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Så må Pors ta nok et år i 2. divisjon. La oss da håpe at disse spillerne har litt mer tur enn tilfellet var på Raufoss i går. Bak fra venstre: 
Roy Martinsen, Per Dahl, Svein Halvorsen, Ragnar Numme, Kjell Gundersen, Reidar Flaa, Arild Weholt, Asbjørn Martinsen, Kai 
Gulliksen, Kjell Madsen, Jørn Frønes, Ivar Kristiansen, Svein Barth. Sittende: Bernt P. Jørgensen, Idar Marcussen, Jan Magnussen, 
Tom Evensen, John E. Odden, Reidar Ringbakken, Thor Skarnes.   . A



Unnlot å blåse

Raufoss-rep.:
Trygve Sundbø og 
Knut Snare (foto)

De kom på banen, rundspilte 
sine motstandere etter alle kuns
tens regler. Gjorde hjemmelaget 
til statister og var fullstendig do
minerende i alle spillets faser. En 
tre-fire måls ledelse etter derme 
omgangen kunne ingen sagt noe

Desperat lag
oppstilling
I visshet om at de måtte score 

tre mål for å rykke opp, Kom Pors 
på banen med en desperat lag
oppstilling i 2. omgang. Tre mann 
i forsvar, to på midtbanen og de 
resterende fem i angrep.

Raufoss (VG) — (Raut oss—Pors 2—2) — lo annullerte 
mål. to stolpeskudd, ett opplagt straffespark som ikke ble 
dømt, et utall av soleklare målsjanser, pluss det mar
kerte overtaket i kampen. Dette var fasiten til Pors — 
laget som i dag kan karakteriseres som Norges uheldigste 
— i gårsdagens kvalifiseringskamp mot Raufoss.

Det førte til klare sjanser på 
begge sider av banen i omgangens 
forstc halvdel. Men så kom Pors. 
Da alle var sikre på Kaufoss-tri- 
iimf, scoret de først ett mål. Like 
etter var det andre et faktum. 
Pors hadde så 15 minutter å av
gjøre kampen (il sin fordel.

Et stolpeskudd gav ingen resul
tater, men da Rolf Nilsen klart 
ble felt innenfor 16 meteren, var 
man ikke i tvil. Pors ville greie 
det.

som helst på. Isteden ledet altså 
Raufoss 2-0 Et fantastisk resul
tat etter hva som skjedde i den 
omgangen. Men dommer Rolf Nyhus unn

lot å blåse. I et øyeblikk da selv 
Raufoss-forsvarerne så smått 
hadde begynt å tusle utenfor stre
ken for at straffet skulle tas. av
gjorde dommeren at ballen skulle 
spilles fra mål.

Pors-laget hadde i denne om
gangen tatt alle sjanser, egentlig 
hadde dc lykkes, men en mennes
kelig feilt skapte den endelige kli- Ballen daler ned i Pors-målet fra 35 meters hold. Kai Gulliksen hopper fortvilet, keeper Weholdt 
p'akS • 11 dia<r t' ^stSode d lffCn * er skjult bak stangen, og Johnny Bekkelien løfter hendene. Målscorer Rolf Nereng var for langt 

' ' unna til å komme med på bildet.



ETTER TRAKTET VILT

Arild Weholdt synker ned: — Hvordan kunne jeg ...

[/v y/øtcrii/, awij JYO/o/ti/, utu uuruoc/t.. */i 
John Mair (halvt skjult). De fatter det

■ etter 
mann

skap. I begynnelsen trodde de 
nesten ikke det var sant.

Rolf Nilsen ble felt, og det trodde 
de fleste andre på banen at resul
tatet også skulle bli?

NYHUS: — Jeg dommer aldri 
straffe hvis jeg ikke er hundre 
prosent sikker. Og det var jeg 
ikke i dette tilfellet’.

verkeri et par minutter 
kampen, våknet Raufoss’ :

goalen var en ren forsvarstabbe, 
gjorde ikke saken bedre:

— Jeg skjønner ikke hva '< Vår
herre > har imot meg, ytret den 
meget skuffede keeperen da 
kampen var over og slaget tapt.

— Nå har jeg spilt stabilt i 
mange kamper, så kommer en 
slik kjempebommert. En slik 
tabbe skjer bare hvert 15. år for 
en normalt god keeper. Hvorfor 
i all verden skulle den komme i 
dag.

Og episoden skjedde slik: Rolf 
Ner eng — Raufoss’ ving forte 
ballen langs sidelinjen i trengt 
posisjon.

Ja, den gode Nereng var så 
trengt at, han måtte ekspedere 
innlegget lenge før han nådde 
dødlinjen. Og fra ca, 35 meters

RAUFOSS (VG) — Gutter, vi 
er i 1. divisjon. Johnny Bekke
lien klor seg i hodet. Etter å ha 
blitt rundspilt så ettertrykkelig 
fatter han det nesten ikke.

At ballen er rund, vet alle. 
Men det får være måte på! Ma
ken til flaks skal man lete lenge 
etter.

Og Raufoss-guttcnc hadde ikke 
noe imot denne gavepakken. De 
har kjempet for 1. divisjon i en 
årrekke — uten å lykkes. Til
bakeslagene gjennom alle år ble 
oppveiet i løpet av 2x45 minutter 
på Raufoss Stadion i går. Da tok 
de igjen for alle skuffelser, alle 
nederlag.

Først da ammunisjonsfabrik
kens utsendte smelte til med fyr-

F. v.: Erik Osteng. Rolf Nereng, Ola Vildåsen, Johnny Bekkelien, 
John Mair (halvt skjult). De fatter det ikke...

DE FATTER DET IKKE’

Ikke målscorercn
VG: — Hva med det andre 

Pors-målet?
NYHUS: — Jeg annullerte må

let fordi cn Pors-spiller angrep 
keeperen. •

VG: — Men keeperen lå med 
ryggen til ballen og Pors-angri- 
peren gjorde bare sitt beste for å 
få falt i ballen, hvilket han 
greide.

— HVA HAR DOMMER ROLF NYHUS
„VÅRHERRE”
IMOT MEG?

.A'
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Dommer Rolf Nyhus.

VG: — Det var altså ingen for
seelse?

NYHUS: — Som sagt, jeg var 
ikke helt sikker.

I de to første tilfellene er un
dertegnede helt enig med dom
meren. Ved den første annullerin- 
gen var forseelsen klar nok, og 
ved annullering nummer to gikk 
Idar Marcussen unødig på keepe
ren. Han hadde ingen sjanse til å 
få ballen, men i iveren begikk han 

altså feilen. Det var utvilsomt 
synd, fordi målet hadde blitt god
kjent uten hans «inntreden».

I den episoden hvor Rolf Nilsen 
ble felt, derimot, deler vi ikke 
dommerens syn. Enhver kunne se 
at Nilsen ble felt og ballen rullet 
videre uten å bli rørt av forsva
reren.

For øvrig tilføyer vi at dommer 
Rolf Nyhus dømte cn uhyre van
skelig kamp og gjorde etter vår 
mening ikke andre alvorlige feil, 
enn nettopp dette straffesparket.Raufoss (VG) — Fortvilelse er et mildt uttrykk for 

det målvakten til Pors, Arild Weholdt følte, etter å 
ha begått årets keepertabbe. En tabbe som gav Rau
foss en høyst ufortjent 1—0 ledelse, et uhell som 
skulle vise seg å koste plassen i vår fornemste serie 
neste år. —

At også den andre Raufoss- hold går det løse innlegget over 
' forsvarerne, over Arild Weholdt 

og direkte i mål.
Man kan ikke skylde på solen, 

den kom fra en annen kant. Ei 
heller noen som helst slags skru 
på ballen. Målet kom som et ut
slag av en total feilberegning, 
fra den ellers så gode Pors- 
keeperen.

— Jeg var for sikker på å ta 
ballen, hadde jeg tatt vanlige 
forholdsregler ville det aldri 
skjedd, mente Weholdt.

Det andre målet var ikke fullt 
så ille, men langt unna var det 
ikke. En forsvarer sender en ball 
utover som Johnny Bekkelien 
snapper opp. Raufoss-spissen 
sender så ballen til sin kollega 
John Mair som dundrer ballen 
inn fra et par meters hold.

NYHUS: — Greit nok, han 
gjorde ingen feil, men like før 
hadde en annen Pors-angriper 
gått på keeperen istedenfor bal
len. Det var på ham jeg blåste.

- Pors ville ha straffe da

RAUFOSS (VG) — Dommer 
Rolf Nyhus var uten tvil det 
mest ettertraktede viltet etter 
gårsdagens oppgjør på Raufoss 
stadion. Ja. enkelte Pors-tilhen- 
gere var så ivrige etter å demon
strere sin mening om dommeren 
at de slapp ut luften i bildekkene 
hans. Og den gode dommeren 
hadde da også cn del å svare 
for:

VG: Hvorfor annullerte du det 
første Pors-målet?

NYHUS: — Jeg blåste for ob
struksjon på en Pors-spiller, 
var overhodet ikke i tvil om av
gjørelsen.



BURDE 
HAT1

2 STRAFFE
SPARK MOT 
\ RAUFOSS

PORS SNYTT FOR 1. DIVISJON

Pors blir fortsatt å finne i 2. divisjon, mens Raufoss blir en av de 12 klubber 
\ som skal utgjøre den nye 1. divisjon neste år. Pors oppnådde bare 2-2 på Raufoss 
| i går, og det var ikke nok. Det måtte ha blitt seier for opprykk. Det er likevel 
/ ingen tvil om at Pors burde ha vunnet, bl.a. ble laget snytt for to straffespark.

Dette bildet viser situasjonen umiddelbart etter at Raufoss har gått opp til 2-0.
Se sporten



Makan til

Raufoss-salutten burde ha
drønnet for porserne

fZZZZzZZZ^S-./

Men Raufoss drakk chamr

hele 
bort

Slutt for i år. Kjell Gunder
sen rusler nedslått av banen 
på Raufoss — —.

RAUFOSS
De spilte sin beste kamp på år 

og dag. De spilte motstanderen 
trill rundt i samfulle 90 minut
ter.

VARDEN-RAPPORT VED 
VÅR UTSENDTE MEDAR
BEIDER JOHNO - SE 
SPORTEN.

ingen 
engang

gørr uflaks!

k

Men de gråt etterpå. De var 
alle sammen dypt fortvilet. To 
straffespark skulle de hatt. To 
selvmål laget de. Dessuten fikk 
de en scoring feilaktig annulert.

De raste mot dommeren med 
grunn. De hadde fortjent å 
vinne. De hadde fortjent å ryk
ke opp etter denne innsatsen.

Til og med Raufoss egen fot
ballformann Eilert Bekkelund sa 
det. i Pars-garderober etter kam
pen:

— Vi var heldige i dag. Ingen

Humøret på nullpunktet — eller langt under i garderoben etterpå. 
Her Kjell Gundersen, Jan Magnussen og Svein Halvorsen. Stemnin

gen taler for seg.

Hg. Vi har 
norsk toppfotball.

Skal Raufoss ha forhåpninger 
om å bli værende i J. divisjon, 
må laget vise langt andre takter 
enn det gjorde mot Pors. I to 
omganger ble de fullstendig 
rundspilt. Forsvaret fikk imid
lertid bevist at det står for en 
stoyt. Det samme gjelder keeper 
Ame Ørbeck. Utenom disse var 
det uhyre syltynt det hjemmela
get presterte. Men så motte de 
da også et lag som var innstilt 
på å vinne. Hvilket Raufoss på 
ingen måte var skyld i at de 
ikke gjorde.

f

— Vi har mott både Fredrik- \ 
stad og Hamkam i cupen i år. 
Ingen av dem imponerte synder- 

ingen respekt for
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— Makan til gørr 
uflaks! Her scorer vi sak
tens alle fire målene, og 
enda går vi ikke opp —.

Mild fortvilelse og for
ståelig bitterhet slo ut i 
en opprørsk Pors-garde- 
robe etter den topp-dra- 
matiske kvali-thrilleren 
på Raufoss i går, der 
ammunisjonslaget med et 
nødskrik rodde i land 2-2 
og avanserte til toppse- 
rien med ellevill begeist
ring og drønnende salutt.

Gledessalutten skulle 
bare vært Pors til del 
denne gang. Porsgrunns- 
laget dominerte nær sagt 

kampen, forærte 
to mål og burde 

selv ha scoret både fire 
og fem ganger. Dessuten 
ble porserne regelrett 
snytt for opplagt straffe
spark i sluttminuttene.

!■»■■■

kunne sagt noe på om dere had
de vunnet.

Det var ingen som motsa 
ham. Ikke engang hans egne 
spillere. De kunne ikke huske 
sist noen over spilte dem i en 
slik grad på hjemmebane:

— Utvilsomt det beste laget vi 
har mott denne sesongen.

Raufoss jublet imidlertid — og 
drakk champagne. Det er seks 
år siden laget var i hovedserien. 
Og opprykningen ble denne 
gang, æret med salutt fra ammu
nisjonsfabrikken. Forrige gang 
de var oppe, ble det med den 
ene sesongen. Nå er alle sam
men innstilt på å bli.

Jhonny Bekkclien spilte sin si
ste kamp for klubben. Han sa:
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RAUFOSS
En soleklar hands av en Rau- 

foss-forsvarer på målstreken i 
første omgang. En regelrett 
felling av Pors’ høyreving Rolf 
Nilsen i straffefeltet i slutten 
av kampen. Ingen var i tvil om

skulle blåse. Jeg var bomsikker 
på at han ville dømme straffe
spark.

Det gjorde altså ikke Rolf 
Nyhus. Hadde han dømt, ville 
Pors etter all sannsynlighet ha 
vunnet kampen 3—2, og dermed 
rykket opp i 1. divisjon på be
kostning av hjemmelaget.

Fortvilte Pors-spillere spurte 
i garderoben etterpå:

— Torde han ikke 
straffespark ?

ifili mifé

Raufoss-forsvareren bokset bal
len bort fra mållinjen med høy
re hånd?

— Noe slik så jeg overhodet 
ikke.

— Men fellingen var De opp
merksom på?

— Ja, og grunnen til at jeg 
lot spillet fortsette, var at jeg 
tvilte sterkt på at forseelsen 
kvalifiserte til straffespark. 
Skal jeg dømme straffespark, 
så skal det overhodet ikke være

Fra våre utsendte medarbeidere
ARE BORGIR og 
ARNE PEDERSEN (foto)

tvil i min sjel. Det var det den
ne gangen.

Pors’ høyreving Rolf Nilsen 
var spilleren som ble felt. Han 
forteller:

— Jeg forserte meg fram 
inne i Raufoss’ straffefelt. Jeg 
så Raufoss-spilleren komme 
mot meg fra venstre. Han kom 
for sent til å ta ballen, og tok i 
stedet meg idet jeg skulle gå 
forbi ham. Jeg lå bare på bak
ken og ventet på at dommeren

at begge deler kvalifiserte til 
straffespark. Ingen bortsett fra 
dommeren Rolf Nyhus. Han re
agerte overhodet ikke.

— Hvorfor, Nyhus ?
— For det første så jeg over

hodet ikke noe hands i Raufoss- 
forsvaret.

— Kunne De ved anledningen 
være dekket?

— Nei jeg hadde den fulle 
oversikt.

— Likevel så De ikke at
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Her bokser Raufoss-backen ballen ut. — Ikke hands, sa Nyhus
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Jan Magnussen sendte ballen i 
nettet. Jeg var overhodet ikke 
skyld i at han ble liggende på 
bakken. Det var de to Raufoss- 
forsvarerne som stengte ham — 
og meg. En av dem tråkket til

og med på ham mens han lå på 
bakken.

Arne Ørbeck forteller:
— Jeg kan ikke med sikker

het si hva som skjedde. Alt gikk 
så fort. Jeg ble i hvert fall hind-

RAUFOSS
I det 25. minutt scoret Pors 

sitt første mål på Raufoss i går. 
Scoringen annullerte Nyhus på 
grunn av angrep på keeperen 
Arne Ørbeck. Han mente Pors’

11 r ,
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ret, det er jeg sikker på. Hvem 
som gjorde det, kan jeg imidler
tid ikke med sikkerhet si. Den 
som var nærmest meg, var i 
hvert fall en Pors-spiller.
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Her scorer Pors.
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Idar Marcussen holdt Raufoss- 
keeperen nede.

Her forteller Marcussen selv 
hva som skjedde:

— Jeg ble dyttet over Ørbeck 
av to Raufoss-forsvarere like for

/. 10
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Angrep på keeper, sa Nyhus



Pors-
jumorene:

år, men det blir mest innlegg. 
Det er blitt hans spesialitet. Han 
la inn ti1 begge scoringene mot 
Tistedalen, bare det forteller en- 
del.

— Jeg synes kombinasjonen 
Bandy—Fotball er god, sier 
han, men det er fotball jeg sat
ser på.

Vi sier tvi-tvi for Brede & 
Co., og håper at det blir en vel
spilt kamp på Vestsiden til søn
dag.

rettere sagt keeper Runar We- 
holt reddet det. Trener Einar 
Gundersen mener at rutinen 
som de hentet i Norway Cup, 
hvor Pors tapte knepent for 
Consett Juniors, kommer godt 
med til kampen søndag. — Fina
leplass er målet, sier Jeisen, og 
legger til at i Tistedalen høstet 
guttene applaus for spillet de 
presterte.

Jørn Hansen er et lite pro
blem for Pors-ledelsen. Han er

egentlig fast på A-laget, men 
han blir nok «løslatt» til junior
laget søndag.

— For meg betyr det en del å 
gjøre god figur på juniorlaget. 
Det er tross alt en landskamp 
igjen i år også, sier Jørn selv.

Brede Halvorsen, 15, er blant 
de yngste på laget, men likevel 
har han spilt de fleste junior- 
kampene i år. Brede er faktisk i 
den situasjon at han både kan 
bli kretsmester i junior og gut-

teklassen. Men dette gjelder 
ikke bare han. Espen Gundersen 
og Agnar Vee-Haugen er i sam
me stilling.

— Jeg trener to ganger i uka, 
pluss 2 kamper, sier Brede, så 
det blir ganske hardt, men jeg 
liker det.

Brede kan fortelle at ca. halve 
juniorlaget går ut neste år, så 
det er i år vi må gjøre det sier 
han, og håper og tror på seier.

Brede har scoret mange mål I

Det hjalp ingen ting at Tiste
dalen hadde vunnet Norway 
Cup før i år, heller ikke at de 
har scoret 11G mål denne seson
gen, ei heller at de har to faste 
landslagsspillere i juniors. Pors 
slo dem likevel.

Etter Rune

, x.cu. faktisk 4
' landslagsaktuelle folk. Jørn 

Hansen, midtstopper og lagkap
tein på landslaget. Agnar Vee-

■ Haugen, 16, er tatt ut til gutte- 
I landslagstrening. Her var også 

Espen Gundersen, 16, tatt ut, 
men måtte melde forfall. Brede 
ble også nevnt i denne sammen
heng, at han skal på guttelands- 
lags-samling i bandy til vinte
ren. Men det er ikke enkeltper
sonene som dominerer dette la
get, men jevnheten og det betyr 
meget. Derfor, mener mange, er 
det fordi dette laget er så godt. 
Og de samme røstene mener at 
om 4—5 år er Pors igjen i topp
divisjonen, bare dette laget får 
modnet seg.

Senest tirsdag spilte et redu
sert juniorlag mot A-laget. En 

j liten match som var ment som 
i finpuss foran semifinalen på 
! Vestsiden til søndag. Resultatet 
j ble 2—1 i A-lagets favør. Etter 
j ledelse 1—0 til den yngre garde. 
I Bl. a. brente A-laget straffe, eller

Frones fine 
scoring i begynnelsen av 2. om
gang og Espen Gundersens gode 
heading like etter, var seieren 
sikret. Og det beste laget vant. 
Ingen tvil om det. Einar «Jei
sen» Gundersen har virkelig lært 
dette laget å spille fotball. Sam
me laget ble like før kvartfina
len Telemarksmestere ved å slå 
Odd 1—0. Og det er ikke slutt 
ennå.

— Vi tar finalen og, sier Jei-, 
sen, som kan fortelle at det er 
tjue år siden Pors har hatt juni- 

| orlag i semifinalen.
j Dette laget, har 

j folk.
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TA 9 Runar Pedersen
Pors »ok etter all sannsynlig

het farvei med 3. divisjon på

forhånd, men fikk til gjengjeld 
90 minutters god underhold
ning. Det begynte så uheldig 
som vel mulig for gjestene. Ulf 
Moen hadde tilsynelatende alt 
under kontroll da han skulle 
lempe ballen ut av faresonen 
etter et mislykket Pors-angrep, 
men halvbommet og serverte i

ustePor
___________■_______________■

dødballsit nasjonene, så Per Wil
liam og Idar fikk regjere 
temmelig fritt i høyden. Det 
resulterte i en rekke kjempetil
bud, og altså også uttelling.

Selv om Storm aldri var villig 
til a gi opp, ble publikum snytl 
for den spenningen og drama
tikken som var ventet på

ikke er sa sikre på vil noye seg 
med smulene i 2. divisjon. Det 
favorittstempelet som mange 
trodde ville gripe forstyrrende 
inn i et til dels urutinert lag, tok 
Pors vare på med sa suveren 
kontroll at neppe noen lenger 
frykter sammmenbrudd i de to 
siste kampene, mot Åssiden 
borte og Drafn hjemme.

,,De blå” var sine motstan
dere overlegne i alle, spillets 
faser, såvel, taktisk som i tempo 
og teknikk, og selv om Storm 
en stakket stund fikk nytt håp 
da Rune Odden banket inn 
utlikningen i det 1 6. minutt, var

del egentlig aldri tvil. Pors- 
angrepene rullet uopphørlig 
mot Olav Ringdal, som hadde 
en oppgave ingen misunte ham. 
og det skulle bare gå fire 
minutter for bobla sprakk. Per 
William Nilsen ,.hang” i lufta 
ved den bakerste stolpen og 
ventet pa klars corner, og da 
bballlen kom akkurat der den 
skulle, var del ingenting Ringdal 
eller backene kunne gjøre. 
Scoringen understreket Pors- 
overlegenheten i lufta .over hele 
banen. Tor Magne Knutsen, den 
eneste fullblods hodespilleren i 
Slorm-forsvaret, ble effektivt 
markert av Kompalla ved alle

Halvorsen 11 minutter for 
Pål Askedalen. Storm: Tom 
Rune Arnesen 6 minutter 
for Roger Steen.

Gult kort: Espen Gunder
sen, Pors og Bernt Kåre 
Nilsen, Storm.

Dommer: Reidar Magnus* 
sen, Borgar. Gjorde sine feil, 
men kom alt i alt bra fra 
kampen.

Tilskuere: 4000.

sleden en onskepasning til Idar, 
som fra 12-14 meter så 
åpningen og satte ballen vel plas
sert opp i det høyre hjørnet 
uten at Ringdal rakk å løfte en 
finger. Vi tror likevel ikke 
Storm hadde klart å endre 
kampens karakter selv om laget

Q OVER TIL SIDE 14

Vestsiden lørdag — og like 
viktig: man er i ferd med a få 
fram et mannskap som vi slett

Pors—Storm 3—1 (2—1)
Scoringer: 6 minutter 1—0 

Idar Markussen, 16 minutter 
1—1 Rune Odden, 20 
minutter 2—1 Per William 
Nilsen, 48 minutter 3—1 
Idar Markussen.

Utskiftinger: Pors: Tom 
Evensen 12 minutter for 
Morten Tollefsen, Brede
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Velkommen til 2. divi
sjon, PORS — sa en fot- 
balltilhenger fra Skien - 
da Vestsidenklubben 
lørdag hadde avfeiet 
Storm med klare 3-1 i 
«serie-finalen» på Pors 
stadion. Nå er ikke Idar 
Markussen & Co allerede 
klar for 2. divisjons-spill 
fra neste sesong - ennå 
gjenstår det to serie-om- 
ganger og mye kan fak
tisk skje i innspurten. Vi 
tror imidlertid neppe at 
Pors lar denne sjansen 
går fra seg, nå ligger 
ihvertfall Storm foreføbig

2 poeng bak på tabelfc ?. 
og det første trinn-; er 
tatt. Et viktig sådant - nå 
gjelder det b< å
falle ned igjen fra 
gen». Pors har igcur- ,■ ■
den (i Drammen' 
avslutter tv: •• ■
Vestsiden mot <•■■■, - 
dag 1. oktober. St 
derimot skal møte ørn 
(på Kleiva) c.A, .
(borte), Nornwlt 
dette ikke innebcvr- noen 
paeng-tap før vare 
men som sag?. Det her 
skjedd gar^ke svc.\,- 
undre ; fotball-verden 
tjdligere og vi r i? ..... 
ting for gitt -- før serien 
ferdigspilt og 18 
ganger ført opp r.- / sb; /• 
tabellen i 3. divfc 
Østland/S ø nd re.

Storm var lørdag 
stor besvikelse - det i 
store perioder faktss/ 
rundspilt av et mesp. 
aggressivt Pors-mant •- 
skap. Vi skal være de 
første til å slå fast at Po? ■ 
gevinsten -burde -;• 
mye større, la oss si mis 
5-1, ja, kanskje også 
nå mere. Storm hadde 
utenom scoringen bare 
2-3 heller små sjansen i 
løpet av 90 min.

Det var klasseforskjell 
mellom de to lag. Pors 
stilte opp med det beste 
grunnlaget mens Ston.:< 
var i angreps-posisjci , 
noe som tydelig ikke 
Morten Larsens elevo • 
klarte å1 mestre. Storm 
har ligget på tabell
toppen fra tidlig i vår<<. 
merket allerede mot 
Jerv hjemme på Kleiva i 
forrige serie-omgana -

Cb r Por»-før ■■ 
to Storm-gv 
liten eller h 
bakfra, 
største i-?’,:'.'

Pors kjør 
hele sitt c '■ 
ster -

* • get fmk og lr. 
Markussen,. ma 
være é-Ju-..$ c:--
Ste .j;? /: ;• --
utenom to perfekte sco
ringer Sd h-^r?
flere store sjeføser og 
jobbet ■

■ 90 spill . .
— .• 
f*kv;
ges til at S

■

motivering bør man ha i I
,c: ;■ 

det er- kamper av 
mindre bc?tvj 
mot' lag s'.)m j 
nedre t'' ■ / . ■ ' .
PORS «FLY3NG
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Pors tre misfitatter fra ®iap°BM>mbeii
W SILAilPi

E< E EI 7E IEEKL E7 E7 Ml
Av ROLF NER ENG og 
TERJE ENGH (foto)

^eserve^s eSaflgj
For VIF bie det reservenes 

dag. Tor Reidar Brekke kom 
inn for Kjell Jørgensen og he
adet inn utligningsmålet bare 
tre minutter før full tid. Lars 
Petter Røyse kom inn for 
Yngve Andersen og klarte 
med to spark på ballen mer 
enn noen annen klarte på 120 
minutter med sine to mal, det 
siste på et kjcmpeskudd i vin
kelen.

BISLETT VIF—PORS 
5—2 e.o. (2—2). Å være 
engasjert i Vålerengen 

! ma være snarveien til 
magesår. I går hadde 
laget «griseflaks» som 
kom seg helskinnet 
gjennom de to ordinære 
omgangene. Ingen kun
ne sagt noe om Pors 
hadde ledet minst 4—0 
ved pause, men heldig
vis var «Gubben sjøl» 
Geir Karlsen oppmerk
som på at ferien er 
over. Det virket ikke 
slik på en del andre.

Pors viste seg som et tek
nisk godt lag og utekjempet 
VIF i lange perioder, og selv 
når kreftene tok slutt viste de 
seg like seiglivet som en gam
mel hankatt. Noe oppgitt ble 
de forståelig nok også over 
dommer Bjørn Johansen etter 
hvert. Maken til gjennomført 
hjemmedømming går det hel
digvis lenge mellom hver 
gang vi opplever. VIF-guttene 
kunne tillate seg alt, mens 
han klarte å gi tre Pors-spille- 
re gule kort og i tillegg fikk de 
treneren utvist for dirigering.

De slapp med forskrekkel
sen, og positivt er det jo at de 
skaper spenning, men for 
Joar Hoff og hans «medspille
re» måtte kampen arte seg 
som det reneste mareritt.

