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Foran Maren Jørgensen (15) med 5 U-landskamper og Lubov Odinokova med ca. 260 
landskamper for Sovjet. Porsbladet gir en fyldig omtale av begge spillerne i dette nr.
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FORMANNEN sier

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE 
VIDEOUTLEIE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S, 
Pengelotteriet og Lotto

MØTE I PORSGRUNN 
FORMANNSKAP 01.10.91

banen som er intensivt brukt på vinte
ren. I stedet blir det bygget en ny port 
like ved «345», og en stripe av plenen 
rundt dette huset fjernes og gruses som 
en ny adkomstvei til klubbhuset. Den-

betale forballens regninger. 
Kontigenten har vi heller ikke 
sett noe til - ikke fra fotball og 
lite fra de andre gruppene. 
Med andre ord - den nye kon- 
tigentordningen - som mange 
ønsker, har vært en fiasko så 
langt. 1 tilegg har vi ikke len
ger bingoinntekter - verken 
som spillarrangør eller som ut
leiere av klubbhuset. Leien 
fotballens bingo i sommer be
talte,lå på et minimum, om
trent bare for vasken av loka
lene. Der var igjen en støtte til 
fotballen, ved siden av at sjo
koladen til «21»-disken også 
ble betalt over kioskregnska- 
pet.
Under bingo-arrangementene 
i vår var inntekten så dårlig at 
vi strøk alt husleie tillegg til at 
det heller ikke ble sendt re
gning på «21»-varene. Der
med har gruppene tappet ho
vedforeningen for meget store 
summer dette året.

Støtten fra kommunen i år 
-ca. 43 000,- endte opp med en 
utbetaling på ca. 500,-. Da 
hadde man trukket oss for 
kommunale regninger til fot
ball og håndball.
Når nå forsikringen på alt vi 
eier ligger på 10—15 000,-, 
strømmen til huset vel 90 
000,-, vedlikeholdsutgifter og 
annet nødvendig til huset på 
mange tusen - bare for å nevne 
noe, da må en lure på - hvor
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REFIEX
Drangedalsv. 20, Porsgrunn v. - Tlf. (03) 55 58 51

BOMSTASJONEN OG
STADIONANLEGGET

DEN KORTSIKTIGE LØSNINGEN
Disse vedtakene er viktige for klub

ben når vi skal jobb videre for å få en 
akseptabel løsning, og alle medlemme-

Det er jul igjen og julenum
mer. Enda en gang har vi klart 
å få ut bladet. Dette året har 
det vært meget vanskelig å få 
det til. Avtalen om at gruppe
ne skulle oppnevne en person 
til å være med i redaksjonsko
miteen, var det ikke lett å få 
satt ut i livet. Men - endelig 
var alle brikkene på plass. Vi 
får håpe at dette kan fortsette, 
slik at spørsmålet fra forrige 
utgave: Er dette siste PORS- 
BLADET? ikke skal bli til vir
kelighet. Annonseinnsamlin- 
gen kan det bli problem med, 
imidlertid. Det er ikke lett å få 
noen til å støtte lenger, men vi 
lever i håpet.

Høsten har på flere måter 
vært tung. Først var det så 
vidt båten bar når det gjelder 
A-laget i fotball. Det har vært 
en gjenganger de siste årene at 
nervene har vært på høykant 
hos noen og enhver. Godt er 
det at Jan fortsetter som tre
ner, slik at det er noe fast. 
Hvis de fleste spillerne også 
gjør det, vil det være bra, for 
de må jo bli sterkere for hvert 
år - disse unge vi har på laget.

Økonomien kan vi heller 
ikke komme utenom. Det har 
vært lagt fram tall fra fotbal
len som er meget skremmen
de, og som hovedforeningen 
har måttet være med og be
handle. Gjeldspostene er me
get høye, og i de tallene ligger 
langt over 100 000,- som ho
vedforeningen har dekket det 
siste året. Dette som en opp
lysning til alle de som hele ti
den snakker som at hovedfo
reningen får støtte opp. Ho
vedforeningen har ingen pen
ger lenger, vi sitter bare som 
eier av anleggene. Alt vi har 
fått inn på kiosksalg i år - det 
er heller lite - har gått med til å

len av området). Med en ny port på 
sydsida vil tilgjengeligheten være sik
ret, og alle unngår bompengeavgift for , 
å komme til stadion. (

Grunneieren til de aktuelle område
ne har fått avslag to ganger i Pors
grunn bygningsråd på sin søknad om å 
få skille ut boligtomter, og hans klage 
ble i midten av juni oversendt Fylkes
mannen til endelig avgjørelse. I skri
vende stund er den ennå ikke behand
let, men det skjer forhåpentlig før jul. 
Når avgjørelsen foreligger (i Pors fa
vør — regner vi med) vil hovedstyret 
og fotballavdelingen starte arbeidet for 
å få ervervet arealet ved hjelp av bom- 
pengmidler. Da er det viktig at alle 
porsere påvirker kommunale saksbe
handlere, lokalpolitikere de kjenner og 
medlemmene i bomselskapet, til å 
gjennomføre tiltak som gir Pors en 
fullgod erstatning for de plagene og 
problemene bomstasjonen påfører oss.^B 
Utviklingen i denne saken vil bli fulgfl® 
opp i de kommende numrene av Pors- 
bladet og sikkert også i lokalpressen.

Porsgrunn 26.11.91 
Olav Lundesgaard

DEN LANGSIKTIGE LØSNINGEN 
Som beskrevet i forrige nummer av 
bladet, ønsker Pors at Porsgrunn kom
mune erverver området bak hovedtri- 

Dette møtet vedtok samtidig befa- bunen og at det opparbeides til et per- 
ring i området rundt stadion. Møtet 
gjorde et vedtak om at husstander i 
Porsgrunn som blir stengt ute fra egen 
kommune skal få fribilletter til bom
stasjonen etter visse retningslinjer, ved store arrangementer (den østre de- 
Fordi ingen husket den nøyaktige ord
lyden i vedtaket fra 1987, eller hadde 
tilgjengelig, vedtok man følgende for 
«sikkerhets skyld».
«Formannskapet forutsetter at ad
komsten til parkeringsplass for Pors 
Stadion ivaretas for Porsgrunns be
folkning på en slik måte at disse kan 
parkere uten å måtte passere bommen. 
Dette må være i orden før bommene 
settes opp.» 
Vedtatt med 17 mot 0 stemmer.

skal vi få pengene fra etter 
hvert. I tillegg har vi et lån på 
tribunen som skal betjenes. 
Hovedforeningen har i mange 
år hatt en meget god økono
mi. Det har ikke vært sløst 
med en krone. Hovedstyre har 
vært nøktern når det gjelder å 
bruke penger på seg selv. Der
for syns jeg nå at det er lite 
hyggelig å skulle miste natte
søvnen med tanke på hvordan 
vi skal kunne betale regninge 
ne. Men det skyldes at våre 
inntekter har gått til anlegg- 
sutbygging, nedbetaling av 
gjeld på disse samt betale 
gruppens regninger.
Vi har med andre ord ikke len
ger handlefrihet når det gjel
der økonomi, og det er en situ
asjon jeg ikke liker.

