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SAKSLISTE. 
1. Referat fra forrige gen.forsamling 
2. Styrets årsrapport - 
3. Gruppe- og lagsberetninger 
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4. Arsregnskap - revisjon 
5. Budsjettforslag 93/94 
6. Innkomne forslag 
7. Valg 
Under generalforsamlingen salg 
av brus, kaffe ect. 

Forsiden: 
Ove Arnesen passerte den magiske 
grensen, 300 kamper, og har flest 
A-kamper i dagens utgave av Skiol,SL_ 
Han fikk en spesialtrøye som han 
spilte i under jubileumskampen på 
Marienlyst. 
Foto: Børre Ivar Lie 

Sitt ikke inne med en god ide. Si fra 
til Skiold-ledelsen hvis du har noe 
som skal gjøres. 

SKIOLD - Klubben for Strømsø 
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Hovedstyrets årsberetning 
nov.92-nov.93 
En fotballsesong er over, et nytt Skiold-år er omme. 
Aktivitet, innsats og fremragende ungdomsarbeide har 
også preget den rød-hvite klubbens 83. år. Man kan 
gjerne omskrive ordtaket litt og si: Årene går - 
Skiold består. 
Men selv om Skiold består, så sliter vi også. Vi sliter 
,Jå en hard kjerne med ledere og trenere i klubben og 
trenger som ellers i samfunnet nyrekruttering på 
dette området. Grunnlaget for videre vekst er til 
stede, men klubben trenger flere som engasjerer seg 
lederarbeide og det å skaffe midler til drift. 
En rask oppsummering har sine lyspunkter. Vi er i dag 
den toneangivende klubben når det gjelder fotball og 
bandy for barn og ungdom på Strømsø. Oppslutningen 
om den suksessrike fotballskolen i år, og også 
bandyskolen i vinter, forteller oss at 
Strømsø-foreldre satser på Skiold når barna skal lære 
å sparke eller slå. 86 møtte på årets fotballskole 
- det største antall på over et ti-år, som viser at 
dette tilbudet er det viktigste klubben har for 
'1yrekrutteri ng. 
Klubben sliter imidlertid fordi vi ikke har vår egen 
bane til disposisjon, både for junioravdelingen og 
senioravdelingen. Årlig koster leie av treningbaner oss 
i distriktet store summer, som kunne vært benyttet 
til noe annet. Ennå mer innpass på Marienlyst må være 
et krav fra den toneangivende Strømsø-klubben til 
Drammen kommune, mer plass til trening og bruk av 
nye Marienlyst til kvalifisert trening for vårt ansikt 
utad: A-laaet. 
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Bandysesongen ble oppsummert i Skioldavisas 
vårnummer. Vi skal ikke komme mer inn på den her, 
men slå fast at våre ungdomslag allerede er i full 
trening på kunstis. At det systematiske arbeidet som 
er nedlagt på bandyjunior-siden, bærer frukter, er de 
eldste Skioldguttene et godt eksempel på. Det er en ny 
generasjon med bandyspiller som nå vokser fram, og 
flere har allerede plass i landslagssammenheng. 
Arbeidet i bandy junior-team er meget bra. 
Så fotballsesongen. De fyldige rapportene fra vårt 
A-lag, er god lesning som anbefales, selv om 
sluttresultatet kanskje ikke sto helt til de 
forhåpninger vi hadde. Sportslig sett skulle vi ha 
ønsket oss noen plass opp på sluttabellen. 
Fotballstyret som ledes med sikker hånd av le 
Pettersen, er allerede i gang med forbredelsene til 
neste sesong, til julecupen og mange andre aktiviteter. 
De skal arbeide under de samme betingelse som 
inneværende år, hele tiden på vakt ovenfor for utgifter 
og på jakt etter inntekter. Vårt A-lag er vårt 
utstillingvindu, et vindu mot verden som vi må verne 
og følge opp. Uten et A-lag i en fremskutt posisjon, 
fenger vi ikke ungdommen i klubben vår. 
En ting er imidlertid skuffende. Skiolds nærmere 700 
medlemmer vet ikke å kjenne sin besøkelsestid når 
A-laget spiller. Et lag trenger inspirasjon, trenger 
tilskuere på tribunen. Det har vært alt for mange 
ganger da kun fotballstyret samt klubben leder har de 
eneste tilskuere, og det er alt for dårlig. 
Junioravdelingen er fyldig, har lag på alle 
alderstrinn og kan vise til gode resultater både 
serien og i cuper. Hundrevis av kamper er spilt 
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med seiere og tap. Entusiastisk barn har fått utfolde 
seg med ballen, hatt det moro, og vi tror også 
foreldrene på sidelinjen har hatt mange gode stunder 
med fotballen. Lagsrapportene er interessant lesning 
der vår etterhvert solide trenerstab i junioravdelingen 
kan fortelle om ungdomsarbeid på et høyt nivå. 
Fra det sportslig til det ikke sportslige. Våre bingoer 
har gått hele året, og la oss takk bingogjengen for 
utmerket arbeid. lnntektsmessig har det sviktet en del 
,Jå Allco-bingoen, utsatt som den er for svingninger i 
tilbudet i Drammen by. På høstsesongen har det tatt 
sge en del opp, men totalt sett har klubben ikke i år 
fått de midler fra bingoene som vi har fått de siste 
årene. Bingo Globus har omtrent gitt det forventede 
resultat. 
Skioldhytta har vært åpen i hele år, hver eneste 
søndag. Her kan mange takkes for en utmerket innsats, 
alle nevnt, ingen glemt. Hytta er beiset utvendig i 
løpet av høsten, samt at det er gjort en del med 
utearealet mot Steglevannet. Alt i alt er hytta et 
utmerket turalternativ i Konnerudmarka, noe de faste 
turgjengere vet å sette pris på. 
På Skioldhuset har det omtrent vært utleid som 
forventet. Huset er i noenlunde stand, ikke minst 
takket være Bjarne Borgersen som skrur til det som 
slenger og maler det som flakker. 
Vi står ovenfor et olympisk år, et år med store 
forventninger sportslig her til lands. Vi satser på at 
neste sesong også gir gode Skiold-resultater, noe som 
krever hardt arbeid fra alle, ikke minst for å styrke 
økonomien. 
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På tampen en takk til alle medlemmer, alle 
tillitsvalgte, alle trenere og ikke minst foreldre som 
har gjort en innsats som det står respekt av for den 
~d-hvite ~lubben i året som gikk. 

~~Lie 
Skiolds formann 

Old Boys-laget, veteraner, rep.skapet og 
alle andre Skioldmedlemmer. Den årlige 
tradisjon med julemiddag med noko attåt, 
er på Skioldhuset lørdag 18. desember på 
ettermiddagen. Meld deg på til Dagfinn 
Hansen eller Arild Knutsen. 

