
SKIOLD AVISA 
HØSTEN 2004 

Jentene har det alltid gøy med fotballen!!! 

Vi er hvite'. Vi er re', Vi skal kjempe, vi skal blø' 
Først i stanga' ... s, i goal. Vi er jentene fra Skiold ... ! 



A OG JUNIORLAGET SESONGEN 2004 

A-LAGET 2004 

Tanker. 
Ja da var tiden komme for å takke alle spillere og ledere i Skiold for et fint fotballår. 
Da vi startet i medio november 2003 med juniortreningene var det en forventningsfull gjeng som 
møtte opp. Entusiasmen og treningsiveren har forblitt på et stabilt høyt nivå hele veien, tross at 
det i år har gått en del stang ut, i stedet for inn. Vi skal huske på at det å innarbeide nye ting 
tar tid og fruktene av dette arbeidet vil forhåpentligvis blomstre for fullt neste år. Det er mange 
gode minner som sitter igjen når jeg sitter foran PCn og skriver mitt siste (foreløbige) innlegg 
på Skioldsida / avisa. Alt fra tunge og slitsomme arbeidsøkter på Berskaug til siste finish i 
Spania der vi var på treningsleir. Jeg synes vi har hatt det fryktelig moro sammen og dere har 
forhåpentligvis lært en del av meg i løpet av dette året, samtidig som jeg har tatt med meg 
nyttig livsefaring videre. Vi har utviklet relasjonelle forbindelser som vil vare selv om jeg nå 
rifter beite. 

Spillestil 
Vi har utviklet en ny spillestil som har begynt å gi resultater. Jeg mener vi har trent systematisk 
siden vi startet og gutta har nå innlært en spillestil som de må utvikle videre. Vi har arbeidet 
med bevegelsesmønster på oppspill, frispilling, og gjennomspill. Alt har blitt sett i en helhetlig 
lagssammenheng. I tillegg har vi arbeidet en del med kroppsstilling i medtak og ulike taktiske 
valg med ball. Laget har mange strenger å spille på med hensyn til oppspill og gjennomspill og 
det er ikke uten grunn at vi er det laget i 1.divisjon som har laget klart mest rnål-) 
I henhold til lagsiktig målsetting var nå fokus rettet inn mot den defensive lagsorganiseringen 
og jeg håper de nye som kommer inn i trenerapparatet tar tak i dette for å gjøre laget enda 
mer komplett. 
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A OG JUNIORLAGET SESONGEN 2004 

JUNIOR-LAGET 2004 

Resultater 
Etter at fokus ble noe endret fra junior til senior i høst plukket A-laget 13 poeng i stedet for 5 
før ferien. Det er klart at her er det mye å bygge videre på mht lagsutvikling og med fokus rundt 
A-laget vil også resultatene komme. Vi har spilt jevnt med de aller beste (3-2 mot Ros og vi slo 
Sanne 2-0 i siste kamp). Laget ble værende i 4.divisjon også neste år, noe som er høyst fortjent 
med tanke på de iboende kvaliteter som laget har. 

Juniorlaget har på mange måter spilt litt i bakgrunnen i høst og først mot slutten har alle kluter 
vært rettet mot laget (seniorsesongen over). Ut fra omstendighetene så hadde vi en kortsiktig 
målsetting mot slutten om å vinne de fire siste kampene noe laget greide med bravur. 
(2-1 Liungen, 6-2 HSK, 8-2 Drafn, 9-1 IBK). 

!"""'\ 

Gutta har opptredd profesjonelt hele veien og jeg er overbevist om at dette laget neste år 
kan bli blant de bedre i Buskerud. I år har majoriteten av spillere vært 1-års juniorer og presta 
sjonene har sånn sett svingt en del. Nå når de får et år til på baken er de mer rustet rent fysisk 
til å stå imot de beste lagene i fylket. Vi har hele tiden hatt spillerutvikling i fokus dette synes 
jeg vi har klart å gjennomføre hele veien ut. 

Det er med vemod jeg takker for meg og søker nye utfordringer med 3.divisjonslaget til Drafn. 
Lykke til videre. 

.Jann Rindsem 
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GUTTER 16 ÅR 2004 

Lagrapport for gutt 88 sesongen 2004 

Aktiviteter: 
Sesongen for gutt 88 startet i november 2003. Vi var inne på Strømsø skole hvor vi hadde 2 
aktiviteter i uken frem til jul. Etter jul ble det lagt opp til 4 aktiviteter, hvor vi trente på berskau, 
Strømsø skole og i Drammenshallen. Fra slutten av mars og resten av sesongen har vi hatt 
treninger på marienlyst kunstgress. 

Spillerstall: 
Vi hadde når sesongen startet en spillerstall på 14, hvor vi da hadde fått tilsig av to nye spillere 
fra Sjåstad/sylling. (Kim Marius Kornerud og Georg Østvold). I løpet av sesongen ble tre borte, 
samt at en kom. (ny: Jonny, mistet: Tobias, Georg og Arnstein som fikk kyssesyken). 
Vi har derfor hatt en spillerstall på 13 spillere i vårsesongen og 12 spillere i høstsesongen. 
~tte ble litt i minste laget for å kunne gjennomføre en hel sesong, så vi har derfor fått låne 
spillere på gutt 89, som har gjort en meget god jobb for oss.(Sindre, James, Øzgur, Harald, 
Besart, Hakan, Espen og Erhan) 

Gutt 88 har bestått av følgende spillere: 
Egil Scherf, Tomas Hansen, Bjørn Vidar Forma, Ole Christian Gustavsen, Petter Grahl Jacobsen, 
Martin Ørnfjord, Fredrik Høyer, Kjell Andreas Thorrud, Tony Johansen, Kim Marius Kornerud, 
Ahmet Kømurcu, Jonny (høstsesongen) Georg Østvold(vårsesongen) Arnstein Hardang (syk høst 
sesong) 

Målsetting: 
Vi hadde som målsetting på våren og kvalifisere oss for interkrets på høsten, samt å være med i 
sluttspill i de cupene vi var med i. Målet for høstsesongen var å være blant de 3 - 4 beste i 
interkrets. Det har også blitt satt opp delmål for hver enkelt måned, som har gått på holdninger, 
fQ-Qividuelle ferdigheter og resultater. 
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Hva har blitt fokusert på i treningsarbeidet dette året: 
Det har blitt i år lagt opp til temabasert treningsøkter, hvor vi har jobbet mye med individuelle,-.,. 
og relasjonelle ferdigheter. Vi har også jobbet med struktruelle ferdigheter i laget, både i den 
defensive og offensive delen. Styrke, hurtighet, ressurs og koordinasjon har også blitt vektlagt i 
treningsarbeidet. 

