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PORS FOTBALLAVDELING

SANT
!
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En presentasjon av våre nye leder

Veien frem til ledervervet

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S, 
Pengelotteriet og Lotto

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE 
VIDEOUTLEIE

-et godt sted 
å handle

Stammen er beholdt
Stammen i fjorårets A-lag er beholdt 
i år, dette er svært positivt, og et godt

Sportslig hilsen 
Terje Bråthen, 

Spillende hjelpetrener.

ger, men dessverre forgjeves, P.g.a. 
sykdom trakk jeg meg fra vervet i 
forbundsstyret i -85.

Til turngruppas styre var jeg vara
mann i to år. Da havnet jeg i hoved
foreningens valgkomite, som turn
gruppas representant. P.g.a. proble
mer med å få tillitspersoner i hoved
styret, ble det til at jeg sa ja til sekre- 
tærjobben og ble i hovedstyret i 3 år.

Da bakket jeg ut. Men det ble jo 
litt idrettsadministrasjon allikevel, 
jeg var jo med i Idrettens kontaktut
valg. Jeg ble valgt inn som represen
tant fra GMK. Her har jeg sittet som 
leder de to siste årene. I det siste året 
fikk vi som kjent ny organisering av 
idretten, slik at IKU ble et viktigere 
ledd enn det hadde vært tidligere (i 
mine øyne). Nå ville det bli mer inte
ressant jobbing i dette lidd. Jeg lurte 
faktisk på om jeg skulle si ja til gjen
valg, men i utvalget var det litUpro-

SAMARBEID
BUDSJETTDISIPLIN

ORGANISASJON/LOVVERKET

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

21.4. mot Storm på vestsiden.Offensiv holdning!

Fjorårets sesong ga som kjent varie
rende resultater og endel skuffelser 
(store tap), til tross for dette ble plas
sen i divisjonen reddet etter seier 
hjemme i siste kamp mot Mjølner 
(3-1). Vårt lag viste evne og vilje til å 
komme igjen etter stygge smerter, 
Dette er en positiv egenskap som vi- 
serat det bor veldig mye i laget. Stabi
liteten var imidlertid bedrøvelig.

Utgangspunktet for vintertrenin- 
gen har vært å tenke Offensivt/Posi- 
tivt!Vi har i sterkere grad forkusert 
på våre egne offensive kvaliteter. 
Stikkord er ballbesittelse, pasnings- 
kvalitet, bevegelse og trygghet med 
ballen i laget. Dette fordi vi har tro 
på at laget og enkeltspillere innehar 
kvaliteter (også tekniske!), som er 
gode nok til at PORS kan bli et mer 
spillende og underholdende lag.

Engasjement, treningsvilje og in
tensitet har vært prima under årets 
vintertrening, men dette er som kjent 
en nødvendighet, uten hardt arbeid 
kommer man som kjent ingen vei!

Det er gjennomført 5 felles tre
ningsøkter i uken, pluss ulike meng
der egentrening hos spillerne. Som et 
ledd i å tenke nytt har spillerne hatt 
en ukentlig 45-60 min. sekvens med 
spenst, styrke, hurtighet og bevege- 
lighetstrening innendørs.

Sekvensen er meget engasjert ledet 
av Hans Olav Tvegaard fra Eidanger 
friidrett, og har vært en kjempesuk
sess. Takk til Hans Olav for dette.

I tillegg har Runar Weholt hjulpet 
til med teknisk/taktisk keepertrening 
1.5 timer pr. uke.

Laget har også avholdt treningsleir 
på Grønhøystrand Feriesenter i Dan
mark fra 26.3 til 29.3. To treningsøk
ter ble gjennomført daglig på gress.

Treningsleiren var selvfinansiert av

PORSERE. Det er sikkert 
mange av dere som lurer på 
hvem i all verden han er som 
har tatt over roret etter Duddi, 
og hva han har drevet med inn
en idretten.
Dette spørsmålet stilte Pors- 
bladet vår nye leder Jan Ove 
Hansen. Her er svaret:

Jeg er født i -48 og har slitt mine 
barnesko i Follestad i Skien. Jeg er 

med Grethe (fra VESSIA), og vi 
^ar to gutter, Andre og Stian. Vi bor 

på Hovet. Jeg har vært ansatt i Pors
grunn kommune siden -75.

Etter noen år i «utlendighet» med 
tekniske studier samt etterfølgende 
jobb på Lillehammer, bar det hjem
over. Men denne gang med Pors
grunn som tilholdssted. På Lilleham
mer var jeg dessuten med på å stifte 
Televerkets b.i.l. hvor jeg begynte 
med fotball om sommeren og hånd
ball og miniatyrskyting i vinterseson
gen.

I den tiden som kom ble det en del 
turmarsjer i inn- og utland. Mitt di
rekte møte foreningen var da jeg be
gynte på herretrimmen hos Daniel.

Turmarsjbevegelsen ble det faktisk 
^jjer av etter åt jeg ble med i styret i 
'^Brenland marsjklubb. I GMKs første 

leveår satt jeg i forskjellige verv, bl.a. 
et par perioder som leder. Turmarsj 
er et trimarrangement som hele fami
lien kan være med på. Vi fikk tem
melig mange sofaslitere med på våre 
arrangementer. En god del av disse 
har siden blitt mer bitt av trimbasil- 
len og gått over til jogging.

I tiden som jeg var i GMK ble jeg 
også med i trimseksjonsstyret i Nor
ges Gang- og Turmarsjforbund. Et
ter en kort periode ble jeg leder av 
dette styret samt medlem i forbunds
styret. Hovedmålet mitt var å jobbe i 
det stille for en sammenslåing av det
te forbundet med Norsk Turmarsj
forbund (som ikke er medlem av 
NIF). Jeg er nemlig av den oppfat
ning at all idrett bør samles i NIF. 
Men en må ikke glemme at NIF ikke 
har enerett på å drive idrett. Vi fikk 
til slutt satt i gang med forhandlin-

blemer med å få fordelt arbeidsopp
gavene innen styret, slik at jeg ble sit
tende med lit for meget alene. Jeg 
takket derfor nei til fortsatt IKU- 
arbeid.

Fra -88 har jeg vært kasserer i Te
lemark Gymnastikk- og Turnkrets. 
Dette er et verv som med tid og stun
der vil bli overlatt til særkretsens an
satte sekretær.

En drøy måned før jul ringte Er
ling Støland og bad meg ta vervet et
ter Duddi. Jeg ble først temmelig 
stum, men etter en heller lang samta
le om høyt og lavt innen Pors, skulle 
Erling komme tilbake ved juletider.

Tiden fremover var omtrent slik: 
En dag tenkte jeg ja til vervet, en an- 
nen nei. Det som gjorde utslaget var 
etter gjennomlesinger av hovedstyre- 
protokollene, hvor jeg så at forret
ningsutvalget hadde en god fordeling 
av jobbene. Et slikt styre må jobb 
som et team.

Noen strategi for foreningens drift 
fremover har jeg ikke tenkt å komme 
med her og nå. Det er noe som, i før
ste omgang , må gjøres i fellesskap 
innen forretningsutvalget/hoved- 
styret. Jeg har selvfølgelig noen me
ninger om ditt og datt, hvis ikke ville 
det være ille å gå til et slikt verv.

