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I redaksjonen:
Bjarne Halvorsen

Siden sist har vi gjennomført jubi
leumsfesten. Det ble et veldig fint ar
rangement som jubileumskomiteen
har all ære av. Det har vært litt av en
, oppgave Egil påtok seg som for
mann i komiteen, og han fikk også
sine velfortjente blomster for job
ben. Det var tydelig at de oppgavene
under festen var godt fordelt. På
kjøkkenet fungerte alt som det skul
le med Thomas og Tommy som sje
fer og damer fra dame- turngruppa
' som servitører. Hovedforeningen
^sier takk for vel utført arbeid.
Et jubileum medfører gaver, og
j det var ikke småtteri som ble oss til
j del. Fra tidligere hadde vi mottatt
/ skjøte på Porsgrunnsveien 345 fra
( kommunen under åpningen av jubi{ leumsutstillingen i mai. Under festen
j overrakte varaordfører Elisabeth
1 Nilsen en sjekk på 3000 kr. i tillegg
/ til en blomstergruppe. Fra bokse( gruppa og håndballgruppa vanket
{ det fra hver et dobbelt vaffeljern, fra
j skiavdelingen kom det kjøkkenut| styr, fra bandygruppa en moccamas/ ter, turngruppa kom med et stort
! kjøleskap. Alt sammen meget kjær
komne gaver og alt sammen sterkt
ønsket fra vår side. I tillegg kom fot[ ballavdelingen og seniorklubben
i med gavekort til innkjøp av nye ovÉfeer i lillesalen, slik at den kunne rus'^tes opp enda mer i høst. Fra før er
det kommet nye gardinbrett og gar
diner der. Men damegruppa vår
overgikk vel nesten seg selv denne
gangen. 50.000,- kroner ble over
rakt, en utrolig sum når vi nå vet at
gruppa ikke lenger har ansvar for
kiosksalg. Pengene går rett inn på
konto for utvidelse av klubbhuset en
gang i framtida, og med en slik sum
på høyrentekonto blir det jo en del
etter hvert.
Hovedforeningen er gruppene og
kommunen meget takknemlig for alt
som ble overbrakt, og vi lover å nyt
te gavene godt.
Siden sist jeg skrev er også fotball
sesongen over, og spenningen utløst.
Det gikk bra denne gangen også,
men det tok på. Fremdeles spiller la
get i 2. divisjon, noe vi kan prise oss

r
Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn

lykkelige for. Det kan bety at vi fort
satt kan klare å betale ned gjelda vår
på stadion, om publikum slutter
opp.
Bokserne våre gjør det skarpt. Vi
har fått fram en fin ny garde av unge
utøvere som greier å slå fra seg og
vinne kamper. Flere har luktet på
landslagsplass allerede, og flere
kommer sikkert etter. Det skal bli
spennende å følge dem framover.
Håndballjentene våre ligger om
trent der de vil etter de første kampe
ne. Riktignok gikk de på tap for den
vel sterkeste motstanderen, Våg,
men det var knepent. Nervene var
ikke helt på vår side, og en del unø
dige feil ble prestert — som altså var
hovedårsaken til tapet. Men det står
mange kamper igjen, og vi har fort
satt mulighet til å toppe tabellen ved
sesongs slutt.
Det gikk heldigvis i orden med is
på Skien isstadion. Det kom til en
ordning mellom Skien og Porsgrunn
kommuner og Telemark Fylkeskom
mune og det tidligere STUI. Noe
som våre medlemmer kanskje ikke
er klar over, er at hovedforeningen
var sterkt med i løsningen. Pors
grunn kommune var langt fra villig
til å satse på is i nabokommunen i
utgangspunktet, og bandygruppa
vår var fortvilelsen nær. Det var
også sterk misnøye i brukerkomiteen
for isstadion at Porsgrunn var så lite
interessert. Da tok vi kontakt med
Porsgrunns kultursjef, Magne Lyng
stad, som stilte opp på et møte, hvor
alle bandyimpliserte i Porsgrunn et
ter hvert ble invitert. Lyngstad påtok
seg etter vår anmodning å lage en ut
redning om «is-saken» i kommunen
fra planene om is på Kjølnes fram til
i dag med utregninger av kostnader
og mer. Vi var videre i kontakt med

ordføreren som også ba om alle mu
lige opplysninger. Lftredingen fra
Lyngstad ble lagt fram for kommu
nen, og dermed begynte snøballen å
rulle. Det ble holdt møter og til slutt
bevilget penger. Magne Lyngstad
fortjener absolutt ros for sitt enga
sjement her, og vi er glad for at vi
har kunnet ha så god forståelse hos
byens myndigheter. Det har ikke
gått fram noe sted hvilken rolle ho
vedstyret spilte i saken, og vi mener
det er riktig at våre medlemmer får
kjennskap til at vi hadde en viktig
finger med.
Anken til departementet over avsla
get på tippemidler ble ikke tatt til
følge, noe vi vel heller ikke regnet
med. Det er ikke mulig for ankein
stansen å henge seg opp i et avslag
som henspeiler på manglende mid
ler. Her er det ikke snakk om for
melle feil. Søknaden om midler vil
bli gjentatt i høst, og etter som poli
tikere og saksbehandlere som var til
stede på befaringen i Rugtvedt i
høst, var meget imponert over det de
så, så håper vi at vi denne gang skal
nå fram.
Idrettsskolen går sin gang. Unge
ne har vært gjennom fotballtrening
4 ganger, hånball 4 ganger og er i
gang med svømming. De skal når
dette skrives i gang med turning. Sis
te gang før jul er 6. desmber. Jeg vil
gjerne berømme instruktørene. Det
har i fotball vært vesentlig jentene
fra damer junior-laget — Helle,
Kristin og Turid i tillegg til Truls
Wallestad. Alle har gjort en kjempe
jobb. Dette er noen vi må satse på i
framtida. Det samme kan sies om
Vibeke, Rikke, Marianne, Gro og
Irene. De viser en oppfinnsomhet
som er imponerende. Terje, som har
Forts, neste s.
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Formannen...