Resultater 
Finsbråthen cup 
Innendørs kretsmesterskap 
Solcup ( eliteturnering) 
Tønsberg blad cup 
Norway cup 
Seriespill våren 
Adidas cup 
Interkrets 

I""'\ 

= 3 plass 
= 1 plass 
= 2 plass 
= 1 plass 
= 2 plass 
= Kvalifisert til interkrets 
= tap i 1/8 finalen 
= 3 plass 

Kåringer: 
Årets spiller: Bjørn Vidar Forme kar 7 ,3 
(basert på gj.snitt karakter for hele sesongen) 

20 kamper 

Årets skioldgutt: Kjell Andreas Thorrud 
(basert på dagens skioldgutt flest ganger) 

Årets toppscorer: Petter Grahl Jacobsen 

Årets "servitør": Martin Ørnfjord 

6 ganger 22 kamper 

16 mål 21 kamper 

14 assist 22 kamper 

Innsatspremien: Kjell Andreas Thorrud 

,-.,. 
Sesongen 2004 har vært en meget oppløftende sesong med mange gode sportslige resultater oy 
mye moro. Vi har nådd alle hovedmålene våre, selv om enkelte delmål ikke gikk som vi hadde 
håpet. Vi har hatt mange fine og positive opplevelser, samt noen skuffelser. Dette er fin gjeng 
som mange dyktige fotballspillere som kan nå veldig langt innfor fotball hvis de ønsker selv. 
De fleste har gode treningsholdninger og kommer på trening for å yte maks og bli bedre. 
Vil takke for en fin sesong med mange lærerike og fine opplevelser. 

Anders Grøterud 
Per Grensbråthen 

Terje Ask Olsen 
.John Thorrud 
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GUTTER 15 ÅR 2004 

Vi startet opp i desember med treninger inne i Drammenshallen og Strømsø skole. 
På disse treningene ble fokuset rettet på teknikk, kondisjon og mye spill. Utover vinteren var det 
noen frafall av spillere som gjorde at vi endte opp med tolv spillere i stallen. Dette gjorde at vi 
ble avhengige av å låne spillere fra 88 og 90-laget. Vi har trent på Marienlyst kunstgress fra den 
ble åpnet og dette har vært positivt for oss med tanke på den tekniske utviklingen til spillerne. 
Her får vi trent på et jevnt og fint underlag uansett vær. Problemet blir da eventuelt når vi 
kommer på bortebane og gress hvor vi må bruke litt tid på å tilvenne oss. Det har virket som 
gutta har vært fornøyd med treningsforholdene i hvertfall. 

Vårsesongen var bra for vår del. Her spiller vi i 2.divisjon og går igjennom denne med glans og 
blir dermed belønnet med opprykk til !.divisjon. Vi får fin flyt og gjør mange gode kamper som 
spillerne kan være stolte av. De som er med fra 88 og 90-laget er også med på å heve laget de 
~dvendige hakkene. 

Høstsesongen bærer preg av at det blir mange kamper på enkelte og at vi møter mye bedre 
motstand. I !.divisjon møter vi nesten bare lag med 88-spillere. Dette visste vi ville bli tøft. 
På tross av dette viser vi i perioder hvilket talent som bor i disse gutta med å spille fin fotball 
koblet sammen med knallhard laginnsats. Det er her vi ser hvor lista skal ligge gutter! 
Vi har også hatt spillere som har vært med på 88-laget i år. Sindre har spilt seg til en sikker 
plass som høyreback, mens James har vært en tøff utfordrer med sin hurtighet. Andre har vært 
med innimellom og klart seg bra. Må rette en takk til Anders og Per Ivar for at de har vært 
svært behjelpelige med spillere og samarbeid. 

Thomas Backe 
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GUTTER 14 ÅR 2004 

Skiold Smågutt 90 består i dag av 16 spillere hvorav 13 er aktive, da vårsesongen startet var vi 
19. I hele vinter har Skiold 90 drevet innetrening. Deltakelsen har vært gjennomgående bra med 
en fast liten kjerne. For keeperne har det vært egen trening, denne har fortsatt på Marienlyst ut 
hele sesongen. På vårsesongen deltok Skiold 90 med to lag i serien, ett i 2. og ett i 3. divisjon. 
Dette for å få mest mulig riktig matching i forhold til den enkelte spillers ferdigheter. 
Til 3. divisjonskampene har Skiold 91 sendt opp 3-5 spillere slik at vi har kunnet stille med 
2 lag. En stor takk til 91-laget. Til høstsesongen trakk vi 3. divisjonslaget pga for få spillere og 
at 91-laget ønsket bedre fokus for et samlet lag når det gjaldt trening. 

Resultater for vårsesongen ble en hederlig 5. plass til 2. divisjonslaget med 4 seirer og 4 tap. 
3. divisjonslaget havnet på en 4. plass med 3 seirer og 4 tap og en kamp ikke spilt som vi med 
meget stor sannsynlighet ville vunnet på bakgrunn av resultatet tidligere på vårparten mot 
~mme lag. I"""'.., 

Vårsesongen har vært rimelig god, men innimellom har innsatsen vært noe ujevn. Vår største 
utfordring er å spille to omganger med full konsentrasjon/innsats. Målsettingen for høsten var en 
hedelig innsats i serie og cuper. Dette skulle vi oppnå gjennom entusiasme, samspill og hard 
jobbing for laget. 

