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«Hopp og sprett på Kjølnes»
Se side 6 og 7
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annet enn det du gjør idag, hva
kunne du tenke deg?
Dans.
Nevn et eksempel på hverdags
lig glede?
Når jeg får til ting jeg gjør i
hverdagen, gir det meg glede.
Er du politisk interessert?
Både og.
Er du for eller imot EF?
Imot.
Hva skal du gjøre nærmest?
Hjem, dusje og spise.
Hva gjør du om 5 år?
Forhåpentligvis trener jeg ae
robic.
Intervju av Wenche Bekkely.

fejURNGRUPPA
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Alle barneturnere hadde avslut
ning på klubbhuset 11.5.93. Det
hadde møtt fram 80 barn og like
mange voksne. Det ble vist video
fra juleavslutningen og ifra Eidangerhallen, hvor «foreldre og
barn» partiet vant 1. premie i sin
gruppe. Pokalen står i glasskapet,
selvfølgelig.
Videre ble det servert kaffe og
kaker til de voksne og brus til bar
na. Men høydepunktet var nok en
stor «Fakkel-is» gratis, og med
hilsen fra Diplom-is i Brevik.
Og som seg hør og bør, diplo
mer til alle barna. De som ikke
hadde fravær fikk ekstra premie
for det, i alt 40 stykker. Og til sist
ros til alle barneinstruktørene for
en god jobb denne sesongen!

Bjørn-Erik.

Voksenturnstevne 12-13.6.93 ble
arrangert på Kongsberg. Pors stil
te som vanlig med den største
troppen, 72 deltagere i alt. Vi had
de deltagere i alle tropper. Mixen
startet som alle husker opp for 9
år siden, og de første gutta fikk i
år sitt velfortjente «Gullkors»,
gratulerer.
Noen reiste opp på fredag for å
«gå opp løypa», de andre kom til
treninga som startet på lørdag.
Stevnet var på søndag i strålende
vær og alt gikk bra, til og med for
mixen, utrolig nok.
Nytt av året er at damer og her
rer lå i samme sovesal, slå den!!!
Altså, alt gikk bra og vi møtes
igjen til stevne i Horten juni-94.
GOD SOMMER!
Bjørn-Erik.

lederen
SIER:

Hei igjen alle sammen

Bladet vårt har i den siste tiden hatt en temmelig uregel
messig tilværelse. Av den grunn så kan nok noen av artikle
ne blitt litt foreldet.
Økonomi og ikke minst skatter og avgifter er temaer som
hor vært luftet i massemedia, men flere ganger ikke slik at
idretten kommer heldig ut. Fylkesskattekontoret har gått
ut, etter min mening litt for tidlig, i fylkesavisene. Det er
trist for idrettsbevegelsen at slikt skjer, men la oss håpe at
det ene tilfelle som har kommet i offentlighetens lys blir det
siste i Porsgrunn. Det blir ikke lett å føre regnskaper etter
hvert som det offentlige pålegger våre kassere å følge tildels
vriene forskrifter og veiledninger.

Forretningsutvalget har sendt en søknad til fylkesskatte
kontoret om å betrakte våre særidrettsgrupper som egne avgiftssubjekter.

I 1962 solgte I.F. PORS en parsell av Pors-stadion
gnr. 121, bnr. 1176 til Kjøpmannskreditt, slik at vi fikk noe
egenkapital til reising av klubbhuset. Eiendommen som
Kjøpmannskreditt kjøpte var «gamle klokkesvingen» der
hvor vår grustreningsbane er plassert. Området er på 3711
kvm. og ble i disse dager kjøpt tilbake for det symbolske be
løp kroner EN. Kjøpmannskreditt har ikke fått tillatelse av
det offentlige til å etablere forretningsvirksomhet på eien
dommen - heldigvis for oss. Skjøtet er oversendt til Sorenskriverembede for tinglysning.
Til slutt vil vi håpe at gutta på grassmatta får litt mer
me vin og satt ballen i motstanderens nett. De bør kunne
itggc i toppen av divisjonen sin.