Et par stikkord vil jeg komme med 
til slutt:

utganspunkt for å utvikle laget vide
re.

Av nye spillere er kommet Karl 
Erik (Kalle) Karlsen fra Djerv 1919, 
Anton Kvilaas (Kragerø) og Rune 
Halvorsen (Madla, kjent hos oss fra 
tidligere) Thure Fredin (gjestevisitt 
hos Odd), og Are Hansen (Urædd, 
avslutter militæret i sommer).

I tillegg synes det som flere av våre 
unge spillere har utviklet seg fra if- 
jor. Det skal bli moro å følge spillere 
som Knut Helge Hagen, Ole H. Kol
stad, Roar Bakke, Erik 
Skredtveit,Truls Wallestad, Morten 
Grini, Pål Engseth, Morten Lia, Gø
ran Heimdal, Kjetil Numme, Tommy 
B. Larsen og Tor Arne Stølan utover 
sesongen. Dette er alle unge spillere 
med fortsatt store utviklingsmulighe^^ 
ter. I tillegg har Pors lovende junioi^J 
spillere.

Det er vanskelig å spå om framti
den, uansett mener jeg at Pors i år 
har forutsetninger for å stabilisere 
seg rundt midten av tabellen, så får 
marginene avgjøre hvor vi havner, 
fra midten er det ikke så langt oppo
ver.... * \

Jeg håper og tror at både «Hauen» 
og dere andre supportere vil få man
ge trivelige stunder med Pors i år.

Til slutt vil jeg på vegne av fotball- 
gutta gratulere «kokki» og håndball- 
jentene med,opprykket. Det var vel
fortjent etter mange år med «nære 
på».

Det kan bli vel tøft for fotballgutta 
å kopiere den bedriften i år. Innsats, 
vilje og engasjement skal det ikk^B 
skorte på.

DET SKAL BLI SPENNENDE......

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.

FOTB ALLGRUPPA
Hei alle Pors-supportere! | | 

Pors A-lag:

Tro på egne kvaliteter 
Fotballsesongen og seriestarten nærmer seg med stormskritt, når 
dette skrives (31.3) er det knappe 4 uker til seriestart mot Moss på 
Pors Stadion (26.4). Vårt 4. div. lag starter forøvrig serien tirsdag

spillerne på grunn av demvanskelige 
økonomiske situasjonen i klubben 
(styret ga noe tilskudd til 
kostpenger). Det er bare å berømme 
spillerne for forståelse for klubbens 
situasjon, og håpe at dette kommer 
spillerne tilgode senere.

Treningskamper
Fram til nå (31.3) har A-laget spilt 5 

treningskamper på grus:
Jerv (1-1), Start (1-2 tap), Falk (1-2 
tap), Urædd (3-1 seier, Pors-mix) og 
Fram (3-3).

Resultatene har vært litt varieren
de, men i store perioder mot Jerv, 
Start og Fram har laget vist fram spill 
og momenter som er vektlagt i tre- 
ningssammenheng. Det gir grunn til å 
tro at vi er på rett vei.

Gjennstående grasskamper 
(PORS-kabel) for A-laget er: Sta- 
bækk (4.4), Bærum (11.4), Start 
(14.4) og Sandefjord (20.4).

X p;
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VELKOMMEN
TIL EN

TRIVELIG HANDEL

Kjell Janson - Anders Kassen

Senteret

Telemark 
Assuranse a.s

Forsikring - Finansiering

Kontakt oss...

300
PARKERINGS
PLASSER.

3. Oppussing av 1. etasje i «345»
I dette bygget er det mulig å få et re
lativt stort møterom mot veien og et 
lite møterom eller et kontor hvis en 
gjør om det nåværende kjøkkenet, 
den innvendige oppussingen kan nok 
gjøres relativt rimelig, men med nød
vendig vindusutskifting, isolering av 
vegger, gulv og tak samt utvendig 
oppussing kan dette bygget sluke mye 
penger.
I andre etasje er det et nyoppusset 
kontor og et møtelokale som hånd- 
ballgruppa disponerer. Disse romme
ne er blitt mye mindre støyplaget et
ter at veien ble lagt om, men det er 
fortsatt behov for isolering og nye 
vinduer.

Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn 
Tlf. (03) 5597 25 - 5597 26

Vestsida 3.3.1992
v Lundesgaard

ikke bruker huset i dag som vil ha 
mest glede av den. Det er slutt på 
bingo-epoken da en hadde store inn
tekter på arrangementer i salene, og 
jeg tror de større arrangementene 
Pors selv har i løpet av året vil kunne 
arrangeres like godt etter en ombyg
ging.

Først og fremst trenger Pors et 
klubbhus som fungerer i den daglige 
drift, og da må noe gjøres. Jeg mener 
at de som ser på salene som hellige 
kuer som ikke skal røres under noen 
omstendigheter i realiteten blokkerer 
utviklingen av klubben de nærmeste 
årene. Det er HER det er mulig å gjø
re noe for et overkommelig beløp. 
Jeg oppfordrer derfor alle til å bli 
med på en bred debatt om hva som er 
det beste for klubben i stedet for å 
mistenke de gruppene som foreslår 
noe for å operere ut fra ønske om 
egen vinning.

Slik er det ikke i Pors i dag. jeg må 
si at jeg aner ikke hvor bandygruppa, 
turngruppa, håndballgruppa, bokse- 
gruppa eller skigruppa har sine styre
møter, møter for de aktive og alt som 
gjelder den daglige driften. Fotball- 
gruppa vet jeg stort sett hvor er, og 
det er for det meste andre steder enn 
på Pors. Men det er tross alt Fotbal- 
lavdclingen som har desidert mes gle
de av klubbhuset til daglig, og da er 
det rart at det er de andre gruppene 
som er mot endringer.

For at klubbhuset skal bli et sted 
alle gruppene har glede av og som 
fungerer godt, så trenger vi etter mitt 
syn følgende:
— Et låsbart kontor til hver gruppe 
med arbeidsplass og møteplass for

^oen få personer.
Et møterom med plass til 10-15 

personer.
— Et møterom med plass til 20-30 
personer.
— En liten kafeteria med bordplass 
til 20-30 personer og et godt 
kjøkken/lager. Dette bør kunne bru
kes sammen med lillesalen.
— Utvendig sitteplass med overdikt 
over treningsarealene.
— Diverse lagerareal for stadionma- 
teriellet mm.

En kan selvfølgelig tenke seg at alt 
dette bygges som en utvidelse av eksi
sterende klubbhus. Men det vil kreve 
mye plass, mye penger go mye tid. 
Kanskje det ikke er mulig å få det til 
på denne siden av år 2000, og klub
ben trenger det NÅ.

Derfor mener jeg at en må tenke 
når det gjelder de arealene en 

allerede har og som kan bygges om 
for en overkommelig sum. Etter mitt 
syn har vi i alle fall disse tre mulighe
tene:

Et forslag til løsning
Jeg mener at «345» er best egnet til 
kontorer for gruppene. Det ligger litt 
avsides og rolig i forhold til klubbhu
set, og hvis gruppene får ansvaret for 
oppussing og vedlikehold av hvert 
sitt rom, slipper en de problemene 
med renholdsrutiner o.l. som det har 
vært til nå. Det bør være mulig å 
planlegge en oppussing enten på dug
nad eller gjennom Arbeid for trygd 
-ordningen.

