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Pors Damelag gjør sine saker meget bra i 2. divisjon. Etter snart halvspilt serie topper laget sin avdeling.
På bildet lagets nestor ukrainske Julia Safina (tidligere Russisk landslagsspiller), og en «ekte»
Porsjente Marianne Lunde (7).
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FOTBALLGRUPPA

MéIF i SESONGEN1992J
Vi skriver søndag 20. septem
ber, og Pors har akkurat levert
årsbeste på stadion. Strømsgodset
ble sendt hjem til Drammen med
0-4. Men dessverre, det kan se ut
som om våre gutter har satt inn
sluttspurten litt for sent i år. Etter
at både Moss og VIF/Fotball også
vant sine kamper, må vi belage oss
på å spille i 2. div. i 1993.
Trener Jan Magnussen uttalte
etter Strømsgodset-kampen: «All
ære til gutta. Med steinhard disi
plin gjorde de en kjempekamp ut
av det vi la opp til. Det meste ord
ner seg når de legger en slik inn
sats for dagen. Vi må være på tå
hev også i de to siste kampene.

Det er første betingelse, men det
blir uansett vanskelig.»
Årets Pors-lag har manglet sta
bilitet. Fra å gjøre gode kamper
som å slå Eik 2-0 i Tønsberg, var
laget ikke til å kjenne igjen da
man neste hjemmekamp tapte 2-0
for Bærum. Nå i høst klarte yi å
tape 4-0 hjemme for Eik, vi gjor
de en fin kamp mot Tromsdalen
2-2,
hjemmekampen
mot
VIF/Fotball vant vi 2-0 etter en
flott laginnsats. Men hva skjedde
så i neste bortekamp? Jo, vi tapte
6-0 for Drøbak/Frogn.
Pors har heller ikke hatt det lille
hellet med seg i år. Vi ledet lenge
1-0 mot VIF/Fotball på Bislett,

men ifikk to mål mot oss i sluttnij
nuttene. Nå i høst gjorde p.
°rs en
kjempekamp i Bærum og ledet ?
2 til bare noen minutter gjenst
av kampen. Da fant dommeren °
at han ville gi Bærum et straffe
spark (gratis). 3-3 mot Bærum, o'
vi tapte 2 viktige poeng
’ g
Det gjenstår to kamper denne
sesongen. Pors skal møte Frdrik.
stad i plankebyen og avslutter mot
Elverum på Pors Stadion. Det ser
veldig mørkt med tanke på å for
nye kontrakten. Men det er alltid
viktig å få en god avslutning på se
songen. Med andre ord «Gå ned
med flsgget til tops.» Det er så
mange lovende spillere i Pors, og
det bor så mye fotball i disse. Så
et eventuelt år i 2. div. kan kar®
skje være til det gode.
Skal telemarksfotballen noen
gang få et topplag, så bør det skje
via fornuftig satsing i Pors.

Per Herman

Oppsummering fra A-laget 1992
Sesongen 1992 endte som kjent
med nedrykk til 2. div. Vi sluttet
på 11. plass med 20 poeng og en
målforskjell på 26-51. Sluttstatus:
5 seiere -5 uavgjorte - 12 tap.
Vintertreninga startet som van
lig opp tidlig i januar med 5 dager
i uken, hvor en kveld ble brukt til
innetrening i gymsal på Vestsiden
skole. Hans Ole Tvegård (frii
drett) ledet denne kvelden og jeg
tror spillerne synes dette var en ar
tig forandring og trene styrke på.
Siden forrige sesong hadde vi mis
tet følgende spillere: Tommy Lorentsen (Tollnes) Torstein Røisgaard (Snøgg) Peter Rose dro
hjem til England, Jarle Steen
(Tollnes) var tilbake 21.6. mot
Strømsgodset.
Nye spillere var Rune Halvor
sen (Madla) Ture Fredin (Odd)
Torbjørn Østland (Klyve) og Karl
R Larlsen (Djerv 1919) som bare
spilte 2 seriekamper for oss før
han flyttet tilbake til Haugesund.

Av egne juniorspiller har Kjetil
Bjørnstad spilt 12 kamper og Ru
nar Numme 9 kamper.

Treningskampene startet på
grus 15. februar og fortsatte hver
helg fram til weekenden 27-29
mars hvor vi dro til Danmark, en
populær tur for spillerene hvor de
kan være sammen, og ha det sosi-

alt hyggelig. Denne turen betalte
spillerene av egen lommebok.
Første seriekamp i år var Moss
hjemme hvor det ble 0-0, etter
dette skulle vi til Falkum og møte
Odd hvor det også ble 0-0.
fulgte tap mot Bodø/Glimt o™
Bærum, og deretter kom vår før
ste seier mot Eik i Tønsberg den