BOKSESTEVNEI
PORSGRUNNSHALLEN
Søndag 14. oktober arrangerte boksegruppa stevne i Porsgrunnshailen.
Hele 13 kamper stod på programmet,
og nesten hele porsestallen hadde fått
kamper. Det kom nevekjempere fra
hele østlandsområdet.

Mange gode nevekjempere ville sette
hverandre i stevne. Omlag 150 tilskue
re fikk god valuta for pengene. Styret i
boksegruppa hadde gjort gode forbe
redelser, og høstet mange lovord for
vel gjennomført arrangement.
Det ble seier til alle porserne med
unntak av Jørn Johnsen, som måtte
tåle sitt første nederlag på 20 kamper.
Jørn er imidlertid en tøff type som tak-

let dette på en utmerket måte. «Neste
gang tar jeg han», var første kommen
tar.
Arrangementet gikk som nevnt
prikkfritt, og vi vil benytte anlednin
gen til å takke alle som var oss behjel
pelige med å arrangere stevne. Vi nev
ner fortløpende: Petter, Wenke, Dahle, Basse, Thrond, Rolf Mjølstad,
Roffern og Øyvind. Takk alle sam
men!
Vi setter stor pris på at folk utenfor
boksestyret viser sitt engasjement når
vi arrangerer stevner.
Med hilsen forstyret og
aktive i boksegruppa
Tore

REISEBREV FRA
SKIVE I DANMARK
Loggbokført 10. nov.

Helgen 2.—4. nov. reiste stall Skarnes
med hele 8 boksere til en stor interna
sjonal bokseturnering i Skive på Jyl
land.

Allerede ved fremmøte på jernbanen
kl. 06.00 fredag morgen var stemningen god. Tiltross for at guttene måtte
tenke på vekta, og ikke kunne innta
hverken vått eller tørt, var fleipen i
gang fra første stund. Med innleid 12
seters buss og god komfort loset vår
sjåfør, Roger Pettersen oss trygt avsted med første stopp i Larvik. Fergeturen over gikk bra, mange kjente porsefjes var å se ombord, og vi fikk mange lykkeønskninger med på ferden.
Fremme i Fredrikshavn gikk turen direkte til Skive, som ligger en times vei
fra Ålborg.
Vel fremme ble vi innlosjert på en
stor skole hvor hele turneringen gikk
av stabelen. Fredagen gikk med til å
finne ut av hvilke motstandere våre
folk skulle ha, og å få guttene innveid
slik at mat kunne inntas. Det ble sen
kveld før dette var ordnet.

Lørdag morgen var det tidlig opp
for å innta en god dansk frokost. Inn
ledende kamper tok til kl. 10.00, og på
gikk hele dagen. Det ble nå klart at 2
av våre folk ikke ville få kamp, de øv
rige klarte alle sine saker bra i ringen. '
Lørdag ettermiddag startet finalene, ■
men ingen av våre fikk bokse finaler
lørdag.
Lørdag kveld var det hyggelig samvær, og arrangøren hadde rigget til diskotek for de aktive. Lederne ble invitert til hyggesamvær på kjøkkenet,
Her overleverte vi hilsning fra Pors og
Norge, og våre tanker gikk til alle dere
hjemme som deltok ved jubileumsfesten på klubbhuset. At Pors i år fyller
85 år, gjorde vi selvfølgelig oppmerksom på. Vi fikk tilgang på telefon og
fikk ringe hjem til klubbhuset og overbrakt våre hilsninger på den måten.
Representanter fra Skive kommune
hilste også.

Søndag morgen tar til. Vi har hele 6
mann i finalen, og vi må reise fra Skive
senest kl. 11.00 for å nå fergen. Våre
folk fikk bokse de 6 første kampene,
og status ble 4 gull og 2 sølv. Imponer-

Fra s. 3
ansvaret for de minste i bassenget, er
jo «helproff», og har en spesiell evne
til å komme i kontakt med ungene. Jo,
vi er heldige som har funnet fram til så
bra instruktører. Gruppene bør merke
seg hva vi mener om dem som de har
plukket ut, og de gruppene som enda
ikke har kommet i gang med sin idrett
— boksing, bandy og ski, må i gang
med forberedelsen, til sine timer etter
jul.
Vi har fått meget god respons fra
foreldre på iderttsskolen, og vi tror at
dette er rette veien å gå for rekrutte
ring. Det er derfor å håpe at alle i styre
og stell vil sette seg inn i hva dette er.
Foreningen skal i gang med en ny orga
nisasjonsplan. Idrettsskolen er kanskje
første skritt i retning av noe nytt,^^
Pors er eneste klubb i Porsgrunn sSF
har satt i gang med dette nye utspillet.
Derfor foreldre til barn fra 5 år til 9 år.
Idrettsskolen holder til på Klyve skole
hver torsdag 16.30—17.30 for de mins
te, 17.30—18.30 for de største. Det er
mulig å være med og se hva som fore
går.
Det blir også en juletrefest for alle
barn i år. Sannsynligvis mellom jul og
nyttår. I fjor var det rekordoppslutning med over 100 unger og 40—50
foreldre og besteforeldre.
Årsmøtet skal avholdes mandag 28.
januar. Valgkomiteen er i gang. Alle
gruppene har sin representanter, og
alle medlemmer oppfordres til å finne
fram til villige og kvalifiserte personer
til å bekle de forskjellige verv. Vi hå^^^
på respons,
Så får vi krysse fingrene for all vår
virksomhet gjennom vinteren slik at
resultatene kan bli som vi ønsker.
Duddi

