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Her er høstens Skioldavis, håper dere finner noe 
interessant lesestoff . 

Daglig leder 
En liten prat med daglig 
leder Morten Backe. 

Mye å gjøre. 

Han så sliten ut, daglig leder i Skiold 
Morten Backe, da vi besøkte ham på 
Skioldhuset forleden. - Blir mange lange 
dager iblant, Nå har jeg hatt to femten 
timers dager, og du veit, det tar på en sli 
ten gammel idrettskropp. - sa en smilende 
daglig leder. 

Skioldavisas utsendte ble tatt godt imot av 
daglig leder, som syntes det var fint at 
Skiolavisa skulle oppstå, som noe mer enn 
lagsrapporter, to ganger i året. 

-Ja , det ble to lange dager - sa Backe. - 
Fotballstyremøte, møte i hovedstyre, 
gjenriomgang av regnskapet tar sin tid, 
mendet er viktig arbeid for en klubb med 
Skiolds nedslagsfelt. Ved siden av det 
hadde det vært en gjennomgang av de 
prosjekter klubben er engasjert i 

Backes arbeidsoppgaver er mange og ikke 
alt er relatert tiLidrettene Skiold.driver. Det 
er ikke sikkert åt ane er klar ovefSkiolds 
engasjement på skolen. SFO og leksehjel 
pere efarenaer som Skiold er sterkt invol 
vert i. --pet er.yiktig at vi presenterer oss 
også p§jpisse clrenaer.- påpekte Backe. 

Også daglig leder var innom "skileikanleg 
get" på Skioldhytta, som et meget interes 
sant fremtidsprQsjekt. - Skioldhytta er 
enormt populær for tiden, ikke bare for 
medlemmer, men også andre klubber og 
foreninger. - Ett skileikanlegg i dette områ 
det måtte være midt i blinken- mente han. 

Som klubb jobber Skiold ekstremt godt 
mente Backe. Selv om vi ikke greier å lage 
noe topplag på A-nivå, har vi en barne/ung 
domsavdeling, som er meget god. 
Han berømmet den innsatsen som ble gjort 
på dette nivå. 

Vi har visjonene klare - sa Backe, - og det 
er at Skiold blir en naturlig del av oppvekst 
miljøet på Strømsø, samtidig som de er en 
naturlig og god samarbeidspartner før 
Drammen kommune. 

idere at klubben hadde en stor 
øte alle de nye beboerne 
vil bosette seg på Strømsø, 
atklubbens medlemsavis 

Medlemslotteri 
Husk og gjør en liten 
innsats med å selge 
ut deres loddbok. Det 
er viktig inntekskilde til 
driften av klubben vår, 
en klubb som vi ønsker 
skal drives best mulig. 

FL\SG\G~N 
nor del k 

T&\eton l2 24 44 10 • www.fhsg\ganten,no 

Annonser 
Visste du kjære Skioldvenn det er fullt mulig for dere medlemmer og skaffe 
Ski- og Ballklubben Skiold annonsører vi kan trykke i våre medier. 
Det er bare og ta kontakt med Morten Backe på telefon 32 83 64 33 eller 
Terje Ask Olsen på telefon 92 83 98 77 

Redaksjonen 
De som har stått for denne 
utgivelse av Skio/davisen e,,;. 

Redaktør: Rune Jahnsen 
med god hjelp av Svein Helge Moen 
og Terje Ask Olsen. 
Samt alle ledere som har vært så 
flinke til å sende inn rapporter 
fra sine lag. 

En liten oppfordring til deg! 
Hva vil du lese om neste gang? 
Ta gjerne kontakt med 
Rune Jahnsen 901 92 484 
eller jahnsen@c2i.net 
Eller send det til skiold@online.no 

Eller kanskje du hadde hatt lyst til å 
være med i Skioldavisas 
redaksjonskomite? 

Forsidefoto: Fotballskolen, Bandyskolen og jentelaget på vei til Bingen. 
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Onsdagsgjengen i Skiold Tiden før serveringen er skryte tiden og 
mimring om gamle episoder som frem 
bringer en god latter, Roar Nilsen (Gobi) er 
den som husker best av alle, er det for at 
han er den yngste? 

