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På den annen side 

Redaktør: 
Børre Ivar 
Lie 
Medhjelper: 
Ivar 
Rosendal 

Skiolds 
adresse 
er boks 78, 
3001 
Drammen 

Skioldhuset 
er åpent 
for 
medlemmer 
hver lørdag 
formiddag. 

Skiold 
kontoret 
åpent hver 
mandag 
1730-1900 

Skioldhytta 
åpen hver 
søndag fra 
kl.10.00 

GENERALFORSAMLING 
avholdes på SKIOLDHUSET mandag 8. 
mai kl. 18.00 i 3. etasje 

SAKSLISTE. 
1. Referat fra forrige gen.forsamling - 2. Styrets halvårsrapport 
3. Gruppe- og lagsberetninger 
4. Halvårsregnskap - revisjon 
5. Revidert budsjettforslag 94/95 
6. Innkomne forslag med sak om 
"Skjoldhytta som stlttelse". 
7. Valg 
Under generalforsamlingen salg 
av brus, kaffe ect. 

Forsiden: 
GULLJUBEL. Brødrene Kenneth og Rene 
Ågren jubler etter at det første - 
NM-gullet til klubben er sikret på 26 
år. Begge scorte i finalen. Hele klubbe: 
gratulerer. (Foto: Fremtiden) 

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

SKIOLD - Klubben for Strømsø 



Herlig Skiold~trimnf 
i guttefinalen mot Stabæk 

Fin PR i avisene da guttene tok GULL 

Hovedstyret 
med jublende 
halvårsrapport 

GULL. NORGESMESTERSKAP. Vi kan bare gratulere 
guttelaget med den ypperste sportslige prestasjonen i 
85 år gamle Skiold, på 26 år. For så lenge siden er det 
at den rød-hvite klubben sist tok en NM-tittel. Bedre 
jubileumsgave kunne ikke Skiold ha fått. 

Det er målbevist arbeid og stabilitet i lagledelse og 
trening som har ført guttegjengen til topps. Så å si 
alle har vært med i klubben helt siden de var bitte 
små miniputter. De har spilt både fotball og bandy, 
men det var i isidretten at de skulle oppleve triumfen. 
NM-tittelen bekreftet Skiold stilling som den ledende 
bandyklubben på ungdomsnivå i Drammen. 

3 



Kameratgjeng 
Dyktige ledere som Sverre Erling Nilsen, Øivind 

Ågren og Frans Rønning, har jobbet med talentene i 
årevis og har hele tiden hatt ro på at de skulle lykkes. 
De har vært med på å føre tram en ny generasjon 
bandyspillere, som forhåpentligvis vil bringe Skiold 
mye ære i årene som kommer. Samtidig er den 
tålmodighetsjobb som disse lederne har gjort i 
åresvis, et eksempel på at holder man en interessert 
guttegjeng sammen, så kommer resultatene. 

Spesielt moro må det jo være for Øivind Ågren som 
var med på guttelaget som ble Norgesmestere for 26 
år siden, å ha to av sine sønner med på årets gull-lag 
- og at på til scorer begge i finalen, den ene ble 
sågard match-vinner. Vi gratulerer igjen og gleder oss 
til årene som kommer. 
Kretsmestere 

La oss i tillegg fremheve den flotte innsatsen som er 
gjort i junior bandy team med kretsmesterskapet til 
småguttlaget som toppen. Et kretsmesterskap og et 
norgesmesterskap i en sesong, er noe Skiold kan være 
storveis fornøyd med. 
Skiold-jubileum 

I juni er Skiold 85 år. Det vil bli markert på en rekke 
måter, bl.a. med jubileumskamper for A-laget i 
fotball i sin første sesong i 3. div. på fr-år, samt med 
jubileumsfest på Ski old huset 10. juni. 85 år er en 
respektabel alder for en idrettsklubb, en idrettsklubb 
som har gjort Strømsø-områet til sitt virkesområde 
og som er mer aktiv enn på mange, mange år. Skiold er 
en drivkraft i ungdomsarbeidet på Strømsø - et arbeid 
som nå altså bærer sportslige frukter ved siden av de 
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Dyktige jenter i Skiold som holder orden på det 
meste. Fra venstre hussekretær og juniorstyret 
Jorunn Gulliksen, juniorstyrets Berit Lien, 
sekretær i hovedstyret Eva Clausen og kasserer 
og fotballformann le Pettersen. "Jentemafia" i 
Skiold, kaller de seg. 

lsosiale gjennom A-laget i fotball opprykk til 3. div, 
bandy-gullet og meget god innsats over hele linjen. 
Hovedstyret ønsker alle hjertelig velkommen til 

jubileumsfest på Skioldhuset 10. juni - der skal vi 
feire oss selv og minnes de mange tusen som gjennom 

i 85 år har holdt Skiold sammen. 
I år feirer Skiold 85 år. Skioldhytta på Konnerud er 

: 60 år og neste år er det 20 år siden vi flyttet in i 
1 

Skioldhuset i Griffenfeldtsgate - tilholdsstedet for 
L~~r arbeid med_ ungdommen_. __ 
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-Ny Giv, kaller 
den nye 
husformannen 
Tore Ruud det 
som skjer på 
Skioldhuset. - 
Vi har i første 
omgang tatt for 
oss 3. etasje 
der vi pusser 
opp med alle 
gam lekara på 
plass. Vi har 
det 
kjempehyggelig 
, tar en 
kaffekopp og 
prater om 
gamle dager 
mens vi maler 
og snekrer. Ta 
deg en tur og 
bli med, vi har 
mye å gjøre. 