Når det gjelder ombygging av sale
ne i klubbhuset er det sikkert andre 
løsninger som kan være mulige. Men 
det som er skissert vil gjøre bygnin
gen mye mer bruksvenlig, og det vil 

ved brulluper o.l. Alle grupper bør være de minste gruppene som nesten

ne. De er heller ikke alltid tilgjengeli
ge på grunn av andre arrangementer.

Så kan det hevdes at det er møte
rom i 2. etasje i «345», og at det også 
kan holdes møter i dette bygget. Dis
se lokalene er imidlertid veldig kalde 
og utrivelige på vinterstid, og det vir
ker ikke som om de er særlig attrakti
ve. Men selvfølgelig er det mulig å 
pusse dem opp og få brukbate lokaler 
der.

Etter mitt syn skal klubbhuset 
være hjertet i en klubb. Der skal det 
syde av liv, der skal alle slags møter 
kunne holdes, der skal folk fra de 
ke gruppene kunne treffes, der skal 
det være mulig å handle i en kafeteria 
osv osv. -►

ET KLUBBHUS
SKAL SYDE AV LIV K

I vinter har et forslag fra Fotballavdelingen til ombygging av 
klubbhuset for å gjøre det mer egnet til den daglige driften av 
klubben vært oppe til diskusjon både i Hovedstyret og i Forre
tningsutvalget. Begge steder har det blitt nedstemt. Etter min me
ning har dette skjedd uten noen skikkelig diskusjon av hvilke mu
ligheter en har og hva klubben trenger. Det virker som om mange 
tror at fotballens eneste mål er å sikre egne interesser og la andre 
betale for det og derfor stemmer imot.

Det er med andre ord INGEN 
kontorer og INGEN møterom i hele 
klubbhuset. «Dumpa» brukes en del 
til møter, men er ikke egnet til dette 
på grunn av gjennomgangstrafikken, 
møbleringen og manglende dagslys. 
Det er ikke særlig trivelig å sitte ved 
et bord eller to i et hjørne i en av sale-

1. Ombygging av Lillesalen
Fotballavdelingens forslag går ut på 
en oppdeling der 2/3 av salen blir en 
redudert Lillesal på ca. 77 m2, og 
med fortsatt tilknytning til 
«Dumpa». Her vil det være plass til 
50-70 mennesker. Den tredjedelen 
som ligger nærmest Porsgrunnsveien 
deles deles i en sluse med inngang fra 
hjørnetrappa og med dører videre inn 
til et møterom på ca 19 m2 (15-20 per
soner) og et lite møterom på 6 nr (5-6 
personer). Disse rommene vil være 
tilgjengelige utenfra uten å forstyrre 
arrangementer i Lillesalen og vil sam
tidig kunne brukes sammen med den
ne

ha lik rett til å bruke disse rommene. 
Det må settes inn vinduer' i veggen 
mot vest.
Denne ombyggingen vil med dugnad
sinnsats kunne gjøres for ca. 
50.000,-kr. ,1

2. Oppdeling av Storsalen / /
Det er utvilsomt viktig å ha Storsalen 
bruklig i full størrelse ved større ar
rangementer. Men det er mulig å set
te en elementvegg (med god lydtet- 
ting) under takdrager nummer to re
gnet fra døra til «Dumpa». Skråtaket 
over drageren må også tettes med en 
vegg. Når veggen er «åpen», vil ele
mentene gygge omtrent en meter ut 
fra veggen mot vestibylen. Når den er 
«tett», vil en ha en redusert Storesal 
på 160 m2 som kan brukes som i dag, 
og et stort møterom på 45 m2 som 
kan brukes uavhengig av Storesalen 
med inngang fra «Dumpa». En slik 
ombygging vil koste 80-l00.000,-(ele- 
mentvegger er dyre).

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

KNALL\ 
TILBUD? 

HVERj 
iDAG

Det er lett å være enig i at Fotbal
lavdelingen har opptrådt meget ving
lete de siste årene ved først å pusse 
opp kontorer i «345», deretter flytte 
til «CASINO» og la Håndballgruppa 
overta «345», og nå flytte ut av «CA
SINO» og stå? uten kontorer. Men 
undertegnede VET(!) at Fotballstyret 
har ønsket å bygge om Lillesalen på 
dugnad for å få et par nye møterom 
som hele Klubben vil ha glede av. 
Dette har en ønsket å gjøre som en 
takk til Hovedforeningen og de andre 
gruppene for støtten i den økonomi
ske snuoperasjonen som er gjennom
ført i vinter. Og da er det nokså hå
pløst når en blir mistrodd i utgang
spunktet og ikke får argumentere for 
forslaget.

Det er alltid mange måter å løse et 
problem på, og det er ikke sikkert at 
Fotballstyrets forslag er det best ten
kelige. Men det er sikkert at mye kan 
og bør gjøres for å bedre forholdene i 
klubbhuset til glede for hele PORS. 
La oss først oppsummere hva vi har i 
dag:

UNDERETASJEN er på omtrent 
400 m2 og består av tekniske rom, 
garderober, dusjer og lagerrom samt 
en lang korridor. Denne plassen er 
det stort sett bare fotballgruppa som 
har glede av i dag når en ser bort fra 
garderober og toaletter for lokalene i 
etasjen over.

HOVEDETASJEN har følgende 
rom:
Lillesalen 115 m2
Lillesalens kjøkken 12 m2 (lite funk
sjonelt)
Dumpa 25 m2
HC-WC og kopirom/lager 12 m2 
Storesalen 207 m2
Storesalens kjøkken 38 m2 
Vestibyle, vindfang mm 58 m2 
Kjøkkeninngang 9 m2 
Lager 10 m2
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£ DUDDI
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En av veteranene fra Pors, Henny Waage, hedret «Duddi» med dikt på avskjedsfesten.

TOYOTA

A.N.Funnemark

PORSGRUNN - Tlf. 550666

KNARDALSTRAND
SLIP & VERFT

ønsket det. Nok en vellykket eldre- 
fest er gått over i historien

Pors damegruppe
sekr.

r
i
I
■

Salg - Serviceverksted 
reservedeler 

for 
VOLVO 
PENTA

' Ai

s Qdamegruppa
ELDREFESTEN 14,3.92 |

Klokken 1800 presis ønsket formann 
Vesla Nordbøe velkommen til ca. 80 
eldre denne kvelden. Storsalen var 
pyntet med blomster og lys. Under
holdningen besto av Synniva (barne
barnet til Herdis og Åge Mørk) og 
pappan hennes. De spilte og sang 
noen koselige sanger. Så var det herr 
og fru Wråldsen, de hadde også man
ge fine melodier og sanger på lager.