Senteret

-et godt sted
å handle

3

24.5. Skulle det nå endelig snu for
oss, men nei det kom 4 tap på rad
og etter kampen mot Strømsgod
set borte hadde vi spilt 9 kamper,
Vi som jobber i Barne- og Ungdomsavdelingen i Fotballen har
v".
og fått 5 poeng.
nok til tider følt oss litt som kasteball og salderingspost når det
Både trenere og vi ledere følte
gjelder hvordan en skal få bruken av banene til å gå opp. Spesielt
oss tomme etter den kampen og vi
har dette vært tilfelle for de yngste lagene og jentene.
ble enige om og dra inn Roy MartIjuni skrev vi derfor et litt frustrert brev og klagde vår nød. Og
hinsen som hjelpetrener, og Roy
det er en glede å kunne si at nå er forholdene blitt veldig bra. Bane
var positiv som alltid og det ble en
3 som blei planert og sådd midtsommers 1991 er nå merket og tatt
forandring som slo positivt ut 2 i bruk til syver-fotball (delt i tre baner på tvers). Det er slutt på timed 7 poeng på de 3 neste kampe g da da vi bar de små målene rundt på stadionanlegget. Samtidig
ne. Vi hadde også samtidig fått 2; går det fint å kombinere små baner på tvers med bruk av hele baBent Tommy klar etter sin lange
nen til trening for de eldre klassene.
g
skade, og dette betød mye for la
Det som nå er viktig er at oppmenn og foreldre husker på å flytget vårt.
g te de små målene ca. 15 meter til siden etter trening og kamper,
Men etter tap for Odd og g Da unngår vi at banen slites fullstendig ned på spesielle plasser.
Bodø/Glimt ble det desverre for g Dette skylder vi sliterne i baneutvalget og våre ansatte på «kAr^aye og hente inn.
g beid for Trygd» som holder anlegget ved like, og dessuten er det i
Cupen.
høyeste grad i vår egen interesse.
1. runde i NM møtte vi Jerv i
Til sist takker vi nok en gang alle sliterne i Baneutvalget (ingen
Grimstad og vant 1-0 og fikk
nevnt og ingen glemt) som har æren for den store forbedringen,
Mjøndalen hjemme i 2. runde og v! Dersom PORS får like stor framgang på alle andre områder vil
tapte hele 7-2.
g veien til 1. dividjon gå meget raskt
Bjørn O. Setten og Truls WalleHilsen et fornøyd Barne- og Ungdomsstyre 1992.
stad har spilt alle obligatoriske
.......... ...............w....
kampene i år. Tor Arne Støland
| Sakset fra Sup(pors)ern:
ble toppscorer med 5 mål.
Jeg vil benytte anledningen og
takke Jan Magnussen, for de åra
vi har jobbet sammen jeg har lært I Til styret i Pors
utrolig mye av deg Jan, du har he I Nå som PORS’s økonomi er dårlig, synes jeg at det må skjerpes
le tiden jobba med å utvikle alle I inn med alle som går gratis på kampene.
Det er helt vilt at folk som har hatt tillitsverv, sparket eller jobde unge spillerne vi har og du har 1
I bet i Pors i noen år skal gå gratis på kampene.
klart det. Vi har vært år fått fram
nye spillere fra egen klubb, og der | Det er ikke få kroner som blir kastet bort på dette.
Jfer du jobba iherdig, du har stilt S Hilsen en forhen værende tillitsvalgt og hjelper som gladlig betaler
T?pp og hatt egentrening med en || inngangspenger.
Dette innlegget er redaktøren meget glad for at er kommet somkelte spillere og det vet jeg spille
| det aller første «Fra sidelinja». Herved oppfordres alle medlemrene har satt stor pris på.
Vi har i år hatt en tøff sesong | mene igjen til å ta opp det de har på hjertet.
hvor der har svinget fra det store
til helt begredelig, men jeg tror
med alle disse unge spillerene vi
har skal vi komme tilbake.
Oppmann Kåre Numme.

En takk til baneutvalget
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FRA SIDELINJA

REFLEX

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

PORS fotballavdeling

FRUKT - TOBAKK - SJOKOLADE
VIDEOUTLEIE
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9 vare medlemmer om å benytte det lokale «senter» -PP-senteret.
—

P°rs f°tballavd. økonomiavd.

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto
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TRENERENS ANSVAR FOR
FOTB ALLUT VIKLIN GEN
Dette debattinnlegget er sakset fra
bladet «Fotballtreneren».

Jeg har savnet en debatt omkring
trenerens holdninger og ansvartaking i forhold til sportslig utvik
ling av fotballen. Vi har alle opp
gjennom årene hørt trenere legge
ut om sportslige ambisjoner og
store uttalelser omkring hva som
hindrer den nødvendige sportslige
utvikling.
Jeg vil hevde at en av de viktigst
hindringer for en sportslig nivåheving ligger i trenerstanden. Ikke
på grunn av manglende kompe
tanse, men på grunn av manglen
de ansvar i forhold til hvor man
skal påvirke fotballspilleres utvik
ling. Gjennom flere år har jeg sett
at alt for mange trenere går dit
hvor det er mest penger å tjene og
at man lar dette styre sine sportsli
ge «ambisjoner». Alle som har
drevet med fotball vat at der hvor
gurnnlaget for sportslige utvikling
ligger, er innenfor barne- og ungdomsfotballen. i disse klassene
driver det i dag veldig mange uskolerte, frivillige foreldre, mens
våre «trenerstjerner» koser seg
nede i divisjonene med stor fortje
neste og liten faglig innsats. Det
virker rart for mange å høre trene
re som lar seg dirigere av egen
økonomi, snakke talentutvikling
og betydning av gode holdninger
innenfor fotballen. Selv tar man
ikke konsekvensene av hva man i
handling viser. Når klubbledere i
lavere divisjoner lar seg presse av
grådige trenere som bevisst spiller
klubbene ut mot hverandre, er det
på tide at noen roper stopp. Man
ge klubber sliter hardt på økono
misiden, og det må være noe fun
damentalt feil når klubber bruker
nær 50% av sitt budsjett på trenerlønninger.

Fra mange trenere har jeg hørt
at det er ledersiden som er norsk
forballs store problem. At vi har
mangler på leder- og orgamsasjonssiden er det vel ingen uenig
het om, men det fritar ikke trener
ne for det ansvar som påhviler
dem som ressurspersoner rundt
om i klubbene. Halvhjertede for
søk på å endre situasjonen har ik
ke ført fram. Det er nødvendig at
Trenerforeningen våger å ta en
etikkdebatt i forhold til egne med
lemmer og kanskje ikke minst i

forhold til trenere som ikke engang er medlemmer. Skal norsk
fotball utvikle seg videre er det
nødvendig at vi er sikret en god
skolering i den aldersbestemte fot
ballen, og det får man ved at de
beste trenerne er villige til å enga
sjere seg, selv om det økonomiske
utbyttet er noe mindre.