Under vårsesongen har vi deltatt på Maxbo Liungencup. I Liungencupen leverte vi tre meget 
gode innledende kamper hvor spesielt bredden i spillet og innsatsen var utmerket. Laget kvalifi 
serte seg til sluttspillet som vinner av puljen med to seirer og en uavgjort. I kvartfinalen på søn 
dag møtte vi Frisk/Asker. Dette var en jevn kamp med mange fighter og hvor ingen klarte å 
score mål. Utslått på 2-1 i corner. Surt, men slik er fotball. Under høstsesongen har vi deltatt i 
Vinn-cup Sande hvor vi dessverre røk ut under innledende spill. 
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Resultater for høstsesongen ble en fantastisk 2. plass, 6 seirer og 1 tap. Endelig begynner laget 
å få utteling får sin innsats. Laget har hele tiden vist sitt potensial med god bredde i spillet og ~ 
med god framdrift på banen. Det defensive har hele tiden vært vårt sikreste kort, mens utford 
ring har vært innsats/aggressivitet i alle spillets faser. Ved at vi nå i større grad makter å holde 
et gjennomgående høyere press har vi også fått mye bedre kontroll på midtbanen. Etter alle de 
jevne sluttresultatene å dømme kan det se ut som kampene har vært rimelig jevnspilte. 
Det er ikke tilfelle. Ballbesittelsen har som oftest vært 60 kanskje 70% i vår favør med sjanser i 
bøtter og spann, men ballen vil ikke over streken. Noe av grunnen til dette er at vi er noe tann 
løse foran, rett og slett for snille. I tillegg har vi for liten fokus på linja foran og går ofte i offside. 
Den bakre fireren har blitt tryggere og tryggere utover sesongen, noe som også har påvirket 
keeperarbeidet. 

Totalt sett har høstsesongen vært en stor oppmuntring til oss som jobber med laget. Dette laget 
har et potensialet som må tas vare på og videreutvikles! Oppmann og trenere takker for i år og 
håper at årets positive høsttrend fortsetter. Takk for i år! ,,......, 

Stig Neteland 
Per Ivar Brjthen 
Gunnar Blikstad 

Besøk City Pizza på nettet: www.citypizza.no 

FANTAS~:i~ TILBUD!!! 
2 store Pizza 205 kun kr. ,• 

Pizza meny 
1. Skinke, paprika, champignon, ost 95,- 130,- 

· · · 95,- .130, 
··· .. 95,- .130, 
···· 95,- .. 130, 
··· 95,- .. 130,- 

2. Salami, champignon, paprika, løk, ost . 
3. Bacon, løk, paprika, mais, champignon 
4. Kjøttboller, champignon, paprika, ost. 
5. Pepperoni, ananas, ost ... 
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 9 5,- .. 130,- 
9. Biff, bernaise, løk, champignon, ost. .. 95,- . .130,- 

10.Krydret bif!kjøtt, løk, oliven, champignon, ost.. . 95,- ... 130,- 
11. City Spesial: 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 9 5,- .140,- 
16. Kylling, mais, tomat, purre, ost 105,-.. 140,- 
Det kan bestilles en halv av to typer. For eksempel en halv av nr. 2 og en halv an nr. 5 
Dette koster bare kr. 10, - i tillegg til vanlig pris. 
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GUTTER 13 ÅR 2004 

Skiold 91: Sølvvinnere i år 

Det første året med ll'er-fotball for 91-gutta ga et ganske imponerende resultat: sStabilt spill i 
teten gjennom hele sesongen som endte med sølvplass i serien både i vår- og høstsesongen. 
Dessuten stort oppmøte på treningene og en god utvikling i både den fotballfaglige forståelsen 
og det sosiale fellesskapet. 

Serietabellen lyver ikke. Skioldgutta klatret nesten helt til topps både før og etter sommerferien. 
I vårsesongen bare slått av et sterkt Mjøndalenlag - som også vant kretsfinalen i slutten av 
oktober, i høstsesongen bare slått av Strømsgodset. Tilsammen spilte vi 18 kamper. Vi vant 12. 
Ikke så gæernt det? Skiold 91 har hatt en stabil og trofast spillerstall i mange år. Dette er gutter 
som kjenner hverandre godt, og som på sitt beste utnytter det til å spille hverandre gode og dra 
fordel av et mangeårig vennskap på fotballbanen. Stammen i laget er den samme som begynte r-.. 
r""\ 
.. otisk møljefotball som seksåringer på Tegger'n med skonummer 27 og plaster på knærne. Fra 
trenerhold er det flott å se at mange har funnet seg så godt til rette i klubben at de har vært 
med hele veien frem til idag. 
Tilsammen har 91-laget bestått av18 spillere denne sesongen. Oppmøte til treningene har vært 
forholdsvis stor, oppmøte til kampene enda større. 

Vi har trent gjennomsnittlig tre ganger i uka, en av dem lagt til fredag/søndag, og vi har spilt en 
kamp i uka. Fordi vi har vært såpass mange har vi iblant forsøkt å begrense spillere som skal 
spille kamp til 14-15 stykker. Når alle har møtt opp til kamp har de fleste fått spilletid, men da 
har vi sett at byttene har blitt en tanke hasardiøse og stykket opp spillet unødvendig mye. 
Neste sesong tar vi tak i dette i enda større grad, og vurderer et ordentlig laguttak på siste 
trening før alle kamper. Slik kan vi få ro over både forberedelser og spill - og spillerne få tid og 
anledning til å markere seg på banen. I skrivende stund er det uklart hvor mange som fortsetter 
neste sesong og hvor stor spillerstallen egentlig blir. Men med mange spillere kommer behovet 
"'· noen tydelige valg om hvem som skal spille hvilke kamper. 
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På treningene har vi lagt mye vekt på basisferdigheter som ballkontroll og pasningskvalitet. 
Det var helt nødvendig å gå litt tilbake til grunnferdigheter da vi så at vi manglet presisjon og "'""' 
kontroll i ballmottak og pasning. Den gamle innsidepasningen er fortsatt viktig, og da enkelte 
traff kontorvinduet til Morten i tribunebygget istedenfor medspiller på banen, kikket trenerne på 
hverandre og begynte på nytt med det enkle. Senere har vi bygget videre på dette og fokusert 
på bevegelse uten ball, soneforsvar og de siste månedene en tydelig og aktiv bruk av kantene 
for å få bredde i spillet og komme til innlegg fra sidene. Her er det mer å gå på, men det 
kommer seg. Prestasjonene i kamp har variert sterkt. På vårt beste spiller vi skjorta av de 
fleste, på vårt verste lekker vi i alle ender, sutrer, klager på dommern og griner på sidelinja. 
Hvorfor variasjonene er så store er det ingen tydelig forklaring på, men det har sett ut som 
dårlige dager hos enkeltspillere har vært smittsomt. 