God jobb av juniorstyret 
Juniorstyret og Ski- og ballklubben Skiold, ledet av r·inn ~nger, 

har igjen gjort en god jobb. lkke bare !"or alle lagen i junioravde 

lingen, fotballskolen - men de har t~tt snudd en økonomi som stadig 

hadde en negativ retning. 

Det er bare en tinga si om det - godt gjort. 

Vi haper a t"a se igjen de samme mennesKene ogsa etter arets 

generalforsamling. 

i. r. 

Årets griselotteri er i gang 
SELG SKIOLDGRISEN du også 
I disse dager har alle fått sin 
griseloddebok - vær med på å 
støtte klubben - selg boka tom 
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-------- - ---------- 

Rapport fra f otba 11 styret 
ELLer tiorarets sesong så v1 .yst pa ,ortsatt fremgang/stabilitet 
for vårt A-lag i 4 div. Sportslig opplegg var planlagt og 
treningen startet i stor opptimisme med Torkel og Morten som 
fortsatt spillende trenere. · 
Vi måtte avgi Anders Grøterud til Strømsgodset som var ønsket 
i 1 div. klubben. Dette var også i stor forståelse med oss. 
Vi ønsket Anders lykke til på et høyere fotballnivå. 
Dessverre fikk vi noen avganger som ikke var ventet på nyåret. 
Dette bidro til vi måtte søke ut til andre klubber for å få 
erstattere til nevnte avganger. Vi var heldige å fikk Geir 
Knudsen og Arne Levi Reisersrud fra DBK samt Thor Pedersen fra 
Solberg. Alle solide forsterkninger til vårt eget mannskap. 
Vi så igjen lyst på årets sesong med en vellykket Danmarks 
tur som oppstart til seriekampene. 

Vi startet bra med seier i første kamp selv på bortebane. 
Men så kom vår "skjebne uke". To av de etablerte spillerene 
pådro seg langvarige skader og i tillegg en spiller ut i 
sykdom for resten av sesongen. Krisen var maksimal. 
Fotballstyret skal ikke repetere oppsummeringen av sesongen, 
dette er nevnt under oppmann/treneres innlegg. 

Vi klarte vårt reviderte mål til slutt. Fotballstyret takker 
trenere, spillere og oppmann for en kjempefin innstilling selv 
i en vanskelig periode for vår klubb. 

Hva med sesongen 94? Torkel og Morten er igjen reengasjert som 
spillende trenere. Det er fotballstyret og øvrige spillere 
veldig tilfreds med. Dette vil skape en kontinuitet som er 
viktig for laget i en meget avgjørende sesong for klubben. 
Det er antydet at seriesystemet i de øversto div. skal endres 
for sesongen 95, slik at det er av meget stor betydning for 
vår klubb at vi gjør en sportslig bra sesong i 94. Vi rna 
være blandt de 6 best i vår avd. for å beholde plassen videre i 
4 div. 
På næværende tidspunkt ser vi meget lyst på å bli blandt de 
beste i avd. for sesongen 94, ja kanskje målet kan bli enda 
bedre. 
Dette beror på at vi så langt har klart å beholde hele laget 
fra i år samt at vi har :ått Anders Grøterud tilbake fra 
SIF, og i tillegg ser dPt positivt m.h.t. for de øvrige som 
forlot oss i 93 m.-i her: likk på tilbakegang til Skiold. 
Skadene fra ifjor er også leget, slik at vi pr. dato står 
med en meget habil spillerstall på ca. 20 stk. 

Noe som er viktig for fotballstyret er å beholde gamle 
Skioldgutter i klubben og legge forholdene til rette slik at 
stammen i laget kan fortsatt være av egen avl. Selvfølgelig er 
det positivt med nye spillere fra andre klubber som kan 
utfylle/inspirere våre egne spillere. Sammen skal vi greie 
vårt mål for sesongen 94. Leder, trenere, oppmann og spillere 
gleder seg til åta fatt på en "ny giv" for klubben som vi håper 
kan være et interessant mål for våre guttespillere å nå opp til 
allerede i sesongen 95. 

Vi må også ta vare på det positive miljøet i laget. 

Vi har også hatt rekrutteringslag og to Old-Boys lag i denne 
sesongen. Vi takker oppmenn på respektive lag for vel utført 
jobb. Se forøvrig egen rapport fra lagene. 
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Til slutt vil leder takke alle spillere i senioravd. samt 
øvrige ildsjeler i klubben for en positiv holdning til ali 
slags dugnad. Det er fortsatt en fryd å tilrettelegge dugnader 
med en slik respons. 

Et godt tips til slutt - ta en titt på A-laget til neste 
sesong. Kan hende dere blir overrasket. Vi rundt A-laget gleder 
oss til våren kommer. 

Ie Pettersen 
fotball leder 

A-lagssesongen 93 
KJÆRE MEDLEM 

Sesongen 1993 ble ikke noe god sesong. Vi startet veldig bra 
med seier over Konnerud i første kamp og godt spill. Etter den 
kampen startet problemene med skader på sentrale spillere på 
laget. 

-Terje Solberg ble skadet og han spilte ikke flere kamper i 92. 
-Thor Pedersen ble skadet og han spilte heller ikke flere 
kamper. 

-Morten Lilleberg ble skadet etter 2 kamp og ble operert. 
-Andre Lund var borte i flere kamper på våren. 

4 sentrale spillere var borte og vi hadde ikke erfaren nok 
stall til å erstatte alle dem. Utifra forutsetningene og 
tidligere erfaring på seniornivå gjorde likevel erstatterne en 
helhjertet innsats. 

Vårsesongen ble et slit i bunnen av tabellen og en kamp for å 
overleve i divisjonen. 
Etter våren lå vi på 11 plass. 

Høstsesongen var fremdeles et slit i bunnen av tabellen, men vi 
vant de kampene som vi måtte vinne. Vi berget plassen til slutt 
med god margin. 
Vi endte på 11 plass. 

Selv om resultatene ikke alltid var på topp var miljøet godt 
blant spillere, trenere og oppmann/materialforvalter. 
Vi vil fremheve Geir Dahlby for hans store innsats som oppmann 
og materialforvalter, det er viktig for oss trenere at den 
funksjonen stemmer. 

Klubben har ryddige forhold blant styre, spillere, støtte 
apperat og trenere i forhold til mange andre klubber på dette 
nivået. Det er viktig! 

Fotballstyrets formann Ie Pettersen har gjort en kjempejobb for 
å holde dette igang og å skaffe spillere når det så som verst 
ut med spillerstall i vinter. 

Vi takker for 1993 og vi kommer sterkere igjen i 1994. 

