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Utgivelsen av Porsbladet har de siste årene blitt en slitsom affære. Dels fordi
stofftilgangen fra grupper og enkeltpersoner ikke har kommet i nødvendige
mengder og dels fordi det de siste årene ikke har vært lett å få noen til å være
I ansvarlig for utgivelsen. I tillegg kommer annonsetegningen som er ganske
tidkrevende. Dette problemet er forøvrig nå løst ved at Skigruppa påtar seg
denne jobben mot å få en andel av annonseinntektene.
På et hovedstyremøte noen tid etter Hovedforeningens årsmøte, ble det
fremmet et forsalg om at en representant fra hver gruppe skulle danne en re
daksjonskomité. Samtlige grupper gikk inn for en slik ordning og skulle så ut
peke sin representant. Til tross for gjentatte purringer, tok det nesten et halvt år
før så skjedde!
Fremdeles mangler vi representant fra fotballgruppa. At det tilslutt lyktes å
få danne en redaksjonskomité, er ingen garanti for at dette ikke blir det siste
Porsbladet. Vi må stå på og jobbe for å få fram stoff som har interesse. Ikke
bare årsmøtereferater.
Jeg har faktisk et godt håp om at vi skal greie dette, og at vi også i framtiden
skal kunne utgi et leseverdig Porsblad.
Helge

.........
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FORMANNEN sier

IDRETTSFORENINGEN PORS
SOM ARBEIDSGIVER
'>

Om Pors’ hefte for lønn/godtgjørelsesregistrering

Idrettslagenes ansvar og plikter som
arbeidsgiver er innskjerpet i skriv fra
Telemark Idrettskrets 12.02.90, der det
blant annet skreives følgende:
«Telemark Idrettskrets vil minne om
at reglene for lønn m.v., og utgifts
godtgjørelser må følges opp slik at
idrettens anseelse ikke blir skadet. Det
minnes i så henseende om felles straf
febestemmelser for Norges Idrettsfor
bund som kan komme til anvendelse
dersom lover og regler ikke følges opp.
Telemark Idrettskrets styre minner
også om den plikt ethvert medlem har
til å kjenne lover og regler som vedrø
rer idretten.
La Teleidretten bli et eksempel på
oppfølging av bestemmelser, krav og
henstillinger fra myndighetene.»
På bakgrunn av dette har Hovedsty
ret i Pors i møte 22.04.91 gjort følgen
de vedtak:
«Alle grupper innen IFPors som har
vært, er eller kan bli arbeidsgiver for
ansatte med kontrakt og lønn og/eller
godtgjørelse, skal registreres med eget
arbeidsgivernummer på Kemnerkonto
ret i Porsgrunn.
Alle ansatte i klubben som mottar
lønn og/eller godtgjørelse, skal føre
oversikt over dette i heftet som klub
ben har utarbeidet for dette formålet.
Det kreves at den enkelte oppbevarer
nummererte bilag som dokumentasjon
av utgifter i forbindelse med vervet/virksomheten.
Ved årets utgang skal mottatt godt
gjørelse og/eller lønn føres inn i sammendragsskjemaet først i heftet. Dette
skjemaet danner grunnlag for føring
av lønns- og trekkoppgave. Lønns- og
trekkoppgave skal innberettes til skat
temyndighetene.
Som hjelp for gruppene som ar
beidsgiver og de enkelte ansatte i klub
ben som arbeidstaker, nedsettes et ut
valg bestående av Finn Morten Steen,
Ina Christiansen og Olav Lundesgaard, med ansvar for rettledning og
oppfølging når det gjelder bruken av
skjemaene.»

På grunnlag av dette vedtaket har vi
undertegnede utarbeidet et hefte som
alle skal bruke. Grupper som ikke har
ansatte, vil hos skattemyndighetene
være registrert som «ikke aktiv ar
beidsgiver», og får ikke noen forpliktelser/oppgaver i det hele tatt.
Grupper som er arbeidsgivere skal
kontrollere at opplysningene om lønn
og godtgjørelse stemmer, og at bilag er
tatt vare på.
Gruppene skal ved årets utgang
(frist 20. januar) sende inn lønns- og
trekkoppgaver til skattemyndighetene
(Porsgrunn kemnerkontor). Sammendragsskjema danner grunnlag for fø
ring av lønns- og trekkoppgavene.
De ansatte i gruppene som skal bru
ke skjemaene må følge rettledningen
som er gitt i heftet.
Vi vil til slutt presisere at hensikten
med heftet er å gjøre det så enkelt som
mulig for de som mottar penger for ar-
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beid de gjør for Pors å føre opp sine
utgifter slik at ikke-skattepliktig godt
gjørelse kan gis. Heftet informerer om
hva man kan motta i så måte. Dette
gjelder følgende: kjøregodtgjørelse,
passasjergodtgjørelse, reise- og kursgodtgjørelse, telefongodtgjørelse, kontorgodtgjørelse, materiellgodtgjørelse
— faglitteratur, materiellgodtgjørelse
— treningsytstyr, diverse godtgjøn®
ser.
Ved systematisk bruk av registre
ringsskjemaene i hefet, vil brukerne
kunne føre opp en rekke faktiske kost
nader med vervet, og benytte de kom
pensasjonsordningene som lovverket
gir. Det er derfor i høyeste grad i bru
kernes interesse at heftet benyttes. For
øvrig er vi undertegnede åpne for
spørsmål når det gjelder bruken.
Ina Christiansen
Finn Morten Steen
Olav Lundesgaard