03“
“
VELKOMMEN
Senteret

TIL EN
TRIVELIG HANDEL

KJEMPESTOR KOLONIALAVDELING - ADELSTEN KLÆR GARN & UTSTYR - PARFYMERI - FOTO - BLOMSTER SKO - BAKER - GLASS/STENTØY - LEKER - BANKER POSTHUS - APOTEK - GULLSMED.
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ItejURNGRUPPÅir
|W|----------Arendalturen
Lørdag 20.06. kl. 10.00 reiste seks
ungdommer fra Pors trampettgruppe til Arendal.
Det var andre året Arendal turn
forening har invitert trampettgruppa nedover til treningssamvær.
Pors hadde med en trampoline,
og den ble veldig populær.
Etter en hard treningsdag reiste
alle ut til vannet og badet. Der ble
det også natursti, og grilling var
planlagt, men ble dessverre avlyst
^Tga- skogbrannfaren. Likevel ble
det en vellykket kveld.
Til slutt reiste en gjeng trøtte og
slitne ungdommer tilbake til
ATFs bygg, og gikk til sengs i
gymsalen.
Etter en natt med litt søvn, ble
det en smakfull frokost på det ve
lutstyrte kjøkkenet.
Deretter var det trening til kl.
16.00, da pakket vi bilene og dro
til et ferskvann i nærheten. Der
badet vi og tok farvel etter en
stund.
Nå ønsker vi å kunne invitere
ATF til oss i løpet av vinterhalvå
ret.
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GRATIS TRENING
for alle med ledig dagtid
Forsikring - Finansiering
Kontakt oss...

Telemark
Assuranse a.s
Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn

" 300
PARKERINGS
PLASSER.

Tlf. (03) 5597 25 - 5597 26

Kjell Janson - Anders Kassen

Trening og Trivsel er et prosjekt som tilbyr gratis trening på dag
tid
for
alle som har anledning til det. Vi holder til i Idrettens Hus
v/Skienshallen, og tilbudet omfatter:
Styrketrening, turgåing, grunntrening, svømming og ballspill.
Etter treningen er det sosialt samvær med salg av kaffe og rund
stykker.
Ring for mer informasjon til Lennart eller Wenche på tlf. 03 59 56
88
Bak prosjektet står: Telemark Idrettskrets, Telemark Bedriftsidrettskrets, AOF i Telemark og Fylkesarbeidskontoret i Tele
mark.

6

7
cocooocoo

__________

I

TRAVLE TIDER
Turngruppa kan se tilbake på en hektisk
og spennende vår-/forsommersesong
'=0=00

<zzzzzz/

Det startet med avslutning for
barneturnerne på klubbhuset
12.05. Det ble delt ut frammøtediplomer og premier til de som ik
ke hadde skoftet.
Videre ble det overrakt en pen
gegave til kreftsyke barn i Tele
mark. Beløpet på kr 10 000 ble
mottatt av en barnelege ved TSS,
og han ble tydelig overrasket over
at gaven var så stor. Porsgrunn
Dagblad var det eneste bladet som
kom for å dekke overrekkelsen.
Siste helg i mai deltok våre yng
ste på kretsturnstevnet på Borg.
Samme helg dro Mix’n pluss noen
damer fra Kvinner 2 og Kvinner
Mosjon til Fredrikstad for å delta
i Nordens Oscar. Det er en foreningsoppvisning hvor man helst
skal ha med flest mulig av fore
ningens medlemmer. Dette ble
vanskelig da barna var på Storm.
Vi vant ikke, men det viktigste er
jo som kjent å delta.
Helgen 13.—14. juni var det de
voksnes tur til å dra på stevne.
Denne gang var det Rjukan som
stod som arrangør. Pors stilte
med den største troppen. Vi var
også denne gang den eneste fore
ningen i Telemark og Vestfold
som hadde med deltagere på alle
fellestroppene.
Det
vil
si
Kvinnerl, som er jenter over 16
år, Kvinner 2, som er noe eldre,
Kvinner Mosjon, som ikke har aldersbegrensning og Kvinnelige
Veteraner som er den som stort
sett har lengst fartstid. Man må
søke om å bli veteran før man fyl
ler 55 år, så husk dette, dere som
står for tur. Dere må ha minst 12
stevner eller 15 år i sal for å søke.
Til slutt så er det Mannlige Vete
raner, der er det ingen bestemt al
der for å delta. Det er dessverre li-

ten pågang av nye gymnaster på
denne troppen, men vi har delta
gere også her. Håper det kommer
flere etterhvert.
Ragna hadde i år laget Mixtabellen, som hun fikk positiv
tilbakemelding på. Tabellen er
blitt solgt til Larvik turngruppe,
som synes det så gøy ut. De vil
prøve å komme i gang med Mix.
Sist men ikke minst; vi har hatt
Sommertrim på Kjølnes i som
mer, fra sist i mai og ut august,
bare pause i fellesferien.
Vi tok tidlig kontakt med
Helseetaten i Porsgrunn kommu
ne og det ble positivt. Senere kom
også Porsgrunn Dagblad med i sa-

I1

marbeidet. Der fikk vi fin omtale
og masse annonsering. Håper på
fortsatt samarbeid både i vinter og
neste sommer.
Som dere ser så har det ikke
vært dødperioder i sommer.
Vi ønsker alle nye og «gamle»,
unge og eldre, damer og herrer vel
møtt til trening i gymsalen på vest
siden skole, og i svømmebasseng
get til vanngymnastikk. Dette eg^
ner seg for alle, også de som har et
lite handicap. Både damer og her
rer kan delta, passer bra for de
som er eldre. Treningen foregår til
musikk.
På vegne av turngruppa
Ragna og Bjørn-Erik