Smørbrød, kaffe og kaker kom på 
bordet, og det smakte deilig. Smør
brødene var smurt av damegruppas 

^^gne medlemmer. Alle gruppene inn- 
Pors ga hver sin kake. Så var det

•r.2’ -
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X> stoff om engelsk fotball eller fotball generelt. Dette ført i xj- 
X}- penn av eksperten Finn Morten Steen. j}>
x> Dersom dette har interesse for deg vennligst kontakt Mor- X}> 
Xb ten Røh Pettersen, tlf 556473 priv eller 551148 arb. xj> 
Xj- Støtt norsk idrett, tipp med Porstippen. X?
X? Morten Røh Petersen xj»X

© PORSTIPPEN
yu ere PORS-

f i

loddsalg og mange reiste hjem med 
en eller flere gevinster.

Egil Brattberg hilset fra hovedstyr- 
ret. Mer sang og gitarspill ble det 
også.

Vesla avsluttet kvelden med et fint 
dikt av Ingrid Haggrup og takket alle 
for fremmøte og ønsket de alle vel 
hjem. Da sto de trofaste sjåførene 
våre klare og kjørte alle hjem som

Dagen, fredag 31.01.92, vil bli ståen
de i all tid som en takk fra idrettsfo
reningen Pors, Porsgrunn kommune 
og Telemark Idrettskrets, for Duddis 
enorme innsats gjennom 18 års sa- 
menhengende formannstid i hoved
foreningen Pors. Representanter fra 
alle grupper, utvalg og forretningsut
valg, samt æresmedlemmet, var sam
men med ordfører Elisabeth Nilsen 
fra Porsgrunn kommune og Hans 
Grini fra Telemark Idretskrcts, sam
let til en mottagelse i klubbhuset den
ne historiske dagen

Innholdet i det store antall av talq^b 
gav klart uttrykk, for det store arbe^ 
de Duddi har nedlagt i sitt arbeide for 
Pors, og ikke å forglemme for kom
munen, som ordfører så klart gav ut
trykk for. Likså Hans Grini fra kret
sen,for Duddis arbeide på kretspla- 
net.

Som et varig minne ble Duddi fra 
alle grupper innad i foreningen, sam
men med hovedforeningen overakt et 
gullarmebåndsur med innskripsjon 
«Pors takker. 18 år », som en takk 
for enorm innsats for fellesskapet.

At gaven også skal symbolisere at 
Duddi har gått som ei klokke, og at 
man alltid har kunnet stille klokka et
ter henne, skulle vel symbolikken 
være dekket.

Utover gaven fra Pors, vanket d<^^ 
gaver fra Porsgrunn kommune 
Telemark Idrettskrets og enkeltper
soner.

I tillegg til gavene, ble gaveboret 
komplettert med et hav av blomster 
fra gruppene, fellesskapet, Pors
grunn kommune og Telemark 
Idrettskrets.

Hva er vel ikke mer naturlig ved en 
så stor begivenhet, enn at Porssangen 
og Porsgrunnssangen blir sunget.

Når så i tillegg Marit Nordli Jansen 
overraskende hadde laget en spesiell 
flott sang til Duddi, fikk denne siden 
av festen sin prikk over I-en.

Koldtbord, levert fra Kroa Vest, 
bidro til at alle, tror vi, gikk fornøyd 
og mette hjem, etter en historisk 
kveld.

Med dette tar vi nå fatt på den siste 
delen i uttrykket av moderne tidsreg
ning innad i Pors, nemlig, «Før, un
der og etter Duddi».

tes også dette til IF Pors Fotball.
X> Hver uke mottar alle deltakerne en flott trykksak hvor 
xj> ukas rekker presenteres. I samme trykksak presenteres også

0

X?

x^ 
x> 
xb

Jeg vil med dette benytte anledningen til å presentere PORS- 
TIPPEN for dere som leser Porsbladet. j

Porstippen er et tippelag administrert av IF Pors Fotball. Zf 
Tippelaget består av fra 120 til 140 deltakere som hver seg be- 
taler kr 100.-. Dette dekker tipping i 5 uker. Av innsatsen av- 
settes 50% til IF Pors Fotball, mens de øvrige 50% brukes til 
tipping. Av eventuelle gevinster avsettes 25% til IF Pors Fot- 

xj> ball de øvrige 75% fordeles på tipperne. Dersom gevinstbelø- 
X}> pet etter 5 omganger ikke tilsvarer kr 25.- pr deltaker, avset- 

tes også dette til IF Pors Fotball.
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Vel fremme i Trondheim, fredag et
termiddag,bar det rett til veiing. Våre 
deltakere klarte denne testen veldig 
greit. Umiddelbart etter dette var le
derne, Thor Skarnes og Tore Ny- 
gaard, med på trekningen. I Morgan 
Sørensens vektklasse var det bare på
meldt en motstander, slik at Morgan 
gikk rett til finale søndag. I 63,5 kg 
klassen til Stig var det 11 påmeldte, 
og Stig som aldri har vært spesielt 
heldig i trekninger tidligere var heller 
ikke her heldig. Han trakk den verste 
motstanderen i første kamp. Jørn Jo-

rormannen i hovedforeningen Jan Ove 
Hansen overakte blomster til 3 av Pors 
fremste under NM. fra v. Morgan Søren
sen, Jarle Eie og Jørn Johnson.

Denne hedersbevisningen ble ut
delt under Norway Box Cup i Tøns
berg tidligere i år. Erik Johansen 
mottok prisen på vegne av bokse- 
gruppa. Vi ønsker boksegruppa til- 
lykke med tildelingen og håper at når 
poengene skal legges sammen neste 
år, er Pors igjen i norgestoppen hva 
beste klubb angår.

hnsen i 67 kg klassen var noe mer hel
dig med trekningen, men var den ene
ste i vektklassen som måtte igjennom 
hele 4 kamper. Lederne var på dette 
tidspunktet veldig spente på hvordan 
denne første kvelden under NM ville 
forløpe.

Klokken 1900 brakte mesterskapet 
løs. Stig var først ute av våre, og 
møtte knallsterke Kristen Reagen. 
Kampen var svært jevn, og det ble 
ikke den beste starten for oss. Stig 
tapte kampen 4-1. Neste kamp på 
programmet var Jørn Johnson. Til

trampeklapp lekte Jørn seg til seier 
5-0.

Lørdag morgen var vi i gang igjen. 
Veiing kl 0800, frokost og stevnestart 
kl 1200. Jørn Johnson skulle denne 
dagen gjennom 2 knallharde kamper. 
Begge kampene vant Jørn med klok
keklare sifre fra dommerne. Lørdag 
ettermiddag var Porsegjengen i knall- 
form, og forventningene foran søn
dagens finaler var store. To mann i 
finalene i år også. Kunne vi komme 
hjem med to gull som i fjor? Stem
ningen var god i Porsleiren.

Søndagen opprant med prøvevei- 
ing kl 0700. Alt OK med våre. Finale- 
start kl 1300. Forsiktig opplading 
med litt massasje av såre legemsdeler

Til
Tom Gisles 

minne
Norges bokseforbund har med 
sorg motatt melding om Tom 
Gisles bortgang.Tom Gisle 
Skarnes var i flere år represen- 
tasjonsbokser for Norge.

Flere landskampseiere bragte 
han med seg hjem.

Tom Gisle var en omgjenge
lig og blid gutt som skaffet seg 
mange venner innen norsk bok
sing.

At han skulle bli rammet av 
en alvorlig sykdom og falle fra 
så tidlig, virker meningsløst.