REFLEX

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

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

Vi er langt ut på året når
første blad kommer ut i år.
Det har vært en god del pro
blemer med å komme i gang,
for det er ikke lett å få noen til
å være ansvarlig lenger. Men
bladet bør fortsette mener Ho
vedstyret, og da skulle alle
gruppene, som er representert
der, ta ansvar for at det kom
mer ut. Nå håper vi at gruppe
ne sørger for å oppnevne en
person som kan gå inn i bladkomitéen. Det skal gjøres en
ordentlig innsats på annonse•■sida, slik at bladet ikke bare
blir en økonomisk belastning.
Når vi er inne på økono
mien, bør vi ikke stikke under
' en stol at den ikke lenger er
? hva den var for hovedforenin
gen. Vi har gjort en god del in' vesteringer de senere år. Tri; bunen har slukt det vi hadde
' av midler. 1 tillegg har det
vært skralle tider for flere av
\ gruppene, noe som har ført til
at hovedforeningen har måttet
dekke opp for regninger —
; som et foreløpig lån. Men nå
; har vi altså ikke mer.
A På årsmøtet ble det vedtatt
at vi skulle gå over til en annen
kontingentordning. Kontin
genten ble økt noe, og halv
parten av beløpet skulle tilfal
le den enkelte gruppe, som
selv skulle stå for innkrevin
gen. Bakgrunnen for forslaget
var at det var flere som var in
teressert i å støtte den enkelte
aktive gruppe, og ikke hoved
foreningen. Nå har det vært
store vanskeligheter med å få
innkrevingen i gang, på tross
av at alle gruppene fikk utle
vert alfabetiske lister over alle
som hadde betalt kontingent
de senere årene og liste over
tidligere medlemmer. Svært
lite av de innkrevde penger er

kommet til hovedforeningen.
Etter avtale skulle dette vært
overført 1. juni. Det er klart at
en nyordning krever en innkjøringsperiode, men gruppe
ne bør også være klar over at
hovedforeningen har sine ut
gifter til faste tider, og det har
vært visse problemer i år å få
betalt.
Vi har heller ikke den sam
me inntekten av klubbhuset
som tidligere. Bingoen i vår
gikk heller dårlig, noe som
gjorde at vi kuttet ut husleien.
Dette er et indirekte tilskudd
til gruppene, som egentlig står
ansvarlig for bingoen. Men
skjønner gruppene det? Felles
inntekter er greit å dele, men
hva med tap? Har man ikke et
felles ansvar også der? Når det
gjelder bingo for gruppene til
høsten, bør dette komme opp
igjen over ferien.
I fjor fikk vi ikke tildelt tip
pemidler til Rugtvedt. Denne
gang har vi fått tildelt
119.000,-. Dette er regnet som
et sluttbeløp. Nå viser det seg
at det i oversikten over tildelte
midler fra tidligere er satt opp
feil tall. Dette tallet har gjort
at vi mangler vel 125.000,-. Nå
har vi tatt dette opp med Fyl
keskommunen, og vi håper at
det er mulig å få rettet opp fei
len. Vi har også fått tildelt
67.000,- til utbedring av lys
løypa. Men ingenting blir ut
betalt før det legges fram et

regnskap som skal gjennom
vår revisor, kommunens revi
sor til fylkets kasserer, så til
kemneren i Porsgrunn og de
retter til oss. Det kan derfor ta
litt tid før pengene er utbetalt.
Når vi nå har tatt fram alle
problemene med økonomien,
ville det være bra om det
sportslige kunne gå bra. Vi er
sterkt avhengig av at det spil
les god fotball, for da kommer
det publikum, og vi får billet
tinntekter og kioskinntekter.
Det siste er faktisk det vi har å
betale regninger med, og så
altfor stort overskudd blir det
jo ikke, når vi ikke har øket
prisene på brus og pølser. Vi
betaler jo mer selv for varene.
Da er det kanskje viktig å ta
fram at det foreligger en inn
stilling overfor Stortinget om
nye regler for skatt fra private
organisasjoner. Man foreslår
at det skal betales moms på
inntekter over 50.000,-. Det
gjelder alt fra billettinntekter,
annonser, kiosksalg, dugnad
sinnsats som gir inntekter.
Hvor mange store idrettslag
vil dette ramme? Ja, også
små. Og alle andre frivillige
organisasjoner. Det kunne
være fristende å si at dette vil
vi ikke være med på, å legge
ned all virksomhet. Da kan
myndighetene eller skrivebordstenkerne, som det er alt
for mange av, overta jobben
vår. Her går vi gratis i time et
ter time for at samfunnet skal
fungere. Skuffende er det i
hvert fall. Vi får håpe at det er
noen politikere i Stortinget
som har vett på å si fra, at de
kanskje husker at de engang
var ute på grasrota. Det er alt
for lett å glemme når de hav
ner i Oslo.
La oss krysse fingrene for
de aktive gruppene våre. Det
trengs, ser det ut til.
Duddi
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HVORFOR
ET IDRETTSMERKE?
Organer som ikke tas i bruk, vil etter hvert svekkes og i økende grad være utsatt for sykdom og ska
de. Muskler som ikke brukes, svekkes. Muskelfylden, kraften og utholdenheten minker, og den en
kelte muskel blir lettere utsatt for overbelastning. I dagliglivet merker vi det som ømhet, smerter og
stivhet i enkelte muskelavsnitt. Mest utsatt er musklene i nedre del av ryggen, nakke og skuldermusklene, samt legg og fotmuskulaturen.
Idrettsmerke er nøkkelen til den i
beste forstand allsidige folkeidrett. Det
ligger i hele sakens natur at det er aktiv
utfoldelse på idrettsplassen, i svømme
bassenget og på landeveien.
Det er ikke bare stjerneidrettsutøveren som skal bekle hovedrollen, men
den alminnelige mosjonist, kvinne og
mann, ung og gammel, alle med det
mål for øye å verne om sin egen helse,
og samtidig slå et slag for våre dagers
kanskje viktigste samfunnssak.
Nå håper jeg du fikk noe å tenke på,
når du leste denne innledningen. Du
bør ikke tenke på det lenger, men møte
opp på Pors stadion, der er vi hver tirs
dag kl. 18.00, og da kan du prøve på
noen av øvelsene. De er ikke så vanske
lige som du tror. Idrettsmerket er lagt
opp slik at alle skal kunne klare det
med litt trening. Her kan du lese litt
om reglene for merket:
1) Idrettsmerket kan tas av enhver fra
og med året vedkommende fyller 17 år
2) Idrettsmerket preges i bronse, sølv
og gull. Deretter kan en avlegge prøve
ne til Idrettsmerkestatuetten, Statuett
klubbens krus/miniatyrstatuett/miniatyrstatuett forgylt, og statuettklubbens
hederspris.
3) Med alderen som utgangspunkt
oppnår en ved å avlegge idrettsmerkeprøven i et og samme kalenderår poeng
etter følgende skala:
For personer mellom:
1 poeng for avlagt
A 17—25 år:
idrettsmerkeprøve
(maks. 9 p på 9 år)
2 poeng for avlagt
B 26—39 år:
idrettsmerkeprøve
(maks. 28 p på 14
år)
3 poeng for avlagt
C 40—49 år:
idrettsmerkeprøve
(maks. 30 p på 10
år)
4 poeng for avlagt
D 50—59 år:
idrettsmerkeprøve
(maks. 40 p på 10
år)