«bFOTBALLGRUPPA
Wr
---- 1
PORS 2
4. divisjon 1992
Sesongen 1992 har vært svært
turbulent for vårt rekruttlag.
Plasseringsmessig endte laget midt
på tabellen, noe som var rettmes

sig sesongen sett under ett.
Totalt sett er det i løpet av se
songen brukt 37 (!) spillere på rekruttlaget. Mye skader, ikke til
gjengelige spillere pga. militætjeneste, og stort «forbruk» av og
belastning på juniorspillere har
gjort sesongen spesiell. I dette lig
ger mye av forklaringen på den re
lativt store svingningen i resultate
ne. Alikevel vil jeg hevde at vi i
mange kamper vi har tapt, har

produsert nok sjanser til å kunne
vunnet. Den største skuffelsen se
songen sett under ett er nok at uttellingen på våre sjanser har vært
alfor dårlig; det til tross for over
70 scorede mål.
Det er imidlertid klart at 4. divisjonsspillet av mange årsaker re
presenterer god «matching» for
våre «rekrutter». Spesielt med
hensyn på styrke og tøffhet repre
senterer 4. div. et gunstig trinn
mellom juniornivå og 1./2.- div.
nivå. Flere unge spillere har også
gjennom god innsats på rekruttlaget kvalifisert seg til spill på Alaget i løpet av sesongen. Av hen
syn til nevnte unge spillere, og
som et tilbud til A-lagsreserver, og
skadde A-spillere som er på vei til
bake, er det svært viktig for Pors
å opprettholde rekruttlaget i divisjonssystemet. Betydningen av
dette kan ikke undervurderes.
Til slutt vil jeg som rekruttansvarlig få rette en takk for fint
samarbeid til mine «tyngste» støt
tespillere
rundt
rekruttlaget;
Bjørn Holtan og Ole Kåre Wage-

n*us*

Sportslig hilsen
Terje Bråten
Hjelpetrener/rekruttansvarlig.

Pors damelag anno 1985. Tiltross for at dette var et ungt lag i 5. divisjon er det
idag ingen igjen på dagens A-lag. Noen av dem blir å se på C-laget.
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LEVERER ALT I GLASS
GLASS - DØRER - VINDUER
NYINNSETTINGER OG REPARASJONER
Håvundvn.pzo
326,, ivicch
Meen-->/
3711
riavunavn.
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KNARDALSTRAND
SLIP & VERFT

Skien

PORSGRUNN - Tlf. 550666

Tlf. (03) 50 06 80 - 35 50 06 80 J
Telefax (03) 50 06 17 - 35 500617

jwS -fagkunnskap gir trygghet.
Fra ovi•errekkelsen til kreftsaken.

Gaven ble overrakt av to små turnere.

J

Salg - Serviceverksted
reservedeler
for
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Fra venstre: Halvor Hilkjølen, Hamar, Carolina Toll, Sarpsborg, Tonje Vråle, Drammen, Stig Amundsen, Porsgrunn, Jon Sigurd
Utegårdsløkken, Lillestrøm, Jørn Melum, Porsgrunn, Signe Delviken, Hamar.

Vi ankom Barcelona den 22. juli
på ettermiddagen. Tre jenter og
fire gutter fra Norge. Vi skulle bo
på en fransk skole litt utenfor sel
ve byen. På skolen bodde det
rundt 600 ungdommer fra 60 for
skjellige land.
De første dagene gjorde vi oss
kjent med skolen og området
rundt. Her var det én fotballbane,
én friidrettsbane, tre squashbaner, fem basketballbaner, svøm
mehall og to vanlige gymnastikkhaller. Andre aktiviteter som stod
til rådighet var spillerom, data
rom og bibliotek med datamaski
ner.
Vi kunne følge med på OL hver
dag. Hver dag fikk vi gratis billet
ter til OL-arrangementer. Vi kun
ne velge i tre ulike arrangementer.
Det første vi var på ble ett av de

største øyeblikk i mitt liv, nemlig
OL-gull med Jon Rønningen. Vi
satt sammen med 100 andre nor
ske supportere.
Videre var vi på basketballkamp og så «Dream-team» fra
USA. To dager var vi på friidrettsarenaen. Her så vi bl.a. 200 me
ter finaler for kvinner og menn,
lengde finaler menn og 400 meter
finaler for kvinner og menn.
Det var mange høydepunkter.
Vi så også på boksing, men Ole
Klemetsen fikk vi ikke sett.
Turen var helt fantastisk. Alt
var nøye planlagt, og et utrolig
bra sikkerhetssystem. Du kom in
gen vei uten ID-brikken. Allikevel
var man fri til å gjøre stort sett det
" man ville. Om man ville være bor
te fra leiren, kunne man melde fra
til resepsjonen. Hvis man ikke
gjorde det, ville det ha blitt sendt
ut etterlysning etter 24 timer.
Vi var også på besøk i den nor
ske OL-leiren, hvor vi hilste på
flere utøvere. Inne i selve OLleiren så vi mange kjente ute
nlandske utøvere, og vi fikk hilse
på noen av disse også.
På avslutningsfesten fikk vi væ
re sammen med alle deltagerne
den siste dagen. Her så vi mange
«kjente fjes».
Den 11. august tok vi vemodig
farvel med hverandre. Det var av•rcisedagen. Det var mange som du
" hadde blitt godt kjent med i løpet
av de tre ukene vi var sammen.

