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VENDEPUNKTET
LEDEREN
SIER:
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PORSERE vil kunne

Jan-Ove.Med hilsen
Thor Skarnes

AudLindkjenn Olsen 
sekretær

Real f Rollefsen 
sportslig leder i Pors Fotballavdeling.

PORSBLADETS
REDAKSJON

Hjertelig takk for 
oppmerksomheten som 

ble vist meg på min 
60 års dag.

Fotballgruppa g
Finn Morten Steen g
Klyveflata 3, :g
3737 Skien g
Tlf. 355924 60 £

Turngruppa g
Bjørn Eitran
Merdinvn. 23, g
3714 Skien f
Tlf. 35528666 |

Skigruppa g
Aud Lindkjenn Olsen g 
Nybergkrysset 18, g
3737 Skien |
Tlf. 355953 00 |

Boksegruppa g
Wenche Bek keiy S
Fredbohavna 24B, g
3919 Porsgrunn g
Tlf. 35559721 |

Damegruppa
Mary Gravklev g
Håvundvn. 23, g
3715 Skien $
Tlf. 35526691

Redaksjonen 
Helge Olsen 
Norønnagt. 10, 
3920 Porsgrunn 
Tlf. 355536 75

Bjarne Halvorsen 
Rønningvn. 5, 
3923 Porsgrunn 
Tlf. 35551245

Håndballgruppa 
Trond Alfredsen 
St or gt. 5, 
3923 Porsgrunn 
Tlf. 35558165

^SKIGRUPPA 
Wl —I

Skigruppa har også denne se
songen vært preget av mildvær. 
Men dette til tross, har vært stor 
arbeidsaktivitet i Store-Rugtvedt, 
med snøkanonkjøring så fort det 
har vært kuldegrader. Det var jo 
mest på ettervinteren at det var 
kulde.

Vi har fått avviklet et renn i alle 
tre bakkene, dette var KM og det 
var stor detlakelse i dette. Aust- 
Agder hadde også lagt inn sitt KM 
her, så tilsammen var det ca 75 
deltakere. Ellers har vi vært nødt 
til å avlyse alle fastsatte renn, også 
B-NM p.g.a snømangel.

Tre andre klubber har også ar
rangert renn i Store-Rugtvedt nå 
på ettervinteren. Det har vært bra 
med trening der når bakken først 
vår i stand.

Småbakkene har bare såvidt 
vært hoppklare, så rekrutteringen 
er det heller dårlig med.

Vi har 2 aktive, Geir Åge Olsen 
og Kent Inge Engvold, som har 
vært med i noen renn og hatt 
brukbare resultater. Geir Åge har 
vært med i tre renn som har vært 
arrangert i Rugtvedt, mens Kent 
Inge har måttet reise avsted for å 
få vært med.

/ forrige blad hadde mitt innlegg av en eller annen grunn falt ut. 
Uvisst av hvilken grunn. Vi får ta det med godt humør og håpe at 
bladet senere vil bli slik som redaksjonen ønsker.

Av de litt eldre hendelser vil jeg takke Marit Halvorsen og Terje 
for arbeidet i 17. maikomiteen i 92.

At bandyruppa har lagt inn årene, foreløpig, er trist, men uten 
is er det vrient å få i gang aktivitet.

Boksegruppa har også i år kommet hjem fra et NM med sølv og 
bronse i kofferten. Vi gratulerer.

A-laget i fotball har fått ny trener som også skal ha markedsfø
ring som arbeidsfelt. På det nåvørende tidspunkt ser det ut til at 
han arbeider godt på sponsorsiden. Jeg opplevde han som en per
sonlighet som vet hva han vil og kan. Vi håper at han klarer å få 
fotballgutta .oppover i divisjonene igjen. PORS (for PORS
GRUNN) bør så absolutt befinne seg i høyere divisjon.

Håndballdamene våre er i landets gjeveste divisjon. Vi kan feire 
et opprykk for Kokki’s jenter. NIFs uttrykk om at topp skaper 
bredde - det kan vi se har skjedd i håndballgruppa i de seinere åre
ne.

Skiavdelingen har gjort en stor innsats for tilrettelegging av 
bakkene for hopperne.