Alder = Den alder vedkommende har
pr. 31.12.
En merketaker vil være berettiget til de
forskjellige utmerkelser når vedkom
mende har oppnådd følgende poeng
summer (minimum):
Idrettsmerket i bronse
1 p
Idrettsmerket i sølv
Idrettsmerket i gull
Idrettsmerkestatuett
30 p
Forts, s. 5

5 poeng for avlagt
idrettsmerkeprøve
(maks. 25 p på 5 år)
6 poeng for avlagt
F 65—69 år:
idrettsmerkeprøve
(maks. 30 p på 5 år)
7 poeng for avlagt
G 70—74 år:
idrettsmerkeprøve
(maks. 35 p på 5 år)
H 75 år og eldre: 10 poeng for avlagt
idrettsmerkeprøve
E 60—64 år
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Beretningen som vitnet om en kjempesesong for gruppa, ble opp
lest og godkjent. Også regnskapet ble enstemmig godkjent. Til tross
for mye reisevirksomhet, kunne kasserer vise til et lite overskudd.

Valgene gav
Form.
Visef.
Kass.
Sek.
Sty.m.
«
«
Varam.
«
Avis:

følgende resultat:
Erik Johansen
Terje Hansen
Jørn Fragel
Tore Nygård
Thor Skarnes
Per Kittelsen
Tore Amundsen
Stig Asdahl
Petter R.Pettersen
Thor Skarnes

ff^300
\J PARKERINGS■ PLASSER.

Morgan Sørensen
Stig Amundsen
Jørn Johansen

Dizzie Tunes pokal til den bokser som
har hatt mest framgang denne seson
gen tilfalt Stian Bye Kittelsen
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ÅRSMØTE
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Beste ungdom:
Beste junior:
Beste Senior:

KNALL-;
TILBUD
HVER;
DAG b
»»

teBOKSEGKUPPA
!
"~|

Som beste Porser hadde følgende
sportslig utvalg tatt ut følgende:

KJEMPESTOR KOLONIALAVDELING - ADELSTEN KLÆR GARN & UTSTYR - PARFYMERI - FOTO - BLOMSTER SKO - BAKER - GLASS/STENTØY - LEKER - BANKER POSTHUS - APOTEK - GULLSMED.

w
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^SENIORKLUBBEN
NU

^Hvorfor et..,
Forts.fra s. 4
Statuettklubbens krus
Statuettklubbens miniatyrstatuett
Statuettklubbens miniatyrstatuett
gylt
Statuettklubbens hederspris

45 p
60 p
for
75 p
90 p

Alle merketakere vil ved første
gangs prøveavlegging få bronsemerket. En kan bare oppnå ett merke/én
utmerkelse pr. år. Dette gjelder også
for merketakere som er 60 år og eldre.
Når du kommer opp til oss for å av
legge prøvene, får du høre hvordan
kravene er til spenst/presisjon, hurtig
het, styrke og utholdenhet. Du kan
gjerne ta med familien, for det er jo litt
sosialt med det også da!
Vel møtt til høsten. Vi begynner
igjen 06.08. kl. 18.00.
For Trim- og Idrettsutvalget
Vidar

Norges Bokseforbunds Ting:
Som representanter til Norges Bok
seforbunds ting reiste Tore Nygård fra
Pors Boksegruppe, Erik Johansen for
utvalget og Thor Skarnes som observa
tør. På tinget ble Stig Amundsen kåret
til Norges beste junior. For dette fikk
han et flott belte. Thor Skarnes ble kå
ret til Norges beste trener og fikk en
flott pokal. Vi gratulerer begge med
utmerkelsene.
Ellers ble Thor Nygård med stort
flertall valgt inn i forbundstyret. Vi er
overbevist om han kommer til å greie
en god jobb. Erik Johansen ble valgt
som nestleder i domsutvalget og Thor
Skarnes gikk inn i apellutvalget. Som
vi ser er Pors godt representert i for
bundets styrende organer.
Jeg ønsker alle en god høst og håper
alle står på Maximalt fremover.
Erik

Alfred Sport

A
S

Telefon 551404 - Porsgrunn

--------- 1

Årsmøte i Pors klubblokale 23.02.91
På grunn av liten tilslutning ble mø
tet holdt i lillesalen. Formann R. Bie
Johansen ønsket de frammøtte vel
kommen, og refererte dagsorden.
Som dirigent ble formannen valgt.
De som har gått bort siden forrige års
møte ble minnet med ett minutts still
het.
Sekretæren leste årsberetningen som
ble enstemmig godkjent. Deretter ble
årsregnsakpet lagt fram av kassereren.
Regnskapet viste dessverre et under
skudd på kr. 5264,15,-. Enstemmig
godkjent.
Valgkomiteens formann, L. Hegna,
leste opp komiteens forslag på styre og
festkomité. Valgt ble: Arne Findal for
mann, Thor Omnes sekretær, Lasse
Hegna kasserer, John Pedersen og
Wilhelm Andersen styremedlemmer.
Festkomité: Maria Andersen, Knut
Stokke, Marit Helliksen, Ola Moen,
Aslaug Hermansen og Alfhild Findal.
Etter årsmøtet satte Arild Heiland i
gang med musikken, og vi koste oss
med dans, deilig kaffebord og noget
attåt.
_ ,
Sekr.

TOYOTA

A.N.Funnemark

Forsikring - Finansiering

Kontakt oss...