^BANDYGRUPPA
i
o wr '
Bandygruppa nedlagt
Mandag 31.08.92 besluttet styret i bandygruppa å nedlegge all ak
tivitet. En drastisk, men uunngåelig beslutning. Det er mange år
saker til nedleggelsen, men hovedsaklig er sviktende oppslutning
blant spillere og ledere grunnen.
Pors har årelange tradisjoner inn
en bandy, og det er veldig synd at
det skulle ende slik. Allerede for
syv år siden fikk vi signaler om at
det sto dårlig til i gruppa. Men
dengang kom man gjennom krisa
og klarte faktisk, etter noen år, og
få A-laget opp i 1. divisjon. Etter

Turen har vært utrolig lærerik.
Det er godt å ha kjent på kroppen
hvordan et OL er. Dette var
«stort». Jeg er ikke i tvil om at
dette ga mersmak. Lysten på et
OL som deltager er stor, og dette
oppholdet er absolutt en inspriasjon til å satse fram mot OL i At
lanta 1996.
Mange takk til alle som har
støttet meg i forbindelse med den
ne turen.
Hilsen Stig Amundsen

en sesong der så forsvant ikke ba
re Pors ned en divisjon, de for
svant helt ut av serien. «Halve»
laget la opp, rekruttering neden
fra fantes omtrent ikke, så påføl
gende år valgte gruppa et såkalt
juniorstyre som skulle «forvalte»
et guttelag og to minilag. Det gikk
greit i fjor, men i år har vi så lite
spillemateriell at det ikke er hen
siktsmessig å fortsette mer. Det
finnes heller ingen rekruttering
lenger.
De fleste er vel enig med meg at
de siste års milde vintrer er den
egentlige grunnen til den svikten
de interessen. Så lemge vi hadde is
på «vessia» så var det aldri noe
problem. Med isen så forsvant og
så miljøet rundt bandyen, rekrut
teringen uteble og resten av histo
rien kjenner vi. Det er vel heller
ikke til å komme bort ifra at ball
idrettene har større appell blant
dagens unge.
En epoke er forbi, bandygruppa er «lagt på is», kanskje for all
tid, men hvis de gode gamle vint
rene en gang skulle komme til
bake (eller lever vi kanskje av appelsindyrking i framtida?), så er
det fritt fram for hvem som helst å
ta opp hansken igjen.
På vegne av bandygruppa,
Terje Tveit
sekr.
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Helt nødvendig for barne- og ungdomsavdelingen
Et debattinnlegg fra O. Lundesgaard
For ikke så mange år siden hadde Pors en fyldig og god barne- og ungdomsavdeling som blant annet
hadde toppresultater i Norway Cup. Slik er det ikke lenger. Vi opplever en nedgang i barnetallet på
Vestsida som gjør det vanskelig å drive med gode lag i alle årganger. Dessuten er interessen for å spille
fotball ikke så stor som før, kan det se ut til. Det er et faktum at vi ikke er i stand til å mønstre et fullt
småguttelag for 1992. Etter mye frustrerende og nytteløst arbeid med å skaffe spillere de siste ukene,
har jeg sett på hva som kan vente de nærmeste årene.
Hvis vi definerer Vestsida på
Porsgrunns side av bygrensa som
baseområdet til Pors, så er situa
sjonen følgende: I bydelen bor det
ca. 3320 mennesker. Ut fra en

Klasse
9. kl. (-76)
8. kl. (-77)
7. kl. (-78)
6. kl. (-79)
5. kl. (-80)
4. kl. (-81)
3. kl. (-82)
2. kl. (-83)
1. kl. (-84)

normalfordeling av befolkningen
skulle dette bety årskull på 40—45
i alderen 7—16 år (de som er ak
tuelle som spillere på våre lag un
der juniornivå). Men hvis vi ser på

har begynt på skolen ennå, men
det er en fattig trøst for oss som
driver Barne- og ungdomsavdelin
gen i dag.
Alle som bor på Vestsida vet at
bygrensa mellom Porsgrunn og
Skien har en håpløs plassering.
Det naturlige geografiske skillet
går omtrent ved Menstad-brua.
Området Klyve/Tollnes/Nenset
kan en tenke seg som Skiens del
av «Vestsida». I dette området
bor det vel 6000 mennesker. Det
er to skoler, Klyve og Kongerød,
hvorav den første også er ung
domsskole. På disse skolene til
sammen går det fra 60 til 65 elever
i hver klasse, altså omtrent dob
belt så mye som på Vestsida. Si
den det er lite fotballaktivitet i de
aldersbestemte klasser på Klyve,
er Tollnes den klubben elevene
går til fra Skienssida av «Vestsi
da». Det er slik at skoleelever som

tabellen nedenfor som viser det
faktiske elevtallet på Vestsidaskolene, så er det tydelig at Vestsi
da er en bydel preget av forgub
bing enten en liker det eller ei.

nærmest
Pors
bor
(Nybergåsen/Nedre Tollnes), ofte
velger å spille i Tollnes fordi det er
der de har klassekameratene sine.
Dessuten er det et faktum at Toll-^'
nes nå (i 1990-åra) har en mer veldrevet Barne- og ungdomsavde
ling enn Pors. Klubben har fyldi
ge årsklasser og godt sportslig til
bud
opp til og med
smågutt/småjente-klassene.
Vi
opplever at spillere i de årsklasse
ne der Pors stiller svakt går over
med denne begrunnelsen!
Det er mye gammel rivalisering
og mistenksomhet om den andres
motiver i forholdet mellom de to
klubbene. Tollnes hevder at Pors
stadig «snapper» deres beste
gutte- og juniorspillere, mens
Pors mener at Tollnes trekker til
seg spillere som det er lagt masse
krefter ned i å utvikle, men som
Forts, side 11
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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 ut
giftsgodtgjørelser må følges opp
^^lik at idrettens anseelse ikke blir
skadet. Det minnes i så henseende
om felles straffebestemmelser for
Norges Idrettsforbund som kan
komme til anvendelse dersom lover

ELEVOVERSIKT FOR VESTSIDA BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE
Fordeling
Elevtall
Spiller fotball
17 gutter/19 jenter
36 elever
3 gutter/2 jenter
17 gutter/15 jenter
32 elever
5 gutter/2 jenter
13 gutter/13 jenter
26 elever
5 gutter/0 jenter
30 elever
15 gutter/15 jenter
0 gutter/4 jenter
16 gutter/14 jenter
30 elever
7 gutter/1 jente
34 elever
21 gutter/13 jenter
12 gutter/2 jenter
28 elever
15 gutter/13 jenter
8 gutter/0 jenter
20 elever
7 gutter/13 jenter
4 gutter/1 jente
33 elever
20, gutter/13 jenter
7 gutter/0 jenter