ende, hva? Gull gikk til Stig Amund
sen, Jørn Johnsen, Arne Jensen og
Frode Sandvik. Sølv til Magne Jensen
og Steffen Botten.
Vi ser meget positivt på det å ha an
ledning til å reise litt rundt, for på den
måten å
kjent med klubber også fra
andre land. Dette er noen Pors som så
dan på sikt kan være tjent med.
Hjemreisen søndag gikk også meget
bra, men enkelte lurte nok på hva slags
gjeng som satt samlet ved porsebordet,
for et par av deltagerne hadde fått seg
noen gilde blåveiser. Slike ting må man
bare regne med i boksesporten.
Hilsen reiseleder

NYTT FRA
SKIGRUPPA

BOKSETRENER GIFT

Skigruppa har i den siste perioden
gått til innkjøp av snøkanon med forsterkerpumpc. 300 m vannledning er
lagt ned fra Telemarksbakken og opp
til hoppet i Rugtvedt. Der er det også
et uttak for å snølegge Lille Rugtvedt.
Alt ligger nå til rette for at vi skal kun
ne få bakken snødekt tidlig hvis vi bare
får kulde nok.
Innetreningen har begynt, men re
krutteringen i skigruppa er dårlig, noe
som skyldes snømangel de siste vintrei^^Langrennnsgruppa er det dessverre
ingenting igjen av, noe vi håper kan
rettes opp igjen ved en snørik vinter.
Av arrangementer kan vi nevne at vi
skal ha et jubileumsrenn i Rugtvedtkollen den 16. desember, et rekruttrenn 6. januar, og et landsrenn i Rugtvedtkollen den 27. januar. Vi håper i
den anledning at vi kan se mange «porsere» i bakkene våre da.
Aud Lindkjenn Olsen
sekretær

/Aj A AAS

„dagen derpå":
dårligjdrett

idrett uten

alkohol

Den ene halvdel av trenerduoen til Pors boksegruppe ble lørdag 18. august smidd
i hymnens lenker. Stig Asdahl heter han, og hans utkårede, Mari Kleveland. Viel
sen fant sted i Vestsiden kirke.
Som man ser av bildet, stilte hele boksestallen opp med formannen Erik Jo
hansen i spissen, for å hylle de nygifte da de kom ut på kirketrappa. Boksegruppa
gratulerer så mye, og måtte de bli lykkelige alle sine dager....

Stig A. U-mester
Norgesmesterskapet for Ungdom i
boksing fant sted i Bergen, helgen
8.—11. november. Pors stilte med 3
mann i dette mesterskapet. Disse var
Stig Amundsen i 67 kg., Morgan Sørensen i 48 kg. og debutanten Stian
Bye Kittelsen i 54 kg.

Stian er bare 13 år, og har således etter NBFs regler ikke lov å bokse obli
gatoriske kamper. Stian blir imidlertid
sett på som et kjempetalent, og styret i
boksegruppa søkte forbundet om dis
pensasjon. Denne ble innvilget, og Sti
an møtte i sin finalekamp Navre Omre
fra Fredrikstad. Stian har slått Navre i
diplomkamp tidligere i år, men måtte
denne gangen se seg slått. Det var ikke
Stian på sitt beste som bokset denne
finalekampen, så en lei influensa uka
før får ta skylda.
*

Morgan Sørensen, som er mester 2
ganger tidligere, møtte i sin finale Arne
Støland fra Trym. Disse to har møtt
hverandre tidligere, med seier til porsegutten begge gangene. Denne gangen
kom Morgan ikke skikkelig inn i kam
pen, og ble stående å skyggebokse sto
re deler av kampen. En jevn kamp som
fitkk i trønderens favør.
Stig Amundsen møtte i sin finale
kamp Frank Kallevik fra Haugesund.
Stig er i øyeblikket i sin livs form, og
ingen i Norge er i stand til å tukte porsegutten. Stig bokset aldeles glimren
de, og vant helt klart, 5—0.
Å sende 3 mann til U-NM og komme
hjem med 1 gull og 2 sølv er en presta
sjon verd å ta av seg hatten for.
IF Pors boksegruppe er igjen på topPen > norsk boksing.
GRATULERER
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Telefon 5514 04- Porsgrunn

J

V/JORGEN?

FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

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

NENSET, 3900 PORSGRUNN

EKSEMPLER TIL
ETTERFØLGELSE
Av: Arild Hannaas, AIK Lund
I høst har jeg ved tre anledninger
hatt den glede å fungere som kampleder/poengdommcr i arrangementer
hvor boksere fra IF Pors har vært
blant deltakerne.

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 - 5597 26
Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 55 58 93*'----- "

Kjell Janson - Anders Kassen

1 likhet med min nære venn, Thor
Skarnes (og heldigvis mange andre),
får jeg visse problemer med lojaliteten
tj|^ir idrett når jeg ser utøvere i ringen
rWI kun styrke og kraft som elementer
i utførelsen!
For enkelte boksere er teknikk et
ukjent begrep, og når noen av disse
stiller med svak kondisjon i tillegg, er
bunnen nådd! Slike utøvere av vår
idrett skulle aldri fått lov til å entre en
boksering. Her bør enkelte trenere
stikke fingeren i jorda og endre kurs.
Hvis ikke, bør de aktuelle klubbledere
sørge for trenerskifte.

