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STYRETS BERETNING 2001 

Fotballsesongen 2001 er over. Aktiviteten har vært stor og 
involvert flere hundre spillere, ledere og foreldre. Klubben 
har til nå lykkes godt med å skaffe ansvarlige til lagene. 
Totalt sett er årets sportslige resultater meget bra. Vårt A 
lag rykket opp, guttelaget ble nr. 3 i interkretsserien og 87- 
laget ble kretsmestere. Stort sett har alle lagene våre 
kjempet i øvre halvdel av tabellene. Et skår i gleden er ju 

niorlagets nedrykk fra lnterkretsserien. 
Driftsmessig har vi slitt med noe for få spillere på junior og A nivå. Dette har med 
ført en del slitasje på spillere og ledere. Beklagelig, men samtidig har det gitt oss 
en del erfaringer som gjør oss bedre rustet for neste sesong. Vi har også hatt er 
del avgang av spillere. 
Administrativt har vi kommet et skritt videre. Sportslig Utvalg har fungert tilfreds 
stillende og danner et godt grunnlag for å videreutvikle organiseringen av fotbal 
len. For å unngå liknende problemer som nevnt i avsnittet over, er det besluttet å 
samle A og junior i en treningsgruppe med 4 kvalifiserte trenere. 
For at livet ikke bare skal bestå av fotball for den enkelte deltaker, legger vi for 
neste sesong opp ~il et mer fleksibel treningsskjema for den enkelte. Vi håper 
dette skal holde lysten på fotball oppe, og at avgangen utover sommeren blir 
mindre enn det vi har opplevd tidligere. 
Økonomien i klubben er god, men vi merker et økende press. Vi har perioder på 
året med dårlig likviditet. Vi vil imidlertid allerede utpå sommeren neste år være 
gjeldfrie! Det krever mer jobb enn noensinne å skaffe til veie nok midler. Dere vil 
nok oppleve til en del kreativitet fremover med hensyn til å skaffe penger. 
Tar gjerne mot både tips og penger! 
Vi står foran noen store utfordringer. Marienlystprosjektet er en av de. Ny kunst 
gressbane vil uansett gi oss vesentlig bedre treningsforhold. Et annet spørsmål 
er om klubben har sine lokaler der i fremtiden. Dette jobber vi med nå. 
Det administrative i klubben er mer og mer arbeidskrevende. Vi tror tiden nå er 
inne for å ansette et årsverk for å sikre kvaliteten på det administrative arbeidet, ,. 
samt å sikre kontinuitet i arbeidet. 
Utover ovennevnte er det også en stor utfordring å sikre rekrutteringen til lagene, 
både spillere, trenere og ledere. Vi er også for dårlig til å rekruttere dommere. 
Vi bør også få i gang et tilbud for de som ønsker å ta seg en lederutdannelse in 
nen idretten. 
Styret ønsker å takke alle involverte for en kjempeinnsats i sesongen. Dette gjel 
der ikke bare lagene, men også bak apparatet - de som holder huset i orden, de 
som legger forholdene til rette på hytta, samt de som sitter i styrende organer. 

Skiold har nå et meget godt grunnlag å bygge videre på! 

Med vennlig hilsen 
Dagfin Hansen 
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Rapport sesongen 2001 

Nok en sesongen er over. De sportslige resultatene for klub 
ben ble også i år meget bra. 
Et lite tilbakeblikk på hva som har skjedd i sesongen 2001. 
A-laget rykket opp i 3. divisjon. Nå er A-laget tilbake der de 
bør være, og hvor de hører hjemme. 
Juniorlaget rykket dessverre ned fra interkrets. Men noe av 

skylden for dette må vi se på bakgrunn av at A-laget har en veldig lav gjennom 
snittsalder. (ca. 20 år) 
Veldig mange i A-stallen er juniorspillere. Hadde vi stilt med alle juniorene på ju 
niorlaget hadde de nok hevdet seg godt i interkretsserien vil jeg tro. 
1uttelaget kvalifiserte seg for interkretsserien for høstsesongen. Her havnet de 
på en veldig bra 3. plass. 
Småguttlaget (spillere født i 1987) gjennomførte sesongen med glans, og ble til 
slutt kretsmestere. 
Videre nedover i aldersklassene gjorde alle lagene det veldig godt. 
Jeg må bare gratulere alle spillere, trenere, lagledere og foreldre og takk for nok 
et fint år. 
Administrativt har året også vært lærerikt for klubben. Det ble slutt på den gam 
le ordningen med fotballstyrer både for senioravdelingen og junioravdeling. I ste 
det ble dannet et sportslig utvalg. Dette er en veldig god ordning, men vi har nok 
vært litt for lite folk i dette utvalget som kan følge opp alle de sakene som kom 
mer opp her. 
Alle som sitter i dette utvalget har også hatt andre verv i klubben, og mer enn nok 
å gjøre. Derfor må vi nok bare se i øynene at her har vi noe å jobbe videre med. 
Det er forsatt mange ting å ta tak i for at vi skal bli enda bedre. 
Det ble også startet et sportslig utvalg for Ter fotballen. 
Sportslig har vi også vårt å slite med. Antall spillere rundt A- rekrutt og juniorla 
get er noe i snaueste laget. Men, jeg tror vi har lært mye her også. Neste sesong 
ønsker vi å gi et mer differensiert tilbud, slik at kanskje enda flere henger med. 
-l. de aldersbestemte klassene gutt og smågutt ser vi også for oss en liten endring 

or kommende sesonger. Vi bør nok holde aldersgruppene bedre samlet og ikke 
forflytte spillere i så stor grad mellom lagene som vi hittil har gjort. 
Klubben må også i fremtiden sette fokus på vårt engasjement for barn og ung 
dom. 
Det er her vi skal være best. Dette er en stor utfordring for klubben, slik at vi nå 
ikke setter inn alle resurser rundt seniorfotballen. 
Vi må også se på hvordan vi skal bli en enda bedre klubb på den sosiale siden. 

Takker alle for et fint år. Ønsker alle velkommen tilbake neste år. 

mvh 
Sportslig leder SBK Skiold 
Morten Backe 
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RAPPORT FRA A-LAGET 
Etter å ha snublet på målstreken i kampen om opprykk i fjor høst, 
så var målsettingen for A-laget foran årets sesong: OPPRYKK 
TIL 3. DIVISJON. Thomas Backe, Lars Erik Martinsen og Kjetil 
Green var borte fra forrige sesong, men nye lovende unggutter 
banket på døra til A-laget. Arne Marcussen fortsatte som hoved- 

trener og fikk med seg Hroar Nygård i trenerteamet. 
Treningen startet opp i november med treninger inne i Drammenshallen og uten 
dørs på Gulskogen grus frem til romjula og Julecupen. 
Etter nyttår fortsatte vintertreningen på Berskaug. Det ble kjørt minst 4 økter pr. 
uke tilpasset den enkeltes skole- og arbeidssituasjon. Men Berskaug i 10-15 kul 
degrader eller i is, regn, søle og slaps er ikke egnet for fotballtrening. Vi gleder , 
oss til den dagen kommunen har en annen vinterbane å tilby våre fotballspillere. 
Nå ryktes det at kunstgress er på gang flere steder i byen. Det er Drammensfot 
ballens siste sjanse. 
Også i år valgte A-laget å reise til Danmark på treningsleir som den siste finpus 
sen før seriestart. Turen ble vellykket både sportslig og sosialt. Vi følte oss godt 
forberedt når serien startet siste helgen i april. 
Vi serieåpnet mot Hallingdal på kunstgresset på Gol. Alltid en vanskelig kamp, 
men denne gangen gikk det meste vår vei. Vi vant til slutt hele 5-1 og hadde fått 
den starten vi ønsket oss. Vårsesongen totalt sett var godkjent. Vi ble for lette 
mot Hønefoss og tapte 4-2 borte, det eneste tapet før ferien. Ved halvspilt serie 
lå vi på 2. plass (direkte opprykksplass) etter Hønefoss. De eneste lagene som 
kunne true oss var Eiker og Svelvik. 
Høstsesongen startet på verst tenkelige måte. Rødt kort til scoringsmaskinen 
Anders Grøterud etter 4 minutter mot Nordre Sande og tap 0-3. Deretter 0-4 mot 
Hønefoss og vi var ute og kjøre. Men hele gjengen samlet seg mesterlig. Vi had 
de både større bredde i spillergruppa og bedre treningsgrunnlag enn de andre 
lagene. Resten er historie, det ble OPPRYKK. Det ble til slutt 8 poeng ned til 
Svelvik på tredjeplass. Hønefoss var det ingen ting å gjøre med. 
Hva har sesongen lært oss? Jo, vi er meget bra defensivt organisert. Kun 26 
baklengsmål på 22 kamper. Men vi scorer for lite. Vi trenger flere typiske målje- - 
gere på laget. Anders Grøterud scorer halvparten av målene våre og da er vi 
selvsagt sårbare. Her har laget en stor utfordring foran neste sesong. 
En vellykket sesong ligger bak oss. Men vi kan ikke hvile på laurbærene særlig 
lenge. Forberedelsene er allerede i gang foran neste sesong. Med det gode ar 
beidet som gjøres i junioravdelingen har vi et godt utgangspunkt for å lykkes vi 
dere. I tillegg bør utbyggingen av Marienlyst med kunstgressbane og nytt garde 
robeanlegg kunne gi hele fotballen i Skiold et ytterligere løft. 
Opprykket ble behørig feiret med en fest på Skioldhuset etter siste seriekamp. 
Her ble Pål Marcussen av en enstemmig jury kåret til årets spiller. 
Til slutt takk til trenerne Arne og Hroar for et godt samarbeid gjennom sesongen. 
Likeledes til det alltid trofaste støtteapparatet le og Harry Pettersen og Kåre 
Sundberg. Takk også til de foreldrene og øvrige Skioldpatrioter som har stilt opp 
på kamper og støttet oss. 