Med sportslig hilsen 
Morten og Torkel 
Trenere 
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Rapport fra A-laget 
JA DA ER NOK EN SESONG FERDIG. RENT SPORTSLIG HAR VEL KANSKJE 
RESULTATENE urEBLITT, MEN SESONGEN SETT UNDER ET HAR VI VEL 
GRUNN TIL Å V ÆRE FORNØYD MED AT VI HOLDT PLASSEN I 4.DIV. 
ETTER AT VI V AR I DANMARK PÅ TRENINGS LEIR I PÅSKEN SÅ ALT LYST 
ur OG VI V AR STORE OPTIMISTER 
SERIEN STARTET GLIMRENDE MED EN 2-1 SEIER OVER KONNERUD, MEN 
SÅ STARTET PROBLEMENE. EN STUND SÅ DET IKKE ur TIL AT DET V AR 
EN SLlITT PÅ SKADELISTEN. MEN NÅR DETTE ER SAGT SÅ HAR DE SOM 
HAR VÆRT FRISKE/NESTEN FRISKE .GJORT EN BRA JOBB I SKIOLD TRØYA, 
SEL V OM INNSATSEN HAR VÆRT NOE V ARIABEL,NOE SOM SKYLDES AT VI 

,_IKKE HAR VÆRT ALLE TIL STEDE PÅ TRENINGER TIL EN V ÆR TID. 
VI ENDTE TIL SLlITT 4. SIST MED 43 SKÅREDE OG 62 INNSLUPNE MÅL. 
DET VIL Sl EN NEGATIV MÅL FORSKJELL PÅ 19 MÅL. NOE SOM IKKE ER 
BRA. VI FIKK DA OGSÅ SKIOLDS STØRSTE TAP PÅ MANGE ÅR MED 1-9 MOT 
TEAMSIF. 
STEMNINGEN I LAGET PÅ TRENINGER HAR VÆRT MEGET BRA TROSS DE 
NOE SPEDE RESULTATENE. NOE SOM IKKE MINST SKYLDES AT DE NYE 
ANSIKTENE I SKIOLD HAR GLIDD lITMERKET INN I MILJØET TIL DE 
"GAMLE". TRENINGSFORHOLDENE HAR MED FÅ UNNTAK VÆRT 
UPÅKLAGELIGE I HELE ÅR VI HAR TRENET 1 GANG I UKEN PÅ 
MARIENLYST NYE OG 1 GANG I UKEN PÅ SKOGER BANEN. ENESTE 
NEGATIVE MED TRENINGENE ER EN MEGET SLETT INNSATS AV ÅSSIDEN 
MED GARDEROBEANNLEGGET PÅ MARIENLYST. 
VI REGISTRERER AT PÅL ERLING LUNDBEKK STOPPET PÅ 200 KAMPER I 
ÅR, OVE ARNESEN PASSERTE MAGISKE 300 KAMPER OG HAR FLEST A 
KAMPER I DAGENS urcx VE AV SKIOLD. FLEST MÅL NOTERTE ANDRE' 
LUND SEG FOR MED 10 NETTKJENINGER 
TIL SLlITT VIL JEG TAKKE SPILLERE OG LEDERE FOR EN FIN SESONG OG 
FOR AT DERE IKKE GA OPP DA DET SÅ SOM MØRKEST ur. HÅPER JEG KAN 
SE ALLE IGJEN NESTE SESONG. 

, ,; ,,~ i 
- '~L r,,,/ «: 
, vl/,' 

GEIRDAHLBY 
OPPMANN I 

Serieresultatene 
Vårsesongen 

DATO/MÅNED KL DAG MOTSTANDER RES MALSKORERE 
23APRIL 19:00 FRE KONNERUD B 2-1 ANDRcLUND 

ARNELEVI 
30APRIL 19:00 FRE BIRKEBEINEREN H 1-1 ANDRcLUND 
SMAi 1!5:00 LØR VIKERUND B 0-1 
14MAI 19:00 FRE HERADSBYGDA H 1- 1 PAL ERLING 
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PÅ GRUNN AV VÅR UNIKE INNKJØPS - 
ORDNING SELGER VI 

BILLIG 
GOLFUTSTYR 

RING OG BESTILL NÅ 
ØYVIND ÅGREN TLF. 32810242 
PER SMERKERUD TLF. 32837583 

J 
i 
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23MAI 15:00 SØN SJASTAOV/L B 2-3 ANDRcLUND 
KJETILJ 

28MAI 19:00 FRE SKRIM H 1- 2 GEIR.K 
3JUNI 19:00 TOR SIF2 B 0-0 
GJUNI 15:00 SØN NESBYEN H 1- 2 ANDRcLUNO 
14JUNI 19:00 MAN KONGSBERG B 2-1 ARNE LEVI 

GEIR.K. 
18JUNI 19:00 FRE BØDALEN H 1- 0 PAL ERLING 
25JUNI 19:00 FRE ÅDAL B 2-2 ANDRE' LUND 

MORETNV. 
28JUNI 19:00 MAN ÅSSIDEN B 0-3 
4JULI 15:00 SØN LIER H 0-4 
7JULI 19:00 ONS KONNERUD H 2-3 MORTEN K 

LEVI 

Høstsesongen 
30 JULI 19:00 FRE BIRKEBEINEREN B 4-0 OVE.ANDRE' 3 
GAUGUST 19:00 FRE VIKERSUND H 2-6 PAL 

TORKEL 
13AUGUST 19:00 FRE HERADSBYGDA B 0-0 
20AUGUST 19:00 FRE SJASTADV/L H 0-3 
23AUGUST 19:00 MAN SIF 2 H 1- 9 ANDY 
27 AUGUST 19:00 FRE SKRIM B 0-2 
3SEPT 20:00 FRE NESBYEN B 3-3 SELVMÅL 

LEVI 
MORTEN V. 