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

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

Aut. Ford-forhandler
Tlf. 5511 50

BRUK FAGMANNEN

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING
GLASSMESTER

OLAF A. THORESEN A/S
Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn
Bokholderi - verksted - forretning
Telefoner (03) 555313 - 555314

I Pors går tydeligvis guttene en god
skole. Det er en fornøyelse å se klub
bens boksere i ringen. Teknisk, skolert
idrett preger deres utørelse, og i tillegg
har de en personlig fremtreden, som
klubben kan være stolt av!
I min klubb, AIK Lund, legges det
også stor vekt på de samme grunnprin
sippene, så her er vi helt på linje med
hverandre.

Jeg gratulerer Pors Boksegruppe
med de mange fine utøvere klubben nå
har.
LYKKE TIL VIDERE!

Visste du at....
Boksegruppa i Pors skal arrangere
boksestevne i Kragerø 8. desember
kl. 13.00? Stevnet går av stabelen i Kragerøhallen.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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FRA TURNGRUPPA

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene

En annen — og ikke uvesentlig —
ting, er idrettutøvernes oppførsel, disiplin og sansen for fair play. Også her
registrerer man store variasjoner, noe
som klart peker tilbake på trenernes
kompetanse!

STØTT
VÅRE
ANNONSØRER

Ragna Lorentzen som har dette par- ' U.L. Molde 1991
Her har første påmelding vært, og
tiet, så ta kontakt på tlf. 59 53 63 der
det
er påmeldt 11 jenter. Stevnet er for
som
du
ønsker
flere
opplysninger.
Turngruppa har startet med vann
gutter og jenter i alderen 13—16 år.
gymnastikk i bassenget på Vestsiden
Det er mulig med etteranmelding på
skole. Tilbudet var i første omgang be Gymnastrada
våren.
regnet på eldre som ikke har trenet før,
I 1991 skal vi til Amsterdam på
da belastningen i vannet er mindre. Gymnastrada. Dette er et kjempeoppNår det gjelder massepartiene så har
Det burde derfor være bra for mange, legg med ca. 15—20 000 deltakere fra
men det er ikke lett å få de eldre med, store deler av verden. Fra Pors turn- vi veldig bra med folk på voksne par
ser det ut til. Men vi har fått med andre gruppe drar ca. 42 stk. fordelt på Kvin tier, men vi skulle ønske at vi fikk med
som har små «problemer» i form av ner II, Kvinner Mosjon, Kvinnelige flere på Mix trening, dette er trim for
rygg eller kne som «krangler». Det er Veteraner og Mix. Vi er omtrent like herrer og damer, så vi oppfordrer da
ingen forutsetning at man kan svøm mange fra Pors alene som det er delta mene til å få med seg et mannfolk hver
me, men man må tore å være i bassen kere fra hele Telemark ellers, så det og komme.
get, vanngymnastikk har ingenting blir kjempeartig. Vi skal dra med buss
med svømming å gjøre.
På barnepartiene er det enorm til
den 12. juli, og kommer hjem igjen 21.
strømming
på nøste- og foreldre/barnjuli.
Dette
blir
en
fin
avslutning
på
seFor tiden er det tirsdager kl. 18.00 vi
songen
etter
at
vi
har
stått
for
avviklinpartiene,
og
det ser ut til å ta seg opp
trener, men det er mulig at vi kan utvi
de til mandager også, dersom det skul gen av Storkretsstevnet for voksne også på mellomalderstrinna.
Ragna
le bli stor interesse etter hvert. Det er 8.—9. juni.
Vanngymnastikk -

Nytt tilbud i Turngruppa

9
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JUBILEUMSFESTEN 3/11-9(1
:

;

messig har gjennomført til en aksepta
bel karakter. At forretningsutvalget er
rimelig høyt, er jo å håpe.
Å få gjennomført disse arrangemen
ter vi har lagt bak oss, hadde ikke vært
mulig uten en gjeng av medhjelpere,

4
*

som sto på og gjorde en fin jobb. Disse
vil jeg takke spesielt.
Jubileet 1990 avslutter komiteen
med følgende slitte frase; «Vi gjorde så
godt vi kunne.»
Egil

' ....

IF PORS 85 ÅR
Glimt rundt jubileumsfeiringen

I

-/

I "'•■A'
Like sikkert som Duddi har vært formann i IF Pors i 16 år,
selvfølgelig har Egil Brattberg vært formann i de siste
^^ileumskomiteene.

Bak fra venstre: Morten Røh Petersen, Lasse Hegna, Terje Ines Hansen, Karl Erik Lunde, Tor Svenungsen, Kjell Steen, Olav Dahle,
Erna Kittilsen
Foran fra venstre: Erling Stølan, Arne Findal, Duddi Kjellevold Rød, Hans Hansen, Realf Rollefsen.
Den utsatte jubileumsfesten fra i vå
res, gikk som kjent av stabelen lørdag
3/11. Ca. 100 porsere satte hverandre i
stevne denne lørdagskveld, for med
dette å markere avslutningen på høy
depunktene i foreningens femogåttiende år.
Under slike anledninger, gis det an
ledning til å hedre medlemmer med
fortjenestemedalje og diplom, porsere
som i lang tid har tjent foreningen på
en fin måte, gjennom verv og utrettelig
innsats. Foreningens høyeste utmerkel
se, «Æresmedlem», er heller sjeldent
at noen blir funnet verdig til. Denne
utmerkelse henger meget høyt, og skal
henge høyt.
At vi før dette jubileet hadde kun 3
æresmedlemmer blant oss, beviser
også klart verdien i en slik forfremmel
se.