Sverre Erling Nilsen - Oppmann 
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• Kampstatistikk (seriekamper): 

Navn: Alder: KamR@r: Mål: Målgiv: 
Tom Nilsen 30 18 
Lars Voll Mathiassen 19 5 
Lars Ekeberg 24 17 1 
Terje Solbakken 23 17 1 
Pål Marcussen 18 22 3 
Preben Nilsen 21 13 6 
Fredrik Volden 21 20 4 12 
-_,egard Olsen 24 22 3 6 
Pål Remi Komerud 17 21 2 2 
Ronny Lian 20 5 
Torstein Jahnsen 21 20 4 3 
Dennis Johnsen 20 22 6 5 
Anders Grøterud 29 19 24 4 
Tom Erik Kolek 22 1 
Stian Pettersen 20 12 -2 
Morten ldal 17 14 2 
Petter Hegaard Olsen 20 12 2 
Sean Åsheim 23 4 
Daniel Evju 19 18 3 2 
Harprit Jhooti 18 5 1 
Lars Dragset 23 4 
Jørgen Børsum 19 2 
Marius Backe 17 9 1 
Dan Sharoni 18 7 1 
Per Øivind Dahl 24 1 
Pål Bille 21 3 

_.t.nker Johansen 19 3 
,lexander Jaksland 19 4 
Robin Korir 22 4 1 2 
Anders Solli 17 1 

-- ~ 
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Årsrapport Oldboys + 39 
Her kommer et resyme fra årets sesong. 
Etter endt treningssesong i Drammenshallen startet sesongen 8. 
mai med bortekamp mot DBK som vi vant O - 1. Total har vi spilt 
16 kamper med varierende resultater. Vi endte midt på tabellen - 

som vanlig. 
I år har vi hatt store problemer med å skaffe folk til kampene, noen har måttet 
innse at kroppen ikke lenger fungerer uten trening - dette har resultert i at vi har 
hatt "mange" langtidsskadet. Noen har gitt seg og andre har mistet interessen. 
Av de 18 spillerne som var "klare" ved seriestart var det bare 10 - 12 som avslut 
tet sesongen. 
Takk til Old Boys (såkalt yngre} for hjelpen i slutten av sesongen. 
Pr dags dato er vi 12 mann på listen - det må rekrutteres 5 (trofaste stabile} 
mann til om laget skal spille 11 'er fotball neste år. Om det ikke melder seg flere 
er det ingen annen mulighet enn å melde på 7 mann lag neste år. 
Laget trenger ny oppmann neste sesong, eventuelt ny oppmann og utstyrsans 
varlig. 
Med hilsen JD - eks. oppmann 

Årsrapport Oldboys (yngre) 
Det var en optimistisk gjeng som startet opp i vinter, og som bestemte at Skiold 
skulle stille lag i oldboys igjen etter noen år i "dvale" Vi fikk gjennomført noen 
treninger i Drammenshallen før sesongen startet, men ambisjonene om å ha en 
trening pr. uke i tillegg til kamp gikk fort i vasken. 
Etter hvert viste det seg at det ble nok problemer å stille lag til kamp, men vi 
greide å gjennomføre sesongen selv om vi kanskje ikke kan kalle det med stil, 
tallenes tale er klar: 
18 kamper, 5 seirer, 13 tap, målforskjell: 28-66. 
Når vi stilte med "fullt'' lag spilte vi jevnt med de beste, det viser at vi hadde po- 
tensiale, men det var dessverre veldig sjelden vi hadde "fullt" lag. - 
Problemene med for lite folk skyldes flere ting, langvarige skader på sentrale 
spillere, mange skader underveis i sesongen og noen spillere ga seg midt i se 
songen. 
Takket være en stamme på 6-7 spillere som alltid stilte opp, greide vi og gjen 
nomføre sesongen, men hvis oldboys laget skal overleve trengs det tilgang på 
spillere. Det ryktes at det kan være en del aktuelle spillere i neste generasjon 
oldboys, disse må vi prøve å få tak i. 
Jeg vil benytte anledningen og takke Jens Petter Kjemperud for innsatsen med 
og få "skrapt'' sammen spillere til hver kamp, og samtidig takke de som stilte opp 
slik at vi klarte og gjennomføre sesongen. 

Sportslig hilsen Ove Arnesen 
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Årsrapport JUNIOR 
Vi startet opp treningen medio november under ledelse av Nils 
Arne Hansen og Anders Grøterud. I november og desember fore 
gikk aktivitetene et par ganger i uka, inne i gymsal og i Dram 
menshallen. Fra januar tok utetreningen til oppe på Berskaug og 
antall økter ble økt til 3-4 pr. uke, inkludert treningskamper. 

Vi talte 20 spillere inn i stallen da vi startet sesongforberedelsene, men det viste 
seg etter hver vanskelig å samle flere enn 10-12 til treningene. Ikke sjeldent var 
det færre. 
Resultater i treningskamper: Asker- Skiold 4-2, Asker- Skiold 12-2, Skiold- Vest 
fossen 0-3, Eiker A- Skiold 2-2 
Helgen 13./14. januar ble inne - KM arrangert i Drammenshallen. Vi stilte med to 
19. Det ene laget vant turneringen, mens det andre vant bronsefinalen, etter å 
na tapt for vinnerlaget i semifinalen. Det var nesten rent bord! 
Lørdag 20. januar dro vi til Slagen - hallen for å delta i Tønsberg Blad Cup. Vi 
innledet med seier 1-0 over Runar 2, men med tap 1-0 for både Asker og Hei ble 
det ikke søndagsspill på oss. 
Akropolis Cup ble arrangert av ÅIF i siste del av mars. Lørdagens kamper ga føl 
gende resultater: Skiold - DBK 0-0, Skiold - MIF 1-1, Skiold - Konnerud 0-2. Søn 
dag taper vi 1-0 for Solberg i kvartfinalen. 
Vi deltok også i kvalifisering for JET - turneringen med resultater: Skiold- SIF 2-4, 
Liungen - Skiold 1-1, Skiold - MIF 2-3. 
Resultatene her ga oss plass i NM-spillet, hvor vi tapte 2-1 for Vestfossen i 1. 
runde. 
I påsken dro 17 spillere og 3 ledere til Spania på treningsleir. Det var en drøm for 
frosne fotballspillere å komme på grønt gress tidlig i april. To treningsøkter pr. 
dag i en uke gjorde godt. En treningskamp mot et lokalt lag fra Empuriabrava fikk 
vi også med oss, hvor vi vant 2-1. 
Den 25. april startet lnterkretsserien. Det startet lovende med hyggelige resulta 
ter med bl. a. seire over begge de andre Buskerudlagene. Dette ga oss posisjon 
midt på tabellen og 11 poeng til ferien. Men etter bl.a. "spillerlating" til militære 
~yndigheter ble høstsesongen en lang nedtur. De eneste poengene vi fikk var 

.ter w.o. mot bunnlaget Herkules. Det endte med nedrykk. Etter ferdigspilt serie 
hadde vi hyggelig sammenkomst med pizza på Skioldhuset. 
ÅRETS INNSATSPREMIE ble tildelt Marius Backe. ÅRETS TOPPSCORER ble 
tildelt Jørgen Børsum. 
Følgende spillere har deltatt: Kamran Bashir, Bjørn Kristoffer Ottersen, Pål Remi 
Kornerud, Manu Bhandari, Fredrik Bolsønes, Marius Backe, Dan Sharoni, Harprit 
Jhooti, Jørgen Børsum, Morten ldal, Siamak Nemati, Louis Aasbø, Jon Stryken, 
Anders L. Solli, Lars Woll Mathiassen, Morten Kolek, Kristoffer Backe, Andreas 
Jørgensen, Fredrik Bjørge Johansen, Ole Petter Leite, Erik Øverby, Daniel Evju, 
Henrik A. Stølen, Bjørnar Hansen, Peter Vindel, Pål A. Marcussen, Espen 
Karlsen, Alex. Jaksland, Anker Johansen, Anders Henriksen, Kyrre M. Andersen, 
Tomas Ågren. 