Allikevel - der er jo ly
spunkter. Vi sitter med store 
verdier som mange andre kan 
misunne oss. Vi har et nedbe
talt kubbhus til en verdi av fle
re millioner, et stadion som er 
vårt med flere baner, også 
håndball, egen lysløype og en 
ombygd, modærne Rugtvedt- 
kollen med lysanlegg med lite 
gjeld, en tribune på stadion 
som vil stå antakelig i all fra
mtid. Vi eier for mangfoldige 
millioner, og jeg må som av
gående formann si at jeg er 
veldig glad for at jeg har fått 
være med på gjennomføring 
av alt dette.

Det jeg håper er at de som 
skal nyte godt av alle disse go
dene - som er kommet opp et
ter hvert - med mye slit og gra
tisarbeid fra mange - vil sette 
pris på det de har og ta vare på 
det. Ingenting kommer av seg 
els, og uten at det blir stelt 
godt med, vil ingenting bestå.

Dette regner jeg med er mitt 
siste innlegg som formann.

manent parkeringsareal (området nær
mest veien) med plass til ca. 85 biler, 
og til en liten treningsbane for 
7-fotbalI som kan brukes til parkering

Forrige nummer av Porsbladet inneholdt en lengre artikkel om klubbens planer for utvikling av sta- 
dionanlegget. Når det gjelder virkningen bomstasjonen på Klyvejordet og stengingen av Porsgrunns- 
veien ved »345» får, har vi blitt nødt til å arbeide for både en kortsiktig løsning for de nærmeste måne
dene og en langsiktig løsning som klubben kan leve med i åra framover. Når dette leses er bomstasjo
nen allerede i drift og forhåpentligvis også den kortsiktige løsningen gjennomført. Før jeg går videre 
vil jeg sitere to politiske vedtak som leserne bør merke seg:

MØTE I PORSGRUNN ne oppfordres om å huske innholdet og 
BYSTYRE 24.09.87 bruke det i alle diskusjoner de kommer

Dette møtet vedtok prinsippet om opp i.
bompengefinansiering som allerede da Når det gjelder en akseptabel kort- 
var omstridt. Blant annet Morten Røh siktig løsning har ikke Pors kunnet 
Petersen forutså at dette kunne få godta innkjøring fra Porsgrunnsveien 
uheldige virkninger for Pors, og tok gjennom de eksisterende porten fordi 
dette opp med formannskapsmedlem biler da ville kjøre rett inn på trenings- 
Astrid Bie Johannesen, som fremmet 
og fikk vedtatt følgende tilleggsfors
lag:
«Bystyret ser det som en klar forutset
ning at Porsgrunns befolkning ikke 
skal betale bompenger til idrettsarran- ne veien bygges slik at den vil fungere 
gementer og trening på Pors Stadion, som en forlengelse av treningsbanen 
Bystyret ber bomselskapet ta hensyn til når vi får en permanent adkomst og 
dette når detaljplanene for plassering ikke trenger den lenger.
av bommene skal fastsettes.»
Vedtatt med 67 mot 2 stemmer.
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Olav Lundesgaard
BANDY ER GØY!!
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VELKOM»
TIL EN

TRIVELIG HANDEL Duddi

TOYOTA

A.N.Funnemark

Duddi

PORSGRUNN - Tlf. 550666

Kjell Janson - Anders Kassen

Telemark 
Assuranse a.s

Forsikring - Finansiering

Kontakt oss...

BANDYTURNERING
FOR DE MINSTE

KNARDALSTRAND 
SLIP & VERFT

FRA
REDAKTØREN

betingelse av at de selv bevilger et til
svarende beløp.

UTVIDELSE 
AV 

PORSLØYPA?

bens interesser.
28. oktober ble det avholdt en befa-

PARKERINGS- 
PLASSER.

A
S

Formannen sier...
Forts, fra s. 3

Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn 

Tlf. (03) 55 97 25 - 5597 26

Det har svirret mange tanker etter at 
tallene fra fotballavdelingen ble lagt 
fram i høst. Mange av gruppene kunne 
bli trukket med - etter de lovene som 
gjelder for vår forening.

Salg - Serviceverksted 
reservedeler 

for 
VOLVO 
PENTA

Alfred Sport
Telefon 5514 04 - Porsgrunn

AD 
ÅRSMØTET

Dersom vi i stedet hadde vært opp
delt i selvstendige avdelinger både juri
disk og økonomisk, ville ikke slike be
kymringer være nødvendig.
Forreningsutvalget har bare så vidt 
tenkt tanken om vi skulle omorganise
re hele foreningen. Det er ikke gjort 
over natta, og vi vil ikke kunne ha noe 
forslag klart til årsmøtet. Imidlertid 
kunne vi tenke oss å ta opp saken, slik 
at vi kunne få et mandat til å jobbe vi
dere med den.
En omorganisering vil ta tid. Vi må ha 
nye lover, hvordan skal vi ordne oss 
med våre anlegg - hvem skal eie dem el
ler leie dem? Vi ønsker at medlemmene 
allerede i dette nummer av Porsbladet 
skal være kjent med at vi har begynt å 
sysle med slike tanker og planer.

Om våre medlemmer kunne tenke 
videre og gjerne ha meninger å komme 
med på årsmøtet, ville det vært bra.

for opparbeidelsen ovenfor dammen 
og Porsgrunn nedenfor dammen og 
nedover mot Anders Bårs Vei (og Vest
sida skole). Det er aktuelt å starte opp
arbeidelsen av traseene nå i vinter, men 
i Klyvebekken er det nok en gang for
hold til bygging av riksveien som må 
avklares.

Fra Pors’ side ble det framholdt som 
et krav at traseen som velges må ha sli
ke kurve- og stigningsforhold at den 
kan brukes som lysløype begge veier(I) 
Parkvesenet skal tegne ut det alternati
vet som så best ut på kart, og drøfte 
dette med Pors før arbeidene starter. 
Dessuten skal eventuell godtgjørelse til 
Pors for arbeidet drøftes. Så det er noe 
på gang, og forhåpentlig kan den drif
tige skigruppa vår starte 1992 med ryd
ding av en trasé som kan bli en utvidel
se av Porsløypa. Målet må være at den 
med tida får startpunkt ved Vestsida 
skole.