Etter nitid arbeide i gruppene med
instilling på medlemmer som de mente
hadde gjort seg fortjent, og i siste instans ble gransket av hovedstyret, ble
følgende 13 medlemmer gitt klarsignal
for plassering gjennom nåløyet.
Fortjenestemedaljen (10 stk.)
Erna Kittilsen, Morten Røh Petersen,
Kjell Steen, Lasse Hegna, Bjørn Mag
nus Realfsen, Olav Dahle, Karl Erik
Lunde, Erling Stølan, Terje Ines Han
sen og Tor Svenungsen.
Æresmedlemmer (3 stk.)
Hans Hansen, Arne Findal og Realf
Rollefsen.
At prisutdelingen naturlig ble et
høydepunkt i festen, ble middagen
krydret med flott festtale av hovedfo
reningens formann, Duddi Kjellevold
Rød. Kommunens representant, vara
ordfører Elisabeth Nilsen, talte og hils-

te fra kommunen. En sjekk på kr.
3000,- hadde hun også tatt med seg
over til vestsida. Skjøte på PorsI grunnsveien 345 hadde vi fått i gave
' tidligere.
1 Alle gruppene hilste jubilanten med
pengegaver og bruksting t’-’ klubbhu
set. Verd å nevne er damegruppas pen
gegave på kr. 50.000,-, samt turngruppas gedigne kjøleskap til kjøkkenet.
Etter at middag, prisutdeling, foto
grafering og ellers det formelle var lagt
bak oss, fortsatte festen med dans til et
utmerket orkester, som spilte 50- og
60-årenes melodier, passende oss noe
tilårskomne.
Undertegnede vil med dette takke
hovedforeningen for oppdraget med å
markere vårt 85-årsjubileum. De ar
rangementer gjennom 1990, som vi har
greid å få til, føler jeg at vi kvalitets-

)
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Fra damegruppa mottok IF Pors ved Duddi en sjekk på
kr. 50 000,- i 85-års jubileumsgave.
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Erna Kittelsen mottok fortjenestemedaljen
under stor hyllest.
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Våre nye æresmedlemmer
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Jubileumskomiteen. Fra v.: Kjell Ste
en, Grethe Hartvigsen, Asbjørn Wennerød, Thor R. Jensen, Vesla Nordbø,
Arne Findal, Terje I. Hansen, Turid
Hiis og Egil Brattberg. Nils Tore John
sen var ikke tilstede.

Blomster overrekkes æresmedlem Er
ling Olsen og kona Randi av Egil
Brattberg.

Det er svært få som har kommet gjen vært en sentral person som har lagt ned
år har han nok også fått en forkjærlig
nom nåløyet og blitt utnevnt til æres utallige dugnadstimer.
het for hovedforeningen og det den
medlem i foreningen vår. Fram til i dag
står for.
Da vi skulle anlegge vår treningsba— i løpet av 80 år — er det bare 6 per
Han har gått alle gradene i tillitsver
soner, og det sier ganske mye om hvor ne (gress) i 1976, var han en av dem vi
gikk til og ba om hjelp, og det var bare vene i fotballen, der han startet i
høyt vi setter en slik utmerkelse.
ja å høre. Han har også vært engasjert junioravdelingen i begynnelsen av 60HANS HANSEN er ikke innfødt Pors- i oppussingen av Porsgrunnsveien 345, åra. Senere har han tatt for seg alle
grunnsmann, men fra han flyttet til da vi bygde om underetasjen og nå det verv fra styremedlem til formann og nå
byen og Vestsida, har Pors vært klub- siste året da 2. etasje stod for tur. Til siste å som viseformann. Han har vært
ben. Skigruppa var vel hans første svært mye av det vi har hatt behov for primus motor for bingo-utvalget så
kontakt, og han har deltatt i arrange- hjelp til på stadion eller i klubbhuset, lenge det har eksistert, og det er lenge,
menter der gjennom alle år. I skigrup- har vi kunnet be om hjelp — og aldri i tillegg til å ha en viktig finger med i
pa har ahn også vært sekretær. Rugt- fått nei.
økonomiutvalget i avdelingen.
^■kpokalen — som henger meget høyt
Realf var oppmann for A-laget i fle
Arne har også talt ansvar for at Se-^ffnottok han i 1975.
niorklubben skulle ha en ledelse, i og re år og var med i komiteen for utvidel
Videre har han vært medlem av hus- med at han satt i styret og også som se av stadion i 1970.
komiteen i 50-åra — da vi hadde huset formann i flere år.
Fortjenestemedaljen fikk Realf i
vårt på Grønland. Senere har han fulgt
1975. Vi regner ikke med at han vil leg
Fortjenestemedaljen
mottok
han
i
opp i det nye huset vårt, hvor han nå
1975. Arne Findal har fortjent utnev ge inn årene i og med utnevnelsen, men
sitter som formann i komiteen.
tror han fortsatt vil bli en viktig brikke
nelsen til æresmedlem nr. 8.
i foreningen. Fortjent utnevnelse til
Han har sittet som medlem og for
æresmedlem nr. 9.
mann i Lovkomiteen i årevis. Viktige REALF ROLLEFSEN
Han
er
en
ektefødt
Vestsida-boer,
opp

verv alle sammen.
VI GRATULERER SAMTLIGE
vokst i Stranda, noe vi vel har fått høre
MED
UTNEVNELSEN!
Men mest av alt skal vi huske at han både titt og ofte.
Duddi
satt som varamann i hovedstyret det
Det er fotballavdelingen som har
året vi bygde klubbhuset. Året etter
var han styremedlem, og han gikk inn stått hans hjerte nærmest, og det har
som viseformann i -82 og satt i alle 80- han aldri lagt skjul på. Men i de seinere
åra. I alle disse årene var han en
fantastisk medarbeider og støttespiller,
o^ian tar fortsatt på seg spesialoppgaangående lysløypa, skibakken og
ikke å forglemme bingoen.
Fortjenestemedaljen fikk han i 1985,
men burde sikkert hatt den tidligere.
Det er fullt fortjent at han nå utnevnes
til vårt 7. æresmedlem.