Tafatte og uforstående blir 
vi stående tilbake. Minnene om 
en fin idrettsgutt står tindrene 
klare foran oss.

Disse minnene vil vi ta godt 
vare på.

Våre tanker går i disse dager 
til hans nærmeste familie. Vi 
føler med dere i sorgen og vi 
minnes Tom Gisle Skarnes i 
takknemlighet.

Fred med hans minne.
Norges Bokseforbund

og litt psykologisk taktikkerier fra 
treneren. Avreise til hallen, os det 
hele var i gang.

Morgan ut i første kamp. Morgan 
kom ikke i gang, og ble stående og 
skyggebokse det meste av 1. og 2. 
runde. 1 den 3. runden kom Morgan 

^^som et fyrverkeri, men hva hjelper 
^^vcl det når han ikke ville bokse i de to 

første rundene. Finaletap 5-0.
Så var det Jørn sin tur. Pulsen sti

ger i Porsleiren. Skal endelig Jørn få 
uttelling for sin enorme trenings
mengde og klare å dra det lengste 
strået i sin vektklasse?

Jørn kommer godt i gang, noe mer 
famlende i 2. runde for så å vise hva 
som bor i han i 3. runde. Jørn blir av 
hele salen utropt som seierherre. Men 
så kommer sjokket fra dommerne. 
Jørn tapte med dommerstemmene 
3-2. Luften gikk fullstendig ut av 
porsballongen. Dette måtte være 
skandale.

Skuffelsen var stor, Men slike ting 
^^må man lære seg å leve med og rette 
^Ppå tallene ved en senere anledning, 

Som Jørn selv sa etter kampen: «I år 
ble jeg nummer 2 neste år er jeg den 
beste.»

NM sett under ett ble kanskje ikke 
så verst for oss med 2 sølv. Forhåp
ningene i forkant var noe større, men 
det å sette seg høye mål er jo riktig. 
Pors har ihvertfall markert seg på 
kartet over de fremste bokseklubbene 
i Norge, og trener og lagleder mottok 
mange lovord om hvilke gode ambas
sadører våre boksere er for idretten.

Reisefølge hadde vi fra Porsgrunns 
Dagblad i sportens Thor Karlsen, og 
guttene og lederne satte stor pris på 
at han ble med. Jeg tror også at Thor 
ble imponert over det miljøet som 
porsgjengen har, og jeg tipper at 
Thor Karlsen blir å finne på deltaker
listen ved neste korsvei som porsbok- 
sere blir å finne på kamplista.

Hilsen fra en av deltakerne

Jarle Eie 
norgesmester 
i boksing
Jarle Eie ble norgesmester i 63,5 kg 
klassen under NM for junior i Be
rgen. Jarle hadde to harde kamper 
før han nådde finalen. Jarle er en 
hardtslående bokser som har en fryk
tet høyre kryss, som har stoppet 
mange motstandere. Jarle klinket til 
med denne også under NM og ble 
uten store problemer norgesmester 
for andre året på rad.

Thor Skarnes var etter denne seie
ren blid som en sol, og Jarle har med 
dette mesterskapet i lomma klart sig
nalisert til ledelsen i Norges Bokse
forbund at han ønsker å spise kirse
bær men de store. Vi ønsker Jarle til- 
lykke med mesterskapet, og ser fram 
til neste opptreden fra denne humør
sprederen fra Pors boksegruppe.

2re

Formanden siger ..^
Sesong 91-92 er ved å vere slut, vi har et par stevner igen blandt 
andet Nordisk i Oslo. Ser man tilbage på sesongen må man vel sige 
at den stor set var bra, kanske knap så bra som forige men vi be- 
gyndte veldig bra med Skiveturneringen som ikke blev noget af for 
Pors. Grunden var jo at på den rejse kom Peter Wessel ikke til kai 
i Fredrikshavn. Her gik der nok en del medaljer tapt for os, men vi 
har mange fine sejre og se tilbage på, så mist ikke motet.

Vi fik jo med os også guld i junior NM ved Jarle og sølv ved Mor
gan og Jørn i senior NM. Vore andre gutter har også drat en del 
sejre hjem til Pors. Vi ved jo at vi har en gjeng prektige gutter som 
gør det så godt de kan og lidt til. Vi er jo heldige og have Årets 
Trener som står på til gode for vore gutter. Stå på Thor, og takk 
og velkommen igen 92-93. Forts, side 13

Pors bokse
gruppe årets 
klubb!
IF Pors boksegruppe ble av Norges 
Bokseforbund kåret til Årets Klubb 
1990/92. Kriteriene for valget er etter 
en bestemt poengskala som blir utar
beidet av Norges Bokseforbund.

Her blir resultater fra NM. Nor
disk, antall arrangerte stevner, antall 
ferdighetsmerker o.l. lagt til grunn 
for poenggivningen. Pors vant med 
klar margin til neste klubb.

Norgesmesterskapet i boksing fant sted i Trondheim 6—8. mars. 
Pors boksegruppe stilte med tre boksere under dette mesterskapet. 
Forventningene foran mesterskapet var store i og med at vi fra før 
hadde to regjerende mestere. Begge disse deltok i år også. I tillegg 
hadde vi med Jørn Johnson. Våre mestere fra i fjor, Morgan Sør
ensen og Stig Amundsen, var skikkelig tente på å forsvare sine me- 
sterskapstitler.
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Thor Karlsen
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til
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S Dommer:

Rolf Nalteig, 
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: var 
som

Kai Gullikscn
2

Rolf Nilsen
8

Kjell M. Hol-the
11

Tor Sem
5

Reidar A. Olsen
8

Helge Pedersen
2

Tom Evensen
11

Alfred Sport
Telefon 551404 - Porsgrunn

på skuldra og ros på vegne av sine 
boksere. «Del er slik boksing skal 
praktiseres», var den klare gjennoni- 
gansmelodi. På den måten ble Pors- 
gutta mesterskapets vinnere. Selv om 
det i mesterskapshistorien fortelles 
om kun to sølvmedaljer.

Mitt synspunkt har også «poli
tiets» støtte Gisle Johnson, politime
ster i Kragerø og tidligere NK ved Te
lemark politikammer i Porsgrunn 
-Jørns faderlige opphav, overvar me
sterskapet og ga klart til kjenne hva 
han mente. - De som representerer 
den elegante og tekniske boksingen, 
fikk ikke som fortjent....

Gisle Johnson forteller også at han 
ble skeptisk og mer enn det da «po- 
den» kom hjem og fortalte at han 
skulle begynne å bokse. - Jeg menjft 
at det måtte da gå an å finne en 
nen og mindre brutal idrett. Nå vet 
jeg bedre. Jørn og de andre kunne 
ikke gått noen bedre skole enn i bok- 
sergruppa i Pors. Den stilen Thor 
Skarnes og Co. står for og innprenter 
sine gutter er slik boksing drives.

Nå er jeg beroliget. Jeg vet al Jørn 
og de andre er i de beste hender. Jeg 
må innrømme at jeg har det vondt 
når Jørn er i auksjon, men slik hadde 
jeg vel følt det om han hadde drevet 
en annen idrett også, sier Gisle Jo
hnson.