Ny giv på Skioldhuset 
Nettopp Skioldhuset er i ferd med å bli rehabilitert, 

ikke minst takket være den "voksengruppe" av 
medlemmer som nå har sin faste møtedag på huset 
hver onsdag formiddag og som også møtes andre dager 
i uken for å pusse opp Skioldhuset, samt sterkt bidra 
til andre aktiviteter som på sikt kan tilføre klubben 
nye hardt tiltrengte midler. Den store oakkedugnaden 
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Den nye 
juniorformann 
en Tommy 
Clausen gleder 
seg over en 
flott bandy 
sesong blant 
de yngste og 
er i fu li gang 
med fotball 
sesongen med 
masse lag og 
fotballskole. 
-Junior 
kontoret har 
flyttet ned i 1 
etasje i 
Griffen. 

over tre dager der hele klubben deltok i våres, er et 
ekspempel på samarbeid over avdelingsgrensene. 
Dugnaaden hadde imidlertid nesten ikke vært mulig 
uten "voksengruppens" formiddagsinnsats. 
Klar for 3. div. 
På den sportslig fronten er A-lget i fotball i full 
sving og det er med spenning vi sr fram til den første 
3. divisjons-sesongen siden slutten av 70-tallet. Dte 
blir spennende å følge Skiold nå og de store 
nabooppgjørene med Drafn, bør samle tusener av 
tilskuere, ikke sant. At vi i år for første gang på 
åresvis stiller med eget juniorlag, som allerede har 
vist lovende takter, er med på å gjøre sesongen vi 
står ovenfor interessant. 
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Økonomi 
Hovedstyret har også dette halvåret arbeidet med 

økonomien. Det er ingenting legge skjul på at den er 
anstrengt. Vi må enten tjene mer penger, eller slå av 
på kravene, aktivitetene. Hittil har hoevdstyret etter 
alle kunstens regler forsøkt å unngå at aktivitetene 
skal bli lidende. Det er viktig å opprettholde et høyt 
aktivietsnivå nå i denne gjennombruddstasen for 
Skiold. Arbeidet med å gjøre Skioldhytta om til en 
stiftelse, har også stått på programnmet for 
hovedstyret dette halvåret. 
La oss til slutt legge til at Skiolhytta på Konnerud 

har hatt en meget god sesong og at bingoen på Globus 
fredager rusler og går, så er det meste sagt om det 
halvåret vi legger bak oss. Vi gratulerer hverandre 
med 85 års-jubileet og vet at vi er med i en klubb som 
har fremtiden for seg. 
Vel møtt alle sammen til jubileumsfering på huset i 
juni. 

Børre Ivar Lie (Skiolds formann) 

1 7. mai på Skioldhuset 
Som vanlig holder Skioldhuset åpent 17. mai om 
formiddagen. Grunnlovsdagen på Skioldhuset er 
blitt en tradisjon som man har holdt i gang helt 
siden Skioldhuset åpnet for nå snart 20 år siden. 
Alltid er det fullt hus, god mat og fin avslapping 
mellom de forskjellige togene som går gjennom 
byen. Hjertelig velkommen til Skioldhuset 17. 
mai - ta gjerne med deg venner. 
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Forslaget om 
å gjøre 
Skioldhytta 
til en 
stiftelse 
kommer opp 
på general 
forsamlingen 
Her er 
forslaget til 
vedtekter for 
stiftelsen 
Skioldhytta. 

VEDTEKTER 

FOR 

STIFTELSEN SKIOLDHYTTA 

1. 

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Skioldhytta". 

2. 

a. Stiftelsen er opprettet av Ski- og Ballklubben Skiold. 

b. Grunnkapitalen er på 

kr. 

Stiftelsens grunnkapital er stillet til disposisjon av 
Ski- og Ballklubben Skiold, og blir stiftelsens eie ved 
vedtakelse av disse vedtekter. 

c. Eiendommen erg.nr. 84 bnr. 40 på Konnerud. Eiendommen har 
et samlet tomteareal på ca. 17,0 mål, hvor det er oppført 
hytte/serveringssted, anneks/uthus/badstu. 

d. Formålet er å eie og drive Skioldhytta, samt å stille 
eiendommens lokaler til rådighet for Ski-og Ballklubben 
Skiolds eksisterende grupper og aktiviteter. 

I tillegg til ovennevnte skal også hytta kunne drives som 
et serveringssted i den utstrekning dette er 
hensiktsmessig. 

·---- ~--·-- ·-·--·---- 
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3. 

a:. Stiftelsens organisasjon består av styre på S medlemmer. 
Styrets formann skal ha sete i klubbens hovedstyre. Styre 
velges for 2 år av gangen. 

b. I tillegg til styre skal det oppnevnes 5 
rep.skapsmedlemmer kalt råd og tilsynskomite. 
Rådets medlemmer er personlig varamenn til styre. 
Råd/tilsynskomite oppnevnes for 2 år av gangen. 

