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Grenlang

Vi er allerede kommet langt ut
over høsten når delte skrives. Det
ebber snart ul med fotballsesongen,
og det ser alt annet enn lyst ut for
A-laget. Vi er i akkurat samme situa
sjon som fjoråret, da vi også stod i
fare for å rykke ned.
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Når dette er sagt, har vi da en del
annet å glede oss over. Flere av lage
ne i de aldersbestemte klasser gjør
det bra. De ligger an til å sikre seg
KM. Dette gjelder også rekrutteringslaget i 5. divisjon, og det skulle
jo bety at vi har gode arvtakere til de
som i dag bekler plassene på A-laget.
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Dessverre var det ikke alle som
forstod hvor ille det ville være å hav
ne i en lavere divisjon. Vi er avhen
gig av inntekter, ikke bare på kam
pene. Sponsorinntektene ville nok
bli merkbart mindre, og publikums
tilslutningen som også kiosksalget
merker, vil gå ned. De som tror at en
nedrykking ville bli oppveid med
gode resultater i andre grupper, må
nok tro om igjen. Det var nemlig en
kelte som trakk fram slike tanker i
fjor. Men la oss håpe i det lengste at
vi skal klare å sikre oss de nødvendi
ge poengene enda en gang for å bli
der vi er. Men det tar på stadig å
oppleve slike vanskelige uker på slut
ten av en sesong.

æ

Håndball-jentene våre har deltatt i
flere turneringer i løpet av somme
ren, og gjort det bra. A-lagsjentene
har for første gang kommet til 3.
runde i NM, og selv om de tapt der,
gjord de en god figur mot et lag i 1.
divisjon. Det tegner bra for den se
songen som er like rundt hjørnet, el
ler begynt når bladet kommer fra
trykken. Vi regner med at det blir en
spennende sesong.

Bokserne er så smått i gang. Men
også her startes det bra med seire for
Jørn og Stig mot landslagsdeltakere
og norgesmestre. Vi er på vei mot
den samme standard vi hadde for en
del år siden.

I redaksjonen:
Bjarne Halvorsen
Gro Jørgensen
Wenche Bekkely

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn

Idrettsskolen har startet igjen.
Fjoråret ble en suksess, og tilslutnin
gen tyder på at mange har grepet tak
i denne formen for tilbud til sine
barn. Innbydelsen ble sendt ut til alle
barnehager i byen + på Klyve. Den
ble også sendt en del skoler. Barne
hagene kontaktet vi ut fra en avtale
med barnehagekonsulenten som
kjente til tiltaket fra andre steder.
Når det fra enkelte hold ble antydet
at vi tråkket i andres bed, da har
man ikke skjønt hva dette dreier seg
om. Pors er alene om tiltaket i Pors
grunn, og burde heller honoreres
enn kritiseres. Dette skriver også
PD, en støtte vi sier oss glad for. De
øvrige lokalavisene har ganske en
kelt hoppet bukk over oss på tross av
at vi sendte ut en melding før skolen
skulle begynne.

19. september startet innebingoen.
Onsdag og søndag blir dagene. Alle
gruppene må stille med 2 personer
hver gang. Eventuelt overskudd blir
fordelt etter frammøte, slik at det
blir et press på gruppene til å stille
folk. Gjennom årene har det vært
litt for mye fravær, og dermed har
for mye arbeid vært lagt på noen
ganske få.
Ski og håndball tar seg av kafeteriadriften. Tidligere har dette fun
gert bra, og det blir en god slump
penger i slunkne kasser. Jubileums
året er inn i sin annen halvdel, og
våre medlemmer bør være obs. på
datoen for feiringen — 3. november.
Vi håper det blir en del å feire denne
dagen. I alle fall bør det bli full opp
slutning. Jubileumskomiteen fortje
ner det.

Det blir ingen tippemidler på
Rugtvedtkollen i år. På tross av at
Skiforbundet ikke vil godkjenne en
bakke uten dommertårn og trenertribune, har Fylkeskommunenes Kul
turutvalg avslått. Riktignok står det i
avslaget at manglende midler er årsaken, men vi har jo fått høre at den
egentlige årsaken er at det har vært
flere vintre uten snø. Det er heit utrolig at ansvsrlige politikere kan bru
ke slike argumenter under en be
handling av en for oss og andre
klubber, livsviktig sak. Men vi får
leve med det. Søknaden blir tatt opp
igjen til høsten, men i mellomtida
bruker vi av lånet, og bakken blir
dermed dyrere. Noe man skal være
klar over, er at det er ikke første
gang vi har hatt perioder med lite
snø i lavlandet. Les bare tidligere be
retninger og Pors-bøker, så får man
se. Det er derfor ikke sikkert
drivhuseffekten har begynt å gjøre
utslag. Porsgrunn kommunes kul
turetat er heldigvis helt på linje med
oss, og støtter oss i vår klage på av
slaget. Det er godt å vite.
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Flere av gruppene våre står foran
sine årsmøter. Vi håper det vil være
nok av villige personer til å ikke bare '
si ja, men også gjøre en jobb. Vi
trenger dere i det arbeid vi gjør, et ,
arbeid som vi mener er positivt for '
både foreningen og samfunnet.
Duddi
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Historisk film

E
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Etter at man fikk opprettet et lenge
etterlengtet arkivrom på Pors klubb
hus, begynte IF Pors’ historie å kunne
systematiseres. Historiske protokoller,
bilder, klenodier og etter hvert filmer
fikk et sted å kunne samles. Ting som
til da var oppbevart i de «tusen hjem»
på «Vessia» og Grenland forøvrig.

i

Resultatet av filmen må bedømmes
av ettertiden, og vi håper å ha belyst
noe av IF Pors positive idrettslige og
sosiale betydning i lokalsamfunnet på
«Vessia» i 1990.

