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Vi har kommet inn i 1990 — et
nytt jubileumsår. Foreningen blir 85
i år i mai måned, en anselig alder. Al' likevel er foreningen ung — i den
1 forstand at den har framtida foran
, seg. Det er mye på gang, vi står ikke
stille og nyter det som er oppnådd til
i nå. Selv om det kunne vært fristende
; mange ganger.
Noe spesielt gledelig i et jubileumsår
^g?r gaven fra bandygruppa — opp^R-ykk til 1. divisjon. Gutta har flere
> ganger nesten klart det, men først i
' år — etter 23 år — gikk det rette vei
en. Spørsmålet er hvordan isforhol/ dene blir neste vinter. Visse signaler
fra Skien går jo ut på at man ikke
har råd til å bruke Isstadion, og uten
‘ kunstis blir det store vanskeligheter.
En kan jo ikke regne med normale
/ vintre lenger, slik at Vestsida-banen
' ligger islagt — dessverre. Men la oss
ikke ta problemene før de kommer,
la oss glede oss over framgangen og
1 håpe at det blir rekruttering til spor' ten. Hovedforeningen yter gjengjeld
' for innsatsen og gir gruppa en god
skjerv til hjelp for drifta framover.

^Håndball jentene fortsetter fram^Jnarsjen mot 2. divisjon. Enda er
ikke alle kampene spilt, men vi er
/ med i opprykksstriden når dette skri1 ves. Gøy hadde det vært om det
1 kunne lykkes. Men uansett — det
? har vist seg at jentene våre kan, og
1 de er så pass unge at de har tid foran
seg -om de må bruke enda et år for å
nå målet. Vi krysser fingrene og hå
per det beste.
Det nærmer seg forøvrig fotballse
songen. Kabelkampene er i gang når
dette leses. Laget vårt matches mot
topplag som Rosenborg, Kongsvin
ger, Start samt lokale lag. Spennen
de skal det bli å se hva våre kan pres
tere.
Det er investert i et nytt plastdekke
med motordrevet av- og pålegging.
Flere hundretusen koster det, men vi
håper det er vel anvendte penger. I
løpet av nærmeste tid — kanskje til
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første kabelkamp — vil det være
montert impregnerte benker på tri
bunen. Dermed regner vi med at tri
bunen er ferdig oppført.
Vi håper også at det vil bli satt opp et
gjerde på vollen i løpet av våren.
Dette er nødvendig for å hindre sniktitting på kampene. Det vil også bli
satt opp et gjerde mot nærmeste
nabo i Porsgrunnsv. 343 samt dekke
helt igjen med plater mot hovedvei
en.
Porsgrunnsveien 345 blir pusset opp
for tiden. Annen etasje er vel klar
nå. Her får den nye markedssjefen
til fotballavdelingen sitt kontor. Vi
dere blir det et møterom — som kan
benyttes av alle grupper etter bestil
ling til en rimelig avgift. Vi må jo ha
skikkelig renhold på stedet. Utgifte
ne til alle materialer til oppussingen
dekkes av hovedforeningen eller ret
tere sagt Huskomiteen, mens arbei
det blir gjort på dugnad. Fint blir det
i alle fall.
Det har gått fremover i Rugtvedt.
Dommertårnet er ferdig. Det tar seg
flott ut utenfra, men innredningen
burde alle se. Det er imponerende
hva den driftige gjengen i bakken
har klart å få til. Det sørgelige er at
man ikke får vist fram for hele skiverdenen hva som er bygget , etter
som det ikke har vært snø i vinter
heller.
Det er søkt om videre tippemidler til
bakken, noe vi håper på å få. Pors
grunn kommune har ikke så mange
anlegg inne på lista, og vi burde der
for ha bra sjanser.
Det er også søkt om midler til utvi
delse av lysløypa. Den skal nå bli til
gjengelig sommer som vinter også
for funksjonshemmede. Vi håper å
få tildeling av en pott som er bereg
net på friluftsvirksomhet. Planen er

Sats og trykk:
Myklebost Offsettrykkeri,
Porsgrunn

en gang å få forlenget løypa helt
over i Rugtvedt, men det er noe som
koster mye penger, og vil ikke bli
prioritert øverst på lista.
Vi har lenge ønsket å skifte låssystemet i klubbhuset. Det har vært alt
for mange nøkler i omløp i forenin
gen. Utrolig nok har det vært ko
piert nøkler som har vært numme
rert. Det har ikke vært notert hvem
som har fått utlevert nøkler, og in
gen har kvittert for mottakelsen ute
nom de første som fikk nøkler i
1981. Nå håper vi å få et system med
skikkelig oversikt over hvem som til
enhver tid er i bestittelse av en nøk
kel. Det er laget skjemaer til un
derskrifter — skjemaer som brukes
både ved utlevering og tilbakeleve
ring etter endt periode i et verv. Det
blir forskjellige nøkler til storsal-del
og lillesal-del samt underetasje. Selv
om vi altså må ut med en del kroner
for dette, håper vi at vi har det igjen
ved at vi vet hvem som har nøkler.
Men det er viktig at man har kon
troll også i framtida.
Jubileet skal feires første uka i mai.
Alt det jubileumskomiteen legger
opp til — med utstillinger, filmfram
vising, jubileumsfest ser vi fram til.
Det har vært jobbet intenst i komite
en, og vi andre ser fram til det hele.
Detaljene legger vel komiteen fram
andre steder i bladet.