Råd/tilsynskomitemedlemmer skal være bestemt før valg av 
styre. 

c. Det skal oppnevnes en revisor i henhold til 
stiftelsesloven (§11). 

d. Styre velges av Ski- og Ballklubben Skiolds høst 
generalforsamling/årsmøte. 

4. 

Stiftelsens styre skal behandle følgende saker: 
a. Styre skal konstituere seg 
b. Årsberetning 
c. Regnskap 
d. Budsjett 
e. Disponering av overskudd 
f. Drift og vedlikeholdsinnstruks 

s. 
a. Styret holder møte så ofte som formann finner det 

nødvendig eller når 3 av styremedlemmene forlanger det. 

b. Styrets vedtak gjelder ved simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet gjelder det som formann - eller ved hans 
forfall (møtelederen) har stemt for. 

c. Saker som forelegges styre, eller som kreves behandlet av 
styre eller av råd/tilsynskomitemedlemmer. 
Forslag må fremsettes skriftlig ovenfor styrets formann 
·. ,nen 3 uker før generalforsamling/årsmøte. 

d. Styre skal føre møtebok med fortløpende sidetall. 

e. Møtebok skal inneholde tilstedeværende tid og st:d, samt 
de vedtak som fattes og den meningsforskjell som måtte 
være til stede mellom styremedlemmene. 

f. Møtebok skal underskrives av minst 3 tilstedeværende på 
møtet. 
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6. 

a. Styrets formann har ansvaret for eiendommens 
verdipapirer, som skjøte kontrakter og andre dokumenter. 

b. Avhendelse, pantsettelse, langvarig leieforhold o.l. av 
vedkommende stiftelse, samt kJøpe/leiekontrakt på 
eiendommen, kan bare besluttes med samtykke av et 
fulltallig styre og med underskrift ~valle 
styremedlemmer. 

c. Pantsettelse av eiendommen kan kun skje hvis midler skal 
anvendes til eiendommen for nødvendig vedlikehold. 

7. 

a. 

b. 

Endrinqer av nevnte vedtekter skal kun endres med et 
fulltallig styre. (Vedtak som under Sb). 

Eventuelle endringer må meddeles fylkesmannen i Buskerud. 

8. 

a. Stiftelsen kan bare oppløses med et fulltallig styre og 
med minst 4/6 flertall (inkl. formannens dobbeltstemme). 

b. Oppløsning kan bare skje når dette på forhånd er satt opp 
på sakslisten og kunngjort. Styre og 
rådet/tilsynskomiteen skal ha skriftlig innkalli~g med 
minst 3 (tre) ukers varsel før møtedato. 

c. Hvis oppløsning blir vedtatt skal det holdes 
ekstraordinært møte 3 måneder senere. 

For at stiftelsen skal kunne oppløses må vedtaket her 
gJentas med det samme som under punkt 8a. 

d. Oppløsning av stiftelsen må godkJennes av fylkesmannen i 

Buskerud. 

Alle midler samt eiendommen skal tilbakeføres til 
hovedklubben Ski- og Ballklubben Skiold. 

e. 

9. 

Stiftelsen skal anmeldes til fylkesmannen i Buskerud. 
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Spørsmål og påmelding til 
jubileumsfesten rettes til Jonn 
Johansen tlf. 32 83 23 69 eller 
Tore Ruud tlf. 32 80 04 70. 

JUBILEUMSFEST: 
-SKIOLD 85 ÅRi 

Skiolds 85 år markeres med en jubileumstes. 
på Skioldhuset lørdag 10. juni 1995. 
Det vil bli servert en velkomstdrink kl. 18.30 
før man går til bords for servering: 
Rekecoctail - hvitvin/farris 
Biff Stroganoff m. tilbehør - rødvin/øl/farris 
Iskake - kaffe 
Senere på kvelden vil det bli servert kaffe og 
kaker 
Erling Voldens duo vil besørge musikken og 
dansen går til ca. 0200 om natten. 
Jubileumskomiteen håper på god oppslutning 
til årets Skioldfest der det også blir en rekke 
overrekkelser av utmerkelser. 
Prisen er beregnet til ca. 200 kr. pr. pers. Det 
vil bli sendt ut innbydelse til jubileumsfesten 
rundt 1. mai med bindende påmelding. 
Husk å notere 10.6.95 med "Fest SKIOLD11

• 

Vi ønsker flest mulig velkommen. 
Jubileumskomiteen 
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Bandystyrets rapport 
Vi kan egsa i .ar se tilbake pa en meget bra sesong. 
A - laget hevdet seg meget bra i 1. divisjon samtidig som 
junioravdelingen ooonadde bade norges - og kretsmesterskap. 