Arne Andersen/oppmann 
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Årsrapport rekrutt 6. div 

Skiold 2 har i år bestått av Juniorer/reserver på a-lag 
og noen av gammel år gang. 
Vi hadde et håp om kjempe i toppen det gjorde vi fram 

til ferien, men høst sesongen ble et mareritt. 
Når det reiste 6-7 juniorer til første gangs tjeneste pluss at A-laget 
mistet noen spillere. Så slet vi hele høsten med spillere til hver 
kamp. 
Vi fikk en høst sesong uten en seier, men som nyopprykket lag så 
holdt vi plassen, i 6. div. - 

Sportslig Hilsen 
Terje Kristoffersen 

SPAR @ 

• FERSKVAREDISK 
• HJEMMELAGD MAT 
• FASTE LAVE PRISER 
e GOD PARKERING 

PRIMA KUNDESERVICE 
~ i < RISTENSEN 

Tlf.: 32 8197 03- HOLMESTRANDSVEIEN 34, 3041 DRAMMEN 
ÅPENT 8.00 - 21.00 (18.00) 
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Årsrapport GUTT 1 

Fotballsesongen 2001 er over, og resultatmessig bør vi absolutt 
være fornøyd, både spillere, trenere og lagleder. 
Forberedelsene til sesongen startet i november 2000 med både 
inne- og utetreninger. Vi var imidlertid ikke fulltallig før i slutten 

av mars fordi noen av gutta drev andre idretter som bandy og håndball. Laget 
fikk 2 nye spillere denne sesongen. Ellers bygget vi på tidligere Skioldgutter. 
Sesongens første store målsetting var å kvalifisere oss for høstens interkretsse 
rie i god Skioldtradisjon. Første delmål på denne veien var innendørs KM. Vi stil 
te med 2 lag i mesterskapet og oppnådde 1. og 3. plass i og med at lagene møt- 

~ te hverandre i semifinalen. 
Laget var også med i en eliteturnering i Elverum på forsommeren. Her deltok 
blant annet flere interkretslag fra Oslo-serien. Vi nådde finalen som riktig nok 
endte med tap. 
Vårens kvalik serie ble tett og spennende. Vi måtte bli blant de 3 beste for at se 
songens første hovedmålsetting skulle innfris. Laget endte på 3. plass etter LJF 
Hønefoss og Mjøndalen, men det skilte fattige 1 poeng mellom de 3 lagene. 
Neste store utfordring var Norway cup i slutten av juli. På tross av noe feriefra 
vær gjorde gutta en respektabel og hederlig innsats. Vi ble utslått i 16. delsfina 
len, paradoksalt nok av Mjøndalen. 
Den siste og kanskje sesongens største utfordring var høstens interkretsserie. 
Målsettingen nå var å bli blant de 4 beste. Vi startet veldig bra og vant de 4 førs 
te kampene, hvorav seieren over Mjøndalen 4-0 smakte ekstra godt. Der etter 
gikk det noe dårligere med 3 strake tap. Siste kampen ble litt ekstra fordi vi lov å 
spille flomlyskamp på Gamle gress mot Pors. Gutta takket for tilliten og vant 
kampen. Dermed endte vi på 3. plass som var bedre enn målsettingen, og som 
det er all grunn til å være tilfreds med. 
Det er ingen tvil om at både laget og den enkelte spiller har utviklet seg og hevet 
kvaliteten betraktelig, både på fotballferdigheter og spilleforståelse gjennom den- 
-.,ne sesongen. Dette er resultatet av systematisk trening og god matching. Vi har 

dessuten avgitt betydelig spillemateriale til juniorlaget, kanskje i meste laget vil 
noen hevde. Det er i så fall ting som bør evalueres etter sesongen. Uansett er 
det en gjeng med usedvanlig flotte representanter for Skiold som det er all grunn 
til å være stolt over. 
Trenere og lagledelse vil takke alle spillere, både de faste og de som har stilt 
opp fra Gutt 2, samt foreldre, foresatte og andre fra heiagjengen for en flott og 
sporty opptreden gjennom hele denne sesongen og ønske lykke til med det vi 
dere fotballiv. 

Sportslig hilsen fra 
Terje, Per og Runar 
som takker for seg 
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Årsrapport 86 

Sportslig ansvarlig: Hovedtrener Erik Iversen og 
assistenttrener Per I. Bråthen 
Støtteapparat: Oppmann Lars A. Vada 

Spillergruppen: Bendik Knutsen-Øy, Lasse Moen, Christoffer Bråthen, Ricky Sohal, 
Morten L Knudsen, Simen Gundersen, Kristoffer Uggerud, Tomas G. Langeteig, Lars 
Henrik Vada, Alexander Martinsen, Marius Bjørge Johansen, Kenneth Jordalen, Lars 
Nestås, Sindre Been (sluttet i sesongen), Erie Ygård (ny fra Glassverket), Hoang Gia Vo 
Duy, Thomas Ågren (overført gutt 85 fra høsten). I tillegg har ytterligere 11 spillere fra 
gutt 85 og 4 spillere fra smågutt 87 spilt kamper for gutt 86. 
Hedersbevisninger: Innsatspremie: Lars Henrik Vada og Christoffer Bråthen. Begrunnet- 
se: De har hatt størst fremmøte på kamp og trening. De har i tillegg gitt l 00 % innsats, 
bidratt sosial og vært lojal i forhold til det sportslige opplegget. Bendik Knutsen-Øy tar 
premie som sesongens toppscorer. 
Sportslig: Laget har prioritert bredde fremfor spissing. Spilletid har blitt fordelt blant gut 
ta på bakgrunn av treningsframmøte og holdninger. Laget har prioritert ferdighetstrening 
opp mot rolle i 4-3-3 system, men har slitt med å få til treninger høyt på funksjonalitets 
skalaen p.g.a. varierende frammøte. Laget har dessverre lidd under varierende trenings 
forhold, som bl.a. hår innebært at man har trent på 7 forskjellige steder (til og med uten 
for kommunen). Målsetningen om å spille 1. divisjon etter endt vårsesong ble ikke opp 
nådd. Laget ledet lenge, men tapte for et Mjøndalen lag som var "toppet" med 85 spillere 
i siste serieomgang, og ble nr 3. Status: 3 seire, I uavgjort, 2 tap, målforskjell 18-15 og 
10 poeng. Høstsesongen ble langt mer oppløftende; 5 seire, 0 uavgjort, 1 tap, målfor 
skjell 30-9, 15 poeng og vinner av sin avdeling. Prestasjoner i cuper har også vært opp 
løftende; seier i innendørs KM, bronse i Liungencup og kvartfinale i Hønefosscup. Topp 
scorer for sesongen (kun serie): Bendik Knutsen-Øy: 13 mål på 12 kamper; snitt på 1,08 
p.r. kamp. 
Sosialt: Laget har under sesongen hatt ca 90 oppmøter til trening og kamp. Støtteappara 
tet, trener og spillere har gått meget godt sammen. Foreldre har vært flinke til å bidra til 
kjøring på kamper, og til dels som et entusiastisk publikum. _. 
Representasion: Morten L Knudsen, Bendik Knutsen-Øy og Lasse Moen har alle deltatt : 
Buskerud Fotballkrets sonegruppe fra januar 2001. Morten og Bendik har sågar blitt tatt 
ut på kretslag. I tillegg har Thomas Ågren og Louis Asebø, begge 86 spillere men knyttet 
til gutt 85 blitt tatt opp i sonegruppen under sesongen. 
Samarbeide: Samarbeide og miljø innad i laget med spillere, ledere og trener har vært 
upåklagelig. Det må imidlertid også fremheves det meget gode samarbeidet med gutt 85. 
Kommunikasjonen har fungert optimalt. Spillere har blitt flyttet mellom lagene på bak 
grunn av behov og matchtilbud, samt at spillere som har fremhevet seg over tid blitt flyt 
tet opp i systemet permanent eller temporært. De to spillergruppene har ofte trent sam 
men, og trenerne har alternert på å lede treningen. I høstsesongen har i tillegg 4 spillere 
fra smågutt 87 :fått prøve seg i kamp, og har klart seg meget bra. 