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

Noen vil sikkert si at det burde 
vært skrevet i en annen tone. Jeg 
har imidlertid ønsket å si noe til 
kritikere som aldri har forstått 
den rollen hovedforeningen har 
spilt i foreningen -som har vist 
liten respekt for den jobben for
retningsutvalgets få medlemmer 
har lagt ned - for de fleste - de si
ste 15 årene. Det er å håpe at de 
som fortsetter og som ikke 
minst kommer fra fotballavde
lingen - der vi har lagt ned mest 
tid og penger.

Jeg ønsker min etterfølger 
lykke til med arbeidet - som har 
vært og sikkert vil bli interes
sant.

Det har vært cup for de minste på Skien Isstadion. Og her stilte vi med to lag, 
lilleputt og miniputt. Det kåres ingen vinnere eller tapere i denne cupen, alle får 
premie. Det var full fart og moro hele helgen og alle koste seg (det var jo kiosk 
der). Miniputtene kom best fra det resultatmessig med bl.a. å slå Strømsgodset 
1-0!!

z Forøvrig så stiller bandygruppa også med guttelag i år så vi har ikke lagt ban- 
| dyen helt «på is» enda. De sesongåpnet forøvrig med 14-4 seier over Skien så vi 

har et godt lag på gang. Vi håper at denne gjengen hjelper oss til å få i gang et 
A-lag om to—fire år.

Den kommunale økonomien har 
gjort at det har dradd ut med oppstar
tingen av arbeidene, men nå er det noe 
på gang. I vår hadde Karl Erik Lunde, 
Jon Kvendbø, John Lysø og Olav Lun
desgaard fra Pors et møte med parkve
senet for å diskutere samarbeidsfor
mer. For Kverdammenområdet er det 
aktuelt at dugnadsinnsats fra Pors- 
medlemmer med rydding av sti/løype- 
traseer inngår som en del av kommu
nens egenandel mot at Pors får påvirke

Et nytt Porsblad har sett dagens lys. 
Fødselen ble ikke så trang og vond 
denne gangen som ved det forrige 
nummeret. «Fødselshjelperne» (les: 
gruppenes representanter) har gjort 
jobben sin. Selv om «redaksjonsmøte
ne» stort sett har foregått pr. telefon, 

^har vi greid det målet vi satte oss i høst, 
^^lemlig å få ut to nr. av bladet i 1991.

«Redaksjonsmøter» pr. telefon er 
selvfølgelig ingen holdbar arbeidsform 
og dette vil bli rette på i 1992. Jeg kan 
også tilføye at gruppens representanter 
allerede nå har begynt forberedelsene 
til første nr. i 1992.
— Vi har sett at opplegget med en re
daksjonskomité bestående av represen
tanter fra de enkelte gruppene er en 
god løsning. MEN!! Som så mange 
ganger tidligere etterlyser jeg bidrag 
fra leserne! Jeg tør våge den påstand at 
det er slike innlegg som først blir lest.

Med ønske og håp om at vi i 1992 og 
i årene framover skal få beholde Pors
bladet som et leserverdig medlemsblad 
for IF Pors, vil jeg på vegne av redak
sjonen ønske alle porsere en God Jul 
og Et godt Nytt år!

KNALL>
TILBUD

HVER ;
DAG }

^^BANDYGRUPPA
O Wl---- ----- I

Da «Miljøpakke Grenland» ble lan
sert i 1987 inneholdt den blant annet 
midler til opprusting av flere friområ- planene slik at resultatet vil tjene klub- 
der i Porsgrunn kommune. De siste 
par årene er det gjort mye bra arbeid 
fra Porsgrunn parkvesen med Damma- ring i området av bygartner Gøril Nil- 
ne i Brevik og Mule Varde. Det ble for sen og oppsynsmann Per Kiste fra 
fire år siden også avsatt midler til Porsgrunn parkvesen, Arne Findal, 
istandsetting av Kverndammen- Ivar Kristiansen og Olav Lundesgaard 
området, som ligger på grensa mellom fra Pors, mens Skien parkvesen hadde 
Porsgrunn og Skien. Kommunene har forfall. Terrenget i Klyvebekken og på 
hver fått kr. 100 000,- til bruk her på østsida av dammen ble vurdert med 

hensyn til løypetrasé. Det er enighet 
om at Skien parkvesen skal ha ansvar
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®. FOTB ALLGRUPPA
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VI HAR EN FRAMTID!

PORS FOTBALLAVDELING
SANT

Senteret
- et godt sted 

å handle

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.

alle kan føle seg trygge på å kunne gå 
framover i angrep når sjansen byr seg; 
mister en ballen må han føle seg trygg 
på at en annen er klar til å fylle opp for 
han. Vi skal dessuten jobbe mye med å 
unngå å miste ballen tidlig i angrep- 
soppbyggingen. Kanskje mer tålmo
dighet, bedre ballbesittelse (les pas- 
ningskvalitet, lettere løsninger) i opp- 
byggingsfasen.

Det er en kjent sak at vi kanskje er 
best som lag etter å ha mistet ballen 
(uten ball!). Fordi vi har jobbet i man
ge år (siden -88!) mye med forståelsen 
av press, leding, sikring og markering. 
Vi må selvsagt vedlikeholde og snakke 
om dette også, i tillegg utvikle arbeidet 
for spissene som 1. forsvarer (opphol
de, lede til laget er på plass) — ikke 
«selge oss billig» ved å «ruse hardt 
på».

I den offensive delen skal vi jobbe 
med angrepsprinsipper (knagger å hen
ge angrepsspillet på), slik at alle vet 
hvordan og hva de skal gjøre i større 
grad enn før. Utover dette skal det gis 
friheter for improvisasjon i angrep ut 
fra de enkelte kvaliteter spillerne er i 
besittelse av!

Jeg ønsker vi kan få se et bedre spil
lende Pors-lag i -92, der alle spillerne 
skal ha friheter til å gå i angrep når 
sjansen byr seg, samtidig som vi er di
siplinerte i forsvarsarbeidet (alle!).

Vi har fått et godt støtteapparat

GRO JØRGENSEN:
Eks. Pors-håndballspiller og Porsblad- 
medarbeider uttatt som OL-speaker!

Nye «koster» skal feie styret mot op
timistiske tider for klubben igjen, og 
jeg tar av meg hatten for den innsatsen 
Olav H. & Co. allerede har gjort. Fan
tastisk! Dette skal gi en spore for oss i 
sportslig til også måtte yle noe ekstra 

P denne sesongen!
Tross vanskelige tider står vi i dag 

tilbake med en mer stabil spillerstall 
enn på mange år. Du må gjerne hevde 
at kvaliteten ikke er god nok for 1. 
div., men vi som jobber nærme spiller
ne har lov til å være optimistiske med 
henblikk på neste sesong. Som trener 
skulle en alltid ønske seg bedre spillere, 
men jeg har forståelse for liten frihet 
til «handling». Kan vi komme på beina 
økonomisk, ser styret også muligheten 
av å kunne forsterke oss sportslig. Vik
tig akkurat nå er at forholdene legges 
til rette for våre egne spillere, slik at 
bunnen ikke faller ut av skuta, som i 
enkelte kamper i år var noe «lekk»!