10 SEPT 18:00 FRE KONGSBERG H 6-0 TORKEL 
MORTEN K2 
KENNETH 
ANDRE' 
LEVI 

16SEPT 19:00 TOR ÅSSIDEN 2 H 2-6 LEVI 
MORTEN V 

19 SEPT 15:00 LØR BØDALEN B 1- 1 MORTEN K 
26 SEPT 15:00 SØN ADAL H 4-1 KENNETH 3 

LEVI 
30KT 15:00 SØN LIER B 5-7 LEVI 

TORKEL 
,Vikersund , 26.21 .. 1' 4117:44·04 KENNETH2 
Åssiden 2 26 19 I 4' 3 '80•39 61 ØYVINO Strømsg 2 26 19 3. 4109-29 80 
Lier 26 17 2 7 84-58 63 
Skrlm 26 13' 2 Il 53-52 41 
Birkebein 26 12 .4 10 62-52 40 
Sjå/V.Ller 26, 12 '3 Il. 63-56 39 
Heradsbygda 26· 10 ·:4 12'66-57 34 
Konnerud 26 10 2 }4168-79 32 
Nesbyen 26 9 I 3 14' 62,80 30 
Sklold 26 a·' 7 n 4~·62 2§ 
Ådal 26 7 4 15: 38-70 25 
Bødalen 26 3 5 18 28•74 14 
Kongsberg 26 2 0 24 26•117 6 
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Spi I lerstatisti kk 
NAVN ANT93 TOT. SERIE MÅL 

ANSTEIN RAITh1 JOHNSEN 7 16 0 
ANDERS OLAFSEN 1 12 0 
ANDRE' LUND 35 147 10 
GEIR KNUDSEN 31 31 2 
GIRI TSOLIS 34 125 0 
HENNING K.t"ITJTSEN 22 22 0 
JAN RUNE IDAL 16 31 0 
JENS PETTER F ARNES 11 22 0 
KJETIL .JØRGENSEN 15 15 l 
ARNE LEV! REIERSRUD 34 34 8 
MARIUS BORGE 26 26 {) 

MORTEN KJØRSTAD 12 56 4 
MORTEN LILLEBERG 20 45 0 
MORTEN VIHOLMEN 34 184 3 
OVE ARNESEN 38 315 l 
P . .\.L ERLING LUNDBEKK 32 200 3 
ROMEO SINGH GILL 9 9 0 
TERJE SOLBERG 10 271 0 
TIIOMAS RINKER JENSEN 24 24 0 
TIIOR PEDERSEN 2 2 0 
TORKEL KNUDSEN 37 71 3 
ØYVIND KRISTENSEN 13 13 l 
MADS KOPPERUD 6 ., 0 
KENNETII WESTERN 10 10 6 
REIDAR DISCHLER 11 149 0 

11 1.[ll!~J'-!1!~11~!, ;( 
Med Urmaker·n 

i CC 
når du målet. 

Topp- 
scorer·n 
Citi:len 
Digi-Ana. 

Oppmann Dahl by, her litt deppa, 
ser likevel lyst på fotballivet. 
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Rapport fra rekruttlaget 
Sesongen 93 har vært preget av mange lag som har trukket seg fra serien, 
pluss at det i tillegg har blitt et par avlyste kamper pågrunn av omberamming 
av kamper med lag og dommere som ikke har fulgt helt med. 
Vi fikk kun spille syv kamper av atten oppsatte kamper. 

· Vil derfor anbefale Skiold om neste år å påmelde rekr.laget i 6. div. 

Med en fast stamme på ca. 8-10 spillere pluss A-lags spillere var vi på bånn 
ved vårsesongens slutt men med en bra avslutning kom vi oss litt opp på 
tabellen. Med litt trening hadde det nok gått bedre ? 
Vil takke alle spillere for sesongen, og Harry Pettersen for hjelpen. 

Oppmann 
Geir Guttormsen 

Rapport fra old boys 
Treningen startet opp med en gang serien var ferdig oktober 
1992. Vi trente to ganger i uken sammen med veteranene. 
som tidligere år var oppmøtet på treningene om vinteren meget 
variabel. Det var flest veteraner som holdt treningen i g~ng. 
Da seriespillet begynte i mai fikk vi stilt fullt lag og de 
innledende kampene var oppløftende med to-tre seiere. Så 
begynte sommerværet å komme samt at en del spillere som trener 
yngre lag begynte sin kamper med disse lagene. Dette samt 
enkelte skader førte til at vi stadig hadde problemer med å 
stille fullt lag. Etter halvspilt serie lå vi nesten på bunnen. 

Treningen ute i sommer var også dårlig besøkt, men i seriekampene 
gikk det bedre. Før de to siste seriekampene lå vi og kjempet 
om kretsmesterskapet. Det ble dessverre to tap og vi endte på 
en tredje-fjerde plass. 

Vi takker alle spillere for sesongen og retter en spesiell 
takk til de veteranspillere som hoppet inn i siste liten i 
flere av kampene. 

P.S. Old Boys og veteraner har startet opp treningen to dager i 
uken. Ta kontakt med Arild Knudsen om treningstidspunkter. 

Vi håper på bedre fremmøte. 

Jan Pedersen 
res. oppmann 

Jan Ulsbøl 
oppmann 
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I 
MSS BRYGGERI 

Norges Eldste 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 
Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 83 14 03 

I n diam,Hll van-r t'Vig 

mG!~~ 
DAGLiGVARER 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 
Telefon 819642 - 81 97 03 - 
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Rapport fra veteranlaget 
Treningen startet 1 oktober med san vanlig meget bra frenrnøte. Laget deltok 
i kretsmesterskapet i innefotball i St. Halvardhallen hvor vi vant de inn 
ledende rundene. Desverre tapte vi knepent for Sjåstad/Lier i finalen. 
Vi fikk med oss hjem en flott pokal san foreløpig pryder bokhyllen hos 
"den evige opµnann". 
San sagt - bra opµwte på trening, men når kampene begynte så gikk det 
som det pleier - oppmannen "bodde" i telefonen for å skaffe lag. 
Hvis vi skal stille lag neste sesong må det utvises mer selvdisiplin. 

__.,__ Alle k3mpdager må noteres på kalenderen og eventuell tillatelse fra 

" Mødrene" må innhentes. 
Laget gjorde det veldig bra i B - serien på forsærneren slik at vi rykket 

opp i A - serien. 
Her endte vi antrent midt på tabellen. 

"Den evige opµnann" takker for sesongen 1993 med det håp at han slipper 
å " ligge på luren " neste sesong . 