Turngruppa arbeider  fremdeles i medvind Etter mange år under 
Rangna*s håndfaste ledelse har de nå fått en herremann ved roret. W 
Rolf vil nok lose gruppa videre fremover.

Damegruppa har også i disse tider avviklet sin årvisse eldrefest 
på klubbhuset. De er urokkelige i sin iver etter å samle VESSIAS \ 
eldre. De sørger til og med for å hente og ikke minst bringe de el
dre hjem igjen etter arrangementet.

I vinter har det kommet noe sure oppstøt i PD, fra Øssiabeboe- 
re, om fotballavdelingens tanker om å benyttenden kommunale 
Kjølnes til A-lagets kamper. Slike avisinnlegg burde vi egentlig 
vært forskånet for. Jeg kan ikke se at PORSERE noen gang har 
slengt med leppa på samme måte mot dem. Hva leste vi vel ikke i 
fjor om Porselenscupen - jo, håndbollgruppene i PORS og 
Urædd dro lasset sammen, for å få et vellykket arrangement. Vi 
gratulerer dem begge, slik skal til dersom det skal bli topp miljø 
innen idretten.

Idrettsskolen har også i år fått avviklet si ne vinteraktiviteter, 
selv om det ble litt rokering på aktivitetene.

Jeg har nå vært igjennom et års «opplæring» hvor jeg har
Forts, side 3

jobber på felles premisser mot felles 
mål.

Hvordan er så ståa sportslig med
io mars 1993! Treningen for 
A-stallen har pågått fra ca 20. janu
ar, under Gesons innspirerende ledel
se. Godt assistert av vår gamle keeper 
Asbjørn Marthinsen, som er årets 
hjelpeterner, med hovedansvar for 
keeperene. Så langt syntes det meste 
å ha fungert bra. Treninga på den 
svært bra Kjølnes-grusen går med 
fynn og klem. De første treningskam
per er i gang på samme sted, og snart 
er det klart for første treningskamp 
på kabelbanen. Trisdag 30. mars 
1993 reiser laget til Danmark på tre
ningsleir for noen dagers ytterligere 
intensivering. Noen skader strir vi 
fortsatt med, men det er ikke unor
malt i en slik hard oppkjøringsperio- 
de. Vi får håpe at det bedrer seg mot 
seriestart. Det er derfor å håpe at den 
beherskede optimisme som har er 
kommet tilbake i klubben vil føre til 
sportslig framgang på alle plan når 
serien starter i slutten av april. Kjøl
nes Stadion vil være A-lagets hjem- 
mearena i obligatoriske kamper.

Vi ønsker hverandre lykke til i 
1993-sesongen!

Når degraderingen fra 1. divisjon i 
fjor høst var et faktum, er det kan
skje mange som finner del merkelig 
om noen mener at dette kunne opple
ves som en form for befrielse. Slik si
tuasjonen over tid hadde utviklet seg 
var del lite som tilsa at vi kunne vente 
ny framgang for Fotballavdelingen 
s^nerelt, før vi hadde maktel å stabi- 

situasjonen på et nivå som mer 
passet inn med vår hverdag.

Elter en erotisk innsats fra admini
strasjonens side, med formann i spis
sen, tror jeg faktisk vendepunktet 
ko/n allerede tidlig i fjor høst. Da så 
vi elter hvert en viss bedring i den 
økonomiske situasjonen som kom 
under kontroll med streng styring fra 
dag til dag. Videre tror jeg også at 
styrets vedtak om ansettelse av 
markedssjef/manager på heltid i 
form av Geson var riktig. Pr. dags 
dato syntes denne meningen ytterlige
re bekreftet. Denne mannen arbeider 
enormt!