Når en leser denne oversikten, ser
en at det ikke er mulig å fylle opp
fotballag med elever fra bare
Vestsida. Merk at selv for den
sterke 1976-årsklassen som Per
Grønstein og Arne Kuntze har
bygd opp er kun tre fra Vestsida
(åtte fra Klyve u-skole!). Det er
altså rekruttering utenfra som har
gitt resultater her. Vi får et godt
guttelag i 1992, men neste år er
det tynt igjen. Og i årsklassen -79
er det ekstremt dårlig interesse for
dårlig interesse for fotball. Dette
betyr at Pors i 1993 kan få proble
mer med å få lag både i gutte- og
smågutteklassen hvis ikke noe
gjøres!
Årskullene -81 og -82 som blir
lilleguttlagene i 1993 er riktignok
sterkere, men så kommer det en
meget tynn årsklasse igjen i -83.
Hvis vi ser lenger nedover er det
større årskull blant de som ikke

I

idrettsforeningen pors
SOM ARBEIDSGIVER

Samarbeid ....
Forts, fra side 10
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ikke klarer å etablere seg fast i Alagsstallen uten å gi Pors noe igjen
for det.
Undertegnende mener faktisk
at dette er akkurat som det bør
være, men det bør skje gjennom
et avtalt samarbeid mellom klubJxne, og ikke slik det skjer i dag.
Weg mener at Telemark Fotball
krets har fått gjennomslag for sitt
syn om at kun Pors og Odd skal
være eliteklubbene i Grenland, og
tror ikke at vi vil oppleve at andre
klubber plutselig får voldsomme
ambisjoner slik det har skjedd tid
ligere (f.eks. med Storm). Tollnes
innser nok at de beste spillerne
forsvinner uansett, men klubben
vil gjerne ha noe igjen. Pors har
fått mange gode spillere fra Toll
nes, men de kommer gjerne så tid
lig at når de er aktuelle for Alagsstallen, så oppfatter vi dem
som spillere som alltid har vært i
Pors. Dette i motsetning til Ha
gen, Bakke, Kolstad, Grini, Wallestad, Engseth osv. som er hentet
etter at de har blitt kjente fotball-

og regler ikke følges opp. Telemark
Idrettskrets styre minner også om
den plikt ethvert medlem har til å
kjenne lover og regler som vedrører
idretten.
La Teleidretten bli et eksempel
på oppfølging av bestemmelser,
krav og henstillinger fra myndighe
tene. »
På bakgrunn av dette har Hovedstyret i Pors i møte 22.04.91 gjort
følgende vedtak:

navn i Telemark. Alle husker hvor
de kommer fra.
Det er klart at Pors også i fram
tida vil kunne hente spillere uten
fra til lagene som administreres av
A-styret. Men det bør også være
vår målsetting å ha guttelag i Interkretsserien og helst smågutttelag i 1. divisjon i Telemark. Og
det er langt fra opplagt at vi klarer
det i de nærmeste årene. Tvert i
mot er det ganske sikkert at vi ik
ke klarer det dersom vi ikke får til
et samarbeid med Tollnes.
Tollnes er meget sterke nettopp
i de årsklassene der vi er svake, og
et samarbeid kan gi gode lag som
igjen kan trekke spillere med am
bisjoner fra andre bydeler. Men
uten et samarbeid vil Pors rett og
slett ikke ha lag som det er interes
sant for andre spillere å komme til
i de nærmeste årene. Jeg oppfor
drer derfor alle i Pors til å gå inn
for et samarbeid med Tollnes der
begge parter er villige til både å gi
og å ta. Dette er rett og slett helt
nødvendig om Pors skal ha en god
Barne- og ungdomsavdeling og
egenrekruttering i framtida.
O. Lundesgaard

Xb
X?
>3-
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«Alle grupper innen IF Pors som
har vært, er eller kan bli arbeidsgi
ver for ansatte med kontrakt og
lønn og/eller godtgjørelse, skal re
gistreres med eget arbeidsgivernummer på Kemnerkontoret i
Porsgrunn.
Alle ansatte i klubben som mot
tar lønn og/eller godtgjørelse, skal
føre oversikt over dette i heftet som
klubben har utarbeidet for dette
formålet. Det kreves at den enkelte
oppbevarer nummererte bilag som
dokumentasjon av utgifter i forbi
ndelse med vervet/virksomheten.
Ved årets utgang skal mottatt
godtgjørelse og/eller lønn føres inn
i sammendragsskjemaet først i hef
tet. Dette skjemaet danner grunn
lag for føring av lønns- og trek
koppgave. Lønns- og trekkoppgave
skal innberettes til skattemyndighe
tene.
Som hjelp for gruppene som ar
beidsgiver og de enkelte ansatte i
klubben som arbeidstaker, nedset
tes et utvalg 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 skatte
myndighetene være registrert som
«ikke aktiv arbeidsgiver», 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
Forts, side 12
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Styre og komiteer i Pors Skiavdeling
Vedtatt på årsmøte 27.04.90
SKISTYRET: Leder: Olav Dahle,
ikke på valg, nestleder: Karl Erik
Lunde, 2 år, sekretær: Aud Lindkjenn Olsen, ikke på valg, kasserer:
Karin Dammen, ikke på valg, styremedlem: Kai Olsen, 2 år, 1. varamann: Erling Støland, 1 år, 2. varamann: Nils Tore Johnsen, 1 år

