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ÅRET 2002 
Året 2002 har vært et begivenhetsrikt 

Vedtaket om salg av 

1 er solgt og vi flytter ut neste 

år på Marienlyst. 

seg etter hvert å bli umulig 
benytte. Vi jobber i 

Planen er at klubben skal flytte inn 

klubben, og at vi 
de fleste trene og spille 
aktiviteten når man kan 

dette skal blåse nytt liv i bandyen i 

stil. Sportslig har året vært 
etter seier over IBK i finalen. A-laget 
Dette lover bra for fremtiden. Klubben 

Nesten 150 lag deltok og 

Igjen var dette et 
fremragende måte. 

meldinger. 
I 11 fotballen har 

nevnt med flotte 

at 

Juniorlaget 
komme ende et hakk 
Klubben hadde i 
mens 

lere, foreldre og 

TAKK også til alle 
Ønsker samtidig 

annonsører som støtter oss 

til 

s 
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9 ÅRS-LAG S 0 D 2002 

Et smar s ed begynne 
ni 

:man, 4 
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D 2002 

som har lyst til å spille fotball. 
i høst på Marienlyst kunstgress. 

vil trene mer og det vil det bli 
vi har spilt kamper 

som deltok gjennomførte, 

og høst - Drafn cup, 

til Skiold hytta. 
for kjempegod 

kamper har vi tre tap, to 

sterk foreldre gruppe har 

Kristen Kruge og Rune Hansen. 

PLANLEGGING 

Hent vår katalog med 
meget gunstige priser 
til klubbleverense av 

merkevarer. 

FORDELAKTIG 
INNKJØP 

Vi har større utvalg 
enn de fleste 

Prøv oss du også' 

Jogg innom: 

66, 3001 DRAMMEN 
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11 RS~LAGET SKIOL D 2002 
solid innsats på banen 

til å fylle to lag, men den 

en lidenskapelig og altopp- 
løsninger har mange ganger var 

pasninger og gjennombrudd 

øyeblikk er det som om Jon Blund 
men har fortsatt forbe 

av dem, tapte fire og 
som bor i Skiold Rød. 

dommeravgjørelser, 

motstanderen. spilte alle for 
hentes frem igjen foran neste 

trent sammen med kame- 

det vært rundt ivrige 
for Skiold!. Men det er 

på trenersiden. 

på en sosial profil der 
gamle at 

alvor oo sluttsifre skal 

sistnevnte på sidelinjen 

inn som trener 

fotballhilsen Eivind 

n 
~ ~ g1vn1ng 

$ ~ rvrung 

7 - 26 50 14 15 
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11 ÅRS-LAG SKI GRØNN 

trenere: 

ILLE 
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12 ÅRS-LAG SKIOLD UNITED 2002 

Lillegutt '90 bestod før 

Skiold gutter som sokner til 
av 2 er gutter som 

Etter 
skole, og 

oppløses og 

august fikk vi derfor tre nye 

til 

på 
har 

Deltakelsen på 

12 I tillegg har vi 

som deltar noe 
har hele vinteren 

av noen som driver 
fram til skolestart i 
har deltatt i kretsens 

Skiold cup, deretter IBK 

til slutt Drafn høst cup 

som lengden på 

vært gjennomgående 

høstsesongen 

mange nye spillere 
at resultatene ble på det 

www.skiold.net. 

bedret seg 
ganger 

enkelte 

ved at vi nå 

to i i -kamper 
mot 

at i 1 

! Stig Blikstad. 

11111111/IØS det best å 

• 
• •• 
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13 ÅRS ... LAG SM 2 SESON N 2002 

Michael Oset, Harald 

Wollberg Vestli, James 
Munkejord, 

Postboks 669, 3036 Drammen, Besøksadresse: Kobbertnkdalen 
32 88 21 20, Faz: 88 www.nordbohus.no 
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13 ÅRS-LAGET SMÅGUTT 2 SESONGEN 2002 