På vegne av IF Pors arkivkomité
Thor R. Jensen
Pors-filmene «konfirmeres» her hos Thor R. Jensen av pensjonistene Sigrid Asdahl, Torborg W. Larsen og Martha Jacobsen.

Undertegnede var med i denne pro
sessen, og tilbrakte mange timer blant
eldre Vessiafolk og porsere forøvrig. j|
Som en følge ble det opprettet et foto
album som vi håper kan være Pors’
Kommentarer til historisk film, turn 1969. Fra v. Gerd Realfsen, Thor R. Jensen, Øivind
historie til nytte.
Kittelsen, Reidun Skilbred, fru Kittelsen og Egil Brattberg.
I denne forbindelse kom man over
noen gamle Pors-filmer. Man visste Kretsstevne 1969. Alle med god kvali Filmen Pors i dag — 1990
ikke hva disse innholdt. Norsk tet. Senere fra gamle videofilmer kom
Filminstitutt ble kontaktet, og gjorde fotball Molde-Pors 1979 og boksing
At denne filmen hadde en trang fød
et fremragende arbeid med overføring Nordisk Mesterskap 1980.
sel, er ingen overdrivelse. Ideen kom
til videofilm via sin ekspertise. Hadde
som en følge av den historiske filmen.
Vi takker for ivrig og dyktig hjelp Det hele begynte med et ønske om å fil
amatører «tuklet» med disse, kunne
fra filmamatøren Øivind Kittelsen i me den nye tribunen i sin oppbygging
resultatet blitt ødeleggelse.
denne forbindelse. For mange er dette som lenge hadde vært et ønske og påResultatet av denne kontakten ble: lhyggelig og nyttig idretts- og kulturhiskrevende.
Ski-NM 1952, Fotball Pors-Viking torie sett i et «Vessia» og Pors perspek1953, Fredrikstad-Pors 1958 og Turn tiv.
Flere mer eller mindre seriøse film
fotografer ble kontaktet, og noen med
utopisk økonomisk forlangende. Nær
mest ved en tilfeldighet traff vi den vi
ønsket på tribunen, i ferd med på am^P-'
tørbasis å filme en av Pors’ fotball
kamper, nemlig Øivind Kittelsen.
En hyggelig og nyttig forbindelse ble
knyttet. Etter gode forsøk og kvalifi
kasjoner, ble omfanget og ambisjons
nivået utvidet. Hans positive innstil'O ling og samarbeidsvilje kom resultatet
av «Pors-filmen» til gode.
Som «guide» og kjentmann med
Pors-hjerte og med Egil Brattberg som
hovedstyrets representant, og Øivind
Kittelsen som «filmekspert», ble film
teamet dannet. Mange hensyn skulle
ivaretas.

Kommentarer til filmen «Pors i dag — 1990».
Fra v. Thor R. Jensen, Øivind Kittelsen, Realf Rollefsen og Egil Brattberg.

J
:

tør har tilbrakt i lid med eksperimentering og produsent av filmen er imponerende i de 1 Vi år opptakene og produksjon foregikk. I arbeidstimer gratis,
med produksjonsmateriale dekket av
IF Pors. Mange gode porsere har vært
til hjelp, deriblant Realf Pollefsen med
sin kommentering av filmen.

* JUBILEUMSFILMENES TILBLSVELSE
Mange mente — mange trodde og
mange mente å tro. Dette var utgangs
punktet for filmenes tilblivelse.
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Et foreløpig og etter hvert utvidet
manuskript ble skissert. Flest mulig
grupper, miljø og tilfeldige gjøremål
skulle filmes. Resultatet ble ca. 15 ti
mer film etter utallige telefoner og av
taler. Hva Øivind Kittelsen som ama-

J

PORS HISTORISKE FILMER

PORS I DAG - 1990

Redigert av ØIVIND KITTELSEN

Sekvens nr. og
beskrivelse
1 FOTBALL:
FREDRIKSTAD —PORS 1958
Filmet av: Magne Johansen
Kommentarer: Karl Skifjeld
— Otto Malmgren

2 FOTBALL:
PORS—VIKING 1953
Filmet av: Richard Larsson
Kommentarer: Karl Skifjeld
— Otto Malmgren
3SKI-NM 1952
Filmet av: Richard Larsson
O. Spacek USA, Magne
Johansen.
Kommentarer: Hans Hansen
— Arne Findal
4TURN:
KRETSTURNSTEVNE 1969
Filmet av: Terje Hartvigsen
Kommentarer: Reidun Skilbred — Gerd Realfsen

FOTBALL:
MOLDE—PORS 1979
Filmet av: TV-Jørgen/Varden
Kommentarer: Tore Kittelsen

6 BOKSING:
NORDISK MESTER 1980
Filmet av:
Norges Bokseforbund
Kommentarer: Thor Skarnes
— Petter Røh Petersen
Totaltid:

Opptak
tid

Redigert
tid

STIFTET 1905
Film produsert av ØIVIND KITTELSEN

Sekvens nr. og
beskrivelse
19m.