Jeg har tro på en framtid med laget 
^^/årt. Mange unge spillere har alle for- 
^Ritsetninger for å bli bedre. Kombinert 

med rutinen til Olsen, Bråthen og Set- 
ten (og kanskje noe mer...) skal vi ha 
et lag i slutten av april SOM VIL NOE 
MER — MED HVERANDRE — OG 
PORS!!

Mange forstår ikke at vi ikke er blitt 
bedre enn å bare unngå nedrykk i siste 
kampen de tre siste åra. Ut fra spiller- 
kvaliteten på de som har forlatt klub
ben foran disse sesongene, kontra det 
vi har fått, mener jeg egentlig det er en 
god prestasjon at vi fortsatt spiller i 1. 
divisjon. Og i tillegg: De nye «friske 
pust» som Roar Bakke, Ole Halvor 
Kolstad, Morten Grini osv. har alle 
mer å gå på, spesielt offensivt. Ikke 
glem at vi mistet vår kanskje beste spil
ler, Frode Nicolaisen, midtveis i seson
gen. Det skal heller ikke glemmes at lå
net av Røisgaard kanskje var nok til at 
vi bestod!

Blant 60 
håndplukkede 

OL-speakere til 
Lillehammer-lekene 
i 1994, slapp to fra 

Telemark gjennom det trange 
nåløyet. Blant dem Pors-bladmedarbeider 

og tidligere håndballspiller i Pors, Gro Jørgensen.

Våre tanker om prioriteringer i tre
ningen mot -92 ligger i noe nytt for oss; 
med innetrening i form av spenst, hur
tighet, bevegelighet, kombinert med 
egenutvikling av individuelle ferdighe
ter (svakheter/sterke sider). Denne 
innetreningen skal foregå i gymsalen 
på Vestsiden skole, og starter opp mu
ligens allerede i desember. Benyttelse 
av Vestsiden skoleidrettsplass til fot
balltrening i vinterperioden, er også et 
ønske, med stor, flott grusbane, topp 
lysanlegg, garderober
m/svømmebasseng som kan nyttes. 
Problemet her kan bli islegging i for
hold til skolebruk dersom kulda setter 
inn. Vi håper kommunen er behjelpelig 
med forståelsen av å legge forholdene 
til rette for fotballtrening for Pors i 1. 
divisjon!

For lagets videre utvikling vil vi pri- rundt spillerne, et styre som er i full 
oritere fokuseringen på våre spilleres gang med forberedelsene (selv om vi er

noe på etterskudd i tid), og forhåpent
lig et publikum som ønsker å bli flere 
etter hvert som spillerne kan vise seg 
fram positivt. Bare lokaloppgjøret mot 
Odd bør friste de mest kresne!
GOD JUL, OG ET OPTIMISTISK

individuelle ferdigheter og tekniske 
kvaliteter. Her mener jeg vi har mer å 
hente kontra -91 — det bor nemlig mer 
i alle våre spillere av offensive kvalite
ter enn vi har kunnet fokusere på i -91. 
At spillerne må jobbe hardt i tillegg, er 
selvklart! Særlig jobben for andre spil- PORS-ÅR TIL ALLE PORSERE! 
lere (hverandre) i laget er viktig, slik at Hilsen Jan Magnusen

Det er ingen tvil om at uttagningskomiteen her har gjort 
et godt valg. Vi ønsker deg lykke til på Lillehammer i 1994, Gro!

Radiorøsten fra Borgeåsen.

Pors fotball har vært gjennom nok en vanskelig periode med sportslig slitsom 
9I-sesong, samt økonomisk gjeldsanering.
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Gratulerer med 1. div. kontrakt.

«Haugen» var fornøyd etter 3-0 scoringen 
mot Mjølner. På bilde kjenner vi igjen bl. a. 
Trolle-Olsen, Jon Tore Gundhus, Olav 
Lundesgaard, Per Olaf Andersen og «Kok
ken».

Turngruppa:
Bjørn Erik Eitran, tlf. 52 86 66
Håndballgruppa:
Helge Olsen, tlf. 55 36 75

Det var også skikkelig moro da Bent 
Tommy gjorde 3-0 like før slutt.
At Mjølner fikk et trøste mål var greit 
nok. Turen hjem til Narvik ble nok 
tung for dem.

Boksegruppa:
Terje Hansen, tlf. 55 05 02
Bandygruppa:
Terje Tveit, tlf. 59 21 40

H7
4

Skigruppa:
Karin Dammen, tlf. 59 80 42
Fotballgruppa:
Per Herman Melbye

6. oktober ble heldigvis en fin Pors- 
dag. For tredje året på rad sikret fot- 
ballguttene ny kontrakt. Mjølner fra 
Narvik var sjanseløse. Pors spilte tak
tisk meget klok. En rask scoring av 
Torstein Røisgaard i de første sekun
dene av hver omgang, var nok til å 
knekke Mjølner.

no Lykke til med vintertreningen alle 
Pors-spillere og trener Jan Magnussen. 

^*1 Nå får dere legge grunnlaget for en god 
" 92-sesong.

Hva så med neste sesong, Pors? Det 
i er gledelig å se at vi har en gjeng med 
|| lojale spillere. Vi må ha tro på klub- 
\ bens unge spillere. At de valgte å bli i 

Pors til tross for vanskelige økonomis
ke tider, er prisverdig. Med en slik 
stamme som Pors har, går det bare en 
vei. Del er framover. Neste sesong får 
vi håpe at vi kan være med å kjempe 
blant de bedre lagene i 1. divisjon.

vi tapte 29 - 26. Forøvrig gikk Turn 
opp. Toppsvorer for sesongen ble 

rykk. Hele tiden lå Skade og pustet oss Tone med 96 kasser. Forøvrig ble 
i nakken med litt dårligere målfor
skjell. Avgjørende kamper som huskes 
godt er mot Rjukan borte, der vi vant 
med ett mål. En spennende kamp der 
Siv debuterte på A-laget (detaljer om 
dette er underlagt sensur, kan ikke set
tes på trykk, men kan fortelles munt
lig). Helt avgjørende var også siste 
kampen mot Skade som vi også vant 
med ett mål. Tabelltoppen etter endt 
serie så slik ut:

■ 1. Pors 18 16-1-1 427-238 33p 
^2. Skade 18 16-0-2 421-249 32p

Vi scoret 427 mål, slapp inn 238, altså 
189 plussmål. I snitt slapp vi inn 13,2 
mål pr. kamp og scoret 23,7 mål pr. 
kamp.

ke seiere. Vi scoret 455 mål, slapp inn 
303 mål (152 pluss). Vi scoret i snitt pr. 
kamp 25,27 mål og slapp inn 16,83 mål 
pr. kamp. Største seier denne sesongen 
var mot Helgerød 22. nov. (8 - 35). 
Toppscorer denne sesongen ble Anne 
Lene med 111 mål.