Når vi samtidig også vet at vi til 
tross for nedlrykk, maktet å beholde 

fleste spillerene fra i fjor, også har 
tilgang på nye som vil kjempe om 

\n plass på 1. laget, så er det i dag en 
behersket optimisme å spor. En slik 
framgang er imidlertid helt avhengig 
av at alle ledd i Fotballavdelingen

Lederen .... Forts, fra side 2
prøvd å fange opp mest mulig tegn fra gruppene, slik at vi kan 
legge opp en strategi for fremtiden. Jeg ser vel først frem til en 
eventuell omorganisering. Den burde ikke by på problemer for 
noen av gruppene. Dersom gruppestyrene har studert lovforslage
ne som de er forelagt, så vil de fort oppdage at sola vil lyse like 
godt etter en omorganisering. Det kan sies så enkelt som at grup
pene vil kunne være litt mer egenrådige. De vil bli selvstendig 
økonomiske og juridiske enheter, men I.F. PORS vil fremdesles 
forbli moder’n. Navnebytter vil ikke kunne skje uten hovedfore
ningens samtykke, og det tror jeg ikke noen — 
stemme for.

g 
8
g 
£ >:• 
$: 
S £

£

•g

Fotballavdelingen har som kjent kjempet en nærmest konti
nuerlig kamp med motgang i form av økonomisk krise og dårlig 
sportsilg resultater de siste sesongene. Slikt sliter på alle som føler 
lor og arbeider for klubben og setter sine spor over tid.
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VELKOMMEN
Til EN

Erik Johansen ... Forts, fra side 4TRIVELIG HANDEL

Senteret

Bjørnø. Det gikk ganske bra. 
Kondisjonen var heller dårlig, så 
jeg pustet som en hval i 3. runde.

Det neste stevnet jeg var med på 
var på Ulefoss noe senere. Der

Hvilken idretts-person beundrer 
du mest?
Ole «Lukkøye» Klemetsen, fordi 
han har klart og bli så god nesten 
helt alene.

Hvis du lytter til musikk, hva hø
rer du på?
Rock - gjerne Red hot chilipep- 
pers.

Har du en drøm?
A bli en ener. Nå helt til topps 
innen boksingen.

idrettsforening. For det er jo ikke 
bare i boksegruppa du engasjerer 
deg. Du er jo også med i huskomi- 
teen. Blir du aldri lei?

-Nei, direkte lei blir jeg aldri 
selv om det mange ganger går 
tungt. En evig kamp med økono
mien. Det er meg ubegripelig at 
tiltross for at vi i mange har fått 
fram boksere som er blandt de be
ste i landet, så har vi vanskelig for 
å få publikum på våre stevner. 
Sponsorene står heller ikke i kø. 
Men bevares. Det har vørt en rik 
tid med mange gleder. Ikke minst 
takket være et godt miljø og det 
gode kamerstskapet i gruppa.

-Nei egentlig ikke. Jeg regner 
da med at jeg skal holde på min 
kjære sport i flere år enda. Om ik
ke som leder, så kan jeg hjelpe til 
der det er bruk for meg.

Helge Olsen

-Har ikke tanken på å trekke 
deg tilbake noengang streifet deg?

f

Jr. Landslaget. Vi hadde både 
norges og nordiske mestere. Dette 
kan vi i første rekke takke vår me
get dyktige trener Thor Skarnes 
for.

-Men så i 1978 skjedde det noe.
-Det som skjedde var at Einar 

Nilsen startet egen boksegruppe i 
Sundjordet, og jeg ble med ham 
over dit i 6-7 år før jeg kom til
bake til Pors i 1985. Kan nok godt 
si at jeg av og til angrer på at jeg 
ble med Einar over den gangen, 
men gjort er gjort. Nå er jeg til
bake i Pors, og her kommer jeg til 
å bli.

-For din aktive deltagelse og din 
innsats for boksesporten vet jeg at 
du har mottatt endel utmerkelser.

-Ja, noen er det blitt. Jeg kan 
nevne Pors Diplom, NBF diplom, 
Idrettskretsens diplom, NBF gull
medalje NBF 25 års dommermer- 
ke.

-Hva er det som får en mann til 
å bruke så mye tid på arbeidet i en

Lund ble jo senere juniornorges- 
mester.

-Etter at du avsluttet din aktive 
karriere kom du med i styre og 
jjtll i boksegruppa.
5?Det stemmer det. Jeg kom aller 
først med som hjelpekasserer og 
hjalp til med litt av hvert.

I 1962 tok jeg kretsdommergra- 
den, forøving sommen med Thor 
Skarnes. Vi har begge to NBF’s 25 
års merke.