Telemark

Assuranse a.s
Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn

Tlf. (03) 5597 25 - 5597 26

Kjell Janson - Anders Kassen

KNARDALSTRAND
SLIP & VERFT
PORSGRUNN - Tlf. 55 0666

Salg - Serviceverksted
reservedeler
for

VOLVO
PENTA
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For en del av de voksne deltakerne
er Gymnastradaen i Amsterdam det
store målet i år. Den 12. juli starter
bussen med 42 deltakere ombord.
Også her er vi desidert den største fore
ningen fra Telemark. 10 dager senere
er vi hjemme igjen, kanskje slitne, men
forhåpentligvis med mange hyggelige
opplevelser bak oss. Neste Gymnastrada er i Tokyo i 1995, så sett i gang og
spar, vi reiser nok dit også!
Ungdommens Landsturnstevne er i
Molde i år, dit reiser Anne Kjerstin

ner, Mannlige Turn Veteraner og Mix
Så er en ny sesong på hell. De£
stor aktivitet på alle plan, både sn<&4£ Tropp. Dette kan ingen foreninger
hverken i Telemark, Buskerud eller
og stort, ung og «gammel».
Trampettgjengen har deltatt i Cup Vestfold skilte med. Er det noe rart om
gjennom hele sesongen. Pors sto som vi er litt stolte?
arrangør av Cupavslutning og KM i
Stridsklevhallen søndag 14. april. Cupmester ble tropp Pors. Cupmester
kl.over 16 år: Beate Tioelvka, Pors.
Ellen L. Nilsen og Frode Olsen tok
henholdsvis 2. og 3. plass.
Det største arrangementet for oss
var årets Storkretsstevne — Telemark,
Vestfold og Buskerud med ialt 1250
deltakere. Vi hadde 600 overnattings
gjester fordelt på Vestsiden og Klyve
skole. På disse stedene hadde vi «nattåpen» kafeteria, noe som viser seg å
være veldig populært. Alle virket svært
fornøyde. Vi har ikke hørt noe nega
tivt, men skulle noen sitte inne med
4
ting de mener burde vært annerledes,
er vi mottagelige for kritikk. Det kan
være nyttig å ta med seg til neste arran
gement.
Dette stevnet markerte også VKTKs
(Vestfold konkurranseturnkrets’) 100årsjubileum, samtidig som vår turngruppe var 45 år.
Festen lørdag kveld ble holdt på
Down Town. Med 450 påmeldte festdeltakere var klubbhuset for lite denne
gang. Festen ble åpnet med en flaggborg bestående av en representant fra
hver av våre fellestropper, og Ragna
leste en prolog. Deretter ble Porsgrunnssangen sunget, stående. Ordet
ble deretter overlatt til formann i
VKTK, Willy Nielsen, som takket for
at vi hadde påtatt oss arrangementet.
Søndag var den store dagen med alle
oppvisningene. Paraden gikk fra
Down Town parkering via PPsenteret, Vestheimveien, Storveien,
Fredboveien og til stadion. Vi var i år
kjempeheldige med været, så alle kan
se tilbake på en vellykket helg.
Når det gjelder bredden i Pors turngruppe, kan vi med rette være stolte av
oss selv. Vi hadde i år gymnaster med
på absolutt all oppvisningstroppene:
Kvinner 1, Kvinner II, Kvinner mo- Jan Ove Hansen, Heidi Severinsen og Ragna Lorentzen sentrale personer under forberedelsene til
sjon, Kvinnelige Gymnastikk Vetera- stevne.
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En tropp med den yngre garde som kanskje om 40-50 år er blitt veteraner. Jentene er fra Hei og Pors. Her en stilig ynde.
med 8 jenter. De har jobba og solgt Landsturnstevne er i Fredrikstad i
lodd og hatt lotteri fi i A spare penger 1993. Disse stevnene er for både gutter
til turen. De har også sydd trolldrakter og jenter fra 13—16 år, så kom igjen
som de skal bruke på karneval der bor gutter! Bli med på neste Ungdommens
te. Vi ønsker jentene god tur når de rei Landsturnstevne!
ser den 25. juni. Neste Ungdommens
Til slutt vil vi rette en takk til alle

LESERINNLEGG

LESERINNLEGG

Innen hver idrettsorganisasjon er det dager, måneder og år du går
lei. Slik er det også naturligvis også i Pors. Så utrolig det enn kan
høres! Det er flere ganger du føler at nettopp din innsats ikke blir
lerdsatt i det hele tatt! Vi i vår forening er vel også slik at ros, nei
det er fali det!
Skal vi derimot komme et steg videre
er det viktig at vi gir hverandre en an
erkjennelse. Det skal så lite til, men be
tyr så utrolig mye!
Jeg selv mottar et brev - P-O-brevet
hver fjortende dag. Her kommer det

OM UTBRENTHET
(Med utgangspunkt i Barbro Bronsberg og Nina Vesterlunds bok «Brenn
deg ikke ut»)
Før utbrenthet omhandles må du bli
kjent med tilstander som IKKE må
forveksles med det å være utbrent:
Det kan handle om vanlig, sunn tret
thet. En kan riktignok være fryktelig

stadig vekk gullkorn. Kanskje er brev
nr. 14-1991 noe å tenke på for flere av
oss?
P-O-brevet nr. 14-1991.
Med vennlig hilsen
Trond Kjellevold
trett, men det betyr ikke i seg selv at en
er utbrent.
En kan også være trett når en går
gjennom en krise. Mens krisen pågår,
virker det som om en aldri skal komme
seg ut av den triste tilstanden. Men
hvis en vet at en er inne i en livskrise og
ikke er utbrent, kan en ta det mer med
ro og vente på at det skal gå over. Ti
den bruker å lege slike sår. (En som er
utbrent slutter derimot ikke å være det
av seg selv. En må være aktive for å
komme seg ut av den tilstanden).