19m.

10m.

41m.

4m.

2 Fotball

4t.30m.

24m.

3 Ski

1t.18m.

9m.

4 Idrett/trim

12m.

5m.

5 Bandy

62m.

61/2m.

6 Boksing

27m.

5m.

7 Porsbladet

29m.

29m.

8 Damegruppa
9 Turn

50m.

24m.

65m.

5m.

12 ILIS

14m.

3m.

15 Eldrefest

18 Avslutning
Totaltid:

18m.

7t.5m.

1t.59m.

Fra Arkivkomiteen: Egil Brattberg, Thor R. Jensen

2m. 1t.32m.

20m.

4m.

1t.30m.

9m.

14m.

21/zm.

21m.

18m.

4m.

21/2m.

14t.31m.

2t.8m.

17 Pors klubbhus —
omvisning v/Duddi

4t.

12m.

62m. 101/2lTI.

4m.

37m.

1m.

11 Seniorlaug

16 IF Pors —
hovedstyret
1t.45m.

Anvendt
tid

5m. 591/2m.

10 Håndball

14 Barnejuletrefest ..

19m.

4m.

33m.

13 Bingo
19m.

Redigert
tid

1 Åpning —
Zimmermannløkka

10m.

Opptak
tid

2t.8m.

I filmredaksjonen:
Øivind Kittelsen, Egil Brattberg, Thor R. Jensen.
Kommentarer: Realf Rollefsen.
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Alfred Sport

Bjarne «Beiten» Olsen
er gått bort

A
S

tø

Telefon 551404- Porsgrunn

■■

V/JORGEN?

FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

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

NENSET, 3900 PORSGRUNN

Telefon (03) 59 58 88

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 - 5597 26
Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 55 58 93X*^X
Kjell Janson - Anders Kassen

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

10. juli 1990 vil for fremtiden bli en
sorgens dag i Pors Boksegruppe, ja
kanskje for hele bokse-Norge. En av
boksesportens «grand old man» gikk
brått og uventet bort i en alder av 70
år. Det Bjarne har betydd for boksesporten her i Grenland blir en egentlig
ikke helt klar over før han falt fra.
2 ganger i uka drev Bjarne eller «Bciten» som han ble kalt, trening for re
kruttene i Pors boksegruppe. Dette
holdt han på med frem til skoleslutt,
og var igjen klar for ny sesong.
k Arbeidet med barn og unge var noe
"om «Beiten» virkelig hadde taket på.
Han så det som sin oppgave å lære bar
na denne idretten, som han var så glad
i. Men han gjorde så mye mer enn bare
dette., han synes det var vel så viktig å
forklare at dette var en idrett som ikke
ble praktisert utenfor ringen. Måten
han gjorde dette på kan ikke overtas av
noen annen.
Mange gode boksere har trådd sine
barnesko hos «Beiten», her kan nevnes
Petter Røh Pettersn, Tom Gisle Skarnes, Stein Halvorsen osv. Bjarne var
stolt når han fikk frem unge talenter.

Hvert år ble det delt ut en pokal fra
«Beiten» til den ungdom som hadde
vist størst fremgang og forståelse for
boksesporten (Dizzie Tunes-pokalen).
At Bjarne var glad i idretten sin, viste
hans store engasjement og kloke kom
mentarer når boksekamper ble arran
gert med Bjarne som tilskuer.
Det siste stevnet Bjarne fikk med seg
var et stevne i A1K lunds regi i våres.
Bjarne ble i sin glanstid tatt opp som
livsvarig medlem i denne klubben. Det
var derfor så hyggelig at han fikk med
seg akkurat dette stevnet, som avslut
ning på et innholdsrikt liv.
Det som kjennetegnet Bjarne, var
hans lune vesen uten å trekke frem de
store ord. Ærlighet ble satt i høysete.
Undertegnede har selv hatt den glede å
sitte og høre Bjarne fortelle om sine 11
kamper mot Bjarne Lingås. At «Bei
ten» tapte alle 11, la han aldri skjul på
Ellers tippet han på at han bokset et
sted mellom 300-500 kamper i sin
glanstid. Han fikk med seg 1 norges
mesterskap og ble tildelt NBF’s hedersmedalje, samt IF Pors fortjenesteme
dalje. Savnet etter Bjarne er stort, selv-

følgelig størst for den nærmeste familie, men også i IF Pors.
«Boksepappa» er gått bort, og vi ly
ser fred over hans minne.
For styre, aktive og trenere
i IF Pors boksegruppe
Tore Nygaard

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER

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

Boksere foran en aktiv sesong

Porsgrunns Auto A/s

får De hos

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

Boksegruppa i Pors står nå foran en
meget aktiv sesong. Sesongen innledes
med en stor turnering i Malmø. Til
denne turneringen er Thor Skarnes og
Jarle Eie tatt ut til å representere Nor
ge. I tillegg kommer Pors til å sende en
gruppe aktive på 5.
Etter at denne turneringen er over,
skal vi dra til en stor turnering på Rau
foss. Ved denne turneringen kommer
vi til å treffe mange gode boksere fra
mange land. Dette er en turnering som
har ord på seg for å være blant de tøf
feste i Norge. Pors kommer til å stille
med hele sitt lag ved denne turnerin
gen.