Med opprykk til 1. divisjon etter fjorarets sesong ma vi 
konkludere med at A - lagets resultater ble bedre enn 
forventet. Laget kjempet pa den ~vre halvdel av tabellen 
gjennom hele sesongen. Med litt bedre uttelling i slutten av 
serispillet kunne 2.plass og dermeo kvalifisering til 
eliteserien vært resultatet. Med tanke pa fremtiden er det 
gledeliga registrere at flere guttespillere har vært benyttet 
pa laget. 

I junioravdelingen fortsetter de sportslige fremganger. Vi har 
stilt lag i alle klasser fra gutt og nedover og oppnadd meget 
gode resultater. Guttelaget som i fjor tapte bronsefinalen ble 
i ar norgesmestere og smaguttelaget ble kretsmestere. 
Bandystyret gratulerer spi'lere og ledere med mesterskapene. 

Klubben har i ar hatt 7 soillere pa guttekretslaget og 4 pa 
smaguttekretslaget. 6 spillere er idag aktuelle til 
forskjellige rekrutteringslandslag. Det gode arbeidet som har 
og fortsatt gj~res pa de forskjellige lagene gir sportslig 
fremgang bade individuelt og lagmessig. 
Det er hyggeliga konstatere at klubben regnes med nar det 
gjelder reKruttering til de forskjellige krets- og landslag. 

Nar det gjelder rekruttering til selve bandysoorten er 
bandyskolen en meget viktig aktivitet. !var Rosendal og B~rre 
Mile har nek et ar tatt seg av denne. ~or at vi imidlertid 
skal kunne ta oss av alle disse sk~yteglade barna i arene 
fremover trenger vi flere interesserte ;oreldre. Ta derfor 
kontakt med en av dem. Alle kan b1~ra med noe'' 

Avslutningsvis vil bancyscyret igjen fa takke alle 
ledere/trenere samt al:e fcrelare som nver pa sin mate har 
bidratt til gJennomf~r1ngen av en hektisk bandysesong. 

Takk egsa til banemannskapene pa Marienlysc. Spesielt for at 
det virkelig ble fors~kt a fa til gutteiinalen pa var 
hJemmebane. 

~ivind Agren 
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Guttelaget Norgesmestere 
Etter fjorarets gode sesong hadde vi store forventninger til 
dette guttelaget. F~r sesongstart vurderte v1 kretsserien som 
mindre interressent og meldte derfor laget bare pa i 
NM - serien. 

Store deler av forhandstreningen foregikk sammen med A - 
laget, pa barmark i Drafnkollen og istreninger 1 Halmenhallen. 
Etter min mening en nyttig erfaring for samtlige spillere. 

Sesongen startet med KOSA - cup. Her m~tte vi bl.a. de samme 
lagene som vi skulle spille mot i NM - serien. Resultatet ble 
finale mot R~a som vi tapte O - 2. Vi hadde imidlertid fatt 
bekreftelse pa at vi var pa h~yde med de beste i var klasse. 

NM - serien tok til med vekslende resultater. Selv om vi i det 
innledende spillet tapte bade for R~a, H~vik og Stabæk nadde 
vi kvartfinalen. Her slo vi Sarsborg 17 - 2. I semifinalen ble 
Hauger slatt 1 - 6. 

Selv om vi fikk hjemmekamp i finalen ble den spilt pa Rud 
Hauger. Motstander var igjen Stabæk. Kampen ble litt av en 
"thriller" hvor lagene vekslet pa a lede. Etter ordinær tid 
sto det 3 - 3. Etter ca. 1 min. i annen ekstraomgang falt 
avgj~relsen og Skiold var igjen Norgesmester - na med f~lgende 
spillere/ledere: 

MARIO ROGULJ, PER OVE HAGEN, TOM ERIK KOLEK, MARIUS MADSGARD, 
JENS B. LEITE, PREBEN NILSEN, SVEIN ESPEN S~RSTAD, FRANS G. 
R~NNING, KENNETH AGREN, JONNY BERGET, RENE AGREN, KJELL A. 
OLSEN, TERJE GUNDERSEN, REINE LUND, KRISTIAN W. KTISTOFFERSEN, 
SVERRE E. NILSEN, ~IVIND AGREN og FRANS R~NNING. 

Takk til Rune Jansen og Hans Kristensen for profesjonell 
speaker - og sekretariattjeneste under finalearr~naementet' 

~iv\~rl Aqren 

....i..J Fotballskolestart blir det onsdag 24. mai 
på Tegleverkstomta. De siste årene har 
fotballskolen vært den viktigste 
rekrutteringskilden for Skiold. Jenter og gutter 
fra hele vårt område har fått førsthåndskunnskap 
om hvordan man skal spille fotball - og svært 
mange har fortsatt på ordinære lag året etterpå . 
Junioravdelingen regner med fem "skoledager" før 
sommerferien og det samme etterpå med 
avsluttende minicup. 
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Familien BANDY: Kenneth, Øivind og Rene. To av årets 
Norgesmestere og med han far som mester i 1969. 