Vi har allerede hatt vår første utflukt, tur fra 
Sandefjord til Strømsted med Arild 
Knudsen som reiseleder. Vi var 11 stykker 
med denne gang. Det ble handlet både det 
ene og det andre, ingen grunn til å gå i 
detaljer. 

C?~sdags treffen prøver også å få til utfluk 
ter til bifildrifter og firmaer generelt. 

ni'l~ne noen vi har besøkt: Stortinget 
omvi$ning, Gildes anlegg ved Sem, 

gje)pvinnings stasjon o.s.v. 

Onsdags treffen på Skioldhqs 
·,~ etter en flott sommer. @i 
e:, .ioe vi alle gleder oss til. 

leserne av dette innlegg 
ss om flere besøk tar vi 

ot med takk. 

I vi også nevne at vi i onsdag tref 
et barn vi har fjernadoptert, hvilket 
olte av. 

Det er alltid noen som står fohserveringen 
av kaffe og vafler, vi har Erik Winnes~.c;>fD 
sjef for vaffel stekingen er han forhindret i " 
komme overtar Tore Jahnsen denne op 
gave. Så er det de som legger på sm 

ker vi alle lesere av Skiold avisen 
og vinter. 

STATUETTER >OVER BORGA.R NYGA.ARD#'S 'EFOND. 
1. BORGAR NYGAARDS MINNEFOND DISPONERES AV REPRESENTANTSKAPET. 

2. GRUNNBELØPET ER PÅ KR.35.000.00 (SALDO PR. 1. JANUAR 2006 KR.64.440.00) 

3. KR.4.000.00 AV MINNEFONDET SKAL BRUKES TIL Å STIMULERE OG 
VIDERE UTVIKLE MEDLEMMER OG LEDERE I JUNIORAVDELINGEN. 

4. BLIR IKKE BELØPET BRUKT ET ÅR/ DELER AV BELØPET lKKPBRUKT ET ÅR LEGGES 
GRUNNBELØPET. ( PÅ KR.35.000.00 OG INNGÅR I DETTE). 

5. MEDLEMMER AV BORGAR NYGAARDS MINNEFOND BESTÅR AV STYRET I REPRESENTSKAPET 
PÅ TRE/ 3 MEDLEMMER, SOM VELGES PÅ DET FØRSTE ORDINÆRE MØTE I REPRESENTSKAPET I ÅRET. 
KOMITEEN VELGES FOR 2- TO ÅR. 

6. SØKNAD OM MIDLER RETTES TIL REPRESENTANTSKAPET. SØKNADEN MÅ VÆRE MOTTAT INNEN 
1. FEBRUAR. REPRESENTANTSKAPET ER DEN SOM AVGJØR HVEM SOM ER BERETTIGETTILMIDLERFRA 
BORGAR NYGAARDS MINNEFOND. DET FØRSTE ORDINÆRE. MØTE lREPRESENTANTSKAPETVEDTAR 
UTDELINGEN ETTER INNSTILLING FRA KOMITEEN FOR .BORGARNYGAARDSMINNEFOND. 

7. UTDELINGEN FRA BORGAR NYGAARDS MINNEFONDET FORETAS EN 
PA SKI OG BALLKLUBBEN SKIOLDS ÅRSMØTE. 

8. REGNSKAP FOR BORGAR NYGAARDS MINNEFOND, 
BEHANDLES PÅ REPRESENTANTSKAPETS FØRSTE ORDINØRE 

_!!_ 

_!!_ 

Alle medlemmer og ledere i junioravdelingen kan søke midler fra Borgar Nygaard's minnefond. 
Disse nye statuttene skal opp på rep. skapets møte i november. 
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Skioldhytta «klubbens stolthet» 
Skioldhytta. -Klubbens stolthet. 