som var med på å bringe årets Storkretsstevne vel i havn. Det var en
kjempejobb som ble gjort, og det had
de bare ikke vært mulig å få til dette
uten sporty innsats og stå-påmentalitet fra alle.
Den tredje tilstanden som heller ikke
skal forveksles med å være utbrent, er
SYTING. Enkelte suter og klager fryktelig over hvor travelt alt er og hvor utslitt de føler seg. De ganger stadig om
ting som ikke er som de skal, men har
ikke lyst til å gjøre noe med forholde
ne. Sutring og negativ innstilling er i
seg selv trettende. En kan føle seg ut
mattet, handlingslammet og elendig i
et arb.miljø det syting er den vanligste
omgangstonen. Den beste måten å
bøte på dette er oppfordringen: SYT
IKKE - GJØR NOE!
En blir ikke plutselig utbrent. Prossesen har pågått i lengre tid, noe en
innser hvis en tenker seg om. En del
personer brenner ut i løpet av et år, andre klarer seg i mange år eller hele li
vet. Fasene er heller ikke like lange.
Det kan ta ulik tid å gå gjennom dem.
Det som er viktig å huske er at det
alltid går an å forandre noe eller avbry
te det som skjer. Det er aldri for sent,
uansett hvor en måtte befinne seg. Ser
en på en selv som et offer har en ingen
mulighet til å fornadre noe. (Et offer
overlater alltid ansvaret til andre).
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ELDREFESTE
Damegruppa hadde sin tradi
sjonelle eldrefest 5.3. Henny
Waage kunne ønske ca. 80 gje
ster velkommen til en hyggelig
kveld, med vakre bord pyntet i
blått og hvitt. Hun ønsket også
Sverre Flatins trio velkommen
og lille Sunniva, som skulle un
derholde på festen. Sunniva er
barnebarne til Herdis i dame
gruppa. Henny ga mikrofonen
til Sverre Flatin og de begynte
med allsang. Det var lagt ut san
ger på bordene, så alle kunne
følge med på tekstene. Sverre
Flatins trio sang mange gamle
sanger og viser, før Sunniva
skulle synge for oss. Hun sang
noen koselige sanger, og hennes
far spilte gitar.
Men det var ikke bare under- 1
holdning, det skulle også være
noe å bite i. Bordverset ble sun
get, og så kom snitter, bløtekake
og kaffe på bordet. Jentene i da
megruppa hadde smørt snitter,
hovedforeningen og gruppene
spandert bløtkaker. Seniorlaget
ga 2 kaker. Alle hygget seg, og
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Sunniva og pappaen sang viser og spilte gitar.
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Damegruppas formann Henny Waage ønsket
velkommen til eldrefesten.
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Etter at kaffe og mat var for
praten gikk livlig rundt bordene.
Etterhvert ble det solgt lodder tært leste Henny et dikt, Einar
på mange fine gevinster, der vi Rød takket for maten, og Hans
blandt annet merket oss en flott Egil Brattberg hilste fra hoved
hortensia fra Numme, gavekort foreningen. Kornmo talte for
fra baker Næss, gavepakke fra damegruppa, og fortalte histo
rier som fikk latteren til å stå i
Ola Hansen og P.P.senteret.

taket. Så var igjen Sverre Flatin
på scenen med mer sang og mu
sikk. Men kvelden var på hell,
Henny takket de opptredende,
og overrakte blomster, før vi be
gynte å trekke alle de fine gevinstene. Og som ellers, noen vant
og noen må vente til neste eldre
fest, for da er igjen sjanse til å
vinne. Henny takket gjestene
for at de kom, og ønsket vel
kommen neste år til ny fest.
Nesla N.

(idel
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HVA SKJER MED
PORS STADIONANLEGG?
Det skjer mye for tida når det gjelder stadionanlegget vårt. Det skyldes spesielt problemene vi påfø
res i forbindelse med det nye bomanlegget som bygges på Vestsida, men også det faktum at klubben
har for liten banekapasitet og trenger utvidelser for å dekke alle lagenes behov for treningsfelt.
Det er sikkert ikke alle i Pors som kjenner like godt til alt dette, og denne artikkelen er et forsøk fra
Hovedforeningen på å informere om situasjonen.
Kommuneplanen for Porsgrunn
Kommuneplanen fra 1987 har en
arealdel (et kart) som viser hvordan
alle eiendommer i byen er planlagt
brukt i framtida. På kartet ved siden
av er alt areal som ligger innenfor den
ytre svarte streken disponert til idrettsformål slik det legges opp til i kommuneplanen. Det framtididge Pors Stadion som begrenses av Porsgrunnsveien,
Stadionveien, Vestheimveien og bolig
tomtene på sydsida er på ca. 75 mål. I
dag disponerer klubben ca. halvdelen
av dette arealet.
Den resterende delen består av 8 boligeiendommer og 3 jordbrukseiendommer. Det er selvfølgelig bare på
svært lang sikt at en kan tenke seg at
boligeiendommene
innlemmes
i
stadionområdet, og framtida får vise
hvordan det utvikler seg. Når det gjelder jordbruksområdene stiller det seg
annerledes, og det er disse det følgende
skal dreie seg om. Men først litt om det
som er det største problemet på kort
sikt:

Bomstasjonen på Bjørndalsjordet
I september åpner den nye veien fra
bybrua til Rabbenkrysst, og i desember
settes den nye bomstasjonen i drift. Da
vil alle mulige omkjøringsveier bli
stengt med radiostyrte bommer for å
hindre snikkjøring. Disse bommene
plasseres nærmest mulig bygrensa, og
to av dem plasseres på veier som av
grenser stadionområdet. Porsgrunnsveien stenges rett utenfor «345» og
Vestheimveien like syd for krysset med
Stadionveien (se kartet). Dette medfører at det ikke lenger vil være mulig å
komme til parkeringsarealene nord for
klubbhuset og jordvollen uten å betale
bompenger for folk som bor i Porsgrunn kommune. Dette vil ramme alle
som skal til stadion på møter, trening,
kamper, fest, bingo osv., osv.