SESONGEN 88/89
Endelig i 3. divisjon. Motstandrene 

var Kleppestø, Bjørnar, Langesund,

ne, Anne Lise, Trude Austad, Anette 
Berntsen, Kjellfrid Knudsen, Ann Cat- 
rin Danielsen, Kari Aasen, Vibeke 
Vrålid, Heidi Gulliksen, Gro Tveit, Ju- 
lianne Moen og Cristine Bredsdorrf.

Etter 22 seriekamper, derav 14 seire, 
7 tap og 1 uavgjort, stod vi igjen med 
29 poeng og en 3. plass. 451 mål den 
rette veien og 391 bkalengs. Pluss 60 
mål.
Scoringssnitt på 20,5 mål pr. kamp og 
snitt bkalengs på 17,77 mål. Største 
seier mot Bjørnar i 2. seriekamp 24. 
sept, med res. 30 - 16. Vi glemmer hel
ler ikke flaue tap for Langesund med 
23 - 16 og for Hei med 21 - 16 denne 
sesongen. Anne Lise mestscorende 
med 145 mål. Ett snitt på 6,69 mål pr. 
kamp (22). Forøvrig hele 3. divisjons 
mestscorende.

SESONGEN 89/90
I avdelingen var Voll, Framsteg, 

Sola, Kif, Herkules, Bamble, SHK, 
Langesund, Runar, Fram og Orre. 
Av nøværende spillere var disse med: 
Siv, Anne Lene, Tanja, Marianne, 
May Britt og Lene. Andre spillere med 
A-kamper denne sesongen: Karianne 
Haugsbekk, Vibeke Vrålid, Lena 
Lindheimsmo, Anne Lise, Kjellfrid 
Knudsen, Lotte Lindheimsmo, Stine 
Horst, Christine Bredsdorff, Hanne 
Abrahamsen, Ann Margrete Børjes- 
son, Kikki Volckmar, Beathe Bonne- 
golt og Laila Olsen.
Status; 22 kamper, 16 seire, 2 uavgjort 
og 4 tap. Nr. 2 i avdelingen etter Fram. 
Vi scoret 502 mål, slapp inn 384, pluss 
118 mål. Vi Scorte 22,8 mål pr. kamp 
og slapp inn 17,45 mål. Vi scoret mest 
mot Langesund 3. mars (33 - 19). Best 
målforskjell i kamp mot Herkules 1. 
febr, da vi vant 31-8. Forøvrig tapte 
vi mest for SHK og Fram med hen
holdsvis 27 - 19 og 25 - 17. Uff, vi 
glemmer det aldri!
Atter en gang toppet Anne Lise, denne 
sesongen med 162 mål på 21 kamper. 
Igjen mestscorende i 3. divisjon.

Forøvrig debuterte vi i NM- 
sammenheng med seniorlag denne se
songen. Mor Kragerø i Kragerøhallen i 
aug. 89, da vi tapte etter ekstraomgan
ger.

Anne Lise, i sin første A-lag sesong 
toer på scoringstabellen med 71 mål.

SESONGEN 87/88
Andre året i 4. divisjon. På lag med 

Vikersund, Slagen, Eik, Skotfoss, 
SHK, Åmot, Helgerød, Liv/Fosse- 
kallen, Nøtterøy.
Følgende av dagens spillere var med: 
Siv,Marianne, Anne Lene, Tanja og 
Ann Kristin. Forøvrig spilte Siv Dalen, 
Tone Stene, Anne Lise Hegdal, Trude 
Austad, Aud Eklund, Kjellfrid Knud
sen, Ann Catrin Danielsen, Beathe 
Kristiansen, Marianne Wienenga, Tru
de Stavnes, Wenke Åfoss og Gro 
Tveit.
Etter 18 kamper var opprykket en rea- 

SESONGEN 86/87 litct. Tap med ett mål mot Vikersund
4. divisjon — for første gang i Pors borte i første kampen, deretter 17 stra- 

damehåndballs historie. Vi spilte mot 
Nesjar, Sørfjell, Øyestad, Stag, LT, 
Grane, Helgerød og Urædd.

Av dagens spillerstall var disse med 
denne sesongen: Siv, Ann Kristin, Ma
rianne, Tanja og Anne Lene. Forøvrig 
spilte disse i ses. 86/87: Siv Dalen, Siri 
Realfsen, Tone Stene, Laila Saxen, 
Trude Austad, Aud Eklund, Kjellfrid 
Knudsen, Beathe Kristiansen, Karin 
Hansen, Anne Lise Hegdal, Rita Hen- 
ningsen og Inger Pedersen.

SESONGEN 90/91
3. sesongen i 3. divisjon. Lagene i 

avdelingen var: Runar. Sola, Bryne, 
Herkules, Nærbø, Voll, Årstad, Hei, Langesund, Kragerø, Våg, Framsteg,

mnasen ™ inPPr Pedersen Stord, Framsteg og Orre. 22 kamper, Greipstad, Orre og Nærbø. Borg trakk
Vi endte nå 6 olass med’13 poeng; 7 mange lange reiser. Spillere innom laget etter terminene ble satt opp. Våg

seil? 1 P ; R?n derav 4 e t- A-laget denne sesongen var: Siv, Anne og KIF fikk dispensasjon til å slå seg
se er , j uavgjort o; 8tap dera 4 ett A lag * , sammen

” S Mari.™ Wienenga. Tone Sie- rien. T.iaii n.erraske.iie for aiie.

A-LAGET I PORS HÅNDBALL
Noen facts, noen tall og litt statistikk, 

om laget vårt, spillerne og litt historikk. 
Med utgangspunkt i dagens spillerstall.

I årene før 1985 levde A-laget i Pors Håndballgruppe en forholdsvis anonym 
tilværelse i kretsens 5. og 6. divisjoner. I sesongen 85/86 begynte ting å skje. Si
den da har det gått sakte men sikkert framover og oppover. Bare les:

SESONGEN 85/86 kamp 22,7 mål og slapp inn 21,4 mål.
Vi spilte i 5. divisjon, følgende lag; Største seier i denne sesongen var mot 

Pors, Skade, Gjerpen, Rjukan, Toll- Urædd 01.03.87, der vi vant 44-9. 
nes, Gvarv, Drangedal, Seljord, Gulset Største tap mot Øyestad 18.01.87, der 
og Herre. Pors lå på tabelltopp gjen
nom hele sesongen, det endte med opp-

Representanter til redaksjonskomiteen

i^Bnwallgruppa
i r i

rasp»
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C-LAG

LUBOV ODINOKOVA
om at vi her har med et ta-

kampen 30 - 15, men Maren ble norsk toppscorer med hele 7 mål i sin debut-

Knut Borgar Olsen

i
■K VKnut Borgar Olsen

Lubov Odinokova med ektemannen Vladimir og sønnen Vladimir jr.