AASS BRYGGERI 
Norges Eldste 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 
Nedre Storgt - Drammen 

Tlf. 83 14 03 

• DAGLIGVARER 
HOLMESTRANOSVEIEN 34 
Telefon 819642 - 819703 



--·-------------- - --- --·-----------------~---------- -------- 

Rapport fra Gutter 2 
Med 24 registrerte guttespillere når bandyforberedelsene startet i oktober, så var det klart for 2 
guttelag i vinter. Utgangspunktet var et 78-lag (gutter 1) og et 79-IRg (gutter 2 l Gutter 2 har 
deltatt både i kretsserien i Buskerud og i kvalifikasjongruppe for NM-sluttspill. Nve spillere i 
år var Espen Nilsen, Anders Nesle, Kristoffer Evju alle fra Drafn og Eivind Haaland fra 
Snarøen. 

Dagen etter siste spilte seriekamp i fotball startet vi istreningen i Holmen Ishall. Noen lang 
pause ble det således ikke. Siden var vi med i en cup i Skien (3 plass) før serien startet i 
desember. Dessverre ble desember måned vanskelig med hensyn til is på Marienlyst. Det 
medførte mange avlysninger av både kamper og treninger. 

Prestasjonene p! isen har svingt litt gjennom hele vinteren. I kretsserien endte vi på 2.-plass 
etter Solberg, mens vi i NM-serien var et poeng fra sluttspill. Alt i alt et brukbart resultat når 
hele laget også har guttealderen neste sesong. Kanskje vi kan forsvare NM-tittelen? 

Følgende spillere har vært med: Thomas Fosseie, Marco Bocchetti, Anders Pedersen,Tomas 
Dahl, Espen Nilsen, Preben Nilsen, Tom Erik Kolek, Anders Nesle, Kristoffer Evju, Reine 
Lund, Christian Fossheim, Kjell Arild Olsen og Eivind Haaland. 

Takk til alle for i år, også de foreldrene som alltid stiller opp når vi trenger sjåfører. 

Sverre Erling Nilsen 
Trener 

Her er våre aller yngste bandyspillere, 86-laget, under 
sin avslutning. En fin gjeng med bandygutter. 
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Tre Skioldgutter på 
rekrutt I andsl age ne 

Kjell A. Olsen ( U - 16), Maria Rogulj ( U - 17), Kenneth 
Agren ( U - 17) 
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Skiaids kretsmestere i smågutt: Bak fra 
venstre Stein Brække, Petter Martin Morken, 
Kristoffer Brække, Kjetil Hartz, Stian Espedal, 
Rene Ågren, Hans Arnslett, Marius Sørum, 
Øyvind Lauritzen. Foran fra venstre: Håkon 
Kringberg, Anders Carlsen, Kim-Andre Hagen, 
Lasse Nelstrøm og Andreas Lauritzen. Ikke til 
stede på bildet er Fredrik Kragsund og Per Chr. 
D. Larsen. 
Smågutt ble kretsmestre 
Sesongen startet med grunntrening i begynnelsen av ....•. 
oktober med en god blanding av 80 og 81-spillere. 
Treningsforholdene var veldig varierende, men vi følte 
oss noenlunde godt forberedt da sesongen startet. 
Første oppgave ved Kosa Cup på Rud Hauger i november. : 
Resultatet herfra ble 3 seire, 1 uavgjort og 1 tap. 
Vi deltok i år også i NM og ble nr. 3 i vår gruppe, som 

dessverre ikke holdt til videre avansement. Derimot 
gikk vi gjennom kretsserien ubeseiret og fikk 15 av 16 
mulige poeng. Målforskjellen ble 89-11. ; 

----··------ --- ----- --- -~ -~- ~~~ J 
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En kjempeinnsats av en fin gjeng bandygutter som 
har hatt mye moro sesongen igjennom. Oppmann og 
trener takker guttene med foreldre, for en hyggelig og 
fremgangsrik sesong. 

Sportslig hilsen: 
Lauritzen - Stein 

Øyvind 
Brække 

Rapport 
Vi startet sesongen direkte pa is etter nyttår. Noe sent men 
da kom vi imidlertid godt igang. Det var artig ase hvor fort 
disse guttene utviklet ferdigheter. 
Etterhvert ble det ogsa avviklet en del kamper men bade tap og 
seire. Det som huskes best er nok 18 - 1 seieren over Solberg. 

Ellers vil jeg takke alle guttene og foreldre for bra fremm~te 
under svært varierende is - og værforhold. En spesiell takk 
til trener Kjetil Kristoffersen samt Tove og Jane for pizza og 
kake til avslutningen. 

F~lgende spillere har deltatt: 
Petter Gundersen, Kenneth Jordalen, Morten Knutsen, Lars H. 
Vada, Morten F. Viken, Thomas J. Agren, Tomas Langeteig, Hakon 
M. Christoffersen, Christian ~stby, Espen Sh~ne, Aleksander 
Valens 

~ivind Agren 

Rapport 

fra 

fra 

86-laget 

84-laget 
Bandysesongen startet med treninger på 
Brandengen Skole med trening en gang pr. 
uke. Etter hvert fikk vi også is på 
Marienlyst. Det har vært en meget positiv 
gjeng å være sammen med, og frammøte på 
treninger og i kamper har vært veldig bra. 

I løpet av vinteren har vi spilt 16 serie 
og cup kamper, av disse har vi vunnet 5, 
spilt 1 uavgjort og tapt 10. Selv om vi 
har mange tap, så har de aller fleste av 
disse vært meget knepne. Laget har scoret 
84 mål og sluppet inn 98. 