God sommer alle medlemmer og andre lesere.
Jan-Ove.
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Navn:

Kerstin Borgen

Alder: 32 UF

idrett: Tum/aerobic
Hvor lenge har du holdt på
med turn/aerobic?
Jeg begynte når jeg var 10 år.
Nevn din favoritt-mat?
Biff Stroganoff.
Hvorfor valgte du turn?
Det var helt naturlig fordi flere
i mitt nærmiljø begynte med
turn.
Hva er din favoritt-drikk?
Q£oca Cola.
^Hvilken idrettsperson beun
drer du mest?
Bjørn Dæhli.
Hvis du lytter til musikk, hva
hører du på?
Funk, soul-musikk.
Har du en drøm?
Ingen spesielle, kanskje få lov
til å drive med det jeg gjør nå.
Hvilken tegneseriefigur liker
du best?
Blondie.
Har du et livsmotto?
Hvis du har bestemt deg for å
gjøre en ting, gjør det!
Hva gjør deg forbannet?
Urettferdighet.
Hvis du skulle drive med noe
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Redaksjonen
Helge Olsen
Norønnagt. 10,
3920 Porsgrunn
Tlf. 35 5536 75

Bjarne Halvorsen
Rønningvn. 5,
3923 Porsgrunn
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^TURNGRUPPA
J
Ungdommens Landsturnstevne
går av stabelen i slutten av juni.
Pors sender en tropp med ivrige
turnere under ledelse av Anne
Kjersti. Lykke til!
Til slutt noen ord om Utetrimmen. Kjølnes er stedet og vi trener
onsdager fra 19—20. Det er god
deltagelse, men det er plass til
mange flere på matta, så kom
igjen. GYM ER GØY!
God sommer
Bjørn-Erik.
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Fotballgruppa
Finn Morten Steen
Klyveflata 3,
3737 Skien
Tlf. 355924 60
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Turngruppa
Bjørn Eitran
Merdinvn. 23,
3714 Skien
Tlf. 3552 8666
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Håndbaligruppa
Trond Alfredsen
Storgt. 5,
3923 Porsgrunn
Tlf. 3555 8165

Skigruppa
Aud Lindkjenn Olsen
Nybergkrysset 18,
3737 Skien
Tlf. 35595300

Porsbladet
ønsker alle
sine lesere en
god sommer!
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Boksegruppa
Wenche Bekkely
Fredbohavna 24B,
3919 Porsgrunn
Tlf. 35559721

t£

Damegruppa
Mary Gravklev
Håvundvn. 23,
3715 Skien
Tlf. 35526691
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Av Jan Magnussen

Treningskvalitet/treningsmengde/trenerkvalitet/talentpolicy
innen barne og ungdomssiden.
Trenerne (meg selv innkludert)
må ta et stort ansvar for den
sportslige utviklingen de senere
år.
Det er blitt meg fortalt fra seniorstyrets
hold
at
filosofien/målsettingen for 93 se
songen er å komme på beina øko
nomisk. Den sportslige målsetting
har jeg hørt mindre til, men å bli
blandt de 5 beste med A-laget skal
visstnok være akseptabelt.
I så måte er vel Porsfotballen i
rute pr. dato.
Hva med fremtiden? La oss si
at økonomien er bedret betrakte
lig innen sesongen er over? Kan vi
handle oss oppover tabellen?
Mitt svar blir dessverre nei, - Pors
har fortsatt store problemer med
å kunne knytte til seg kvalitetspillere utenfra som kan heve vårt Alagsnivå.
De siste 4—5 år har vi vært
iherdige med å få samarbeid med
klubber rundt oss, fått enkelte av
deres spillere i gutt/junioralder
for å kunne skape A-spillere på
sikt. Spillere i A-laget idag: Knut
Helge,Truls, Roar, Per Kenneth
er eksempler på dette. (Resten av
A-laget er faktisk fra Pors!!??...).
Pål Engseth og Ole Halvor er 2
spillere som vi lot gå, uten å «slite