Helgen etter Raufossturneringen rei
ser hele laget til Skive i Danmark, hvor

vi igjen stiller opp i denne internasjo
nale bokseturneringen Favør Box Cup.
Her har Pors vært med de siste årene,
og har gjort det meget godt. Vi forven
ter oss gode plasseringer også dette
året.

I tillegg til de forannevnte turnerin
ger skal Porsere i ilden i Norgesmes
terskapene for både Ungdom, Junior
og Senior. Dessuten arrangeres det
stevner rundt om på østlandet omtrent
hver eneste weekend fra september til
mai, så det skulle være rikelig anled
ning til å skaffe våre folk gode kam
per.
Trenere og styret har på bakgrunn
av forrige sesong og testresultater så
langt i år, store forventninger til at se-

---- 5
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songen 1990/91 kommer til å bli et
Pors-år, og det ville jo bli en fin hilsen
til alle Porsere nå i et jubileumsår.
Med hilsen
2re
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P. 12
Bak fra v.: Maria Solheim, Mona Sandvik,
Hege Hellebø, Lena Lindheimsmo (trener)
Foran fra v.: Cecilie Kokkersvold, Maria
Fredin, Mette Svenungsen, Stina Rød,
Lene Dalen, Susanne Warholm

Her har vi en presentasjon
av årets jente- og damelag i
håndballgruppa. Det er en
gruppe som kan det med å
markedsføre seg selv, tak
ket være «Kokki» og co.
Stå på, stå på, alle sam
men!
Bjarne
4

P. 18
Bak fra v.: Stine Horst, Vibeke Vrålid, Ta-f^
ran Jørgensen, Synne Ravlo, May Britt Be
rgland, Marianne Lunde
Foran fra v.: Lene Danielsen, Rikke Århus,
Laila Olsen, Stine Brobakken, Gro Jøran
drud

fr

P. 10
Bak fra v.: Vibeke Melby Johnsen, Heidi
Moen, Susanne Andersen, Anne Lise
Barth, Tonje Øia
Foran fra v.: Kristine Førsberg, Kristin
Norheim, Anniken Sjøstet, Tone Halvor
sen, Hilde Stensrud
Foran: Maria Fredin

P. 16
Bak fra v.: Kristine Holtan, Katrine Torjussen, Marianne Lunde, Stine Brobakken,
Gry Beathe Gulliksen, Gro Jøranrud
Midten: Jens Kåre «Kokki» Åsen, Lene Jo
hnsen, Linda Jøranrud, Juliane Fredin, Be
athe Gundersen, Anne A alt vedl, Cecilie Ol
sen, Irene Hellebø, Anne Lene Karlsbock
Foran fra v.: Birgitte Kassen, Stine Svenungsen, Signe Kleivbo, Gry Helene Blom
haug, Monica Norheim, Bente Olsen

Pors Damelags hjemmekamper og kamper med korte
avstander til kampsted, sesongen 1990/91

P. 14
Bak fra v.: Stine Horst, Bente Olsen, Siw
A nett Malmin, Linda Jørandrud, Gry Øia,
Ellen Karine Riis, Anne Lise Hegdal
Foran fra v.: Linn Therese Christensen,
Stine Svenungsen, Hanne Wickmann, Lin
da Aasmundsen, Lone Halvorsen

Lø 6/10 Pors—Langesund kl. 1500 Porsgr.h.
On 17/10 Kragerø—Pors kl. 2000 Kragerøh.
Lø 20/10 Pors—IK Våg kl. 1500 P.H.
Lø 8/12 Pors—Orre kl. 1800 Eidangerh.
Sø 16/12 Pors—Nærbø kl. 1500 P.H.
Sø 6/1 Pors—Bryne kl. 1430 P.H.
Lø 12/1 Pors—Sola kl. 1500 P.H.
Sø 20/1 Langesund—Pors kl. 1700 Grasmyr .
Lø 2/2 Pors—Kragerø kl. 1500 P.H.
Lø 16/2 Pors—Kragerø kl. 1500 P.H.
Sø 24/2 Pors—Gjerpestad kl. 1500 P.H.
On 20/3 Runar—Pors kl. 1900 Runarh.

— Jeg trener her i kveld. Det
er Karis tur til å være barne
vakt. ..

'""'■HkW
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VÅRTUR TJL
RØRA 13/6-90

NORGES BESTE
BOKSER
I PORS!
Lørdag 16. juni ble en merkedag for
Stig Amundsen og Pors boksegruppe.
Stig Amundsen ble tildelt forbundets
utmerkelse for Norges beste ungdomsbokser.
Overrekkelsen fant sted på formannsmøte til NBF i Tønsberg. Ut
merkelsen er et championbelte med
inngraveringer og det hele, omtrent
som vi ser når proffesjonelle boksere
blir Verdensmestere. Dette beltet får
nok en av hedersplassene i en etter
hvert voksende premiesamling.