— Innerst inne var jeg ly
nende forbannet i pausen, 
men grep det i meg og forsøk
te i stedet å snakke i en rolig 
tone i stedet for å rive ned 
veggene. Jeg justerte noe 
med visse flytninger av spil
lerne og vi kom jo sterkere et
ter hvert, men det går alt for 
lang tid før spillerne begyn
ner å kjempe. Det må vi rette 
på til serien. Dessuten gir jeg 
all honnør til Pors — det var 
eg godt lag med mange dykti
ge spillere, sa Joar Hoff til 
VG etterpå.

Vi forstår hans følelser og 
deler hans beskrivelse av 
Pors. De holdt følge med VIF 
i 90 minutter. I ekstraomgan
gene var de sjanseløse. Det er 
en naturlig utvikling, men 
mye tydet også på at tre
ningsgrunnlaget i VIF er bra, 
så da gjenstår konsentrasjo
nen og viljen til å kiempe. 
kjempe. En liten prat pa kam
merset blir det nok foran Mos- 
se-kampen mandag.
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Porslaget som fra neste sesong spiller i 2. divisjon. Bakfra venstre: Anders 
Fægri (trener) Per Erik Kompalla, Jan Magnussen, Morten Tollefsen, Per 
W. Nilsen, Runar Weholt, Brede Halvorsen, Idar Markussen og Finn Morten

F

Steen. Foran fra venstre: Rolf Svennungsen, Lars B. Waage, Rune Frønes, 
Espen Gundersen, Terje Bråthen, Bernt Johannessen, Tom Evensen og 
Tom-Pauteerh------ ---------------
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i den nest siste kampen, da hjalp det lite at Pors 
vant 2-0 over Østsiden i siste kamp, Vigør var i 
2. divisjon. Pors måtte ha enda et år i 3.

Men i år skulle det endelig lykkes for Pors. Men —- 
laget har fått sterk konkurranse fra Storm. De 
ledet da også gjennom store deler av sesongen, 
men 11/9 kom det et nytt lag i teten.

Tabell 10/9 Storm 15 32-13 23
Pors 14 34-17 21

Mandag 11/9 skjedde det. Pors kom foran f or 
første gang denne sesongen. Det skjedde da Pors 
vant 3-0 over Urædd og sikret seg topplassen. 
Pors 15 37-17 
Storm 15 32-13

Det vår ikke mye som skilte lagene på det tids
punktet. 1 den meget viktige og avgjørende 
kampen mot Storm på Vestsiden etterlot Pors 
seg jngen tvil. Det ble sikker seier 3-1 seier og 
kampen var i realiteten avgjort.

Fire sesonger måtte til for at Pors skulle kom
me opp i annen divisjon igjen. Det var i se
songen 74 de rykket ned etter at de havnet nest 
sist på tabellen med 10 poeng. Det samme poeng
tall hadde også Florvåg! men det ble altså 
Porsgrunnslaget som måtte ta den tunge veien 
ned. Kun ett mål skilte Pors, den gangen, fra 
fornyet kontrakt. Florvåg hadde målforskjellen 
12-38 mens Pors hadde 15-42.1 den siste og av
gjørende kampen på Vestsiden spilte Pors 1-1 
mot Vard. Og Florvåg tapte 3-0 for Fredrikstad. 
Men det hjalp ikke Pors.

4. PLASS
Etterat Pors rykket ned satset de selvfølgelig 

på å komme raskt opp igjen. Men det skulle vise 
seg å bli vanskelig. Laget måtte unnvære en del 
av sine eldre spillere denne sesongen og unggut
tene slapp til. Men det var ikke bare Pors av 
Telemarkslagene i denne divisjonen i sesongen 
75. Både Brevik, Snøgg og Urædd va.r med.

Pors gjorde det beste av Telemarkslagene. De 
endte 4 poeng etter Fram som rykket opp. Dette 
holdt til en fjerde plass, men ikke opprykk.

For 2 år siden hadde Pors muligheten på ny. 
Det ble riktignok tap for Eik i den siste og avgjø
rende kampen. Men det skulle vise seg at Pors 
måtte vinne mye hvis de skulle ha rykket opp. ■ 
Ørn ble av deling svinner og Pors ble henvist til r 
tredjeplass. •

I fjor var Pors på forhånd favoritt. Etter en 
heller svak åpning kom laget sterkt igjen! To , 
omganger før status skulle gjøres opp ledet laget L 
tabellen. I toppkampen mellom Pors og Vigør i 
sikret Pors seg seieren. Og de fleste mente da at kj 
det gikk den rette veien for Pors. Men Drafn ville 
det annerledes. De sikret seg seier (1-0) over Pors
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PORS STADION: - Jeg 
hevdet det tidligere i seson
gen og senest etter vårt for
rige møte der Pors vant 7-0, 
at laget var avdelingens 
beste. Pors er i år mer spil
lende og i besittelse av fine 
fotballtyper. Jeg tror der
for man har en fin framtid i 
2. divisjon, sa Drafns sym
patiske trener, Per Knut
sen til PD etter gårsdagens 
match.

— Vi kom sterkere etter

— Hva kan Pors klare i 2. 
divisjon ?

— Vet ikke. Vi tar sikte 
på å hevde oss best mulig. 
Vi har gode erfaringer fra 
de kamper vi tidligere har 
spilt mot 2. divisjonslag og 
målet må alltid være å hev
de seg best mulig i hvilken 
divisjon man enn spiller, 
fastslo Pors-kapteinen.

kapteinen:
Fægri ®g 
Kompalla 
fortsetter

PORS STADION: Anders 
Fægri fortsetter som Pors- 
trener og høyst sannsynlig 
Per Erik Kompalla som 
spiller. Kompalla sa til PD 
etter søndagens match:

—Lysten til å bli i Pors er 
avgjort til stede, ikke minst 
nå etter opprykket. Den en
delige avgjørelse tar jeg 
før jul, men det går nok 
mot en Pors-sesong for 
meg. Det jeg må få orden 
på er treningsspørsmålet. 
Jeg kan ikke reise til Pors
grunn fra Tønsberg 4-5 gan
ger i uka.

Kompalla som nå er læ
rer i hjembyen Tønsberg 
håper på å få til en ordning 
slik at for det meste kan 
trene hjemme. Og for Pors 
og Per Eriks skyld håper vi

— VI HAR VUNNET, 
OG JEG ER FORNØYD

—Før sesongen sa Pors- 
formann, Roy Martinsen at 
man i år tok sikte på en 
plass midt på tabellen. I 
stedet ble det opprykk.

— Ja, det ble det, og jeg 
er selvsagt meget godt for
nøyd. Selv om vi i dag ikke 
leverte stor fotball er det 
realistisk å sikte seg inn på 
en plass midt på 2. divi- 
sjonstabellen, mente Pors- 
formannen.

— Årsaken til at det gikk 
bedre enn ventet ?

— Det er sikkert mange 
årsaker. En av de viktigste 
er at vi har et lag uten 
stjerner. Det er en fin 
sammensveiset gjeng som 
går godt sammen som et 
lag.

— Kvaliteten i årets 3. 
divisjon ? -

— Personlig synes jeg 
den har vært dårligere enn 
i fjor. Noen lag har dog 
skilt seg ut, sa Roy Martin
sen.

! HUSKER 
BEST

— Var dette opprykket og 
den avgjørende scoringen 
det største du har opplevd i 
din karriere?.

—Nå har man lettest for 
å huske det som hender sist 
best, men jeg setter opp
rykket til 1. divisjon høye
re. På den annen side betyr 
dette opptrykket uendelig 
mye. Nå har vi kjempet for 
det i 4 år og lyktes altså 
denne gang.

— 2. divisjonsplassen har 
«spøket» i underbevissthet
en en stund nå?

— Det vil jeg ikke si. Men 
etter Storm-kampen øynet 
vi et berettiget håp. Like
vel torde vi ikke snakke så 
høyt om det.

man kommer fram til en 
fornuftig løsning.

—LEIF—

PORS STADION:
— Det kom nok noe ner

ver inn i bildet da Drafn re
duserte til 1-2 og da gjaldt 
det å være på vakt. Heldig
vis fikk vi det tredje målet 
raskt etter reduseringen. 
Etterat jeg hadde skutt 
snudde jeg meg, for jeg tor- 
ie ikke se etter ballen i 
frykt for at den skulle gå 
itenfor. Glad ble jeg da jeg 
iørte reaksjonene og sene
ne så ballen i nettet, sa 
°ors-kapteinen, Jan
Magnussen etter at det hele 
>ar over og 2. divisjon var 

hragt i havn.

I 1970 rykket Pors ned fra 1. divisjon. I 
1973 rykket Pors ned fra 2. divisjon på mål-’ 
forskjellen. De fire siste sesonger har la
get vært blant de tre beste i Østland/Sønd- 
re, men helt til topps og opprykk til 2. divi
sjon — det så hele tiden ut til å være uopp
nåelig for Pors. Et uventet tap på slutten 
av sesongen tok som regel plassen i 2. divisjon fra laget.

pause, men beste laget 
vant til slutt, det er det ikke 
særlig tvil om. Vi hadde ik
ke noe press på oss og kun
ne spille friere og vi liker å 
ha ballen mye. Pors hadde 
naturlig nok nerver i denne 
kampen, mens vi på vår si
de alltid spiller for å vinne 
og ga Pors ingenting gra
tis, presiserte Drafn- 
treneren som nå sier takk 
for seg etter 4 sesonger i 
klubben. -LEIF-

Trener Anders Fægri får 
sin del av gevinsten av for
nøyde Pors-tilhengere. 
(Foto: Terje)

REDAKTØR: GUNNAR KROGE

Mjøndalen, Rosenborg, Pors og Sarpsborg 
navn som klinger n norsk fiotbalk Årets sesong 
har gitt snksess ti! denne kvartetten, de to 
førstnevnte gjør «eoimrø baek n toppseråen, d© to 
andre er klare for 2. divåsjflDnn. Et hyggelig 
gjensyn med gamle kjenninger.

Bien sist søndag lyktes det. Med 3—2-sei- ! 
er hjemme over Drafn var saken klar. 28 
poeng holdt til en trygg seier i Østland/ 
Søndre. 3 hele høstsesongen har Pors vært 
i cr. nervepirrende duell med Skien-laget 
Storm, som avsluttet på 2. plass, to poeng 
bak. Pors vant for øvrig begge sine kam
per mot Storm.

IBrede Halvorsen er tilbake i Pors, og i 
serieinnspurten har han vært en nyttig 
spiller for klubben, som faktisk rykket opp 
i «feil» sesong.

Med en gjennomsnittsalder på 21 år er 
det selvfølgelig et spørsmål om hvordan 
Pors vil forsvare plassen i 2. divisjon.



Våre gratulasjoner til Pors som i går sikret seg ekstra fornøyd var Pors-stallen da det ble klart at 
retten til å spille 2. divisjonsfotball neste år. både Anders Fægri og Per Erik Kompalla fortset- 
Jubelen sto i taket i garderoben etter kampen, og ter. Se side 14

Gratulerer,
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KAMPFAKTA

mye
Tom

nærmeste hjørnet. 3—2 og 
kampen fikk en mer nerve igjen 
uteri at en vel kunne si det var 
noen direkte fare for Pors-seie- 
ren.

Espen Gundersen var høyest 
på et innlegg i feltet og satte 
ballen i mål 5 minutter før full 
tid, men dommeren mente 
Espen brukte armen og annuler- 
te. Like før spørs det om ikke 
Espen skulle ha hatt et 
straffespark, da han ble felt på 
vei mot klar kasse, men 
dommeren Erik Geelmuyden 
fra Just, som gjorde en god 
figur sett under ett, vinket det 
hele av.

Med 3—2 til Pors endte altså 
denne opprykkskampen. Vest- 
sidelaget vant (hadde også klart 
seg med uavgjort — ja endog 
tap) kampen om opprykk og 
har vel vært det beste laget når 
en ser hele sesongen under ett 
trass i at vi skal være de første 
til å ta av oss hatten for Storms 
innsats. Det var høyst over
raskende etter treningskampene 
i våres.

Pors overbeviste ikke direkte i 
gårsdagens kamp selv om laget 
vant rettferdig nok. Laget har 
likevel noen svake punkter. Det 
markeres ikke like bra i 
forsvaret kampeii igjennom. 
Likevel må Tom Askedalen få 
bestepremien bak der. Han er

knallhard i tacklingene og har 
lagt fra seg unotene fra i våres. 
Med enda en vinter må Tom 
kunne bli Pors-forsvarets krum
tapp neste sesong. På midtba
nen slet Jan Magnussen meget 
godt. Teknisk fullkommen og 
endog tempomessig var han den 
beste kampen igjennom. Skud
det som førte Pors opp i 3—1 
ledelse og besørget det endelige 
opprykk var en perle.

Helt der fremme var Espen 
Gundersen livsfarlig med sine 
forseringer på venstresiden. 
To-målsscoreren Per William 
Nilsen skal en heller ikke 
glemme, mens Brede Halvorsen 
ble ,,sulteforet” på sin høyresi
de, men ett er sikkert Brede vil 
komme! Nå spiller han for laget 
og med en vinter i mellom blir 
han nok hyperaktuell fremme i 
Pors-angrepet. Vi har ikke glemt 
Idar Markussen heller, men i går 
lyktes den godeste Idar ikke 
like godt. I bakhånd har jo Pors 
også Pål Askedalen, som denne 
gang måtte stå over for sitt gt' ’ 
kort han pådro seg m< 
Åssiden.

Pors—Drafn 3—2 (2—0).
1—0 6 minutter Per

William Nilsen, 2-0 12 
minutter Per William Nilsen, 
2—1 60 minutter Trond 
Olsen, 3—1 62 minutter Jan 
Magnussen, 3-2 75 minutter 
Odd Arild Amundsen.

Dommer: Erik Geelmuy
den, Just: God.

Tilskuere: ca 1500.
Gule kort: Trond Olsen, 

Drafn og Jan Magnussen, 
Pors.

Utskiftninger: Ivar Realf- 
sen 30 minutter for Tom 
Askedalen, Terje Bråthen 16 
minutter for Bernt Johan
sen.

o Se opp 2. divisjon ...
Selve kampen var ikke av de 

store. Pors var best gjennom 
storparten av dens 90 minutter, 
men laget gjorde to grove feil og 
Drafn scoret på dem begge. 
Likevel, det var aldri tvil om 
hvordan dette skulle gå. Per 
William Nilsen satte nemlig ' 
ballen bak Drafn-keeperen alle
rede etter snaue 6 minutter 
etter at han var spilt fri for 
blank kasse og med 1—0 til Pors 
på det tidlige stadiet fikk 
•spillerne roet nervene en god 
wl. En forsøkte å spille ballen.
Sjanser i fleng oppsto og de 
fleste kom etter forseringer av 
Idar Markussen og Espen 
Gundersen på venstresiden. 
Drafn-forsvaret var sterkt pres
set og ga fra seg et utall med 
cornere. På ett av dem, i det 12. 
minutt, var det klart for 2—0 og 
nok en gang ved Per William 
Nilsen. Jan Magnussen tok 
corneren, mens Per Erik Kom- 
palla headet den videre til 
„Peppen” som kun hadde å 
sette beinet til og dermed 2—0.

Drafn kom sjelden med i 
denne omgangen og 
skyldtes nok det at 
Askedalen så effektivt stoppet 
Gunnar Ottesen fremme i 
Drafn-angrepet. Nevnte Ottesen 
fikk likevel stå merkverdig alene

inne i Pors-feltet midtveis i 
omgangen, men skuddet gikk til 
side for Porsmålet.

Trass i et konstant Pors-press 
gjennom storparten av omgan
gen ble det med 2-0 i første 
omgang.

Annen omgang ble ikke så 
severdig som den første. Pors- 
spillerne var nok merket av 
studens alvor og var vel mer enn 
fornøyd med sin 2—0 ledelse. 
Laget måtte imidlertid se at 
Drafn scoret etter et kvarters 
spill av omgangen ved Trond 
Olsen, som fikk ualminnelig god 
tid på seg til å redusere til 1—2. 
Dette fikk tydeligvis Pors-spil- 
lerne til å yte noe ekstra for 
ikke mange minutter senere var 
det klart for 3—1 ledelse og på 
hvilket skudd! Pors-kapteinen, 
Jan Magnussen, fikk fulltreff på 
en „halvdreper” fra 16 meters 
hold og ballen føk inn nede ved 
Drafn-målvaktens høyre stolpe.

Med 3—1 til hjemmelaget 
tenkte vel de fleste at nå var vel 
det hele over, men nei — Drafn 
ga såvisst ikke ved dørene og 
Drammens-laget kom igjen den
ne gang ved sin kaptein Odd 
Arild Amundsen. Pors-laget var 
midt oppe i en diskusjon om 
hvor muren skulle stå, men 
dommeren hadde blåst og 
Amundsen ventet såvisst ikke, 
men satte derimot ballen i‘ 

PO^S-A.Div.

Pors-gutt hei - Pors-gutt hei 
hei, hei!

Det var ikke måte på jubel 
inne i Pors-garderoben etter at 
Vestsidelaget hadde sikret seg 
en plass i 2. divisjon med 3—2 
seier over Drafn søndag middag.

Champagnen var klar allerede 
mot Åssiden, men da ble den 
satt pent tilbake igjen. Etter at 
seieren over Drafn var et 
faktum var det derimot ingen 
grunn for å holde noe tilbake. 
Med jubel og skrik gikk korken 
i taket — og Pors var med det 
klar for 2. divisjon igjen etter 4 
magre år i 3. divisjon.
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~~ — Hva er det hos Pors som har gitt deg mest, eller betydd mest 
for deg?

— Det er den lojalitet og åpenhet som har funnet sted mellom 
ledere, trener og spillere til enhver tid. Det gjelder også på satsin
gen både på trening og kamp, ja, til enhver tid. Det hjelper nemlig 
svært lite om en trener ofrer hele sitt liv på å trene en klubb og 
yter mer enn maksimalt, hvis ikke spillerne og ledelsen i klubben 
satser tilsvarende.

I Pors har alle impliserte hatt den samme målsetting, og dette 
skapte i fjor et disiplinert og innsatsviIIig lag som til tross for at 
det var nederlagsdømt på forhånd — gikk bort og tok 28 poeng i 

•:°n, noe som ga opprykk til 2. divisjon. ____
Jeg håper igjen det blir sett på saken i mitt tilfelle, og ikke på i 

hvilken grad noen blir skuffet. Takk for samarbeidet, Pors!

- JEG MATTE Sfl JA - 
sier Anders Fægri

— Hva veide tyngst ved denne avgjørelsen du nå har tatt, An
ders Fægri?

— De momenter som dukket opp og som krevde grundig over
veielse fra min side var flere. Her sto jeg overfor den jobben jeg 
hadde gått og drømt om i hele min tid som fotballtrener 
Spørsmålet var om jeg nå ville virkelig ta konsekvensen av å 
gjennomføre mine drømmer. For det andre sto jeg overfor det fak
tum at jeg måtte skuffe den klubb og de spillere som har betydd 
så mye for meg som trener. Dessuten var jeg klar over at vi i Pors 
haddejagt opp et ferdig struktur rt opplegg for sesongen vi er in
ne i så tidlig som 1. desember, og dette var et opplegg som ville 
være der uavhengig av hvem som trente laget. Og sist — men ik
ke minst — lot det seg gjøre å få permisjon fra min stilling ved 
Telemark Sentralsykehus.

Dermed kunne jeg velge fritt. Og jeg valgte Lyn. Mest fordi jeg 
nå følte at min drøm kunne gå i oppfyllelse i den kiubb jeg har 
blitt oppdratt både som spiller og trener. Jeg føler nå etler at 
avgjørelsen er tatt at jeg valgte det riktige av hensyn til meg selv 
som fotballtrener.

— Så sportslig sett vil ikke Pors komme i noen knipe etter det
te?

— De behøver ikke å gjøre det, nei. Uansett hvem som vil kom
me til å trene laget, så er det en slik positiv holdning og vilje til det 
opplegg vi er blitt enige om, at Pors ikke vil ligge noe tilbake for 
andre 2. divisjonsklubber i så måte. Kanskje tvert i mot.

Jeg håper spillerne ser på det som nå er opplegget foran en se
song i 2. divisjon som det primære, og at de ikke vil dra min per
son inn i vurderingen suksess eller ikke suksess, sier Fægri.

— Hva mener du om en 12 måneders karantene for trenere ved 
overganger midt i en sesong, på samme måte som for spillerne?

— Jeg mener en her må skille mellom amatortrenere og heltids
ansatte trenere. Det er jo klart at for en heltidsansatt trener eller 
manager er dette hans yrke, og ingen har vel et års oppsigelsestid 
i jobben? På den annen side mener jeg at det er på plass med et 
regelverk også når det gjelder treneroverganger, og det er nok 
noe som vil tvinger seg fram i løpet av de to neste årene. For jeg 
er helt overbevist om at non-amatørfotballen er på vei inn i Norge, 
og da blir det vel dannet en tren ?rforening som kan være den 
faglige forening for trenere som også kan tale trenernes sak i sli
ke tilfeller som dette.

Det opplegget som Pors nå er tankemessig inne på, vil vel mun
ne ut i non-amatørfotball, og da blir det heltidsansatt ledelse og 
trener der også. Men skal dette lykkes, må det satses etter følgen
de prioritering: 1. Heltidsansatt leder — forretningsfører — i klub
ben 2. Heltidsansatt trener 3. Halvprofesjonelle eller profesjonel
le spillere. De to første forutsetningene er nå på det rene i Lyn, og 
det neste skritt blir da at spillerne betales halvt eller helt.

Jeg håper at Pors vil fortsette den linja de er inne på, og at det 
ikke blir noe misforhold mellom spillere, Pors og meg på grunn av 
det som er skjedd. Men at vi kan møtes til nytt samarbeid etter 
min tid i Lyn, sier Fægri.
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Så er det klart det som alle Porsere fryk
tet for julehblgen, Pors mister sin trener, 
Anders Fægri, til Lyn. Det har jo vært an
tydet i pressen tidligere at dette ville bli 
konklusjonen på Lyns henvendelse til An
ders Fægri for 8 dager siden. Det er jo ik
ke hver dag en fotballtrener får tilbud om 
heltidsstilling som manager og trener for 
en norsk klubb. Men det var nettopp det 
tilbudet Anders Fægri fikk forrige man
dag, og at han fant det attraktivt er abso
lutt forståelig.

— Men hva med Pors ? spurte vi fotball
formann Jan Løkling.

— Det er jo helt klart at det var et kje
delig utfall for oss at Anders valgte Lyn, 
men det skal gå an å få en trener også på 
dette tidspunkt, sier Løkling.

— — Selvfølgelig har vi en reservetre- 
ner, men vi kan ikke si noe om hvem det 
er før han offisielt har vært spurt om han 
vil ta jobben. En ting er i alle fall sikkert, 
- det blir ikke noen utlending som skal 
trene Pors i tiden fremover, men en tre

ner må vi ha, og det skal vi greie.
— Hvor lang tid har Fægri igjen i Pors?
— Vel, han er kontraktbundet til 22. ja

nuar, og hvis Lyn vil ha ham før den dato
en, så får de inngå forhandlinger om det. 
Vi regner foreløpig med at vi har ham 
fram til nevnte dato, sier Løkling.

— Men vi vil føre hele denne saken gjen
nom Norges Fotballforbund, for å få den 
korrekt behandlet. Vi synes nemlig det er 
noe betenkelig at en klubb kan henvende 
seg til trenere midt i forberedelsene til en 
ny sesong for å få dem til å skifte klubb. 
Dersom vi og andre klubber ville bruke 
denne linjen i tiden framover,’vil jo en
hver trener som kun har en måneds 
karantene sitte utrygt rundt om i de for
skjellige klubbene. Og vi synes ikke det er 
en real måte å gå fram på. Derfor har vi 
latt forbundet få denne saken til be
handling, og vil avvente til svar fore
ligger før vi foretar oss noe mer, eller ut
taler framtidsutsikter, sier Jan Løkling i 
Pors.
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Dommer: Paul Wolline, Tollnes. 
God.

-lasse

4-0 over

Bård Nilsen hfir beholdt den hvite trøya, selv om han ikke lenger spiller 
for Odd. Til høyre Per W. Nilssen som ble kampens toppscorer.

Per William Nilssen fortsetter 
der han slapp i fjor. Fra å åpne 
kampen forsiktig som en an
onym spiller til plutselig å 
eksplodere og bli matchvinner. 
Slik var det også i går. Han 
gjorde ikke så mye av seg i 
åpningsfasen, men så slo han 
til og puttet to baller i Skeid- 
buret.

— Hvordan er det å score 
årets første Pors-scoring?

— Det er moro. Det er alltid 
en herlig følelse å score, sier 
Pors' goalgetter nummer en 
Per William Nilssen. Og det at 
det ble to mål og det ene altså 
årets første Pors-goal forringer 
ikke den følelsen.

— Det virket i dag som om 
dere hadde et forsprang på 
Skeid-guttene.

— Ja, vi hadde nok det. 
Dette var tredje gangen vi var 
utpå grasmatta i år. Og det er 
som kjent ikke gjort i en fei å 
venne seg til den. Vi har vel 
heller ikke så mye trening i 
kroppen som Skeid. Vi hadde 
lett trening både torsdag og

Skeid for godt 
______________ _______________

lørdag, så vi fikk jo en slags 
oppladning foran kampen.

— Var markeringen dårligere, 
enn ventet?

— 11. omgang fikk vi 
merkelig lett spillerom noe som 
også ga seg utslag i to scorin
ger. Men i 2. omgang tror jeg 
de hadde fått beskjed om å 
markere tettere. Da ble det 
mindre alburom innenfor deres 
16-meter.

— Sammenspillet framover 
på banen fungerer bra?

— Det virker som vi skjønner 
hverandre bedre i år, så jeg tror 
det skal gå bra. Nå kommer jo 
også Idar, «Markussen snart 
tilbake. Da blir det større plass 
på oss andre i og med at han 
binder to mann bare med 
hurtigheten.

— Du akter altså å fortsette 
der du slapp i fjor.

— Det er jo det jeg håper på, 
men det blir nok hardere 2. 
divisjon, tror Per William Nils
sen.

Litt om scoringene: 1-0 kora 
etter et av Espens lange innkast, 
for øvrig et av de beste angrepsvfi- 
pen Pors har med sine dyktige 
hodespillere. Skeid-keeperen fe2- 
regnet og skrek pfi frispark, og Per 
W. Nilssen kunne bare sette ballen 
i det tomme buret. Da var kampen 
26 minutter gammel.

2-0 fulgte fem minutter før 
pause, igjen ved Per W. Han satte 
støvelen til ballen etter Jan Mag- 
nussens frispark inne pfi 5-mete- 
ren.

I annen omgangs 16. minutt var 
det Brede Halvorsens tur. Skeid- 
forsvaret stoppet opp i pfi ven te av 
en offside&vblfisning som aldri 
kom, og Brede gjorde ingen feil 
alené med keeper.

Espen Gundersen avsluttet med 
4-0 sju minutter fer slutt pfi et 
velpfassert skudd, men ikke har
dere enn at keeper burde mestret 
situasjonen.

For øvrig hadde vertene et bide 
spille- og sjansemessig overtak 
gjennom det meste av kampen, 
selv om ogsfi Skeid hadde sine 
tilbud. Bård Nilssen spilte hele 
kampen for sitt nye lag, og den 
tidligere Odd-spissen klarte seg 
bedre enn mange av sine lagkame
rater, uten at det sier sfi mye denne 
gangen. Hos Pors ble Tom Askeda- 
len erstattet av Basse Weholt de 
siste 20 minuttene.