Undertegnede hadde gleden av å være med Pors-bokserne til NM i 
boksing for seniors, i Trondheim. En tur sammen med gentlemen - 
noe jeg visste på forhånd. Representert ved Lederne/trenerne 
Thor Skarnes og Tore Nygaard og tre glimrene representanter fra 
Stall Skarnes og norsk boksesport generelt - Morgan Sørensen, 
Stig Amundsen og Jørn Johnson. Jeg følte meg stolt i deres sels
kap. Finere representanter for den norske boksestand finnes ikke.

SØNDAG 14. MAI 1972

Pors — Odd
Pors

Arild Weholt
1

Linjemenn:
Sigurd Magnusscn, Borg
Ame Halvorsen, Borg

Svein Halvorsen
5

Ragnar Numme 
3

Kåre Bergstrøm
6

Idar Markussen
9

Leif Romsdalen
10

Knut Johre
7
Vidar Solli

4
Per Tollefsen

1

Odd

Carl R. Jensen 
9

Geir Anfinsen
6

Kjell Risdal
3

Kjell Gundersen
4

John E. Odden
T

Jan Magnussen
10

ID)et hendte for 20 år siden 
£

På tur med gentlemen!

^Dor stemning på Pors Stadion 14 mai 1972. Pors ledet 2-0 mot Odd og Lillegutt Barth er 
sjefen for supporterne. Vi kjenner også igjen Snorre Realfsen, Torgeir Jansen og Petter 
Røh Pettersen.
1972 utgaven av Pors var et meget 
godt lag. Man hadde en stamme i la
get som hadde spilt sammen i mange 
år. Defleste spillerne hadde også 1. 
divisjons erfaringfra 1970. Tom 
Evensen og Kjell Gundersen kom til 
Pors i 1971 og Idar Markussen slo 
virkelig igjennom våren 1072. Sam
men med dagens trener Jan Magnus
sen, dannet Idar Markussen et radar
par som laget mange mål det året.

11972 hadde vi også Odd og Moss i 
vår avdeling. Kampen mot Odd på 
Pors stadion 14. mai 1972 er det ikke 
lett å glemme. Pors rundspilte Odd 
etter alle kunstens regler og vant til

^bjtt 3-0. Svein Halvorsen og Jan 
Magnussen laget målene før pause, 
og Rolf Otten Nilsen gjorde 3-0 Pors 
hadde også Moss hjemme våren 
1972. Også den kampen vant Pors 
greit 1-0 etter mål av Otten.

Så til dagens porsspillere. Det er 
bare å følge opp. Slå Moss i sereieåp- 
ningjjn, og Odd på Falkum uken et

ater. .
Det er i år også 20 år siden vi Pors- 

supportere kjøpte de første Pors- 
skjerf. Det var å stikke innom på 
Plenty, så ble det en lite fotballprat 
med Rolf Otten Nilsen samtidig.

Guttas sportslige prestasjoner, tør 
være kjent nok. Sølv til Morgan og 
Jørn, mens Stig røk ut i første kamp, 
etter tap 1-4 for Norgesmester Kri
sten Reagen. Men, de som kjenner 
historien bak disse nakne fakta, vet 
at guttas prestasjoner rager milevis 
høyere enn som så. Det gutta prester
te sto egentlig til tre gull.

Vi tenker på det med poengma- 
skin, eksempelvis. En sådan fantes 
ikke i mesterskapet. For meg skurrer 
det ikke så rent lite at 
poengmaskin-løse mesterskapet 
grunnlaget for uttak 
poengmaskin-klare Nordisk Mesters
kap. Men, det er apropos.

Å hevde at Stig Amundsen hadde 
vunnet kampen mot Kristen Reagen 
hvis poengmaskin hadde vært benyt
tet, kan virke som en vågal påstand i 
ettertid. Slett ikke. Påstanden ble be
kreftet og godkjent fra både ledere 
og aktives side. Dog ikke fra dommer 
hold, men det tjener ikke dem til ære.

Jørn Johnson fikk ikke den prisen 
han skulle hatt - som mesterskapets 
stiligste bokser. For mange var han 
den moralske vinner av 67-kilos- 
klassen. Som kjent vant motstander 
Bjørn Tore Vollan 3-2 over Jørn i fi
nalen. Men, da hadde Jørn tre knall-

harde kamper bak seg, Vollan to. At 
Jørn vinner neste gang de møtes - på 
lik linje, er jeg overbevist om.

Finalekampens dommerstemmer 
taler for seg. Slike sifre skal ikke for
ekomme og forteller mest av alt om 
dommere som ikke gjør jobben sin. 
Mesterskapet hadde flere slike uhyr- 
ligheter og vi vet da også at enkelte av 
NM-dommerne hadde dommerjobb 
på så høyt plan for siste gang. Helt 
på sin plass. Bokserdommere som 
ødelegger for unge talenter som re
presenterer den tekniske og reale 
boksingen, fortjener ikke annet enn å 
bli eksludert.

Pors-gutta er fremste representan
ter for den tekniske og reale boksin
gen. De bokser som gentlemen, men 
fikk ikke betaling som fortjent.

Gjennom hele mesterskapet fikk 
Thor Skarnes og Tore Nygaard klapp

^FOTBALLGRUPPA 
i

Det nærmer seg vår, og en ny fotball
sesong er like om hjørnet. Jeg synes 
det kan være fint å referere hva to av 
foreningens stiftere, Christian An
dersen oo Halvdan Eltvedt, skrev: 
«Det lille Porsfrø som ble sådd av 
oss skolegutter i 1905 er, etter mye 
slit og ukuelig optimisme, blitt en 
fullvoksen Porsbusk. Hvis rakler har 
spredd sine frø inn i praktisk talt 
hvert hjem på Vestsiden. Og som den 
busk foreningen har sitt navn etter, 
vil den fortsatt trosse og overvinne all 
motgang.»

Sesongen 1991 bød på endel mot
gang både økonomisk og sportslig. 
Men heldigvis klarte vi å beholde 
plassen i 1. divisjon, og økonomien 
ser ut til å rette seg.

De første treningskampene på grus 
er allerede unnagjort med litt veks
lende resultater. Men det er nok først 
når man får gras under knottene at vi 
kan begynne å ane hva som bor i 
årets Pors-mannskap. I år må vi 
kjempe litt høyere opp på tabellen. 
Vi får håpe at 1992-sesongen kan bli 
et godt Pors-år med mange oppløf
tende resultater.

Pors ble til slutt nummer 2 i sin av
deling etter Start som rykket opp i 1. 
divisjon. Så ble det kvalifiseringsspill 
mot Mo og Raufoss. Pors spilte 2-2 
hjemme mot Mo. På Raufoss ble 
Pors regelrett bortdømt, og 2-2 også i 
den kampen var ikke nok for opp
rykk.

Til slutt vil Jeg nevne at 1972 
Roy Marthinsens første år * 
A-lagstrener og han gjorde en meget 
god jobb
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FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

Hilsen Erik.

^jiSKI GRUPPA
RUGTVEDTKOLLEN |

ve, presse og Norges skiforbund, for 
i det hele tatt greie å arrangere dette 
rennet.
Landsrenn Rugtvedtkollen 26.1.92
Nytt vellykket hopprenn, på kunst- 
snø? Fortsatt grønt rundt bakken.

