Syke-troppen» må
være med i massører, leger, fysi
oterapeuter. Likeså er det utrolig viktig å dra med oss pådriverne hjemme. Det er ikke like artig
å sende «gubben» av gårde på
trening og selv sitte igjen hjemme med sure unger! Vi må gjøre
noe med det!
Vi må få flere folk til Pors
året rundt. Vi må gjøre noe med
det. Jeg vil foreslå at en omgjør
Lillesalen til noe mer enn hva
den er i dag. Her kan en med få
midler gjøre en masse! Jeg vet
også hva og jeg vet også hvem
som vil gjøre det! Bare spør, så
skal dere får svar! Vi må gjøre
noe mer med våre supportere.
Vi må ta bedre vare på dem. Vi
må ikke minst ta mye, mye mer
vare på våre samarbeidspartne
re. Der har vi ikke en gang kommet på banen! Vi må slutte med
janteloven på dette feltet omgæende, skal vi komme videre! Vi
kan ikke drive en fotballavdeling lenger bare på en bydels
premisser.
Pors
for
Porsgrunn/Grenland! Det er vi
som har vist evne til fornyelse og
ansvar. Det er vi som har vaget a
gå de veier vi har
^ngt og
det er vi som har kommet lengst
av alle i Telemark! Det er derfor
ikke grunnlag for å sitte stille,
men jobbe videre mot et felles
måI - norsktoppen i nor^k fotball! Det er klart vi kan klare
det! Hvorfor ikke? Se på Kon~ *• 19000 innbyggere har
gsvin§e[
den byen. Vi har i det minste
dobbelt så mange! I hele Gren-

land er det nærmere 90.000. Det
er klart vi kan klare det! Tenk
på tilstrømmingen av publikum.
Tenk på reklamen byen ville få!
Fotballen er som en kamp om
liv eller død ble den gamle
Liverpool-lederen Bob Paisly
konfrontert med. «Det er enda
mer enn det» var Paislys svar.
Det tror jeg er riktig! Hvilken
klubb i vår omgangskrets har en
kjerne, som møtes hver dag?
Som møtes hver søndag presis
klokken 11.30. Ingen spør du
meg!
Pors for Porsgrunn! Det er
klart vi skal være med i toppen.
Positiv tenking og jobbing over
hele fjæla er nødvendig, men
det kan vi klare sammen! Vil du
være med?
Thrond

i,|ll8-TUi
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ÅRSMØTE I DAMEGRUPPA
31.10.1989

Damegruppa hadde sitt årsmøte på
klubbhuset 31.10.89, og Anny Berge
kunne ønske velkommen til 25 damer
denne kvelden. Hun overlot klubba til
Else Liv Realfsen som var kveldens di
rigent. Vesla Norbø var sekretær.

1 Årsberetning ble opplest og god
kjent uten merknad.
2 Regnskap ble opplest og godkjent
uten merknad.
3 Valg. Valgkomiteen hadde ikke
greid å få leder og nestleder til årsmø
tet. Men etter litt prat sa Henny Waage
seg villig til å være leder, det er tredje
gang Henny tar ledervervet i dame
gruppa. Wenche Kristiansen ble valgt
til nestleder.

Valget ble som følger:
Leder Henny Waage, ny, nestleder
Wenche Kristiansen, ny, kasserer Ma
rianne Archtander, ikke på valg, sekre-

tær Vesla Norbø, ikke på valg, styre
medlem Reidun Hellenes, gjenvalg, va
ramedlem Turid Stokstad, gjenvalg,
varamedlem Marit Halvorsen, ny.
Festkomite: Anny Berge, Nanny Kri
stiansen, Bente Lunde, Mary Gravklev, Kari Haugen og Randi martinsen.
Valgkomite: Nanny Kristiansen, Bjørg
Iversen og Mary Barth.

Damegruppa har hatt et jevnt år,
med mange aktiviteter: Eldrefest,
mannekengoppvisning, demonstrasjo
ner og et par turer. Vi har reparert
gamle fotballdrakter for arkivet og va
sket lillesalen sammen med huskomiteen. Gruppa har vært med på kiosksalg
ved kabelkampene og 2 fotballkamper.
Likeså var vi med i kiosken på Idret
tens dag på Kjølnes. Også i år har vi
delt kafeteriaen på drive-in bingoen
med turngruppa.
Damegruppa har gitt kr. 20.000,- til

hovedforeningen. Disse pengene er
øremerket til fremtidig utvidelse av
klubbhuset. N.M. i boksing (junior)
har fått gave-premie av damegruppa.

M INTER
rSPORT

Butikken med
atmosfære og
særpreg

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Kjempeutvalg i gaveartikler

Under kaffen ønsket Anny Berge
velkommen til Henny Waage som ny
leder, og til Wenche Kristiansen som
nestleder. Deretter takket Anny de to
som gikk ut av styret og overrakte
blomster. De to er Marit Johnsen og
Tone Ellefsen.
Henny Waage tok så ordet, og tak
ket Anny Berge for hennes tid som le
der. Anny fik blomster både for sin t^^
som leder og for at hun hadde
alle gangene siste år. Etter kaffe og ut
lodning ønsket lederen det nye styret
lykke til, og takket det gamle styret for
året som var gått.
Hun takket for kvelden og ønsket
alle vel hjem.

^kioskenI^
Storgt. 101

Butikken i P.P. sentret

STEINAR SKRETVEIT

0G VEGGBEKLEDNING.

Krantransport

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

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

jaWbwiw,

Gave fra
Terje Hansen
Høytidlig åpning av
klokketrekk.
SSSSSSSSSSSSS

JERNVARER - MALERVARER

GULV

Eneforhandler

sr

Vestsiden
Blomsterforretning
Tlf. (03) 55 17 30 - V. Porsgrunn

QÅ til

intorflora

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

Telefoner (03) 520863 - 524221

SKIEN

BRUK FAGMANNEN

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING
GLASSMESTER

OLAF A. THORESEN A/S
Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn
Bokholderi - verksted - forretning
Telefoner (03) 55 53 13 - 55 53 14

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

Komm. for Norsk Tipping

DRESS
TMAMN1
HANDELSTORGET-SKIHM
STORGT.128 PORSGRUNN

IV INTER SPORT f

k,

numraeS

bjørnstad
Tlf. (03) 5524 82
NORDENTORGET

blomsterserder

DATATSPPSNG

«BUSSE»
på Vessia

NÅR DET GJELDER
TRYKKSAKER

Tlf. (03) 5517 29

KONTAKT
Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder
Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

Sveise- og mek. Verksted
Telefon: 55 32 87-Porsgrunn
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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) 5597 25 - 55 97 26
Kjell Janson - Anders Kassen

Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 55 58 93

(©Rj VI BRINGER Ring telefon (03) 596913

OfiLafeltarf
©R 3ARTNERI
(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

Myklebust Offscttrykkori, Porsgrunn