Så i 1963 ble jeg valgt til for
mann etter Wilhelm Karlsen. I 
denne perioden hadde vi en del 
stevner. Vi benyttet oss mye av 
boksere fra Ålborg alliansen med 
Thorkild Jensen som en meget 
dyktig leder. Et par landskamper 
arrangerte vi også. I 1969 mot 
Danmark og i 71 mot England. På 
dennne tiden og framover helt til 
idag har vi hatt (og har) utrolig 
mange gode boksere. Ja det var 
faktisk slik at Pors hadde halve

Navn: Stig Amundsen
Alder: 19 Cll’

Idrett: Boksing

Hvilken tegne-seriefigur liker du 
best?
Fortiden Billy, fordi jeg er i mili
tæret.
Har du noen gang prøvd dop?

Nei, og ikke vil jeg i framtida 
heller.
Hvis du fikk holde på med noe 
annet enn boksing, hva kunne du 
tenke deg?
Håndball, eller kanskje ameri
kansk fotball (det siste med et 
glis).
Hva synes kjæresten om boksing? 
Hun synes jeg bruker for mye tid 
på det noen ganger, men hun har 
ikke noe imot idretten.
Har du et Uvs-motto?
Nei.
Hva gjør deg forbannet?
Urettferdighet, blind og umoti
vert vold, overgrep mot barn.
Nevn et eksempel på en hverdags
lig glede?
Når klokka nærmer seg 1300, og 
jeg kan reise hjem (Stig avtjener 
verneplikten i Stavern for tiden).

Forts, side 6

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

Hvor lenge har du holdt på med 
boksing?
Jeg begynte seriøst mot slutten av 
1988.
Hva er din favoritt mat-rett? 
Pizza.
Hvorfor valgte du boksing?
Noen av mine kamerater holdt på 
med boksing. Jeg var også litt inn
om Vestsida skole hvor «Beiten» 
holdt på. Fikk lyst til å fortsette 
sammen med kameratene.
Hva er din favoritt drikk?
Villa Farris.

Porsbladet har møtt en av klubbens markante skikkel
ser gjennom mange år, Erik «Danske» Johansen, for å 
få ham til å fortelle litt om sin tid i PORS. Den som kjen
ner Erik vet at når han kommer på gli, så er han ikke lett 
å stoppe. Men det er heller ikke vanskelig å få inntrykk 
av at han virkelig brenner for det han driver med, sitt ar
beide i Pors Boksegruppe strekker seg langt tilbake i ti
den.

-Når kom du for første gang i 
kontakt med Pors Erik?

-I 1953. Inger og jeg var på 
bokselandskamp mellom Dan
mark og Norge i København. Det 
var på den tiden vi hadde begynt å 
snakke om å flytte til Norge. In
ger fortalte meg at han som skulle 
bokse i tungvekt var fra Pors
grunn. Navnet hans var Bjarne 
«Beiten» Olsen. Hun kjente ham 
fra tidligere. Da vi kom til idretts
hallen spurte vi etter den norske 
lagleder for å få snakke med «Bei
ten». Han kom sammen med en 
annen ung bokser som skulle vise 
seg å være Bjarne Lingås fra Kri
stiansand. Han skulle bokse i lett- 
tungvekt ved det samme stevnet. 
Vi fikk en veldig hyggelig prat 
med dem begge, der jeg blant an
net fortalte at jeg trente boksing 
og hadde 4-5 kamper. Beiten lovet 
Inger å ta med en hilsen hjem til 
hennes foreldre. Han ønsket meg 
velkommen på trening i Pors når 
vi flyttet til Norge.

Det tok litt tid før dette ble en 
realitet men i november 1954 var 
vi tilbake i Porsgrunn. Det varte 
ikke lenge før jeg oppsøkte tre
ningslokalet til Porserne som da lå 
på Østsiden. Nermere bestemt i en 
gammel gymsal på Bjørntvedt. 
Det var «Beiten» som ledet trenin
gen. Jeg hadde ikke vært der 
mange gangene før det skulle væ
re et propagandastevne i det gam
le Folkets Hus. Der fikk jeg for
nøyelsen av å bokse mot Reidar

s
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møtte jeg Tore Lund i en kamp 
der jeg nok må innrømme at jeg 
var sjanseløs. Så det ble min si^v 
opptreden som bokser. Tore

1
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(Foto: Ola Næss.)
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det var mindre enn fint lite

avstemming idag ville jeg nok
stemt imot.
Hva gjør du om 5 år?

i

Tilsluttet KL Grossistene A.s, Frivillig kjede av 
spesialvaregrossister i sjokolade, sukkervarer, 

snacks, fastfood og dagligvarer.