Til slutt merker vi oss en kretsmester
i turn, gode plasseringer til yngre i
boksegruppa, en vellykket eldrefest
— altså en god start på jubileums
året.
La oss stå på for gode resultater på
alle felter året ut.
Duddi
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Steinar Alvær er på plass:

HER ER MANNEN SOM SKAL SELGE PORS
Tekst: Gro Jørgensen

Foto: B.H.

- Jeg kan ikke fordra å gjøre noe
halvgodt. Hvis jeg først går inn for
noe, så er innsatsen 110 prosent.
Det sier Pors’ nytilsatte og første
1____
markedssjef, Steinar Alvær. Innsatsen
hittil har ført han og familien fra Ber
gen til Grenland, han har lagt opp et
program for fotballsesongen som inneholder alt fra datautstillinger under
kampene til barneparkering for spillere
og publikum — og hjemme i nyinn
kjøpt hus løper familiens yngste på to
år og roper «Heia Pors». Ingenting
blir gjort halvgodt der i huset... Ved si
den av vervingen av junior til ivrig por
ser, har han fått kona til å avlegge løfte
på at hun skal heie på mannens ar
beidsgiver med unntak av når hennes
favorittlag, Bryne, er på besøk.

I Bergen har folk og næringslivet ge
nerelt vært mer opptatt av fotball enn
her nede. Det virker som det er vanskej avopp
go-stolen» her,
ligere å....få «folk
men det skyldes kanskje at dere er
bortskjemt med håndball? Markedsmessig så er bergensere også mer kvik
ke. Vi tar ting mer på sparket, mens
her må bedriftsledere tenke seg mer
om, vurdere saken osv. De er nok litt
tregere — litt mer sidrompa her. Kanskje det er grunnen til at det går dårlig
innen næringslivet i Grenland for
tida?? Sier Alvær like ubeskjeden og
frekk som bergensere etter myten skal
være.

Stikk innom
Men porsere er han fornøyd med. Han
føler seg godt mottatt i klubben, men
vil gjerne ha mer besøk i kontoret i mange ganger. Med Odd-spilleren
Bjørn Heidenstrøm som svoger, har
«Juniorhuset».
- Stikk oppom og ta en prat enten dere Steinar Alvær også sørget for å holde
Å selge fotball er ikke særlig lett i har ideer å komme med eller ikke, ly- seg ajour med fotballtabellene i vårt
disse nedgangstider vi opplever i Gren- der oppfordringen. Når oppussingen i distrikt. Grunnen til at han søkte stilland, men en bergenser lar ikke dystre huset er ferdig, kan han tilby litt bedre lingen sommarkedssjef i Pors hadde
tider gå inn på seg. Full av optimisme omgivelser enn den noe kummerlige medEinar Rossbach å gjøre,
banker han på døra til næringslivet og tilværelsen han hittil har fristet.
- Han «tvang» meg til å søke - med hvil
forklarer nøye og entusiastisk hvorfor
Selv om Steinar Alvær og resten av ke midler vil jeg ikke si, sier Steinar Al
det er så viktig at næringslivet satser på familien på to kommer fra Bergen, så vær spøkefullt, men legger til at den le
fotball, hvorfor de bør satse på Pors er han ikke ukjent med Grenland. For- dige stillingen kom på et tidspunkt
og hva de selv kan vente å få igjen. Og eldrene bor her og fotballinteressen han og kona vurderte å flytte fra
etter en halvtimes
1
prat med markeds- har ført han til Pors og ‘Odd stadion rgen. Og med hovedinteresser som fot
sjefen, skjønner vi godt at det kan ■
ball og hester så er jo ikke Grenland
være vanskelig å komme inn med even- I
noe dårlig distrikt. Hvis det er noen
tuelle motargumenter. De kommer an- j
som lurer på den rent faglige bakgrun
tagelig ikke til — Steinar Alvær er ikke ]
nen til vår nye markedssjef, så har han
bergenser for ingenting. Men så har I
i følge seg selv «fusket» litt både i sosidet da også gått bra hittil — i følge |
; aløkonomi, psykologi og samfunnsklubbens nye tilskudd — han hevder å I
a kunnskap ved universitetet, før han
ha fått inn en god del penger, og mer I
m startet på sin markedskarriere. Han
skal det bli.
I
■ kjenner til nabostriden mellom Odd og
Ingen banker på døra og spør om de I
Pors, og er klar over at han har bosatt
kan få sponse oss, men via besøk og I
1
seg i feil by (Skien), men på bergensk
samtaler så tror jeg bedriftene vil I
vis feier han det bort med å si at det må
skjønne at idrett er et godt reklame- I
være bra for markedsføringen at han
produkt. Idretten får en utrolig media- I
har et bein i hver kommune.
dekning — folk ser draktreklamen, og |
firmanavnet er mer synlig der enn i an- |
Nye tiltak
nonseform i avisene for eksempel, sier |
- Hvilke planer foreligger så for se
markedssjefen, som imidlertid har mer 3
til overs for «reklame-lynnet» og pub- |
songen som snart er i gang?
- Mye er ennå på planleggingsstadie ,
likumsoppslutningen til vestlendinge- !
men mitt formål er å satse på mnJ0
i
ne.