, I·-.,.., ' ' 
. ~µnarm veteran 1993 
· I' 1· \-' 1 ', 1·1 A \ ,: : 
:::'-~-.::;_,:.·_..: •.... ::::-......;_'-'_~\.,....,·, 

Resultat veteran 2 div. våren 1993 

Skiold 3 - Drarrmens BK 3 Graabein 3 - Skiold 4 

SLiold 1 - Lier 0 Sjå/Lier 2 - Skiold 3 

Skiold 2 - Sylling 0 I B K 0 - Skiold 1 

Skiold 1 - !lødalen 0 Drafn 0 - Skiold 0 

..,l 
Resultat veteran 1 div. høsten 1993 

Skoger 3 - Skiold 1 Skiold 6 - Skrirn 1 

Solberg 0 - Skiold 0 Skiold 0 - Steinberg o 

Skiold 1 - Vikersund 2 Spa'Bra 2 - Skiold 2 

Skiold 2 - Eiker 0 Konnerud 2 - Skiold 4 

Skiold 1 - Sjå/Lier 2 .. 
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Junior 
avdelingen 
1993-sesongen 

~ 

Sportslig sett har jr. avdelingen hatt et godt år. I første del av sesongen hadde 
79 og 78 lagene engelsmannen lan Woodhead som trener. Uten at han på noen 
som helst måte kan sies å ha brakt med seg noe revolusjonerende, tror jeg alle 
er enige om at han hadde med seg ideer og impulser vi kan bygge videre på. 
Junior styret vil samtidig takke alle de andre trenere og oppmenn for god innsats 
i året som gikk. · 

Fotballskolen fikk i år en tilslutning som overgikk våre villeste fantasier, nesten 
90 deltagere. Dette medførte en del problemer med trenere, men etter hvert og 
med god hjelp utenfra kom vi til slutt i mål, selv om avslutningsturneringen 
regnet bort. Vi håper selvfølgelig på like stor oppslutning neste år, og er allerede 
nå forberedt på dette. Dette er en resurs vi må ta godt vare på. 

I begynnelsen av sesongen så økonomien problematisk ut, MINIPUTT festivalen 
måtte avlyses på grunn av ombygging i Drammenshallen. Alle har imidlertid 
etter beste evne holdt igjen på utgiftene. I tillegg la foreldre ned en imponerende 
innsats under tivoliduganden tidligere i år, slik at vi kommer ut på plussiden. 

Drammenshallen onsdag 29.12 og 
torsdag 30.12 

Aass Skiolds julecup 
Stort 15-års jubileum med fart, 
spenning, underholdning, mange 

på lagene. 
romjulsfotball 

scoringer, 
Møt opp på 
du ikke angre. 

ny fjes 
årets 

93 

-· 

det vn 
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Rapport fra gutter 78 
Vi startet vårsesongen 1993 med engelsk 
trener, lan Woodhead. Han ble meget populær 
blant guttene. Vårsesongen ble sportslig bra 
da vi, som første års gutt, vant 3. div. 
Etter at lan sluttet i juni, overtok Øyvind 
0 

Agren som trener. Han ble en god erstatter 
etter lan. Vi dro til Gøteborg på cup 28.6, der 
det innledningsvis gikk meget bra. Vi vant tre 
innledende kamper, men tapte i semifinalen. 
Totalt endte vi opp med en 4. plass. Ellers var 
det en trivelig tur, med bl.a. besøk på 
Liseberg. 
Høstsesongen ga resultatet fem seire, en 
uavgjort og to tap. Vi var meget nær seier i 2. 
div. Hadde vi ikke tapt 5-4 mot FremTofte, 
men i steden klart å holde på 4-2-ledelsen 
vår, hadde vi vunnet. Uavgjort i denne kampen 
ville ha kvalifisert oss til å spille i 1. dlvisjor, 
neste år. 
1993-sesongen har vært utfordrende og 
spennende. 
Lykke til med kommende sesong 

Frans Rønning (oppmann) 
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Rapport fra småguttlagene 
Årgangene 79 og 80 har i år utgjort småguttstallen på 22 
spillere. Smågutt I har spilt i 1. divisjon, mens smågutt II 
har spilt i 2. divisjon. Det har gitt begge lagene god 
kamptrening. Uttak til lagene har vært gjort etter fotball 
kunskaper og prestasjoner og ikke alder. Nye spillere i år var 
Kjell Arild Olsen fra Spa/Bra, Magnus Arnstorp fra Konnerud, 
Stefan Larsen fra Drafn og John Kouakou fra Elfenbenkysten. I 
tillegg har vi hatt et fint samarbeid med Bl-laget og Morten 
Backe med lån av spillere til Il-laget. 

Treningen fra februar til juli ble ledet av Ian Woodhead. Han 
kjente vi fra før og visste hva sto for. Besøket må helt klart 
betegnes som vellykket, ikke minst på grunn av lans meget gode 
menneskelige og sosiale egenskaper. Stikkord i lans fotball 
filosofi var konsentrasjon, gode holdninger og god lagånd. 

Vårsesongen 
I januar og februar deltok vi i fotballkretsens innendørs-KM. 
I-laget gikk helt til finalen hvor det ble et knepent tap mot 
MIF 3-2. Finaletap ble det også i Spa/Bra's vårcup på grus 
hvor vi tapte for Konnerud på antall cornere. Dette rettet vi 
imidlertid opp i Ringerikscupen på Hønefoss i juni hvor vi gikk 
helt til topps. Her hadde vi forøvrig en fin overnattingstur 
og mye annet moro. 

Seriespillet før ferien svingte litt opp og ned for begge 
lagene. I-laget ble nr. 2 i sin pulje, mens Il-laget havnet på 
5. plass. 

Høstsesongen 
Da vi skulle delta i Norway-cup første uka i august, så hadde 
vi treninger for de som til enhver tid var hjemme gjennom hele 
sommerferien. Det er nødvendig skal laget kunne hevde seg. 
Det gjorde vi da også denne gangen ved å kvalifisere oss til A 
sluttspillet. Der tapte vi først i den tredje kampen, 1-0 mot 
Skeid. 

Serien på høsten ble en skikkelig triller. Puljeseieren i 1. 
divisjon sto som ventet mellom Konnerud og Skiold. I det 
innbyrdes oppgjøret spilte gutta over evne mot det fysisk 
sterkere Konnerudlaget. Vi ledet 1-0 til bare få minutter 
gjensto, men to raske baklengsmål rett før slutt ødela den 
muligheten. Konnerud ble forøvrig kretsmestere senere på 
høsten. 

Nok en cupfinaleAoppnådde vi i den årlige ROS-cupen. I en jevn 
kamp tapte vi 1-0 for Egersund på "sudden death" i ekstra 
omgangene. 

!I-laget overgikk seg selv i høstkampene. Laget kjempet lenge 
om puljeseieren. stammen i dette laget har hatt en meget fin 
utvikling og er småguttspillere også neste sesong. 

Følgende spillere har vært med: Ole Henrik Gulliksen, Ole 
Petter Volden, Alexander Siljan, Thomas Grenman, Martin 
Skallerud, Hans Petter Mile, Preben Nilsen, Tom-Erik Kolek, 
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Bent Nilsen, Ronnie Andersen, Morco Bocchetti, Thomas Fosseie, 
Tomas Dahl, Reine Lund, Lars Petter Pettersen, Kjell Arild 
Olsen, Rene Ågren, Jon Morten Da~l, Kjetil Hartz, Magnus 
Arnstorp, John Kouakou, Stefan Larsen. 

Takk til alle for en artig og begivenhetsrik sesong. 