TA • Runar Pedersen
Pors fornektet seg ikke i åpningskampen denne sesongen 

heller, satte enda et 1. divisjonslag ettertrykkelig på plass og 
kunne gå av banen med så imponerende sifre som 4-0 på 
Vestsiden i går. Litt for mye av det gode til 18. mars å være, 
vil mange hevde. Det var det kanskje også, men likevel ikke 
så unormalt når vi vet at Skeid fortsatt er inne i en periode 
med hardtrening og at Oslo-laget spilte uten to tredjedeler av 
sin sterke midtbane, Bjørn Skjonsberg og polakken Zygmunt 
Anczok. For det var merkbart at Skeid manglet tempo og 
evne til å slå om takten. Her lå den største forskjellen på de 
to lagene. Skeid-spillerne hadde tilsynelatende vanskelig for 
å bevege seg, mens Pors-spillerne var i konstant bevegelse og 
vant brorparten av nærkampene på det. Som vanlig var det 
ikke lett å se på Pors-laget at det har en lang vinter uten 
kamptrening bak seg. I store perioder, særlig i den meget 
oppløftende førsteomgangen, fungerte lagmaskineriet nesten 
som på sitt beste i fjor, og det uten at en så viktig 
angrepsbrikke som Idar Markussen var på banen.

Konturene av serielaget kan 
man allerede se, selv om det 
sikkert vil bli foretatt enkelts 
justeringer fremover. Vi tenker da 
i første rekke pfi de bakre rekker, 
som rett nok klarte seg godt, men 
heller ikke ble satt pfi særlig harde 
prøver av det tynt besatte Skeid- 
angrepet. I går fløt Tom Askedalen 
som defensiv midtbanespiller nær
mest sammen med stepperne Knut 
Nilsen og Lars Borgar Waage, uten 
at det svekket helheten, kanskje 
tvert i mot.

Det kan vise seg fi bli en løsning 
som st&r for en støyt. Alle de tre ga 
et solid inntrykk. Derimot ble vi 
ikke fortrolig med Morten To Dei
sen som wingback. Svakt spilte han 
ikke, men hans spillertype hører 
egentlig hjemme høyere opp pfi 
banen. Pfi den andre backplassen 
klarte Terje Bråthen seg alt i alt 
bra. Felles for backrekken var god 
organisert markering, en detalj 
mon legger mye vekt pfi foran årets 
come back i 2. divisjon. Fra 
midtbaneft og framover er Pors 
godt forspent, ja så godt at det kan 
bli trangt om plassen nfir Idar 
Markussen blir aktuell.

Det går vel muligens mot en mer 
typisk mldtbaneoppgave for Espen 
Gundersen nfir den tid kommer. Vi 
tviler på at Skeid var en helt 
pålitelig målestokk for Pors. Hvor 
godt man har truffet med den 
nåværende fagsammensetningen, 
vil vi nok først få vite om en uke, da 
Lillestrøm kommer på besøk.
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Pors-spillerne vant omtrent det som var av nærkamper. Her er Morten Tollefsen i ferd med fi runde Bård Nilssen. I bakgrunnen Knut Nilsen.
(Foto: Børre Madsen).
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ble avgjørende
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Med 1—0 til Lillestrøm ebbet så

Pors stadion:
Tekst: ERNST
Foto: Mollestad (farve) 
og Reidar Peersen

Synd at Espen Gundersen var 
så hårfint offside, da han sendte 
ballen forbi Ame Amundsen i 
Lillestrøm-buret.

Så midt i omgangen kom dette 
litt omdiskuterte straffesparket 
som Tom Lund ikke levnet Ru
nar Weholtden minste sjanse på.

Magnussen var tydelig hemmet 
av det våté underlaget.

Hva så med Lillestrøm? De 
hadde nok håpet på grønt gress - 
slik som i Aten forrige uke. Å 
vurdere Holeys gutter etter 
gårsdagens innsats er umulig, 
men Tom Lund er et arbeids- 
jern som går mot en ny sterk se
song.

Vinterlige forhold på Pors-banen igår:

Tom Lund-straffe

■f

matchen ut.
Vi skal ikke gå i detaljer, bare 

fortelle at Pors byttet ut Knut 
Nilsen med Basse Weholt i 2. 
omgang. Forsvaret klarte seg 
bra, anført av Lars Borgar 
Waage og Jørn Hansen. Knut N. 
hadde den timen han var med en 
sweeper-tolle, foran de to midt
forsvarere. På midtbanen kom 
nok Pors til kort, en kar som Jan

frempå uten at det lykkes, likeså 
Espen Gundersen. Vi noterte 
også at Tom Lund i fin-fin posi
sjon satte ballen utenfor med et 
løst skudd når vi hadde ventet 
en susende fulltreffer. Den bal
len som Lillestrøm hadde i nett
et ble helt korrekt annulert for 
offside og 0-0 ved pause gir et 
riktig bilde av de første 45 mi
nutter.

På bakgrunn av at Lillestrøm 
nylig^har ligget en uke i Aten og 
spilt to treningsmatcher - så sy
nes vi absolutt at Pors kom best 
fra de 90 minutter igår. - Jeg er 
fornøyd rent styrkemessig, sa 
oppmannen Thorbjørn Grav- 
klev - dette var jo fysisk bra tre
ning. Under slike forhold som 
idag er det ikke mulig å få til noe 
spill, men vi var på talefot med 
Lillestrøm og at gjestene skulle 
vinne på straffe forteller jo også 
sitt.

5K 0~
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Et frispark fra Tom Lund 10 
minutter ut i 1. omgang ble langt 
farligere enn håpet, idet to Pors- 
forsvarere bommet regelrett, 
men heldigvis trillet ballen til 
slutt utenfor hos Runar Weholt. 
I denne perioden ble nok Pors 
kjørt over på defensiven. Lille
strøm hadde på kort tid tre 
kjempesjanser. Tom Lunds 
skudd gikk i stolpen, likeledes 
fra backen Georg Hammer som 
var oppe og prøvde seg. Dette på 
1 minutt! 17-åringen Erik Soler 
avsluttet et angrep med det 3. 
stolpeskuddet i rekkefølge, inn
en det jevnet seg ut igjen.

Det var mest kanarifuglene vi 
så mest til, men Pors hadde også 
sine spredte og ikke helt ufarlige 
angrep, Pål Askedalen var

1

PORS hadde overhodet ikke vær-gudene på 
sin side igår. Snaue en time før treningskam
pen mellom vertene og Lillestrøm var forhol
dene nærmest ideelle. Kabelbanen lå der 
grønn og tørr, men så plutselig satte det inn 
med vintervær etter beste oppskrift. Iløpet av 
noen få minutter var banen dekket av den 
hvite edle snøen og med Pors i blå og Lille
strøm i rødt - så var alle nasjonens farver 
representert. De to fulle omganger hver på 45 
minutter satte først og fremst spillerne på en 
stor kondisjons-prøve. Lillestrøm stilte opp 
med et fryktet sterkt mannskap - der Tom 
Lund sesong-debuterte. Han stod også bak 
den scoringen som ga Lillestrøm 1-0 seier til 
slutt. Forøvrig på et straffespark midt i2. om
gang, da dommeren Bjarne Kornkåsa fra Ule
foss, ikke var i tvil. Klarbenhuk, sa Kornkåsa til 
Varden og jeg kunne ikke dømme annet enn 
straffe, selv om Porsgutta protesterte og 
mente det var spillt om ballen. / det tette snø
drevet var det helt umulig å se forseelsen, 
men alt i alt kan man trygt si at Lillestrøms 
seier var OK. Man skal huske på at Tom Lund 
& Co hadde tre stolpeskuddi 1. omgang mens 
PORS tilbudene var sporadiske og ikke av de 
helt åpne.

Nå skal man ikke legge så stor vekt på resul
tatet, forholdene innbød ikke ti! særlig med 
fotball..

Oppgjøret ble satt igang fak
tisk før tiden, man ville ikke ta 
sjansen på at dommeren synes, 
underlaget var så glatt og umu-

Poia ' L UbaW”

Tettere og tettere snødrev og 
ikke en eneste centimeter av 
Pors-banen fortalte om fotball- 
underlag på gress, dessverre. 
Vertenes keeper Runar Weholt 
var i storslag, han var både høyt 
og lavt og skal ha mye av æren for 
at Pors til slutt slapp med 0-1 
Weholt åpnet 2. omgang med en 
dobbelt-redning og han ble 
ihvertfall varm i trøya!

hg - at han blåste av innen de 
I OTdinæie omganger var unna

gjort. Pors åpnet best, men uten 
å få til noen farlige angrep som 
Lillestrøms-keeperen Ame 

. Amundsen hadde særlig bry 
med.
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Tom LimsS
feiler
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Tom Lund gleder seg over sesongens forste scoring.

scorer i 1. divisjon Tom Lund 
feilet som vanlig ikke, og sørget 
for sin første scoring denne se
songen. Dette ble ogsa kampens 
eneste mal.

Tom Lund sesongdebuterte 
for LSK i denne kampen. Han 
viste at han hadde trent godt 
hjemme i Norge mens klubbens 
øvrige A-stall har hatt topp 
forhold i Hellas. Samtidig fikk 
junioren Erik Solér spille sin 
forste hele A-kamp. og han 
hadde nær kvittert med sco-; 
ring, men skjøt i stolpen da han 
kom gjennom alene med Pors- 
keeperen.

Nytt ellers i LSK-laget var at 
fjorårets cup-finalehelt Vidar 
Hansen opererte på midtbanen 

f Om Pors er dét a si at laget ka 
L bli en fin tilvekst til 2. divisjon.
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Porsgrunn ,zDagbIadet
— Det er da utgjort også!

Dgtte hjertesukket flat i Lillestrøms garderobe i Pors
grunn i gar. LSK-guttene fikk nemlig avlyst en trenings
kamp i Hellas onsdag pga. en liten regnskur, og i går ble la
gets kamp mot den «nye» 2. divisjonsklubben Pors spilt på 
en snødekket varmekabelbane.
Da LSK ankom Porsbanen 
vel en time før kampstart ble 
de møtte av en delvis grønn og 
innbydende kamparena. Da de 
en halv time seinere skulle ut 
for å varme opp var banen dek
ket av snø. En plutselig snøst- 
rom feide nemlig over distrik
tet og forholdene tillot brukbar 
fotball bare i en halv omgang. 
Mot slutten av kampen oppsto 
de underligste situasjoner pga. 
det flere centimeter tjukke snø
teppet.

Tross i forholdene spilte Lil
lestrøm seg fram til en rekke 
maltilbud. 13 store scorings- 
sjanser hadde laget, hvorav 4 
kontante stopeskudd. Likevel 
matt det straffespark til for a 
oppnå uttelling. Gunnar Løn- 
stad ble felt, og fjorårets topp-

4 stolpeskudd og dårlig bane i Porsgrunn, men:

- **: ■„.
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Ballen ffir jevnt og trutt føling med nettmaskene nfir Pors er i aksjon. Her scorer Idar Markussen pfi straffespark. (Foto: Charlo Halvorsen)

på et gjennomspill, og så mye 
atomsmell fikk han lagt i det 
skuddet at ikke en keeper i 
verden ville rukket å få opp 
armene. Mål nr 4 var det Bernt 
Johannesen som var oppe og fikk 
satt et langt ben på, bare få 
minutter for slutt.

TA o WESSEL
Pors-laget seiler bare glatt 

videre på den optimismens bølge 
som stadig preger både og sup
porterne. I går ble det klare 4-0 
gevinsten over det fremadstor
mende 3. divisjonslaget Sander 
fra Kongsvinger-kanten, inen noe 
mindre med scoringer måtte det 
vel heller ikke bli når man horer 
hjemme i divisjonen over — og 
man skal opprettholde sitt gode 
navn og rykte. Og dog: Vi savnet 

; nok ytterligere noen susere i 
Sander-nettet, for et visst fra-

P (jv3 ~ 6
3 Jki fr

f f j I 
1,1

trekk på den positive siden må vi 
gi ettersom scoring nr 3 var et 
dundrende selvmål som ble kano- 
nert inn fra hodet til en Sander- 
forsvarer et kvarters tid inn i 
annen omgang, mens det etter 
like lang tid før pause måtte et 
straffespark til for å få 2 — 0 i 
protokollen. Det var sesongdebu- 
terende Idar Markussen som 
ordnet den saken.

Det var også han som sto for 
ledergoalen etter bare vel 5 
minutters spill. Og for en goal! 
Kjapt og i kjent stil skar han inn
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nok vise seg å være den spiller
en Storm må sette sin lit til på 
midtbanen i kommende opp
gjør. Uten han på plass får hel
ler ikke Terje Lundsholt fram
me i angrep de rette ballene å 
jobbe med.

Ulf Moen og Andreas Kleve 
er for glade i ballen, noe som 
igjen førte til utrolig lite fram-

et. Alle tre, inkludert Jan Mag- 
nussens straffe, var resultatet 
av famlende spill i Storms for
svar. Selv ikke Ringdal i mal vir
ket patent, og må vel ta på seg 
endel av skylden for fire bak
lengs.

Noe revansjeoppgjør fra i

/

MORGAN SAVNET
lan Morgan, som gjorde en

LITEVARME
Annenomgangen i

-^Spillemessig kjedelig, men Pors fikk Storm 
"mee© [p

har såpass mange jevngode 
spillere å ta av.

dette 
oppgjøret vil ikke bli husket 
lenge. Selv ikke tre porsscor- 
inger varmet i det kalde vårvær-

å

VANSKELIG BANE
Pors på sin side fikk denne 

gang uttelling på sjansene ut
en at spillet var på topp, og at 
Pors’ spillere ligger et godt 
hestehode foran Stormspiller- 7 
ne rent teknisk ble fullt ut de
monstrert på det vanskelige 
underlaget som er på Pors Sta
dion. Storms trener Morten Lar
sen gikk så langt som til å kar
akterisere banen «nummeret 
før potetåker». Ingen tvil om at 
banen får ta endel av skylden 
for det i perioder dårlige spillet. Per W. Nilssen i luftig duell med Storms keeper Olav Ringdal. 

Scoring ble det ikke her, men Per William scoret ett av Pors’ mål i 
gårsdagens oppgjør på Vestsiden.

fjor ble dét altså ikke og Storm 
er nede på jorda igjen etter å ha 
vært ganske høyt oppe etter 
kampen mot Vigor annen pås
kedag. Pors fortsetter altså 3 
vinne til tross ’or at det hoifl 
store spillet lar mtepåseg. a

Pors ser ikke ut til å kunne 
bestemme seg for hvem som 
skal danne midtstopperparet. I 
går prøvde man fire mann og 
Tom Askedalen og Knut Nilsen 
som kom inn i annen omgang 
spilte hverken bedre eller dår
ligere enn Jørn Hansen/lvar 
Realfsen. En betryggelse må 

glimrende 'kamp mofVigør, vil _det i allefall være å vite at man

/
_ Kampfakta:
' Pors—Storm 4-1-

Bane: Pors Stadion
Scoringene: Pors: Brede Hal
vorsen 2, Per W. Nilssen og Jan 
Magnussen (straffe). For Storm 
scoret Ulf Moen.

4-1 over Storm.høres ganske 
imponerende ut nå like før se
riestart, men Pors har ingen 
grunn til å juble over det som 
ble prestert på Vestsiden i går.

lettkjøpte, også Storms utlig
ning til 1-1 midtveis i første om
gang. At Storm stilte uten lan 
Morgan, Frank Hansen og Vi
dar Solli gjorde også sitt til at 
Pors til slutt kunne gå av banen 
med så klare sifre.

Første omgang åpnet, som 
den gjorde i kampen mot Eids
voll Turn, glimrende for Pors’ 
vedkommende. En corner fra 
Jan Magnussen fant, etter en
del fram og tilbake, veien til 
Brede Halvorsens støvel og 
Pors ledet 1-0. Da var det gått 
bare 5 minutter av omgangen. 
Pors fortsatte å kjøre Storm 
over på defensiven og bare utur 
og en smule manglende dyktig
het gjorde at ikke «Maggen» og 
Espen Gundersen øket Pors- 
ledelsen utover i omgangen. 
Pors hadde så avgjort taket på 
det hele, men istedet for ytter
ligere scoringer for de blå utlig
net Storm etter at skuddet fra 
Ulf Moen hadde vært innom et 
par mann før ballen fant veien i 
nettet.

drift i Stormangrepet. Bakover 
på banen vil nok Kleivalaget •

Alle målene må få betegnelsen med Frank Hansen på plass bli ( ‘ /
*- —- 04-------et hakk bedre en tilfellet var i „ \-

går. Ukonsentrert spill gjorde 
sitt til at Rors’ scoringer ble 
svært så lettkjøpte.
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Kampfakta:
Haugesund Stadion
Haugar-PorsO 1 1)5*0 W
Scoringer: 0—1, 38 min. Thor 
Nilsen, 0—2, 46 min. Rune 
Larsen, 0—3, 73 min. selv
mål, 0—4, 35 min. Kjell Hest- 
vlk, straffe, 0—5, 43. min. 
Dean Mooney.

Haugars beste: Dean Moo
ney, Thor Nilsen og Dennis 
Bumett.

Pors beste: Tom Askeda- 
len.

Innbyttere: Pors: Jørn 
Hansen inn 45 min. for Terje 
Bråthen, Bernt Johansen inn 
18 minutter for Brede Halvor
sen.

For Haugar: Jon Aspen inn 
3 minutter for Kenneth 
Sandhåland.

Gult kort: Haugar: Kjell 
Hestvik. Pors: Idar Marcus- 
sen.

•Dommer: Roald Håvåg, 
Baune. Middels — men tyde
lig glad ved Haugars scorin
ger.  J Idar Marcussen forsøker seg etter corner - men utenfor. (Foto: Fred)
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kvarteret i 1. omgangen skal man

— i hopetall — men Os-forsvaret 
og keeper Valle hadde englevakt i 
resten av kampen. Hvor mange gan
ger «oserne» reddet på streken har 
vi ikke tall på.

Med dette tror vi at Pors og dets 
unge mannskap fikk de «styrkedrå- 
per» man trengte med tanke på fort
settelsen. Det bor mye i laget. Det 
fikk vi et lite prov på søndag, da la
get reiste seg fra «åpningsfadesen» 
og slo an «poengtonen» for årets 2. 
divisjonssesong. A dele ut blom
ster (Pors-blomster nær sagt) til no
en spesiell har vi ikke til hensikt. 
Den æren fortjener hele laget...

måtte en Espen Gundersen spesial 
til før det skjedde. Hans lange inn
kast ble stusset videre til Idar 
Markussen som satte pannebras- 
ken til, før han selv ble «headet 
ned».

Resten av omgangen kan man 
trygt forbigå i taushet. Stor kjem-

• «NYTT PORS-LAG»
Derimot var det et nytt Pors-lag 
som entret banen etter pause — et 
Pors-lag som kjørte Bergens-laget 
fullstendig på defensiven. At man 
greide å unngå scoring i omgan
gens første minutter — da pors- 
erne sto i kø for å avslutte — er en 
gåte. Det måtte et nytt Espen Gun- 
dersen-innkast til. Nesten av sam
me oppskrift som den første sco
ringen, med den forskjell at nå var 
Brede Halvorsen sistemann på bal
len. En Brede Halvorsen som spilte

• BETYDDE MYE
— For min egen del betydde denne 
kampen en god del, sier Brede vid
ere, — da med tanke på U-lands- 
kampen onsdag. Jeg følte et visst 
press av den grunn. Jeg vet ennå ik
ke org jég får være med fra start av i

— Det var mer moro å sitte på 
benken i dag enn i kampen i Hauge
sund, fastslår Pors-duoen Roy Mar
tinsen (trener) og Thorbjørn Grav- 
klev (oppmann). — Ingen tvil om at 
det var to vidt forskjellige kamper.
— 2. omgangen var avgjort best i 
dag, men det henger også sammen 
med den noe ujevne banen. Vi had
de ikke noen fordel i så måte — vi 
kjente på forhånd like lite til banen 
som det Os gjorde faktisk, sier 
Gravklev.

som en landslagsmann i denne 
perioden.

Bare tre minutter senere sto det 
3—0 — da Espen Gundersen av
slutte^ et herlig angrep med et 
kanonskudd som satt der det skul
le. Dette var moro — og fortsettel
sen så ut til å bli i samme stil. Men 

ping og innsats fra begge sider, bare nesten — mulighetene var der 
men lite spill.

• I DRAGET
— Det kan vel fremdeles gå noe 
opp og ned, sier trener Martinsen, 
— la oss håpe at neste kamp (mot 
Odd) blir mer likdenne.

Som man skjønner — positive to
ner igjen i Pors-leiren. Som Brede 

___ ________________ _____ Halvorsen uttrykte det — vi er i dra- 
denne kampen, men det håper jeg get igjen. Når man unntar det siste 
virkelig.___________________________ kvarteret i 1. omgangen skal man

WfflSkrøs TE KJEKMO
CD THOR KARLSEN_________

— Jeg mottok ballen med hodet og 
så den vel i mål før jeg fikk et Os- 
hode midt i ansiktet. Dermed var 
kampen i realiteten avgjort for mitt f 
vedkommende. Ergerlig også, for 
jeg syntes det begynte å gli bra. 
Jeg har nok brukket nesebeinet, 
men jeg tror ikke det er verre enn at 
jeg er klar igjen til neste kamp, sier 
Idar Markussen, mannen bak årets 
første seriescoring for Pors og som 
samtidig ble ulykkesfugl.

Idar ble lappet sammen igjen og 
spilte også noen minutter etterpå, 
men ble fornuftigvis tatt ut noe 
senere. Idar Markussen fikk såle
des ikke være med på å avslutte det 
han selv innledet — da Pors reiste 
kjerringa så det suste og spilte i 
perioder av 2. omgangen ball i hatt „

1

\ * R

Espen Gundersen fyrer løs — skuddet som fastsatte sluttresultatet til 3—0. 
også være godt fornøyd med spillet 
porserne viste. Spesielt i 2. omgan
gen fant spillerne hverandre godt 
og store sjanser oppsto. Noe tidlig 
ennå, men etter dette velger vi å tro 
at Pors har «satt seg» i 2. divi-sjons- 
serien.

Det finnes dog bedre lag enn Os i 
denne serien. Laget spilte i perio
der brukbart på banen, men avslut
ningene manglet. — De hadde ett 
skudd i løpet av hele kampen, fast
slo Pors-keeper Runar Weholt, 
kampens «mest arbeidsledige» 
spiller — og det strøk utenfor stol
pen... Forøvrig ble Pors-keeperen 
«holdt varm» bare av sine egne for
svarere...

0—5 satt tydeligvis i bakhue på 
porserne de første minuttene av 
kampen, da spillerne bandt seg og 
tilfeldighetene rådet. Pors hadde 
imidlertid full kontroll og kvalte alle 
Os-tilløp, derimot var det verre å 
overliste bergensernes forsvar. Det

r
Kampfakta:

Pors Stadion søndag: Pors- 
Os 3—0(1—0).

Scoringer: 19. minutt — 
Pors 1—0 — Idar Markussen, 
53. minutt — Pors 2—0 — Bre
de Halvorsen, 56. minutt — 
Pors 3—0 — Espen Gunder
sen.

Innbyttere: For Pors: Bernt 
Johansen 55 minutter for Idar 
Markussen — for Os: Magnar 
Hegland 57 minutter for Lars 
Tungeland.

Dommer: Arild Sigvaldsen, 
OPIL.

pui IUUUI qv umyailyvi■ wtaii • bimi» 

med det på forhånd fryktede Os- la
get. At seiersifrene stoppet på «ba
re» 3—0 skyldtes ren «utur» — og 
porserne var så avgjort nærmere 
både 4—0, 5—0 og 6—0 enn 
bergenserne var redusering. Det 
burde vært mulig å «flate ut» 0—5 
fra Haugesund, eller hva Brede Hal
vorsen?

— Jeg burde vel hatt en scoring 
eller to i tillegg til den jeg gjorde i 2. 
omgangen, men stort sett er jeg 
fornøyd tross alt. Det var vanskelig 
å reise seg etter 0—5-kampen i 
Haugesund, men jeg tror nok Odd’s 
uavgjorte resultat mot Vigrestad 
tente oss. Vi har Odd neste gang og 
det hadde vært lite gunstig å møte 
dem med null poeng. Nå tror jeg 
derimot vi er i draget igjen.
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f — Brede Halvorsen ble en av forgrunnsfigurene i U-landskampen 
| mot Portugal i går. Brede viste spill av virkelig klasse på Odd Stadion 
| / går. Ifølge Brede selv var dette hans klart beste kamp i U-trøya.

Kampen endte 0—0 og den største sjansen til å score hadde vår 
j egen Brede Halvorsen. Men headingen gikk dessverre over. En slik 
; i sjanse scorer Brede på i2av 3 tilfeller.
\ Det er ingen tvil om at Brede ga de 700 tilskuerne valuta for 

1 pengene, der han valset rundt med portugisiske fotballhelter.
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PORS BEST
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scoringen — med Bre-

bedre og bedre for hver kamp. 
Sogndal gjor klokt i å merke 
seg det allerede før avreisen til 
Porsgrunn sondag.

Tom Askedalen kan juble etter den første 
de «Brady» Halvorsen som gratulant... (Fotos: Terje)

Idar Markussen og Pors har all grunn til a juble igjen, 
serie — det er hevet over tvil. 
Laget har kommet seg fra 
smellen mot Haugar (0—5) i se
riepremieren og spiller bare 

7 •

SKIEN/Dagbladet
Odd—Pors 1-4 (0-2). Sco
ringer: 5. min: 0—1 ved Tom 
Askedalen. 38. min: 0—2 ved 
Espen Gundersen. 48. min: 
0—3 ved Espen Gundersen. 
64. min: 0—4 ved Idar Mar- 
kusen. 72. min: 1—4 ved Pe
der Tørdal. Dommer: Bjar
ne Komkaasa. Tilskuere: 
3000.
Odd er ikke lenger best i 
Grenland. Det beviste nabo
klubben Pors pa Odd stadion i 
går ettermiddag. Det er snart 
fem år siden de to lagene møt
tes til seriekamp sist, men det 
lot slett ikke til a plage Pors. 
Respekten for «storebror» i 
distriktet de siste ara, la 2. 
div.-nykommerne igjen i gar
deroben.

Og at Pors vant med klar 
margin var ingen tilfeldighet. I 
motsetning til Odd tok laget 
langt bedre vare pa de sjansene 
som bod seg, og viste at de er et 
langt bedre organisert lag enn 
hjemmelaget var. Espen Gun
dersen var banens beste spiller 
med to rene spillemål og et inn
legg til scoring.

Odd hadde kanskje vel så 
mye av spillet som Pors, men er 
håpløst inneffektive i angrep. 
Teknikken står rett og slett ik
ke i stil til det høye tempoet 
trener George Murray for
langer.

Pors blir a regne med i arets
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E En jublende Pål Askedalen etter utligningsmålet til 3-3

o>

forstå at hans «drømmeskudd» i 2 
omgangen kunne reddes . — Jeg 
var helt sikker på at ballen skulle gå 
inn, men så var Hovland der som en 
tiger. — Helt ufattelig etter min 
mening, var «Peppens» ord.

o 
c • Godt keeperspill

— Jeg må si at den ballen så jeg i 
nettet. Jeg fikk virkelig dreis på 
skuddet og kunne ikke dromme om 
at keeper kunne redde. Virkelig 
imponerende keeperspill, var Jan 
Magnussens ord da han rekapitu
lerte to av kampens fine enkelt
prestasjoner, — Jeg hadde et lign
ende skudd noe tidligere i kampen, 
men det var fra lengre hold.

Og Per William Nilssen kunne 
bare riste på hodet og kunne ikke

• Greit med uavgjort
Men det var slett ingen negativ 
stemning i Pors-garderoben etter 
kampen — det hadde man heller in
gen grunn til. — I grunnen er jeg 
lykkelig at det gikk som det gikk, 
sa Pors-trener Roy Martinsen. — I 
motsetning til Odd-kampen fikk vi 
ikke uttelling i dag, men jeg synes 
det var godt gjort å ta igjen Sogn- 
dals 1-3-ledelse. Jeg trodde, ærlig 
talt, ikke det på det tidspunkt i kam
pen, for da var spillet virkelig av la
ber kvalitet. Men med sjansene 
som «bakgrunn» kunne vi godt vun
net kampen — imponerende av 
Sogndal-keeperen å redde skudde
ne til «Maggen» og «Peppen». 3-3 
var således et greit resultat, ifølge 
Pors-treneren.

At Pors i Sogndal hadde en mot
stander å «bryne seg på» oppdaget 
man forholdsvis raskt. Vel var por- 
sernes offensive visitter i majoritet, 
men de raske Sogndalspillerne var 
slett ikke enkle å skubbe seg på. 
Dessuten markerte de godt både 
bakover og lengre frem på banen. 
Pors' kanskje fremste våpen så 
langt i serien — lange Espen 
Gundersen-innkast hadde heller ik
ke den vanlige virkning mot disse 
høye og robuste forsvarsspillere. 
Det fikk man en dokumentasjon på 
allerede etter få minutters spill.