Per Ivar Bråthen (sign) Lars Vada (sign) Erik Iversen (sign) 
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Jubelsesong for Smågutt 1987 
Det har vært en meget bra gjennomført sesong for smågutt 
1987 - laget. Vi har vært gjennom en 9 mnd lang sesong med 
meget gode trenings og kampresultater. 
Vi har vært en gruppe på 20-25 spillere + 4 ledere totalt gjennom 
sesongen. Et par har sluttet i løpet av året, men mot slutten har vi 

fått et par nye slik at utsiktene for neste år ser bra ut. Sesongen startet opp den 
første uken i januar med 3 ukentlige treninger. 2 ute på grus og I inne i Dram 
menshallen. Fremmøteprosenten i vinter var meget høy og vi hadde stort sett bra 
forhold ute på grusbaner. Treningen inne i Drammenshallen ble brukt til mye tek 
nisk trening samt en del spilløvelser som ledet oss mot KM-innendørs. Her stilte 
vi med 2 lag og vi var ikke snauere enn at vi tok 1. og 2. plass. 
-1 sommer har vi gjennomført 2-3 treninger + kamp pr. uke. Før ferien med bra 

forhold på Marienlyst treningsfelt. Etter ferien måtte vi dra til Glassverkets tre 
ningsfelt p.g.a. ombygging på Marienlyst. Vi har stilt med 2 lag i serien. Ett i 
1. divisjon og ett i 2. divisjon. Det har vært for få spillere til å stille med 2 fulle lag, 
men med meget stor velvilje fra 88- smågutt har vi fått "låne" spillere derfra for å 
få gjennomført kampene på 2. laget. Dermed har alle fått et meget godt kamptil 
bud. 
Vårsesongen: 1. laget: Vårserien ble gjennomført med 7 seire og 2 uavgjort. 
(vant serien) 
2. laget: Litt uheldig vårsesong med 1 seier, 2 uavgjort og 4 tap . Vi beholdt plas 
sen i 2. divisjon 
Høstsesongen: 1. laget: 6 seire og I uavgjort. Dette gjorde at vi vant vår avde 
ling og fikk spille om kretsmesterskapet. Denne kampen ble spilt på Solberg 
kunstgressbane mot vår mangeårige konkurrent Mjøndalen. Vi vant kampen 3-1 
og fikk revansje fra i fjor da Mjøndalen ble kretsmestere. 
2. laget: Bra høstsesong med 3 seire, 2 uavgjort og 2 tap. Vi ble Nr. 5 i avdeling 
en som var meget bra. 
Norway - cup: Vi var med på Norway - cup i sommer. Laget kom ikke til A - 
sluttspillet etter litt utur i gruppespillet. Vi tapte på målforskjellen). Som plaster på 
såret kom vi helt til finalen i B - sluttspillet hvor vi tapte 2-1 for Borre fra Vestfold. 
-.Alle var meget fornøyd med innsatsen. 9 kamper og bare 2 tap. 

Avslutningstur: 12.-1 4. Oktober avsluttet vi sesongen med tur til Sæby i Dan 
mark. Dette ble en meget hyggelig og sosial tur. Vi stilte opp i Sæby - cup med 
20 spillere og delte laget i 2. En omgang hver i alle kampene. På forhånd hadde 
vi ingen ambisjoner om plassering i denne cupen, men gutta ville noe annet. 
Etter 5 knallharde kamper tok vi seierspokalen med oss hjem. 
1987 smågutt har hatt en meget trivelig og vellykket sesong på alle måter. Dette 
er en gjeng med flotte gutter med stor treningsmoral og gode holdninger. Det er 
moro å jobbe med en slik gjeng og håper at alle stiller opp til neste år. 
Trenere på laget har vært: Kristen Kruge, Robert Ørnfjord Larsen og Bjørn Er 
ling Ottersen. Dette er et trenerteam det lukter svidd av og som vil dukke opp 
igjen år etter år. 
Takk for ett fint år/ 
Med vennlig hilsen John Thorud, Oppmann 
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Årsrapport Smågutt 88 

MÅLET ER NÅDD - 
VI HAR ETABLERT OSS i 1. DIVISJON 

Vi startet med å spleise to 7-er lag til ett 11'er lag. Dette har gått meget bra og vi 
har hatt en god sesong sportslig. Vi startet sesongen med den tradisjonsrike 
Skiold cupen i Drammenshallen, hvor vi forsynte oss grovt av pokalene og fikk 
1. og 3. plass. 
Vårsesongen fortsatte med seriekamper og deltakelse i Liungen Cup. Serien ble 
jevn, men vi klarte til slutt å erobre 1. plassen med 15 poeng, som var to poeng 
foran SIF/BIF på 2. plass. 
Høstsesongen startet i slutten av august og ble meget bra for oss, vi var det la 
get som slapp inn færrest mål i serien. Vi endte på annen plass slått med målfor 
skjell av Solberg. Men det viktigste av alt vi har hatt det gøy. Høstens cup ble 
ROS cup, hvor vi fikk med oss 2. plassen. 
Det har vært mange gode prestasjoner og flotte mål, men det har også vært slit 
somt med stoor bane. Vi er så heldige å ha en levende mur i mål, Egil har stått 
fantastisk og har mye av æren for våre gode resultater. I forsvar har vi hatt 
Fredrik, som stopper de fleste og sender gode baller fremover til midten, Arnstein 
med sine gode avklaringer både med ben og hode, Håkon og Tomas har tatt seg 
av hver sin side og gitt mang en motstander noe å tenke på. 
Andre kan benyttes til alt - han har spilt på forsvar, midtbane og spiss plass og 
mang en motstander viker unna når han kommer. 
På midten har Petter regissert og styrt ballen til hissige løpere, noen mål har han 
også gjort helt alene. Bjørn Vidar kom som et friskt pust fra Glassverket, et ar 
beidsjern som har funnet seg godt til rette på midtbanen, Ole Christian har finsle 
pet sin teknikk og har rundet flere motstandere og skuddene kommer som perler 
på en snor. Martin med sin gode teknikk og blikk for spillet har sendt mange lure 
baller fremover til hissige spisser. Kjell Andreas dribler seg gjennom det meste 
og lar seg ikke stoppe før ballen er i mål. Mads er en spiller vi har benyttet på fle- 
re plasser med gode pasninger og raske skudd ble ballene sendt med kurs for - 
mål. 
Måljegere har vi også hatt - Ruben med sitt sikre venstrebein, sender ballen i 
nettet så det suser. U løper og løper til ingen motstandere er å se. Tony løper 
fort og gir seg aldri, ballen skal inn. Ahmet en hissig midtbane og spiss som ikke 
er fornøyd før dommerfløyta markerer mål. Tobias løper etter ballen - mål vil han 
ha og det lar han til slutt. Harald er rask og sulten på mål - det er innsats for alle 
pengene som teller. 
Trenere for sesongen har vært Dag Thorsen og Kjetil Bakken 

- 

Vi takker for innsatsen og gleder oss til neste år. 