oss ut» for å beholde dem? Hvor
for? Etter 4—5 seriekamper for
r

A-laget uten de helt store uttellin
ger, står styremedlemmer og «hy
ler etter en spiss» selv om Pål ikke
var stabilt fast i fjor, ville vel tida
vært der i år - en spiller som er
hentet som guttespiller, og som
«selges til Eik» i det han skal inn
på A-laget. Hvor mye koster det
av penger og arbeid å få en erstat
ter, i forhold til det vi får inn for
Pål? Og...hvem kan vi få? Jeg fin
ner ikke noen sterk filosofi i
talentutvikling/arbeidet her. Filo
sofien blir drept av økonomiutA
vikling. La oss derfor ikke være sa
Forts, side 5
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VELKOMMEN
TIL EN
TRIVELIG HANDEL

Senteret

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

KNALLE
TILBUD
HVER;
DAG

PARKERINGS
PLASSER.
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Forts, fra side 4

INNLEGG FRA SIDENE»

Etter noen måneders pusterom fra Porsfotballen, er jeg
av redaksjonen blitt bedt om å komme med noen be
traktninger. Mange med meg har sikkert nytte av slike
pusterom - ikke minst for å få det hele på litt avstand,
samtidig med å se utviklingen fra litt andre vinkler i
glasshuset man før bare har vært inni. Glasshuset i Pors
fotballen er etter mine inntrykk meget gjennomsiktig, og
til tider også avslørende. Mine betraktninger denne gang
begrenser seg imidlertid til å forsøke å «trykke på noen
sko» hva angår.

'""'HkW

Bt

kritiske til eventuelle uteblivelse
av resultater for vårt A-lag i år. Vi
har lagt opp til det selv, og vi(Geson & co.) forsøker å gjøre det
sportslig best mulig ut av en van
skelig situasjon.
Foran Norge - England var jeg
tilstede på N.F.F.s møte. Hvor
dan går utviklingen i Norge og
England, var hovedtemaet med le
gendariske Don Howe som fore
dragsholder og coach.
«Jo tidligere ungdom kan kom
me til de beste trenerne, jo bedre
fotballspillere blir de - tidligst mu
lig!»
Hva kan Pors lære her? Jo, for
søk å ansette trenere i aldersbe•temte
klasser(helt
ned
til
lillegutt/jente) som er best kvalifi
sert! Unngå foreldre som aktivitetsledere! Det er i aldersbestemteklasser barn og ungdom er mest
mottakelig for lærdom! Og...la
de trene så ofte som mulig! Jeg
tror ikke det er sant at Pors' gut
telag i interkretsserien trener 2
ganger pr. uke! Jeg vil ihvertfall
ikke tro det!!! Lillegutter og smågutter(jenter) må trene oftere og
med bedre kvalifiserte trenere!!!
Hvis vårt A-lag i dag består av
ca.80% egen avl, og denne avlen
ikke er god nok for 1. divisjon, så
må vi ha gjort drastiske feil med
^^isse opp gjennom de aldersbeIBhemte klasser i deres spillerutvikling(jeg tar min del av ansvaret se
nere). Det er i ungdomsåra vi også
må skape holdninger om hva som