■

■

Kampfakta: 1
Vestsiden Stadion søndag: 
Pors — Sogndal 3-3 (1-2) 
Scoringer: 19. minutt — Sogn
dal 1-0 — Svein Bakke. 28. mi
nutt — Pors 1-1 — Tom Aske
dalen, 38. minutt — Sogndal 
2-1 — Gjermund Skartun, 62. 
minutt — Sogndal 3-1 — Knut 
Christiansen, 68. minutt — 
Pors 2-3 — Idar Markussen, 
72. minutt — Pors 3-3 — Pål 
Askedalen.

Innbyttere for Pors: Jørn R. 
Hansen 20 minutter for Mor
ten Tollefsen, Bernt Johansen 
6 minutter for Pål Askedalen. 
For Sogndal: Edgar Drivdal 45 
minutter for Gjermund Skar
tun.

Gult kort: Lars Borgar Waa- 
ge, Tom Askedalen, Pors — 
Jarle Skartun, Sogndal.

Dommer: Per Erik Winther, 
Borgen — var alt for «blåse- 
glad» og stykket kampen 
unødig opp — og mistet i til
legg fullstendig taket på kam
pen de siste 20 minutter — 
beklageligvis.

Tilskuere ca. 2000. /

Sogndal viste seg — som man kloklig hadde regnet med — som 
en «fullt verdig» motstander for Pors i søndagens 2. divisjons- 
oppgjør på Vestsiden-banen. Vestlendingene viste seg å være ak
kurat så farlige som man bare måtte regne med etter de innled
ende kampene i serien — et homogent og robust lag og slett ikke 
ulik Pors i spillestilen. Derfor ble det også et uhyre spennende og 
dramatisk oopgjør der intet var avgjort før «sluttfløyta» gikk.

Sogndal hadde ledelsen både 1-0, 2-1 og også 3-1 og det var 
imponerende av porserne å snu kampen i 2. omgangen. Likevel — 
Sogndal skal takke sin keeper, Leon Hovland, for det ene poen
get. Pors hadde de fleste og farligste sjanser — inkludert et par- 
tre kanonskudd, som vanligvis skaper nettsus, men der den nevn 
te Sogndalkeeper på en eller annen måte fikk avverget.
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Pors seiersmål i Kristiansand S. Ja

»

Jan Magnussen scorer Pors' 
mål på straffe.

iiPors8 triumf 
på «Maggen 
- STRAFFE

vunnet noen kamp i se
rien så langt. Mange ville 
ha det til at omslaget 
skulle komme mot Pors, 
noe det ikke gjorde. Med 
sine 7 poeng på fem kam
per bør Pors være for
nøyd. Etter Haugar-kam- 
pen har laget kommet seg 
betraktelig og vi får bare 
håpe at Pors fortsetter på 
samme måte søndag 
hjemme mot Sarpsborg, 
som laget avsluttet i Kri
stiansand.

Vigør - Pors 0-1 (0-0) 
Kristiansand stadion 
Scoring: 0-1 ved Jan Mag
nussen (53. min) på straffe
spark
Dommer: Bjørn Johansen, 
Torp.
Tilskuere: ca. 2.000.

Pors spilte sin beste 
kamp for sesongen da la
get vant 1-0 over Vigør i 
Kristiansand onsdag 
kveld.

Etter spill og sjanser 
burde imidlertid seieren 
vært større. Det er ikke of
te man får være vitne til 
slik fin fotball som Pors 
leverte i denne kampen. 
Pors-maskinen var nemlig 
ikke til å stoppe onsdag. 
Sjanser var det nok av, 
men det måtte et straffe
spark til for å sikre seie
ren. Espen Gundersen, 
som forøvrig var kampens 
dominerende spiller ble 
klart felt innenfor 16-me- 
teren og kampens dom
mer gjorde det eneste ret
te da han tildelte Pors 
straffe. Som så mange 
ganger før var det vetera
nen Jan Magnussen som 
ekspederte straffesparket 
kontant i nettmaskene.

Med denne seieren fikk 
Pors et solid fotfeste på 
den øvre del av tabellen. 
Mange fryktet Vigør- 
kampen på forhånd, fordi 
sørlendingene ikke hadde
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Pors tar ledelsen.
I 
målstreken.
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• Jørn, Hansen (på kne i bakgrunnen) har skutt og 
Per W. Nilssen har videre sendt ballen som er i ferd med å Passere 
...ILt.^L^... (Foto: Inge Fjelddalen)
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TA • Lasse Johannessen

AvROLFNORDBERG

re baklengsmål i kampen selv

KAMPFAKTA

5-11
3-14

mål bak et 
svar.

STERK ÅPNING
Pors åpnet i vanlig stil og 

•presset motstanderen helt på de
fensiven. Det tok da heller ikke 
lang tid før Pors var i ledelsen. Et 
frispark fra Pål Askedalen havnet 
hos Jørn Hansen som dro til på 
direkten. Skuddet traff Per Wil
liam Nilssen som fikk puffet ballen 
i mål. Da var det bare spilt fire 
minutter av kampen og publikum 
belaget seg på en riktig hygge
kveld.

Og det så virkelig ut til at det 
skulle bli en slik kveld. Pors bølget 
fram det ene angrepet etter det 
andre og spilte seg til mange store 
sjanser. Per W. Nilssen hadde en 
heading som keeperen så vidt fikk 
vippet til corner. Jørn Hansen 
hadde et meget godt skudd som 
SFK's keeper Geir Solberg fikk 
slått i tverrliggeren og over. En

Det var dramatikk på Pors 
stadion i går. Pors' gode 
«sliter» Knut Nilsen ble regelrett 
skallet ned av Sarpsborg-spissen 
Tom E. Fingarsen som helt korrekt 
ble vist det røde kortet. Slikt hører 
ikke hjemme på en fotballbane.

Spillerne skumpet ufrivillig borti 
hverandre og SFK-spilleren tente 
momentant. Knut Nilsen måtte 
forlate banen på grunn av den 
harde skallen i hodet. Pors klarte 
likevel å beholde roen og sikret seg 
en 2 — 0-seier etter en meget sterk 
åpning.

Fredrikstad 
Pors

i Haugar 
Sogndal 
Vard 
Sarpsborg 
Raufoss 
Vigør 
Os 
Odd 
Vigrestad 
Fram

Pors — Sarpsborg 
(2-0).
Scoringer: 4 min. 1—0 Per 
William Nilssen. 16 min. 
2—0 Jan Magnussen.
Utskiftninger: Pors: Kai 
Richter 46 minutter for 
Knut Nilsen. Tom Evensen 
15 minutter for Jørn R. 
Hansen.
Gult kort: Oddvar Midtfjell, 
Sarpsborg.
Rødt kort: Tom E. Fingar
sen, Sarpsborg.
Dommer: Kjell Hansen, Ul- 
lensaker/Kisa. God.
Tilskuere: 1500.

scoring hang i luften og den kom 
etter 16 minutter.

Kampens klart peneste angrep 
ble avsluttet med scoring. Idar 
Markussen distanserte forsvaret 
og kommer seg til dødlinjen, 
innlegget hopper Brede Halvorsen 
elegant over og Jan Magnussen 
kunne bare sette ballen i et tomt 

utspilt Sarpsborg-for-

re ble spillet kjedelig.
— Forsvaret har ikke vært 

helt patent i hele år, men nå ser 
også det ut til å komme sterke
re. likevel tenker vi ikke på opp
rykk. Med en gjennomsnitts
alder på 22 år og stammen i la
get fra juniormesterlaget i 1973 
blir vi gjerne blant de 4—5 be
ste. 1. divisjon virker fjern for 
oss — ennå, mener Pors-for- 
mannen.

5 5 0 0 14- 2 10
6 4 1 1 13- 9
5 3 1 1 12- 5
6 3 1 2 12- 7

8- 5
7- 5
5- 8
6- 9
5-10

9 
7
7

5 2 2 1 8- 5 6
5 3 0 2 7- 5 6
6 2 2 2 5- 8 6
6 1 2 3 6- 9 4
6 0 4 2 5-10 4
4 112 3-8 3
6 0 3 3 5-11 3
6 0 1 5 3-14 1

derstreket at den stygge episo
den ikke vil bli anmeldt til politi
et.

I og med helgens seier er 
Pors helt i ryggen på ledende 
Fredrikstad, men FFK har en 
kamp mindre spilt. Ni poeng har 
det unge Porsgrunn-mannskap- 
et tatt på sine fem siste kamper. 
Bare 1—5 for Haugar på borte
bane i serieåpningen ødelegger 
for Pors.

— Hva som skjedde i Hauge
sund har vi ikke klart å finne ut 
av selv engang, forteller Pors- 
formannen Jan Løkling.

— Etterpå har vi imidlertid 
tatt flere poeng enn vi egentlig 
hadde drømt om før sesongs
tart. Vårt mål i år er å bevise at 
vi hører hjemme i 2. divisjon. 
Poenghøsten har vært over all 
forventning, men vi har ikke helt 
fått til det gode spillet vi hadde 
håpet på. Egentlig er vi eks
ponenten for attraktiv fotball. De 
første 20 minuttene mot Sarps
borg i helgen var topp, og da la
get vi ogsa de to målene. Seine-

Tom Fingarsen regelrett slo 
ham ned mens ballen var ute av 

En spiller slått ned, en spiller spill.
sparket i hodet mens han lå Det skulle være unødvendig å 
nede på bakken, ett rødt kort og tillegge at Fingarsen ble utvist, 
ti gule er den bedrøvelige statu- Dette skjedde på stillingen 2—0 
sen for helgens 2. divisjons- til Pors noen minutter før pause, 
runde i fotball. Verst gikk det ut og Sarpsborg klarte å unngå fle- 
over Pors-spilleren Knut Nilsen, re baklengsmål i kampen selv 
som måtte forlate banen med om laget spilte med bare ti 
hodeskader etter at Sarpsborqs mann. Fra Pors-hold blir det un-
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Brede gir Pors ledelse 2—

INGEN TVIL
Pors-sjanser ble misbrukt ved si
den av at Stavern-gutta reddet på 
målstreken.

Pors spilte uten solide folk som 
Runar Weholt, Jørn Hansen og Jan 
Magnussen. Laget som kom på ba
nen fra begynnelsen var: Jørn O. 
Hanssen, Bernt Johannessen, Lars 
Borgar Waage, Tom Askedalen, 
Knut Nilsen, Terje Bråthen, Pål 
Askedalen, Brede Halvorsen, Per 
William Nilsen, Idar Marcussen, Es
pen Gundersen. I 2. omgang ble 
Lars Borgar Waage og Terje Bråt
hen erstattet av Ivar Realfsen og 
Tom Evensen. Også Stag skiftet ut 
2 spillere etter pause.

PORS STADION: 1. runde 
NM Pors-Stag3-1 (2-1).
Scoringer: Stag 1-0, 14. 
min., Halgeir Pedersen, 
Pors 1-1, 20. min., Brede 
Halvorsen 2-1*, 25. min., 
Brede Halvorsen, 3-1, 47. 
min., Idar Marcussen.
Dommer: Pål Høegh Lar- 
sen, Urædd: Ikke helt pa
tent, tross en lettdømt 
kamp.

SPILLEMESSIG ORDINÆRT
Spillemessig ble oppgjøret 
dinært, bortsett fra enkelte fine 
Pors-tilløp. Men forsvaret var ved 
flere høve ikke patent og ga Stag 
unødige store sjanser. Blant annet 
var 1 om Askedalen litt for gavmild, 
noe som kunne straffet seg. Men 
lyspunkter var det avgjort i Pors-la- 
get. Best var Brede Halvorsen. Han 
jobbet godt og var villig med både 
oppe og nede. Særlig i 2. omgang 
stelte han istand bryderi for gjest
ene.

N
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Avd. A:

2. DIVISJON

L

10
9
7

. 7
7
6
5
5
4
4
2

Odd-Os 
Sogndal-Haugar 
Vigør-Fr.stad 
Sarpsb.-Fram 
Vard-Pors 
Vigrestad -Raufoss 
Fr.stad
Pors
Sogndal 
Haugar 
Vard 
Sarpsb. 
Raufoss 
Odd 
Vigrestad 
Vigør 
Os
Fram

7
7
6
6
6
7
5
7
7
7
7

spark på stillingen 2-1 til hjemme
laget. Idar Markussen hadde nerve
ne under kontroll og brakte balanse 
i regnskapet da klokka hadde pas
sert 47 minutter i omgangen. Kam
pens dommer, Sigurd Gundersen 
fra Donn hadde lagt til 2 minutter 
p.g.a. skader og det var nok for 
Pors til å berge det ene poenget.

,IC

■4
J.

2-0 
2-0 
0-2 
0-0 
2-2 
1-0 

6 16- 2 12 
15-11 : 
14- 7 
12- 7 
10- 7 .
7- 5 
5- 9
5- 8
6- 11 
6-11

.5-12 
3-14
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«Peppen» har skutt og ballen som ga Pors ledelsen er på vei inn i Vard-goalen.

Sist gang Pors var i Haugesund og 

hjem med sekken full. Da var Hau- 
por mAl ftAnnAt a o rn a uor £***

dét Vard som sto for tur, et Vardlag 
som ikke har vist det helt store hit
til i sesongen, men som allikevel 
satte fåtallige porstilhengere på tri
bunen i dårlig humør inntil det • 
gjensto bare sekunder av kampen. 
Da ble nemlig Pors tildelt straffe- 

....... . ..... . 2’ 
■SawsKXSJ

KAMPFAKTA:
Vard - Pors 2-2 (0-0) 
Bane: Haugesund Stadion 
Tilskuere: 2046 
Scoringene: Pors 1-0 55 
min. v/Per William Nils
son, Vard 1-1 62 min. v/Ha- 
rald Aase (straffe), Vard 
2-1 78 min. v/Ken Ayres, 
Pors 2-2 91 min. v/Idar 
Markussen (straffe) 
Gult kort: Egil Sævereide, 
Einar Vestbo og Ken Ayres 
alle Vard.
Innbyttere: Ivar Realfsen 
22 min, for Bernt Johanne
sen hos Pors.
Dommer: Sigurd Gunder
sen, Donn, SVAK.

Sist gang Pors var i Haugesund og fq, 
spilte 2. div. oppgjør ble laget sendt 
hjem med sekken full. Da var Hau- jÆ-.S 
gar motstander. Denne gang var.....

Wpl 
22*%v2.’2 
’■ - X.al

■ a-.'— —y \.|

.Zr.- --->------- 1

r /ty r» • *> . ' *

l'--

■



3
nDe brente sjansers kamp
r

FRED ØVERAAS

•. V.

Fortjent

.ce-

lag. Og — for se noe positivt i det 
hele... Det er godt det svake spillet 
kommer mot bunnlagene.

4
3

Fr.stad 
Pora 
Sogndal 
Haugar 
Vard 
Raufoss 
Sarpsb. 
Odd 
Vigrestad 
Vigør 
Os 
Fram

4 
2 
3 
3
2 
1 
1 
0
0

var nok seieren i høyeste grad, 
men ærlig talt Pors — slikt spill og 
slik sløsing med opplagte sjanser, 
det går ikke når sterkere lag kom
mer til Vestsiden. Målforskjellen 
kan også bli avgjørende, og det er 
i slike kamper som søndagens at 
den må gjøres god. Som nevnt lik
te vi Pål Askedalen best denne 
gang, men også Brede Halvorsen, 
Espen Gundersen og Lars Borgar 
Waage spilte en bra kamp.

ger jo ikke noe imellom når han 
takler, og likevel pådrar han seg 
sjelden frispark. Kun to ganger i 
løpet av 90 minutter. Han er hurtig 
og offensiv, og støtter fint opp 
framme, samtidig som han alltid 
rekker tilbake på plass før de sto
re farlighetene skapes den andre 
veien.

mål etter corner og innkast. Idar 
skjøt over fra kort hold.

Annen omgang startet med en 
ny bom av Per William Nilsen fra 
1 1/2 meters hold. Idar tilrev seg 
ballen og skjøt i en utrusende kee
per og over. Tom Askedalen hea
der i tverrliggeren, ballen spratt 
ned i beina på Brede Halvorsen på 
5 meters hold, men utenfor. Godt 
Per Williamskudd reddes, ja, slik 
holdt det på helt-til Jan Magnus- 
sens avsluttende suser sc>’.

net var vel alt i alt det svakeste vi har sett av Pors rent spille
messig siden seriestarten i Haugesund. Når de likevel kunne 
greie å få så mange sjanser foran Vigrestadkeeperen, må det 
tilskrives tildels svakt Vigrestadforsvar, og at spissene glimtet 
til innimellom. Men — at det går an å misse så totalt på sole
klare sjanser... Seks store muligheter i 1. og åtte i 2. omgang.

Vi fikk en pangstart. Porserne gikk rett i angrep og etfer litt 
klabb og babb på Vigrestads halvdel fikk Espen Gundersen for
sert til dødlinja. Innlegget havnet hos Pål Askedalen, som ikke 
fikk parret beina skikkelig. Ballen ble reddet delvis av keeper, 
men han fikk den ikke under kontroll. Brede Halvorsen snappet 
den foran hendene på ham og skjøt i mål. Dermed var det 1-0 
allerede etter to minutter. Nå — regnet vi med en hyggelig fore
stilling mot et av bunnlagene.

Spolerte sjanser
Bare for å illustrere hvor nær 
Pors var storseier, nevner vi sjan
ser i fleng. «Peppen» sneiet bort 
ballen fra 8-10 meter, og utenfor. 
Brede Halvorsen var likeledes 
nære på etter corner, men keeper 
reddet headingen. Espen-skudd 
reddes så vidt til corner. Tom 
Askedalen to sanerer sv»rt mr»»-.

7 7
8 5 
8 5 
7 
7 
8 
7 
6 
8 
8 
8 
8

Weholt
hadde en befriende redning i an- 
nen omgangs 14. minutt. Vigre
stads klart beste angriper Johan 
Arnt Sundvor rundet et pai* pors- 
forsvarere med sin hurtighet, og 
hadde bare Runar Weholt igjen. 
Runar rykket riktig ut og gikk ned 
mot venstre. Vigrestad-spissen 
rundet ham på motsatt side, men 
ved et tigersprang klarte den gode 
Runar å redde det ene poenget for 
sitt lag. Han fikk fingrene på 
ballen idet det var klar vei til mål 
— ja, vi så den inne faktisk. Det 
hadde vært uhyre tragisk å tape et 
poeng hj< r tme mot et såvidt svakt

Pål Askedalen
nar fra kamp til kamp markert 
seg mer og mer som en sterk 
nøyreback. Denne gangen slo han 
J1 så det virkelig suste, og spilte 
sin beste kamp for året. Han leg-

Tafatthet
Det som kan karakterisere resten 
av omgangen var dalende kvalitet 
i spillet og tafatthet foran mål. 
Riktignok ble det skapt mange 
sjanser foran Klingenberg i Vigre- 
stadmålet, men det lyktes ikke å 
finne veien til nettmaskene. Dette 
skyldtes både udyktighet hos spis
sene, og delvis godt keeperspill av 
nevnte Klingenberg.

Småfikst
Det skapes mye småfikst mellom 
Idar, Brede, Espen og Jan «Mag- 
gen», noe som resulterer i fine 
framspill og sjanser, mens «Pep
pen» Per William Nilsen ikke ser 
ut til å finne melodien. Han har ik
ke noe «farlig» over seg som spiss 
denne vårsesongen, men vi får 
håpe han trår til i høstsesongen. 
«Peppens» hode var gull verdt i 
fjor, og han kommer nok...

tsreae Halvorsen har snappet ballen som keeper mistet og er i ferd med å gi Pors 1-0 etter 
2 minutters spill. (Foto: Roger)

Pors —Vigrestad 1-0 (1-0) 
Ca. 1200 tilskuere.
Dommer: Per E. Winther, 
Borgen.
Scoring: Pors 1-0, Brede 
Halvorsen etter bare 2 minut
ter.
Innbyttere: Tom Evensen 
Pors, inn 13 minutter for Jørn 
Hansen. Arvid Jensen inn 20 
minutter for S.A. Vigrestad. 
Gult kort: Ingen.
Pors beste: Pål Askedalen.
Vigrestads beste: Spissen Jo
han Arnt Sundvor og keeper 
Egil Klingenberg.

1 16—11 12
2 18— 7 11 
2 13— 7 9 
1 10— 7 8

6—9 8 
9—8 7
5— 9 5
6— 12 5 
6—12 4 
5—16 
3—14

0 0 19— 4 14 
2 
1
1
4
2 ,3
1 3
1 3
3 4
2 5
4 4
3 5



Pors måtte nøye seg med ett poeng

TA • Runar Pedersen

Vigrestad — F r a m q s 2 — 1

KAMPFAKTA Åtte kamper uten tap 
men formen sviktende

3
2
2
1
1
0 3

3
1
3
2
4
2

6- 9 
9-11 
8-13
5- 11
6- 16 
6-13

9
7
7
6
6
4
3

2. DIVISJON 
Avd. A:

Sogndal — Odd 
Vigør—Os 
Sarpsb. — Haugar 
Vard — Fr.stad 
Pors —Raufoss

Fr.stad 
Sogndal 
Pors 
Haugar 
Vard 
Raufoss 
Sarpsb. 
Vigrestad 
Odd 
Os 
Vigør 
Fram

gjestene, som overrasket positivt, pa 
høyde med Pors.

Runar VVeholt var vertenes beste
mann i går. Han hadde som nevnt 
ikke de virkelige vanskelige tingene 
å stelle med inne på streken, men 
desto mer å gjøre på feltet, et 
område han behersket alle de 90 
minuttene. Pål Askedalen var den 
eneste som kan få godkjent begge 
omganger sett under ett.

Pors i dag og Pors for to-tre uker 
siden er ikke en og samme ting. Det 
må bli konklusjonen etter det mål
løse oppgjøret mot Raufoss på Vest
siden i går kveld. Førsteomgangen 
var direkte svak — da var Pors til 
sine tider nede for telling. Hadde den 
lynraske spissen Henning Gjes- 
trumsbakken gått noen skritt lenger 
etter først og ha hektet av Waage og 
Tom Askedalen ved et par anlednin
ger, ville kampen antagelig vært 
avgjort i gjestenes favør allerede ved 
pause. Raufoss-angriperen valgte 
imidlertid å ta sjansen på skudd, men 
mislyktes såpass at en våken Weholt 
hadde full kontroll.

I rettferdighetens navn skal det 
sies at Pors-laget tok seg mer 
sammen de siste 45 minuttene og da 
var sjansemessig på høyde med 
Raufoss og vel så det. Likevel, den 
friskhet og det tempoet som hevet 
laget over gjennomsnittet tidligere i 
år, er vanskelig å få øye på nå. 
Misforståelser og en lang rekke 
personlige feil stopper angrepsforsø- 
kene før de egentlig er kommet i 
gang. Derfor kom også gårsdagens 
Pors-sjanser nesten utelukkende i 
forbindelse med dødballsituasjoner 
— i første rekke corner og Espen- 
innkast. Usikkerheten framme for
plantet seg som rimelig kan være 
også til de bakre rekker, der enkelte 
hasardiøse tilbakespill og nøling i 
pressituasjoner ga Raufoss mye gra
tis'. Det er jo blitt gjentatt en del 
ganger i det siste at Per W. Nilssen 
er uten av form, og skal man dømme

forsøk. I tillegg til de to gangene 
Henning Gjestrumsbakken var fri, 
hadde Raufoss flere nære-på-sjanser, 
men fikk ikke til det avgjørende 
trekket, eller en meget påpasselig 
keeper Weholt dukket opp i feltet og 
ordnet saken.

Annen omgangen begynte med en 
kanonade mot Raufoss-buret. Per W. 
Nilssen var nærmest scoring, headin
gen fra kort hold ble avverget på 
målstreken helt borte ved stolpen. I 
det 10. minutt skjøt Brede Halvorsen 
knallhardt, men fra så skrå vinkel at 
keeper fikk kroppen bak ballen. Tre 
minutter etter så de fleste ballen i 
Raufoss-målet da Espens lange inn
kast traff et Pors-bein inne i klyngen, 
men en back fikk stoppet ballen på 
målstreken. Raufoss hadde også sine 
visitter oppe hos Runar Weholt, uten 
å sette Pors-keepercn på de helt 
store prøvene, dertil var skuddene 
for dårlig innstilt. I banespill var

Pors-Raufoss 0-0.
Utskiftninger: Morten 

Tollefsen åtte min. for Idar 
Markussen.

Gult kort: Idar Markus
sen, Pors.

Dommer: Jan Barth, Ru
nar. God.

Tilskuere: 1200.

etter denne kampen, har han fått 
følge av flere. Særlig merkbart er 
det naturligvis når nøkkelspillere 
som Espen Gundersen, Jan Magnus- 
sen og Brede Halvorsen svinger inn i 
en blindgate. De tre jobber riktignok 
like mye som før, men synes ikke 
lenger å ha tilstrekkelig offensivt 
overskudd. Det kan vel være flere 
faktorer som spiller inn — ikke minst 
det faktum at det for en nykommer 
etterhvert må føles som et visst 
press når man skal forsøke å holde 
nederlag nr. to fra livet. Pors har jo i 
sitt come back i 2. divisjon spilt hele 
åtte kamper uten å tape, og det i seg 
selv er litt av en prestasjon.

Raufoss holdt på å vinne kampen 
fordi man var raskere på ballen og 
flinkere til å starte i de lukene som 
oppsto, iallfall før pause. Pors hadde 
et par brukbare tilløp, men gikk aldri 
til angrep med skikkelig tyngde. Et 
skudd fra Espen Gundersen, som 
keeper slo til corner, var beste

9 8
9 6
9 5
8
9

2-0 
0-1 
0-1 
1-2 
0-0 

0 21- 5 17 
2 20- 7 13
1 16-11 13
2 14- 7 11 
2 13- 9 10 
3 
5 
4 
4 
4 
6 
6 4-16

1 
1 
3 

5 1 
3 4 

9 3 
9 
9 
8 
9 
9 
9
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FOLKEFEST i
PA VESSIA
TIL HELGA fl ■ ■

i/ : 7

Folkefest på «Vessia» til helga. 
Fredrikstad kommer på besøk. 
I går slo Pors til i Larvik. Per W. 
Nilsen (midt på bildet) var med

Etter Pors' Larvik-visitt 
vil Fredriksta
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på å lage festforestilling. Det 
går mot festfotball på Pors 
kommende helg.

x Se sporten

møte til

1



GD THOR KARLSEN

kommenterte

P-7T1

8-15
4-19
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26- 7
19- 11
20- 9 
15- 8 
14-10
8- 9 

10-12 
7-13 

10-18
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9
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0-3
2-2
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15
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8
7
7
7
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Kampfakta:
Fram Stadion, mandag: 
Fram — Pors 0 — 3 (0 — 0) 
Scoringer: 60 minutt. — Pors 
1—0 — Espen Gundersen, 81. 
minutt: Pors 2 — 0 — Morten 
Tollefsen, 89. minutt: Pors 
3 — 0 — Per William Nilsen. 
Innbyttere for Pors: Morten 
Tollefsen 45 minutter for Bre
de Halvorsen, Ivar Realfsen 
åtte minutter for Terje Bråt
hen, for Fram: Bjørn Møller 
64 minutter for Alan Clark- 
son, Egil Opperud 45 mi
nutter for Per Gjertsen.
Gult kort: Dagfinn Andersen, 
Fram, Lars Borgar Waage, 
Tow jVSllbdiilvii, ’ PorGi1 Det 
<sisXo -temmelig
•gtedUSUtbi udd mrr fn pnong

A. -nrå ket-ba44eiuut 
ktV1 bctiiWii — etLUi abkampcH

Dommer: Bjørn Johannes
sen, Torp — ikke bare heldig 
— snøt blant annet Pors for 
straffespark... /

Avd. A: 
Fram — Pors 
Odd —Vigør 
Fr. stad 
Pors 
Sogndal 
Haugar 
Vard 
Raufoss 
Sarpsb. 
Odd 
Vigrestad 
Os 
Vigør 
Fram

Dermed er Pors «med» igjen — en 
fullt fortjent 3—0 seier over Fram i 
Larvik mandag kveld, som gjorde 2. 
divisjonsserien spennende igjen. 
Vel og merke — hvis porserne 
følger opp det de gjorde i 2. om
gang. 1. omgang var både grå og 
kjedelig, så den lar vi være glemt i 
denne sammenheng. Men mens 
porserne spilte fotball i 
godt og vel én omgang, var det hel- 
grått for Frams vedkommende. Et 
sørgelig svakt Fram-lag som 
beklageligvis ikke var noen verdi
full målestokk...