LYSLØYPE-/LANGRENNSKOMITÉ: Svein Barth (leder),
Kjell Knutsen, I. Kristiansen, J. G.
Helgetveit, Arne Stenkvist, Einar
Knutsen
MATERIALFORVALTER: Anders Aasland (leder), Gunnar Thygesen
ARKIVAR: Eilert Jensen
HOPPKOMITÉ: Hans Dammen NY VALGKOMITÉ: Erling Stø
(leder), Bjørn Østland (sportslig le land, Anders Aasland, Hans Dam
der), Anders Aasland, Wiggo Eng- men.
vold, Per Karlsbøck, Reidar Thore
sen, Ragnar Wold, Gunnar Thygesen, Kai Olsen
BAKKEKOMITÉ: Arne Findal,
Egil Kristiansen, Erling Støland,
Anders Aasland, Hans Dammen,
Karl Erik Lunde

Idrettsforeningen ...
Forts, fra side 11

(frist 20. januar) sende inn lønnsog trekkoppgaver til skattemyndig
hetene (Porsgrunn kemnerkontor).
Sammendragsskjema
danner
grunnlag for føring av lønns- og
trekkoppgavene.
De ansatte i gruppene som skal
bruke skjemaene må følge rettled
ningen som er gitt i heftet.
Vi vil til slutt presisere at hensik
ten med heftet er å gjøre det så en
kelt som mulig for de som mottar
penger for arbeid de gjør for Pors å
føre opp sine utgifter slik at ikkeskattepliktig godtgjørelse kan gis.
Heftet informerer om hva man kan

motta i så måte. Dette gjelder føl
gende: kjøregodtgjørelse, passasjergodtgjørelse, reise- og kursgodtgjørelse, telefongodtgjørelse,
kontorgodtgjørelse, materiellgodtgjørelse — faglitteratur, materiellgodtgjørelse — treningsytstyr, di
verse godtgjørelser.
Ved systematisk bruk av registre
ringsskjemaene i hefet, vil brukerne
kunne føre opp en rekke faktiske
kostnader med vervet, og benytte
de kompensasjonsordningene som
lovverket gir. Det er derfor i høye
ste grad i brukernes interesse at hef
tet benyttes. Forøvrig er vi under
tegnede åpne for spørsmål når det
gjelder bruken.
Ina Christiansen
Finn Morten Steen
Olav Lundesgaard

Fotballens
nye kontor
lokaler

bruk

Telefon 5514 04 - Porsgrunn

OPPSLAGSTAVLA PÅ KLUBBHUSET!
3

De nye kontorlokalene til Fotballavdelingen ligger i Klyvegata
like ved Vestsida Kirke (i krysset
med Smedgata). En stor del av lo
kalene er nå ferdig oppusset av
våre ansatte gjennom «Arbeid for
Trygd»-ordningen. Det blir lyse
og trivelige lokaler som vi regner
med å få stor glede av.
Fra inngangen på hjørnet kom
mer en først inn i et felles
«oppholds-og jobberom» som vi
håper vil bli en effektiv base når
forskjellige slags nødvendig papi^J\
rarbeid skal gjøres unna. Morten
Røh Pettersen kan saktens trenge
litt avlastning i det han har ekspe
dert aleine hittil.
Ellers er det et stort og godt
møterom med plass til utvidede
styremøter så del bør bli slutt på
den omflakkende tilværelsen for
styrene.
Et lite tekjøkken og en WC gjør
det mulig å dekke forskjellig påt
rengende behov, og det blir et lite
lagerrom for diverse utstyr og pa
pirmateriell som skal tas vare på.
Det siste rommet er ikke ferdig
ennå, det skal blant annet settes
inn et nytt større vindu. Dette blir
et romslig kontor der det er muli|®*
å trekke seg tilbake og jobbe i ro
og fred.
Det er på sin plass å gi en hon
nør til Jon Kvendbø som har ledet
oppussingen fra Pors sin side og
til Olav Hansen som har brukt si
ne konsulenter til å velge de inn
vendige tapeter og gulvbelegg.
Det som nå gjenstår er «bare»
at alle SUPPORSERNE tar loka
lene skikkelig i bruk.
q

Alfred Sport
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PORS KLUBBHUS

HJELP PURS MED

PORS STAB»

I

| A-i (ixjim
A< 21X30 CM

A-5.21XSCM

9 De fleste som fredes på PORS
Stadion har vel sett den nye opp
slagstavla som har kommet opp
mellom de to hovedtrappene inn
til klubbhuset. Den har imidlertid
ikke blitt tatt skikkelig i bruk en
nå. Dette skyldes delvis at den er
blitt montert litt for høyt i forhold
til god lesehølyde for folk som
står på bakken. (Den vil vli flyttet
omtrent 25 cm ned.)
Dels kommer det nok også av at
skiltene som skal stå inni de tre
feltene og skal anvise bruken av
dem ikke er kommet på plass.
Men det framgår av tegningen på
denne siden hvordan den er tenkt

gfcrukt.

W VENSTRE FELT skal ha all
slags informasjon om PORS
KLUBBHUS. Her skal det stå
oppslag om utleie av salene, infor
masjon om oppussing, huskomiteen og bingoutvalgets virksomhet
osv.
HØYRE FELT er for alle slags
oppsalg som passer under mottoet
HJELP PORS MED:. Det er den
ne det blir mest spennende å se om
vi kan bruke effektivt. Den er for
oppslag av typen «Kan noen gi oss
en liten fryseboks til oppbevaring
av isposer i garderobene?», «Boksegruppa trenger en brukt skrive
maskin - kan du unnvære din
gamle?», «Vet du om impregnerte
materialer som skal rives noe sted,
si straks fra til baneutvalget.»,

j

«Har du noen avlagte gardiner
som kan brukes på Klubbhuskjøkkenet?» osv. osv.