skal til for å bli fotballspiller på
topplan. Mange spillere har øn
sker og ambisjoner om dette, men
svært få vet hvilke konsekvenser
de må ta for at det skal bli en rea
litet og ikke bare et ønske. Treningshyppighet(trene hver dag minst) og treningskvalitet(de beste
trenerne) er i hvertfall de viktigste
forutsetninger. Hvis guttespillere i
Pors skal tro de blir toppspilllere
med 2 ganger pr. uke, tar alle feil!
Da skaper vi en feil holdning
overfor spillere i sin beste utvik
ling, og er med på å begrense de
res karriere. Da blir holdnigen
slik, når de kommer på et A-lag:
«Jeg kan ikke trene i morgen for
di: jeg skal på jobb - i gebursdag på dugnad - pusse båten/bilen begravelse - sove» osv. Alle unn
skyldninger som kan være både
seriøse og gode nok for ikke å tre
ne, men som er svært begrensende
for utviklingen av fotballspilleren,
når de kommer hver uke. Slike
spillere skal helst ikke spille i en
klubb med ambisjoner om å bli
blant de beste i landet, og gjør det
ikke heller! Jeg gjentar Andreas
Morrisbak's ord til 130 utdanne
de trenere på ovennevnte møte:
«Slutt å tren 5. - 6. og 7. divisjons
lag - de kan trene alene - uten tre
ner. Tren barn og ungdom!» Det
te må også lederene i Telemark og
Pors ta konsekvensen av. Lykke
til videre!!!
Sportslig hilsen
Jan Magnussen (som fortsatt har
Pors som klubben i sitt hjerte)

INTER
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Porsgrunns
2
ledende
sportsbutikker
tilbyr
deg
riktige
produkter
til
riktige
priser
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På
Meieritorvet
og i
Down Town

ALT I GARN OG TØY
TIL BABY

3900 Porsgunn - Tlf. 35 555893
Inneh.: Karin Fossmo
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Ca. 30 stk. var tilstede denne onsdagskvelden.

Tekst: Wenche Bekkely
Foto: Helge Olsen

«Hopp og sprett» under instruksjon av Kerstin Borgen.

Gutta var i mindretall, men stilen var upåklagelig.

Porsbladets utsendte var
på plass under turngruppas sommerarrangement
onsdag 30. juni kl. 1900 på
Kjølnes Stadion. Her sam
les unge og eldre til gratis
sommertrim hver onsdag.
Denne kvelden var det ca.
30 mennesker tilstede,
med hovedvekt av kvin
ner. Arrangementsansvarlige er Turngruppa i Pors,
Porsgrunn kommune og
Porsgrunn Dagblad.Ideen
kommer fra Ragna Lo
rentzen som fikk høre at
andre byer hadde lignende
tiltak for sine innbyggere.
Instruktører er Ragna Lo
rentzen og Kerstin Borgen.
Dette er andre året de hol
der på, og ifjor var oppsluttningen bra med bort
imot 150 mennesker tilste
de. Godt humør er ikke

Ragna gir sine instruksjoner.

påkrevet, men absolutt en
fordel, og vi så mange gla
de mennesker denne kvel
den. Fysisk trening gir så
absolutt et psykisk overs
kudd. Etter sommerferien
starter de opp treningen
Jgjen i august måned. Følg
"med i avisene for ytterlige
re informasjon. Et fint til
tak som de ansvarlige skal
ha all ære av. Lykke til vi
dere!

Godt humør er ikke påkrevet, men absolutt en fordel.

Kroa West A/S

o

Klyveg. 10, 3900 Porsgrunn
o.