Dessuten kan det virke som vi tåler motgang nokså dårlig. Dette sitter selvsagt i hodet på hver 
enkelt, vi mister motet, kjeftesmella går og vi bruker konsentrasjonen på å fortelle medspillere 
hvor dårlig de gjør det. Hver enkelt kan ta dette innover seg, jobbe med det, og fremstå litt mer 

/'""\, positive selv når vi sliter. Kanskje er vi litt mer modne og psykisk sterke til neste år. ;'""\ 
På vårt beste er ferdighetsnivået på topp, vi fremstår som et samlet lag i alle ledd, vi spiller for 
hverandre og fremfor alt; spillerne har et overblikk og en forståelse for mulighetene i spillet. 
Ballen går hurtig, vi er i "flytsonen" og Vetle scorer tilogmed med høyrebeinet. Da begrenser 
tilropene fra sidelinjen seg til "bra!", "nydelig" og "suverent" mens vi klapper huden av hendene. 

Slik var det da vi sto på Gamle gress en høstkveld i september og så Skiold vinne 11-1 over 
bruntrøyene fra Mjøndalen. De ga oss riktignok ikke voldsom motstand, men for en kveld likevel! 
Gutta koste seg på gresset, kikket opp på tribunene og hørte kanskje ropene fra 5000 tilskuere i 
fantasien mens målene rant inn vår vei etter fantastisk bra spill. Skal to kamper trekkes frem 
etter denne sesongen er dette den ene. Den andre er semifinalen i Skjærgårscupen i Grimstad i 
august. Mot Runar. 
I 40 varmegrader tok vi grepet om spillet, jobbet for hverandre med høy lagmoral, og vant til 
slutt 6-1. Da hadde storkjefta trenere fra Runar blitt som stumme østers på sidelinjen. Så får det 

~ heller være at vi tapte finalen og måtte reise slukøret hjem. 

Man vil gjerne huske de positive tingene, og semifinalen i skjærgårdscupen har festet seg. 
Takk for sesongen, Skioldgutter! Det har vært mange gode stunder, håper det blir like mange 
neste år. Bruk den lille pausen før vintertreningen godt, ikke spis bare kebab og Mac'ern-mat 
og spill ball i ledige stunder. Det er lov til å spille i stua .... 

Torgeir 
Eivind 

Gro 
Per 
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JENTELAGENE I SKIOLD 2004 

I dag, 1. november, var ikke jentene lenger til å stoppe .. !! Endelig fotballtreninger igjen ... sa de 
i kor når vi gikk inn i gymsalen på Strømsø skole. 15 herlige jenter møtte opp på første inne 
treninga i dag, og har altså veldig lyst til å samles gjennom vinteren for å trene fotball i Skiold, 
selv om mange av de også har andre ting å drive med. Fotballen har liksom blitt en vesentlig 
del av jentenes aktivitet gjennom året, og det er vi takknemlige for. Ridning, piano og fiolin, 
håndball og dans .... En herlig blanding av aktiviteter hos jentene, som allikevel har tid og enorm 
lyst til å spille i Skiold. Treninger på Tegger'n i sol og regn, cuper og turneringer inne og ute, 
kinoturer og pizza, og seriekamper på gress og grus. Alt har gått som en drøm i hele sommer 
~d veldig positivitet i ei lita gruppe i Skiold. Mange tapte kamper gjør en seier i ny og ne 
t..,<stra deilig, og jentene har hatt en enorm fremgang i ferdigheter på banen. Det er så deilig å 
se at det vi faktisk øver og trener på, blir til fotballforståelse, løp og pasninger på banen. 

Allikevel er det vel det fine miljøet i jentegruppa som virkelig er beholdningen for oss.. 
Det gjør at flere jenter ønsker å spille fotball i Skiold. En fantastisk tur til Skioldhytta ble en 
opplevelse for store og små, med 2 overnattinger og mye moro. Den turen skal gjentas neste 
år, og dit bør flere Skiold-lag reise .... ! Robåt og bading, kiosksalg og disco, historier og trening. 
En herlig tur med jentelagene. Ett lag i 12-års klassen og ett lag i 13-års klassen, har vi stilt i år, 
og i nesten samtlige kamper har motstanderne vært både større og eldre enn oss. Derfor skal vi 
melde på lagene i de samme klassene neste år, og vi er allerede i gang med treningene på 
Strømsø Skole hver mandag kl. 5. Begge lagene har vært med i 2-3 cuper med hederlige 
resultater. Tusen takk til Arild Knutsen som dømmer kampene våre, besteforeldrene til Sofie som 
er med oss alltid, og som forsyner oss med både is og fantabokser. Takk til mamman til Mari 
Eline som serverte oss etter kampen i Hokksund, og takk til alle Dere som stiller opp og kjører ~ 
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og støtter oss på borte- og hjemme-kamper. Vi tror vi sammen gir jentene noe verdifullt 
gjennom vårt engasjement i Skiold, Steinar og Rune, foreldre og besteforeldre, dommere og 
søsken ..... Takk til Skiold og Chess for fine drakter og bukser. 