Bjørn-Erik

**»^#^*#///**/***///#**

ballen.
Responsen har vært topp, alle 20

Som de aller fleste i Pors vet, er det 
iår en sovjetisk spiller på håndballaget. 
Navnet hennes er Lubov Odinokova 
og hun er ingen hvem som helst i hånd- 
ballverdenen. «Luba» har spilt ca. 260 
landskamper for Sovjet, og er både 
VM og OL mester. Når dette skrives 
har A-laget spilt 7 seriekamper med 
like mange seire, og så langt har hun så 
absolutt svart til våre forventinger.

36 poeng var altså ikke nok til opp
rykk. Våg hadde ett poeng mer. Dog 
en i ettertid flott 2. plass. Vi scoret 503 
mål, slapp inn 331, en pluss på 172 
mål. Snitt pr. kamp blir 25,15 mål rette 
veien, 16,55 mål den gale veien. Vi sco
ret mest mål mot Nærbø 16. desember 
hjemme, da vi vant med 37 - 19. To 
tap som sagt, begge for Våg, med 2

deres sønn Vladimir Jr.
Før vi kom så langt at vi kunne ønske 
familien velkommen på norsk jord, 
var det imidlertid lagt ned mye arbeid.

Anne Lise hadde 130 seriemål denne 
sesongen, best hos oss.

NM-deltakelsen endte med tap i 3. 
runde for Fjellhammer, etter å ha slått 
Gulset i 2. runde og REF/Veitvedt i 2. 
runde.

mål, først hjemme med 14 - 16, så bor
te med 18 - 16.

Personlig vil jeg avslutte med å si at 
vi har vært heldige. Familien er et 
svært hyggelig bekjentskap, og sports
lig sett er det ingen tvil om at «Luba» 
gjør jobben.

Hvorfor starte opp med C-lag?
Det viser seg at flere spillere, som ikke 
orker eller har tid til å trene fem ganger 
i uken på seniornivå, ikke har et 
sportslig tilbud i Pors håndball.
Undertegnende mener og tror det er 
viktig at alle som har lyst skal kunne 
ha et sportslig tilbud i en klubb som 
Pors, hvor ambisjonene er meget høye. 
Det skal mange personer til, for å løse 
alle oppgavene i en klubb, derfor er det 
viktig å ta vare på alle personer, som 
senere kan bli viktige støttespillere.
For dere som måtte lese dette, og føler 
dere fristet til å være med, ta kontakt 
med Gro Tveit tlf: 55 6636 eller Terje 
Moen tlf: 5533 77.

Vi har det gøy, ta med deg noe å 
drikke for vi har pause midt i tre
ninga.
Sees på tirsdag!!

Hilsen Pors håndball 
Terje Moen

Den siste kampen ble forøverig spilt i Oslo Spektrum if.b. med FM cup. Vi i Pors 
håndballen er spente på Maren’s videre utvikling som håndballspiller og ønsker 
henne lykke til videre med landslagsspill.

maren
— VÅR NYE LANDSLAGSPILLER

A -laget... Forts, fra s. 9

Spillere på A-laget denne sesongen: 
Siv, Anne Lene, Taran, May Britt, In
ger, Anne Lise, Lene, Tanja, Mette, 
Marianne, Ann Kristin, May-Wenke, 
Rikke, Vibeke, Lena, Anniken og Syn- 
ne.

Etter 20 serieomganger stod vi bok
ført med 18 seiere, 0 uavgjort og 2 tap.

SOVJETISK TOPPSPILLER 
I PORS-HÅNDBALLEN

Papirmølla i Sovjet maler svært sakte. 
Fra vi tok den første kontakten med 
«Luba» og fikk hennes ja til å spille 
for Pors, tok det ca. 3 mnd, før alt pa
pirarbeidet var ordnet.

Mens papirmølla gikk sin gang for
beredte vi alt det praktiske her i Pors
grunn. Vi fikk leie hus på Herøya av 
Hydro Porsgrunn. Med Terje Moen og 
Jens Kåre Åsen i spissen ble huset mø- 
belert og hagen satt i stand på rekord
tid. 1 den forbindelse må jeg få nevne 
at givergleden hos folk var helt fanta
stisk! Huset ble møbelert fra kjeller til 
loft så og si uten kostnader for oss.

To av håndballens slitere i støtteapparatet 
rundt A-laget, Brit Lien og Marit Daniel
sen. Billettselgere på siste hjemmekamp.

fm

Som alle vet har vi mix-tropp i 
Pors. Den «gamle» gjengen er 
stabil, men vi er for få.

g
I*
0
iis

Familien har nå vært hos oss i 3 
mnd. «Luba» og Vladimir går på 
norsk-kurs 10 timer i uka, men Junior 
er «vanlig» elev på Klevstrand skole. 
«Luba» spilte for Fjellhammer i 3 må- 
neder forrige sesong, slik at hun snak
ket bra norsk da hun kom til oss. Far 
og sønn får også stadig bedre tak på 
norsk’en slik at kommunikasjonen 
med dem stadig blir enklere. Alle tre 
gir uttrykk for at de trives godt i Pors
grunn. I

Dette er et nødrop fra mixen, bli 
med oss på trening hver tirsdag 
kl. 19.00 —21.00 på Vestsiden 
skole.
Vi er vanlige mennesker, ikke 
spesielt sportslige, så det er ikke 
vanskelig å henge med.
Jeg vet det er mange damepartier 
i Pors, så ta med deg «gubben» 
ut av sofakroken og møt opp.

ftejURNGRUPPAT
IWi —i
MIX ER GØY!

JJJJJJXJrrrrr .......................

Ikke bare scorer hun en masse mål, 
men hun har også en «profesjonell» S 
holdning som smitter over på de andre 
spillerne. Q

«Luba» kom til Norge 26.8.91. og 
med seg har hun sin mann Vladimir og JBJ 

.............. ss
j57- ff. ff ff -ff. ff ff- ff ff.

s s s s s

Porshåndballen har fått en ny landslagspiller. Hennes navn er Maren Jørgen Vi starter °PP med c“,a2 ' Pors hånd’ 
sen. Hun kom til Pors fra Langesund foran denne sesongen. ballen.