At dette beltet også får andre konse
kvenser er også helt åpenbart. Dette er
et bevis på at Norges Bokseforbund

BOKSELANDSKAMP

I PORSREGI
I følge terminlisten som er sendt ut
fra Norges bokseforbund, er IF Pors
boksegruppe blitt tildelt bokselandskampen for juniorer mot Sverige søn-
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har fått øynene opp for at Pors nå besitter en stall som er blant de beste i
Norge. For Stig betyr dette at han må
regne med en del representasjonsoppgaver i sesongen vi nå går inn i. For
Pors boksegruppe betyr det at vi nå
har så gode folk i stallen, at vi må
skjerpe oss. Jobbe enda hardere for å
skaffe flere sponsorer som kan hjelpe
oss til å komme enda mer ut å reise, for
å skaffe oss verdige motstandere.
Styret i IF Pors boksegruppe gratu
lerer Stig så mye, og håper at fremgan
gen vil fortsette.
Med hilsen
Tore Nygaard
sekretær

Pors Damegruppes medlemmer had
de en riktig hyggelig tur til Røra denne
fine vårkvelden. Vi møttes på PPplassen kl. 1800, for å dra på tur.
31 jenter stilte i gamle hatter, og
noen hadde også gamle, side kjoler på
seg. På Røra ventet nydelig dekket
bord på oss, og vi ble bevertet med
wienerschnitzel som smakte nydelig.
Kokken kom ut fra kjøkkenet, og fikk
sin velfortjente takk for maten.
Etter middagen samlet alle jentene
seg på plenen for å bli fotografert. Alle
sammen med hatter på.
Vi sang Porsgrunnssangen opptil
flere ganger ute i det fri. Alle hyggeu
seg med allsang, vitser og spising av i"
utover kvelden. Vi hadde også en ut
lodning, der Borghild og Randi vant de
utloddede tingene. Del var en særs ko
selig kveld, der alle hygget seg. Noen
av de tøffeste jentene fikk seg til og
med et bad ut på kvelden.
En trivelig kveld, som vi gjerne gjør
om igjen et annet år. Takk fra dame*
gruppa til vertskapet på Røra, vi kom
mer gjerne igjen.
Vesla N.

dag 10. februar 1991. Dette er et arran
gement som Pors har søkt om å få ar
rangere, og som nå endelig har kom
met i havn.

Stig Asdahl, burde dette være mulig.
Vi kan i beste fall få med hele 4 porsere
til denne landskampen, kommer det
optimistisk fra den kanten.

Når vi nå først skal arrangere en
landskamp som dette, får vi også håpe
at Pors boksegruppe klarer å mønstre
et mannskap som kan gjøre seg for
tjent til å bli med på et slikt arrange
ment. I følge trenerne Thor Skarnes og

Så får vi alle krysse fingrene og håpe
at trenernes syn når frem til landslag.1^^
ledelsen i Norges bokseforbund.
Vi ønsker lykke til med arrangemen
tet, og sier tvi, tvi!
2re

-et godt sted
å handle

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.

Referat fra

ÅRSMØTE S BOKSEGRUPPA
Årsmøte i IF Pors boksegruppe ble
avholdt tirsdag 29. mai 1990 på Pors
klubbhus. Det var møtt frem ca. 30
medlemmer.

Formannen Erik Johansen ønsket
velkommen, og formannen ble valgt til
møteleder og Tore Nygaard til refe
rent.

Årsberetningen vitnet om en meget
god sesong, med mange gode plasse
ringer fra NM. Bokserne har denne se
songen bokset 62 kamper, av disse har
47 endt med seier og 15 med tap. Delte
^^r imponerende. Ellers ble Stig
^Rmundsen kåret lil beste ungdom,
Jørn Johnson til beste junior og Mag
ne Jensen til beste senior. Sekretærern
leste beretningen som ble tatt opp til
votering og fikk enstemmig tilslutning.
Årsregnskapet ble referert av kasse
rer, og dette viste et pent overskudd.
Regnskapet ble tatt opp til votering, og
ble enstemmig vedtatt.

Innkomne forslag. Styret fremmet
forslag om at de aktive i tillegg til treningsavgiften nå også må betale for
sine startbøker selv. Forslaget ble enst,
vedtatt.

r

Siste post på dagsorden var Valg et
ter lovene. Valgkomiteen har bestått
av Jørn Fragell og Per Ove Kittelsen.
Disse la frem følgende forslag, som ble
enst, vedtatt:
Formann
Erik Johansen
gj. v.
Viseformann Stig Asdahl
»
Kasserer
Jørn E. Fragell
Ny
Sekretær
Tore Nygaard
gj.v.
Styremedlem- Per Ove Kittelsen »
mer
Terje Innes Hansen »
Thore Amundsen Ny
Varamedlem Petter R. Pettersen »
Materialforv. Magne Jensen
gj-v.
Avisprotokoll Thor Skarnes
»

Valgkomité: Tore Nygaard, Stig Asdahl og Thor Skarnes.
Deretter takket formannen for tilli
ten som var blitt vist ham for 27. gang,
og lovet at styret i neste sesong ville ar
beide minst like bra som i denne seson
gen.