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

7o\O

o o
o O

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

JfT LAU. HANIEN
KL5R0HKT

Postboks 2753, Kjørbekk - 3702 SKIEN
Telefon 35 59 91 00 • Telefax 35 59 91 01

Tilsluttet KL Grossistene A.s, Frivillig kjede av
spesialvaregrossister i sjokolade, sukkervarer,
snacks, fastfood og dagligvarer.
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IDRETTENS
VERDIKAMPANJE
Fra Norges Idrettsforbund er idrettslagene bedt om å ta
denne debatten, men hvorfor?
Gjennom idrettslagene skaper
idretten gode og positive opplevel
ser fo mange mennesker uansett
ambisjonsnivå. Verdier som sosi
alt fellesskap, idrettsglede, sunn
og god helse, underholdning og
spenning, og fair play har vært
med på å gjøre idretten til en fol
kebevegelse i Norge. NIFs høyeste
ønske er at idretten også i framti
den skal være en positiv verdiska
per for enkeltmenneske og sam
funn.
Men en økende fokusering på
problemene i idretten (svarte pen
ger, snusk, doping, spiseforstyr
relser osv.) kan føre til at idretten
mister sin troverdighet. Dersom
ikke idretten viser ansvar i forhold
til sine mer eller mindre åpenbare
verdiproblemer, risikerer den å
miste sin brede støtte hos forel-

dre, politikere, sponsorer og of
fentlige myndigheter.
Dermed svekkes også rekrutte
ringen av nye utøvere og nye lede
re -selve livsnerven i idretten som
folkebevegelse.
NIF vil derfor selte fokus på
mange trusler som nå utfordrer
idrettens positive sider. Idretten
trenger en åpen og selvkritisk de
batt om disse problemene. Gjen
nom denne debatten vil NIF for
søke å sette igang en slik debatt
om verdiproblemene i idretten slik andre uttrykker dem.
Det viktigste med debatten er at
idretten gjør opp en mening om
hvilke grunnleggende verdier den
bør bygge sin fremtidige virksom
het på. Dersom idretten har et
klart verdigrunnlag for sin aktivi
tet på alle nivåer - toppidretten,

I.H1OG11FASADE
l.H J1 ITBtø
GLASS
A.S .<•
LEVERER ALT I GLASS
GLASS - DØRER - VINDUER
NYINNSETTINGER OG REPARASJONER
Håvundvn. 326, Meen - 3711 Skien

Telefon 35 50 06 80
Telefax 35 50 06 17

w) -fagkunnskap gir trygghet.

ii?

brddeidretten og barneidretten vil
den kunne nå fremtidens utfor
dringer og trusler på en trygg må
te. Idretten trenger et formulert
verdigrunnlag.
NIF vil diskutere idrettens
verdigrunnlag
på
fremtidige
idrettstinget i 1994. I denne sam
menheng er lagenes og medlem
menes syn og meninger omkring^
sentrale verdispørsmål svært vik^p
tige.
I hovedstyret hadde vi denne
saken til behandling i våres, men
det ble dessverre ikke noe respons
for å ta denne debatten i PORS.
Vi burde se realiteten i øynene og
hoppe på denne debatten.
En kan nevne to problemområ 
der:
1. Idrettslagene har kastet seg
på pengekarusellen. Lederne må
bruke tid på å drive pengeinnsam
ling istedet for idrettsarbeid. Re
sultatet er åpenbart for alle som
tør å se dem i øynene: økende pro
blemer med å rekruttere ledere.
Sviktende lojalitet fra utøvere^.
Stigende mistro til hele idretter^
fra samfunn og næringsliv. Har vi
i PORS et positivt omdømme i
næringslivet, slik at de har interes
se for oss som sponsorområde?
2. Ambisjoner er viktig, men
spesialiseringen må ikke skje for
tidlig. Barn er skapt allsidige.
Barn og ungdom driver idrett for
å utvikle kroppen, mestre utfor
dringer og leke. Den slags blir det
lite av når de alt som 10—12 årin
ger må «velge idrett». Burde vi ik
ke fremdeles satse på idrettskolen?

«5 PA VESSIA»
-Hva synes du om at Pors Fotballgruppe spiller sine kamper på
Kjølnes Stadion?

..

f- ■ •»

Navn: Gunhild
Svar: Det er samme for meg også,
vi er jo i Porsgrunn tross alt.

Navn: Rolf
Svar: Helt galt, etter den investe
ringen de har hatt på Porsbanen.
Det er et Vessia-lag.

/'gW. Navn: Åse Irene
Svar: Det er akkurat det samme
for meg.