Kjell-Arne Reinsbø Lagleder 
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Årsrapport 89-1 

Det startet i år som i fjor på Strømsø skole - 
Det vi la mest vekt på var og ha det gøy med ball og trening på 
en del teknikk. Det virket som det var løsningen å terpe hele tiden 
på ballkontroll og prøve å la spillerne ta et ansvar med ballen i 

stedet for å bare slå en forhastet pasning og tape ballen av den grunn. 
Vi spilte veldig mye five-a-side og ville at støttepasning skulle være et viktig trekk 
i hvordan ballen skulle gå i laget. Dette viste seg å fungere veldig bra. 
Det er faktisk noen slepne teknikere på laget som det skulle vise seg fikk en mor 
som rolle i innledningen av sesongen, noe de satte pris på og mestret med glans 
Jeg tenker selvfølgelig på Skiold cupen. I tillegg til vårt ordinære lag i 89 klassen, 
- stilte vi med et lag i klassen for 88 lag og gjorde tilnærmet nesten rent bord 

Høydepunktet var nok og slå Skiold 88 i semifinalen. Dette var ikke like godt og 
svelge for alle, men så tapte vi også for det andre Skiold laget i finalen da så da 
går vel det opp i opp. Men det som var gøy var at det ikke ble mer en 1-0. det var 
faktisk ganske jevnt. 
Vårsesongen gikk veldig bra men laget gjorde det mye bedre på bortebane en på 
hjemmebane noe som nok skyldes dommeren, men vi vant der også selv om de 
slet mer på Teggern. 
Treningene vi hadde la vi vekt på og begynne og tenke 11 'er i og med at dette 
var siste sesong med syver fotball. Og dette fungerte ve!dig bra, vi spilte ballen 
mer i laget. 
Høstsesongen derimot ble en resultatmessig katastrofe med 8-27 i målforskjell. 
Vi hadde sluttet og score mål. Vi vant to av fem kamper. Vi spilte faktisk jevnt 
med de andre også men målene uteble. Det virket som vi var vaksinert mot og 
score mål. Det skal også sies at de lagene vi møtte etter ferien hadde noen 
gampe spillere i forsvar og vi på 89 er faktisk veldig jevne i størrelsen MYGG! 
små spillere med andre ord noe som også gjorde resultatene slik de ble. 
Teknikken var det ikke noe og si på, men vi avsluttet nesten aldri fra distanse 
noe jeg som trener ville at vi skulle begynne med like godt først som sist. 

_ Ellers avsluttet vi denne sesongen med to treningskamper med 11 'er og guttene 
har vist at dette er fotball de mestrer veldig bra allerede. 
Noen av guttene har jevnlig fått være med laget til Dag Thorsen i 88 noe som jeg 
takker mye for. Dette har vært nyttig læring og god erfaring. 
Da takker vi som trenere i Skiold 89-1 alle spillere, aktive foreldre og maskotten 
vår: broren til Kim· em for en god gjennomført sesong og ønsker alle noen fotball 
frie dager. 
Det blir sikkert ikke lenge før vi setter i gang igjen gutter . 

Vel møtt!! 

Arild og Tom 
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Rapport 89-2 
Nok en fotballsesong er avsluttet og det er tid for å oppsummere 
årets begivenheter. Vi har som i de tidligere sesonger også i år 
benyttet oss av tilbudet med innetrening på Strømsø Skole og i 
Drammenshallen i vintermånedene. Vi kom ikke i gang før etter 
vinterferien og det ble dermed en temmelig lang pause fra fotbal- 

len. Fremmøtet på innetreningene har vært bra og fordi vi har kunnet disponere 
hele gymsalen har det vært mulig å drive med litt systematisk trening med kvalitet. 
På innetreningene har vi vektlagt en del elementær teknisk ferdighetstrening som 
pasninger, demping og hodespill. I tillegg har det blitt en del five a side og skyte 
trening. 
Etter at Teglverkstomta tørket opp flyttet vi treningene dit og det ble i gjennomsnitt-. 
en trening pr uke. Her ble det anledning til å spille på større bane og vi lagt spesi 
ell vekt på å få til samspillet i laget. Vi har derfor brukt mye av spilletiden på tre 
ningene til å spille fotball med kun 3 ballberøringer som en begrensning. I tillegg 
har vi brukt mye tid på pasningsspill og skuddtrening. All løpetrening og tempo 
øvelser har foregått med ball. 
Vi har deltatt i to utendørs cup'er, Åssiden før ferien og Solberg/Kiwi etter ferien. 
I begge cupene spilte laget glimrende. I Åssiden cup vant vi alle våre 4 kamper i 
med en utrolig målforskjell på 27-1 på en effektiv spilletid på 60 min. Vi fulgte opp 
med 3 flotte seire i Solberg cup. I sistnevnte var nok seieren over SIF spesielt im 
ponerende. 
Før ferien spilte vi 6 seriekamper og vant alle kampene med tildels store sifre. 
Spesielt kampen mot Konnerud var en skikkelig thriller hvor vi tilslutt halte i land 
en seier på 11-9. Konnerud er et lag vi alltid har spilt jevnt med og vi har faktisk 
vunnet begge vi har spilt mot dem ute. 
Etter ferien spilte vi 5 kamper og her ble det 3 seire, 1 uavgjort og ett tap. 
Vi spilte uavgjort mot Skoger i en veldig spennende kamp hvor vi ledet 5-1 for så 
å sovne bort og la Skoger komme tilbake og utligne til 5-5, en veldig spennende 
og underholdende kamp. Vi tapte for ROS som den dagen var klart bedre enn 
oss. Sesongen under ett har vært imponerende bra og alle guttene har utviklet 
seg veldig positivt, men det som kanskje har vært vår styrke har nok vært at vi ha• 
hatt en stall med 12 like dyktige spillere. De fleste av dem kan også spille på de 
fleste plasser på laget. 
Neste sesong går vi over til 11-fotball og det som pt bekymrer oss er at vi trenger 
3-4 nye spillere for å ha en tilstrekkelig bredde i spillerstallen. · 
Sesongen ble behørig avsluttet med en bowlingturnering og hamburgere samt en 
kort evaluering av store og små begivenheter fra årets sesong. 
Følende spillere har deltatt: Ehran Almaz, Øsgur Aydin, Hakan Can Ekiz, Mats 
Horgen, Espen Johansen, Truong Nhat Le, Besart Makiqi, Jens Munkejord, 
Michael Osei, Sindre Rich, Harald Ekeland Skatvedt, Mats Haugjord Sørsdal. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle spillerne for en kjempeinnsats i årets 
sesong, samt Runar Johansen og Odd Vidar Skatvedt for all god hjelp til trening 
og lagledelse. Vel møtt til en ny sesong! 

Tom Munkejord, Lagleder 
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Årsrapport 90-1 

Spillere 2001: Arian Tabaku, Mats Narverud, Lars Miller, 
Svein Olav Arntzen, Tobias Lunde Eriksen, 
Stian Mørkasild, Simen-Didrik Naustvik, Thomas Sollie, 
Amahl Pellegrino, Kristian Bakken. 

Aret startet med ny trener og ny lagleder med innetrening på Strømsø 
ungdomskole. På alle treningene har det vært godt frammøte. Vårens se 
riekamper, i alt 7 kamper, ble fordelt med 4 tap og 3 kamper vunnet. Et 
ter vel overstått sommerferie startet vi høstens seriekamper 20 august 

+-not Berger 11. Guttene var utrent etter ferien, men gav alt på banen og 
rikk inn 20 mål. I seiersrusen glemte vi alle at de skulle tøye ut etter kam 
pen. Resultatet viste seg neste dag.! Ganske utkjørt og med et underlig 
ganglag. I de neste 4 kampene hadde Skiold-guttene bare ett tap. 
Vi fikk med oss på Skiold-cupen på våren og Solberg Kiwi-cupen på 
høsten. 
Den 27 september feiret serieavslutning sammen med Skiold 90-2 på 
Skioldhuset. 
Nå i høst og gjennom vinteren skal vi trene inne på Brandengen skole. Vi 
håper på flere spillere på guttelaget før 2002 sesongen starter til våren. 
Alle guttene har satt stor pris på invitasjonene til å se U-landslaget på Ma 
rienlyst. 

Vennlig hilsen 
Trener: Rasim Tabaku 
Lagleder: lngrid-J. Aandahl 

~ Husk! 
0 

Arsmøte/fotball 
på Skioldhuset 

mandag 26. november 
kl. 19.00 
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Årsrapport 90 - 2 

Lillegutt '90 har bestått av 2 lag og hvor Skiold 90-2 er gutter som sok 
ner til Danvik og Gulskogen skole. Skiold 90-2 har bestått av 11 gutter 
med unntak av de siste kampene hvor en gutt fra 91-klassen også har 
deltatt. 