Vår meny består av:
<» Snitter • Koldtbord • Varme retter 

• Selskapsmat

Ring 35 55 46 40 
Bringer alle dager - også søndag!

Kroa West A/S
Klyveg. 10, 3900 Porsgrunn

på forhånd. Hitland, forhåndsut- 
tatt til VM skulle også ha Konge
pokalen. Det hadde landslagster- 
ner Gmitruk utbasunert på for
hånd. Landslagsreneren fikk det 
som han ville, med god hjelp. 
Men det var såvidt båten bar for 
politimannen fra Bergen. Jørn fra 
Pors ga favoritten knallhard fig
ht. Dette - den moralske finale i 
71-kilosklassen - var så avgjort 
mesterskapets beste og mest spen
nende kamp. Jørn vant 1. runde, 
Jørn vant 2. runde, men det sto 11 
poengs forskjell, i Hitlands favør 
til slutt. Akkurat det var det bare 
dommerne som skjønte noe av 
Jørn holdt faktisk på å avgjøre til 
sin fordel med en solid treffer som 
rystet Hitland. Men, det var i 
kampens siste sekunder. Hitland 
ble reddet av gong-gongen.
Jørn selv tok nederlaget som en

JK LAU. HAN/EN
Postboks 2753, Kjørbekk - 3702 SKIEN 

KL6R0KKT Telefon 35 59 91 00 - Telefax 35 59 91 01

Stig ... Forts, fra side 5

Hva skal du gjøre nærmest?
Vet ikke, det kommer an på om 
jeg blir tatt ut til EM i september. 
Jeg skal også søke idrettslinjen på 
Porsgrunn videregående skole til 
høsten.
Er du politisk interessert?
Nei, kun litt lokal politikk. Akku
rat nå er det bomsaken som opp
tar meg.
Er du for eller imot EF- medlems
skap?
Jeg har ikke satt meg så grundig 
inn i det, men hvis det var folke-

1

æwo.

mann. Han vant ikke, men han 
markedsførte seg selv på en glim
rende måte. Alle som teller i norsk 
boksing vet nå hva han står for. 
De samme har også en berettiget 
mistanke om at Jørn Johnson 
snart tar over 71-kilostronen.
Undertegnede og fotograf Ola 
Næss hadde gleden av å overvære 
mesterskapet i selskap med Pors- 
boksere og deres ledere - Thor 
Skarnes, Tore Nygaard og Terje 
Hansen. Hyggeligere reiseselskap 
kan ingen ha. Takk for turen, gut
ter. Vi ser allerede frem til neste 
anledning. Da blir det gull 
også.....

Thor Karlsen

Enten så driver jeg på med bok
sing aktivt, eller så er jeg engasjert 
på trenersida.

7o\’o
O O

O O

Stig Amundsen var mærmest. 
Etter tre harde kamper innled
ningsvis, tapte han knappe 16-17 
(poengmaskin) for Tønsbergbok- 
seren Tore Vestvik. Sifrene fortel
ler at Stig bare var en liten treffer 
fra gullmedaljen. Neste gang er 
det Stigs tur.

Marginalt var det også i 51- 
kilosklassen. Morgan Sørensen 
tapte finalen mot trønderen Arne 
Marius Stølan 12-15. Et par tre 
treffere i forskjell, med andre 
ord. Det er jammen ikke mye i en 

^j^mp over 3x3 minutter. Det 
viktigste for Morgan var at han 
her sto frem som en langt tøffere 
og sterkere bokser enn tidligere. 
Fin-fin fremgang. Noe å bygge 
på.
Tommy Aas møtte opp i mesters
kapet med minimal matchtrening, 
men gikk en glimrende kamp inn
ledningsvis. Han utbokset mot
stander Roger Eriksen etter alle 
kunstens regler og vant med sifre
ne 35-6, en av mesterskapets kla
reste poengseire. Men, fortsettel
sen ble ikke like bra. I kampen 
mot Jon Stensby, SP. 09, fikk 
Pors-gutten en tidlig smell og ruti

nerte Thor Skarnes kastet inn 
^fhndkleet og reddet nok sin mann 

fra en vond opplevelse. Lærerikt 
for Tommy, som utvilsomt kom
mer langt sterkere tilbake.