— I grunnen er jeg litt usikker et
ter denne kampen, kommenterte 
Pors-trener Roy Martinsen, — om 
dette var en virkelig fremgang for 
oss eller om det bare var Fram som 
var dårligere. Jeg er imidlertid for
nøyd med det som ble vist i 2. om
gang, 3—0 er brukbart, men vi bur
de hatt flere goaler.

— Jeg velger imidlertid å tro at 2. 
omgangen markerte et vendepunkt 
for oss — uten Idar Markussen 
(karantene etter tré gule) og også 
uten Brede Halvorsen de siste 45 
minutter. Betryggende å vite at 
man har mer å «bla i»... Med 3—0 i 
dag kan det bety 2000 ekstra på tri
bunen i søndagens kamp mot 
Fredrikstad — så skal vi prøve å 
gjøre vårt, kommenterte Roy 
Martinsen.
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Tabellene

(C
3

O
11
11
11

4
2 
2
1
1 
0

6
6
6
4

2
4
3
2
5
3
2
4
3
5
4
3

5
6
8

7
6
3

Fr.stad 
Pors 
Haugar 
Sogndal 
Vard 
Raufoss 
Sarpsb. 
Odd

s

11 9 
11
11
11
11
11 5
11
11

Vigrestad 11 
Os 
Vigør 
Fram

Pål Askedalen gratulerer Idar Markussen med scoringen direkte 
oå corner —• som aa 1 —0.

Kampfakta:
Pors Stadion, søndag: Pors 
— Fredrikstad 2-2 (1-1) 
Scoringer: 8. minutt Pors 
1 — 0 — Idar Markussen, 29. 
minutt Fredrikstad 1 — 1 — 
Steinar Bærø, 56. minutt 
Pors 2 — 1 — Espen Gunder
sen, 64. minutt Fredrikstad 
2—2 — Kai Erik Herlovsen. 
Innbyttere for Pors: Tom 
Evensen 45 minutter for 
Jørn R. Hansen, Morten 
Tollefsen 15 minutter for 
Brede Halvorsen. Fredrik
stad: Johnny Holberg 15 
minutter for Steinar Bærø. 
Dommer Trygve Ringen, 
Vard — konsekvent og god, 

> men langt fra alle var enig i 
- hans anullering, da Pors 

hadde ballen i nettet 10 mi- 
nutter ut i 2. omgang. 

' Tilskuere: Vel 4000.
fewaBSflTOagii mil iiMtfflUHiM
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0 28— 9 20
1 21—13 16
2 18— 9 15
3 21—10 14
2 17—10 13
3 10— 9 13
5 11—12 10
5 7—14 8
6 11—21 7 

7—20 
9—16 
4—21
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Ballen i nettet — Espen Gundersen har gitt Pors ledelsen 2—1.
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Av Christian Svae og Gunnar Ruud (foto) 
•FOKSGKUNN (VG) — Pors-Fredrikstad 2—2 
(1—1) — Ble Pors snytt for seieren? Det er 
spørsmålet hele Porsgrunn stiller seg etter 
gårsdagens 2—2 kampt mot Fredrikstad i 
Porsgrunn.

På stillingen 1—1 10 minutter ut i annen 
omgang fikk Pors annulert en scoring for an
grep på keeper.
Innbytteren Tom Evensen la 
en høy ball inn forran mål fra 
ca. 40 meter, og ballen, som 
vel egentlig var ment som et 
innlegg, gikk over hendene til 
keeper Stein Hangar og i mål. 
Linjemannen løp straks mot 
midten, menn dommer Tryg
ve Ringen fra Vard annulerte 
scoringen da han mente Per 
W. Nilssen hadde angrepet 
Haugan.

Dette ga støtet til en vold
som Pors offensiv. Bare to mi
nutter senere var det klart for 
2—1 til Pors, da Espen Gun
dersen fikk stå helt umarkert 
og headdet ballen i mål etter 
en av Idar Markussens man
ge farlige cornere.

Fredrikstad kjempet imid
lertid godt, og utliknet to gan
ger ved Steinar Bærø og Kai 
Erik Herlovsen, etter at Idar 
Markussens hadde gitt Pors 
1—0 direkte på corner.

Situasjonen som skapte 
debatt i Porsgrunn i går 
(t.v.) FFK-keeper Hau
gan får frispark^ for an
grep på keeper, mens bal
len gikk i mål.

Pors var allikevel klart 
best spillemessig, og burde 
hatt begge poengene.

Laget var spesielt flinke til 
å bruke hele bredden, og kom 
gang på gang frem på flan
kene.

Fredrikstad, som tydelig 
satset på kontringer, fikk ikke 
til det spillet vi vet de kan, og 
Fredrikstads Trener Per Mos- 
gård la da heller ikke skjul på 
at han var fornøyd med det 
ene poenget.

«— Pors har alltid vært en 
vanskelig motstander for oss, 
og de er da også det beste la
get vi har møtt i år.» 
Sføifct

Pors hjelpetrener Torbjørn 
Gravklev var naturligvis ikke 
like fornøyd. Han mente Fred
rikstad hadde vært heldig 
med det ene poenget.

— Gutta gjorde en fin jobb, 
men ved den første scoringen 
var det en åpenbar marke- 
ringssvikt, og akkurat det kan 
man ikke tillate seg mot et så 
godt lag som Fredrikstad.

Fredrikstad har nå en be
tryggende fire poengsledelse, 
og med både Pors og Haugar 
hjemme til høsten er det mye 
som tyder på at «plankebyen» 
igjen skal få et 1. divisjons
lag___________ _ _________

4
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Dommer:Rolf Nateig, Øm.
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Storm - Pors 1-3
Pause: 1-0
Bane: Bratsberg Idrettsplass
Tilskuere: 700
Scoringer: 1-0 44 min. Terje
Lundsholt, 1-1 53 min. Pål 
Askedalen, 1-2 60 min. Pål 
Askedalen, 1-3 66 min. Per W.
Nils sen.
Gult kort: Trond Johannes
sen, Storm-.

pl. rPors våknet 
etter pause 
3. rundebillett etter 3-1-seier

Pors er i 3. runde i cupen — etter at laget oppskriftsmessig slo Storm 3-1 i 
cupoppgjoret på Storm banen onsdag kveld. En typisk cupkamp der inn
sats og tæl gikk foran det spillemessige og også en underholdende fore
stilling, der et ikke imponerende antall publikummere fikk full valuta.

Sifrene kunne imidlertid vært langt annerledes — hvis Storm hadde fått 
sånn noenlunde uttelling på sine mange sjanser i løpet av de første 45 m 
nutter. Det var nemlig hjemmelaget som sto for målsjansene i denne on 
gangen. Hvor mange klare måltilbud laget spilte seg til — og som ble spi 
lert — har vi knapt tall på. Laget måtte imidlertid ha straffespark for å 

nettkjenning.

■

Pors fastsetter sluttresultatet til 3—1. Per W. Nilsen setter ballen i mål med hodet. Vidar Solli, Trond Johannessen, Frank Hansen og Jørn Haugen, kan 

intet gjøre.

Pors var ikke med på cup-notene 
i 1. omgangen. Laget prøvde å spil
le «pen» fotball — avgjort ikke den 

• riktige respekt mot et meget 
mnsatsvillig Storm-lag.

— Det var en meget slapp om
gang fra vår side, uttalte Pors-opp- 
mann Thorbjørn Gravklev, — akku
rat slike ting er jeg redd for. Vi pra
tet imidlertid litt i pausen og jeg er 
stort sett fornøyd med i hvertfall en 
halvtime av 2. omgangen. Jeg hå
per imidlertid på bedre saker 
lørdag, når Mjøndalen kommer på 
besøk.

Kampen åpnet jevnt — med sjan
ser på begge sider, men utover i 1. 
omgangen tok Storm over føringen. 
Storm-gutta kjempet om hver ene
ste ball og porserne ble ubønn
hørlig presset på defensiven. Både 
Ulf Moen og Terje Lundsholt skap
te mye brudulje i Pors-forsvaret. At 
det ikke ble mål av det er et lite un
der. Ulf Moen var alene med Pors- 
keeper Runar Weholt .ved et par 
anledninger, men maktet ikke å 
putte ballen i nota. Rolf Talleivsen 
skjøt over fra kort hold og ved én 
anledning var en Pors-forsvarer på 
å beine ballen i eget nett. Pors-for- 

■vaæt Jar ^^edte^skyld^^e, på banen. I realiteten var 

var Storm-ledelse Pa det™^odt ^gjor^pa

rste 45 minutter. frvktet» i 2.Påbanen‘

Fsjansei P^sorteUeÆt bes^te angrep med en like pen 

var mkt og tone- i kampending.
temte «taKt uy omanqen vai .

I Seks minutter av 2. etg.n i ^c Resten æ, kampen var «pls 
. ^AsakedXr, som var flyttet frerh kjønng» tor Pors -



Og hjemmelaget var sterkt redusert

men

Sélv ikke et lag 
fra 1 .
klarte

Pors - Mjøndalen 2-2 (2-1) 
Bane: Pors stadion. ' 
Scoringene: 1-0 etter 25 min. 
ved Jan Magnussen (straffe). 
2-0 etter 29 min. ved Pål 
Askedalen. 1-2 etter 43 min. 
ved Arnt Kortgard. 2-2 etter 
61 min. ved Egil Solberg 
(straffe).
Dommer: Jan Kjell Johansen, 
Brevik, ikke så dårlig som 
deler av publikum ville ha det 
til.

Det så ut til at Pors skulle gjøre 
kort prosess på Mjøndalen under 
tippekampen på Vestsiden lør
dag. Hjemmelaget la nemlig på 
til 2-0 ved Pål Askedalen etter 
nærmere en halv times spill ut i 
første omgang, og den scoringen 
varmet virkelig. Skuddet, som 
kom fra snaue 15 meters hold, 
satt der det skulle uten sjanse for 
keeper. Forut for denne sco
ringen hadde Brede Halvorsen 
lagt fint inn foran mål til Per Wil
liam Nilssen som ikke klarte å ta 
skikkelig vare på sjansen.

Til da hadde Pors vært best, 
men det skulle vise seg at gjeste
ne kom tilbake. Ikke det at de 
overtok spillet, men kampen 
jevnet seg i alle fall ut, og når 
Pors i tillegg ikke klarte å score 
flere mål gikk det galt. MIF satte 
ballen i nota to ganger, og der
med endte kampen uavgjort.

Men dette må understrekes: 
Pors mønstret et nokså feriepre- 
get lag i denne kampen. I alle fall 
var laget feriepreget da det forlot 
banen etter 90 minutters spill. 
For en rekke spillere som har fri
stet tilværelsen på benken så 
langt i sesongen fikk denne 
gangen slippe til. Og egentlig var 
vel det bare rett og rimelig all 
den tid dette ikke var en kamp 
der det sto om viktige serie- 
poeng.

_ -TI—. -

«Tunga rett i munnen gutten». Per W. Nilsen farlig frempå hos Pors, 
Mjøndalen-keeperen avverger situasjonen.

-I
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Tom Askedalen setter ballen pent i mål uten at Tom R. Jakobsen og Oddvar Kristiansen kan hindre det, men offside. (Foto: Te
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Kjel! Schou Andreassen

“Z

sine, men han var fornøyd med 
det som ble vist av Porserne 
denne gang. Men ikke med re
sultatet naturlig nok.

GODTFOR
SVARSSPILL
Knut Nilsen spilte virkelig en stor 
kamp på høyre back-plassen den
ne gang. Det var svært vanskelig 
å komme forbi ham selv for Arne

1. OMGANG
bar preg av at Pors virkelig viste 
vilje og dyktighet til å få taket på 
midtbanen, uten at de helt store og 
opplagte sjansene ble skapt. Bry
ne åpnet absolutt best og hadde en 
ball i nettet allerede etter ett mi
nutt, men Asgeir Kleppa-lobben 
ble korrekt anullert for offside. 
Kjell Iversen hadde også et godt 
skudd etter kvarteret, men Runar 
Weholt tok den fint. Etter at Gab
riel Høyland og Rune Ottesen had
de hatt et lite overtak i 20 minutter 
kom Brede Halvorsen og Pål 
Askedalen til å overta midtbanen. 
Idar Markussen, Espen Gunder
sen og Per William Nilsen jobbet 
godt, og forsjekket glimrende. 
Dermed overtok Pors også bane
spillet brutt opp av farlige kont
ringer fra Brynespillerne. Gabriel 
Høyland fikk lite til og ble byttet 
ut med Nils Ove Hellevik allerede 
etter 37 minutter.

Brynesjansene ble ikke godt nok 
utnyttet, og dermed trodde vi på 
suksess. Idar Markussen hadde en 
ball inne i begynnelsen av 2. om
gang, 9. min., men den ble i likhet 
med Tom Askedalens lobb over 
utrusende Tom R. Jacobsen i 1. 
omgang anullert for of.side.

Fire minutter før slutt kom det 
vi fryktet. Arne Larsen Økland 
scorer på et godt og velplasert 
skudd fra 12-13 meter uten sjanse 
for Runar Weholt. Dermed ble det 
Bryneseier, og det at Porserne 
kjørte flere folk fram på banen de 
siste minuttene for om mulig å ut-

godt spill. Det var ikke mange feil
ene han gjorde denne kvelden. 
Flott kamp av hele backrekka 
med andre ord. Og når så hele 
mannskapet var innstilt på å 
kjempe til seg enhver mistet ball 
over hele banen, måtte det bli bra.

Larsen Økland og Asgeir Kleppa. 
Derfor valgte da også Kjell Schou 
Andreassen — Brynetreneren — .å 
la dem spille mer på høyresiden i 
2. omgang.

Lars Borgar Waage vokser også 
fra kamp til kamp som bakerste 
mann, og denne gangen greide 
han seg virkelig godt. Tom Aske
dalen gjør få feil, og det samme 
var tilfelle denne gangen. Tom 
Evensen som har kommet inn for 
skadede Jørn R. Hansen gjorde et 
meget godt inntrykk. Han har jo 
ikke den kamptreningen som de 
øvrige, og overrasket oss med

— I dag hadde vi virkelig for
tjent ekstraomganger, var 
omkvedet i Porsgarderoben. 
Etter den fenomenale innsat
sen mot 1. divisjonslaget Bry
ne burde det vært kronet med 
mer hell i sluttminuttene, men 
den gang ei. Og — til tross for 
at Pors ga Brynespillerne 
langt større vanskeligheter 
enn de hadde regnet med, må 
vi vel si at seieren var fort jent 
på følgende bakgrunn. Pors 
greide ikke å skape mange 
helt store sjanser i denne 
kampen, men hadde sin abso
lutte styrke i forsvaret og 
midtbanespillet. Bryne greide 
å komme fram på flankene og 
legge inn farlige pasninger fo
ran mål, noe som ofte skapte 
farligheter foran Runar We
holt og co. Der var hele for
skjellen. Og — uten at det ba
re gikk ut over Pors (men 
mest det) vil vi påstå at 
dommeren ikke var av de bes
te vi har sett. Han var vel hel
ler svak.

2. OMGANGEN
var enda bedre fra Pors’ side, og 
samtlige spillere jobbet det de 
kunne. At Jan «Maggen» Magnus- 
sen kom inn for Per William Nil
sen 20 minutter før slutt svekket 
ikke laget, og man satt i det lengs
te og håpet på Porsscoring.

ligne, gjorde at Bryne fikk nokså 
fritt spillerom, og spilte seg fram 
til store sjanser på slutten.

Men — full honnør til samtlige 
Porsere, og vi sier som Runar We
holt i garderoben etterpå: — Nå 
henger vi med hue i ti minutter 
guttær, og så er vi ferdig med den 
kampen. Det er viktigere kamp 
mot Haugar til søndag.

Vi forsøkte å få noen 
trenerkommentarer etter kam
pen, og duoen MartinsenIGrav- 
klev sa følgende:

— Det var virkelig synd å ikke 
oppnå ekstraomganger. Vi had
de fortjent det.

— Hva er forskjellen på 2. og 
1. divisjonslag etter din vur
dering, Thorbjørn Gravklev?

— Det var i alle fall ingen divi- 
sjonsforskjell i denne kampen, 

.sa han. Det eneste vi ikke er 
vant med er å stå på for fullt i 90 
minutter. Det bruker å klare seg 
med halvparten i 2. divisjon

Sin vane tro ville ikke Roy 
Marthinsen fremheve noen av

11-eren Espen Gundersen og 
8-eren Brede Halvorsen er nok 
et lite hakk foran de øvrige fore
løpig, og også i denne kampen, 
og det begrunner jeg med den 
selvfølgelighet de spilte med 
når de ikke selv hadde ballen. 
De tenker så riktig, og gjør det 
også nesten til enhver tid, at jeg 
ble imponert, sa en landets 
mest anerkjente trenere — på 
vei til Lillestrøm til PD.

Betryggende ord, når vi også 
har sett begge disse spille enda 
bedre tidligere. Vi gratulerer dis
se to med Schouens ros, noe 
som forøvrig gjelder hele laget.

Fred.

seg til et initiativ der. Og våre 
midtbanefolk Rune Ottesen og 
Gabriel Høyland hadde virkelig 
store problemer med Pors' an
gripere og midtbanefok. Derfor 
lot vi da også Høyland gå ut, og 
trakk Asgeir Kleppa mer ned på 
banen. Og selvom det hjalp noe, 
så var problemene der hele kam
pen.

— Merket du deg noen av Por
serne som spesielt gode9

— Først og fremst vi! jeg 
berømme dette unge Pors laget 
for stayer-evne og jevnhet i 
spillermateriellet Det var et lag 
som har mye godt stoff i seg. 
Men det mangler litt.

Kjell Schou 
Andreassen 
ble stilt følgende spørsmål.

— Var det en fortjent eller en 
heldig seier Bryne fikk?

— Den må vel kunne sies å 
være fortjent på bakgrunn av at 
det var det eneste laget som 
skapte målsjanser. Men jeg skal 
med en gang innrømme at Pors 
overrasket meg veldig. Vi fikk ik
ke lov til å ha banespillet denne 
gangen, for Porserne kjempet
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Her var det nær Pors-scoring i 1. omgang. Keeper Hobson har gitt retur på skudd fra Morten
Tollefsen, men Idar Marcussen er for sent ute til å slå returen i mål. (Foto: Charlo Halvorsen).
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Sleip ball. Runar Weholt og kanon 
fra Pål Askedalen ordnet to poeng
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KAMPFAKTA

b'|I

J 
■*

Avd. A:
Fram - Fr.stad..........
Vigrestad - Os..........
Pors - Haugar..........
Raufoss - Vigør........
Sarpsb. - Sogndal ... 
Vard - Odd 
Fr.stad 
Pors 
Sogndal 
Haugar 
Vard 
Raufoss 
Sarpsb. 
Odd 
Os 
Vigrestad 
Vigør 
Fiam

7-14 9
9

en forsvarer og Hobson fikk 
snappet ballen da Idar kastet seg 
fram. En senter med blikk for 
returer hadde scoret ved den 
anledningen.

Tom Askedalen hadde hatt 
store problemer med markeringen 
av Dean Mooney mot slutten av 1. 
omgang. Han lå konsekvent for 
langt ifra den farlige spissen, og 
Mooney ble stadig vekk spillbar. 
Dette fortsatte i 2. omgang, og det 
var i grunn bare et tidsspørsmål 
før det måtte skje noe. Og scoring 
ble det — etter 10 minutter.

Mooney kom lett fra Askedalen, 
og også Tom Evensen som var like 
ved, på en stikkball ved 16 
meteren. Mooney trakk ned mot 
venstre, og i det riktige øyeblikket 
skjøt han en markkryper mot 
motsatt stolpe, og Weholt var

TA ° Terje Svendsen
Dette var-et godt tegn, Pors. 

2 — 1 seier over Haugar tross spill 
under pari lover godt. Skal Pors 
klare å henge rned i toppen, må de 
kapre poeng i kamper der de ikke 
spiller godt. Det klarte de på 
Vestsiden søndag. Kampen var 
svak, naturlig nok på den meget 
sleipe banen, men ingen kunne sagt 
noe hvis Haugar hadde seiret. De 
var i ferd med å få et solid grep i 2. 
omgang da Pål Askedalen med et 
knallskudd fra 10 meter ga Pors 
ledelsen 2 — 1.

Det var mye som ikke stemte for 
Pors i går. Spillerne virket tunge 
og Haugars fysisk sterke mann
skap vant for mange nærkamper. 
Men mest synes vi det sviktet i 
markeringen av Haugars farlige 
spiss Dean Mooney. Tom Askeda
len virket totalt utenfor, og gang 
etter gang fikk den arbeidsomme 
engelskmannen fritt spillerom. At 
det bare ble en nettkjenning på 
ham må Pors i første rekke takke 
Runar Weholt for. Han spilte stort, 
og reddet bl.a. en straffe i 1. 
omgang.

Målsjansene var jevnt fordelt på 
begge lag, og i perioder kombinerte 
Pors fikst ute på banen, da særlig i 
1. omgang. Espen Gundersen 
hadde da et par herlige raid på 
venstresida, med ditto innlegg, 
men framme foran kassa var det 
igjen tynt.

Men perserne er seg selv like. - 
De klarer ikke å gjennomføre en 
kamp med effektivt spill. Flere av 
spillerne har lett for å «sovne», og 
da særlig hvis laget får en scoring i 
medgang. Det skjedde også i går.

Pors fikk en drømmeåpning på 
kampen. De tok initiativet fra 
avspark, og stadionuret på Vestsi
den viste 4 minutter da ballen fikk 
kontakt med nettmaskene bak 
Haugar-keeperen. Nettmaskene er 
riktignok ikke et dekkende ut-

Pors — Haugar 2 — 1 (1 — 0) 
Scoringer: 4. min. 1 — 0 
Morten Tollefsen, 1 — 1 55. 
min. Dean Mooney, 75. min. 
2 — 1 Pål Askedalen.
Utskiftninger: Pors: Jan 
Magnussen 25 minutter for 
Tom Evensen, Ivar Reali
sen 15 minutter for Brede 
Halvorsen. Haugar: Jon 
Aspen 40 minutter for Ken
neth Sandhåland.
Dommer: Per Egil Win- 
ther, Borgen — ikke helt på 
høyde.
Tilskuere: ca 1000.

banen. Knut tok igjen Nilsen 
innenfor 16 meteren, men tacklin- 
gen kom noe for sent, og Tor 
Nilsen gikk rutinert i bakken. 
Ingen stygg felling, men straffe
sparket var i grunnen klart nok.

Midtstopper Kjell Hestvik tok 
straffen, men Runar Weholt le
verte nok et «Peter Bonetti- 
sprang», og stoppet bailen helt 
nede ved venstre stolperot. Straf
fen var kanskje ikke så hard, men 

1 redningen var likefullt i topp
klasse.

Mot slutten av omgangen jev
net spillet seg ut igjen, og ti 
minutter før pause hadde Pors en 
meget god sjanse. Morten Tollef
sen dundret løs fra 25 meter, 
keeper Hobson halvklarte, men 
han var tiendedelen raskere ute 
enn Idar Marcussen, i kamp med

trykk ved porsscoringen. Ballen 
trillet nemlig så vidt over streken, 
etter en gedigen tabbe av Steve 
Hobson i Haugar-målet.

Morten Tollefsen sendte i vei et 
skudd fra 20 meter. Ballen stusset 
på sagflisa foran målet, og det 
virket som om keeper hadde full 
kontroll. Men idet han tok tak i 
ballen glapp dem sleipe Icurkula ut 
av hendene hans, og en fortvilet 
Steve Hobson måtte bare konsta
tere at den sakte trillet over 
mållinja. En sleip ball, «polert»» av 
sagflisa, og «krydret» med en liten 
porsjon dårlig konsentrasjon fra 
keeper, må nok ta skylda for denne 
tidlige Pors-goalen.

Etter scoringen hadde Pors en 
sterk periode, der særlig Brede 
Halvorsen og Espen Gundersen 
imponerte med fine trekantkombi-

nasjoner og raid ned til dødlinja på 
venstresida. Imidlertid — perio
den varte ikke lenge, og Haugar 
kom mer og mer med i spillet etter 
baksmellen de fikk da Pors tok 
ledelsen.

Pors kan takke Runar Weholt 
for at det ikke ble 1—1 rundt det 
20. minutt. Først fikk Dennis 
Burnett en/crosspasning en meter 
fra stolpen, nede ved dødlinja. 
Dean Mooney var klar med «ladd» 
skuddbein inne foran kassa, men 
Runar Weholt var lynraskt nede 
og stoppet det lave og harde 
overlegget.

To minutter senere trodde alle 
det var klart for utlikning. Hau
gars raske spiss, Tor Nilsen, fikk 
for første, og siste gang, i kampen 
to meters forsprang på Knut 
Nilsen etter en stikkball fra midt-

naturlig nok utmanøvrert. Moo
ney var også uhyre nær fem 
minutter senere, etter nok en 
markeringssvikt, men skuddet 
gikk da i stanga.

Mot slutten våknet så Pors mer 
til liv igjen. Per William Nilsen 
hadde en god sjanse etter 20 
minutter, da han'var alené med 
keeper etter en heading fra Idar 
Marcussen. «Peppen»» var imidler
tid under hardt press, og han kan 
ikke klandres for at skuddet gikk 
over.

Avgjørelsen falt etter 30 minut
ter, og som så mange ganger 
tidligere — etter et Espen Gunder
sen- innkast. Per W. Nilsen headet 
bakover til Tom Askedalen, Tom 
fikk ikke dreis på skuddet, men 
ballen gikk tilbake til onkel Pål. . ■. \
Pål dundret løs fra 10 meter,

11 146
12 039

0-1
1- 3
2- 1 
uts.
1-3 

.0-0
12 1020 29- 9 22
12 741 23-14 18
12 723
12 633

24-11 16 
19-11 15 

12 4 62 17-10 14 
533 10- 9 13 

12 4 26 12-15 10 
12 255 
12 2 55 10-21 
12 237 12-24 7 

9-16 6 
4-22 3
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Avd. A:

u

Kan Pors fortsette å sanke po
eng på samme måte i kom
mende oppgjør, slik tilfellet 
var lørdag mot Os, ja, da er i 
allefall retten til å spille kvali- 
kamper sikret. Os hadde 70 
prosent av spillet og absolutt 
de største sjansene, men Pors 
hadde Runar Weholt og fm 
Fortuna med seg og det er 
betryggende i kampen om 
poengene. Hadde ikke Pors 
hatt Runar mellom stengene 
lørdag er vi redd resultatet 
hadde sett helt annerledes ut 
for Pors’ vedkommende. Sam
men med Knut Nilssen var 
Weholt eneste porsspiller som 
spilte slik vi vet de kan.

24 
20 
17 
17 
15 
14 
12 
11 

9 
7
7 
3

Fr.stad 
Pors 
Sogndal 
Haugar 
Vard 
Raufoss 
Sarpsb. 
Odd 
Os 
Vigør 
Vigrestad 
Fram

1- 2
2- 0 
4-0 
1-2 
1-1
0-3

PUSLETE PORS
Om Os var ineffektive i første 
omgang var Pors ikke engang 
i nærheten av det man kan 
kalle målsjanse disse første 45 
minuttene. Det hele ble altfor 
puslete og innsats og tæl så ut

til a ligge igjenglemt i Porsg
runn. Eneste utespiller som 
ga alt, noe som skjer i hver 
kamp, var Knut Nilssen.
BEDRE I
ANNEN OMGANG
Om første omgangen hadde 
vært svak, ble det adskillig 
mer fres etter pause.
elt for Pors gikk det bedre, 
uten at laget på noen som 
helst måte imponerte. Os var 
fortsatt det førende laget. 68 
minutter var spilt da Pors 
hadde sitt første farlige ang
rep i kampen, men «Peppens» 
heading strøk utsiden av stol
pen.
HEKTISK PERIODE
To minutter etter denne Pors- 
muligheten skjedde det fatale 
på andre siden av banen. En 
liggende Knut Nilssen får bal
len spilt opp i armen og dom
mer Jan Erik Olsen, som 
forøvrig ikke alltid var like 
heldig med sine avgjørelser, 
pekte på straffemerket. An
ders Fagerthun gjorde ingen 
feil, Weholt var sjanseløs og 
Os ledet 1—0.