Med tanke på hvor mange tunge tak våre 
tidligere klubbkamerater la ned for å få 
reist Skioldhytta for ca. 70 år siden. Det er 
en pærle med beliggenhet på solsiden mot 
Stegletjern på Konnerud. Dette fine arve 
stykket er det viktig å fortsatt ta vare på. 
Det er mange personer som i årenes løp 
samvittighetsfullt har gjort en stor innsats 
for at stedet fortløpende er vedlikeholdt og 
ved god helse. 
De siste 2 årene har vi søkt om, og fått inn 
vilget vesentlige beløp for å holde dette 
stedet i god stand med tanke på at flest 
mulig kan benytte området til rekreasjon og 
utflukter. Disse bidrag har gjort det mulig å 
bygge ny brygge med permanente båtplas 
ser og en sandstrand som har vært flittig 
brukt av barn og voksne. En større bål 
plass er anlagt med mange picknikbenker 
og krakker samt utstyr for grilling. En herlig 
samlingsplass på sommerstid. 

Deler av tomten på ca. 16 mål er også 
bearbeidet og det er fjernet en del kratt og 
trær som igjen har gjort det mulig å anleg 
ge gress-sletter. Det er også satt 2 "fem 
mer-mål" på fotball-løkka og forøvrig er det 
plassert ut endel picknikbenker spredt over 
et større område. Det er også ryddet plass 
for oppsett av telt, noe som ofte forekom 
mer når vi får besøk av skoleklasser eller 
speidere som ønsker å være der i noen 
dager og drive med sunne fritidsaktiviteter. 
Det sies at det er brukbart med fisk i 
Stegla, - slik at det er noe for enhver inter 
esse. 

På vinterstid så er trasen ned til Stegla 
gjort klar for løypemaskinen. 

Våre planer er å få anlagt et skileikånl 
samarbeide med Norges Skiforbuqd, 
Buskerud Skikrets, Drammen Komm 

Skiold. Anlegget vil være et prøveprosjekt 
her i kretsen av sitt slag. Det vil bli anlagt 
diverse utfordrende løyper og bakker av 
varierende vanskelighetsgrad med 
utgangspunkt fra en veg som vil bli oppar 
beidet fra hytta, -forbi gamle badstua - 
videre til tidligere hopp i skibakken og 
videre på kommunens tomt og vil ende ved 

Selve hytta har også gjennomgått foran 
dringer. I 2005 ble det montert nytt kjøkken 
og i år er gulvet på terrassen skiftet og nytt 
vindu er montert i enden på terrassen. 
Senere er det planer om å legge nytt tak 
på hytta og gjøre klart med et vaskerom 
ved toalettanlegget. Vi gleder oss til å ta 
fatt på disse oppgavene. 

øvre slette ved fotball-løkka. Kommunen vil 
besørge å holde anlegget i orden vinterstid. 
Dette kan bidra til større trafikk vinterstid 
og bedre utnyttelse av Skioldhytta som ser 
veringssted. 

Vedlikehold og forbedringer av anlegget er 
helt avhengig .av frivillig innsats. Her har 
medlemmer av "Onsdagsgjengen" spilt en 
viktig rolle. De har gjort en meget god jobb 
og uten denne innsatsen hadde det ikke 
vært mulig å opprettholde den høye stan 
dard som preger Skioldhytta og dens omgi 
velser. 

I samarbeide med hytteansvarlige ser vi 
frem til større aktivitet på Skioldhytta og vil 
anbefale de som ikke har besøkt 
Skioldhytta på en stund, å benytte denne 
fine plassen vi har her ved Steglevannet på 
Konnerud. 

Jonn Johansen - På vegne av prosjekt 
gruppa 

Visste du at: 

fristed" for TV2's team under SIF-kampene. 
m driver kiosklukene vinterstid. 

aksjonskomiteen for denne avisa. 
glig på Marienlyst. 
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PLANLEGGING 

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: 