rundt og i Pors. I denne sesongen blir
det grillparties, musikkarrangementer,
bilutstillinger, datamesse og mye annet
rundt kampene. Barneparkering ved
trening og kamper jobber vi med. Li
keledes opparbeidelse av en lekepark.
Dessuten ønsker jeg en aktiv pensjonistklubb. De er en av våre største res
surser. Pensjonistene står for miljø,
humør og tradisjon og kan brukes i
mange sammenhenger. VIP-plasser på
hovedtribunen, forbedret høytaleranlegg og mer inntektsgivende stadionreklame kan jeg også love, sier mar
kedssjef Alvær, som tror at disse tilta
kene vil være attraktive både for næ
ringsliv og publikum.
- Hvor avhengig er du av at A-laget har
^^ksess på banen?
^^Vi er nok forholdsvis avhengige av at

5

klubben kan vise til gode resultater —
iallefall vil det være mye lettere å selge

Pors foran neste sesong igjen dersom
det går bra i år. Men går det dårlig —
vel, en bergenser finner på noe da
også...
-Hva annet er det så å si om den frimo
dige bergenseren?
At han er fotballgal kanskje, at han
har spilt fotball i «alle år» og nå gjør
det på rekruttlaget i Pors. At han også
har spilt håndball i ti år — og regner
seg selv som sportsidiot. Men etter et
par måneder i Pors-miljøet så er kan
skje ikke det noen hemmelighet? De
som imidlertid vil vite mer om «selge
ren av klubben» bør ta imot oppfor
dringen om å stikke innom på konto
ret. Han har kontortid 10-12 timer i
døgnet — så du treffer han sikkert. Og
det er ingen grunn til å frykte at samta
len går i stå — han er som sagt bergen
ser...

ÅRSFESTEN

ÅRSMØTE
ITURNGRUPPA
Styret hadde ikke mottatt noen forslag for årsmøtet.

Årsmøte nr. 45, 9. feb. kl. 18.30.
Frammøtet da årsmøtet startet var på
37 medlemmer fra turngruppa pluss
Terje Hansen som representerte Ho
vedforeningen. Kåre ønsket samtlige
velkommen til det 45. årsmøtet. På
grunn av felles start med Damegruppa
blir det for turngruppas vedkommende
^45-årsjubileum til neste år. Styrets for^Rag til dagsorden ble godkjent. Jan
Ove ble foreslått som dirigent, og Hei
di og Lise foreslått som referenter.
Årsberetningen opplest av sekretæren
ble godkjent. Regnskap ved Grethe
godkjent, likeledes budsjettet for 1990.

Valgkomiteen hadde som vanlig
gjort en grundig jobb på forhånd, og
innstillingen v/Thorunn Dyraas ble enstemmig godkjent. Styret for 1990 blir
da seende slik ut:
Leder: Kåre Sæther
Nestleder: Heidi Severinsen
Kasserer: Grethe Hartvigsen
Sekretær: Lise Enger
Styremedlem: Rolf Hansen
Varamenn: Ragna Lorentzen og
Anne Kjerstin Knutsen

Det ble foreslått å spesifisere ren
teinntektene fra ifjor på samme års
regnskap.

Terje Hansen hilste fra Hovedfore
ningens formann og foreslo en ekstra
applaus til arr. komitéen.

Marit Jansen orienterte så fra arr.
komitéens arbeid. De har i året som er
gått jobbet jevnt og trutt, og har tak
ket samtlige i komitéen for god hjelp.
At det blir penger av det kunne hun
konstatere ved å overrekke en sjekk på
kr. 40.000,- til formannen. Han på sin
side kvitterte med en kjempeklem.
Resten av arr. komitéen ble også halt
fram for å bli takket på samme måte
av formannen.

Formannen takket dirigenten for
god utført jobb. Han takket også Rag
na for god støtte i løpet av hans første
år som formann. Likeledes Heidi, som
har kommet med i styret i løpet av
året, og Grethe som så sporty har over
tatt kassererjobben nærmest på spar
ket. Han oppfordret medlemmene til å
komme med signaler ang. turngruppas
videre drift, før han takket alle for
frammøtet til årsmøtet og velkommen
til festen etterpå.

Festen etterpå var svært vellykket.
Vi hadde iår satt opp 14 dagers frist for
bindende påmelding og et minstetall på
50, for at festen i det hele tatt skulle
kunne arrangeres. Dette resulterte i 66
påmeldte festdeltagere og en absolutt
vellykket fest.
Bjørn Winger sørget som vanlig for
god og variert dansemusikk. Han kun
ne fortelle at det var 10. gangen han
spilte på turngruppas fester. Dette syntes Ragna han fortjente en blomsterbukett for.
Menyen i år bestod av Biff Stroganoff, og senere på kvelden bløtkake og
kaffe. Kuvertprisen var iår satt til kr.
150,-. Vi hadde også denne gang det
tradisjonelle loddsalget, og endelig
regnskap etter festen viste et lite over
skudd.
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Alfred Sport
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Telefon 55 1404 - Porsgrunn

1

FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

1
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Skien, tlf. 52 09 03 - Porsgrunn, tlf. 55 0779 - Brevik, tlf. 97 04 54

NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (03) 59 5888

Forsikring - Finansiering
Kontakt oss...