Egil Brattberg møtte som observatør
fra hovedforeningen, og kom med en
hilsen derfra. Han uttalte videre at
boksegruppas innsats både på det
sportslige og administrative plan var
blitt behørig registrert i hovedforenin-

JUBILEUMSFESTEN
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Lørdag 3.‘ november avslutter vi vårt 85-årsjubileum, med den utsatte festen fra i våres.
vei er kjent for de fleste porsere, avslutte jubileumsutstillinVi skulle, somi vel
avlyse denne
festen i siste liten, grunnet at
gen med fest. Dessverre måtte vi
.* —
-‘
de fleste av våre medlemmer som skulle
hedres, var forhindret i å komme.
Med dette som den vesentlige grunn, var _jo da glansen og «rosinen i pølsa»
borte vekk.
Mc™
rø. lørdag 3. november braker del les. 1 samarbeid med gruppene. som denne da» ikke skal ba arrangememernoe slag, skulle -sere

v
8
8
8
8
8
8
8

garantert fullt hus og stormende jubel.
enm .kal
oss denne festkvelden.
Alle; som
skal hedres vil vi søree
sørge for er
testKveiaen. Ordføuruiøerblant
------ ------rer, æresmedlemmer og spesielt innbudte er skriftlig ønsket velkommen, og
stiller
, J4 _
stiller opp.
opp.
Topp orkester (6 mann) er engasjert, og spiller melodier fra 50- og 60årene.
Kuvertprisen er satt til kr. 150,.
Festen blir avertert i avisene månedskiftet september/oktober, med påmel-

<

ding hos «Busse» eller hos undertegnede.
8 Vel møtt porsere!

8

Pors fotballavd. økonomiavd.
bcoo

gen. Han var mektig imponert over det
arbeidet som gruppa utfører.
Før kvelden ble avsluttet med pizza
og mineralvann, holdt Dr. Willy Mjølstad en flott orientering omkring dopingproblematikken.
Tore Nygaard
møtereferent

RANKINGLISTE
FRA NORGES
BOKSEFORBUND
Fra bladet Boxing nr. 2 1990 sakser
vi følgende fra rankinglisten over Nor
ges fremste utøvere av denne idretten.
I 45 kg finner vi Porseren Morgan Sø
rensen på en 2. plass.
I 63,5 kg junior/ungdomsrankingsliste
finner vi Jørn Johnson og Stig
Amundsen på henholdsvis 2. og 3.
plass. De samme herrene er å finne på
henholdsvis 5. og 6. plass på seniorrankinglista.

8

1 60 kg finner vi Jarle Eik på en meget

X

bra 2. plass.

8

På seniorlista finner vi i 57 kg Magne
,
.
Jensen
meget. bra 2. plass rett Ct
*på en
C-_ -----~ r__
--- ---------------ter Ove Jensen fra Stavanger, som
Magne tapte for i finalen i senior-NM.
Vidar Berg ligger på en 6. plass på 67
kg lista.
.
Ellers fra rankinglista kan vi se at
Sondjerde,s Ce» Olsen er llinne: på
“
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Egil X
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KSNår det gjelder Geir Olsen fra Sundjordet tapte han klart 3-0 for Jarle Eie i
et stevne i Kristiansand rett før sesongen tok slutt.
Så Porserne slår godt fra seg også på
forbundets rankingliste.
Med hilsen
Tore Nygaard
sekretær
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velfortjent weekend, med en hjertens
takk fra fotballstyret for det godt
trengte pengebidraget til den ellers
slunkne fotballkasse.

PORS LOPPEMARKED
ANNO 1990

Måtte også denne weekend i skriven
de stund, slå fast at fotballen våres
fortsatt er i 2. div. Dette vil være med

I dagene 28/9 - 29/9 var det borget
for et av tidenes største loppemarked
og auksjon i Casino Bjørndalssentret.
I regi av fotballavdelingen slo de så
kalte trofaste «Porsemaurene» fra
grassrota til i en 14-dagers innsats, som
man sjeldnere og sjeldnere opplever i
dag.

Svein Aage Jensen (Boffa), med
hjerte blåere enn det blåe, i spissen for
Arne Pedersen, Lasse Hegna, Kalle
Skifjeld og Ole Kiplesund, har med
dette gjort en formidabel innsats, som
fotballavdelingens styre sikkert er dypt
takknemlig for. Det gamle ordtaket
som lyder; «Man vet ikke hva man
har, før man flytter, eller når loppemarkedssamlere kommer på besøk»,
stemmer helt.
Gjennom presse og jungeltelegrafen
fikk man en respons på oppfordringen
som var helt enorm. Samtlige loft og
kjellere i distriktet må vel etter dette
være totalt støvsuget. I tillegg til den
store givergleden fra forretningsstan
den, som «Boffa» ser ut til å ha et spe
sielt tak på, med sin sjarm og overtalelsesteknikk, ble de store lokalene i Casino Bjørndalssentret fra å være et
enormt tomt ekko, med kun larm fra
bowlingkulene i etasjen over, forvand
let til et gedigent varehus.

Et enormt utvalg av porselen, møb
ler, klær og sportsartikler etc., er helt

på å sette en spesiell prikk over i’en
denne helgen.
At et stort oppryddingsarbeid gjen
står for dep.ne dugnadsgjengen, må
ikke glemmes. Jobben er som kjent
ikke gjort før alt er ryddet. Disse gutta
gjør jobben ferdig.