Treningen startet med innetrening på Strømsø skole. Til å begynne med trente vi sammen 
med 90-1 laget, men på grunn av at vi fikk tildelt bare halve hallen valgte vi fort forskjel 
lige treningstider. 
Deltakelsen for trening og kamper har vært gjennomgående bra med unntak av de siste 
kampene på høsten hvor det ble mange kollisjoner med andre aktiviteter. I to kamper var 
motstanderne så sporty at vi fikk låne en spiller av de for å kunne stille fullt lag. 
Laget har hatt fast trening hver torsdag med unntak av treningsfri i juli og fram til sko 
lestart i august. 
Vi har deltatt i kretsens serie med 13 kamper. I tillegg har vi deltatt i 5 cuper, som startet 
som vanlig med Skioldcup, deretter IBK-cup på Årbogen, Gressbanecup på Konnerud, 
KIWI Solberg cup og til slutt Drafn høstcup. 
Nå som guttene har blitt 11 år og gått over i lilleguttklassen blir kampene spilt i to om 
ganger å 30 minutter. Dette var noe uvant, og spesielt de gangene vi har hatt problem 
med å stille lag har kondis og konsentrasjonen i noen tilfeller sviktet litt i 2. omgang. 
Resultatene har vært gjennomgående bra gjennom hele sesongen. Når laget spiller disipli 
nerte bakover er det få eller ingen lag som slår oss, for framover er vi alle motstandernes 
skrekk med mange scorede mål. I flere kamper, når Skiold 90-maskineriet for alvor har 
satt i gang og male motstanderne i senk, har det vært en fornøyelse å være til stede. 
Raske raid, nydelige pasninger med klare adresser, veggspill og goal. Flere av målene har 
vært rene perler, langskudd i krysset. I et annet tilfellet gikk ballen innom 2 Skiold-hoder 
før den ble nikket i goalen. 
Og på høsten fikk vi også "bølgen" av stolte foreldre. 
Skiold 90-2 er et lag med masse humor og hvor gleden ved spillet fremdeles er en viktig 
del. Også i år har vi fokusert på at alle skal få spille like mye, og at guttene skal rullere på 
de forskjellige plassene på Jaget. Trenergruppa er av den klare formening at spillerne i 
løpet av sesongen har fått en økt forståelse for nødvendigheten og viktigheten av hver 
plass på laget. Det er likevel alltid en utfordring at 80 % av guttene vil være angriper. 
Et viktig forhold som det må jobbes med i vintersesongen er kondis, mye kondis. 

Årets sesong ble markert med en enkel avslutning på Skioldhuset sammen med foreldre 
og søsken. Bilde for flott innsats ble delt ut til guttene. 

Takk for i år. 
Vi i trenergruppa gleder oss til en ny sesong ! 

- 

Stig Neteland Jan Sletten Gunnar Blikstad 
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ÅRSRAPPORT FOR 91, GRØNT LAG 
Fotballsesongen 99 startet opp med første trening på "Teggern" i 
mai. Det er meget bra fremmøte på treningene både inne og ute. 
Grønt lag består av 11 spillere som alltid stiller opp til kamp og 
trening, vi samarbeider tett med rødt lag og hele 91 laget er en 
sammensveiset gjeng. Grønt lag har spilt totalt 27 kamper, hvor 

gutta har 17 seire, 3 uavgjort og 8 tap. Målforskjellen havnet på herlige 75 score 
de mål og 28 mål ble sluppet inn. lagets største seier ble 11-0 mot Åssiden og 
det største tapet ble 0-3 mot Mjøndalen. Ellers så har vi deltatt i 5 flotte cup ar 
rangementer, Skiold cup, Birkebeiner cup, ROS cup, Åssiden cup og Solberg 
cup. Med imponerende innsats gjennom mange kamper, fra både spillere og for- 
-,ldre. 

De som har vært med på grønt lag er følgende spillere : Bak fra venstre Sondre 
-.<elly" Kittelsen, Eirik "Baresi" Bolsø, Vetle "Fowler" Knutsen Øy, Henrik "Drillo" 
Lind, Torbjørn "Zidane" Storlien, foran fra venstre: Pershraw "Owen" Ahmadi, 
Martin "Mc Allister'' Halvorsen, Alexander "Del Piero" Rebo, Mortada Al "Butt" Ali 
og keeper Fredrik "Carlos" Grensbråthen. 
Ikke tilstede på bildet Kenneth "Viduka" Skogly og David " Bowyer'' Schøne. 

Mange har gjort store fremskritt dette året. Neste år skal vi trene mer på sam 
spill, pasninger og teknikk. Har også i år prøvd bevist og benytte de fleste på for 
skjellige plasser på banen, men mange begynner nå å finne seg til rette i enkelte 
posisjoner. Kampropet sitter fortsatt. Med andre ord en flott gjeng å jobbe med. 
Vil informere om at det befinner seg 23 kampreferater fra grønt lag, på hjemmesi 
den til Skiold. Dette håper jeg de fleste tar seg tid til å se på. 
Takker for hjelpen til alle referenter. 

Med sportslig hl/sen Torgeir "O'Leary" Lind 
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Årsrapport fra 91 - Rødt lag 
Rødt lag har hele sesongen trent sammen med de "grønne" på Teg 
ger'n. Skiold Rød har på papiret i år bestått av l l spillere, men stort sett 
har vi vært ni spillere, kanskje ti, men noen ganger åtte som har spilt 
kamper. Ikke det helt store antall innbyttere, men desto mer samspilt de 
som har deltatt. Årets seriespill ga svært gode resultater. Vi har spilt 12 

seriekamper før og etter sommerferien. Vi vant ni av dem og tapte bare tre. I målproto 
kollene står vi oppført med 56 scoringer i løpet av disse kampene. Vi slapp inn 27. 
For øvrig har vi deltatt på de samme cupene som Grønt lag, men scoringsstatistikken her 
fra har blitt borte på veien ... 

- 

Disse har spilt på Skiold Rød i denne sesongen: 
Foran fra venstre: Ida Kransberg, Murad Jamal, Sondre Bulie, Gard Fossum. 
Bak fra venstre: Knut Andre Hardang, Kristoffer Robin Lie, Anders Lilleberg, 
Gøkan Ekitz, Oy Ayuba. Ikke med på bildet: Guni/la Thorud, Lars Petter Eggen. 

Spillerne på Skiold Rød har denne sesongen utviklet egne ferdigheter, men tyde 
lig vist også økt forståelse for spillet og dets muligheter. Pasningsspillet har løs 
net, overblikket hos mange er veldig godt og presisjonsnivået enkelte ganger 
nesten overraskende høyt. Noen av målene som er scoret denne sesongen har 
kommet etter både veggspill, gjennombruddspasninger og lekre løpeballer. 
Flere av spillerne trikser og spiller fotball i hvert ledige øyeblikk. Det gir resultater 
og følsomme føtter velegnet for frispark ala Beckham. 
Det har vært en nervøs trener som har fulgt oppgjørene fra sidelinjen, men jeg 
må ærlig innrømme at jeg er stolt over dere spillere og prestasjonene deres. 
Neste år skal vi trene mer på samspill, pasninger og teknikk. Og vi skal bli enda 
tryggere på hverandre på banen slik at vi kan spille de perfekte pasningene til 
medspillere med gull i foten og mål i øya. Det gleder jeg meg til. 
Fotballhilsen fra trener'n Eivind Bulie 
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Årsrapport 92 

Nok en glimrende innsats av Skiolds 92-gutter som siste sesong 
dessverre fikk oppleve at trener Terje Kristiansen ble alvorlig syk, 
og oppmannen måtte ta midlertidig over roret. Terje kjempet seg 

tilbake, og har i løpet av høstsesongen vært på de fleste av guttas kamper. 
Det har vært et utrolig bra oppmøte av både spillere og foreldre, og selv på tre 
ninger med både motvind og øsende regn er vi nesten alltid fulltallige. I serien 
ble det mange seire, og noen tap, og både i Assidencup og Skioldcup på vårpar 
ten bet Skiold 92 veldig godt fra seg. Drafn cupen ble dessverre avlyst på grunn 
av for mye overvann på banene. 
- Ellers er noe av det mest gledelig foreldrene innsats. En engasjert far ble til og 

med observert syngende og heiende med sydvest under den siste treningen da 
himmelen åpnet seg på Teggern. Og ikke minst fortjener foreldregruppa, som 
satte i gang salg av vafler, kaker, brus og kaffe på Skiolds to hjemmekamper på 
Teggerns, en stor applaus. 
En imponerende sum ble tjent inn til et sparefond som skal brukes til en cup i 
Danmark eller et annet sted med sol og grønne sletter. Sesongen avsluttes for 
øvrig med badetur til Furumo 

Disse var med å spilte sist sesong: 
Morten Bakken, Tobias Aasprong Brekke, Mikkel H. Ersdal, Thorbjørn K. Gylder, 
Jasin Karagul, Andreas Raakjær Kristiansen, Jørgen Kverndal Olsen, Henrik L. 
Reinertsen, Eirik Skauge, Durmusali Kirici, Jostein Prytz, Adnane Zariah 

Så takk for innsatsen, Skiold-gutter og foreldre. 