1

Noiseless'

Gjør mer
for”*
kunden’

}

Navn: Olav
Svar: Helt fint, kan være med på
å samle Porsgrunn som by.

REFLEX

Navn: Karin
Svar: For meg spiller det ingen
rolle.
Wenche Bekkely

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE

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

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto

Q)
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Jentenes lange vei til
seriestart i 1. divisjon
Hei alle Porse-patrioter. Håndballjentene er i full gang med forbe
redelsene til seriestart 19. september (Gjerpen - Pors). Vi i hånd
ballen har forsøkt å se inn i glasskula for å se på hva som må til for
å kunne stå best mulig rustet til seriestart. Jeg jobbet meg i gjennnom april måned med å lage et opplegg som jeg skulle presentere
for spillerne på spillermøte den 10. mai. Tidlig innså jeg at vi måt
te ha forsterkninger for å klare å øke treningsmengdene uten at
motivasjon og lyst ble borte.
Det er nok av eksperter hvor tre
nerne tror de er best og ferdig ut
lært. Min filosofi er følgende: De
som tror at de er ferdig utlært, er
ferdig som trener og spiller. Jeg
tok kontakt med Torbjørn Klingvall, Georg Andersen og Tore
Paulsen, alle spesialister på sitt
felt. Vi satte oss ned og utarbeidet
et trener-forum hvor alle hadde
sin hovedoppgave å konsentrere
seg om. Torbjørn Klingvall, eller
bedre kjent som «Tobbe» skal bi
stå meg med den tekniske utvik
linga på hver enkelt spiller. Tobbe
er forøvrigt ansatt av det interna
sjonale håndballforbundet med å
utdanne topp-trenere. Videre skal
han ha én økt i uka hele sesongen
med jentene, og bistå meg til tider
med lagledelsen.

Georg Andersen står med hove
dansvar for at hver enkelt skal bli
fra 15 -30% sterkere rent fysisk.
Han startet opp 10. mai med tre
økter pr. uke med et basis-styrke
program. Vi vil komme til å for
andre dette programmet hele ti
den for på den måten å få progre
sjon og målbare resultater.
Tor Paulsen, hvem er det? Jo,

han er en av to drivere av Norsk
Kompetansesenter. Norsk Kom
petansesenter har å gjøre med per
sonlig utvikling av ledere på alle
nivåer i næringslivet. Tor Paulsen
sin oppgave er til enhver tid, gjen
nom hele grunntreningsperioden
og sesongen å arbeide med den
mentale styrken til hver enkelt
spiller og Pors som lag.
Vi har siden 10. mai hatt en gjennomsnittsuke som ser slik ut:
Mandag kl. 2000 - 2200, håndball
+ løp/styrke, tirsdag kl. 1700 1900, håndball, onsdag kl. 0630 0800, håndball, og kl. 1530
løp/styrke, torsdag kl. 1900 2100, håndball, fredag kl. 1730 2000, løp/håndball, lørdag kl.
1100 - , løp/styrke, søndag, enten
formiddag eller kveld er det hånd
ball.

Som dere ser, har vi åtte økter i
snitt pr. uke, men det er uker som
vi er oppe i tretten økter.
Alle ser at det koster mye tid, men
spillerne og jeg er enige om én
ting. Vi vil gjøre det som må til
for at vi skal kunne møte første
divisjon med et lag som har seiers-

Roy Andrés første finter

muligheter i hver eneste kamp. I
skrivende stund så er det atten
jenter som følger opplegget. Syl
ten fra det laget som rykket opp,
samt nyinnmeldte Hilde Busk fra
Gjerpen. Andre spillere er det lite
å prate om før det eventuelt er en
realitet at de spiller for Pors se
songen 1993/94.
Helt til slutt, alle Porsere og andre
håndballinteresserte, følg med i
utviklinga vår. Vi har noe spen^
nende på gang.
™
Jeg(Kokki) og alle håndballjentene vil få ønsket dere alle sammen
en riktig god sommer, og håper vi
sees ved sesongstart.