Med hilsen 
Sverre Erling Nilsen 

SKIOLOGUTTER PÅ SMÅGUTTKRETSLAGET 

Skiold har ikke vært særlig representert på de forskjellige 
fotballkretslagene i de senere årene. I år har imidlertid to 
av våre talentfulle småguttspillere, Ole Henrik Gulliksen 
(keeper) og Hans Petter Mile (spiss) vært med i kretsens 
småguttstall (spillere født 1.8.78 - 30.7.79). 

Siste helg i oktober deltok de i en kretslagturnering innen 
dørs i den store Østfoldhallen. Buskerud slo Østfold 6-0 og 
Vestfold 1-0 og ble vinner av turneringen. Rapportene sier at 
de to Skioldguttene gjorde sine saker meget bra. 

Vi håper også andre Skioldgutter kommer etter. 

Det å styre en klubb 
Ja, det er slett ikke så enkelt i ctisse dager, og det er ikke så 

mange som vil påta seg en sånn jobb. Men llørre lvar Lie har gjort1ctet 

i ganske mange år og i bacte mectgang og motgang - ctet skal et visst 

mot til. Når sponsorinntekter og ctugnacter bare er noe en kan se 

langt etter. 

Men det mest betenkelige, ror- meg, er at han blir siittencte r'oz- mye 

alene mect problemene, det er noe som ikke runger-er- som aet skal, 

uten at det er nøctvenctig å Komme inn på det her. 

Kanskje ~kiolcts representantskap har nøkkelen, når ae har tatt 

intiativet til en klubbKVeld runctt temaet klubbutvikling. Det 

møtet ble holdt 8. november, etter at dette er skrevet. 

Ivar Rosendal 

~ 

Tollbugt. 28 - Drammen 
Telefon 83 28 47 
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81-laget: Foran fra venstre Thomas Evensen, Simen H. 
Henriksen, Kenneth Mile, Christer Pedersen og Thomas 
«Mini» Backe. Bak f.v: Andreas Lauritzen, Arild 
Kristiansen, Anders Guldbrandsen, Lars Lauritzen, Pål 
Moen, Even Kristoffersen, Hassan Cirak og trener Morten 
Backe. 

Rapport fra 81-laget 
Vi kom igang med fotballtreningen etter endt Bandy-sesong, medio Mars 
(Dette er vel noe sent) 
Like etter dette hadde vi en treningskamp, mot et lag vi tidligere 
år hadde spilt jevnt med. Men denne kampen tapte vi 12-1. 
(PS. dette laget hadde trent fotball hele vinteren.) 
Var dette et varsko, hadde vi blitt seilt helt akterut? 
Etter dette trente vi jevnt og trutt to ganger pr. uke frem mot serie-start. 
Vi har hele sesongen lagt mest vekt på teknisk trening og 
sammspill. 
Like før seriestart var vi med i SPA/BRA-cup, i denne cupen 
spillte vi oss frem til bronse-finale. En kamp vi vant, altså en 
bra start på sesongen med en tredje plass i vår første cup. 

21 



Vår-sesongen var i gang. I serien spilte vi i 1.divisjon for 
12-års lag. 6 seriekamper som endte slik: 
4 seiere og 2 tap, målforskjell 39-21. 
Dette ga oss en tredjeplass i vår pulje, og spill i 1. divisjon 
også i høstsesongen. 
Før sommerferien var vi også med i MIF-cup. Her sp·ill~e vi oss 
igjen frem til bronsefinale. En bronsefinale vi igjen vant. 
Status for vårsesongen ble altså bra, tredjeplass i serien og 
to tredjeplasser i cuper. 
Etter dette tok vi sommerferie, før vi igjen skulle samles til 
deltaqelse i Norway-cup. 
Det var stor forventning til denne cupen blant spillerne, her 
ville de gjerne hevde seg bra. 
Men denne cupen endte vel med resultater noe under det vi hadde 
forventet, eller håpet på. Vi ble utslått etter innledende runder. 
Etter Norway-cup var høst-sesongen i gang. 
Vi spillte også denne i 1.divisjon. Her hadde vi 6-serierkamper 
som endt slik: 
4 seiere, 1 uavgjordt og 1 tap, målforskjell 34-22. 
Dette ga oss en andreplass i vår pulje. 
På høsten var vi også med i ROS-cup for 13-års lag.Dette var en 
cup for 11-manns fotball. Her fikk vi benytte de fleste 13-års 
spillerne, i tillegg til våre egne 12-åringer, altså neste 
års småguttelag. Denne cupen endte med positive resultater sett 
med våre øyne. En del av 12-års gutta har også spillt en del 
kamper for småguttlaget denne sesongen.En erfaming vi vil 
høste positive resultater av neste sesong. 
Status for sesongen 1993 for 81-laget må derfor sies og være 
meget positiv. Her er resultatene for hele sesongen (serie- + 
cup- kamper). 31 kamper.hvorav 18 seiere, 3 uavgjordt og 1 O tap. 
Målforskjell 126-76. 
På tampen av sesongen gjennomførte vi ferdighetsmerkeprøver, 
noe som resulterte i at disse merkene ble tatt: 1 blått-, 1 rødt-, 
5 bronse- og 1 sølv-merke. 
Totalt sett har dette vært en god sesong, med mange gode 
resultater. Dette er en fin gjeng gutter å jobbe med, og mange 
aode fotballtalenter. 
Vi ser alle frem imot å ta fatt på neste sesong med 11-manns 
fotball. Ha en god vinter alle sammen. 

Med hilsen trener'n. Morten Backe. 

... 
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Rapport fra 82-laget 
Vi startet vårsesongen i 2,divisjon - ble nummer 2 der, og 
spilte oss rett opp i 1.divisjon til høstsesongen. 
Høstsesongen har vært fantastisk - før siste seriekamp sto vi 
med bare seiere, og vi skulle møte Vestfossen til en ren 
seriefinale. Desverre ble det tap i denne kampen, men uansett 
så har laget gjort en fantastisk sesong. 
Vi har deltatt i 4 cuper pluss Norway cup. I Vinn Sande cupen 
spilte vi oss helt til finalen, og fikk der et knepent 1-2 tap. 
I Spa/Bra cupen i vår ble vi nr. 3, og i MIF og Drafn cup 
gjorde vi også en god innsats. 
Vi deltok også i Norway Cup i år og gjorde også her en 
respektabel innsats, vi kom til 32.dels finalen. Men mest av 
alt så syntes guttene at det var kjempemorro! Vi avlsuttet 
forøvrig med å gå på Ullevål stadion til en helaftens 
underholdning med bl.annet Rosenborg - Liverpool. 
Oppmøtet på trening og til kamp har også vært godt, Finn Andre 
er den som har vært mest trofast - han har vært borte bare 3 
ganger gjennom hele sesongen. 
Til slutt vil jeg si at jeg som trener er veldig fornøyd med 
laget, flere spillere har utviklet seg mye det siste året og 
laget har i enkelte kamper spilt glimrende fotball. Så tusen 
takk alle sammen for god innsats gjennom hele sesongen. 