Vi startet treningen i uke 32 og kjørte 3 fine treningsøkter og en treningskamp mot Åssiden før seriekampene 

startet. Det ble en maksimal fin start etter at vi slo MIF i den første kampen og fulgte opp med 4-3 over 
Solberg i den neste! 1. omgangen mot Mjøndalen er vel noe av det beste laget har prestert i år og vi burde 

ha ledet 5-0 i stedet for et noe flatterende 2-0, men som så ofte før slet vi med å være effektive nok i avslut 
ningene! Kampen mot Solberg var en skikkelig thriller hvor vi avgjorde .......,,.,,,,...,..," i siste spilleminutt med en 

suser av et langskudd Besart! I den neste kampen vant vi komfortabelt 11-4 mot Skoger hvor vi styrte 
kampen fra start til slutt. Fulgte opp med en nye seier i en utsatt kamp mot Hønefoss SK på kunstgresset i 

Hønefoss. Vi hadde en dårlig dag hvor lite fungerte, men vant allikevel i en rotete kamp. Vi hadde regnet 

med en tøff match mot Konnerud som var neste motstander på Marienlyst kunstgress, men vi hadde kon- 
troll og vant fullt fortjent .Vi sløste nok en med mange klare målsjanser og lot derfor unødvendig 

Konnerud få være med i matchen helt til I neste kampen var det nok en tur til Hønefoss hvor vi 
spilte på Tolpinrud mot Hønefoss BK og vant komfortabelt 6-1.Med det resultatet var vi allerede sikret plass i 

KM finalen. Laget spilte for å gå ubeseiret gjennom puljen da vi møtte i den siste seriekampen og vant 
klart 7-1. Det var fortsatt 2 uker til vi skulle møte i finalen om KM tittelen og vi gjennomførte 4 

treningsøkter på kunstgresset og spilte en treningskamp mot på Fjell. I 2.omgang mot ROS spilte laget 
glimrende fotball og scoret 5 flotte fikk fulltreff med godfoten og knallet inn to susere, stjernetreff 

også for Ehran og Øsgur scoret med en perfekt heading etter corner. I den omgangen var det bare 'et lag på 
banen og vi fikk den porsjonen med selvtillit som var nødvendig før KM finalen. 

Lørdag 12 oktober og finaledag! Vi møttes til frokost Skioldhuset kl 09.00 spiste, småpratet og hadde en 
fin samling og oppladning før matchen. var helt tydelig at flere var preget av stundens alvor og lengtet 

etter å komme i fotballantrekk. Litt taktikkprat i garderoben før vi var klare til oppvarming. Lagbilder og en noe 
høytidelig ramme rundt kampen gjorde nok sitt til at nervene var litt i ulage hos flere. Vi mente vi var godt for- 

beredt for kampen og hadde også rapporter fra andre lag som hadde spilt mot N/F. Vi skulle gå ut i høyt 
tempo og forsøke å få en tidlig scoring slik at vi kunne et overtak styre kampen. Vi lyktes godt med den 
taktikken og presset N/L fra avspark uten at vi skapte store sjansene. Etter 10 min scoret Besart og vi var 

i føringen med 1-0. Vi fortsatte å presse, men klarte ikke å skape annet enn halvsjanser og N/F kom etter 
hvert mer med i kampen og fikk også en veldig lettkjøp og stillingen var 1-1. N/F var gode på kon- 

tringer og hadde 2 raske og teknisk gode spisser som skapte problemer for forsvaret vårt. Omgangen ebbet 
ut med 1-1. N/F startet 2 omgang klart best og tok ledelsen etter 40 min et kontring. Vi kom imidlertid 
sterkt tilbake og utlignet allerede etter min hvor Ehran scoret etter corner. Ehran hadde forøvrig en 

suser av et frispark som gikk rett utenfor. Vi styrte nå kampen og var fullt fortjent at vi tok ledelsen 3-1 
på en nydelig corner som Michael skrudde rett i slappet nok litt av nå og N/F kom mer med i kam 

pen og i stedet for å øke ledelsen fikk N/F en noe heldig selvmål. Dette ga selvfølgelig nytt liv i 
kampen uten at de store sjansene ble skapt for noen av lagene og omgangen gikk mot slutten. 
Endelig blåste dommeren av og det var vill jubel. var kaptein og mottok blomster fra Terje Dokken 
på vegne av Buskerud Fotball Forbund. Etterpå var det sesongavslutning med Bowling og hamburgere på 