Fotballavdelingen vil med dette tak
ke «Gutta bak jobben», hjelpere fra
styre og stell i fotballavdelingen, sponsore, givere og ellers andre som på en
eller annen måte har hjulpet oss i disse
dagene.
Egil

n
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Her er den «harde kjerne». Fra v.: Lasse Hegna, Arne Pedersen, Karl Skifjeld, Egil Brattberg og generalen «him self», Svein Aage (Boffa) Jensen.

Fra loppemarkedet. Her selges porselen ved hjelp av Brattberg, og Ole Kiplesund, godt as
sistert av Svein Aage Dahle.

ufattelig at det går an å dra til hus i sli
ke mengder.

At kundemassen bestod av men
nesker fra det fjerne østen, og til Ola
Nordmann fra Vessia, forteller klart
At annonseringen, sponset av Rag hvor riktig annonseringen, omtalen og
nar Numme og Olav Hanssen, var sett, det fysiske arbeidet i forveien var gjen
fikk man bevis for på åpningsdagen.
nomført på. Samtidig fikk markedet et
Flere timer før åpning begynte det å
internasjonalt preg over seg, med be
samle seg folk foran dørene. På slaget søk fra de mer eksotiske strøk.
1730, da dørene ble åpnet, måtte det
sikkert være flere hundre mennesker,
Lørdag, neste dag, var det duket for
som tålmodig hadde ventet, i stil med nok en salgsdag, og da med auksjonen
matkøene under krigen. Salgsteamet, som det store klimaks, som startet kl.
bestående av styre og stell i fotballav- 1200. Noe mer moderat tilstrømming
delingen, lå da klar innenfor i startgro var vel ventet etter en stormende åp
pene, med pengevesker rundt halsen, ning dagen i forveien. En viss spenni
og med klar beskjed fra generalen og forventning til auksjonen gjorde seg
«Boffa» om hva de hadde i vente.
tydelig gjeldende hos porserne denne
stunden. Her ble kun nye ting bydd
fram, sponset for det meste av Olav
Hanssen og Per Isaksen. Varer som
sengeutstyr, soveposer, dresser, jak
ker, verneutstyr, motoroljer, blomster
og elektriske artikler etc. gikk unna
som varmt hvetebrød. Når da også den
alltid sprudlende glade kremmer, Olav
Hanssen, assistert av «Boffa» står for
auksjoneringen, er jo dette litt av et
show i seg selv.

«TURNGRUPPA BRØT UT»
2. og siste episode
Formannen i Pors fant det beleilig i
siste nr. av Porsbladet å rette et spark
til Turngruppa, selvsagt da ledelsen,
fordi vi deltok sammen med de andre
gruppene i borgertoget.
,

.

- ncnsiKien
Hensikten rncu
med kiuikkuu
kritikken icu
får vedvcu^Rmmende selv forklare, men jeg be
klager at man så ureflektert tar pennen
fatt. I mitt yrke er det en klar regel at
et hvert vedtak må ha sin basis i gjel
dende lovverk og forskrifter. Det vil si
at intet organ kan fatte vedtak som
ikke baserer seg på lov og forskrifter.
Hvilket regelverk i Pors Idrettsfore
ning sier noe om at man ikke fritt kan
gå hvor man vil i borgertoget? Jeg er
ikke kjent med at noe organ i Pors har
mandat til å gi et slikt pålegg.

Et lovverk må omfatte alle klubbens
medlemmer. Hva gjør da formannen
med de mange som overhodet ikke del
tar i dette toget? Formannen skriver at
vedtaket i Hovedstyret var enstemmig.
Det kan vel ikke stemme, for turngrup
pa stemte da ikke mot eget vedtak?
Dessuten bør man ikke tøye begrepet
enstemmighet for langt.

Kl. 1500 stengte man dørene for det
te loppemarkedet, med en klar forvissing om at dette må gjentas. Ikke minst
fordi varemengden som er igjen gjør
krav på det.
Fra auksjonen. Olav Hanssen og Svein Aage (Boffa) ifull sving som de fødte auksjonarier.

J1 > •

En sliten gjeng av porsere kunne etter dette, med god samvittighet ta en

I

Turngruppene i Porsgrunn søkte 17.
mai-komiteen om å få plass i toget i
forbindelse med Turnforbundets 100årsjubileum. Komiteen gav tillatelse,
og vurderte altså saken annerledes enn
Pors Hovedstyre. Det er å merke seg at
de andre turngruppene ikke hadde til
svarende problemer som vår turngruppe. Det burde vel fått formannen til å
betenke seg noe.

Medlemmene er en hver gruppes
største aktivum, og mange foreninger
sliter i dag med å holde på medlemme
ne. Jeg ser på kontakten med våre
medlemmer som meget viktig, og der
for kaller vi fra tid til annen inn til
medlemsmøte for å drøfte aktuelle sa
ker. «Turngruppa trommer sammen til
et medlemsmøte....» Nei, formann,
dette møtet var berammet i fornindelse
med Landsturnstevnet, og jeg fant det
da rimelig at styrets vedtak om delta
gelse i borgertoget ble nevnt.