Hovedforeningen mener dette er
fullstendig uakseptabelt. Pors er en
Porsgrunnsklubb, og vi har en gammel
hevd og rettsmessig krav på å komme
til idrettsanlegget uten å tvinges til å
kjøre gjennom bomstasjonen og
Skien.
Det blir stadig vanskeligere å drive
idrettsarbeidet i Norge økonomisk, og
får vi denne avgiften på toppen, vil det
være en katastrofe for klubben. Det
skulle være helt unødvendig å forklare
dette for leserne av klubbavisa, men
det er ikke uten videre sikkert at kommunen/Vegkontoret vil gi oss noen erstatning.
Derfor oppfordres alle Porsere til å
merke seg det følgende og argumentere
for saken ovenfor politikere og aktuelle kommunalt ansatte de kjenner, og
ellers alle andre innbyggere i Grenland,

Parkeingsareal syd for stadion
På kartet ser vi to tomter merket A-l
og A-2. Disse har samme grunneier
(Arild Olsen), og er pr. idag jorder
som ligger brakk. På eiendommen A-l
ble det for et par år siden oppført en ny
enebolig (1). Porsgrunn kommune fravek kommuneplanen da byggetillatelse
ble gitt, og Pors mener detter var feil
saksbehandling. Men gjort er gjort, og
dette huset ligger der. Eieren av grun
nen har søkt om å få fradele ytterligere
4 boligtomter. Hovedforeningen pro
testerte på dette, og Bygningsrådets
vedtak i februar 1991 gikk i vår favør,
Grunneieren anket, vi protesterte på
nytt og fikk medhold ved 2. gangs behandling nå i begynnelsen av juni. Så
ken er slik lovene sier nå oversendt Fylkesmannen til endelig avgjørelse, og
resultatet vil neppe foreligge før langt
utpå høsten pga. lang behandlingstid,
Vi regner med en avgjørelse i vår favør, og da må følgende skje meget
raskt: Porsgrunn kommune/Vegkon-

toret må by grunneieren et beløp som
er høyere enn det som kan ventes ved
ekspropirasjon. Slikt tvungent erverv
av grunnen tar nemlig fort nærmere to
år, og vi har ikke råd til å vente så len^j^
ge. Altså; det må gis et tilbud som gjøW>
at det lønner seg for eieren å selge
raskt. (Det kan forøvrig nevnes at i en
avtale fra 1935 gis Pors forkjøpsrett til
eiendommen A-2 til en pris av kr. 0,95
pr. m2)
Når (hvis?) kommunen har kjøpt
området, må den opparbeide parkeringsareal. Vårt foreløpige forslag er at
A-l blir parkering og A-2 blir en liten
bane som kan åpnes for parkering ved
store publikumsarrangementer. Det
må også bygges en ny port med telleap
parater på sydsiden. (Når dette er gjen
nomført vil også kontakten med Casino og Pors Stadion bli meget god.) Jeg
gjentar: Alle Porsere må arbeide for at
dette blir gjennomført!!

Ekstra bane for 7-er fotball
Ned mot Vestheimveien ligger et
område som er på ca. 3,5 mål (B). I
1973 fikk Pors festekontrakt på 45 år
på dette området sammen med treningsbanen og håndballbanen. Beho
vet var dengang ikke tilstede for hele
arealet, og denne tomta ble liggende
som jordbruksareal, og det har blitt
dyrket korn der fram til nå.
Våren 1990 kontaktet Pors brukeren
(Trygve Ekelund) og varslet at vi ville
opparbeide en liten gressbane. Da opp
daget vi en stor tabbe fra Porsgrunn
kommune. Området som Pors i 1983
fikk en tinglyst festekontrakt på ble i
1984 likevel gitt til Ekelund i forbindel
se med et makeskifte (en byttehandel)
da den nye Vestheimveien ble bygget.
Denne smørja som ble stelt istand av
nå pensjonerte saksbehandlere arbei
der kommunen for å løse. Ekelund har

søkt om å få dele eiendommen i bolig
tomter. Hovedforeningen har prote
stert, og i februar fikk vi medhold i
Bygningsrådet. Ekelunds advokat og
kommunen forhandler nå om denne
^Kiken, og én mulighet er at Ekelund i
WKedet får bygge på tomta D (regulert
til friareal) som også han eier. Denne
saken vil nok også ta tid, men lovver
ket er krystallklart på vår side siden vi
har en tinglyst avtale.
De store jordene
Det er ingen hemmelighet at det er
de store jordene til Seland som er
«gullblokka» sett fra Pors’ side. På
kartet er det stiplet inn to baner av full
størrelse på denne eiendommen. Pr.
idag foreligger det ingen planer fra
klubbens side om å prøve å erverve
hele eller deler av dette området.

Idrettshall?
På kartet er det stiplet inn en mulig
idrettshall der håndballbanen nå lig
ger. Dette må sees som en idé om hvor
på stadionanlegget en eventuell hall
bør ligge, og det finnes ingen planer
om å bygge her i overskuelig framtid.

I anleggskomiteen vår er oppfatnin
gen at Vestsida er best tjent med en
hall på Vestsida skole, og kravet om at
også vår bydel nå får en idrettshall bør
reises igjen.

Banene vi har i dag
Rundt hovedbanen pågår det for
tida enkelte utbedringer, men økono
mien bremser mulighetene. Treningsbanen er noe ujevn, og det er behov for
bearbeiding. Grusbanen mot Porsgrunnsveien er OK, det er ikke stort å
gjøre med at den er litt liten. Jordbanen (parkeringsbanen) er i elendig for
fatning. På kartet er denne ført opp
som grusbane, men det er nok slik at
behovet for en ekstra gressbane er stør
re, og de sakkyndige sier at en god
gressbane godt kan brukes til parke
ring ved større arrangementer uten åå
skades.
Klubbhuset
I det eksisterende klubbhuset vil det
alltid være behov for vedlikehold og
utbedringer, og dette gjøres i den grad
klubbøkonomien tillater.