I 71-kilosklassen var bergense
ren Geir Hitland kåret til mester

MEDALJEDBYSS FORPORS^OTiSERNE

w- .

IF Pors kan være stolt av boksegruppa. Stall Skarnes 
står for kvalitet, innsatsen i det nylig avviklede Norges
mesterskapet for seniors i Oslo, er greit eksempel i st må
te. Pors var her representert med fire mann. Alle fikk 
medalje. Det ble sølv til Morgan Sørensen og Stig 
Amundsen, henholdsvis i 51-og 67-kilosklassen og bron
semedalje til Jørn Johnson (71-kilosklassen) og Tommy 
Aas (75-kdosklassen). Prikken over i’en manglet, men 

som manglet.

■ .■

MEDALJEDR YSS: En stolt Pors-promotor, Thor Skarnes, presentere sine tnedaljegutter etler NM i Oslo. Foran Jø9' 

Johnson, Stig Amundsen, Morgan Sørensen. Bak Thor Skarnes og Tommy Aas.
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Kr. 25.000 til Hovedforeningen

Fine, Marit, Jan-Ove, Karin, Torborg og Rolf. (Harriet, Elen og Tullemor var ikke tilstede).

Bjørn Erik

REFLEX

L

CLASS OG FASADE A.S .<•

Drømmen må vel sies å ha blitt virkelighet. Jentene har 
klart det langsiktige målet vi hadde for å nå elitedivisjo
nen (1 div.) allerede et par år før tida. Del kan ikke annet 
enn å gratuleres med det historiske som har skjedd inn
enfor Pors damehånball at vi nå har nådd første divisjo
nen.

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S, 
Pengelotteriet og Lotto

årets 2.divisjon, så må vi vel borti
mot også der ha skrevet norges
historie i og med at vi har gått 
igjennom divisjonen kun med av
givelse av tre poeng, hele syv po
eng foran andrelaget på tabellen. 
Det må også nevnes at vi kun har 
tapt to kamper på de to siste åre
ne.

Vi håper nå at vi kan klare å 
styrke laget på enkelte plasser, det 
ser vi på som nødvendig, for vi er 
vel vitende om at det er et stort ni
våforskjell vi nå vil møte. Styr
king av laget med eksterne spillere 
bør ikke bli stor da vi selv har sto
re talenter som på kort tid vil ut-

Til slutt får vi håpe at vi har gitt 
alle Porsere og andre god pr og 
valuta for pengene ved vår sports
lige innsats. Vi vil også få benytte 
anledningen til å takke alle våre 
sponsorer som har vært med på å 
gjort det mulig for oss å komme 
dit vi nå er.

vikle seg til meget gode spillere 
som vil holde førstedivisjonsstan- 
dard.

Trond A. 
(sekretær)

Arrangementkomiteen ga i år kr. 25 000,- til Hovedforeningen, pengene er øremerket 
lAFbetaling av gjeld.
Disse jentene er viden kjent for å få inn penger på alle tenklige måter, og takk for det! 
Lykke til videre jenter!

iiiIpI

FrUKT - TOBAKK - SJOKOLADE 
DATATIPPING

Drangedalsv. 20, Porsgrunn v. - Tlf. 35 55 58 51

FANTASTISK INNSATS 
o ________ _________

AV HANDBALLJENTENE

Det er mange som skal ha æren 
for at målet er nådd, selvfølgelig 
er det jentene selv som har hove
dæren, men en kan ikke unngå å 
nevne lagets trener og inspirator 
Jens Kåre Aasen (Kokki) som og
så en meget sentral brikke for at vi 
har lykkes. 1 tillegg så har det 
vært et godt apparat rundt det he
le som også skal takkes for innsat
sen.