Ca 80 deltakere, mye god hopping, 
tangering av bakkerekorden to gan
ger, ett nytt vellykket renn, med god 
pressedekning.
2.2.92.
Kretsmesterskap hopp alle klasser.

Stig håper å kunne få være tilstede 
under de fleste friidrettsgrenene og 
skal vi tippe, så blir han nok å se 
ringside når bokserne entrer ringen i 
OL-byen.

Vi ønsker Stig lykke til i Barcelona 
og håper han er kvalifisert til det nor
ske landslaget i Atlanta 1996.

Olympito

porser får prøve seg i OL ringen. Pri- 
grammet for øvrig er ennå ikke helt 
spikret, slik at Stig er veldig spent på 
hva han skal få være med på. Det er 
ialt 500 ungdommer fra hele verden 
som skal delta på denne ungdomslei
ren.

Sesongen 91/92 er over. A-laget klar
te endelig opprykk til 2.divisjon. De 
har spilt 22 seriekamper og bare tapt 
1. Likevel vant vi bare med 2 poeng. 
Det sier litt om hvor trangt opprykks 
«nåløyet» virkelig er. Det var sterkt 
av jentene og skjerpe seg og beholde 
noen i serieinspurten. Jentene hadde 
et voldsomt press på seg, men heldig-

visjon. Hele tiden har han samarbei
det nært med Teddy som har vært 
oppmann. Uten disse to hadde ikke 
Porsdamene vært i 2. divisjon i dag. 
Det arbeidet disse to har gjort for 
klubben er formidabelt. Heldigvis 
går begge løs på en ny sesong.

For første gang er et damelag fra 
Porsgrunn i 2.divisjon; og jeg regner 
med at vi i løpet av et par år tar skrit
tet helt opp blant eliten. Store ord, 
javel, men målsettingen har vært og 
er fortsatt å ta skrittet opp blant de 
store, kanskje ikke neste sesong, 
men....

/UÆSy/KJED^71

^Formanden siger .... 
hjorts, fra side 9 /

ØKONOMIEN
Som jeg ser det, har vor økonomi 
denne sesong blevet reddet af PP- 
Bingo. Vi har så vidt holdt hovedet 
over våndet. Jeg tror bestemt det kan 
gjøres bedre. Med den gjeng med 
gode boksere burde vi kunne komme 
på talefot med flere sponsorer.
Et nødrop til det nye styret: Jeg ved 

det går an med lidt pågangsmod og 
lidt ekstraarbejde for styremedlem- 
merne.

Nu vil jeg takke alle gutterne, tre
ner og styret for sesong 91-92. Jeg må 
sige at jeg har en lile gnist af dårlig 
samvittighed. Jeg har ikke veret så 
mye på trening, men jeg kan forsikre 
at det ikke er for lite interresse men 
arbejde for gruppas ve og vel. Men 
skal prøve å gjøre det bedre frem
over.

t
Skien, tlf. 52 09 03 - Porsgrunn, tlf. 550779 - Brevik, tlf. 97 0454

vis var de oppgaven voksen. Det er 
mange faktorer som har gjort at vi 
endelig har lykkes.

Den største grunnen er likevel jen
tenes instilling til det hele.

Treningsoppmøtet i
vår/sommermånedene var bra og det 
er på den tiden av året grunnlaget for 
suksess blir lagt. Videre er det klart at 
«Luba’s» inntreden i laget har hevet 
prestasjonsnivået til resten av jentene 
et hakk.

Det ville være galt av meg ikke å 
nevne også «Kokki» og «Teddy» ved 
en slik anledning. Kokki har vært da
melagets trener fra 5.divisjon til 2.di-

I

Dette var ett landsrenn for 14-15 
år, Y.J., E.F. og Senior (ca. 60 delta
kere). På grunn av kunstsnø fra vår 
egen anskaffet snøkanon-anlegg, 
kunne dette rennet gå som planlagt, 
til tross for mange varmegrader og 
fønvind, dagene før rennet. Men 
mildvær til tross, var bakken i god 
stand mange rosende ord fra de akti-

WWhBOKSEGRUPPl W------
Porsbokseren Stig Amundsen er tatt 
ut av Norges Bokseforbund til å delta 
i en internasjonal ungdomsleir under 
OL i Barcelona. Stig er deltaker i for
bundets satsningstropp til OL i At
lanta i 1996 og fikk av den grunn til
bud om å være læregutt i 1992 OL. 
Under oppholdet i Barcelona vil Stig 
få anledning til å få se endel av OL 
deltakerne på nært hold, det vil bli 
anledning til å få hilse påendel av ut
øverne. Likeledes vil det bli arrangert 
noen utstillinger og messer som han 
skal være med på. Muligheten er 
også til stede for at det blir arrang^ 
noen kamper dernede, slik at også en

■ \ ‘ "i.

' i

I
/

Arrangementer i Rugtvedtbakken 
91/92
Hopprenn i Rugtvedtkollen 14.12.91.

%

■ A-.ir-ø-

Junior, Senior, 11-12-13-14-15 år.
Rekkruttrenn for kl 7-10 år
Her måtte også Aust-agder ski

krets avikle sitt kretsmesterskap. De 
hoppet i alle bakkene, i Rugtvedt, 
MiniLille og Store Rugtvedt.

Pors sto som arrangør i de minste 
bakkene, mens Skotfoss sto som ar
rangør sammen med Pors i Store 
Rugtvedt.

Disse renn gikk også på kunstsnø, 
fortsatt grønt rundt bakkene. Dette 
ble ett kjempefint arrangement med 
130 hoppere, ny bakkerekord i Rugt
vedt med 63 meter.

Neste års store oppgave for Pors 
skigruppe er B. Mesterskapet hopp 
31.1.93 som nå er tildelt fra Norges 
skiforbund i konkurranse med man
ge store skiklubber.

Hans Dammen



14

t# INTER
~ SPORTENDRING I KONTINGENTORDNINGEN

Kjempeutvalg igaveartikler

-StT- -

STEINAR SKRETVEIT50%------>

Krantransport
------- 50%------>

Tlf. (03) 59 5912, Mobil 094 51 060
--------50%------>

★

BRUK FAGMANNEN

//

STØTT
VARE

ANNONSØRER
■V INTER SPORT!

J I^KIOSKENJl |

Storgt. 101

rje Inness Hansen

Butikken med 
atmosfære og 

særpreg

Kommisjonær for 
Norsk Tipping 

og Lotto

På 
Meieritorvet 

og i 
Down Town

A-laget ...
Forts, fra side 13

ter denne sesongen!
B-laget rykket opp i 4.divisjon! 

Laget tapte kun 1 kamp og var helt 
suverene i 5 divisjon! Gratulerer!

Opprykksfest for A- og B-laget vil 
bli holdt på Pors Stadion 1 .mai. Inte
resserte kan ringe K.B. Olsen

z^elgr Disen

Seniorlaugets 
driftskonto

Sk igruppas 
driftskonto

VINDUER - DØRER - GLASS 
SPEIL - INNRAMMING

Visste du.....  7
at Jørn er sammen med Janne igjen?