Fotballavdelingen har også planlagt
og gått inn for et lite tilbygg med kafe
teria og uteterrasse oppe og
lager/møterom nede. Tilbygget er
tenkt mellom lillesalen og jordvollen.
Disse planene er det også økonomien
som sperrer for foreløpig.
Vestsida skole
I fjor var skolebanen i en elendig
forfatning, og Pors avtalte et samar
beid med kommunen om istandsetting.
En av våre velkjente dugnads-sjeler
gjorde en flott innsats med å skrape av
ujevnhetene, og i vår har kommunen
brukt kr. 50.000,- på grusing. Banen er
nå nesten ferdig «sloddet», og har blitt
en prima grusbane.
Tradisjonelt har banen vært islagt
om vinteren. Nå er imidlertid situasjo
nen at bandygruppa spiller og trener
på Skien Isstadion, og de milde vinterene m.m. har gjort at banen har vært
lite brukt.
Skolebanen har meget godt lysan
legg, og som grusbane vil den også
være attraktiv til fotballtrening. FotForts. s. 12
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UNGDOMMENS LANDSTURNSTEVNE
Molde 26.-30. juni 1991

Det var en spent gjeng som sto på togstasjonen og ventet på avreise
til Molde. Vi var 10 i alt, men det var 8 jenter som skulle turne. Vi
tok først toget til Oslo. Vi hadde noen timer å vente før vi skulle rei
se videre til Molde. Og det benyttet vi til å spise litt. Vi dro til Peppes Pizza. Kl. 11.00 var det klart til avreise. Det ble ikke mye soving
på turen og vi var fremme på skolen kl.09.00. Da var det mange av
oss som la seg til for å sove. Ut på dagen reiste noen til svømmehal
len og andre til byen. På kvelden dro vi samla ut for å spise, og vi
skulle også feire bursdagen til Cathrine. Hun fylte 15 år. Hun fikk
overrakt gave og blomster. Blomstene var det en gjeng gutter som
leverte. Guttene hadde vi plukket opp på gata, og gjett om jenta ble
flau.

Hva skjer,..
Forts, fra s.ll
ballavdelingens aldersbestemte klasser
sliter nå med håpløse treningstidspunkt vinterstid. Undertegnede vil der
for sette fram følgende forslag til dis
kusjon i Pors med tanke på vedtak i
oktober:
Skolebanen deles i vintersesongen slik
at
det
kan
islegges
en
skøyte/bandybane på tvers på nordre
halvdel (tredjedel?). Den andre halvde
len brukes til fotballtrening. Parkvese
net støtter tanken som vil bety mindre
arbeid for kommunen (og Pors), men
ber samtidig klubben avgjøre dette.
21.juni 1991
Olav Lundesgaard

Torsdag morgen begynte første tre
ning på K.G.B (kunstgressbane) og
den gikk fint. Senere på dagen var det
åpning av UL. Alle var samla til defile
ring. Og det var et flott syn, nesten
2000 deltagere og ca. 300 ledere masjerte inn på stadion. Det var også
noen spesialtropper som hadde oppvis
ning den dagen. Torsdag kveld var det
diskotek i turnlandsbyen.
Fredag startet også med trening på
K.G.B. Etterpå hadde vi fri resten av
dagen. Da reiste flesteparten til turn
landsbyen. Der skjer det mye forskjel
lig hver kveld. I dag så vi på verdens^
mesteren i hopping på trampoline. Del
var kjempe gøy. Også ^å vi på NM i
turn. Diskotek ble det også. Rett før
leggetid skulle jeg lære en dans av noen
av jentene. Den heter Hip-Hop. Det
ble mye latter, men jeg syns jeg klarte
det sånn delvis.
Lørdag hadde vi fri fra trening, og
det var kjempe populært. På ettermiddagen hadde vi kostyme show. Med tittel tussen og troll, som nesten alle lag
var med på. Vi gikk i tog gjennom
byen, og på torget var det konsert med
en gruppe i fra Molde.
På søndag var det selveste turndagen
av massepartiene. Vi våknet opp til regnevær. Det var litt synd fordi vi had
de hatt opphold hele tiden mens vi var i
Molde. Men oppvisningen ble det. Det
var kjempe flott, alle lag skulle nå vis®
hva de hadde trent på.°Vi i fra piker

; AMBy/^JEDEN/
FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS
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GYMNASTBADA I AMSTERDAM
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Bilde viser de fleste deltagerne som var i Amsterdam

Fredag 12 juli dro en stor tropp gymnaster fra Pors turngruppe til
gynmastrada i Amsterdam, 42 deltagere i alder fra ca. 20 til over 70
år. Vi var flere fra Pors enn hele Telemark forøvrig. Det var heller
ingen andre klubber fra Telemark som hadde herrer på tropp. Vi er
en foregangsforening i så måte. De NORSKE fellestroppene som
|j*ors hadde deltagere på var, KVINNER 2, KVINNER Mosjon
-KVINNELIGE GYMNASTIKK VETERANER og MIX (herrer og
damer). Det er vel ikke mange foreninger i Norge generelt som er
_
7
bedre representert.

Øst var ca. 350 deltagere som inntok
gressmatta, «kjempeflinke» var de. Og
så kom dagen for avreise. Noen gledet
seg, mens noen ville gjerne være i Mol
de noen dager til. Gøy har det vært, og
vi har hatt noen fine dager i Molde.
Nye venner har vi også fått. Dette er
dagen vi husker i lang lang tid fremo
ver. Og vi gleder oss til neste UL som
er i Fredrikstad i 1993. Og til slutt de
som var med: Anette Slåen, Laila
Braarud, Kristin Beck, Cathrine Jo
hansen, Ida Johansen, Cathrine B.
Andersen, Lena Østensen, Marianne
Knutsen. Reiseleder Anne Kjerstin
Knutsen og Veronika Knutsen.

Kl. 21.00 fredag kveld dro vi avgårde^ fra Vestsiden skole med buss fra
Ødegaardens Bilruter for å ta nattfeje
fra Larvik til Fredrikshavn. Turen vi
dere gjennom Tyskland gikk greit og
direkte til Amsterdam, bare med nødvendige stopper som sjåføren trengte.
Sjåføren var Arne Lindøe og han fortaIte «»ye intressant etterhvert som turen gikk, så vi lærte også endel underForts. s 14

-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.
Pors fotballavd. økonomiavd.
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^HANOBALLGRUPPA
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Hjemmekamper for Pors Damelag
3.div. Sesongen 1991-92
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ALLE KAMPER SPILLES I PORSGRUNNSHALLEN!