Godt utvalg
i garn og babytøy
0-4 år

Telemark
Assuranse a.s
Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn

Tlf. (03) 55 97 25 - 55 97 26
Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 55 58 93x“‘

Kjell Janson - Anders Kassen

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER

Porsgrunns Auto A/s

får De hos

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

Vallermyrene
Aut. Ford-forhandler
Tlf. 55 11 50

BRUK FAGMANNEN

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING
GLASSMESTER

OLAF A. THORESEN A/S
Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn
Bokholderi - verksted - forretning
Telefoner (03) 55 5313 - 55 5314

STØTT
VÅRE
ANNONSØRER

FRA TORNGRUPPA
Søndag 18.2. ble det avviklet felles
KM for alle grener innen TGTK, altså
turn jenter og gutter, R.S. og trampett.
I trampett stiller gutter og jenter i sam
me klasser. Det ble i trampett konkur
rert individuelt og tropp. Det er første
gang trampett er med i KM.

Det er i anledning av at NGTF er 10
år at initiativet til denne type avvikling
av KM ble tatt. Det var et vellykket til
tak, og det blir nok gjort på denne må
ten senere også. Det er jo mye mer pu
blikumsvennlig når alle grener er samogså for gymnastene er det mye ar
tigere på denne måten.
Når de gjelder Pors, så har vi for ti
den bare Nicolay Moulin på guttesiden
som er med og konkurrerer, men han
er suveren i sin klasse. Kvantiteten og
kvaliteten på gutteturnerne er nok
dessverre lav generelt.
Det ser ikke ut som kretsen har noen
gutteinstruktører som virkelig «glø
der» for dette. Alt dette står og faller
med at disse virkelig står på. Det går
an når vi ser når vi ser hva som har
skjedd på jentesida i kretsen.
På trampett så har vi fått en bra
gjeng, med gutter og jenter. Det blir jo
brukt trampett på de fleste av partiene,
men vi har ett eget parti hvor de bare
^friver med dette. Her er deltagerne
Wlt opp til nesten 20 år. Det er ingen
øvre grense her, men nedre grense er
ca. 13 år.
Under KM var det bare Pors som
stilte med tropp. Det er mininmum 4
og max 8 som kan stille på en tropp.
Det konkurreres i 3 klasser; over 10 år,
over 12 år og over 16 år. Både indivi
duelt og tropp. På trampett kan alle
delta, uansett tidligere bakgrunn. Det
er opp til instruktørerne å være positi
ve og kreative, slik at det blir gøy å gå
på turninga.
På kretsplan er det for første gang
satt i gang cup i trampett. Det er to
konkurranser på høsten og to på vå
ren, med sammenlagt seier i den siste.
Det er premiering i hver konkurranse,
slik at deltagerne kan delta i de kon
kurransene som passer. Men for å få
sammenlagt seier, bør man vel ha del
tatt i alle.
Lykke til videre med treninga.

TRAMPETT-TROPP: Foran Ellen Leidulfsrud. Fra venstre i midten: Kjersti Bala og
Beate Tiochta. Bak fra venstre: Raymond Baden, Frode Olsen og Andre Backe.

RESULTATER FRA KM
Turn gutter:
I guttekonkurransen ble Nicolay Moulin fra Pors den store forgrunnsfiguren. Nicolay vant med en margin på
over 8 poeng.
13-14 år: 1. Nicolay Moulin, Pors
30.60 kretsmester.

&
Trampett:
Trampett er på full fart fremover. Her
stiller jentene og guttene i samme klas-

se. Trampett er en publikumsvennlig
idrett med fart og presisjon. Det kon
kurreres både i individuelt og tropp.
Resultater:
Klasse over 10 år: 1. Stian Paulsen,
Hei 17.35 kretsmester, 2. Jørn Aakre,
Langesund 16.95, 3. Arnfinn Søfte
land, Hei 14.50.
Klasse over 12 år: 1. Lasse Knutsen,
Langesund 21.20 kretsmester, 2. Rune
Stær, do 17.60, 3. Kjersti Bala, Pors
17.50, 4.Per Martin Marthinsen, Lan
gesund 15.00, 5. Stian Nedeem, do
11.10.
Klasse over 16 år: 1. Øystein Klæboe,
Langesund 22.40 kretsmester, 2. Ray
mond Bader, Pors 20.00, 3. Beathe Tiochta, do 19.00, 4. Andre Bakke, do
18.55, 5. Frode Olsen, do 17.85, 6.
Shaid Nadeem, Langesund 17.20, 7.
Ellen Leidulfsrud, Pors 15.75.
Tropp: 1. Pors 23.20 kretsmester.
Ragna

EBtUl
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nest sist i fjor. Fra denne puljen er det
bare vinneren til sluttspillet.
Gro Tveit har trent både P-14 og P-16.
Resultater taler for seg. Gratulerer
Gro!
P-12 er også klare for sluttspillet. Si
den det i P-12 ikke er noen elitepulje,
er det her de 2 beste lagene i hver pulje
som skal spille om KM. Det vil si i alt
12 lag. Vi sier tvi-tvi til P-12/14 og 16 i
kampene om KM-titlene 31.3 og 1.4. i
Skienshallen.
For P-10 er det ikke seriespill eller
sluttspill, de har imidlertid deltatt i aktivitetsserien i Skienshallen og vunnet
alle sine kamper.
De dyktige trenerne som har tatt seg av
P-10/12 heter Kristine Bredsdorff og
Vibeke Vrålid.