1 
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Vi har vært med i Konnerud cup og cup:_ 
Vikingskipet på Hamar. 

Til slutt vil vi få takke alle gutta for 
årets sesong, og foreldrene som trofast 
stilte opp. 

Morten Christoffersen og Rolf Idal 

84-laget i bandy: Bak fra venstre: Christian 
Lie, Anders Lien Solli, Kristoffer Steen, Kyrre 
Andersen, Eirik Bardalen og Marius Backe. 
Foran f.v.: Håkon Christoffersen, Kjetil 
Christoffersen, Morten ldal, Steffen Sørum 
Næss, Asle H. Olsen og Kristoffer Bache. Tom 
Johansen var ikke til stede. 

- - - - -- 
Bandyprogrammets vinner: 
Vinneren av konkurrasen i årets bandyprogram ble 
Kjetil Hartz. Vi gratulerer - vinneren er tilskrevet. 
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Nestor på A-laget, Ove Arnesen, får pokal for 
300 A-kamper på generalforsamlingen, av 
fotballeder le Pettersen. Nå er A-laget klar for 
sin første sesong i 3. div. 

Klart for spennende 95-sesong 
Tiden nærmere seg tur sesongstart. En sesong som vi i fotball 
styret er utrolig spente på. Vil våre sportslige mål lykkes. 
Etablere oss i 3 divisjon, jr.laget opp i 1. divisjon, 
rekr. laget opp i 1 div. Vi både tror og håper at alle mål skal 
la seg gjennomføre. Alle vi rundt lagene, og det er mange 
i dette teamet, p.t. er vi vel ca. 10 topp engasjerte tillits 
menn (kvinner) som vil gjøre alt som er mulig for at støtte 
apparatet skal fungere. Vær- og baneforhold til trening/kamp 
kan vi dessverre ikke rå med. 
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For A-laget, har trenerne - Torkel og Morten laget egen 
situasjonsrapport før sesongstart. Vi er utrolig spente 
på hvordan laget vil fungere i 3 divisjon. 

Det som er serdeles gledelig for oss i fotballstyret er at 
Skiold endelig kan stille med et jr.lag. Takk til alle som 
har bidratt positivt til dette. 
Jr.laget har allerede vært med i en cup i mars måned. 
Det overgikk alle forventinger. Laget vant innledende pulje, 
hvor de slo ut både interkretslag og 1. div. lag. 
Det ble dessvere tap i kvartfinalen mot MIF etter sudden-death. 
Gutta våre hadde hverken trent eller spillt sammen før 
denne cupen. Trener Aksel Pedersen og oppmann Frans Rønning 
ser mye positivt i dette laget. Stå på videre, dette kan bli 
bra. 

Old-boys og veteranlagene ved "kapteinene" Hans Kristensen 
og Arild Knudsen håper på godt fremmøte til kamper. 
La ikke disse gutta slite seg ut med lagoppstilling til 
hver kamp, energien skal heller brukes på "matta". 

Fotballstyret ønsker alle spillere, trenere og øvrige ledere 
lykke til med sesongen - håper det blir et riktig godt 
Skiold år fra miniputt til A-lag. 

Til slutt vil vi henstille til alle medlemmer i Skiold, 
aktive som passive: MØT OPP PÅ SKIOLD KAMPER. 
Dette gjelder alle lag, både i junior og senioravd. 
DE SOM IKKE SPILLER - MÅ SYNES OG HØRES PÅ KAMPER. 
Ta på dere den "røde dressen" og kom på en kamp. 
Det betyr mye for spillerne at det vises interesse fra 
egen klubb. Inspirasjon, interessse og engasjement 
er nøkkelen til sportslig fremgang og samhold. 

Liste over de respektive lags kamper vil bli hengt opp 
på huset, kontor og 3 etg. 

VI ER RØDE, VI ER HVITE LYKKE TIL. 

Hilsen 
Ie Pettersen 
ssPnior leder 

Stor utfordring for 
spillere og trenere 
1995 sesongen blir en stor utfordring for spillere, trenere, 
støtteapparat og ledere rundt Skiold's A-lag i fotball. 
3. divisjon er ett hakk opp på alle nivåer, både for og 
rundt laget. Vi føler oss likevel rimelig sikre på at vi skal 
klare utfordringen som ligger foran oss med å etablere laget 
i 3. divisjon. 
Laget er allerede godt igang med forbredelsene til sesongen 
med trening og treningskamper. Som de aller fleste av oss har 

7 

1 
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Jubel fjor ny jubel år? 
registrert ble vi nr. 4 i julecupen etter tap i straffespark 
konkurranse. Vi nevner at vi meget fortjent slo "storebror" 
Strømsgodset 3-2 i innledende kamp. Vi deltok også på 
Solberg's innedørscup med tap i finalen for Mjøndalen. 
Treningsleiren går i år også til Danmark uka før påske der 
vi får stort utbytte både sportslig og sosialt som 
tidligere år. 
Vi trenere er meget godt fornøyd med at nesten samtlige 
spillere fra ifjor har sagt ja til en ny sesong for 
klubben. Fotballstyret har jobbet godt for at vi skulle 
styrke stallen med noen nye spillere. 
Nye spillere er: Frans Gøran Rønning og Kenneth Ågren fra 
juniorlaget, Kjetil Raaen fra MIF, Fredrik Finsrud fra 
Glassverket, Terje Kilen - comback, Viggo Haare fra Svelvik, 
Adem Satici fra Tyr, Bjørn Erik Dokka fra Konnerud og 
Arne Levi Reiersrud - comback. 