SPESIALFORRETNING FOR IDRETTSFOTTØY 
- BEKLEDNING OG IDRETTSMATERIELL - 

RING: 32 83 07 35 - FAX: 32 83 48 83 - SKRIV: BOKS 66, 3001 DRAMMEN 



Årets fotballskole ''EN SUKSESS'' 
Høstens vakreste begivenhet er den årlige 
Skiold Sparebanken Øst fotballskole. 
Årets arrangement var veldig åpent med 
hvor mange deltagere det ville komme. 
Under planleggingen av skolen 
våren 2006, tok vi litt hardt i og hadde.tro 
på at det ville komme rundt 40 deltagere. 
På grunnlag av fjorårets deltager c:1ntall. 
Vi bestemte tidlig at i år skulle vi gj@re noe 
utenom det vanlige. I tillegg til fotball og 
t-shirt, skulle vi kle opp deltagerne med 
røde treningsdresser med 
SKIOLD DRAMMEN 
på ryggen, hvit fotballshorts og røde strøm 
per. Den 28 august kl: 18.00 startet vi opp. 
Det strømmet på med ivrige unger og forel 
dre. Varmestua til kunstisbanen ble plutse 
lig omdannet til et kjempestort prøverom 
for treningsdresser. 
Et vakkert syn den kvelden ca 60 unger på 
Marienlyst, i nye røde treningsdresser. 
Det varmet mangt et rødt Skiold hjerte. 
Deltagerne fikk allerede fra første trening 
en identitet til Skiold, juniorspillere stilte 
som instruktører, noe som førte til at fot 
ballskolen gikk meget bra aktivitetsmessig. 
Under de påfølgende 3 mandagene kom 
det til noen nye deltagere hver gang, 
slik at vi stoppet på 65 deltagere. 
Ny rekord i antall deltagere. 
Avslutningskvelden ble spennende, vi 
hadde fått låne Marienlyst gamle gress til 
kamper. Takk til Drammen Kommune for 
det. Det var kjempegøy, med en innsats 
på banen og et liv på tribunen, det kunne 
nesten trekkes paralleller med Sifs kamp 
mot Ålesund. 

Dette ble en jubelkveld av de sjeldne på 
Marienlyst. Etter at kampene var spilt ble 
det servert pølser og brus til spillerne og 
høytidelig delt ut premier til alle spillerne. 
Årets fotballskole er en suksess. 
Takk til alle som hjalp til med fotballin 
struksjon, sekretariat , informasjon om 
Skiold, su 7-er og alle foreldrehjelperne. 
Det lover godt for fremtiden i Skiold. 
En spesiell takk til våre juniorspillere som 
var årets instruktører Egil Scherf, Tomas 
Støleggen Hansen, Kjell Andreas Thorud 
og Håkon Thorud. 

Er ditt inneklima id8elt? 
Vi skreddersyr løsninger for din bedrift eller ditt hjem 

For å oppnå Klagefritt Innemiljø, må man forholde seg til mange elementer. 
Felles for dem er at de påvirker brukerens opplevelse av innemiljø. 

GK ønsker å bidra til et Klagefritt Innemiljø med fokus på totaløkonomi for 
kunden og samfunnet. Sammen med kunden tilpasser vi innemiljøet etter 
behov, ønsker og fremtidsplaner. 

GK bidrar med kompetanse i alle faser av byggets levetid ; 
fra nybygg, drift og vedlikehold, 
til ombygging og rehabilitering. 

Gunnar Karlsen a.s 
· for klagefritt innemiljø 

Gunnar Karlsen AS· Ing. Rybergsgt. 101 3027 Drammen· Telefon 32 21 84 10 · www.gk.no 
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Rapport fra Sportslig utvalg 5 - 7' er fotball 
SU Ter har i sesongen 2006 bestått av 
følgende representanter; Terje 
Borgersen(leder), Helge Nusser, Geir 
Moserud og Tom Egil Johannesen. 
Disse representerer alle lag i Ter og 5'er 
fotballen, henholdsvis som lagledere eller 
trenere(eller begge deler!). I tillegg har 
daglig leder i Skiold, Morten Bache vært 
med på så mange møter som han har hatt 
anledning til. 
Vi har i løpet av sesongen hatt månedlige 
møter hvor tilrettelegging av aktivitetene for 
de forskjellige lagene har vært i fokus. Vi 
tror at de fleste ledere og trenere som har 
hatt ønsker/problemer e.l. i forbindelse 
med sine lag, har fått den assistansen de 
har hatt behov for. 