Pors damehåndball har hatt en 
rask karriere, dette kan slåes fast 
ved at vi har klart å gå fra 5.divi
sjon til 1.divisjon på den korte ti
den av syv sesonger. Når det gjel
der den rent sportslige innsatsen i

(Lclpl

Vi har også to europamestere i ju
nior ved Maren Jørgensen og Me
rethe Ramberg. Øvrige lag lag 
som også har gjort det godt i årets 
serie er B-laget som ble nummer 3 
i 4.divisjon og C-laget som ble 
nummer 3 i 7.divisjon.

Som det kan leses så gror det- 
godt i håndballen, og vi er meget 
trygge på at framtida, da rekrutte
ringa fra egen stall bør være det 
aller beste. Vi tror vi kan vise at vi 
har vår berettigelse blant eliten i 
en av verdens beste håndballna- 
sjoner.

Når det gjelder hånballgruppa 
totalt så må det sies at vi har mye 
å være stolt over, og vi kan nevne 
at både Maren Jørgensen og Rita 
Sønsterød er fast «inventar» på 
Norges ungdomslandslag og bt^- 
ge er tatt ut til VM i Kanada. 
mener vi at det er flere av våre 
spillere som snart bør få mulighe
ten til å representere ungdoms- 
lanslaget. Videre kan vi nevne at 
piker 12 - 14 år har nådd sluttspil
let, Jenter 18 år ble kretsmestere 
da de slo Gjerpen, og det må også 
nevnes at 18 års laget også nådde 
kvartfinalen i NM, der vi desverre 
tapte med ett mål for Larvik.

LEVERER ALT I GLASS
GLASS - DØRER - VINDUER 

NYINNSETTINGER 0G REPARASJONER
Håvundvn. 326, Meen - 3711 Skien

Telefon 35 50 06 80
Telefax 35 50 06 17

Lf
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Noiseless 
Gjør mer
kunden!.
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KLART FOR NY SESONG M INTER ~SPORT

( i

feh TURNGRUPPÅ'
SISTKNVTTl

*

Vestsiden
Trafikksenter

PORSGRUIMD
1V INTERSPORTl

TEXACO

ALT I GARN OG TØY 
TIL BABY

På 
Meieritorvet 

og i 
Down Town

Inneh. Roar S. Knutsen A.S 
Smedgt. 6-8, 3919 Porsgrunn 

Tlf. 3555 3410

med full innsats og stor framgang.
Styret i barne- og ungdomsav

delingen har flg. sammensetning:
Olav Lundsgård, Vest reg t. 5, 

tlf. 0355 7520, formann.
John Lysø, Krokvn. 18, tlf.

03550864.
Elisabeth Magnussen, Flatane

8, Skien, tlf. 03596034

Porsgrunns 
2 

ledende 
sports- 
butikker 

tilbyr 
deg 

riktige 
produkter 

til 
riktige 
priser

I REDUSERT SIDEANTALL I

3900 Porsgunn - Tlf. 35 55 5893 
Inneh.: Karin Fossmo

STØTT VÅRE
ANNONSØRER!

ROLF HANSEN har blitt ny formann i turngruppa etter 
årsmøtet, hjertlig velkommen og lykke til i jobben.

Vår kjære Ragna takket for seg etter mange år som for
mann, styrtet takker for innsatsen og godt samarbeide i alle 
år,

Ingunn Foss har gått inn som ny trener for Mixen. Det 
går kjempefint selv om vi sliter med en lite inspirerende ta
bell til stevnet på Kongsberg 12, og 13. juni, Mixen går tross 
alt bra, vi ønsker oss noen nye aspiranter. Foreldre/barn 
går også bra, det er gledelig at også fedre viser interesse. 
Disse får tilbud om å prøve seg på Mixen fram til somme
ren. Sommertrimmen 92 på Kjølnes gikk bra, og vi prøver 
igjen i år også. Start i slutten av juni, heng med.