841 
7 33 
733 
472 
544 
526 
355 
256 157 
238 
0310 4-24

HELDIG SEIER
Om en kan snakke om for
tjente og ufortjente poeng i 
fotballen kan diskuteres. En 
ting er imidlertid sikkert, 
Pors var uhyre heldige som 
kunne ta med begge poengene

Første omgang vil ikke bli 
husket som en av de store. 
Hjemmelaget hadde kom
mandoen i nær sagt samtlige 
45 spilleminutter, og mer enn 
en gang så en ballen i nettet. 
Os’ tre meget gode angripere 
satte gang på gang Porsfor- 
svaret på alvorlige prøver. 
Score klarte imidlertid laget 
ikke og at pauseresultatet ble 
0—0 bør Pors absolutt være 
fornøyd med.

KAMPFAKTA
Os—Pors 1—2 (0—0)
Bane: Kuventræ
Tilskuere: Ca. 800
Scoringene: Os 1—0 70 min, 
v/Anders Fagerthun, Pors 
1—1 71 min. v/Per W. Nils
sen. Pors 2—1 73 min. v/Jan 
Magnussen (straffe)
Innbyttere: Ivar Realfsen 23 
min for Morten Tollefsen og 
Tom Evensen 2 min. for Idar 
Markussen.
Gult kort: Espen Gundersen 
og Pål Askedalen, Pors og 
Rune Pedersen, Os.
Best hos Pors: Runar Weholt 
og Knut Nilssen.
Dommer: Jan Erik Olsen, 
Drammens BK, MIDDELS.

0s - Pors ...................
Haugar - Fram.............
Odd - Vigrestad .........
Raufoss - Fr.stad .......
Sogndal - Vard............
Vigør - Sarpsb..............
Raufoss - Vigør...........

13 1120 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13

GODTANGREP
Man hadde nesten ikke kom
met seg etter sjokket av Os’ 
scoring før Idar Markussen 
drar seg fint fram på vingen 
og pasningen foran kassa kun
ne «Peppen» ikke unngå å set
te i mål. Og om ikke dette 

SpesL ‘ skulle være nok. Ytterligere to 
minutter lenger ut i kampen 
blir Brede Halvorsen felt og 
dommer Olsen fra Drammen 
som hadde forært Os et 
straffespark, gjorde det hele 
godt igjen ved denne gang å gi 
Pors et. Meget tvilsomt helt 
nede ved dødlinja og snaue 
halvmeteren innenfor 16- 
meteren. Maggen gjorde 
imidlertid ingen feil og Pors 
hadde snudd 0—1 til 2—1 ledel
se på fem minutter. Utrolig.

0-0 torsdag
31-10
25-15
25-12
21-11
18-11
11-11
15-15
11-14
11- 23
5-19

12- 28
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men med stjerner som Gunnar 
Thoresen, Harry Boye Karlsen og 
Reidar Sundby. Mathisen var ak
tiv fram til 1968, I de siste åra som 
aktiv begynte han som trener i 
klubben, og var i 7 år lagets trener. 
Han kom til Urcedd som trener 
hosten 1975, var der i to år, for han 
igjen tok over Larvik Turn, der 
han har virket de to siste åra.

-terje-

jeg er hovedårsaken til at vi ikke 
kjemper i toppen.

Erling Mathisen er 47 år. Han 
startet sin karriere som fotballspil
ler i A-sammenheng hos Larvik 
Turn i 1948. Da debuterte han som 
19-åring på Larvik Turns A-lag. 
Noen fast plass spilte han seg ikke 
til for i 1954, da han var ferdig med 
sin utdannelse. Han var med og 
spilte i klubbens storhetstid, sam-

..........

thisen.
— Årets sesong har ikke vært 

noen suksess for ditt nåværende 
lag, Larvik Turn?

— Nei. Vi har hatt en del 
praktiske vanskeligheter. Med tre 
mann i militæret, og andre opptatt 
med skole og husbygging, har vi 
hatt problemer med å få. samlet 
spillerne, og det har seitifolgelig 
samtreningen fått lide for. Det tror

Etter en del fram og tilbake i 
forrige uke ble Erling Mathisen, 
årets Larvik Turn-trener, ansatt 
som neste års Pors-trener. Mathi
sen er intet nytt navn i Telemarks- 
fotballen. Han var Urædds trener i 
to år — bl.a. det året Urædd ble 
toer i 3. divisjon. Mathisen i?ar 
kontrakt for ett år, men han skal 
ikke være heltidsansatt, noe Pors 
en tid jobbet med.

— Jeg gleder meg til å ta fatt 
med Pors. Jeg har fulgt med laget i 
det siste, og det jeg har sett synes 
lovende. For meg virker det som 
om forholdene blir lagt meget godt 
til rette i klubben. Treningsforhol
dene er meget gode, spillerne har 
ambisjoner, det er mange unge 
talenter, og klubben er i det hele 
tatt innstilt på å satse skikkelig. 
Og det gjør at forholdene blir lagt 
godt til rette for meg som trener, 
sier Erling Mathisen i en kommen
tar til TA.

— Du håper selvfolgelig å ta 
over et lag som har spilt seg opp i 
1. divisjon?

— Det er klart at det hadde vært 
moro. Men trener skal jeg jo være 
om de er i 1. eller 2. divisjon. Jeg 
tror imidlertid det blir hardt å ta 
igjen FFK. Sjansen ligger i en 2. 
plass og kvalifisering. Den plassen 
bor sd absolutt være innen rekke
vidde.

— Kommer Erling Mathisen til å 
forandre mye på spillestilen til 
Pors ?

— Et lag som har suksess, som 
Pors, blir det ikke aktuelt å 
forandre store ting med. En annen 
ting er at det er mange unge 
spillere, og det er derfor lettere å 
forandre det som jeg mener vil 
være nødvendig, sier Erling Ma-
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27
23
20
19
16
15
14
14

Fr.stad 
Pors 
Hangar 
Sogndal 
Sarpsb. 
Vard 
Odd 
Raufoss 
Vigør 
Os 
Vigrestad 
Fram

32-10
28- 17 
26-12
29- 16 
21-18 
19-16 
14-15 
14-19
12- 19
13- 24
14- 32
4-28

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

nalt. Runar Weholt var en 
sikker siste skanse, og han 
slapp til hjemmelaget bare en 
gang. I det 16. minutt satte 
Harald Aabrekk ballen inn fra 
en umarkert posisjon.

Det virket som Sogndal gikk 
noe sure etter hvert og etter en 
kjemperedning av Runar We
holt i det 25. minutt ble det 
mer Pors. Laget var framme og 
luktet på målet flere ganger, 
men uten resultat. Da det 
gjensto fire minutter kom Idar 
Markussen helt alene med kee
per som han rundet elegant og 
han ble felt like utenfor straffe
feltet.

Denne seieren var en ar- 
beidsseier der porstaktikken 
virket som den skulle. Spille
messig ble ikke kampen noen 
godbit, men vanskelig er det å 
spille god fotball når så mye 
står pål spill for begge lag.

Knut Nilsen leverte nok en 
kjempekamp for Pors, og han 
må få karakteristikken banens 
beste. Runar Weholt var igjen 
god, og framover viste Brede 
Halvorsen og Idar Markussen 
de beste taktene.

Kampens dommer, Leif Hen
riksen, hadde et sikkert grep 
på kampen, og han slo ned på 
de unotene som kom med en 

‘gang.

Magnussen som rundet av to 
mann før han satte ballen 
kontant i målet.

Sjokket var enormt for 
Sogndal da Knut Nilsen bare 
fem minutter etter satte inn 
2—0 på et heller heldig skudd. 
Knut traff med strømpa og 
ballen fikk en skru som Leon 
Hovland i sogndalsmålet feil- 
regnet. Dermed 2—0.

Resten av spillet i 1. omgang 
var stort sett på midtbanen. 
Og det ble med spredte sjan
ser. På banen var det Sogndal 
som førte, ballen og vant de 
fleste nærkampene takket 
være sin hurtighet. Men fram 
til målet kom de ikke. At 
innsatsen var på topp ble 
understreket da Pål Askedalen 
gikk ned for telling like før 
halvtid etter en hodeduell. 
Denne smellen satte ham uten
for resten av kampen, men han 
var i fin form igjen da han fikk 
hvilt seg.

I annen omgang handlet det 
bare om Sogndal og med to mål 
mot seg så måtte de satse 
maksimalt. De første 25 minut
tene var et eneste stort press 
mot porsmålet, men forsvaret 
klarte seg meget godt. Selv om 
det var nære på ved flere 
anledninger. Pors-forsvaret 
kjémpet som løver og spesielt 
Knut Nilsen jobbet fenome-

Kampen var 11 minutter gammel då Espen 
Gundersen spilte Jan Magnussen fri. Han 
gjorde ingen feil og satte ballen bak Leon 
Hovland i Sogndal-målet. Et patriotisk 
hjemme-publikum klødde seg i hodet og 
var mer enn forbauset.
Fem minutter senere, i det 17. minutt, skjøt 
Knut Nilsen fra nærmere 20 meters hold, og 
skuddet gikk inn helt nede ved Hovlands 
venstre stolperot. Da ble det dødsstille på 
tribunene. I løpet av seks fattige minutter 
hadde gjestene vært frekke nok til å ta le
delsen med 2-0, og det er drøy kost for en 
Sogndal-patriot.
Og med disse scoringene skulle det vise seg 
at Pors hadde lagt grunnlaget for seieren, 
en seier som er sølv verd : for Vestsiden-la- 
get.

greie en eventuell kvahfi- 
seringsplass.

Pors på sin side har 
sikret seg to nye poeng på 
veien mot vår gjeveste 
divisjon. Nå kan ingen 
legge skjul på at 1. divisjon 
vinker i det fjerne. Pors 
har så absolutt vist sin 
styrke og ingen kan ta fra 
dem at laget er et vinner
lag. Innsatsen formelig ly
ser ut av øynene på gutta 
når ballen er i sving. Om 
laget ikke viser den spille- 
messige fine fotballen så 
høster de poeng og det er 
det som teller.

Allerede fra avspark var det 
hjemmelaget som satte alle 
kluter til og det var nære på en 
sjokkåpning da Svein Bakke 
fyrte av et skudd som gikk like 
utenfor, med corner som resul
tat. Denne corneren var nære 
på å gå inn, men porskeeperen 
Rune Weholdt reddet mester- 

■lig. Men porserne kom seg fort 
etter dette raske angrepet og 
var fullt på høyde med hjem
melaget utover.

Scoringene
Og scoring ble det i det 13. 

minutt da Brede Halvorsen slo 
en drømmeball fram til Jan

Sogndal - Pors 1-2 
(0-2)
Bane: Fosshaugane 
Tilskuere: 1 900 
Scoringene: Pors 1-0 etter 
11 minutter ved Jan Mag
nussen. Pors 2-0 etter 17 
minutter ved Knut Nilsen. 
Sogndal 1—2 etter 61 mi
nutter ved Harald Aa
brekk.
Gule kort: Leon Hovland, 
Sogndal, og Tom Evensen,

Dommer: Leif E. Henrik
sen, Hamar I.L., god.
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TA • Bjørn Bjørnstad

1 ./to: Karl Otto Tønnessen)

16 13 3 0 39-12 29
16 9 6 1 28-17 24
16 9 4 3 28-13 22
16 9 3 4 32-17 21
16 4 8 4 20-17 16
16 7 2 7 21-19 16
16 5 5 6 15-20 15
16 4 6 6 16-22 14
16 3 6 7 12-19 12
16 3 5 8 14-26 11
16 3 3 10 15-32 9
16 0 3 13 5-31 3

KAMPFAKTA
Pors —Vigør 0—0 
Tilskuere: Ca. 1500 
Dommer: Bjørn Johansen, 
Torp, OK. Bortsett fra det 
straffesparket han snøt Pors 
for.

Ble Pors 
snvttfor J■1 
ctraffp*» sirane ■ Fr.stad 

Pors 
Haugar 
Sogndal 
Vard 
Sarpsb. 
Raufoss 
Odd 
Vigør 
Os 
Vigrestad 
Fram

og var kanskje kampens aller beste spiller. Pors burde vunnet 
kampen lett, men alt skulle forseres fram i midten. Der var Vigørs 
stoppere best. Når Pors endelig fikk kjørt fram sine angrep på 
flankene ble det mer fart i sakene og det var synd at laget ikke greide 
å score på et av sine mange og gode tilbud i sluttminuttene. Det 
hjelper lite å ha mest av spillet, når det er poengene som teller. For 
mest av spillet hadde Pors gjennom hele kampen. Det var likevel ikke 
nok sting i angrepet til å få satt prikken over fen i det rette øyeblikk. 
At Pors ikke er i det slaget vi så dem før ferien er en annen sak. Vi 
tror og håper laget snart kommer tilbake i den gode spilleformasjonen 
laget hadde i de fleste av vårkampene. Man har rett og slett ikke råd 
til å gi fra seg flere av de poengene som Vigør fikk med seg hjem i går 
kveld. Når sant skal sies hadde det ikke vært noe å si på en to- 
målsseier til Pors, selv om Vigør var farlige nok på sine kontrastøt 
både i 1. og 2. omgang. ____ ______ ______________ _____________  |

0-0 mot Vigør og skjebne
svangert poeng» rs

Armer og bein 
pfi Pors stadion i går. 
Her fra et av de mange 
Pora-angrepa mot slutten, 

Gundersen, 
Per William Nilsen og 
Tom Askødalen i 
hovedrollene.

Kan det ene poenget Pors tapte i gårsdagens 0—0 kamp mot Vigør 
på Vestsiden koste laget kvalikamper for 1. divisjon? Mye kan tyde på 
det etter Haugars store cupseier på hjemmebane i går. Det er mot lag 
som Vigør at Pors burde tatt begge poengene. Og det ene poenget 
Pors tapte kan komme til å bli spesielt skjebnesvangert, når serien 
skal gjøres opp. Vi tror ikke Pors tok for lett på oppgaven. Dertil 
kjente laget for godt til Kristiansands-laget, som de alltid har hatt 
vanskeligheter med. Vigør hadde taktikken klar før kampen og la 
heller aldri skjul på at laget ville spille defensiv fotball mot Pors.. 
Lagets beste spiller, Svein Otto Birkeland, arbeidet over hele banen 
og ryddet like godt opp i forsvar, som han var farlig i angrep. Nettopp 
Svein Otto Birkeland var en meget nyttig spiller for Vigør mot Pors_
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For øvrig var det en kamp 
så underholdende og spen
nende at publikum fikk valu
ta for pengene, sa oppmann 
Torbjørn Gravklev.

TA 0 Terje Svendsen
Dette var sterke saker, Pors! 90 minutter toppfotball 

serverte Vestsiden-laget publikum på Sarpsborg stadion i 
går kveld. Og vi garanterer — flere kamper med spill av 
samme kaliber, vil gjøre Pors til et 1. divisjonslag neste år. 
For en ting er sikkert, et Pors-lag som får spillet til å gli, 
er et av de beste i landet.

3 — 2 ble det til blåtrøyene, i en kamp som må være noe 
av det beste og mest underholdende som er vist i 2. 
divisjon i år. Ja — vi tar nok ikke munnen for full, når vi i 
samme slengen tar med hele fotball-Norge. For maken til 
nerve i en kamp, har undertegnede aldri opplevd.

Pors spilte på hele sitt register. Teknisk lett fotball, 
høyst oppdrevet balltempo og bruk av flankene, som en 
dessverre så altfor sjelden ser i norsk fotball, vårtet Pors 
opp med i går.

Pors har nok vist like godt spill også tidligere i år — 
men bare i perioder. I gårsdagens kamp, klarte imidlertid 
laget å holde topp kvalitet i bortimot 90 minutter. Og det 
har vi ventet lenge på!

Klart best på banen var 
Pors-stopperen Tom Askeda- 
len. Han bør Røste Fossen ha 
i tankene for et U-landslag. 
For øvrig var Brede Halvor
sen og matchvinner Per Willi
am Nilssen blant de beste hos 
Pors. Hjemmelagets klare 
ener var Morten Thomassen.

Dette til tross, gårsdagens dobbeltpoeng satt langt inne. 
Ikke før i kampens siste minutt klarte dagens store 
Pors-helt, Per William Nilsen, å avgjøre kampen til Pors’ 
fordel. Og dette minuttet var eneste gangen Pors hadde 
ledelsen i kampen.

Like fullt var seieren uhyre fortjent. Pors hadde 90 
prosent av de uttallige målsjansene, og det må nærmest 
karakteriseres som et under at det ikke ble flere enn tre 
Pors-scoringer. Vi tar ikke for hardt i når vi sier at Pors, 
med litt flaks, kunne ha scoret dusinet fullt. Det haglet 
nemlig med skudd rundt den meget gode, og heldige, 
SFK-keeperen, Geir Solberg.

Spesielt moro var det at Per William Nilsen slo til. Hele 
Vestsiden har nemlig ventet på at Per William skulle finne 
formen i år. Særlig var hans første scoring noe av det 
peneste vi har sett på lenge.

Pors i grevens tid
Av TEDDY MADSEN

— Rett til 1. divisjon?
— Muligheten er nå absolutt 

til stede ettersom Fredrikstad 
tapte. At vi skal greie 1. divi
sjon på en eller armen måte er 
sikkert. Vi har bestemt oss for 
å slå Fredrikstad så det kan 
bli rett opp, sa Gravklev.

Sarpsborg har all ære av sin 
innsats i et forsøk på å hjelpe 
laget i «nabo-byen». Pors do
minerte i åtti prosent av spil-

letiden, men sarpingenes 
kontringer var alltid farlige.SARPSBORG (VG)

—(Sarpsborg — Pors 2—3) 
— Per William Nilssen er 
dagens navn i Porsgrunn. 
Med to fine og sitt lags 
utvilsomt mest verdifulle 
scoringer hittil, sørget han 
for seier i «thriller-kam- 
pen» mot Sarpsborg.

Dermed er det bare tre po
eng som skiller fram til Fred
rikstad^ mens det er tre poeng 
tilgode til Haugar på plassen 
bak.

— Dette var bare herlig. 
Hadde hele tiden tro på at vi 
skulle greie det, men må med
gi at det begynte å se stygt ut 
da vi gikk inn i sluttminutte
ne.

Da sjansen bød seg i slutt
minuttet klemte jeg til. Det 
jeg følte da ballen lå i 
nettmaskene kan jeg ikke be
skrive, sa en dødssliten 
matchvinner, Per William 
Nilssen.

— Seieren satt langt inne 
når vi ser på minuttene, men 
spillemessig var det ikke sær
lig tvil. Den avgjørende sco
ringen måtte komme selv om 
det tok fryktelig lang tid.

I
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KAMPFAKTA
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

40-19 
31-19 
39- 8 
29-14
22- 17
23- 22 
17-23 
15-23 
13-19 
.17-26 
15-34
5-32

1- 0
7-1
1-1
2- 0
2- 3
3- 0
29
26
23
23
18
16
15
15
14
13
9
3

Avd. A: 
Vigør —Fram 
Sogndal-Fr .stad 
Odd —Haugar 
Vard-Vigrestad 
Sarpsb.— Pors 
Os-Raufoss 
Fr.stad
Pors
Sogndal 
Haugar 
Vard 
Sarpsb 
Odd 
Raufoss 
Vigør 
Os 
Vigrestad 
Fram

«Peppen» matchvinner hos Pors.-

SefersmåØ 3® ste te tett

’ I l

tetete < . '-te

fer.te -■ • •' • ■?. ■. • •

SWtetete' Ystete 'Z3 • - ,
Sarpsborg — Pors 

(2-1)
Scoringer: 20. min 1 — 0 

Svein Dahl, 21. min. 1 — 1 
Brede Halvorsen, 35. min. 
2 — 1 Hans Melby, 65. min. 
2-2 Per W. Nilsen, 90. min. 
2-3 Per W. Nilsen.

Gult kort: Sven Johannes
sen, Sarpsborg.

Dommer: Jan Barth, Ru
nar — meget god i langt fra 
lettdømt kamp.

Tilskuer: ca. 1500.

Otete ...
te?-.'te -te'

tex ;

. ________ r r - ni— ———mjjKip jTuiMfcxammmgmccBBS^

Seieren er sikret. Per William Nilsen og Idar Marcussen Jubler I kampens siste minutt, etter at 
Per William har scoret seiersmålet.
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Av ARNE THORESEN

Bare tre poeng skiller nå Fredrikstad og Pors i 2.divisjon avd. A. (29 mot 26 poeng), 
og ifølge Pors-oppmann Thorbjørn Gravklev er det langt fra utenkelig at de to Jage
ne har byttet plass når status skal gjøres opp. Til Dagbladet sier Gravklev at målset
tingen hos telemarkingene nå er opprykk direkte, men det forutsetter bl.a. at Fre
drikstad taper minst to poeng før laget møter Pors i siste serierunde, og al sistnevn
te ikke avgiret eneste poeng på de fem siste kampene.
Pors har igjen Vard og Fram 
hjemme, (møter Vard nå søndag) 
og Raufoss, Vigrestad og Fre
drikstad borte, og mulighetene er 
store både for at Vigrestad og 
Fram er hektet av «hovedfeltet» 
og at Raufoss bare ser på Pors- 
kampen som «treningskamp» når 
disse oppgjørene går av sta
belen. Igjen står da Vard og Fre
drikstad, og med tanke på først
nevnte spiller det f. eks. tradi
sjonelt langt svakere i Telemark 
enn hjemme i Haugesund. Kort 
sagt kan det gå troll i ord for 
Pors, om da ikke Fredrikstad 
virkelig tar seg sammen etter 
1—7 fadesen i Sogndal og står 
distanpen fullt ut.

For . de fleste er Pors-fram- 
gangen meget overraskende, ik
ke minst fordi laget så seint som 
i fjor spilte i 3. divisjon. Men 
klubben har en del av landets al
ler beste ungdomsspillere, og 
Gravklev mener alvor når han 
sier at halve Pors-laget er godt 
nok for landslagsspill. Enten på 
Junior, U- eller A-landslag. Og

Ste

lisr

I 
banespiller), markeringsstop- 
peren Tom Askedalen, onkelen . 
Pål Askedalen (midtbanespiller), 
Espen Gundersen (motoren i la
get) og keeper Runar Weholt. 
Gravklev mener f. eks. at Weholt 
ville tatt to av de fire målene 
landslagskeeper Roy Amundsen 
slapp inn i Østerrike-kampen sist 
(0—4). Når det gjelder Tom As
kedalen sier Pors-oppmannen at 
han både har tuktet Odd Iversen , 
i hovedspillet og spilt skjorta av 
Arne Larsen Økland, så landslag
strener Røste Fossen burde ha • 
bra utbytte av en Porsgrunn-tur. 
Pors er nemlig mye mer enn Bre
de Halvorsen, som nå er å bet
rakte som fast inventar på 
U-landslaget.

Også publikumsmessig har 
årets sesong vært en suksess for 
Pors. Mot de dårligste lagene har 
klubben ca. 2000 tilskuere på 
hjemmekampene, mot de beste 
bortimot 3000. Fotballinteressen 
er med andre ord upåklagelig, 
og hungeren etter 1. divisjons- 
spill stor både hos spillere og 
tilskuere. Forrige gang Pors spil
te i 1. divisjon var i 1970.

de han sikter til er* junioren Mor* Thorbjørn Gravklev fra spiller 
ten Tollefsen (defensiv midt- til Pors-oppmann.
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kampfakta--------------------------

dar Instanes, en manøver som 
ble så vellykket som mulig. 
Ballen passerte målstreken 
tett oppunder tverrliggeren. 
2—0 fikk Brede Halvorsen 
æren av å signere, da han hang 
i lufta og ventet på Per W. 
Nilssens presise overlegg etter 
en kortere variant av Espen- 
innkastet. Vard-forsvaret var 
totalt utspilt ved den anled
ningen, i det 22. minutt. Ni 
minutter etter falt så avgjørel-

Haugesund-laget virket in
spirert og kampinnstilt i åp
ningsfasen, uten å få noe mer 
ut av det enn et visst initiativ 
på midtbanen. Fra det 14. til 
det 31. minutt var det derimot 
bare Pors. Det begynte med at 
lykkens gudinne smilte til Idar 
Markussen i form av en for- 
svarsmiss som sendte Pors- 
spissen alene mot keeper. Fra 
20 meter valgte Idar å løfte 
ballen over en utrusende Rei-

Glede i Pors-leiren over scoringer og poeng ... (Fotos: Kyrre)

Pors synes nå definitivt å ha lagt bak seg den 
downperioden som kulminerte med 0 — 0 mot Vigør 
på Vestsiden for 14 dager siden — hvis det da er 
riktig å gi et mannskap som ikke taper betegnelsen 
ute av form. I går kom i alle fall bekreftelsen på at 
den fine kampen i Sarpsborg ikke var en

Pors —Vard 3 — 0 (3 — 0)

Scoringer: 14. min. 1 — 0 
Idar Markussen, 22. min.

0 Brede Halvorsen, 31. 
min. 3—0 Jan Magnussen 
(straffe).

Utskiftinger: Pors: Ivar 
Realfsen 25 min. for Tom 
Askedalen, Tom Evensen 5 
min. for Brede Halvorsen. 
Vard: Stanley Williams 27 
min. for Geir Røgelstad.
Gult kort: Egil Sævereide, 
Vard.

Dommer: Per Egil Win- 
ther, Borgen. God.

Tilskuere: 2.000. 1
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i høstform

Fram-Sarpsborg . 
Haugar-Sogndal. 
Os-Odd.............
Fredrikstad-Vigor 
Pors-Vard ......

Vard 
Raufoss 
Vigør 
Os 
Odd

åpenbart Espen i kamphumør 
igjen — det betyr en hel del 
både offensivt og defensivt. 
Hans innkast, forseringer og 
innspill er nøkkelen til suksess 
for dette laget. La det også 
være sagt at Idar Markussen 
var uhyre pigg. Brede Halvor
sen gjorde ikke så mye av seg 
som ved enkelte tidligere an
ledninger, men er alltid nyttig. 
Ellers ble det jobbet jevnt og 
trutt over hele linja, med 
vekslende h pil

tingenes tilstand. Derfor ble de siste 45 minuttene 
noe av et antiklimaks for de mange som hadde 
belaget seg på en scoringsorgie. Pors hadde 
riktignok fortsatt et bunnsolid grep på kampen, 
men angrepsforsøkene var ikke lenger så alvorlig 
ment, en naturlig reaksjon når man allerede har 
seieren i lomma.

om.
Pors gikk nok på banen etter 

pause innstilt på å forbedre 
målforholdet ytterligere, men 
det er aldri lett å fullføre en 
kamp som allerede er vunnet, 
særlig ikke da Vard-taktikken 
med å presse høyere opp på 
banen, resulterte i at vertene 
fikk mindre tid og spillerom i 
den oppbyggende fasen. Etter 
hvert nøyde Pors seg med å 
kontrollere. Enkelte sjanser

sen. Espen Gundersen skjer
met ballen og forserte seg 
stadig dypere inn i Vard-for- 
svaret. Til slutt hadde gjes
tene ikke stort annet å gjøre 
enn å stoppe porseren ulovlig i 
det han skulle smelle til. For 
en gangs skyld misset Jan 
Magnussen i det første forsø
ket, men gjorde ingen feil da 
han korrekt nok fikk en ny 
sjanse. Dermed var det i 
realiteten ikke mer å snakke

oppsto, men det var aldri 
kritisk for Vard-keeperen. 
Vard hadde sin og omgangens 
beste mulighet i sluttminut
tene, men den glimrende head
ingen til Kolbein Oddenes ble 
like glimrende stoppet av Ru
nar Weholt.