FRA HÅNDBALLGRUPPA

I

^^ill om KM-tittelcn i tiden 31.3. —

:M
_ 1
Når dette skrives er sesongen snart
slutt. A-laget har igjen 2 kamper og
ligger på annnenplass; 2 poeng Fram. I
den avgjørende kampen om opprykk
til 2. divisjon, ble Fram for sterke og
vant 25 - 17.
Etter medgangen hele sesongen er det
forståelig at jentene var langt nede et
ter denne kampen. Men selv om det
ikke ble opprykk i år, har jentene gjort
en fantastisk jobb!
Dette også sett på bakgrunn av at en
del såkalt sentrale spillere forsvant/trappet ned foran årets sesong.
På 20 kamper har tross alt disse un
gjentene sanket 32 poeng (3 tap + 2
uavgj.), og er ubeseiret hjemme. For
mange av jentene er det deres første se
song på A-laget, og alle i håndballmiIjøet vet hva rutine betyr i denne idret
ten. Jeg nærer derfor heller ingen be
kymringer med tanke på neste sesong.
Med mer rutine og fortsatt samme treningsinnsats vinner vi 3. divisjon! Stå
på jenter!
Når jeg skriver om A-laget, vil jeg til
slutt gi litt ekstra ros til trener Jens
Kåre (Kokki) Aasen. Han og hans
medhjelpere, Teddy Lien, Jan Erik 01-

sen og Rune Teigland, har virkelig
klart å få fram det beste i spillerne den
ne sesongen.
B-laget har også 2 kamper igjen før se
songen er slutt. De ligger pr. i dag som
nr. 6 av 10 lag i 5. divisjon, og behol
der plassen i divisjonen. B-laget har
for det meste bestått av spillere som
har trappet atskillig ned på trenings
mengden. Sett på bakgrunn av dette er
vi fornøyd med innsatsen.
P-14 ligger også som nr. 6. At dise jen-

tene ligger såpass langt nede på tabel
len skyldes at de fleste 18-årsspillerne
spiller på A-laget. Sjetteplassen er der
for et brukbart resultat, siden laget i år
hovedsaklig har bestått av 16årsspillere som her har fått fin matching. Av naturlige grunner har P-1S^
år trent sammen med A-laget. Neste
sesong blir det imidlertid full satsing
med egen trener!
P-16 (1) har blitt nr. 3 i eliteserien.
Dette betyr at laget er klart for slutt-

1.4. Også her har vi måttet benytte
noen spillere på A-laget, slik at vi ikke
har kunnet stille det sterkeste manns
kapet til hver kamp. Tre av spillerne på
delte laget har også deltatt i Kretsturnering i Drammen. Etter rapportene å
dømme, gjorde både Lene Danielsen,
Laila Olsen og Kikki Wolchmar en fin
innsats.
P-16 (2) havner som nr. 3 eller 4 i sin
pulje. Her er det bare vinneren som går
til sluttspillet. Likevel en flott innsats!
P-14.1 er i likhet med P-16 også klare
for sluttspillet, etter å ha blitt blant de
tre beste i elitepuljen. Halvveis så ak
kurat det ut som en umulig oppgave,
men etter at serien «snudde», har jen
tene bare avgitt ett poeng!
^^14 (2) ble nr. 3 i sin pulje. Et flott re
sultat med tanke på at dette laget ble
A*
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Det vitner om bredde og kvalitet på
alle plan i junioravd. at vi som det ene
ste idrettslag ved siden av Kragerø er
direkte kvalifisert til kamper om KM i
alle 3 klasser.
Selv om det i år har gått kjempebra
sportslig, er likevel målsettingen å gjø
re det enda bedre neste sesong. For å få
til dette må også organisasjonen/støtteapparatet styrkes. Vi vil trenge
flere medhjelpere neste sesong. Så når
valgkomitéen kommer på besøk håper
vi på ditt ja!
På forhånd takk og lykke til alle sam
men!
Knut Borgar Olsen
PS! Håndballgruppa vil også benytte
anledningen til å gratulere Bandylaget
med opprykk til 1. divisjon! Vi sier
som jentene; MEGAFETT ÆSSE!
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Årsberetning

85-ÅRSJUBILEET
Så er vi inne i jubileumsåret knøtter i lek, til konkurranse
idrett på et nivå.
1990.
Forberedelsene til denne mar Denne filmen, som får en spille
keringen har pågått i lang tid, og tid på noe over 2 timer, er det
da ikke minst med arbeide med stilt store forventninger til. Her
har jungeltelegrafen fungert ut
filmen «Pors 1990»
Her har filmfotograf Øyvind merket ser det ut til.
Kittelsen, godt assistert av Thor Denne filmen, samt en gammel
R. Jensen, vært på farten i flere historisk film som vi har fått
måneder med tungt filmutstyr spilt om/restaurert, vil som tid
og besøkt allle deler av «Pors- ligere fortalt få premiereframmiljøet». Det være seg de minste visning i jubileumsuken, den

PORS SENIORKLUBB

første uken i mai.
Men det er ikke bare filmene
som skal vises fram. Utstillingen
av alle typer minnerikt historisk
materiell, helt tilbake fra stiftel
sesåret 1905, er det børstet støv
av, og skal legges fram på
stands, representert av de enkel
te grupper.
Et hav av gamle historiske bilder
vil lage et billedgalleri, som
garanterer blir en flott sak.
Gratis adgang for allmennheten,
til å bivåne alt dette, samt enkel
servering, må vel friste den mest
kresne.
Foreldre som måtte ha en datter
eller sønn med i en eller annen
aktivitet innen Pors sine rekker,
har her i denne uken mulighet til
å se sine kjære på film, i
lek/trening/konkurranse.
Bestilling for kjøp av filmkas
setter gis anledning til denne
uken, da vår filmfotograf vil
være tilstede for kjøring av fil
mene, som vil bli kjørt på spe^
siell stor skjerm.
Lørdag 5. mai avsluttes jubeluken med fest i storsalen. Dette er
også når fortjente «porsere»
skal få sin fortjente medalje og
diplom for sitt lange og trofaste
arbeide for foreningen gjennom
mange år.
Håper på stor oppslutning om
kring disse fortalte ting, så følg
med for nærmere informasjon
gjennom aviser og radio når det
hele nærmer seg.
At det hele vil foregå i klubbens
storstue, bør vel være unødven
dig å fortelle.
Hilsen jubileumskomitéen

r

Filmfotograf Øyvind Kittelsen, her sam
men med Duddi.