Disse 20 jentene har beriket oss voksne i sommer, som flotte Skiold-ambassadører; 
Christina Bjerkeli, Amanda Bjørnstad Jahnsen, Pernille Moen, Thea Herstad Moen, Sofie Koht 
Cleghorn, Lisa Uglum Bergquist, Sue Tong Hoi, Ida Kransberg, Maiken Rød, Mona Kjæmperud, 
Øzgul Aykin, Hero Ahmadi, Hero Ezat, Gunilla Thorud, Kaja Madsen Spone, Nora, Mirna 
Francovich, Mari Eline Raste Amundsen, Caroline Johansen og Hanna Stenseth, 

Takk for en knallfin fotballsesong jenter. Vi skal videre fram med Skioldjentene. 

Vi er hvite' Vi er re'. ... Vi skal kjempe vi skal ble'. .... 
Først i stanga, s§ i goal.... Vi er jentene i Skiold. .. ! ! 

Steinar Moen 
Rune .Jahnsen 
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GUTTER 12 ÅR 2004 

Gutter 92-avsluttet sesongen med en forrykende kamp i forrykende uvær på Tranby mot Lier 6 
der vi ledet 4-2, men ble tatt av vinden og tapte 7-4. Likevel herlig innsats av gutta, i likhet med 
hele sesogen. Vi har vært en tallrik gjeng med mange "ferskinger" på laget. Selv om det ikke har 
blitt så mange seiere, og det har vært begrenset med spilletid på grunn av antallet, har gutta 
gjort sitt beste. Laget burde også stille bra rustet når det gjelder mannskap med tanke på den 
kommende 11-er-sesongen. 

Årets avslutning ble lagt til fotballmuseet på Ullevaal der det var film, interaktive opplevelser og 
ikke minst omvisning på stadion, kongetribune og i garderobene, noe gutta satte stor pris på. 
Det hele ble kronet med brus og pizza. 

Laglederne Odd Larsen og Per-Jan Brekke slutter nå når laget går fra 7-er til 11-er-fotball, og 
~t gjør også oppmennene Gunnar Reinertsen og Gustav Ersdal. r-. 

Ny trener er på trappene, og han trenger alle den hjelp han kan få av foreldrene. Vi ber derfor 
de som kan tenke seg å være oppmenn for laget, eller bare hjelpe til, om å ta kontakt med 
Skiold. 

Takk for oss ! 



GUTTER 11 ÅR DANVIK ÅR 2004 

Gruppen her bestått av 2 lag som sogner til Danvik skole. To lag med henholdsvis 9 og 11 spillere. 
Hele gjengen er en stabil gruppe spillere, og begge lagene har vist seg like gode selv om det 
varierer noe. 

Mye av variasjonen i innsats må vi tillegge problemet med å gjennomføre treninger for begge lag 
da vi ble redusert fra 4 til 2 trenere/oppmenn. Dette gjorde det ikke mulig å gjennomføre trening 
sammen med kamper, for begge lag. Det ene laget ble mer skadelidende enn det andre, og dette 
syntes også på innsatsen i kamper. Høstsesongen ble imidlertid organisert slik at begge lag trente 
sammen, og dette gjorde sitt til at begge lag hevet seg betraktelig. 

Gløden og interessen etter å komme i gang med trening etter ferien lå utenpå gutta når vi igjen 
møttes på Teggern. Og her kom det frem hvor mye vilje og disiplin disse guttene har når bare 
forholdene blir tilrettelagt. Når vi igjen startet med kamper kunne ikke resultatene kjennes igjen, 
og det ble igjen moro å spille fotball. På treningen la vi mye vekt på teknikk og samspill. 
"To tuch" var en viktig kommentar som igjen ga "Klikk klakk" og samba fortball. Kjempemorro! ! ! 

Avslutningen ble avholdt på Skioldhuset til stor jubel, og det var en fornøyd gjeng som avsluttet 
med verdighet en fin og innholdsrik sesong. 

Gratulerer med sesongen gutter og vi sees igjen til v§Jren. 

Atle Refsdal 
Rune Hansen 



GUTTER 11 ÅR BRANDENGA-3 2004 

Startet sesongen med 12 spillere. 2 borte før sesongstart. Noen sluttet - noen flyttet. 
Høstsesongen 6 spillere. har lånt spillere fra Skiold 4 hele sesongen. Laget har spilt 28 serie- og 
cup-kamper. 9 seiere, 6 uavgjort og 13 tap. Målforskjell 106 - 83 = 23 plussmål, veldig bra. 
Dårlig oppslutning med foreldre og kjøring, dette må bli bedre. Følte meg ganske ensom som 
trener under kampene. Har ellers fått hjelp av Leon Johansen, Nazer Gashi og Kenneth Jordalen, 
takk til disse. Avslutning på Skioldhuset med pizza, brus og overrekkelser. 

Ottar Jorda/en 

I 
- Ditt naturlige valg! 

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

www.kontorcompaniet.no 
Tlf: 32 23 43 40 
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GUTTER 11 ÅR BRANDENGA-4 2004 

Startet sesongen med 12 spillere. 1 sluttet. Fantastisk oppslutning på treninger og kamper. 99%. 
En gjeng med flere talentfulle spillere. Takk til foreldre for kjempeoppslutning til kamper og 
kjøring. Har spilt 28 kamper i serie og cuper. 23 seire, 2 uavgjort og 2 tap, målforskjell 118 - 39 
= 79 plussmål. Kun to 1-målstap i cup. Serie = 11 seire og 1 uavgjort. 10 spillere har laget 
mål, så vi ser at dette laget er et lagspill. 

Avslutning på Skioldhuset med pizza, brus, kake og kaffe. Som vanlig god oppslutning av 
foreldre. Takk til Leon Johansen, Nazer Gashi og Kenneth Jordalen. 