Vi skal ikke forsøke å for
klare hvorfor Pors, etter flere 
unektelig litt skuffende hjem
mekamper, nå er tilbake i god, 
gammel gjenge. Imidlertid er

n

.0-1 

.3-3 
.2-0 
.1-1 
.3-0 

Raufoss-Vigrestad............... 4-0
Fredrikstad 18 13 4 1 41-20 30 
Pors 
Sogndal 
Haugar

tilfeldighet, og Pors behøvde ikke mer enn en 
halvtime på å bevise det for 2.000 tilskuere. Til 
tross for en pigg åpning var Vard fullstendig uten 
sjanse, og da Jan Magnussen på sitt andre 
straffeforsøk (keeper avverget det første skuddet, 
men var for tidlig ute) la på til 3 — 0, lot det til at 
Telemarks 1. divisjonskandidat var fornøyd med

18 11 6 1 34-19 28 
18 14 4 4 42-21 24 
18 9 6 3 32-17 24 

Sarpsborg 18 8 2 8 24-22 18 
18 5 8 5 22-20 18 
18 6 5 7 19-23 17 
18 4 7 7 14-20 15 
18 5 5 8 19-26 15 
18 4 7 7 17-25 15 

Vigrestad 18 3 3 12 15-38 9 
Fram
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Oslo-laget ledet r -d fem 
poeng og 1. divisjvhskont- 
rakt synes da inne . rekke-

Temmelig nøyaktig for 10 
år siden overtok Pors tabell
toppen i 2. divisjon. Våle
rengen gikk på et nytt uven
tet tap denne gang mo* Bry
ne hjemme ( 0-1). Pors på sin 
side vant 3-1 over Eik dagen 
etter og i løpet av 14 da<y r 
hadde Pors ikke bare innhen
tet VIF-ledelsen, men også 
gått forbi. Men ville dette 
holde? I nest siste serierunde 
skulle Pors spille mot Bryne 
på Jæren, en kamp som på 
forhånd ble regnet som me
get vanskelig. VIF hadde

ke opp. Tabellen så nemlig 
slik ut:

Vålerengenll 812 18- 9 17
Pors 11 722 24-12 16

\
\
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Og så var det duket for 
årets kamp i Porsgrunn. Pors 
skulle hevne 4-2 tapet for 
Vålerengen i vårkampen. 
Nær 5000 elleville Pors-pa- 
trioter var møtt frem for å se 
sitt lag ta to nye seriepoeng

Vålerengen 9 810 17- C 17
Pors 9 52" 20-10 12

VålerengenIO 811 17- 7 17
Pors 10 622 22-11 14

l. divisjon - 
ikke så

Fs ' i
■ v
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stiller seg er r<m vi ska! få en 
reprise på høsten 19F9? Skal 
Pors«spurte: forbi Frcdrikc ^d 
slik laget gjorde med Våle
rengen for ti år -iden? Da 
hadde ogsa VIF et solid for
sprang på Fors da det gjen
sto fem serieomgé ' jer. Men 
den kjente «VIF bobla» 
sprakk så det hørtes over 
hele landet.

Går vi ti år tilbake i tiden, 
nærmere bestemt tii 18. au
gust, så 2. divisjonuiahellen 
slik ut:

vidde. Men allerede i se- 
rieomgang nr. 10 kom den 
første overraskelsen. Pors 
vantprogrammessig2-1 mot 
Mjøndalen i Porsgrunn og 
dagen etter tapte Våle
rengen overraskende mot 
Vigør hjemme i Oslo. Av
standen var plutselig skrum- 
pet inn til 3 poeng, og ta
bellen var som følger:

og dermed kutte ned VIF le
delsen til ett poeng.

Da de første 45 minuttene 
var spilt så det ikke så lyst ut, 
gjestene ledet nemlig 1-0, 
men i løpet av seks minutter 
etter sidebytte var Pors i le
delsen. Thorbjørn Gravklev 
headet ballen elegant i mål 
etter passning fra Basse 
Hansen. Like etter var det 
klart for 2-1 etter et kjempe- 
skudd av Øystein Numme. 
VIF-angriperne klarte ikke å 
overliste Pors-forsvaret mer 
enn denne ene gangen, og 
kunne dermed ikke hindre 
Pors-seier.

Pors var etter denne seie
ren avhengig av at andre lag 
skulle ta poeng fra Våle
rengen, hvis Pors skulle ryk-

sjonen for Pors syntes i beg 
ge tilfeller å være håpløs. FFK 
ledet med fem poeng, en le
delse som er skrumpet inn til 
to. Og ennå er det fire kam
per som gjenstår for alle la
gene. VIF hadde også en le
delse på fem poeng, men del 
endte med at Pors var tn 
poeng foran da seieren va 
ferdig.

Fredrikstad viser også i 
øyeblikket svakhetstenden- 
ser, og om laget går på flere 
baksmeller får tiden vise. 
Men det ser ut som vi kan 
oppleve høsten 1969 nok en 
gang. Nå med Pors og FFK i 
hovedrollene. Det kan 
resultere i opprykk for Pors - 
10 år etter.

Jg

hjemmekamp mot Eik. Soli
de seire til både Pors og Våle
rengen og tabellen var ufor
andret.
Pors 13 922 30-14 20 
Vålerengen13 913 24-11 19

Årets siste seriekamp gikk 
også greit for Pors. Stag var 
sjanseløse på Vestsiden og 
måtte tåle hele seks bak
lengsmål. VIF tapte i Hauge
sund mot Haugar og Pors var 
i 1. divisjon. En fantastisk 
Pors-sluttspurtsom resulter
te i at laget fikk tre poeng 
mer enn VIF da status skulle 
gjøres opp.

Man kan være fristet til å 
trekke paralleller mellom det 
som skjeddefortiårsidenog 
det som skjer i dag. Situa-
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Mye jubel for Pors og Thorbjørn Gravh }Q ar ..iden. Her har han satt ballen bak 
Stag-keeperen i 6-0 kampen. Blir det ez nyit .-«helår for Gravklev 10 år etter - nå som 
oppmann?

Høstens fotballthriller er 
virkelig igang. For to se- 
rieomganger siden trodde 
nok de fleste at Fredrikstad 
allerede var klar for 1. divi
sjon. Men hva skjedde så? 
Lagets forsprang på fem 
poeng burde være betryg
gende, men i øyeblikket 
«hangler» det for østfol
dingene. Laget fikk sitt første 
serietap mot Sogndal i 
Sogndal med 1-7. I helgen 
klarte det med nød og neppe 
å berge det ene poenget mot 
dumpkandidat Vigør. Av
standen ned til Pors var med 
ett redusert til to poeng og 
Vestsiden-guttene kom igjen 
med i kampen om direkte 
opprykk.

Spørsmålet de fleste nå
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som spiller pa Pors A 9 . og Sve/n Halvorsen. Bak f a venstre: Tor H. Halvorsen,
Ardd Weholt, Asb^rnFi Octjen Thorbjørn Gravklev, Einar «Jeisen» Gundersen (trener), 
RoSyTSeNthm^f«Otten.> Nilsen. Rolf Askedalen og Svein Barth ( oppmann).
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KAMPFAKTA
Arnt Sundvor. Pors — Ivar 
Realfsen 10. min. for Knut 
Nilsen.
Gult kort: Tom Askedalen, 
Pors(hans tredje) 
Dommer: Roald Håvaag, 
Baune — meget god. 
Tilskuere: 150.

William Nilssen ble holdt nede 
da han var på vei opp for å heade 
videre bakover og den godt 
plasserte dommer Roald Håvåg, 
Baune pekte korrekt på straffe- 
merket. Og den sjansen lot som 
vanlig ikke Jan Magnussen gå 
fra seg. Dette skjedde også midt 
i en god hjemmelagsperiode og 
var scoringen som avgjorde 
kampen.

kstad!
Vigrestad. På en sleip og forblåst bars måtte de 
virkelig kjempe for å komme helskinnet fra det med to 
poeng. Sølv om ikke spillet var av det merke vi har sett 
Pors de siste kampene, var viljen til å vinne der i fullt 
monn — og det er ikke minst viktig i en hektisk 
høstinnspurt. Men det kunne fort gått galt i går. Da 
Runar Weholt ble lurt av en av de mange små tuer på 
Vigrestad-banen kvarteret ut i 2. omgang, så det nesten 
ut som om Pors-lasset skulle velte. Men takket være en 
lagdisiplin av beste merke kom laget igjen på offensiven 
og tok med seg de to uhyre viktige poengene.

ESPEN-INNKAST
Og for hvilken gang skulle det 

ikke bli Espen Gundersen som 
ble indirekte matchvinner. 
Begge scoringene kom på hans 
beryktede innkast. Den første 
goalen var det Idar Markussen 
som ble kreditert — for en gang 
skyld nådde ikke Per William 
Nilssen opp til Espens innkast 
og etter en stuss i bakken fikk 
Idar Markussen vært frampå 
med «hårrota» og ballen skiftet 
såpass retning at Vigrestads 
meget gode keeper Egil Klinken- 
berg ble utspilt.

Seiersmålet var også en direkt 
efølge av «Espen-kastet» — Per

Vigrestad —Pors 
(0-1)
Scoringer: 25. min 0 — 1 
Idar Markussen, 61. min. 
1 — 1 Arvid Sør-Reime, 77. 
min. 1 — 2 Jan Magnussen 
(straffe)
Utskiftninger: Vigrestad — 
Jan Risa 69. min. for John

TA • Roar Gunleikskaas
Det blåser en «blå vind» over Telemark. I ly av den 

blå politiske bølge som har skyldt over oss følger de 
elleve blåkledte fra Pors. Etter 2 — 1 seieren over 
Vigrestad i går er Pors nå helt oppe på siden av «de 
røde» fra Fredrikstad. Det er nå bare målene som 
skiller de to lag som jakter på direkte opprykk. Det går 
mot et skikkelig «blå/rødt» oppgjør i plankebyen 7. 
oktober.

Nå kom imidlertid ikke Pors gratis til poengene i



straffesparket er på vei for å gratulere Idar med scoringen.
Per W. Nilssen som forårsaket

2. DIVISJON 
Avdeling A 

Vigrestad-Pors.............
Fredrikstad 
Pors 
Sogndal 
Haugar 
Sarpsborg 
Vard 
Raufoss 
Vigør 
Os 
Odd 
Vigrestad 
Fram

1-2
19 13 4 2 41-23 30
19 12 6 1 36-20 30
19 10 5 4 43-22 25
19 9 6 4 33-19 24
19 9 2 8 27-22 20
19 6 8 5 23-20 20
19 6 6 7 19-23 18
19 5 7 7 16-21 17
19 5 6 8 20-27 16
19 4 8 7 17-25 16
19 3 3 12 16-40 9
19 0 3 16 5-34 3

To Pors-spillere som kom i fokus jubler. Idar Markussen 
jubler over 1—0, mens l~~.............. .........



Martinsen puster
' Torbjørn Gravklev og Roy

■også Raufoss kom „ti* kort”
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Innlegg fra leserne

Heia
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Jubler Fredrikstad 
eller Pors
mest søndag 7. oktober?

9
9
9
9
9

3 3 2
2 5 2
2 4 3
1 3 5
1 0 8
1 0 8

1.

16 
12 
11
11 
11
10
9
9
8
5
2
2

17- 8 
22-12 
16- 7 
14-15 
7- 8

Pors!

Pors - høstens la

Haugar 
Odd 
Verd 
Raufoss 
Fram 
Vigrestad 9

1

«Heia PORS! Heia PORS! Det 
er ingen som slår vårs!»

Som innflytter fra Vestlandet til 
Telemark (5 år i Grenland) vil jeg 
få knytte noen kommentarer til 

'fotballklubben PORS og deres 
marsj mot 1. divisjon i fotball. Jeg 
har fulgt med Pors på de fleste 
hjemmekampene i vår og nå i 
høst. I vår var jeg ikke alltid så 
imponert, det var mye hell fra 
spillernes side og mest Weholt i 
mål som hadde æren for at det 
gikk bra. Da var det 2. divisjon 
over spillet. Etter min oppfatning 
er Weholt en målmann fullt på 
høyde med landslagets, og det 
skulle forundre meg om vi ikke vil 
oppleve ham i landslagstrøye en 
dag.

Men i høst er det 1. divisjon over 
de blå fra «vessia». Enten er det 
ferien som har gjort godt, ikke vet 
jeg, men nå er det helsveiset lag 
som har bragt PORS opp i toppen. 
Det som egentlig var meningen 
med dette innlegget var to ting 
som har vært til irritasjon i lengre 
tid. For det første supporterne til 
Pors og de vanlige tribunesliter- 
ne. Jeg har sett spillerne uttalt til 
avisene før en hjemmekamp, at de 
frykter ofte hjemmepublikum-

Pors er høstens lag i 2. di
visjon avd. A. Laget har på 
dets ni kamper kun avgitt 
tre poeng,ett mot Odd og ett 
mot Vigør. På disse kam
pene har laget scoret 17 mål 
og sluppet inn 8. Ser vi på 
Pors resultater har laget 
vunnet seks av sine kamper 
med ett mål. Kampen mot 
Vard er den eneste som er 
vunnet med mer enn ett 
mål.

Ser vi på resultatene iso
lert har det vært meget jev
ne kamper. Pors har, i mot
setning til andre lag klart å 
avgjøre slike jevne kamper 
til sin fordel.

met. Det er så kravstort, og kritisk. 
Etter å hørt en del kommentarer . 
fra tribunen på Pors Stadion, kan 
jeg forstå spillerne. For eksempel 
på siste hjemmekamp, og Pors le- 
det 3-0 etter første omgang, man ;' 
slappet litt av i 2. omg. og da brøles 
det fra tribunen «SpelTa guttær!» 
og lignende tilrop. Men i svarte 
svingene PORS-fans. Blir dere 
aldri fornøyd, da? Er dere ikke 
fornøyd med 3-0 ledelse og tabell
topp, så får dere gå på banen og 
gjøre det bedre sjøl. Nå må dere ta 
dere sammen, og hjelpe PORS 
istedetfor å motarbeide dem. Til 
siste hjemmekampen må dere vi
se dere som ekte fans, og la Weholt 
& co få føle bruset fra tribunen og 
store stå med dem og ikke mot 
dem.

Så er det avisene her i fjorden. 
På sportssiden er det lange nek- 
rologer over ODDs tilbakegang og ,: •*. •_
nedgang i dobbelt så stor grad ... 
som man gleder seg over at PORS jr > 
går mbt første divisjon. Det er ak- f 
kurat som om PORS går opp på 
beskostning av at ODD går ned. f*
Nå må sportsjournalistene ta seg ,7 \
sammen. La PORS få den omtale // 
de fortjener! Heia PORS! q _—_

Tabell
7 2 0
4 4 1
5 1 3
4 3 2
4 3 2

Pors 
Sogndal 
Os 
FFK 
Vigør . « o
Sarpsborg 8 5 0 3 16-10
u- 8 3 3 2 15-10 

9 2 5 2 10-11
9 2 4 3 7-11
9135 10-16 
9108 4-13

5-22
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Det lå en «blå dis» over Raufoss 
stadion og nærmeste omegn klok
ken 14.45 søndag middag. Sentrum 
i så måte var Pors’ garderobe, der 
det av forstålige grunner hersket el
levill stemning. 2-1 over Raufoss 
var et faktum og to nye poeng var 
sikret i kampen om 1. divisjonsbil- 
lett. Da så meldingen om Fredrik- 
stads uavgjorte resultat i hjemme
kampen mot Vard ble «innbragt», 
kunne man neppe høre jubelbrølet 
helt til Porsgrunn, men trolig halv
veis. Hva disse «nakne resultater» 
forteller, vet enhver fotballinteres- 
sert grenlending — Pors har over
tatt ledelsen i 2. divisjonsavdelin
gen. Pors-spillere og -ledere hadde 
så avgjort grunn til å juble...

Intet mindre enn et fotballeven- 
tyr er i ferd med å «rulles opp». 
Hvem i «familien Pors» våget å ten
ke på direkte opprykk til 1. divisjon 
da høstsesongen startet? Ingen— i 
hvertfall ikke offentlig. Det tør man 
i dag — selv om nøkterne ledere 
nøyer seg med å si: — Nå har vi i 
hvertfall berget kvalifiserings- 
plass...Faktum er at Pors har slått 
Fredrikstad med fem poeng på fem 
serierunder. Som sagt — et fotball- 
eventyr — hvis «naturlige utgang» 
er direkte opprykksplass til 1. divi
sjon for Porsgrunns-laget. Nå skal 
ikke vi dele ut noe som helst før alt 
er avgjort, men det er ingen tvil om 
at Pors nå har tent et håp — et håp 
som er mer berettiget enn noensin
ne.

Men, for å komme tilbake til begi
venhetene på Raufoss, det var 
langt fra 1. divisjonsspill fra porser- 
ne ved denne anledning. I all rett
ferdighets navn skal det sies at et 
godtkjempende Raufoss-lag hadde 
fortjent det ene poenget. Men så 
var det dette med «tur». Det 
innrømmes dog fra Pors-hold at 
man har hatt det den senere tid og 
ved denne anledning. Tur må man 
imidlertid ha — eller som Pors- 
strategen Jan Magnussen sier det:
— Man må ha tur for å gå til topps
— det er det som er forskjellen på 
topplagene og de midt på tabellen i 
denne avdelingen.

Kampfakta:
Raufoss Stadion søndag: 
Raufoss- Pors 1-2 (0-1) 
Scoringer: 12. minutt Pors 
1-0 - Per William Nilssen, 
68. minutt Raufoss 1-1 — Odd 
Pedersen, 76. minutt Pors 2-1 
— Per William Nilssen.
Innbyttere: For Pors: Basse 
Weholt 17 minutter for Pål 
Askedalen, Ivar Realfsen 12 
minutter for Bernt Johansen. 
For Raufoss: Roy Jacobsen 
38 minutter for Dag Opjords- 
moen, John Mai r 11 minutter 
for Jon Kolleshaugen.
Gult kort: Pål Askedalen, 
Pors, Tom Strand, Raufoss.
Dommer: Trygve Brenden, 
Vestre Trysil.
Tilskuere: Ca. 1200.



Etter 171© min tøtter

I

Brede Halvorsen var klart Pors bestemann søndag. (Foto: Terje)

Det ble i det hele tatt en merkelig kamp 
på Vestsiden i Porsgrunn søndag mellom 
hjemmelaget Pors og Fram. Fram kjem
pet hele tiden som løver, og en var nesten 
tilbøyelig til å tro at det var Fram som 
kjempet om å komme opp i vår fornemste 
divisjon. Dette til tross så var det Pors 
som hadde de store sjansene. Ja, direkte 
kjempesjanser var det vei seks-sju av, og 
flere av dem som resultat av glimrende 
Pors-spill. Men ballen ville ikke i mål. 
Skudd i stolpen av Jan Magnussen, hvo
retter ballen trillet rolig langs målstreken 
før den ble måket ut. Store sjanser for

Idar Markussen og Per William Nilsen, og 
ikke minst Brede Halvorsen burde gitt ut
telling, men nei. Porserne hadde tydelig 
fått nerver de også nå som kun to kamper 
gjensto. Selv ikke da meldingen fra Vig
restad kom om at Vigrestad ledet 1-0 over 

'FFK ble det noen fres i avslutningene.

Meldingen virket imidlertid som en vita- 
minsprøyte på publikum, som laget fin 
stemning kampen ut. At Fram vant 2-0 på 
to av sine meget få sjanser var vel symp
tomatisk for kampen. Det skulle bare ikke 
lykkes denne gang for Pors.

Men fortvil 
iKK&r Pors 
ai.



Etter 0-2 for Fram er

Johan-

o/v 21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

32
26
25
24
22
20

0 
V

Pors i angre, 
i Fredrik

I Kampfakta:
i 2. divisjon avd. A.

Pors—Fram 0—2 (0—1) 
Pors Stadion søndag: 
Dommer: BjørnDommer: 
sen,Torp. 
Ca. 2000 tilskuere. 
Scoringer:
Morten Skuggedal 0-1(37 min) 
Rolf Aspaas 0-2 (88 min).
Gult kort: Jan Magnussen, 
Pors.
Etter 19 kamper på rad uten 
tap måtte Pors gi begge poen
gene fra seg til jumbolaget 
Fram. Porserne hadde et solid 
overtak i begge omgangene, 
men til tross for store sjanser 
ble det ikke scoringer.

Avd. A: 
Pors—Fram 
Raufoss—Sogndal 
Sarpsb.—Os 
Vard—Haugar 
Vigrestad —Fr.stad 
Vigør—Odd 
Fr.stad 
Pors 
Sogndal 
Haugar 
Sarpsb.
Vard 
Raufoss 
Odd 
Os 
Vigør 
Vigrestad 
Fram

()-2 
3-1 
?-0 
0—0 
3—4 
0—1 

46—27 1 33 
38—23 
44—25 
34—21 
32—23 
24—21 
23—26
18- 25 (19 
23—30 18 16—25 V
19— 47 “
10-34



Gundersen i

Lars Otto 
Bjørnland

Mo:
Tam 
Martinsen

Runar Weholdt — sterk siste 
skanse hos Pors.

Pors debuterte i Ldivisjon i 1970, i lagets 
hittil eneste sesong i toppserien. Ti år se
nere kan laget være tilbake, forutsatt at 
laget enten slår Fredrikstad i seriefinalen, 
i morgen, eller slår Molde i kvalifiserings
kamper senere i høst»

To tog går til l.divisjon - ett av dem skal 
vi være med, mener Pors-spillerne dagen 
før første sjanse byr seg i Fredrikstad i 
morgen, — Utgangspunktet er så klart 
som det kan få blitt, sier Brede Halvorsen, 
nøkkelspiller i laget. — Vi må vinne, da er 
det bare å innstille seg på det.

lill®

Si
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■Porsgrunn
3ors IF er ikke fra Porsgrunn, men 
ra Vestsiden — en liten del av 
3orsgrunn kommune, med et be- 
olkningsgrunnlag på et par tusen 
nennesker. Pors-tilhengerne vil ne
sten ikke være bekjent av å være fra 
Porsgrunn. Det tar de som en for
nærmelse. Naboklubben Urædd hø
rer hjemme i byen Porsgrunn, mener 
Pors-patriotene.
Mens erkerivalen Urædd må rykke 
ned i 4. divisjon, kan Pors i mor
gen ta steget rett fra 3. divisjon 
opp i 1. divisjon — 10 år etter at 
laget sist gjorde come-back i ho
vedserien. Foran siste serieom- 
gang leder Fredrikstad med et po
eng på Pors. Hele fotball-Norge 
har interessen rettet mot Fredriks
tad stadion i morgen ettermiddag, 
når de to lagene kjemper om seie
ren i 2. divisjonavdeling A og ny 1. 
divisjonskontrakt.

Men medlemmene betrakter ikke 
Pors IF bare som en idrettsfore
ning. Det er en «menighet», og fo
reningens «religiøse overhoder» 
har sin daglige sammenkomst på 
en kafeteria. Da samles flere av 
styremedlemmene og enkelte spil
lere over en kopp kaffe. Og sam
taleemnet: Tipping, V-5 og selvsagt 
Pors IF.

KUN EN «INNFLYTTER»
Det_er miljøet som er med på å dri- 

en spiller

I 
i; '■■■, 
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oppvokst på Vestsiden, og de har 
holdt sammen siden de gikk på ep
leslang i samme hage.

Og hvem husker ikke Einar «Jei- 
sen» Gundersen. Den populære 
Pors-treneren, som for inntil fem 
år siden hadde ansvaret for klub
bens A-lag. I dag er han pensjo
nist, men ivrig opptatt av fotball og 
hester. Sønnen Espen, en av nøk
kelspillerne på dagens Pors-lag, 
har i et års tid drevet Hestesport- 
Center A/S — en spesialforretning 
i traver-utstyr. Og «Jeisen» trer 
støttende til i sønnens forretning.

— Det er vanskelig å holde seg 
unna Pors stadion, og det spørs 
om jeg ikke tar på meg trenerans- 
varet for klubbens jr.-lag neste se- 

ve Pors. På dagens A-lag er bare song. Jr.-laget har jo ikke vunnet 
; «innflytter». Resten er kretsmesterskapet de seineste tre

Pors har ikke hele Porsgrunn 
i ryggen når de løper ut på 
Fredrikstad stadion i morgen. 
For rivaliseringen mellom by
ens to lag, Pors og Urædd, er 
som forholdet mellom Man
chester United og City, uten 

; sammenlikning for øvrig. Nå 
spiller de riktignok ikke i 

1 samme divisjon, men det spil
ler ingen rolle. Pors er en liten 
bydel på vestsida av «ælva», 
her ligger Pors stadion, og det 
er her spillerne hører hjemme. 
Og ledelsen i Pors mener dette 
er litt unikt. For rekrutterin
gen henter de hovedsakelig 
blant de 1500 som bor her. —
Så ille er det ikke, men hår 
folk tror at Sogndal har lite 
område å ta av. vil vi påstå at 
Pors har det enda vanskelige
re, sier man i klubbledelsen. 
Men blir klubben representert 
i toppserien vil og må situa
sjonen endre seg. Da er klub
ben innforstått med at de må 
utenfor dette området for å 
hente spillere.

Det er dagens Lyn-trener, 
Anders Fægri, som trente la
get opp i 2. divisjon i fjor. Men 
i vinter forlot han klubben til 
fordel for Lyn, og ny trener 
måtte skaffes. Etter dette for
svant mye av optimismen 
blant Pors-tilhengerne foran 
denne sesongen - ettrenerbyt- 
te midt i forberedelsene kun
ne ikke være av det gode. Men 
spillerne har bevist noe annet, 
og Anders Fægri kan oppleve 
å se både Lyn og Pors i 1. di
visjon neste år:

To kamper har laget tapt i 
serien i år, åtte ettmåls-seirer 
har bidratt til at klubben i dag 
ligger helt i teten. Og dette er 
lagets styrke — de vinner jev
ne kamper fordi de har mange 
utpregete «matchvinnere» 
blant midtbane- og angreps
spillerne. Idar Markussen, Es
pen Gundersen, Per William 
Nilsen og Brede Halvorsen er 
navn som har gått igjen på 
scorineslictpDP i år c™ 
skanse står Runar Weholdt, 
en keeper som i stor grad vok
ser med oppgavene, det skal 
Fredrikstad få merke i mor-

i g^n.
— Tippe utfallet? Det er ik

ke nødvendig, vi skal vinne — 
hvor mye er likegyldig for oss, 
sier Pors-spillerne. som de sis
te dagene hai? kost og lekt seg 
på treningen. — Det viktigste 
er å samle overskudd, det vi 
ikke har lært nå, er det likevel 
for sent å lære, sier keeper 
Weholdt, som slapp inn. to mål 
mot Fredrikstad i vår da lage
ne delte poengene på Pors sta
dion. -■

y Jk / _ -1
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årene, sier «Jeisen» < 
en spøkefull tone.

Og det var «Jeisen» som ledet 
Pors opp i 1. divisjon for 10 år si
den. Han trente Pors første gang i 
1946. Den gang som spillende tre
ner, men året etter måtte han ene 
og alene konsentrere seg om tre- 
nergjerningen. Norges Fotballfor
bund godtok ikke at han tjente 
1500 kroner som spillende trener.

Inntil i år var det nåværende 
• Lyn-trener, Anders Fægri, som var 

A-lagest trener. Denne sesongen 
har Roy Martinsen ansvaret.
— Hvilken forskjell er det på årets 
Pors-lag og 69-laget?
— Dagens spillere er mye bedre 
teknikere. Tempoet har forbedret 
seg, og det hele virker bedre orga
nisert. Anders Fægri har gjort en 
kjempejobb i Pors. Han har drevet 
spillerne knallhardt, og det har ald
ri vært noe problem med tre- 
ningsviljen.. Om det regnet tollekni
ver gikk gutta for treningen med 
en fandenivoldsk innstilling"
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Lykke til, PORS!

kr :■

Kampen i Fredrikstad har også et annet «aspekt». Pors 
kan dra til «plankebyen» med den forvissning at 1. divi- 
sjonsplassen kan være et faktum uansett resultat, Pors- 
seier og direkte opprykk hadde selvsagt vært uhyre gle-

være 1. divisjons-klar. Etter forrige serierunde — da Fred
rikstad vant 4-3 over Vigrestad og Pors led et forsmedelig 
0-2-nederlag på Vestsiden for Fram, er Fredrikstad i førin
gen med ett poeng. Pors er således i angrepsposisjon, og 
— kjenner vi de gutta rett er de også full av revansjelyst 
etter det som skjedde på Vestsiden sist søndag. For, 
ærlig talt, det var ikke et Pors-lag av vanlig kvalitet.