Vårsesongen: 
7 kamper 5 seiere og 2 tap 
Målforskjell 34 - 16 

Scoringstoppen: 

Høstsesongen: 
6 kamper 5 seiere og 1.tap 
Målforskjell 27 - 14 

Navn Serie cuper tilsammen 

Harun 26 9 35 mål 
Kasim 15 16 31 mål 
Morten 9 10 19 mål 
Tom Henrik 4 2 6 mål 
Øyvind 2 1 3 mål 
Finn Andre 1 1 2 mål 
Jasdeep 1 1 2 mål 
Terje 1 1 2 mål 
Thorleif 1 1 2 mål 
Henrik 2 2 mål 
Petter 1 1 mål 
Magnus 1 1 mål 

Tilsammen har laget scoret 106 mål. 

Ingebrigt 
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Rapport fra 83-lagene 
Treningen begynte den 12. mars i gymsalen på Strømsø skole. 
Dette var dessverre ca. 2 mnd. senere enn planlagt p.g.a. 
mangel av tildelt treningstid. 

Siden strarten har vi gjennomført 22 treninger, 14 seriekamper 
og 1 treningskamp. I tillegg har vi deltatt i 2 cuper fordelt 
på 7 kamper. Seriekampene har endt med 7 seire, 1 uavgjort og 
6 tap. Målforskjell : 54 · 56. Resultatmessig er dette en klar 
forbedring fra fjoråret som endte med 1 seier, 1 uavgjort og 8 
tap. 

Treneren er imidlertid mer opptatt av spillernes egen 
utvikling både enkeltvis og som lag ennå telle antall seire. 
Dette gjenspeiler seg også i måten spillerne har blitt brukt 
på ved at alle i utgangspunktet får spille like mye hver. 

Hovemålet for sesongen har vært følgende: 

1. Teknikk: Øke nivået for alle. 
Innsidemottak og ·pasning, heading, demping, 
skudd, langpasning og finte(r). 

2. Lagorganisering: Hver enkelt tar ansvar for sin plass og 
sin jobb på banen. 

3. Angrepsavslutning: 

4. Målgivende pasning: 

Avslutte angrepene ved fremspill til 
breddeholderne med innlegg fra 
sidene. 

Fokusere på viktigheten av å kunne se 
etter bedre plassert medspiller. 

Trenings· og kampfremmøtet har vært meget bra. Vi startet 
sesongen med 12 spillere, har fått 1 i tilgang og 1 i avgang 
slik at vi i avsluttet sesongen med samme antall. 

Konklusjonen på sesongen må bli: 
Samtlige spillere har hatt en bra utvikling. De spillerne som 
lå litt etter ifjor har hatt den klart største utviklingen 
slik at laget er blitt jevnere enn tidligere. Laget har først 
og fremst blitt bedre teknisk og i forståelse av de 
forskjellige lagdelers oppgaver på banen. I tillegg har vi 
fått se igjen enkelte veldig fine mål som har kommet som 
resultat av angrepspill etter det prinsippet som har vært vårt 
mål i år. (se pkt. 3 og 4). 

Tilslutt vil treneren takke samtlige spillere for flott 
innsats. Etter 2 år som trener må som kjent undertegnede 
p.g.a. arbeidssituasjonen ta ett hvileår i 1994. I skrivende 
stund har det dessverre ikke lykkes å finne ny trener. 
Undertegnede håper imidlertid styret i SKIOLD vil klare å 
skaffe en erstatter så snart som mulig da dette er ett lag med 
store utviklingsmuligheter. 

Bjørn Erling Ottersen 
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REFERAT FRA 93 SESONGEN FOR "THE BOYS" 83A. 

Etter avsluttet innetrening på Brandenga skole startet vi med utetrening på Tegelen 
i april. Spillerstallen besto da av 11 topp motiverte gutter, i løpet av sesongen bar en 
sluttet og en har begynt, slik at vi ennå er et lag på 11 gutter. 

Treningen på Tegele 'n har foregått på mandager, med nesten 100 % oppslutning. 
Det er også mange andre interesser som lokker våre unge Skiold talenter, slik som 
speideren, musikk og dans. Dette er allikevel ikke noe problem for laget, fordi at 
alle prioriterer kampene. 

Vi har i år spilt 12 seriekamper med følgende resultat, 5 seire, 1 uavgjort og 6 tap. 
Største seier i år er 13 - 1, største tap O - 6. Målforskjell 42 - 33, altså+ 9 mål. 
Cup bar vi også deltatt på i år, dog kun to, MIF og Vinn. 

Serien ble avsluttet med kamp mot SKIOLD 83 B på Tegele'n den 4 oktober, en 
meget jevn kamp hvor vi vant 5 - 3. For å feire en vellykket sesong tok vi oss en tur 
på MAC'ERN hvor vi koste oss med hamburger og brus. Alle spillerne ble hedret 
med diplom og tittelen årets- spiller, nykommer, målmann, forsvarer osv. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle for en fin innsats og god disiplin i 
årets sesong. og samtidig ønske dere vel møtt til ny sesong i 1994. 

FOTBALL ER GØY ! !! 

Med hilsen, John David. TRENER 
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Rapport fra 84-lagene 
Vi kom igang med fotballtreningen etter endt Bandy-sesong, 
medio Mars. 
På det meste har det vært 27 spillere innom trening eller kamp 
denne sesongen i 84-klassen. 
Jeg delte lagene inn i 2 lag. Det ble også påmeldt 2 lag 
til serien. Inndelingen ble i grove trekk gjordt etter klasselag 
på Brandengen skole. Der de fleste går på skole. 
Dette viste seg å bli 2 jevne lag både sportslig og i antall. 
Lagene har trent 1 gang pr. uke + kamp. i hele denne sesongen. 
Treningene har hele tiden vært fokusert på teknisk trening og 
lagspill. Alle spillerne har vist en fin interesse og fin fremgang 
denne sesongen, noe resultatene vel viser. 
Begge lagene har deltatt i 3 cuper, + vår- og høst-serie. 
Resultatet av dette ble: 
Lag 84A: 18 seiere, 1 uavgjordt og 3 tap, målforskjell 115-46. 
Lag 848: 14 seiere, og 8 tap, målforskjell 126-61. 
På tampen av sesongen gjennomførte vi ferdighetsmerke prøver. 
Noe som resulterte i at 4 tok blått merke og 7 tok rødt merke. 
Dette er en meget fin og positiv gjeng gutter å jobbe med. 
Foreldrene er også veldig positive og flinke til å følge opp 
både på trening og kamp, noe som teller mye for guttene også, 
tror jeg. 
Jeg vil takke dere alle for en fin sesong, håper vi sees igjen 
alle sammen neste år. 
Jeg vil gi en spesiell takk til Ola Hansen og Rolf ldal, som har 
hjulpet meg med det ene 84-laget når det har blitt kolisjoner med 
de andre lagene jeg har trent. 
Ha en fin vinter alle sammen. 