Turngruppas 
driftskonto

Butikken i P.P. sentret

Porsgrunns 
2 

ledende 
sports- 
butikker 

tilbyr 
deg 

riktige 
produkter 

til 
riktige 
priser

GLASSMESTER
OLAF A. THORESEN A/S

Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn 
Bokholderi - verksted - forretning 
Telefoner (03) 55 53 13 - 55 53 14

Visste du.....  /^Z-
at Tore Nygaard ble innvalgt til styret 
i Norges Bokseforbund de neste 2 
årene?

Visste du.....
at Erik Johansen er viseformann i 
NBFs dommerkomitee?

KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

Dette forslaget ble vedtatt på årsmøtet 
i Hovedforeningen den 27.1.92

jenter på 16-års kretslag som dessver
re røk ut av turneringen i innledende 
runde. Disse 4 var: Maren Jørgensen, 
Beathe Gundersen, Gro Jøranrud og 
Cecilie Olsen.

Som dere skjønner har vi hatt en 
utrolig sportslig suksess på alle fron-

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

Eneforhandler

Damegruppas 
driftskonto

gentkontoene.(Gruppene kan altså ikke selv ta ut penger fra sin kontingentkontol) 
6) Iil faste tidspunkt (eller når en gruppe onsker det) overforer Hovedforeningens

Visste du.....  7^
at boksegruppa skal starte boksesko- 
le i samarbeid med PD, med Stig As- 
dahl som trener?

Vi har selvfølgelig allerede begynt 
å jobbe mot neste sesong, og en ting 
ser vi allerde nå, og det er at det er 
mange unge lovende spillere som 
gjerne vil spille i Pors neste sesong. 
Heldigvis har vi fått et godt ord på 
oss når det gjelder arbeidet som blir 
gjort både i senior- og junioravdelin
gen. Det er nemlig helt klart at vi ikke 
kan nå våre målsettinger uten skikke
lig juniorarbeid. Det er først og 
fremst herfra vi skal rekruttere spille
re til vårt A-lag!

Også denne sesongen har juniorla
ga våre hatt en fin sesong. J.12 1 vant 
serien og sluttspillet og ble dermed 
kretsmestere. J.12 II ble nr. 5 i se
rien, også det en fin prestasjon. Dyk
tige trenere for I2-åringene har vært 
Tone Halvorsen og Gro Johansen. 
Gratulerer!

J.14 1 vant også serien, men tapte i 
semifinalen i sluttspillet i kampen om 
KM. J.14 II ble nr. 4 i serien. Trener 
har vært Rikke Aarhus. Gratulerer 
med fin innsats!

J.16 vant serien, men tapte finalen 
om KM. Det bør tillegges at et par 
skader gjorde at vi i denne finalen var 
sjanseløse!

Et «stort plaster på såret» fikk 
imidlertid 16-åringene gjennom å 
vinne interkretsserien (Telemark, 
Vestfold og Agder). Dette er en flott 
prestasjon! Trener har vært Lars Lia. 
Gratulerer!

J.18 ble nr 2 i serien, men vant 
sluttspillpokalen! Disse jentene har 
trent sammen med A-laget.

J.10 har spilt aktivitetsserie, har 
hatt det kjempegøy, og vist fin 
sportslig fremg ng. Trenere har vært 
Cecilie Olsen og Gro Jøranrud.

Vi har også spillere som har hatt 
representasjonsoppgaver denne se
songen: 15 år gamle Maren Jørgen
sen har spilt seg til fast plass på 
U-landslaget. Hun debuterte mot 
Sovjet med å bli toppscorer! Etter 
den til har hun vært med på alle 
U-landslagets kamper når hun har 
vært skadefri!

Maren er også med A-landsIaget 
som hospitant. Ved siden av Maren 
har Marianne Lunde og Rita Sønste- 
rød nylig deltatt på U-Iandslags- 
samling, og vi har godt håp om at 
også disse to vil figurere på lagopp
stillingen etterhvert.

I tillegg til dette har vi hatt med 4

/fa
Inc Chr i st iansen

HOVEDFORENINGENS 
DRIFTSKONTO

__________

JERNVARER - MALERVARER 
GULV 0G VEGGBEKLEDNING.

kasserGr/formann belopet på kontingentkontoen med 50% til HF. og 50% til gruppa. 
Skjematisk kan en framstille ordningen på denne måten:

| HER KOMMER KONTINGENTEN INN 1
iBandygruppas

/j kont i ngentkonto

/ iBck^egHToTé _____ 
]kontingentkonto f

Fotballavde!ingens _
kontingentkonto

HåndbalIgruppas
kont ingentkonto

Skigruppas
kont ingentkonto

___ 50'___>. Bandygruppas driftskonto

qå til

50%
/50%

->// 50<
K-50%-

50%-•J\\50V
\50%X''‘xs Turngruppa

50 \ kont ingentkonto

Damegruppas 
\ kont ingentkonto
\ Seniorlaugets 

kontingentkonto t
KUN HOVEDFORENINGENS KASSÉRER
|0G FORMANN DISPONERER KONTOENE 1

Med denne ordningen mener vi at gruppenes oversikt over egne medlemmer og interesse av 
a drive inn kontingenten beholdes samtidig som Hovedforeningen er sikret kontrollen.

PORSGRUNN 25.11.91.

SpesiaLfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN Telefoner (03) 5208 63 -524221 SKIEN

i Rnkcprru0p2S 
orinsKcrto ;

Fotballavdelingens driftskonto
____ . HåndbalIgruppas

504 > driftskonto '

For å rette de problemene som har oppstått i 1991 med tiIbakefcring av kontingent- 
andelen fra gruppene til hovedforeningen foreslår kontingentkomiteen folgende ordning:
1) Alle gruppene oppretter en egen kont ingentkonto for voksne medlemmer.(altså 

der kontingenten skal deles)
2) Gruppene krever selv inn kontingenten.
3) Alle utskrifter sendes til den gjeldende gruppes postadresse.
'«) Gruppene sender til faste tider oversikt over medlemmer til Hovedstyret/Porsbladet.
5) Kun Hovedforeningens kasserer og formann har prokura (uttaksrett) til kontin-



DATAT8PPING

NÅR DET GJELDEfR
TRYKKSAKER

KONTAKT

OjO

Porsgrunns A u t o A/s
Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 5511 50

Gå til

Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

Porsgrunn

BLIKKENSLAGER VERKSTED

Telefon: 55 04 09 - Porsgrunn

Myklobust Offscttrykkeri, Porsgrunn

Vesfeodem Ur-Optik
Kåre Pettersen

Tlf. (03) 5549 22

Tipping - Lotto - Rikstoto 
Lodder

Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme polser.

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

bjørnstad
Tlf. (03) 552482
NORDENTORGET

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

V. Porsgrunn

Mateha 
Ungdomsbutikken midt i By’n 

Tlf. (03) 5520 81 - 3900 Porsgrunn

VI BRINGER Ring telefon (03) 59 6913

VJp
(150 m syd for Bjørnstad 

Matsenter mot Porsgrunn)

Tuddi Kj-el-levold Red 
c-mbrct = e -5

Ir. n®mme’s
blomstersertfer

«BUSSE» 
på Vessia 
Tlf. (03) 5517 29