Vikarierende trener 
Per-Jan Brekke 

- Husk! 
Årsmøte/fotball 
på Skioldhuset 

mandag 26. november 
kl. 19.00 
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Skiold 90 - 2 - Gutta som gir 100 % 

Fra venstre: Aram Merge, Daniel Bela Enzinger, Tobias S Svendsen, 
Alexander Davø, Kjetil Sletten Hansen. 
Foran fra venstre: Carl Fredrik Reinertsen, Martin Blikstad, Jørgen Brath, 
Emil Foss Skavlem, Andreas Neteland. 
Helt foran: Henrik Sivesind Oppdal. - 
OBS! 
Hva bør en lags rapport inneholde? 

• Summering av sesongen, ikke for detaljert ca. en side A5 format. 
• Spillerstall med målscore og eventuelt antall spilte kamper. 
• Lagbilde m/navn. 
• Lagledere og trener(e). 

På forhånd takk! Red. 
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Jubelgutta: Skiold '87 Kretsmestere 2001 
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Foran en ny sesong i 3. divisjon i 2002 - kan det være på 
plass med å minne om Torkel Knudsen sine erfaringer etter 
nedrykket i 1996: 

Skiolds A-lag 3 div 1996 
Målsettingen for Skiolds A-lag ble ikke innfridd i 1996 se 

songen. A-laget hadde målsetting om å bli bedre enn den 8. plassen laget 
fikk i fjor. og det gikk ikke. 
A-laget har hatt en sesong som har vært meget tung. I de 4 (! ! ! ! ! ! ! !) 
kampene vi tok poeng i, hadde vi omtrent fullt lag, og det viser igjen at la 
get hadde potensiale til å klare de mål vi hadde satt oss. Hva er så årsa 
ken at vi ikke klarte de mål vi hadde satt oss for sesongen ? Jeg skal prø 
ve kort å komme inn på noen av årsakene her: 

• Mange sentrale spillere skadet igjennom hele sesongen. 
• Spillere som ikke var sin oppgave voksen og bare forsvant fra klubben 

under sesongen. 
• Pga skader, uerfarent lag, med mange spillere uten erfaring fra senior- 
fotball tidligere. 

• Ikke samme laget i to kamper etter hverandre. 
• Mangel på en eller flere som kunne omsette alle sjansene til mål. 

Er så nedrykk en katastrofe for klubben ? Nei, mener jeg, klubben har en 
ettervekst som er blitt meget god etter flere år med satsing i junioravde 
lingen. Skiold har flere gode lag nedover i systemet og selv om noen av 
de yngre velger andre klubber underveis, blir de fleste spillere som klub 
ben får nyte godt av i seniorsammenheng i mange år fremover. Klubben 
er inne i et generasjonsskifte og i løpet av en treårsperiode bør vel klub- 
ben være i 3 div igjen. Dessuten bør Skiold være attraktive på __ 
seniorsiden med gode treningsforhold både sommer og vinter, meget goc. 
kampbane fremover i Marienlyst gamle, ordnet forhold i styre og stell og · 
et meget godt miljø blant spillerne i seniorgruppa. 
Jeg skal ha et fri år neste år og skal dermed ikke fungere som trener i 
Skiold. Jeg vil takke klubben for fem fine år. De fem årene har vært lære 
rik for meg som trener. Dessuten har jeg likt meg veldig godt i klubben. 
med godt miljø, gode ledere og Skiold har for alltid fått en plass i hjertet 
mitt. 
Sportslig hilsen 

T orke I Knudsen A- lagstrener ( 1996) 
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Årsrapport 93 

Sesongen 2001 har bestått av inne trening på Strømsø Skole om 
vinteren Tegleverkstomta om sommeren. 
Vi har i hele år hvert en stabil gjeng på 22-23 unge gutter. 
I år delte vi i 2-lag i serie og cuper, men alle treningene hadde vi 

sammen. 
Vi spilte til sammen 12 seriekamper 2 tap og 2 uavgjorte kamper. 
Vi deltok i 3 cuper hvor vi spilte til sammen 32 kamper. 
29 seire I tap og en uavgjort. 
Til tross for våre første tap har guttene vist en stor framgang. 

_Qet har hvert en bra gjeng og ha med og de har hvert flinke møte på treninger 
,g kamper. 

Årets av avslutnings tur hadde vi på Skiold hytta hvor nesten alle møtte. 

Disse spillere har hvert med 

Hans Magne Andersen, Ugur Alpay Cenar, Sondre Færgestad, Kristoffer Han 
sen, 
Robin Jordalen, Sigurd Kittelen, Eirik Hope Knutsen, Benjamin Krans, Anders 
Kristoffersen, 
Fredrik Kruge, Ola Eriksen Lien, Ola Nanor, Mawuli Nanor, Magnus Neteland, 
Joachim Rokke, 
Eirik Ulsbøl, Torbjørn Hofstad Dahl, Sondre Gustavsen, Lauritz Madsen, Mats 
Johannsen, Morten Helgerud 
Kjetil Andre Akselson Mustafa. 

Vi takker foreldre og spillere for en fin sesong 
Rune Hansen Ottar Jordalen Terje Kristoffersen 

Se Skiolds A - lag i aksjon, under 
Julecupen 2001! 

torsdag 27. og fredag 28. 
desember 

i Drammenshallen fra kl. 17 .00 
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Årsrapport 94 

En vilter og morsom gruppe med 6 åringer startet med tre 
ning inne på Brandengen skole. Vi var 24 spillere på det 
meste. I desember og januar gikk vi på skøyter på Marien- 
lyst, i februar startet vi med innetrening på Strømsø skole. 

Vi var plutselig bare 9 spillere, men når det nærmet seg mai måned, kom 
det til noen flere, slik at vi ble en gruppe på 15 spillere. En stabil gruppe 
som har holdt sammen helt avslutningen på Skioldhuset. 
Vi har deltatt i Skiolds innendørscup og i aktivitetserien til Buskerud fot 
ballkrets. Vi har vunnet mange, tapt noen og spilt en uavgjort kamp. Vi 
har i inneværende sesong lagt vekt på at alle skal trives i Skiold og spille 
mest mulig og ha det gøy. 

- 

- 
Følgende spillere har spilt: 
Steffen Gulliksen, Mads Guttormsen, Jørgen Hebekk, Andreas Hoel, Es 
pen Evje Borgersen, Markus Myrvold, Tobias Rebo, Birksander Dahlby 
Løkka, Sondre Lind, Van Due Pham, Adrian Tandberg, Gustav Myhre, 
Alexander Hammer, Jørgen Liland, Njård Guttormsen, Herman Olufsen 
Jordheim og Oguzahan Yavus. 

Takk for i år! 

Arnulf Hoel, Geir Guttormsen, Terje Borgersen og Atle Hebekk 
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RAPPORT FRA "DE MINSTE": 

Nok en fotballsesong er over også for Ter fotballen. 
Alle lagene her har fungert bra og det har støtteappa 
ratet rundt hvert lag æren av. 
Jeg ønsker å benytte denne anledningen til å takke 

hver og en av trenerne og oppmenn i 7'er fotballen for den kjempe 
jobben dere har gjort og for et godt og hyggelig samarbeid vi har 
hatt det siste året. 
Applaus til dere!! -, 
Vi har også i høst hatt fotballskole på Teggern. Vi startet opp ons 
dag 29. august med strålende sol og mange fornøyde unger. 
Alle fikk fotball og T-skjorte og værgudene var med oss nesten 
hele september måned. Vi hadde kun en onsdag med skikkelig 
regnvær. 
Avslutningen på Skioldhuset siste søndag i september var kjempe 
vellykket. Vi fikk nesten problemer med plassen i 3.etg. og både 
foreldre og barn var veldig fornøyde. 
37 nye Skioldspillere har fotballskolen rekruttert i høst, 12 av disse 
er født i -94, så de trener i dag med -94 klassen. 
Vi har en fin gruppe -95 spillere, 24 stykker jevnt fordelt mellom 
Brandengen og Danvik/Gulskogen-området. Aktivitetstilbud for dis 
se forventes å være på plass etter årsmøte i fotball. 

En stor takk til dere 
--om hjalp til og fikk 
fotballskolen til å bli 
en suksess også i 
år!! 

Inger Valdal 
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"Csrn du er sofagris, aktiv idretts 
utøver eller student og lesehest ... ·~ 

Filni er best på kino! 