Resultater i treningskamper: 

.,onnerud 4 div. 3-0 Kjetil Raaen, Andre Lund, M.Viholmen 
Lier 4 div. 2-1 Andre Lund, Adem Satici 
IBK 4 div. 1-2 Eivind Borge 
Grorud 3 div. 2-3 Kjetil Raaen, Kjetil Green 
Glassverket 5 div. 3-0 Terje Kilen, Anders Grøterud, E.Borge 
Team SIF 3 div. 1-3 Kjetil Raaen 
Holmen 3 div. 1. april 
Hærland 4 div. 6. april 
Stord 3 div. 8. april 
Stokke 3 div. 11. april 
Flint 3 div. 17. april 

Spillere og trenere ser frem til et godt sportslig år i 
3. divisjon i jubileumsåret 1995. 

Sportslig hilsen 
Torkel og Morten 
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Her er alle vårkampene 
søn. 30.04 kl. 13. 00 Skiold Gjøvik-Lyn Berskaug 

Fre. os.os kl. 19.00 Skiold Slemmestad Berskaug 

Tir. 16.05 kl. 19.30 Raufoss - Skiold Raufoss 

Lør. 20.05 kl. 16.00 Skiold Biri Marienlyst 

søn. 28.05 kl. 18.00 Åmot - Skiold Åmot 

Tor. 01.06 kl. 19.00 Skiold Drafn Marienlyst __._ 

Tor. 08.06 kl. 19.00 SIF Skiold Gulskogen 

Lør. 17.06 kl. 16.00 Skiold Kolbukam. Marienlyst 

Lør. 24.06 kl. 16.00 Skreia Skiold Skreia 

Fre. 30.06 kl. 19.00 Skiold Vikersund Marienlyst 

Fre. 07.07 kl. 19.30 Vardal Skiold Vardal 

Pensjonisttreff hver onsdag. 
Hver eneste onsdag fyrer Bjarne Borgersen opp 
kaffekjelen og vaffeljernet og åpner 
Skioldhusets 3. etasje kl. 11.00. I tre timer har 
han pensjonisttreff og treff for alle Skioldgutter 
som har en ledig formiddag. Mellom 10-14 
Skioldkarer møtes og har det hyggelig, prater om 
gamle dager, og tar på seg arbeidstøy og maler og 
steller med Skioldhuset. -Jeg syntes det var 
nødvendig med et møtested for Skioldgutter midt 
i uken og derfor startet jeg med onsdagstreffen. 
Hittil har det gått over alle forventning. Mange 
gamle Skioldgutter har faktisk funnet tilbake til 
klubben og er med på onsdagstreffen, sier Bjarne. 
En oppfordring til alle - har du tid en onsdag 
formiddag. Ta deg en tur på Skioldhuset. 
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Fot bal I styret 
leder Ie Pettersen 

Teigen 16 
3032 Drammen 

n.leder Arild Knudsen 
Tårnvn. 80 
3047 Drammen 

sports- Thorleif Snyen 
leder Amtm. Bredersgt. 15 

3045 Drammen 

medl. Geir Dahlby 

medl. Harry Pettersen 
Teigen 16 
3032 Drammen 

medl. Arnstein R. Johnsen 
Kastanjevn. 15 
3022 Drammen 

medl. 

medl. 

dommer 
rep. 

oppm.A 

oppm.R 

oppm.J. Frans Rønning 
Kastanjevn. 8 A 
3022 Drammen 

oppm.o 

oppm.V 

Helge Evensen 
Skoglivn. 56 
3047 Drammen 

Bjørn Svendsen 
Brandenggt. 13 
3041 Drammen 

Arild Berg 
Lensmannsstien 55 
3030 Drammen 

Kåre Sundberg 
Solbergsgt. 10 A 
3040 Drammen 

Ie Pettersen 
Teigen 16 
3032 Drammen 

Hans Kristensen 
Konnerudgt. 83 
3046 Drammen 

Arild Knudsen 
Tårnv. 80 
3047 Drammen 

1995 tlf. arb. 

32 201123 

32 804511 

32 839654 

32 893295 

32 809932 

32 894765 

32 809911 

32 201123 

33 054236 

32 804511 

tlf. pr. 

32 886495 

32 832542 

32 839654 

32 810621 

32 886495 

32 826615 

32 890541 

32 819829 

32 885194 

32 819663 

32 886495 

32 823925 

32 890787 

32 832542 
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Program 

SKI OLD- 

1948 

Kr:0.50 

REVYEN 

1 
VI SKAL Gl DEG •• ! 

Velkommen! 
Vel møtt da, kjære venner, til vår første Skiold-revy. 
Vi håper at du liker litt av det vi har å by. 
Vi synes det var hyggelig du tok din kone med, 
for ærlig talt så hender ikke alt for or - ' ·1 
I toner og i ord skal vi forsøke lage 
og hver og en av dere regner vi som 
Men kanskje blir de skuffet eller tri 
så vil vi bare minne om at motto' ,. 