Blomster overrekkes æresmedlem An
dreas Skilbred fra EF Pors av Thor R.
Jensen.

ARNE FINDAL
Det er nok først og fremst skiavdeHngen som har fått nyte godt av innsat' sen til Arne Findal. Her har han hatt
styre- og komitéverv omtrent hele sitt
liv. Han har hatt stor betydning for de
mange flotte skirenn som har vært ar
rangert i Rugtvedtkollen, hvor han vel
har hatt sin faste plass på hoppet —
som hoppsjef. Under ombygging av
bakkene opp gjennom årene har han
vært en sentral person. Det samme
gjelder ombyggingen av vår nåværende
Rugtvedtkollen, og vi tar like gjerne
med Telemarksbakken, hvor Arne har

SENIORKLUBBEN
Pors Seniorklubb arrangerte med
lemsmøte den 10.11. i Lillesalen.
Fremmøte kunne vært bedre da vi var
kun 28 stk, og det er i minste laget. Vi
som var der hadde det moro. Festko
miteen hadde som vanlig gjort en flott
jobb. Pent pyntede border, og deilige
påsmurte loff med forskjellig pålegg
og god kaffe. Hella spilte og sang, og
det var stadig folk ute på gulvet. Grun
nen til dårlig oppslutning kan være så
mangt, men fjernsynet får nok ta en
stor skyld. Hvis vi skal arrangere flere
sammenkomster, så må interessen bli
større.

J

Ja, nå lakker det mot jul igjen. For
retningene har allerede begynt med julepyntede vinduer og ellers i sine loka
ler. Men om vi får hvit jul, det får ti
den vise. Vi håper på snø, for det ska
per en fin ramme om høytiden.

Til slutt vil jeg henstille til medlem
mene i de forskjellige grupper å bli
flinkere til å møte på medlemsmøtene.
Det blir vanskelig å drive når medlem
mene uteblir. Vi vil med dette få ønske
alle gruppene i Pors en God Jul!
Hilsen
Seniorgruppa

-GAMLE KLIPP
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din forening.

LYKKE TIL I 1. DIVISJON
kort sikt, sannsynligvis A-laget rase
nedover i seriesystemet. Ungene vil mi
ste «forbildene», og det blir lite attrak
tivt å spille bandy. På lengre sikt kan
rekrutteringen forsvinne, og alle vet
hva det fører til.

dre? Vi trenger dere! Skal bandyen ha
noen fremtid må dere være med å ta
ansvar. For husk;
BANDY ER GØY!

Uten et skikkelig støtteapparat
rundt en hvilken som helst idrettsgrup
pe, kan det ikke fungere. Når det gjel
der bandy her i Grenlandsdistriktet, er
jo alle forhold tilrettelagt. Vi har et
kjempeanlegg i Skien som vi kan bruke
så mye vi vil, men vi mangler folk! Er
det for langt til Skien? Er det ingen
som «gidder» å ofre seg for de yngre?

De få ildsjelene vi har hatt er rett og
slett lei av å sitte med ansvaret alene år
etter år. Hvor er den gamle dugnad
sånden? Hvor er dere alle bandyforel-

< ^****m*******ø**»***»*#<***«**#******##*#******#*********##'*********#*******+<
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LOKAL-TV PORSGRUNN
VISER BOKSING

I forbindelse med boksestevnet i Porsgrunnshallen, var lokal TV Porsgrunn
tilstede og gjorde opptak. Stevnet ble
vist på lokal TV 14 dager etterpå.
Svein Solstad var primus motor for
LTV Porsgrunn. Boksegruppa hadde
skaffet til veie TV Norges boksekommentator, Ronald Larsen.

I
o—

Jeg håper Porsgrunns befolkning
satte pris på det de fikk se, og at dette
vil gjenta seg også ved neste stevne som
Pors boksegruppe skal arrangere.
Vi ønsker både lokal TV Porsgrunn
og publikum velkommen til neste boksestevne.
TV patriot

/

Satent

j .........
Leif
Nilssen, tlf. 499,
med C. Hugo Weber, tlf. 155
og Torbjørn Solstad, tlf. 844.
Postadresse .
Tørmogt. 26.
Utkommer 1 gang hver mnd. Abon
nement kr 5.— pr. år. LøssaJg kr.
0,50 pr. stk.

Redaktør:

— men hva med fremtiden?
Vi har fått en litt spesiell situasjon i
bandygruppa i Pors. Vi har et A-lag
som skal spille i landets ypperste divi
sjon, og vi har en enorm oppslutning
blant miniputtene. I mellom der har
det oppstått et «vakuum». Vi stiller i
år med kun ett guttelag i kretsen (som
består av en del småguttspillere). Vi
har ikke noe tilbud til årets juniorer
(serien er strøket bl.a. fordi Pors ikke
kunne stille lag). Det har heller ikke
lykkes styret å få tak i folk til å ta seg
av disse jr. spillerne på tross av at vi
har spurt utallige personer. Et problem
vi har slitt med de senere årene, og som
kan være en av årsakene til at så mange
har falt ifra.
Spørsmålet er; hva vil skje med
A-laget om 4—5 år? Årets stamme vil
være borte, og uten rekruttering vil, på