Til slutt, Bodø frister med Landsturnstevne i 1994, og 
Frankfurt med Gymnasktrada i 1995. Så her er det bare å 
stå på, husk G YM er GØ V! „. r1 Bjørn-Enk

Med dette nummeret følger 
blankett for medlemskontigent og 
treningsavgift. Vi har satt ned sat
sene fra i fjor, så dette er det ene
ste kravet dere får i år. Betal 
raskt, for vi trenger penger for å 
drive arbeidet. Alle må betale for 
å kunne delta i seriekampene. El
lers håper vi i styret på en sesong

Torill Bord i, Skogvn. 12, tlf. 
03554497

Wilai Olsen, Bjørndalsjordet 
17, tlf. 03 55 6 7 98, kasserer.

Yngve Olsen, Bjørndalsjordet 
17, tlf. 03556798.

Helge Fredriksen, Pors- 
grunnsvn. 343, tlf. 03 55 53 22, 
sekretær.

Styret kommmer sammen ca. 
hver 3 uke, og har mange arbeid
soppgaver med organisering av la
gene, treningsforhold, sponsorer, 
markedsføring, kurs og arrange
menter. Styret ønsker nær kon
takt med lagene, og hvert lag har 
sin egen styrekontakt. Ta gjerne 
kontakt med styret hvis det er noe 
dere trenger hjelp til.

Alle lagene til Pors barne- og ungdomsavdeling er nå 
full trening. Vi som sitter i styret prøver å bli flinkere til 
å drive avdelingen. Et ledd i dette arveidet er å lage 
«SUPPORSERN» i utgave spesiell for våre unge spille
re. Vi satser på å lage 4 nummer i løpet av året.

Det er to grunner til vi har redusert sideantallet i 
dette nr. av PORSBLADET.
For det første har vi en kraftig nedgang i annonse
ne. Mange av våre gamle annonsører har desverre 
sagt nei til å fornye.
Delte kan vi til en viss grad leve med.
Den andre grunnen kan vi derimot ikke leve med, 
nemlig det al tilgangen på stoff er så liten at vi ikke 
greier å fylle det sideantallet vi har hatt til nå.
SKAL VI FORTSATT HA ET MEDLEMSBLAD
I KLUBBEN, MÅ GRUPPENE OG MEDLEM

MENE I KLUBBEN VISE EN HELT ANNEN IN
TERESSE EN DET SOM ER TILFELLE NÅ.

RED.
TIL TROSS FOR LITEN STOFFTILGANG SATSER RE
DAKSJONEN PÅ 4 UTGIVELSER I 1993.
Nr. 1:
Nr. 2:
Nr. 3:
Nr. 4:

I slutten av mai.
ca. 2.7 med frist for innlevering av stoff 21.6.
ca. 17.9 med frist for innlevering av stoff 6.9.
ca. 10.12 med frist for innlevering av stoff 1.12.

Har du stoff du gjerne vil ha med i bladet, så ta kontakt en
ten med Helge Olsen/Bjarne Halvorsen, eller en av gruppe- 
kontaktene.
Adresser og telefonummer finner du på side 3.

i FOTBALLSKOLEN
J Årets fotballskole blir i år arrangert 22.-25. juni på Pors.
/ "'Dette er en fin mulighet til å få utviklet seg som fotballspil

ler, en pangstart på skoleferien, og en god mulighet til å få
) seg nye venner.



DATAUrøNG

Ford på Vallermyrene

Al Gå til

Ht

IKr.

Frukt - Tobakk - Sjokolade 
Aviser - Varme polser.

Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

HUKEN 6 - 3921 PORSGRUNN
Tlf./fax. 35 55 22 75

BJØRNSTAD 
Tlf. 35 55 24 82 
NORDENTORGET 
DOWN TOWN

Lundesgaard, Olav Vestregt. 5 
3919 PORSGRUNN

Butikken i P.P. sentret

MAiR OET GJEL©ER
TRYKKSAKER

Mattelt
Ungdomsbutikken midt i By'n
Tlf. 35 55 20 81 - 3915 Porsgrunn

Pk Wrsgnmns 
OtJ Auto a..s

g|®

blomstersenter

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

Eneforhandler

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆ

Tlf. 35 55 16 32 - 3921 Porsgrunn

«BUSSE»
på Vessia
Tlf. 35 55 17 29

JERNVARER - MALERVARER 

GULV OG VEGGBEKLEDNING.

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
SKIEN Telefoner 35 52 08 63 - 35 52 42 21 SKIEN