Styret vil ønske våre medlemmer og
andre
scr P| å våre tilstelninger
- som" vi
;; 2:2
hjertelig velkommen. Seniorklubben
har i løpet av året avholdt 6 styremø
ter, 1 medlemsmøte og høstfesten. I til
legg feiret vi vårt 30-årsjubileum sam
tidig med julemøtet.
Medlemstallet er ca. 100 stk. Det er
enda endel som ikke har betalt med
lemskontingenten, så vi henstiller til
disse å ordne dette. Seniorklubben har
^^så i år gitt 2 bløtkaker i forbindelse
Wied eldrefesten som Damegruppa ar
rangerer. Oppslutningen om våre ar
rangement har vært relativt bra, men
nye medlemmer er hjertelig velkom
men. Vi vil takke de av våre styremed
lemmer som går ut av styret for vel ut
ført jobb. Styret har vært:
Formann Ragnar B. Johansen
Kasserer Aslaug Hermansen
Sekretær Leif Paulsen
Styremedl. Bjørg Madsen

Styremedl. Wilhelm Andersen
Varam. Arne Findal
Varam. Karl Skifjeld

Festkomité har vært:
Maria Andersen, Alfild Findal, Marit
Helliksen, Jorunn Dahle, Knut Stokke
og Ola Moen.
Valgkomité: Eigil Kristiansen, Hans
Haukenes og Erik Larsen.
Pors seniorklubb har avholdt års
møte med fest lørdag 10.3.90. Da på
meldingen var dårlig, ble det hele holdt
i lillesalen. Til årsmøtet møtte det 17
medlemmer. Formannen ønsket vel
kommen, og leste opp dagsorden. Som
dirigent ble formannen valgt. Han
mintes de av våre medlemmer som var
gått bort i sesongen med 1 min. still
het.
Sekr. leste opp beretningen som vi
ser at seniorklubben har ca. 100 med
lemmer. Regnskapet ble lest av Wil-

heim Andersen på vegne av kassereren,
Aslaug Hermansen. Dette viste et lite
overskudd og ble enstemmig vedtatt.
Valgene ga følgende resultat: For
mann Ragnar B. Johansen gj.v., kas
serer Aslaug Hermansen gj.v. for 1 år,
sekr. Leif Paulsen gj.v. Styremedlem
mer: Wilhelm Andersen gj.v., John
Pedersen ny. Varam. Karl Skifjeld og
Arne Findal. Festkomiteen ble gjen
valgt. Valgkomité: Lasse Hegna, Øi
vind Madsen, Knut Stokke, alle nye.
Under eventuelt ble det vedtatt at vi
skulle sløyfe og gi blomster til medlem
mer ved åremålsdager. Styret kan selv
bestemme når dette kan skje.

Etter årsmøtet gikk vi over til det
festlige samværet. Vi fikk så servert
deilig lapskaus med kaffe etterpå. Si
den var det å svinge seg i dansen til ut i
de små timer. Musikken sørget Tore
Knudsen & Co for.
Sekr.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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Seniorklubben feiret sitt 30års jubileum med jubileumsfest i
storsalen, Pors Klubbhus den 9.
des.
Vi var 68 mennesker samlet da
formannen, R. B. Johannesen
ønsket oss velkommen. Bordene
var festlig pyntet med levende
lys og det hele. Festkomiteen
hadde som vanlig lagt ned et meget godt arbeide. Vi benket oss
så om bordene, og så ble vi servert julemiddag, som bestod av
ribbe, medisterkake og julepølse, dessuten surkål, rødkål og
tyttebæTdL Maten smakte helt
fortreffelig. Efter at middagen
var unnagjort og bordene
L------- ryddet, grep Hans Hansen fra Ho-

vedforeningen ordet. Han ønsket Seniorklubben tillykke med
jubileet, og overrakte endel serveringsbrett i gave. Han takket
også for maten. Musikken ble
besørget av Tore Knudsen & Co.
Senere på kvelden dukket det
opp 9 festlige damer fra Pors-■
grunn Kvinnekor, utkledt i forskjellige kostymer. De sang forskjellige kjekke sanger, fremført
på en fin måte. De høstet stor
applaus og takk skal dere ha.
Efter at dansegulvet var besøkt
adskillige ganger, hadde festkomiteen ordnet med kaffe og ka•
ker. D^tte itær/1
lykke. Festkomiteen hadde selv
bakt alle kakene.