Ottar Jorda/en 

Postboks 2385 • 3003 Drammen • Tlf. 32 20 56 00 • www.mediadirect.no 
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GUTTER 10 ÅR 2004 

Skiold Devils: 
Christopher Munkhaugen, Anders Soot Gustavsen, Tobias Rebo, Adrian Tandberg, Sigurd Helseth 
Basic, Sondre Hansen Estensen, Mawuli Narnoor, Espen Evje Borgersen, Robel Kubrum Hamde, 
Malick Sarr, Mats Langseth Guttormsen, Njård Guttormsen , Vishal Sandhu og Jørgen Liland. 
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GUTTER 10 ÅR 2004 

Skiold Tigers: 
Birksander Dahlby Løkka, David Alves, Sondre Lind, Herman Olufsen Jordheim, Erik Christopher 
Hansen, Siu Man Leong, Sami Nybakk, Anders Kongsvoll, Ufuk Kulahei, Truls Nergård, Hasan 
Aksu, Ørjan Øverby, Haroon og Mehmet . 

Sesongen 2004 startet første uke i Mars. 18 spillere møtte til trening. Vi trente en gang pr uke, 
i gymsalen på Strømsø skole, hver økt hadde en varighet av to timer. Vi hadde to økter inne i 
Drammenshallen , før vi skulle spille i Skiold cupen i Drammenshallen med to lag. Vi meldte på 
to lag når vi skulle spille i serien, fordi antall spillere hadde økt til 26. Vi trente på Teggern en 
gang pr. uke før ferien. Lagene delte vi opp etter hvor spillerne gikk på skole . 
Til høstsesongen delte vi trenings gruppa opp i to, slik at trenerne fikk mindre grupper å holde 
på med og spillerne fikk mer kvalitets trening. Årets hjemmekamper spilte vi på Marienlyst 

~ kunstgress, noe som ikke var noen fordel for oss. Vi spilte faktisk best på bortebane når vi 
hadde gress under knottene. Vi spilte i IBK-cup før ferien og ROS-cup etter ferien. 
I begge cupene spilte Tigers og Devils med topp innsats. Vi avsluttet sesongen med 25 spillere. 

Avslutningen hadde vi på SKIOLDHUSET, med fullt hus kaker, brus, pølser og premier. Dette er 
en morsom gjeng å holde på med, og en engasjert foreldregruppe. 

En stor takk til Inger Lise , Marit og resten av foreldregruppa som har hjulpet oss med trening, 
kjøring, dømming, draktvasking og som ivrige supportere til fotballspillende barn. Takk til alle 
spillerne for sesongen 2004. Alle må fortsette neste sesong . 

Geir Guttormsen 
Terje Borgersen 
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GUTTER 9 ÅR 2004 
Vi startet årets sesong med foreldremøte på Skiold-huset,hvor vi ble enige om hva og hvordan vi 
~ket å tilrettelegge aktiviteten til beste for våre gutter. Her fikk vi god drahjelp av Skiolds ressurs 
personer, samt den nedfelte sportsplanen for barne-og ungdomsidretten. Dessuten hadde vi gleden 
av å delta på en meget lærerik kompetanseøkt for alle som skulle ha lederoppgaver i 7'-er fotball i 
2004. Her fikk vi dele erfaringer med sportslig utvalg, både mhht teori og praksis. 
I foreldremøtet ble vi enige om at foreldrene skulle delta i aktivitetene så mye som mulig, både fordi 
at barna beviselig setter stor pris på voksen -og foreldredeltakelse, og for å unngå kø- 
trening. Vi er en relativt homogen gruppe med 30 barn, og et stabilt fremmøte på treningene på 25. 
Hele sesongen trente vi hver torsdag på Tegger'n i ca. 1,5 timers varighet. Vi øvde hele sesongen på 
basisferdigheter: innsidepasningen, vristskuddet, headingen og hva det vil si og være en god lagka 
merat/venn. 

Vi var alltid 10-12 voksne som deltok sammen med guttene, og da kunne vi øve/leke i grupper på 
3-5 barn. Vi synes alle har hatt stor fremgang og vært flinke til å følge med. Mhht kamper var vi 2 
spillegrupper før ferien. Det ble for mye inn-utbytte logistikk under kampene (13-15 spillere pr.kamp 
~å etter sommerferien laget vi 3 spillegrupper, med gutter i hver. Dette synes vi fungerte mye 
bedre, og vi mener guttene selv hadde en bedre, og mer sammenhengende opplevelse av kampene. 
Vi var dessuten med på en sommercup på Åssiden, som guttene synes var moro. 
Sesongavslutningen ble avholdt på Skiold-huset, etter først å ha spilt årets 2 viktigste kamper, hvor 
vi er nødt til å ignorere at mål ikke teller på dette alderstrinnet: mammalaget kalt Furiene, og papp 
palaget Real Mannfolk spilte hver sin kampmot våre gutter. Foreldrene er blitt så gamle at de ikke 
greier å telle målene, men vi voksne mener at vi i hvert fall hadde mange gode angrep. 

Furiene greide dessuten å skade et barn i kampens hete! 
Forøvrig har vi hatt en super sesong, vel tilrettelagt av Skiold. 

• Ferskvaredisk 
• Hjemmelaget mat 
• Faste lave priser 
• Egen kundeparkering 

ÅPENT 
08.00 - 21.00 
(08.00 - 18.00) 

PRIMA KUNDESERVICE 
ER RISTENSEN 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 • 3041 DRAMMEN 
TELEFON 32 819703 
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GUTTER 8 ÅR DANVIK 2004 

Vår andre sesong som skioldspillere er nå unnagjort. Vi har hatt en spillergruppe på 9-10 stk. 
Vi har spillt 9 seriekamper, og vært med i 2 cuper. Vi har både tapt og vunnet kamper, men alle 
har vært fornøyde. Spillet begynner så smått å ta form, så guttene begynner å skjønne litt mer 
av fotballspillet. Vil takke alle foreldre som har vært med og støttet opp på trening og kamper. 
Ønsker alle velkommen til innetrening litt senere i år. 