Vi er ikke et øyeblikk i tvil om hva det fotballinteresserte 
Grenland har sin oppmerksomhet rettet mot denne hel
gen. Pors heroiske kamp om en plass i neste års 1. divi- 
sjonsserie har så avgjort nådd klimaks. Helt fra høstse
songens begynnelse har kampen Fredrikstad-Pors spøkt 
i underbevisstheten både hos de impliserte — de «blåk- 
ledde» selv og blant lagets mange tilhengere. Nå «er man 
der» — søndag står slaget i Fredrikstad. Søndag kl. 14.45 
vet vi om Pors har greid det laget selv har tent et lønnlig 
håp om — direkte opprykk til 1. divisjon.

«Bakgrunnen» for søndagens storoppgjør på Fredrik
stad Stadion tør være kjent nok — Pors må vinne f gr å

i-.
' a - '

I

•- : ■

>> :

delig. Med uavgjort eller tap skal man dog vite at ingen 
makt på denne jord kan hindre Vestsiden-laget kvalifise
ringskamper til 1. divisjon — i såfall med Molde som 
motstander.

Vi tror — enn si vet — at porserne i denne situasjonen 
er innstilt på å slå seg «fullstendig løs». Det har man råd 
til og da spiller det i grunnen liten rolle at motstanderen 
heter Fredrikstad og at kampen foregår i «løvens hule». Et 
innsatsfyllt og «angrepsminded» Pors-lag kan gi Pors
grunn og Telemark 1. divisjonsfotball igjen — ved «første 
og beste anledning»...

Lykke til, Pors...

'• 1 1
* '1

--------- . :

V»' *

•MlC . , c
\ -a ■ : '

Pors-lederne Thorbjørn Gravklev (til venstre) og Roy Martinsen (til høyre) dalen og Per William Nilssen som hadde lovlig treningsfravær fredag, men
med det Pors-lag som søndag kan være klar for 1. divisjon. Innfelt Tom Aske- som er på plass søndag kl. 13.00. (Foto: Terje)
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Slik endte 
dramaet

Nilsen, og formann Jan Løkiing er hetter ikke i 
perlehumør, i midten Tom Evensen som fikk seg en 
kraftig smell i 2. omgang, og han hadde store 
problemer meda gå. Ibakgrunnen er Per Dahl og Thor 
Skarnes preget av stunden, og Brede Halvorsen og 
Morten To!lefsen funderer også på hva som gikk galt.



Runar Pedersen -'åi'
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Raufoss gjorde Pors alt, bort
sett fra det viktigste: å vinne. 
Derfor har vi vel hele fotball- 
Norge (minus Molde) med oss 
når vi mener at det nå — i 
Telemaxks femte forsøk — er 
vår tur.

Det er allerede bestemt at 
det første oppgjøret skal spil
les i Molde kommende søndag 
(kl. 15.30), mens returkampen 
etter alt å dømme vil bli spilt 
lørdagen etter, 20. oktober. 
Pors må klare seg uten Jan 
Magnussen i Molde. La oss for 
all del håpe at forseelsen som 
kvalifiserte til det røde kortet 
blir ansett som så vidt ubety
delig at veteranen får spille 
den andre kampen på Vestsi
den. Det vil han sannsynligvis 
få anledning til.

kommende. Alle husker Odds 
tre mislykkede forsøk på rad 
(1975, 1976 og 1977), og i 1972 
feilet Pors bokstavelig talt på 
målstreken, etter å ha spilt 2-2 
mot så vel Mo som Raufoss. I 
den avgjørende kampen på

BORTEBANE ER 
LYKKEBANE

Pors åpner altså kvalifise-

vår egen, sier Molde-ledelsen. 
Akkurat det får vi ta med en 
klype salt. Slike uttalelser 
hører med i dette gamet, men 
stemmer sjelden helt overens 
med sannheten.

NÅ ER DET VÅR TUR
For fjerde gang på fem år 

har Telemark sin representant 
med i 1. divisjonskvalifiserin- 
gen, som aldri har vært noen

Pors er nede for telling, men 
ikke slått knock out. Skuffet er 
man i dag, men det er neppe 
noen utpreget nederlagsstem-

Hm de FX

ringsdramaet på bortebane, °K 
har neppe noe imot det. Borte- ' 
bane har stort sett værtlykke- 
bane for «de blå» denne seson
gen, selv om det ikke var 
tilfelle da det gjaldt som mest. 
Skjønt, kan man gjenta gårs
dagens 1-1 i Molde, er det ikke 
for drøyt å si at Pors har det 
ene beinet i 1. divisjon. Noen 
storseier til en av partene 
søndag er det ingen som tror 
på. Telemarks fotballhteres- 
serte kan nok allerede nå 
belage seg på mer «finale»- 
dramatikk — denne gang på 
hjemmebane.

Molde Stadion fast (på annet 
sted i dagens avis) at Jan 
Fuglset & Co har problemer.

________________ Og Molde gir uttrykk for at 
ning i Porsdeiren — i alle fall FFK var ønskemotstander i 
ikke når man får den drama- kvalifiseringskampene. Spil- 
tiske «finalen» i Fredrikstad ut lestilen til Pors står dårlig til 
av kroppen og på litt avstand.
For Pors har ennå så gode kort 
på hånden at 1979 kan bli et 
jubelår. Nå gjelder det å 
innstille seg på det som skal 
skje i Molde og på Vestsiden.

HVA MED MOLDE?
Molde benyttet gårsdagens 

«treningskamp» mot Tromsø 
til å styrke selvtilliten, men til 
tross for de imponerende sif
rene 7-0, slår TA's mann på lykkelig affære for vårt ved-

for 1.D 
li.okt. MoLdc F.K.
lo.ckt- |,f“ Pgrj





Nesten årets viktigste goal,På"

Pors hatt et adskillig bedre utgangspunkt foran returkampen med ett scoret mål

ikke ett eneste må! for stort. Uten en glim-

(!»

I Molde:

Reidar Peersen 
(foto)

Her er Pål 
Askedaiens 
skudd som 
kunne gjort 
Pors' situasjon 
lysere foran 
returoppgjøret 
lørdag.

Tom Weber 
(tekst)

Molde — Pors 3—0 
(2-0)
Molde stadion
4 520 tilskuere
Dommer: Torbjørn Aas, 
Brage.
Mål; 1-06. min. Rune Ul- 
vestad,2-0 15. min. Harry 
Hestad;3-0 73. min. Rune 
Ulvestad.
Gult kort: Bertil Stran
den, Molde og Ivar Realf- 
sen, Pors.

rende opplagt Runar Weholt a mål kunne det Sett 
gått verre. Pors.

Molde sikret seg et ypperlig utgangspunkt føran 
lørdagens returoppgjør mot Pors i Porsgrunn.

I begynnelsen av 2. omgang 
var det nærmest stillingskrig 
på midtbanen. Ivar Realfsen 
pådro seg, helt uforståelig, gult 
kort i denne perioden etter at 
han og Hestad hadde vært i

Utgangspunktet foran lør
dagens kamp er ikke altfor 
godt, naturlig nok. Nå er ikke 
tre mål avskrekkende og med 
litt mer hell i avslutningene 
kan Pors avgjøre alt til sin for
del. Fire mål må Pors score for 
å rykke opp, forutsatt at Molde 
ikke scorer.

Allerede i åpningsminuttene
— x>- >’ av at

ska! imidlertid heller ikke legge skjul på at Pors 
hadde enkelte bra perioder, spesielt før sidebytte, 
men dette var ikke nok til å stoppe Molde-gutte- 
ne. Ett mål burde dessuten Pors ha hatt, men hel
ler ikke i går ville ballen over streken.

Pål Askedaiens ikuddlku^^F^ et noe ,ysere 
utgangspunkt foran returL *

to Pors-cornere i åpningsmi- 
nuttet kom det til å dreie seg 
mye om Molde. Harry Hestad 
hadde et godt skudd som strøk 
like utenfor og etter seks mi
nutter kom det første målet. 
Stein O. Hestad førte opp på 
høyresiden og innlegget foran 
mål kunne Rune Ulvestad bare 
sette foten til. Forøvrig fikk 
han stå ganske umarkert. Mol
de fortsatte å presse, men Ru
nar Weholt var som sagt ikke 
lett å overliste. Etter 15 minut
ter kom så scoring nr. 2. Igjen 
førte Stein O. Hestad opp på 
høyresiden. Han og Hestad 
spilte vegg før sistnevnte satte 
ballen kontant i nettmaskene. 
Uten tvil kampens flotteste 
prestasjon. Etter denne sco
ringen ventet alle på flere mål. 
Molde fortsatte med sitt press i ' corner, 
enda fem minutter før Pors 
«våknet».

De siste 20 minuttene av 
omgangen var Pors fullt på 
høyde med sine motstandere. 
Rrpdp Halvorsen headet etter

feri-

fe

Hjemmelaget vant 3-0 etter å ha Sedet 2-0 ved 
pause. Og la det med en gang være sagt. Seieren 
var i

liggende etter sammenstøtet 
og like før han skulle bli båret 
av banen, fikk Ivar det gule 
kortet. For oss virket det som 
dommeren først skulle stille 
diagnose over Hestad, og der
etter straffe Ivar etter hvor al
vorlig skaden var.

Etter et par sporadiske Pors- 
angrep overtok Molde igjen. 
Runar Weholt måtte nok en 
gang strekke seg i sin fulle 
lengde etter to gode skudd fra 
Harry Hestad og Jan Fuglset.' 
De fleste så nok disse ballene i 
mål. Da halvtimen nærmet seg 
kom Moldes scoring nr. 3. Ru
ne Ulvestad fikk stå helt 
umarkert, mottok pasning fra 
Fuglset og sendte ballen kon
tant i mål.

Da ti minutter gjensto hadde 
Pors sin største mulighet. Pål 
Askedalen sendte i vei et 
knallhardt skudd fra 20 meter. 
Heller ikke den ballen ville i 
nettmaskene. Den traff 
stangen, dessverre.

Moldes seier var fullt for- 
4‘ i ~ Æ --i"’ 4 — i + *

og på midtbanen fikk Age Ha- 
reide og Knut Nesbø dominere 
stort. Når så Brede Halvorsen 
hadde ryggsekk i store deler av 
kampen, gikk det ikke så lett 
for Pors.

Runar Weholt var Pors' su
verent beste spiller i går. Han 
ryddet opp i stor stil. Tom 
Askedalen spilte også godt og 
han merket heller ikke stort til 
sin skade.

lintet ville lykkes for Pors-guttene i går. Laget var i 
store deler av kampen presset ganske sterkt. Vi

Man kan faktisk fabulere etter en kvalifiseringskamp om dersom skuddet til Pål Askedalen hadde gått innenfor målstanga, ja da hadde 
på bortebane. Skuddet gikk forøvrig forbi Moldekeeperen og i stanga. Utvilsomt Pors aller beste mulighet.

dessverre rett på keeper. Like 
etter hadde dessuten Idar 
Markussen en stor sjanse. Han 
forserte fint på venstresiden, 
forbi sin oppasser, men vin
kelen ble nok litt for skrå, slik 
at skuddet gikk utenfor. Flere 
Pors-muligheter fulgte og man 
satt faktisk og ventet (håpet?) 
på en utligning. Den kom 
imidlertid ikke tross flere 
iherdige forsøk.

Derimot var Molde farlig 
nær sin tredje scoring da Harry 
Hestad og Ulvestad broderte 
seg gjennom hele Pors-forsva- 
ret. Hestad hadde åpent mål og 
skulle til å skyte da et Pors-ben 
dukket opp. I sluttminuttet 
hadde Brede Halvorsen også 
en fin sjanse, men skuddet 
strøk via en Molde-spiller og til



Pors

offensivt av

Dette vet Pors så vi får håpe 
at vi ser elleve kjempende 
spillere lørdag. Muligheten 
for opprykk er der ennå, 
Pors.

Jan Fuglset fikk sitt øns
ke oppfylt. 3—0 til hjemme
laget hadde han tippet og 
med dette resultatet mener 
han at Molde bør være i 1. 
divisjon fra neste sesong.

Eri av søndagens aktører 
skal opp i vår fremste divi
sjon og i går var det Molde 
som uten tvil var det beste 
laget. Det består av en del 
eldre og rutinerte spillere, 
spedd opp med endel yn
gre krefter. Og nettopp i 
går var det disse som slo ut 
i full blomst. Knut Nesbø og 
Rune Ulvestad spilte begge 
på Moldes juniorlag som

legning og nettopp det å 
score mål er lagets vare
merke. Ingen ardre lag i 2. 
divisjon har scoret så 
mange mål som Molde. Når 
laget er på offensiven er det 
ikke lett å stoppe. Dessuten 
fikk vi også se hvor farlige 
de var på kontringer. Stein 
O. Hestad er en rask herre
mann som ofte skaper pro
blemer.

Er så Pors ute av «dan
sen»? Svaret må bli nei. 3-0 
er ikke avskrekkende så 
noen umulighet å ta dette 
igjen på Vestsiden er det 
ikke. Pors-maskineriet må 
da funoere mer knirkefritt

Begge nedla et kjempear- 
beide på midtbanen og 
dermed rev opp spillet til 
Pors. Moldes angrepsrekke 
spilte også til tider bra. 
Man var flinke til å benytte 
seg av banens bredde og på 
den måten skapte man 
store åpninger i. Pors-for- 
svaret. Når så Einar Sekke- 
seter og Bertil Stranden var 
solide midtstoppere var 
det ikke lett for Pors. Jan 
Fuglset virket som en tilret
telegger helt fremme og 
sendte ballen i rett tid til 
rett sted. Han gjorde sine 
saker bra.

Molde er

bør komme seg ut av. Fre
drikstad var i samme situa
sjon tidligere i høst, men 
reiste seg mesterlig.

En annen ting som også 
kan være en av årsakene til 
Pors' heller labre innsats er 
lagets flere skadede spille
re. Når opptellingen er 
gjort etter helgens kamp, 
kan det vise seg at Lars 
Borgar Waage blir satt 
utenfor lørdag. Han fikk en 
hevelse i benet og i skri
vende stund vet man ikke 
hvor alvorlig det er.

I løpet av uken får man 
slikke sine sår. Lørdaq har

Pors alt å vinne, intet å ta
pe. Derfor må det satses 
offensivt allerede fra start.

enn tilfellet var i gar. A fin
ne en direkte årsak til tapet 
er vanskelig, men man så 
lett at Pors-laget ikke 
fungerte som det burde. 
Det var liksom ikke sam
menheng mellom forsvar- 
midtbanen og angrep. 
Spesielt midtbanen var 
store deler av kampen ute 
av funksjon. Lange baller 
ble sendt frem til Idar og 
Peppen, men disse ble så 
sørgelig alene med et ba
stant Molde-forsvar.
“Vi vet Pors kan bedre. I 
øyeblikket kan det se ut 
som laget er inne i en 
blindgate, som det snarest
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Situasjonen hadde vært 
lysere for Pors hvis det 
hadde blitt en scoring. Dis
se teller nemlig dobbelt på 
utebane. Da hadde Pors 
klart seg med 2-0 hjemme 
på Vestsiden f or å gå videre. 
Nå må det scores fire mål 
og Molde ingen.

i
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Det røde kortet fra FFK-kampen er sonet og «Maggen» er tilba11 
Pors-laget mot Molde.
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keeper Runar Weholt i spissen har dr 
gjøre satse for fuOt offensivt og 
er det som n»a til skal arets 
oppfyllelse Det blir en knallu"rz' 
fotball er intet umulig Bevi; 
Lykketil1
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Her avgjør Jan Fuglset og Molde — Runar Weholt e^fintet ut og Molde-kapteinen jubler.
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„Utbrent” Pors-lag fikk ny Molde»smell:

f

3 0 (å-o) jp
0 - 4 (o-i)' **

MoLOt- p0K5
PoR&- Molde

Mglde f.K.l 7.DiVi6Jo/j.



Nærmere kom ikke Pors i lørdagens oppgjør — 
i tverrliggeren fra en Molde-forsvarer....

TAKK TIL PORS
Vi synes ikke Pors skal gremmes 
over dette og det som har skjedd 
denne sesongen. Vi synes det er på 
sin plass å rette en takk til Pors- 
mannskapet for de mange hygges- 
tunder laget har skaffet oss og 
publikum, på borte- og hjemme
bane, denne sesongen. Og fremfor 
alt for den spenningen man skapte 
mot slutten av sesongen og i «for
lengelsen». Vi vil også påpeke det 
faktum at Pors godt og vel har

skal behøve å være i tvil om at det
te også var intensjonene — det var 
bare det at slik gikk det ikke. Med 
i «tegningen» var også selvsagt å 
hindre Moldescoring for enhver 
pris. At dette skulle bli vanskelig 
oppdaget man snart — det homo
gene og teknisk gode Molde-laget 
hadde avgjort ikke til hensikt å ri 
på «ledelsen» fra første kamp.

Det er feil å påstå at Pors var 
slått på forhånd — en umulig tan
kegang i fotball, men 2G minutter 
ut i kampen falt den definitive 
avgjørelsen i Molde-favør. Da ble 
Molde regelrett forært et straffe
spark. Hvordan kunne du dømme 
straffe der da, Øberg? Er det for
budt å kjempe om ballen i eget 
straffefelt?

— Et soleklart straffespark, slik 
jeg så det, kommenterte kampens 
ellers gode dommer Henry Øberg. 
— Jan Magnussen brukte både be
in og armer og rett og slett dro ned 
Molde-angriperen. Da dette skjed
de inne i feltet, kunne jeg ikke 
gjøre annet enn å ta den avgjørel
sen jeg tok, var Henry Øbergs ord.

Etter vår og de fleste andres 
mening var det imidlertid noe helt 
annet som skjedde — en feil 
avgjørelse av kampens dommer, 
som definitivt knekte Pors- 
drømmen. Pors-mulighetene før 
dette skjedde var ørsmå, etter 
straffesparket iå de bare på det 
utopiske plan. Porserne ga ikke 
opp — det måtte man imidlertid 
gjøre da 0-2 var et faktum få mi
nutter ut i 2. omgangen. Det som 
skjedde i resten av kampen var 
«fruktene av et resignert Pors- 
mannskap».

ret oppdaget man tidlig i kampen. 
Det kunne skjedd noe nl minutter 
ut i kampen — et Espen 
Gundersen-innkast av vanlig far
lighet ble headet i tverrliggeren — 
av en Molde-forsvarer. Nærmere 
scoring kom ikke Pors i den vikti
ge første del av kampen. Derimot 
begynte det å skje saker og ting på 
den andre siden av banen. Molde 
hadde en nettet etter 11 minutter, 
men korrekt annulert for offside.

26 minutter ut i kampen skjedde 
det fatale at Molde fikk straffe
spark. Uhyre hardt idømt, etter 
vår mening. Jan Fuglset var imid
lertid en sikkert eksekutør og der
med ledet Molde 1-0. Pors forsøkte 
å kjøre opp etter dette, men det 
skal sies at Molde var like nærme 
2-0.

2. omgangen startet så bedrøve
lig som det kunne for Pors- farve
ne. Jan Fuglset — Moldes organi
sator og kampens store spiller — 
slo inn fra wingen og Åge Hareide 
dukket opp foran Pors- goalen, 
satte pannebrasken til , og Runar 
Weholt ble etterlatt sjanseløs.

Slaget var definitivt tapt for 
Pors, det skal sies at laget i perio
der var godt med, men man grei
de ikke å spille seg til de nødvendi
ge sjanser. Molde spilte på «frem
gangen» og Rune Ulvestad, som 
senket Pors-skuta i Molde, ville 
være med også ved denne anled
ning — på Jan Fuglsets «innvitt». 
Et presist innlegg fra Molde- vete
ranen og en umarkert Runar U. 
hadde bare å styre ballen i nettet. 
Samme mann gjorde også 4-0 12 
minutter før full tid da han fikk en 
løpeball og lurte av Runar Weholt 
før han plasserte ballen i krysset. 
Sporty gjort av Runar som var 
frempå og gratulerte Molde- 
angriperne ved den anledning.

Molde Jag. 0-4 på hjemmebane i 
denne avgjørende kampen var et 
fælt resultat, men det hadde vært, 
mye bitrere å vunnet for eksempel 
2-0 og likevel vært like langt unna 
1. divisjon, ble det konstatert på 
Pors-hold etter forestillingen på 
Pors stadion lørdag ettermiddag, 
der Molde sikret den siste ledige 
plassen i neste års 1. divisjonsse- 
rie.

Slik kan det også sies og sees, og 
— ærlige talt — det var en nær 
umenneskelig oppgave Pors sto 
overfor ved denne anledning -

nådd målet for sesongen. Første 
«punkt» i så måte gikk ut på å be
holde plassen i divisjonen, dernest 
være med og kjempe om 2. plas
sen etter hvert som sesongen ut
viklet seg. Disse mål og forhåp
ninger er til fulle innfridd. Det ble 
ikke 1. divisjon ved denne anled
ning, men så skal man også huske 
på åt laget spilte i 3. divisjon så 
sent som forrige sesong og kan nå 
modnes ytterligere i 2. divisjon i 
80-sesongen. Ikke det at vi skal 
spå noe som helst for kommende 
sesong, men mulighetene kan 
være dér igjen...

Pors gikk med vilje og.tæl inn 
for oppgaven i begynnelsen av 
kampen. Men at det skulle bli 
vanskelig å forsere Molde- forsva-

Kampfakta:
Pors stadion lørdag — kvali
fiseringskamp for 1. divisjon 
— Pors-Molde 0—4 (0 — 1). 
Scoringer: 26 minutt Molde 1- 
0, Jan Fuglset (straffe), 48. 
minutt Molde 2-0, Åge Harei
de, 68. minutt Molde 3-0, Ru
ne Ulvestad, 77. minutt Mol
de 4-0, Rune Ulvestad.
Innbyttere — for Pors: Bernt 
Johansen 61 minutter for 
Knut Nilsen (skade), Tormod 
Hansen 22 minutter for Per 
William Nilssen. For Molde: 
Tor Gunnar Hagbø 75 minut
ter for Harry Hestad, Lars 
Tennfjord 30 minutter for 
Stein Olav Hestad. 1
Banens beste: Jan Fuglset, 
Molde.
Dommer: Henry Øberg, Ha
mar IL, god, men straffe- | 
sparkavgjørelsen i 1. omgang I 
var «tvilsom». i

- Det er bare å se i øynene at vi med 0-3 å ta igjen mot et Moldelag
tapte for et bedre lag, et godt som i ro og mak har kunnet kon

sentrere seg i hele høstsesongen 
pm de to kvalifiseringskampene. 
Vi vil ikke si at det på forhånd ble, 
hausset opp en kunstig spenning/ 
det har skjedd mye opp og ned i 
fotball tidligere. Og ingen kunne 
med sikkerhet si hvorhen i bølge
dalen Pors-laget befant seg før 
lørdagens kamp. Selv om de 
nøkterne «visste» at laget var 
brent ut for sesongen.

Optimistene hadde «oppskrif
ten» klar. En tidlig goal og helst 
en til før pause. Da hadde man 
kontakt og alt kunne skje. Ingen
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En trener i fotball kan ha så 
mange begrunnelser for å 
velge å ofre sin tid på en 
bestemt klubb. Flere for
hold som blant annet økono
mi og reiser, spillere, klub
bens organisering, miljø, og 
lignende er ofte avgjørende 
for valget, og interessant for 
oss var å vite hvorfor Pors 
nye trener Erling Mathisen 
valgte som han gjorde.

—Det som betyr aller 
mest for en trener med am
bisjoner på spillernes vegne 
og lagets vegne, er at han 
har med en gjeng trenings- 
villige gutter å gjøre, sier Er
ling Mathisen til PD.

—For å kunne lykkes med

—Du sa at Pors som 
klubb legger forholdene me
get godt til rette for spillere 
og trener. Er det nok med 
tanke på den spillerstall 
Pors i år har hatt?

—En spillerstall blir aldri 
for god, og det er ikke noe 
minus om den blir supplert 
med enkelte spillere. På den 
annen side er en ikke avhen
gig av det for at Pors skal bli 
et meget godt lag. Uten å 
kjenne til forholdene fullt ut 
kan det nok virke som om de 
samme spillerne er blitt be
nyttet litt for mye , og jeg 
tenker da på bruk av halvs- 
kadete spillere, men jeg skal 
ikke dermed ha sagt at den 
ledelsen som laget hadde 
gjorde feil av den grunn. Det 
er jo mye som må med i en 
slik vurdering. Men som 
nevnt er det ikke noe draw
back at stallen suppleres.

tanke i seg selv. Det er ikke 
til å unngå at downperioder 
vil komme, og i en normal 
pulje ville dette holdt i mas
sevis. Men en skal så visst 
ikke fortvile av den grunn. 
Det kan være godt å få enda 
et modningsår, men det er 
ikke dermed sagt at det blir 
noe lettere neste sesong. 
Mjøndalen, Ham.kam og 
Brann er også med i kampen 
om opprykk når den tiden 
kommer, så vi får satse på å 
bygge opp spillestyrke og 
fysisk psykisk styrke så god 
vi kan, og håpe det er godt 
nok, sier Mathisen.

—Dessuten må jeg jo si at 
selv om trenerjobb i fotball 
er en hobby som betyr mye 
for meg, så betyr den ikke 
alt. Derfor valgte jeg Pors av 
hensyn til den lille avstan
den det er mellom bosted 
(Larvik) og Porsgrunn.

Med hensyn til spillestil og 
fasong, avhenger det helt av 
spillermateriellet. Et lag 
bygges ikke opp på trene
re ns fikse ideer, men på 
bakgrunn av å kunne dra 
best mulig nytte av de spil
lerne en til enhver tid har. 
Ofte må en fornye på dette 
punkt underveis i en se: 
song, og det finnes derfor 
ingen hokus-pokus- oppsk
rift, sier Mathisen.

— V/ vil i al le f all ønske 
deg og Pors lykke til med ar
beidet i kommende sesong.

— Takk skal dere ha, og 
skriv at jeg virkelig gleder 
meg til å ta fatt. Akkurat i 
øyeblikket er jeg på trener- 
kurseminar i Østfold, så jeg 
skal forsøke å ruste meg for 
oppgaven så godt det lar 
seg gjøre, sier den nye 
Porstreneren Erling Mathi
sen fra Larvik.

sine ideer og prinsipper er 
det av aller største betyd
ning at de aktuelle spillere 
til enhver tid er til stede. Da. 
kan det bli kontinuitet i tre
ningen. Pors har et glimren
de miljø i og rundt laget sitt, 
og det er nettopp det faktum 
at spillerne er ualminnelig 
treningsvillige som gjør at 
en trener — i dette tilfelle 
meg — mener å kunne trives 
og få gode arbeidsforhold, 
sier den nye Porstreneren.
—Hvorfor gikk det skeis i 
sluttkampene for Pors etter 
den glimrende sesongen de 
har vært igjennom, etter din 
mening?

—Det er et faktum at se
songen rett og slett ble for 
lang både fysisk og psykisk 
for lagets spillere. Et lag 
som taper kun to kamper i 
serien, og likevel ikke rykker 
opp ... det er jo en håpløs

- HVORFOR PORS, 
ERLING MATHISEN?



<■/

i
1

sen, Morten Tollefsen, Brede Halvorsen, Basse Weholt og Lars 
Borgar Waage(Kaptein). Foran fra v.: Jan Magnussen, Jørn Hans
sen, Runar Weholt,Pål Askedalen, Knut Nilsen, Bernt Johansen,I- 
dar Markussen og Ivar Realfsen.
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Arets Porslag som virkelig gjorde en glimrende sesong med 
lærkula.(Foto: Terje Grimsgaard) Bak fra venstre: Roy Marthin- 
sen(trener) Finn Morten Steen, Thorbjørn Gravklev.(oppmann), 
Tom Evensen,Espen Gundersen, Tom Askedalen, Per William Nil-