Litt senere leste sekr. opp en be
retning om Seniorklubbens 30årige virke. Erling Olsen, vårt
æresmedlem, ble overrakt en
blomsterbukett til stor jubel. Senere på kvelden dukket det plutselig opp 2 nisser som delte ut
gaver til alle sammen. Dette
skapte også stemning. Dansen
fortsatte videre utover kvelden i
god fart. Vi hadde en del ting
som vi loddet ut.
Festen fortsatte videre ut i de
små timer. Vi tror samtlige som
var med hadde det moro. Tilslutt vil vi takke festkomiteen
for et prima opplegg og god
jobb,
Sekr.
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FRA BOKSEGRUPPA
Slik det ser ut pr. i dag, vil 1989/90
bli en av de beste på svært lang tid.
Økonomisk sett ser det også ut til å gå
langt bedre enn på lenge.

På den administrative siden fungerer
dagens styre meget godt, og jeg vil ikke
nøle med å si at det er det beste på lang
tid. Det er vel med oss som alle andre
grupper at det går opp og ned, både på
det økonomiske og sportslige plan.
Når vi da har en gjeng som er villige til
å ta et skippertak, smitter dette over på
både aktive og passive i gruppa.
Boksegruppa har slått godt fra seg
denne sesongen. Vi har nå Magne Jen
sen inne på landslaget, og Stig Amund
sen er tatt ut til 2 store turneringer i
Finland og Ungarn. Vi har i år bokset
langt flere kamper enn på flere seson
ger, og vi har gått seiersrike ut av de al
ler fleste. Jørn Johnson og Vidar Berg
har bokset henholdsvis 13 og 9 kamper
uten tap.
Stian Bye Kittelsen er foreløpig for
ung til å bokse obligatoriske kamper,
men har bokset endel oppvisningskam-

------------- jiwiowo

per, og har klart både bronse og sølv- drar igang. I. F. Pors boksegruppe har
merket. Jeg gleder meg til å følge han i som mål å bli en av de ledende bokseårene som kommer. Morgan Sørensen klubber i landet, både sportslig og ad
er godt på vei han også, men en tanke ministrativt. For å klare dette kreves
mer selvtillit er ønskelig. Du kan så penger og folk til å støtte opp. Vi har
vært på topp før, så hvorfor skulle vi
mye boksing, Morgan.
Vår lege, Willy Mjølstad, har vært ikke lykkes denne gangen også?
med juniorlandslaget til Sverige, hvor
Jeg har dessverre vært lite å se på
vi vant. Willy er også tatt ut til å være treningen i vinter, dette beklager jeg,
lege i Nordisk mesterskap i Stockholm. men jeg har vært opptatt med andre
GOD TUR WILLY!
gjøremål som kommer boksegruppa til
Thor Skarnes har vært på ungdoms- gode. Jeg håper trenere/aktive har for
samling i Trondheim, og skal være ståelse for dette.
med som sekundant enten til TammerGruppa har også tatt del i idrettsskofors i Finland eller Ballaton i Ungarn.
Stig Asdahl går med C-kurs i tanke len med Stig som instruktør. Dette var
ne. Pr. dato er det kun 1 trener i Norge en suksess, og vi håper dette kan bidra
med så høy trenerutdannelse. Gruppa til at flere dukker opp på treningen til
håper Stig bestemmer seg for å prøve Bjarne, «Beiten», som trener på Vest
siden skole. Dette er viktig for å sikre
dette kurset. Stå på Stig.
Petter Røh P. har blitt pappa til en rekrutteringen.
liten tulle. Boksegruppa gratulerer Pet
Jeg vil til slutt takke guttene for god
ter og Wenche.
Selv om gruppa har en noenlunde innsats så langt, og håper dere alle vil
økonomi, nytter det ikke å hvile på stå på i tiden som kommer,
laurbærene, men ber om at flere vil
Med hilsen
være med å støtte opp om de tiltak vi
Erik danske

30 ÅR MED SENIORKLUBBEN I PORS
Vi er i dag samlet for å feire Senior- bl.a. som festkommité, hvor de gjør en
klubbens 30-årsjubileum. 30 år ikke kjempejobb.
noen alder i så måte, men allikevel. Se- I løpet av de 30 år har Seniorklubben
niorklubben ble stiftet den 8. des.1959
av en del entusiastiske porsere. Formå
let for Seniorklubben var å komme
f
sammen for å hygge oss, og å få kon
takt. Og dessuten for å støtte I. F. Pors
på forskjellige måter. Det er i løpet av
årene på våre møter vært arrangert
filmkvelder og kåserier av forskjellige
personer innen idrett og samfunnsliv.

Pengene som disse er med på
å skaffe gruppa med sitt enga
sjement, er med på å sikre at
våre unge og lovende boksere
kommer seg ut av Grenland og
får testet seg mot andre «nevekjempere», og stadig kan utvik
le seg til å bli bedre boksere. Vi
kan vel være enige om at slike
jenter det vil Pors gjerne ha.
Takk for innsatsen Inger Johan
ne, Synnøve og Erik.

Med boksehilsen
forstyret, aktive og
trenere i boksegruppa
Tore Nygaard (sekretær)

ved flere anledninger ytet gaver til
grupper innen I. F. Pors. Vi vil håpe at
Seniorklubben i tiden som kommer,
fortsatt vil være levedyktig.
Så vil jeg bare avslutte med en oppfor
dring: Ta kontakt med kasserer og løs
medlemskort!
Sekr.