^eVvil s^hnnTnm tF°SS unge a^er* ^ast inventar på Responsen har vært topp, alle 20 
U' * pi er samrræn med jenter som er både 4 og 5 år eldre som har blitt kontaktet, og forøvrig
enn henne. God g t har spiR . pors før> har

aren ar P1 n $ arnPeJ*’ og er ’nSen tvil om at vi her har med et ta- dette vil de være med på.
lent utenom e van ige. un e uterte mot Sovjet i Sverige 22. juni. Norge tapte Gro Tveit skal være trener for C-laget 
kampen - , men aren e norsk toppscorer med hele 7 mål i sin debut- og tilrettelegger blir Terje Moen.
kamp. en. Det blir trening en gang i uken og må-

Resultater og Maren scoringer fra de andre kampene: ^et er sP^,e treningskamper mor loka-
25.06.91: Sovjet - Norge 24 - 18: Maren scoret 4 mål. le Iag-
01.11.91: Norge - Sverige 17- 16: Maren scoret 8 mål. Videre blir det noen cuper til våren før
02.11.91: Norge - Sverige 20-16: Maren scoret 1 mål' sesongen 92/93 starter opp for fullt.
03.11.91: Norge - Sverige 22-21: Maren scoret 4 mål. Laget starter i 7 div. og målsettingen er

å vinne denne.
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Vesla N

Marit Halvorsen, Herdis Mørch, Wenche Kristiansen, Kari Haugen.

lu

FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

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

CUP-
KONKURRANSE

NOEN ORD
OM PORS

TURN/TRAMPETT
Nivået på trampen kunne vært bedre, 
men de har det moro og det er viktigst. 
Det er en stor kameratflokk.

idrett uten 
alkohol

På trampettsiden i Grenland er nivå
et bra. For 2 - 3 år siden var vi ikke 
stort mer enn 30 - 40 stk. til en konkur
ranse. Til Cup-avslutningen i fjor var 
vi ca. 130 gymnaster, og nå i den andre 
konkurransen var vi over 90 stk. BRA! 
Nå kommer Drangedal også, som ved 
oppstart (som jeg møtte opp for å hjel
pe) møtte over 30 stk. Så de var blitt 
nødt til å dele dem, kjempefint.

Vi har i år en fin gjeng i trampetten. 
Det er 2 trampettklasser i Pors nå, den 
ene er opp ril 14 år som Raymond, El
len og Beathe har. De var med på Cup 
konkurransen på Pors hvor det vanka 
premier på dem. Det er en gjeng som 
har det moro, så oppmøtet til trening 
er på topp.

Den store trampettgjengen er jo sta
bil. Vi er en stamme på 10 - 12 stykker 
fra 15 til 23 år, og det er jo moro at det 
er jenter og gutter med som er så gam
le. De liker best å ha det moro på tram
pen, så i år blir det vel lite pokaler på 
Pors.

Trampettinstruktør i Pors 
Roy

Det var denne gangen bra med tilskue
re og det skaper konkurranse stem
ning.

takket henne for hennes tid som leder, 
og hva hun har gjort for Pors og dame- 
gruppa. Henny W. takket Duddi for at 
hun var dirigent. Hun takket likeså 
Else Liv for pene ord, og Egil Bratt- 
berg for blomster og ros. Henny takket 
så styret for samaerbeid den tid hun 
har vært leder, og for den tillit hun har 
hatt. Hun ønsket det nye styret lykke 
til, og erklærte årsmøtet for hevet.

Nå var tiden kommet til mat og kaf
fe, Festkomiteen vårtet opp med snit
ter fra P.P. og sjokoladekake som Ma
rianne hadde baket. Under kaffen ble

som vanlig solgt lodder på mange fine 
gevinster, og dette ga et godt resultat. 
Henny ønsket til slutt lykke til for det 
nye styret, hun takket festkomiteen for 
god oppdekning, og ønsket alle vel 
hjem.

/MÆSy/KJEMN/
I

Pors turn hadde Cup konkurranse den 
22.10.91. kl.17.00.

—e

Gymsalen til Pors er for liten til så 
mange, så vi må enten dele konkurran
sen i 2 eller låne en større hall. Det som 
vi også burde få er en mikrofon, så en 
slipper den skrikingen for å bli hørt.

Det var god oppslutning om konkur
ransen. Det deltok ca. 90 - 100 gymna
ster fordelt på 7 turnforeninger med en 
aldersfordeling på 10 - 23 år.

Jeg sender med noen betraktninger om 
trampett utviklingen i Grenland og 
utenfor.

IBDAMEGRypPA
My I årsmøte [

damegruppa, så styret måtte da prøve 
; som det overrakt blomster til Henny Waa- 

ge, Reidun Hellenes og Turid Stokstad 
som gikk ut av styret, og til Henny

Hi

Eidanger hadde en fin tropp- 
oppvisning som de andre gymnastene 
priste med klapp og tilrop.

Styret i damegruppa: Bak fra v.
Foran fra v. Mary Gravklev, Vesla Nordbo og Marianne Archtander.

Referat fra Damegruppas årsmøte 
29.10.91.

Henny Waage ønsket velkommen til 
24 damer og Egil Brattberg som repre
senterte hovedforeningen. Styret had
de foreslått Duddi Kjellevold Rød som 
dirigent for årsmøtet og Vesla Nordbø 
som sekretær. Dette ble godkjent, og 

£ Duddi overtok plassen til Henny, og 
erklærte årsmøtet for åpnet.

Årsberetningen ble opplest og god
kjent.
Regnskap ble opplest og godkjent.
Det var kommet inn forslag om å si 
opp telefonen til damegruppa. Dette 
ble vedtatt og godkjent.
Og så var turen kommet til valget. Det 
hadde ikke lykkes å få noen som leder i

13

Det nye styret ser da slik ut:
Leder: Vesla Nordbø (1 år), nestleder:
Mary Gravklev (1 år), kasserer: Mari- Kari Haugen leste et dikt til og om da- 
anne Archtander ikke på valg, sekre- megruppa, noe som høstet stor ap- 
tær: Wenche Kristiansen (1 år),styre- plaus. Duddi Kj.Rød fikk blomster for 
medlem: Marit Halvorsen (1 år), vara- dirigent jobben. Under kaffen ble det 
styremedlemmer: Herdis Mørch (1 år), 
og Kari Haugen (1 år).
Festkomité og Valgkomité ble valgt 7 
uten mot kandiater. Egil Brattberg hil
ste fra hovedforeningen og overrakte 
blomster til Henny Waage. Else Liv 
Realfsen talte for Henny Waage og

.dagen derpå" 
dårligJdretL

å velge leder selv, eller å fungere s.__
arbeidsstyre. Etter at første medlems
møte på det nye året hadde vært, sa ___ o..... ____ ,
Vesla Nordbø seg villig til å være leder. Waage Marianne Archtander og Kari

Haugen for at de har møtt på alle mø
tene siste år.

e
Konkurransen varte i 3/z time, så det 
var rask dømming.