Morten Skoglund 

11KVALITET BLIR ALDRI UMODERNE11 

ALT TIL HUSET. - BILEN OG BÅTEN 

HARALDSEN 
KNUT HARALDSEN FARVEHANDEL AS 

TLF: 32 81 80 80 FAX: 32 81 36 93 
Avd.: Tollbugaten, Drammen - Buskerud Storsenter, Krokstadelva - Storgt. 33, Kongsberg 
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GUTTER 8 ÅR BRANDENGA 2004 

Det er flott at så mange har lyst til å spille fotball i Skiold. Fotballsesongen startet med treninger 
inne på Brandengen skole i februar måned, etterhvert fikk vi også noen treninger i Drammens 
hallen. Etterhvert som "Teggern ble klar har treningene foregå der. Aktiviteten har vært 1 gang 
pr. uke sesongen igjennom. Interessen til gutta har vært veldig stor med stort fremmøte på 
treninger, mange foreldre har også bidratt med fremmøte på treninger. For oss trenere i Skiold 
er det viktig at vi prøver å bygge en solid sosial profil der alle spiller like mye i kampene. 
Samtidig som lek og kameratskap er en viktig del av våres opplevelser på trening og i kamp. 

Vi kan se tilbake på en sesong med store fremskritt på spillerne da det gjelder ferdigheter på 
fotballbanen. Resultatene i år tilsier at vi faktisk er ganske gode. I år har vi deltatt i vår egen 
Skioldcup og Drafn cupen som var i høst, samt kamper vår og høst. Gruppen består av idag hele 
16 stk. spillere, neste sesong har vi ambisjoner om å stille to lag, da neste års kamper er satt 
~ som "femmerlag" etter forslag fra NFF og bli med i en cup ekstra fra det vi har deltatt i år. ~ 

Vi i Skiold håper alle fortsetter neste sesong. Positivt nå i høst er at vi fortsetter og trene på 
Brandengen en gang i uken, takket være Marit som har tatt oppgaven å lede treningene. 

Tilslutt vil vi takke for sesongen 2004. det har vært en stor glede å være sammen med denne 
gruppen. Husk! Skiold er ikke bare fotball nå har vi fått en glimrende isflate rett utenfor vårt 
eget klubbhus, og vi har en flott hytte på Konnerud med flotte preparerte løyper helt frem, 
som er åpen hver søndag hele høsten og vinteren igjennom. 

Kristian Nebe/1 
Terje Ask Olsen 
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GUTTER 7 ÅR 2004 

Årskullet - 97 har hatt en strålende sesong med topp innsats og mye spillerglede. Vi har vært ca 35 
spilleglade gutter og 1 jente som har vært oppdelt i 3 lag. Hvert lag har spilt 12 seriekamper og vi 
har vært med på Skiold cup i Drammenshallen, Åssidencup i vårsesongen samt DBK- cup i høst 
sesongen. Det har vært mange flotte fartsfylte kamper med mye godt spill og miljøet har vært vel 
dig godt. Foreldregruppen er allerede blitt godt sammensveiset og vi har hatt 7 trener/lagledere i 

I"""'... tillegg til foreldregruppe (2 ansvarlige) med ansvar for det sosiale. I tillegg god publikumsstøtte I""'\ 
(engasjerte!!!) på både borte og hjemmekamper. 
Vi hadde sommeravslutning på Skioldhytta i vekslende vær hvor mammaene og pappaene spilte 
mot barna. Resultatet lar vi være en hemmelighet, men barna har forlangt revansj. Det er vel fort 
siste året hvor foreldrene har mulighet mot barn som stormer fremover med en voldsom utvikling 
i ballferdigheter. Vi gleder oss til neste sesong og avslutter litt utpå høsten med pølsefest på 
Skiold- huset. 

Tom- Egil .Johannesen 
.Jan Erik Wagner 

Hans Petter Austad 
Morten Askildt 

Rune Svendsen 
Pil Skistad 

Helge Nusser 
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Et felles mål* Mål nås kun ved å forstå et hvert aspekt av virk 
somheten. Gjennom våre tjenester innen revisjon, 
verifikasjon, omstilling, styring, kontroll, skatt og 
avgift har vi den kunnskap du trenger. 
PricewaterhouseCoopers er verdens største nett 
verk av revisorer, rådgivere og advokater, med 
120.000 medarbeidere i 139 land. I Norge er vi 
med våre 900 ansatte og 16 kontorer en av landets 
ledende leverandører av tjenester innen revisjon 
og rådgivning. For mer informasjon, se www.pwc.no. 

PricewaterhouseCoopers DA 
Postboks 1621 
3007 Drammen 
Tlf. 02316, fax. 23 16 10 00 

*connectedthinking 



INFORMASJON OM SBK SKIOLD 
Besøksadresse 

Postadrresse 

Telefon 
Telefaks 
E-post 
Hjemmeside 

Formann 
Daglig leder 
Sportslig leder 
Leder 11'er fotball 
Leder 7'er fotball 

Marienlyst Stadion Tribune vest 2. etasje 

Postboks 730 3003 Drammen 
Schwartzgate 2 3045 Drammen 

32 83 64 33 
32 82 52 03 
skiold@online.no 
www.skiold.net 

Dagfin Hansen 
Morten Backe 
Robert Larsen Ørnfjord 
Arne Andersen 
Terje Borgersen 

• 
SPESIALFORRETNING FOR IDRETTSFOTTØY 

- BEKLEDNING OG IDRETTSMATERIELL · 

PLANLEGGING 

1/SPORT 
. DIREKT 

Hent vår katalog med 
meget gunstige priser 
til klubbleverense av 
kjente merkevarer. 

FORDELAKTIG 
INNKJØP 

Vi har større utvalg 
enn de fleste 

- Prøv oss du også! 

Jogg innom: 

RING: 32 83 07 35 - FAX: 32 83 48 83 - SKRIV: BOKS 66, 3001 DRAMMEN 
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RAPPORT 11-ER FOTBALLEN FOR SESONGEN 2004 
Etter flere år uten trenerkoordinator og spillerutvikler ble det før sesongen bestemt å satse 
~ dette igjen. 
Arbeidet ble startet opp i januar og det er siden avholdt månedlige trenermøter gjennom hele 
sesongen. Oppmøte har vært noe variabelt, først og fremst som følge av kollisjon med trening 
og kamper. 

Dersom trenerkoordinatorfunksjonen skal opprettholdes neste sesong bør det nok planlegges 
enda bedre m.h.t. møtedager for å kunne stille med de fleste trenerne hver gang. 