Formannen i Pors og formannen i
turnruppa arbeider trolig etter helt uli
ke ledelseprinsipper. Min ledelsesfilosofi er:

Å lede er å arbeide gjennom andre. Det
betyr at en leder bevisst og planmessig
bør delegere arbeidsoppgaver og myn
dighet uten at lederen derved fraskri
ver seg det forpliktende ansvar. Å lede
er å sørge for at et mål nås gjennom
medarbeidernes innsats. En leders au
toritet vil være bestemt av den myndig
het en formelt blir gitt, men enda mer
av den tillit og respekt en får fra sine
medarbeidere. Alle grupper trenger fra
tid til annen hjelp fra andre grupper.
Helt enig, formann. Jeg tror ikke turn
gruppa har noe å skamme seg over i
den sammenheng. Det er meget lett å
få turngruppas medlemmer på fellestil
tak for Pors.

Jeg håper møtene i Hovedstyret kan
bli av en slik karakter at en slipper å
bruke Pors-bladet som kommunikasjonsorgan.

Kåre J. Scether
leder Pors Turngr.

14

M INTER
~ SPORT

BOKSEGRUPPA MED
OPPVISNINGSSTEVNER
Den aktive boksegruppa i Pors del
tok ved årets Ulefossdager med opp
visningskamper.
Porserne startet treningen allerede 1.
august og viste fram mye bra boksing.
Ulefoss idrettslag hadde hentet opp
Porserne for å presentere boksesporten. Denne idrettsgrenen er ikke repre
sentert i Ulefoss, og omlag 100 menne
sker var møtt fram for å se hva bok
sing er for noe. Thor Skarnes og Stig
Asdahl stilte i spissen for ialt 8 boksere
fra Pors.
Det ble først vist fram eksempler fra
en treningsøkt, dette også for at gutte
ne skulle bli litt varme i trøya. Etter
dette ble det bokset en del på puter, før
selve oppvisningskampene startet. Det
hele ble behørig kommentert av spea
ker Thor Skarnes.
Det ble bokset i alt 6 oppvisnings
kamper, fra fjærvekt til tungvekt. Por-

serne er nå midt inne i oppkjøringsperioden før sesongen tar til, og trener 6
ganger i uka. Til tross for all denne tre
ningen ble det vist fram mye bra bok
sing i et meget høyt tempo.
Alle de beste var der, med unntak av
landslagskjempen Magne Jensen. Vi
nevner raskt Stian Bye Kittelsen, Jarle
Eie, Morgan Sørensen, Jørn Johnson,
Steffen Botten, Arne Jensen, Stig
Amundsen og Morten Elseth.

Butikken med
atmosfære og
særpreg

Ellers rapporteres det fra Pors hold
at det arbeides aktivt for å skaffe en
arvtager etter Bjarne «Beiten» Olsen
som kan kjøre treningen på Vestsiden
skole for ungdommen. «Beiten» døde
som kjent tidligere i sommer.

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Kjempeutvalg i gaveartikler

1
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Alle som målte ha lyst til å forsøke
seg med boksing ønskes hjerllig vel
kommen til treningen i Kjølneshallen.
Her trenes det mandag, tirsdag, tors
dag og fredag. Utover dette trenes styr
ke på Gymmen på Down Town.

Nytt av året er at Steffen Bolten nå
er tilbake etter 1 års utdanning i NordNorge. Nytt er også at Arne Jensen og
Morten Elseth ser ut til å bli de nye re
presentantene i tungvekt. Pors har jo i
noen år nå ikke hatt boksere i tung
vekt. Med disse to innlemmet i elitestallen har Pors et sterkt lag represen
tert i nesten alle vektklasser.

Storgt. 101
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En av tilskuerne\

Butikken i P.P. sentret

^ORS

STEINAR SKRETVEIT

JERNVARER - MALERVARER

GULV

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

Tank degnet rundt med minibank

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

Eneforhandler

r

fr

Vestsiden
Blomsterforretning

inHrflora

I

Tlf. (03) 5517 30 - V. Porsgrunn

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

Telefoner (03) 520863 -524221

SKIEN

Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

REFLEX
Drangedalsvn. 20, Porsgrunn v. - Tlf. (03) 555851

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

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE
VIDEOUTLEIE

i

PORS SERVICE SENTER

k

Eie og Nordahl, Tlf. 554320 Porsgrunn Vest

r

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto

DRESSHANDELSTORGETSKEM
STORGT. 128-PORSGRUNN

WINTERSPORTP

1

Duddi Kjellevold Rød
Mellombrottet 6
3300 PORSGRUNN

BJØRNSTAD

Tlf. (03) 552482
NORDENTORGET

blomstersenter

■K

DATATiPPING

«BUSSE»

MÅD DET GJELDER
TRYKKSAKER

på Vessia
Tlf. (03) 5517 29

KONTAKT
Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

©fctBglfcfl |||<

oYo

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

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

FAX (03) 55 86 80

MattcIL
Ungdomsbutikken inidt i By’n
Tlf. (03) 55 20 81 - 3900 Porsgrunn

Sveise- og mek. Verksted
Telefon: 553287-Porsgrunn

©
Vestsiden Ur-Optik

Når det gjelder
d
HERRE- og UNGDOMSKLÆR'
Gå til

IKr

Kåre Pettersen

Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

Tlf. (03) 5549 22
Porsgrunn

Brødreo® Karis@n
BLIKKENSLAGERVERKSTED
Telefon: 550409 - Porsgrunn

(©=©

MMGER Ring telefon (03) 5969 13

O faæMaT
'

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