■M- i
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FIN DEBUT: Roy André Hansen (7) er fotballskoledebutant og slår her
sine første skikkelige finter.

TEXACO

Vestsiden
Trafikksenter
$
■t

På PD/Saga Pors fotballskole for gutter og jenter fra 7 til 13-14
år, var det gledelig mange debu
tanter. En av de - Roy André
Hansen - som her slo sine første
finter. Han greide det godt, synes
vi.
Vi kan vel røpe at Roy André har
lekt seg med fotballen tidligere
både alene og sammen med kom
piser, men dette var hans debut i
skikkelig fotballsammenheng og
®rste opptreden på en fotballsko
le.
- Det er moro, jeg angrer ikke
at jeg meldte meg på, sier han.
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SIESTA FOR VETLE: For Vetle
Wallestad var det siesta. Fornuf
tig, synes vi. Han hadde stått på
som en helt hele dagen og trengte
en pause i tropevartnen...

!

Roy André har også bare lo
vord overfor instruktørene. - De
er flinke, sier han. Men betror og
så samtidig at «det med finter,
pasninger og slikt er greit nok,
men jeg liker nå best å spille
kamp»...

Han fikk anledning til det også da finte økta var over...

Turnfest på Furulund
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PORSGRUND
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Hilsen Jens K.(Kokki) Aasen

Inneh. Roar S. Knutsen A.S
Smedgt. 6-8, 3919 Porsgrunn
Tlf. 35553410

.

i

- Jeg meldte meg også på grunn
av at jeg på fotballskolen fikk an
ledning til å treffe og spille sam
men mange andre gutter på min
alder. Jeg har lært endel også.
Ting som kan være nyttig å ta
med seg.

.• •
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PIKER 12—16 AR: Et utsnitt av de opptredende ifellesoppvisningen pi
ker 12—16 år...

Barneturnstevne i Brevik 5—6.6. Pors stilte med sine jenter i klas
sen 10—12 år og 12—16 år. Disse var riktig flinke og fikk stor ap
plaus. Undertegnede bar Pors'e fana opp og ned i Breviks bratte
gater, og turnerene fulgte godt etter selv om det ble slitsomt for de
aller minste. Men, ei Pors' e jente gir seg som kjent ikke selv ikke i
motbakkene. De starter opp igjen til høsten håper vi. Målet for ne
ste år er nemlig barnestevnet i Drangedal. Takk for innsatsen i det
te semesteret.
Bjørn-Erik.

-

Halvorsen, Jan Henry
Lahellev. 50
3919 PORSGRUNN

DATAT1PP8NG

«BUSSE»
på Vessia
Tlf. 35 55 17 29

' i A, ntlBfflÉA
blomstersenter
q

IPlÅiR OET GÆLOER
TRYKKSAKER
dro
HUKEN 6 - 3921 PORSGRUNN
Tlf./fax. 35 55 22 75

Ford på Vcdlermyrene

Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder
Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

rnKTii-iøiTikmiiw
Butikken i P.P. sentret

□A Porsgrunns
CMS Auto a.s

Matelbj»
Ungdomsbutikken midt i By’n
Tlf. 35 55 20 81 - 3915 Porsgrunn

JERNVARER - MALERVARER

GULV

BJØRNSTAD
Tlf. 35 55 24 82
NORDENTORGET
DOWN TOWN

Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

OG VEGGBEKLEDNING

Gå til

SSGBim É
Tlf. 35 55 16 32 - 3921 Porsgrunn

/ toppform
føler den seg som bnjker GRUDES!
Stikk innom og orienter Dem om det
nye og fesrelige i GRUDEKLÆR

Hl

Eneforhandler
Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr

SKIEN Telefoner 35 52 08 63 - 35 52 42 2) SKIEN