Senteret

-et godt sted
1 handle

PORS FOTBALLAVDELING

Oppslutningen til våre møter har vært
noe varierende, så vi ønsker oss flere
medlemmer. Medlemstallet i Senior
klubben er pr. i dag 125 stk. I 1974 ble
det bestemt at også kvinner kunne bli
medlemmer. Dette var sikkert et riktig
valg, for nå har vi jo likestilling allike
vel. Det har vist seg på flere områder,

FANTASTISKE
FETERIADAMER

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 fotbailavd. økonomlavd.

sannelig heldige vi som bare går
i styremøter en gang hver 14.
dag.
Erik Johansen er også en som
vi skal være glad vi har i gruppa,
Det fortelles at dersom ikke Erik
er på bingoen en kveld, lurer
folk på om han er syk eller om
noe har hendt med han.

Pors boksegruppe er så heldi
ge som har ivrige medarbeidere
som trår til når det virkelig
trengs.
Synnøve og Inger Johanne er
navnet på vår største «sponsor».
Hvor mange grupper innen I. F.
Pors er det som har så gode
«sponsorer» som vi er så heldige
å ha?
«Sponsoravtalen» som vi har,
ga oss i 1989 den nette sum av
kr. 50.000,- til gruppas kasse.
Uten vederlag står de der blide

og fornøyde flere kvelder i uka,
og frister det besøkende bingopublikum med kaffe og hjemmelagde kaker
Vi i boksegruppa er vel ikke
flinke nok til å verdsette deres
innsats, men derfor denne lille
notisen i vart medlemsblad. Jeg
håper dette er med på å åpne øy
nene til alle andre som er passive
tilskuere til deres iherdige inn
sats for gruppa vår. Tenk dere
selv å skulle stå i kafeteriaen
kveld etter kveld, nei da er vi
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damegruppas
ELDREFEST 6.3.90

Butikken med
atmosfære og
særpreg

Bløtkakene var gitt av hovedforenin og mange var heldige og fikk med seg
gen og alle undergruppene, seniorlaget gevinst hjem. Henny takket til slutt for
hadde gitt 2 kaker. Under kaffen gikk kvelden, ønsket alle vel hjem og vel
praten livlig, og alle så ut til å hygge kommen tilbake neste år.
Våre sjåfører var på plass og sørget
seg godt. Under kaffepausen ble det
solgt lodder på mange fine gevinster. for at de som behøvde skyss kom sik
En av gjestene kom i år, som før, med kert hjem. Nok en eldrefest var vel
Sunniva på 5 år, hun er forresten 2 nydelige heklede duker. Vi hadde over, og i mars 91 er det ny eldrefest.
barnebarn til Herdis March, begynte å også litt gevinster fra PP-senteret, Et år går fort, og vi håper vi ser alle
synge noen koselige barnesanger. Hen Olav Hansen og Baker Næss til eldre- igjen neste år.
Vesla N.
nes far spilte gitar til sangene. Det var festen.
Etter kaffen hilste Duddi fra hoved
så snålt å høre på småbarn som synger.
Sunniva er så naturlig, og det ser ut foreningen og fortalte om «rikets til
som hun har det moro når hun under stand». Hans arnmo hilste fra gjeste
holder. Vi håper hun kommer igjen et ne, og takket for fin fest.
Så var det igjen «God Tones» tur
annet år. Så var det «God Tones» tur,
og de har et rikholdig repertoar av med ny avdeling med gamle kjente san
ger, noe alle satte stor pris på.
gamle, gode sanger.
Men kvelden var på hell, og det var
Men på en fest skal det ikke bare
være underholdning. Det må også tid for avslutning. Henny takket Sun
være noe å spise, og så ble det servert niva og «God Tone» for at de kom og
snitter som damegruppas medlemmer underholdt for oss, og overrakte blom
hadde smurt, med bløtkake etterpå. ster. Deretter var tid for loddtrekning,
6. mars kl. 17.00 kunne Henny Waage ønske velkommen til årets eldrefest.
Det kom ca. 75 gjester i finværet. Hen
ny ønsket også lille Sunniva og «God
Tone» velkommen til å underholde på
festen.

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

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Kjempeutvalg i gaveartikler
f
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STEINAR SKRETVEIT

JERNVARER - MALERVARER
0G VEGGBEKLEDNING.

GULV

Krantransport

Tlf. (03) 59 5912, Mobil 094 51060

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

SKIEN

Telefoner (03) 520863 -524221

SKIEN

Tlf. (03) 551730 - V. Porsgrunn
Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

REFLEX
Drangedalsvn. 20, Porsgrunn v. ■ Tlf. (03) 555851
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På
Meieritorvet
og i
Down Town

KAI TANGEN
Alt i kolonial

Komm. for Norsk Tipping
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FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE
VIDEOUTLEIE
Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto

1

Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

DRESSMANN:

IVINTERSPORTf
F

BJØRNSTAD
Tlf. (03) 552482
NORDENTORGET

blomstersenter

DATATJPP8NG

«BUSSE»

NÅR DET GJELDER
TRYKKSAKER

på Vessiai
Tlf. (03) 5517 29

KONTAKT
Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme pølser.

2TSM

OjO

HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN
TLF. (03) 55 22 75
FAX (03) 55 86 80

Mattcih®
Ungdomsbutikken midt i By’n
Tlf. (03) 5520 81 - 3900 Porsgrunn

Sveise- og mek. Verksted
Telefon: 55 32 87- Porsgrunn
Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR
Gå til

A.1&

Vestsiders Ur=O|p)tik
Kåre Pettersen

en *

Telefon 551632- 3900 Porsgrunn
Tlf. (03) 5549 22

Porsgrunn

VI BRINGER Ring telefon (03) 596913

Brødrene Karlsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon: 55 0409 - Porsgrunn

O JbffliMland

MP

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