Med hilsen trener' n. 
Morten Backe. 
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Skioldgutter kandidater for bandylandslag: Svein Espen Sørstad 
(t.v.), Kristian W. Kristoffersen, Frans J. Rønning og Kenneth 
Ågren. Mario Roguli var ikke til stede. 

Gledelig bandyutvikling 
5 SKIOLDGUTTER KANDIDATER TIL GUTT-15 LANDSLAGET 

Norges Bandyforbund har nominert 5 Skioldgutter til Gutt-15 
landslaget. Det er f~rste gang så mange spillere er nominert 
til samme lag. 
Guttene har v~rt på flere samlinger hvor bl.a. teori og 
3000m-test har stått på programmet. 
Sesongens store utfordring for laget er VM i Falun i 
februar-94. 
Vi håper å se disse og andre Skioldspillere på dette 
og fremtidige representasjonslag. 

Så STA PA ~ 
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Sommerbandyleir . 
I Sverige 

Sendag 31. Juli satte Svein Espen Serstad, Frans Geran Renning 
og undertegnede kursen til Vasteras, Sverige, fora delta pa 
treningsleier i bandy. 
Pa denne turen var egsa B andre nordmenn med, som 
representerte toppklubber som Stabæk og Rea. 
Etter mange timers togkjering, var vi endelig framme.Vell 
framme ble vi mett med buss og kjert til Skallbergs skolan, 
som kom tila bli vart tilholdssted i de neste 5 dagene. 
Her bodde vi sammen med 80 - 90 andre unge bandyspillere fra 
Sverige. 
Mandag 1.8 startet alvoret for fullt.Etter en noe sevnles natt 
ble vi vekt kl.Ob.30 og var pa isen allerede kl.07.45. 

P,g,a aldersforskjellen ble vi 
Gruppe 1 var for de elste. 
Gruppe 2 var for de nest eldste. 
Gruppe 3 var for de yngste. 

delt 
( 
( 
( 

inn i 3 grupper: 
fedt 1976- 1978 > 
fedt 1979- 1980 > 
fcdt 1980- 1982 > 

Dagen var ferdig ca.kl.17,15, De eneste pausene vi hadde var 
15 min. mellom hver 4kt og l time og 50 min. midt pa dagen da 
vi hadde lunch. Dette skjemaet holdt vi til den·siste dagen, 
da noen fa av elevene spilte mot lederne. Lederlaget bestod av 
noen av verdens beste bandyspillere som f.eks. Ola Fredricson, 
Jonas Claesson og Goran Rosendahl. Alle 3 var nybakte 
verdensmestere, sa denne tur!W ble til en kjempetur, der vi 
lærte en hel masse bandy. 

Bandyskole 
også i år 

Skiolds bandy-team hadde suksess med rj or-år-e tis bandyskole t'or-r-Lge 

sesong, med opptil 34 unger på skøyter - på det meste. Uet gir 

lyst til også i år a sette i gang en bandyskole t'or- de yngste, og det 

kommer til å sKje når isen får lagt seg på Marienlyst. 

Men det er et stort ansvare å sette i gang en bandyskole, som det 

også er når det gjelderfotballskolen, der-t'or- må alle medlemmer 

være villige til åta i et tak. 

Det er gjennom de yngste vi t'år- rekrutteringen til klubben. 

!!:llers kan nevnes at bandy-teamet er godt i gang med t'or-ber-de Laene 

av årets sesong, og når dette leses har lagene våre vært både i 

Kongsberghallen og på Vassenga. 
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Overveldende 
deltagelse på 
årets fotballskole 

A.l.Ori tiO.l.igere 1 de mange ar som !::ikio.l.O har drevet t·oi:ba.l.1- 

sko.l.e, har aet vært en sa overveldende deltage.l.se som i ar. Pa det 

meste!:!!:> unger, som stortrivaes pa Tegg.l.'n. 

Uet var ve.!. noen av hver av ae som ste.!. te mea arets t'c tbaj.Lsko Le , 

som rt.kk panikk, nar ungene bare strømmet ti.!. - men aet gikk, 

takket være goa nj e rp rr-a ror-e rcr-e og klubbens egne meo Lemmer-, 

som van.l.ig startet vi opp i mai måned og holat på t'r-am ti.!. 

sommer-rer-a.en , r·ortsettelsen kom i og med skolene startet opp igjen 

etter rerien. 

Vea påmelOingen rikk ungene hver sin rotball og T-skjorte, og hvis 

vi 1oaaet stemningen riktig, kan vi t'øye nok en t.r-rumr ti.!. ae 

mange tiO.l.igere, nar aet gj e i oer- arets r'o tina l Lako Le , 

Avslutning med kamper skulle vært arrangert pa Teggl'n søndag 

lU. oktober, men aenne dagen var ikke værgudene med oss. tt vo1a 

somt regnvær aagene rør, og på se.l.ve avs.l.utningsaagen, gJorde at vi 

matte .!.egge avslutningen til !::ikio.l.d-huset. 

·ug sa mange mennesker har aet a.l.dri noen gang tidligere vært i 

tredje etasje, stappende rul ; t av unger og ror-e rdr-e , Men alle viste 

ta.l.moaigheten - og alle skjønte - at selv !::ikiold kjemper ror-g j eves 
mot værgudene. 

J:lrus, pølser, Oiplomer og anare minner rr-a arets rotballskole b Le 
ungene til ae!. 

ug vi naper ase ae mange glade !"jes på vei oppover i lagene 

i !::ikio.l.ds junioravaeling. 

Takk ror i ar til aere alle. 
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Skiold ønsker alle 
medlemmer en 

• ,., riktig GOD JUL og 
et GODT NYTT ÅR. 

- 

familiens konfeksjonssenter 

Ødegaard er alltid i teten 
Moteriktige klær for hele familien - 
toppmoderne til alle tider 

VELKOMMEN TIL 
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C Besøk 

når du er i byen. 

- 
HUER L0ROAG - TREFF 
MED SERUERIHG P~ 
SKIOLDHUSET -UELKOMMEH 

I. 
! 

Gilde Wienerpølser 
smaker kjempegodt 
Garantert! :== Gilde 

- det kjennes på smaken 