To 26.09.
Sø 06.19.
Lø 19.10.
Sø 24.11.
Sø 08.12.
Lø 21.12.
Lø 04.01.
Sø 02.02.
Sø 16.02.
Sø 08.03.
Sø 22.03.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

19.30
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Pors - Runar
Pors - Larvik HK
Pors - Liv/Fossekallen
Pors - Sandefjord HK
Pors - Nedre Sigdal
Pors - Glassverket
Pors - Bergkameratene
Pors - Falk
Pors - Kragerø
Pors - Gjerpen
Pors - Vikersund

Gymnastrada...
Forts, fra s. 13

veis. Det gikk greit å finne skolene vi
skulle bo på. Veteranene bodde på
skole sammen med andre Veteraner fra
Norge. Resten av Pors bodde på en annen skole. Kvaliteten på skolene som
Veteranene bodde på var ikke så god,
men etterhvert som man får ordnet seg
så går det gjerne bra.
Det er ofte store avstander til treningssteder, spisesteder og oppvisningssted, men vi hadde gratiskort på
alle off. transportmidler og da gikk
også det greit. Når vi tenker på hvor
stort ett slikt arrangement er, så er det
utrolig at det kan gå så greit som det
gjorde. Frokosten ble servert på skole
ne, men varm mat bespisningen fore
gikk i en kjempe hall på ett stort messeområde som het RAI. Matkøene
gikk utrolig raskt unna, og maten var
varm å god og det var nok av den +
frukt og dessert. Det som var uvant for
oss var at vi fikk noe som lignet boller
til frokost, men i tillegg fikk vi MUSLI
«sjokolade» slik at vi også fikk noe

Boksegruppa:
Terje Hansen, tlf. 55 05 02
Bandygruppa:
Terje Tveit, tlf. 59 21 40
Skigruppa:
Karin
........ Dammen, tlf. 59 80 42
Turngruppa:
Bjørn Erik Eitran, tlf. 52 86 66
Håndballgruppa:
Helge Olsen, tlf. 55 36 75
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Butikken med
atmosfære og
særpreg

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto
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grovt. Det var mye godt brød å få i bu
tikkene så endel kjøpe brød med siden,
så det gikk også greit. Utflukter og sig
htseeing blei gjort etterhvert som det
passet for den enkelte (eller de
enkelte).
Det vi alle sammen gjorde samtidlig
var en TURN - GALLA med utrolig
mange fine og flotte oppvisninger fra
div. land. Ellers så tok vi alle en kanaltur, sjåføren vår ordnet med båt, den
var så stor at vi inviterte MIX-troppen
fra Tønsberg med, så da blei båten
full. I Amsterdam er det 1000 kanaler
og 600 bruer så det er en veldig spesiell
by. De norske fellestroppene hadde
oppvisning på Olympia Stadion som
ble bygget til Olympianden i 1924,
(tror det var det året) den skulle i
hvertfall rives nå etter Gymnastradaen. Mix-troppen hadde innendørs opp
visning. Åpningssermonien var tirsdag
kveld og det er ett flott skue. Den Nor
ske troppen hadde også denne gang
med NORSKE flagg og det var ett fint
skue, flagga var også fine suvenier for
andre land, det var mange av oss som
ga dem bort fordi noen ba pent om å få
dem.

0G VEGGBEKLEDNING.

Krantransport
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JERNVARER - MALERVARER

GULV

...og det gjelder førerhunden
din, også!

Når det gjelder antall deltagere, så
var det nesten 2000 fra Norge og ne
sten 20000 i alt fordelt på 28 land. Ja
pan var nok de som hadde lengst vei,
de var 340 deltagere. Sveits var det lan
det som hadde flest deltagere de var
over 4140 også denne gangen. Det h<'^li
tidligere vært nevnt noe om at neste
Gymnastrada skulle være i TOKYO,
men dessverre så var «sjefene » redde
for at det skulle bli for dyrt for veldig
mange, så de valgte FRANKFURT i
stedet i 1995.

Vi fikk en trist beskjed og det var at
Harriet Fjellvik var blitt sendt på syke
hus på onsdag og der blei hun over en
uke, så hun kom ikke hjem før nesten
en uke etter oss andre. (Vi kom hjem
søndag 20.07. om kvelden). Hun blei
tatt godt vare på og fikk god behand
ling, så hun er nå i «fin form». Vi øn
sker deg fortsatt en god bedring HAR
RIET. Det er dessverre umulig å få
med alt, men jeg tror alle hadde det
fint og sparer til neste tur, vi ønsker
alle «nye og gamle» gymnaster vel
møtt i 199S.
Ragna

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

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

rlKÉkttømoA
Eneforhandler

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner (03> 52 08 63 - 52 42 21

*

På
Meieritorvet
og i
Down Town

QÅ til

SKIEN

Porsgrunns
2
ledende
sportsbutikker
tilbyr
deg
riktige
produkter
til
riktige
priser

SKIEN

BRUK FAGMANNEN

KAI TANGEN
VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING
GLASSMESTER

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

Alt i kolonial
Komm. for Norsk Tipping

STØTT
VÅRE
ANNONSØRER

1VINTERSPORT»

BJØRNSTAD
Tlf. (03) 552482
NORDENTORGET

>r. nummen
blomstersenter

DATATBrøNG

«BOSSE»

MÅU;

et gjelder
TRYE<8<SAB<ER

på Vessia
Tlf. (03) 5517 29

KONTAKT
Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

Porsgrunns Auto A/s
Vallermyrene
Aul. Ford-forhandler

Tlf. 55 11 50

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

tflaftdb»
Ungdomsbittikken midt i By'n
Tlf. (03) 5520 81 - 3900 Porsgrunn

ALT I PREMIER OG GAVER
Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

får De hos

H. M. Marthinsen A.s.

Gå til

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Vestsiden Ur-Optik

Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

Kåre Pettersen
Tlf. (03) 5549 22
Porsgrunn

Brødlrømi® CCafksm)
BLIKKENSLAGERVERKSTED

pp) V8 røTOERRing telefon (03) 596913

O
fcTfeG
Mp gwttoego
(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

Telefon: 55 0409 - Porsgrunn

Myklebust Oifsettrykkeri, Porsgrunn