Hvis du vil ødelegge

Det har siden frigjøringen vært
trist å se hvor mange fulle folk ikledd
uniform det har vært som har skjem
me t gatebildet.
Det er klart at alkoholmisbruk er
uforenlig med militær disiplin
Vi må her være klar over al solda
tene ikke er en stat 1 staten. I den
periode vi har hatt, er de fleste 1 uni
form Ikke yrkesbefal ellei utdannede
soldater, men det er sivile borgere
som 1 kortere eller lengre tid har vært
innkalt fer å tjenestgjøre i statsappa
ratet under frigjøringen og oppryd
dingen.
I vårt land, mer enn i de fleste an
dre land, er mannen i uniform en
vanlig borger Veien framover er at
landets samlede presse, alle etater og
organisasjoner går inn for å få inn
arbeidet i hele nasjonens bevissthet
at det er en skam for den enkelte å
vise seg full enten han er sivil eller i
uniform —■ enten han er idrettsmann
eller ikke.
Porsere
Dette uttalte altså norsk idretts
høyeste tillitsmann.
La oss derfor i kommende ar gå inn
for banlysing av brennevin, i forbin
delse med det som heter idrett innen
Pors.

Da kan du gjore det pa følgende 8
mater star det i en engelsk handbok
foi foreningsarbeid.
1) Kom ikke til motene.
2) Hvis du kommer, sa kom for
sent.

3) Hvis været ikke passer sa tenk
ikke pa a komme
4) Hvis du deltar i et mote sa forsok a Unne feil ved lederens og de
andre medlemmers arbeid

J

0
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Minnene dukker fram.
Husker noen av dere hvilken avidette ste i desember 1940° Var de'
dagspressen’’ Eller den illegale pre^>-

-et godt sted
å handle

+

Var inderlig kjære hobby

Idretten i Norge

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.

sovnet stile hen ved et
ulykkestilfelle den 22 f. m.

A I F.
Rolf Hofmo

Landbjorb.
O Heiset,

Begravelsen foregår over hete
landet hver dag

Svar. -Frihet,. Nr 1. Desember
Usensurert ergan for nordmenn. Aiu
1. - 1940

Abonnement kr. 5,— pr. år.
Løssalg kr. 0,50 pr. stk.

Stadion.
Vi fikk mye ros for Stadion både av As
bjørn Halvorsen, Skeid- og Sandakerspillerne.
Det er også lenge siden teppet og anlegget
forøvrig har vært i så bra stand.
Vær derfor med på å beskytte dette. Spe
sielt ber vi de aktive og ledelsen for trenin
gen om å påse at plassen foran målene blir
spart best mulig. Her er jo også i alminne
lighet den største påkjennig under kamper.
Nils.

5) Pata deg aldri noen oppgave, det
er mye lettere a kritisere det andre
gjor enn a gjore nce selv.

6) Fol deg saret hvis du ikke blir
va!gt inn i en komite, og om du blir
bedt om a være med. sa ta ikke del i
komitémøtene.
7) Hvis komiteens formann bet deg
si din mening i en viktig sak. sa svar
at du ikke har noe a si i den anled
ning — men — snakk med alle etter
motet om hvordan saka burde vært
ordnet.
8) Bry deg ikke om a skaffe fore
ningen nye medlemmer, overlat det
til andre.

O. M. Bærulfsen
Anbefaler sin

jjokoisdeoj papirlorretmay
Kommisjonær for

Del norske Pr-ngclotteriet
Utbetaling av gevinsten
Veatregate 14 — Porsgrunn
Telf. 5 17 29

Langrennsløpere.

o -----
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Redaktør; ROLF NYGAARD

Eftersom d.;n nye avisa vår skal væ
re et forum for det frie ord,
sam
lende organ hvor meninger og tanker
kan komme til uttrykk, må det væ
re undertegnede tillatt å rette søke
lyset mct en gren av skisporten som
tilsynelatende har hatt liten eller In
gen interesse blant de aktive Innen
foreningen vår, nemlig langrennet.
Nar en tenker på den eminente
samling av hoppløpere som Pors har
hatt gjennom tidene, og da særlig i
aren1? umiddelbart før krigen, faller
det naturlig å etterlyse årsaken til at
vi ikke også har hatt langrennsløpe
re av eliteklass'--.
En kan kanskje se dette spørsmå
let i større perspektiv og si at selv cm
skisporten alltid har statt høyt i Te
lemark (som jo også regnes for dens
vugge), så har den spesielle gren som
heter langrenn, aldri fanget den in
teresse og fått en slik tilslutning sem
tilfelle har vært andre steder 1 lan
det vårt Det er ikke meningen med
disse linjer å gå til en nærmere ana
lyse av årsaken eller årsakene til d^tte — en må vel sl sørgelige — fak-

Hvilken Oslo-avis har den dårligste sportsmedarbeider? ? Spørsmålet er lett. Send
svar til Porsbladets redaksjon. Gale svar
belønnes med fottur til Holtankollen!
Den dårligste referent i den 3. dårligste
sportsredaksjon viste sitt kjennskap til bl. a.
Pors ved følgende glose:
«Sandaker får det hardt mot det robuste
Porselag.» Ja. enten kjenner han ikke ordet
robust eller kjenner han ikke Pors.
Nils.
Robust i forbindelse med Pors må ha noe
med bust å gjøre!
Red.

A vinne mfilvaiaet
er ikke ensbetydende med at vinneren alltid
velger hvilken vei en skal spille ! Det høres
rart ut, men hvis en velger å ha avsparket
da må det overlates til motparten å bestem
me hvilken vei de vil spille. Da har en tapt
målvalget selv om en har vunnet det — mer
kelig nok.
B.