Bowling 1. Vi vil benytte anledningen til å 

ringene Konnerud Cup og Skiold Cup og KM 

spillerne for en jubelsesong, seier i innendørsturne 
taler sitt klare språk om at dette er et kjempelag og vi 

håper at alle fortsetter til neste år. Vi takker også den trofaste kjerne av foreldre, som stiller opp på både 
hjemme og bortekamper, men det skulle bare vært mange flere som tok tid til å følge laget på nært 

hold. 
Arild Vestli, Runar Johansen, Odd Vidar Skatvedt, Tom Munkejord. 
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14 ÅRS-LAGET SMÅG 1 S NG N 

I e la hvem som helst 
selee eienaommen 

er 

Postboks 1399 • 3 I Drammen • 32 I 96 • 3 www.estate.no 
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14 ÅRS ... LAGET MÅG 1 SESON E 2002 

uten var vi for KM finale mot 

jevne og spennende 

Vidar Formo, Ole 

Foss Skavlem, 

med den gjeveste 
Guttene koste seg sarn 

rart at resultatene ble gode. 

og Vinn. Det ble 

og har en sterk stil 

blir bedre og bedre for 

er viktig å ha et 
resultatene er 

og Terje Ask Olsen 

' 
111111 

I r 
"også 

Jl 1111 
1111 

1 Kjelst~ 
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1 ÅRS" NGEN 2002 

2 som er 1 og 2 

og Bjørn Erling 

Thorud. 
I sonesytemet har vi hatt 

i 1. divisjon. 

Utvikle bevegelses 

til å spille på et høyere 

oss i 1. divisjon, samtidig 
rundgang. 

toppe laget hvis 

2 tap, målforskjell: 

tap for Skeid 

som senere vant hele 

: 12-7. Oppsummering for 
I pasningsspillet 

tempo på en 

og 
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16 Å LAG 1 NG 2002 
med at laget ikke 
av at laget ikke 

hjemme blant de beste 

i Adidas cup (uoffisielt NM 

I hjemlig serie var 

og førte mesteparten, 

mens DBK hadde 

Skiold hadde 

en digresjon kan det nev- 
1 en treningskamp i 

slo vi ut av Adidas cup. 
innsats, men 

forøvrig rett til Danmark 
laget Herts school som vi 

cupen. I Hønefoss cup 
at laget fremskat- 

årgang 
gutt 86 spillere har 

om interkretsspill 
har vært at det ikke er 

Skiold en årgang med 

som kommer. 

og Lars 
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LAGET SESONG N 

mente vi at 

for som et var å plassen i 3 divisjon. Ved åta 21-23 poeng 

i stallen var det nok mange utenforstående som 
vært 19 så det har vært en stor pre- 
(Ørn-Horten var sågar 4 guttespillere 

ble det også i denne spesielle kampen. 
de ressurser klubben har til rådighet. 

Treningsleir i Danmark sportslig og sosialt. 
kamper og med dertil gode resultater. Det var få 

skader, stor entusiasme 
Med 16 poeng før 
startet 

at målsetningen skulle gå greit og særlig etter at vi 
Etter at vi spilte uavgjort mot Åssiden i 

av 

kunne bli svært 

trenere har fått til 

(i 6 år) og løste v"'"'"uv 

I denne kampen handlet det om - å 
å kapre 21 poeng ble det til slutt 1 O 
er lagt for videre utvikling av laget 

jo laget bli "eldre/mer erfaring" men slik 

guttenivå som puster de "gamle" i nakken, så 
Vi antar at Skiold vil fremdeles benevnes i 

vel klubben oppnådd målet som er satt - utvikling 
sesongen vil jeg takke for godt 

- Kåre Sundberg, Rolf ldal og Jan 

sammen, både på trening og 

er 

til neste 
Harry Pettersen (oppmann) 

I 
- Ditt naturlige valg! 

av tekstiler til idretten • Tekstil/Gave • Kontormøbler og innredning 

www.kontorcompaniet.no 
Tlf: 23 43 40 
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5 spillere, har 

startet 

til 

i de 

(delvis 



V RAN--LAGET 

starter 



tta! 

mmm ... godt! 
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