I Lunde har det også blitt startet opp 
og de har spurt om jeg vil opp og hjel
pe dem i starten, og det er det klart at 
jeg gjør. Mottoet må bli innen turn at 
det skal være morsomt i turn, i trening 
og i konkurranse. Det er nå en kame
ratslig tone mellom klubbene og det 
setter gymnastene pris på.

Jeg fikk en henvendelse fra Idrettsk
retsen om Pors ville bli med på hand- 
lesstevne med trampetten. Jeg foreslo 
at vi skulle gjøre litt pr. for turn i 
Grenland og tok en del telefoner rundt 
til klubbene og fikk med meg 20 - 25 
gymn. fra klubbene i Grenland og had
de 2 treninger samlet og oppvisning på 
stevnet hvor vi hadde stor suksess. Vi 
fikk noen kroner for det, og de penge
ne skal vi bruke til en pizza-kveld for 
alle som var med. Som gymnastene 
gleder seg til.

Det er noe vi må få til i 
kretsen/klubbene. Da beholder vi 
gymn., ellers mister vi dem. Vi må gjø
re turn mer attraktivt og moro enn det 
har vært til nå. Det er trampen et bevis 
på. Viktig er en stabil trenerstab med 
allsidig og god utdannelse. Dette er 
noe betraktning og synspunkter fra 
med.
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INTER
~ SPORT'' ■i

K/empeutvalg i gaveartikler

STEINAR SKRETVEIT
Krantransport

Fra damegruppas julemøte, der det ble servert osteanretning med kjeks og noe attåt.

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

*

1C 3

J

BRUK FAGMANNENVesla N.

STØTT
VARE

ANNONSØRER
1V INTERSPORTf

Storgt. 101

HYGGE
KVELD

Butikken med 
atmosfære og 

særpreg

På 
Meieritorvet 

og i 
Down Town

Kommisjonær for 
Norsk Tipping 

og Lotto

for fullt i år. Han har trent godt i hele 
sommer, med mye plasthopping i Hei-

Skigruppa er i skrivende stund, i full 
gang med å klargjøre bakken for se
songen. Snøkanonene har gått for 
fullt, men mildværet og regnet siste 
uke, har satt en stopper for videre snø- 
kjøring.

Kvelden vekslet med prat og under
holdning, men en hyggekveld skal også

ha bevertning, så festkomiteen vårtet 
opp med kaffe, påsmurt loff og kaker. 
Det smakte utmerket!

IF Pors skigruppe er blitt 
tildelt B. NM januar 1993 i 
Telemarks bakken. Dette 
er bekreftet fra Norges Ski
forbund i disse dager.

VINDUER - DØRER - GLASS 
SPEIL - INNRAMMING

Butikken i P.P. sentret

Porsgrunns 
2 

ledende 
sports- 
butikker 

tilbyr 
deg 

riktige 
produkter 

til 
riktige 
priser

KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

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

Eneforhandler

Hyggekveld 15.10.91 med Storm og 
Eidangers damegruppe.

Denne kvelden kunne Henny Waage 
ønske velkommen til 50 damer fra 
Storms damegruppe og 15 damer fra 
Eidangers damegruppe. Vi selv var ca. 
20, så det var en skikkelig stor flokk 
som benket seg rundt pent dekkede 
bord. Henny ønsket også velkommen 
til Knut Lundemo, som skulle under
holde for oss. Henny orienterte litt om 
Pors damegruppe, før hun ga ordet til 
Dagmar Larson fra Storm som takket 
for innbydelsen og overrakte blomster. 
Gerd Normann fra Eidanger dame
gruppe overrakte også blomster som 
takk for innbydelsen.

Så var det Knut Lundemos tur til å 
spille og synge for oss. Han har et vell 
av gamle og nye sanger og viser, som 
det er en glede å lytte til. Henny Waage 
hadde også fått trykt opp noen sanger 
til allsang, og dette er alltid populært. 
Storms leder delte ut to sanger som alle 
var med på.

Geir Åge Olsen vår A-hopper satser Landsrenn i Rugtvedtkollen 14.12 91 
" .... ............. ......... og 26.01.92.

Rekruttrenn 11.01.92

Else Liv Realfsen fortalt noen mor
somme vitser, og utfordret Storm og 
Eidanger til å fortelle sine historier, og 
to damer stilte sporty opp. Kari Hau
gen hadde laget en konkurranse om 
kjendiser, og dette var tydelig popu
lært. Konkurransen ble vunnet av

JERNVARER - MALERVARER 
GULV 0G VEGGBEKLEDNING.

Storms lag. Knut Lundemo var igjen 
i ilden etter kaffen, og sang mange ko
selige sanger for oss.

Men ingen hyggekveld uten lodd
salg, og loddene gikk unna i en fei. 
Mange fine gevinster var det på bor
det, og noen vant og noen må vente på 
neste tur.

GLASSMESTER
OLAF A. THORESEN A/S

Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn 
Bokholderi - verksted - forretning 
Telefoner (03) 555313 - 555314

fghDAMEGRUPPA
wr 1 ~i

Kvelden var på hell, Henny takket^ 
damene for at de hadde funnet veien ti^^ 
oss, og ønsket velkommen igjen. Hen
ny takket også Knut Lundemo for un
derholdningen, og festkomiteen for 
god mat og kaffe. Til slutt ønsket Hen
ny alle vel hjem.

Qå til

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN Telefoner (03)520863-524221 SKIEN

«SKI GRUPPAWi.  i
bakken, Solberg og Marikollen. Han 
har også vært med på en samling i 
Granåsen Trondheim.
Gutte hopprene trener på Klyve skole 
med Bjørn Østland og Geir Åge som 
trenere.
Arrangementer for sesongen 91/91.
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DATATIPPUMG

NÅR DET GJELDER
TRYKKSAKER

KONTAKT

cTbgthf fcfeen

Aut. Fordforhandler

Tlf. 5511 50

Gå til

Telefon 55 16 32- 3900 Porsgrunn

Tlf. (03) 5549 22

Porsgrunn

Brødrøtri)® G<ads®(iD
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon: 55 04 09 - Porsgrunn

Myklebust Offsottrykkeri, Porsgrunn

Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme polser.

Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

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

BJØRNSTAD
Tlf. (03) 55 24 82 
NORDENTORGET

Porsgrunns A u t o A/s
Vallermyrene

Når det gjelder 
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

Vestsiden Ur^-Optsk
Kåre Pettersen

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Match®
Ungdomsbutikken midt i By’n 

Tlf. (03) 5520 81 - 3900 Porsgrunn

^8 BRINGER Ring telefon (03) 596913

SRS Handelar
' (150 m syd for Bjørnstad

Matsenter mot Porsgrunn)

*

«BUSSE»
på Vessia
Tlf. (03) 5517 29

sFr. nummes
, blomstersenter