Til sist skal det nevnes at det
finnes to nøkler til tavlene som er

Rapport fra
Porsdommerne
Årets dommerkoordinator har
vært Jan H. Halvorsen
Dommere i aktivitet i årets se
song har vært:
Jan Henry Hlvorsen - Gunnar
Olsen - Øyvind H. Riis - aspirant
Brita Erlandsen.

festet til store treskilt. Den ene
henger inne på kjøkkenet (kon
takt Hans Hansen) og den andre
henger i trenergarderoben i kjelle
ren på klubbhuset.
Olav Lundesgaard

Vi trenger nye folk! Våre dom
mere blir ikke yngre med årene og
det er om å gjøre at nye rekrutter
kommer utenifra snarest mulig.
Kanskje kan det være enkelte i yn
gres avdeling, som har en mulig
het her?
Jan H. Halvorsen.
&
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FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

Skien, tlf. 52 0903 - Porsgrunn, tlf. 5507 79 - Brevik, tlf. 97 0454
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ÅRSBERETNING 1991-1992
Styret dette året har vært:
Leder: Vesla Norbø
Nestleder: Mary Gravklev
Sekretær: Wenche Cristiansen
Kasserer: Marianne Arctander
Styremedlem: Herdis Mørek
Styremedlem: Marit Halvorsen
Styremedlem: Kari Haugen
Damegruppa har avholdt 6 sty
remøter, 15 medlemsmøter samt
årsmøte, eldrefest og sommeravslutningsfest til Kikuthytta.
Vi har vært på besøk hos Ei
danger Damegruppe og vi har hatt
kiosksalg på 2 fotballkamper.
Smurt og servert på hovedfore
ningens årsmøte.
Vi har også i år hatt noe kafeteriasalg på Drive-in bingoen. Varelotteri på PP har vi hatt to ganger,
samt to medlemsutlodninger, beg
ge deler med godt utbytte.
På et av medlemsmøtene våre
hadde vi blomsterbingo og smak
sprøver fra «Denja». Demonstra
sjon av Diplom-Is har vi også hatt
på et medlemsmøte.
Vi har også i år hatt manne-

quinoppvisning, men her var det
ikke det helt store frammøte.
Eldrefesten i mars ble holdt i
tradisjonelle former med bløtka
ker fra gruppene og hovedfore
ningen, smørbrød og gevinster fra
medlemmene.
På hovedforeningens årsmøte i
januar overrakte vi kr. 25.000,- til
den såkalte «sperra kontoen» og
kr. 500,- i gave til boksegruppa
som ble kåret til årets beste bokse-

gruppe. De fortjente en liten opp
merksomhet!
Representasjon
Marit Halvorsen ble valgt til å
delta i hovedforeningens valgko
mite. Hun er også medlem av 17.
mai komiteen. Vesla Nordbø og
Marianne Arctander i huskomiteen.
Herdis Mørck og Kari Haugen
har møtt på samtlige møter dette
året. Damegruppa har også i år
hatt et jevnt og godt år, men vi
kunne ønsket oss flere medlem
mer på møtene
Styret vil takke medlemmene for
sporty innsats når noe skal gjøres
og for et godt samarbeide.

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Kjempeutvalg i gaveartikler
1

■ / HUNDRE Wb

Storgt. 101

1

Sekretær^^

BHDB^iBBSLBHD
Butikken i P.P. sentret

STEINAR SKRETVEIT

JERNVARER - MALERVARER
GULV

0G VEGGBEKLEDNING.

Krantransport

Tlf. (03) 59 5912, Mobil 094 51060

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

Porsgrunns
2
ledende
sportsbutikker
tilbyr
deg
riktige
produkter
til
riktige
priser

aj

Kroa West A/S

Eneforhandler
o

Klyveg. 10, 3900 Porsgrunn
o

Vår meny består av:
• Snitter • Koldtbord • Varme retter
• Selskapsmat

i

\ *

r

/O o

Ring (03) 55 46 40

o
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN

Telefoner (03) 520863 - 52 4221

★

På
Meieritorvet
og i
Down Town

qå til
o.

( o o

SKIEN

Bringer alle dager - også søndag!

BRUK FAGMANNEN

/K LAU. HANXEN
vrcømrfrr
KLbnUjMil

Butikken med
atmosfære og
særpreg

VI INTER
SPORT

Postboks 2753, Kjørbekk - 3702 SKIEN
Telefon 035991 00 - Telefax 035991 01
Tilsluttet KL Grossistene A.s, Frivillig kjede av
spesialvaregrossister i sjokolade, sukkervarer,
snacks, fastfood og dagligvarer.

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING

GLASSMESTER

OLAF A. THORESEN A/S
Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn
Bokholderi - verksted - forretning
Telefoner (03) 55 53 13 - 55 5314

KAI TANGEN
Alt i kolonial
Komm. for Norsk Tipping

STØTT
VÅRE
ANNONSØRER

iviNTERspomri

■

BJØRNSTAD
Tlf. (03) 552482
NORDENTORGET

Wr. numme’5
iW.

blomstersenter

DATATSPPSNG

«BUSSE»

MÅR OET OJELOER
TRYKKSAKER

på Vessia
Tlf. (03) 5517 29

KONTAKT
Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

Porsgrunns A u t o A/s
Vallermyrene
Aul. Ford-forhandler

Tlf. 55 11 50

OYO

ffltjlfsDsfcwÆ ©firMfcgfelten <g
HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN
TLF. (03) 55 22 75
FAX (03) 55 86 80

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

ALT I PREMIER OG GAVER
får De hos

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

M

Ur-Optik

Når det gjelder
(
HERRE-og UNGDOMSKLÆR '
Gå til

Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

Kåre Pettersen

Tlf. (03) 5549 22

Porsgrunn

Brødlp®sd®
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon: 55 04 09 - Porsgrunn

CpÅp V8 MIMES Ring teiefon (03) 596913

O jfaM-røsi
MP

Myklobust Offsottrykkeri, Porsgrunn

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