For 47 år . 
hadde . Siden 
egen reSk10/d sin 
Pro vy. Dette - 

Vi skal nå gi deg. kl grammet fi 
Vi har kanskje litt av hvert Ubben tilse kk 
Her er alle like i fra 3dje 1 .for/eden. E ndt 
Strømsø, Branes, hele bye: lnteres n 
Ja, vi skal gi deg tryk sant 
salt og pepper nå som a S ksak der 
Det er det samme hvor el angen "t. du må hore pa vårt ord 1PPedilla" 
Vi skal gi deg humør like Stor har 

aktualitet . 
I da ~ den n~ g, 
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V I SKA 1 Gl DEG •• l 

Når teppet om noen· minutter går opp [or åpningstab/ået 
i Slciold-reoyen. 1948, er spenningen like stor på begge sider 
av rampen. 

Publikum tenker som så: lurer på hvordan dette går? 
De medvirkende tenker det samme. Og det er menneske 

lig å tenke slik --- for begge parter. Det er jo første gang 
Skiold har gitt seg i kast med en så vanskelig oppgave som 
det li sette opp en revy,-:- og tidene har ikke gjort det lettere. 
Riktignok hender det mye ute i den store, vide verden, men 
ui vil med en gang slå fast at storpolitisk oppgjør og den slags 
har vi unngått ----- med vilje. Det aktuelle som vi har tatt 
med er fra Drammen og omegn, og er det noe De savner, 
har vi ikke funnet det brukbart. Hensikten vår er å få en 
liten adspredelse /ra det daglige, og greier vi det er vi fornøyd. 

Vi ville gjeme hatt mange tablåer med flott utstyr, men 
rusjoncringen. har satt stopper for det, men det får heller væ 
re til neste gang. Vel å mcrl:e, h ois det blir noen neste gang. 
Det kan 11i ikke avgjøre før etter finalen. Vi har da kanskje 
fått en liten pekepinn om dere likte det vi hadde å by på - 
og om d e l kan friste til gjentakelse. 

En ting er sikkert: Alle de unge aktører har gått inn [or 
oppgaven med iver og glede, og ,,i håper dere oil more dere 
sammen med oss. 

Vi sier: Takk for at De kom, '>{!, onsker dere alle 

Il J E R T E L I C V E /, K O M M E N ! 

************************** 
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.:.:?•' 1ppinf;;i l OIL Ild! :;kapl I v a rt land 
(.,. tulk t ipper i alk ia,,onger. 
Fd,,,r'n har grepet liver kvinne og mann, 
nå gjelder det b1ll'e kuponger, 
Det er ikke tale om arbeid ,,g plikt, 
men hvcm vi kan sette som sikker. 
Det går i systemer og rader og slikt 
på .;ater pii busser og trikker. 

Samme hvorhenne du kommer i hy'n. 
det surrer i Skeid, Frigg og Viking. 
Sandaker, Nydal'n og Freidig og Lyn. 
Har du dem - blir du en riking. 
Slik lyder det nå ifra liten og stor, 
det snakkes og prates systemer. 
Fra minste baby til tippoldermor, 
alle har tippeproblemer. 

(7'• .J.t.ppe- 
clifla 

Naboen min, ja De kjenner ham ve]? 
Han er blitt helt tipparari. 
Han går der og mumler nå helt f'or ~eg "elv 
for arbe det tar han seg varig. 
St rornsgodsot, Kongsberg og Geithus og Prn 
har han vist fått helt på hjern. 
Jeg tror nok sikkert han snart tar en t0n1, 
fur ern ikke -- blir han nok ga:t,'rn. 

Hjemme hos mq( er ekt ille, akk, j", 
ult står der på hul' og vipper. 
Det går mest i kryss og i ener og to, 
ror alle de driver og tipper. 
Morra mi hu' er na helt ut a' form, 
og alltingen smaker det svidd a'. 
Om natta hu drømmer om Brann og Storrn. 
Snarrt glemmer a' frokost og middag. 

- 

Drammens Rørleeeerlorrefnine Jl.s 
TOLLBODGATEN !1 

Telefoner; Bokholderi 3551. Lager og eksp. 3561. Rørleggervakt 197:!. 
Autorisert Rørleggerforretning - Rørhandel En gros - En detail 
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Luftambulansen redningshelikopter landet på 
fotballbanen ved Skioldhytta i vinter. Det var en 
skiturist som fikk hjertetrøbbel og 
hytteformannen varslet ambulansen via hyttas egen 
mobiltelefon. -Godt vi hadde den telefonen i 
beredskap, sier hytteformann Jan Ulsbøl. 

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 - T~EFF l - 
MED SERUERIHG PR 
SKIOLOHUSET -UELKOMMEN 

- det kjennes / '<1 smaken 