Temaer som har vært debattert gjennom sesongen har vært: 
• rapport fra hvert lag 
• sportsplan 
• øvelser 
• hospitering 
• spillestil 
~ feedback/spillersamta/er 

• m~lsettinger 

Rapporteringen fra lagene har vært varierende, men bedret seg iløpet av sesongen. Viktig at vi 
legger disse rutinene inn i ansettelsesinstruksen til trenerne slik at det går automatikk i rappor 
teringen. Gruppa har gjennomgått deler av sportsplanen og blitt gjort oppmerksom på at alle 
trenere i Skiold skal kjenne til denne. Det blir derfor viktig at denne blir utlevert ved tilsetting 
av nye (og gamle) trenere. 

Diverse temabaserte øvelser har blitt levert ut som et hjelpemiddel for de trenerne som ønsker. 
Etter en litt treg start har hospiteringsordninger på alle trinn fungert bra. Trenerne ser nå verdien 
av å slippe til noen av spillerne på et høyere nivå. Hvem som skal hospitere bør avgjøres av 
den treneren som til daglig trener de spillerne som skal sendes opp. Det er viktig at en nøytral 
person kan overvåke at dette fungerer, og ta avgjørelsen ved tvil/ uenighet . 

,-... 
, . østsesonqen ble veldig heseblesende da vi hadde for få spillere på flere av lagene. Dette med- 
førte at belastningen på enkelte spillere ble for stor. Det ble ikke hospitering med spilleren i 
sentrum, tvert imot ble spillere flyttet rundt for å fylle opp de forskjellige lagene. 
Dette er selvfølgelig ikke bra og har heller ikke noe med spillerutvikling å gjøre. 
Årsaken til problemene på høsten var at flere spillere falt fra. En mulighet for å unngå dette for 
neste sesong kan kanskje være å ta en like nøye evaluering av spillerstallene før høstsesongen 
som man gjør før sesongstart. 

Spillestil har vært tema på flere av møtene, og målet til undertegnede har vært å få til noen 
felles retningslinjer for alle lagene i Skiold. Hovedmålsettingen har vært å få til at vi skal tørre, 
at alle lagene skal forsøke å spille gjennom midtbanen, og at det skal spilles ikke sparkes. 
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Det har vært bred enighet om følgende prinsipper : 

FORMASJON 
• 4 - 4 - 2 eller 4 - 3 - 3 

OFFENSIVT 
• tørre, kreativitet belønnes 
• spille oss ut bakfra hvis mulig 
• pille langs bakken - tørre 
• stor bevegelse foran ballfører - ut av pasningsskygge 
• skape 2 mot 1 
• skape gode pasningsvinkler overalt på banen 
• tempo på ball og bein 
• støtte hvis trangt - vri spillet - tålmodig mot etablert, tørre å holde i ballen 
• motsatte bevegelser, tredjemannsløp 
• gjennombruddshissigheten avgjøres av klima foran ballfører - dvs. ikke alltid fremover 

r"' 
DEFENSIVT 
• tørre å takle - tørre å gå i duell 
• soneforsvar 

- medspillerorientert / ballorientert 
- ikke følge spiller uten ball 
- 1 forsvarer - den som presser motstanders ballfører - oftest den som er nærmest ballfører 
- 2. forsvarer - den som sikrer for 1. forsvarer når denne presser/ takler 
- 3. forsvarer - de andre spillerne som dekker rom i forhold til 1. og 2. forsvarer 

• veksle mellom press og sikring - fra 1. forsvarer til 2. og 3. forsvarer og motsatt 
• tempo på bein = spurte 
• oppheve sone innenfor 20 meter 

Alle lagene i Skiold tør nå å spille fotball og det er gledelig å se. Her må klubben bare fortsette 
arbeidet og videreutviklingen . Viktigheten av feedback og spillersamtaler har vært diskutert og de 

t""tleste lagene har blitt flinkere til dette. Allikevel har vi mye å gå på her og det er viktig å være kl~ 
over at feedback er utrolig avgjørende for trivselen blant spillerne. Det å bli oversett er noe av det 
mest demotiverende som finnes. Gruppa er enige om at spillersamtale bør finne sted minst to 
ganger i året, h.h.v. før sesongen og på slutten av sesonqen, Her bør resultatmål, utviklingsmål 
osv. gjennomgås med den enkelte. I tillegg bør man gi en evaluering etter hver kamp til hver 
spiller (skriftlig/muntlig). Positiv vinkling på samtalene og evalueringen er et nøkkelord for å få 
fremgang. Målsettinger har også vært et hyppig tema på trenermøtene og det har vært presisert 
at målsetting ikke bare handler om resultatmål ( f.eks. komme blant de 3 beste i serien ), men det 
innebærer også trivselsmål, holdningsmål og utviklingsmål, som kanskje er noe av det viktigste. 
Et utviklingsmål kan f.eks. være å bli bedre til å orientere seg før ballmottak. Undertegnede håper 
det blir en god struktur med avholding av trenermøter o.l. neste sesong, slik at vi etter hvert får et 
faglig diskusjonsrom, som kan jobbe etter felles målsetting, nemlig å videreutvikle SBK Skiold som 
klubb for barne - og ungdomsfotballen i Drammensregionen. 

Bjørn Erling Ottersep...., 
Trenerkoordinator og spillerutvikle. 
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U19 Ul7 
Gutter røor I Gutter føct I Gutter født 
etter I ! .86 etter i 1.88 e[ter I I 89 

ITALY CUP 
Cesenatico, Italia 

3. - 9.7. 

REISEOPPLEGG: Vi tilbyr rimelige reiseopplegg til alle cupene. Det rimeligste alternativet er vårt opplegg med båt til 
Danmark og dansk buss videre til reisemålet. Vi ber dere ta kontakt med oss for ytterligere informasjon. 

..,o""""r.r,,._o~ 
{RGF$ 
-~.r,Q' EURO-SPORTRI NG© 

1850 MYSEN, tlf. 69 89 24 44, fax 69 89 28 07 www.ior.no E-mail: ior@ior.no 