~12345 

Nå har vi 
forsøkt alt .. ! 

.•• og det eneste 
som var mulig d 
forbedre, var ,Ugi:i 
Kiep ''Kinokortet"! 
det er - enklere 

- rirneiigere 
- mer fleksibelt 
- f1tnksjo11e/t 
- pers onlig 

Drammen ll..._oarafer 
KinotlontOl'et 

Enge,.. t - 3008 Dritmm..,. 

Eltek Fire & Safety AS 
Postboks 3514, 3007 Drammen 
Tlf. 32 24 48 00. Fax 32 24 48 0 I 
E-mail: fire.safety@eltek.no 
Internett: http://www.eltek.no 
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Skiold på museet! 
Det hørtes skremmende uti Men det er det ikke, så langt ifra, 
det er heller litt gøy at Skiold også er representert i en utstilling 
ved Drammens Museum som skal dreie seg om hele Drammen. 
Gamle og nye tider - Skiold skal stille med bandyutstyr fra "gamle" 
dager i en egen del av selve utstilling som skal handle 

Hjørne'tj om sportsbyen Drammen. 
' Utstillingen åpnet i slutten av mars og til utstillingen burde Skiold- 
medlemmer komme, det er fin PR for Skiold, klubben på Strømsø! 

Damegruppe? 
På et møte i Skiold dukket det opp en tanke om at Skiold kanskje igjen burde få 
- n damegruppe, slik klubben en gang hadde. Den gang damegruppen var popu 
lære og damene tro til der hvor hjelp trengtes. 
Og det var med de tankene i bakhodet på vedkommende forslaget ble kastet 
fram. 
Si den mening om denne saken til Skioldavisa. 

Burde de unge f;J si hva de mener? 
Blir de helt unge hørt? Burde de ikke få si hva de mener, men kanskje ikke tør, 
sånn "direkte". 
Kanskje det hadde vært en ide med en spalte for de helt unge i Skioldavisa? 
Eller hva mener du? 

Museum p;J Skioldhuset? 
Det er rom for det, et lite museum på Skioldhuset for å fortelle og bevare klub 
bens historie gjennom godt og vel 90 år. 
Materiellet og bilder har klubben nok av som er interessante, og hvorfor ikke gjø 
re det, skape et museum som forteller klubbens historie. 

lvarR - Husk! 
Årsmøte/fotbal I 
på Skioldhuset 

mandag 26. november 
kl. 19.00 
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Skioldhuset 

3. etasje: 40 plasser - Møterom: 25 plasser 
Ring Jorunn Gulliksen på tlf.: 32 83 07 69 
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FYRINGSOLJE 

:, 
Shell Ol,esenler 

ROAR LUND A/5 

• FYRINGSOLJE 
• PARAFIN 
• DIESEL 
• SMØREOLJE 
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AASS BRYGGERI 
Norges Eldste 

3. etasje: 40 plasser - Møterom: 25 plasser 
Ring Jorunn Gulliksen på tlf.: 32 83 07 69 
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For sikkerhets skyld! 

Spør din lokale samarbeidspartner 

Tlf.: 32 26 54 00 
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IKKE LA HVEM SOM HELST SELGE 

EIENDOMMEN DIN - 

EIENDOMSMEGLING ER ET 

KOMPLISERT FAG - 

••• Eiendomsmegler 

li DAHLÆS 
STATSAUT. EIENDOMSMEGLERE MNEF 

Postboks 1399, N-3001 Drammen 
Tlf.: 32 21 96 00 
Fax: 32 21 96 01 
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Ikke noe tjafs 
Bare Bensin - Billigere 

På JET bensinstasjoner finner du bare et produkt. Bensin. Billig Bensin. 
Vi har alltid kvalitetsbensin til lave priser. Som det 
første selskapet i Norge har JET også &?el LJ.S-c9~ 
innført tilbakeføring av bensindamp. ~ <~~ 
Benytter du våre stasjoner holder du 'L.Lf. 
bensinutgiftene nede. Du trenger ikke --, 
enger jakte etter rabatter, eller samle .. 
onuspoenq. JET diskriminerer ingen - 

lik pris for alle. Prisen er uavhengig av 
hvilken betalingsform du benytter: kontanter, bankkort eller 
JET- kundekort . 

Velkommen til JET bensinstasjoner, Du også. 

GRØNT TLF.NR.: 800 32 020-www.jet.no 
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THvdro ,exaco 

Hydro Texaco Rundtom 
STRØMSØ TRAFIKKSENTER AS. 

Bj. Bjørnsonsgt. 130. 
3041 Drammen 

Tlf.: 32 81 70 70 

Døgnåpent 

• Bygningsartikler 
• Jernvarer - verktøy 
-Trelast 
• Maling 
• Verneutstyr 

Apent man ons fre 7-17 tors 7-19 lor 9-14 

Ingv. Ludvigsensgt. 20, Åssiden, 3007 Drammen 
Tlf. 32 82 53 70 

34 



· leCenae leveranCør av b~ggevarer i Drammensregionen 

-BYGGEVARER-TRELAST- 
- VERKTØY - MALING - 

BYGGER~N 
--BYGGCO- 
Syretårnet 2, Gulskogen, 3048 Drammen 

Tlf. 32 21 84 30 - Fax 32 21 84 40 
Åpningstider: 

Hverdag: 07.00 - 17.00 
Torsdag: 07.00 - 19.00 
Lørdag: 09.00 - 14.00 

- du kan stole på fagfolk - 

Landfalløya Bragernes 

~ Strømsø 
BYGGER'N Gulskogen 

senter 
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FOTBALL 
REISER 

Telefon 
69 89 24 44 

!,, •• .,,,.. 
'\ 1 

: RGF~ 
··0~01:<" 

:,.i øsr" t~ + ot~ 
REISEBYRA A/S 

Telefax 
69 89 28 07 

•••••• JATA 
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Ta Kalsvogna dit 
toget ikke går 

Knut Olav Kals 

Ring: 92 41 74 00 
Fax: 32 84 56 61 
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VEST 
midt i byen 

Rådhusgata 2, 3016 Drammen 
Telefon: 32 21 30 00 telefax: 32 21 30 01 

ÅPNINGSTIDER: 

09.00 - 20.00 (18) 

PARKERING: 

600 P-plasser 
Gangbro fra P-huset 
P-kjeller i Torget Vest 

- 
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Hverdag 
en viktig sportsdag i 

- Df•BB 
DISTRIKTETS STØRSTE SPORTSAVIS 

- 
Are Christoffersen 

Aut. rådgiver i glass 

Glassmester Christoffersen AS 

Nedre Storgate 35, 3015 Drammen 
Tlf.: 32 83 49 72 - Faks: 32 83 60 01 

Døgnvakt: 32 80 09 09 - Mobil: 9115 49 24 

E-post: achristo@c2i.net 
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C 
Returadr.: Ski & Ballklubben Skiold, Boks 78, 3001 Drammen 

- 
Besøk City Pizza p6 nettet: www.cltyplzza.no 

IB'V'ENS NO. 1 ! 

Pizza meny 
1. Skinke, paprika, champignon, ost 95,- 130,- 
2. Salami, champignon, paprika, løk, ost 95,- 130,- 
3. Bacon, løk, paprika, mais, champignon 95,- 130,- 
4. Kjøttboller, champignon, paprika, ost 95,- 130,- 
5. Pepperoni, ananas, ost 95 - 130,- 
6. Vegetarianeren: 
Paprika, løk, purre, ananas, champignon, mais, oliven, ost 95,- 130,- 

7. Tacokjøttdeig, løk, paprika, jalopeno 95,- 130,- 
8. Krydderkjøttdeig, paprika, ananas, purre, ost 95,- 130,- 
9. Biff, bernaise, løk, champignon, ost 95,- 130,- 
10. Krydret biffkjøtt, løk, oliven, champignon, ost 95,- 130,- 
11. CitySpesial: Biff, chilisaus,purre,paprika, ost 95,- 130,- - 
12. Pepperoni, chilisaus, purre, ost 95,- 140,- 
13. Biff, skinke, bacon, kjøttboller, champignon, ost 95,- 140,- 
14. Kebab, kebabsaus, purre, mais 105, - .. 140, - 
15. Marinert biff, løk, champignon, paprika ., 95,- 140,- 

Det kan bestilles en halv av to typer 
For eksempel en halv av nr. 2 og en halv av nr. 5 
Dette koster bare kr. l 0,- i tillegg til vanlig pris. 

• innen 60 minutter t 