AVISA VÅR.
Atter et år er lagt bak oss. og da er det jo
vanlig å ta et tilbakeblikk og summere opp
de inntrykkene det har etterlatt seg. For
vår del vil vi si at det inntrykket som sitter
sterkest igjen, er følelsen av å ha stått alene
i det arbeid som har vært pålagt oss.
Det har forresten ikke bare vært en følelse,
men en bitter kjennsgjerning dette med en
somheten, og i denne har vi vært nødt til å
pode oss selv inn med den sykdommen som
benevnes «skrive-kloe». og som visst er ukjent
for de fleste på «Vessia». Noen ganske få er
det dog som har vært infisert, og i denne
forbindelse er det virkelig riktig å si at man
får håpe at det tar lang tid før de blir kurert.
For dem som er redd for smittefaren, vil vi
her nevne navnene på de befengte: Rolf Nygaard. Aksel Fjeld, Andreas Skilbred og Olaf
Skilbred. Disse har vært oss til stor trøst,
og vi takker dem for det samaritan-arbeid
de har gjort.
Når det gjelder selve sykdommen «skrive
kløe», så har depne den egenskapen at den
ofte går over til bare «kløe», og vi ser ikke
bort fra at den kan ha tatt denne vendingen
for vårt vedkommende.
Noe som vi også skulle ha ønsket anner
ledes. er at vår egen tid hadde vært mindre
disponert på andre hold i foreningen, slik at
vi kunne ha satt inn noe mer for å gjøre
avisa til et fullgodt organ for medlemmene.
Forhåpentlig kan vi få anledning senere til
å ta igjen det forsomte.
Takk for oss------- .
Red.komitéen.
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Årsberetning fra

Butikken med
atmosfære og
særpreg

PORS DAMEGRUPPE
Pors Damegruppe hadde sitt årsmø
te 30.10.90.

Henny ønsket velkommen og foreslo
Duddi Kjellevold Rød som dirigent og
Vesla Nordbø som sekretær. Henny
overlot så plassen til Duddi som diri
gent.

Årsberetning ble opplest og god
kjent. Regnskap ble opplest og god
kjent. Valgene gikk greit unna, hele
styret ble gjenvalgt.

Leder: Henny Waage, 1 år
Nestleder: Wenche Kristiansen, ikke
på valg
Kasserer: Marianne Arctander, gj.valg
Sekretær: Vesla Nordbø, gj.valg
Styremedl.: Reidun Hellenes, gj.valg
Varastyremedl.:
Turid
Stokstad,
gj.valg, Marit Halvorsen, gj.valg

Det ble også valgt festkomité og valgkomité.

M INTER
SPORT

Henny takket Duddi for jobben som bandygruppa med en gave da dc gikk
dirigent, og takket også for tilliten som opp i 1. divisjon. Vi har hatt bra opp
møte på våre tirsdagsmøter, og to av
leder for damegruppa.
jentene får fremmøtemedalje i år. DaDamegruppa har hatt et jevnt år, megruppa ser gjerne at det kommer
med mange aktiviteter. Vi har som før flere medlemmer, og alle er hjertelig
om åra hatt eldrefest i mars, manne- velkommen.
kengoppvisninger og turer.
Under kaffen hilste Duddi fra ho
På et møte hadde vi besøk av Toll- vedforeningen, og fremholdt hva danes damegruppe, som overrakte oss et megruppa betød for klubben.
pent veggteppe. Teppet ,henger på
Henny takket for kvelden og greit
kortveggen i Lillesalen. Det er hyggelig
å ha besøk av andre damegrupper og avviklet årsmøte. Hun takket også
høre hva de driver med. Vi har også festkomiteen for god bevertning,,
vært med på kjøkkenet ved drive-in- håpet alle er like flinke til å møte
bingoen i sommer. Dette har vi delt og støtte damegruppa også neste år.
med turngruppa. Medlemsutlodninger
Vesla N.
har vi hatt, og også solgt lodder på
P.P. Alt dette gir penger i kassa, og på
jubileumsfesten 03.11 kunne dame
gruppa, ved Henny Waage, overrekke
kr. 50.000,- til hovedforeningen, som
skal gå til huset. Vi har også husket

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
1

Storgt. 101

Butikken i P.P. sentret

STEINAR SKRETVEIT

%

JERNVARER - MALERVARER

0G VEGGBEKLEDNING.

GULV

Krantransport
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

Eneforhandler

r

«r

qa tii

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

inHrflora

SpesLalfirma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN

r/2

h/ HUNDRE Wb

Telefoner (03) 52 08 63 - 52 42 21

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

1

PORS SERVICE SENTER

k

Eie og Nordahl, Tlf. 554320 Porsgrunn Vest

F

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto

DRESSMANN:
HANDELSTORGET SKEM
STORCT.128-PORSGRUNN

IVINTERSPORTl

Olav Lundesgaard
Vestregt, 5
3900 PORSGRUNN

BJØRNSTAD
Tlf. (03) 552482
NORDENTORGET

blomstersenter

I
DATATIPPING

«BUSSE»

liÅD DET GÆLDEFt
TRYKKSAKER

på Vessia
Tlf. (03) 5517 29

KONTAKT

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

(5S)

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

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

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

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆk
Gå til

Vestsåden Ur-Opflik

gm ±

Kåre Pettersen

Tlf. (03) 5549 22
Porsgrunn

Telefon 5516 32- 3900 Porsgrunn

(MmIM BRINGER Ring telefon (03) 59 6913

BrødirøuD® Kadsen
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon: 55 0409 - Porsgrunn

MM GGvTvVv
(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