En av våre arbeidsoppgaver i 05/06 
sesongene har vært å kle opp alle unger i 
Skiold i egne røde treningsdresser. Vi slet 
veldig med levering fra fabrikk, men på 
ettervinteren kom dette på plass, og alle 
fikk dresser til minicupen i 
Drammenshallen på våren. Det er virke 
gøy å se at vi farger Marienlyst og o 
dene rundt RØD!! 

I sommer arrangerte de spo 
hovedsaklig SU 11 'er, 
trener i Skiold, noes 

Vi vil med dette takke for oss for året som 
har gått, og håper alle i Skiold går på r,. 
sesongen 2007 med samme iver og 
entusiasme som vi har sett i år! 

en helårsidr, 
Gulskogen 
som ønsker 
gjennom den tidl 
"vinterdvalen". 
Det at sesongene mer 
hverandre utfordrer oss s 
klubb. Vi har en sterkt øken 
som gjerne vil kombinere fot 
andre vinteridretter. Skiolds h 
prøve å tilrettelegge så godt 
dette. 

"ALLSIDIGHET E1 
BADE KROPP 

om har bidratt i 
re, lagledere, 

slige utvalg, 
kiolds fremtid. 

Gode treningsforhold er 
forutsetninger for utviklin 
petanseutvikling for våre t 
startet vi Coerver - program 
aller fleste av trenerne for 5 og 

Visste du at: 
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Danvik 99 
Det er med stolthet trenerteamet fra '99 
Danvik United kan melde om en vel over 
stått debutsesong for samtlige 21 spillere 
på vårt ene femmerlag. 5 på banen og 16 
glade innbyttere! 

Fra striregn på Åssiden Cup og digre baner 
på Marienlyst, til strålende solskinn på bor 
tebane og 8-6 seier mer spennende enn 
Champions League, har trenergjerningen 
vært givende. Fra vår side har fokus vært 
på å inkludere alle og skape en gjeng med 
gode venner. Vi er heldige som har en strå 
lende foreldregruppe i ryggen, de stiller 
opp til trening og bortekamper, gjerne med 
søsken, besteforeldre, hunder og cam- 

pingstoler. Også foreldrene gir positive 
tilbakemeldinger fra sidelinjen, med fokus 
på mestring og tydelig bruk av navn. 
Kioskdugnad er gjennomført, en sosial og 
fin plikt. 

Men først og fremst er debutsesongen pre 
get av at spillerne har vist en forbløffende 
utvikling. Alle er blitt bedre og har det gøy. 
"Kan vi ikke bare spille, 'a?" er erstattet 
med nysjerrighet og vilje til å prøve ut 
Coerver-inspirerte øvelser, krangel eller 
bråk er et tilbakelagt stadium og til tider 
kan man overhøre at de roser hverandre! 
Der vi trenere begynte høsten '05 med å 
innføre innsidepasninger som en vrien 
nyvinning, avsluttet vi sensommeren '06 
med å se vårt lag drive ett-touch opprul- 

linger på flankene, legge innlegg og 
demme opp for kontringer. Intet trenerøye 
kan forbli tørt av slikt. 

Ikke at det alltid er blitt seier. Troppen har 
vokst til 17 gutter og 4 jenter, positive og 
energiske, som alle synes det er fantastisk 
moro å vinne - men ikke altfor ille å tape ... 

Vi gleder oss til ny sesong! 

Hilsen trenerne, 
Jeanette 
Inger 
Heidi 
Arild 

Visste du at: 

en Bandy's lag i eliteserien. 
sjon og fest. 
inger som vil leie Skioldhytta. 
gernes Torg i 18 varmegrader i sommer. 
rgseilet de gikk på. 
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Brandengen 99 
Det har vært en flott sesong for våre unge 
spillere som nå har gjennomført sin aller 
første sesong som spillere. Vi har deltatt i 
3 cuper denne sesongen, det har vært: 
Skiolds egen cup som gikk av stabelen 
26.mars i år- Guttene var kjempespente 
foran sitt første møte med detå skulle S;.pih 
le kamp. Resultatet ble over 
da det ble seier i 3 av 3 

Cup 2 var Gressban 
år. Her var værgud 
og det ble en .bløt og 
noen og enhyer, me. 
seier og 1 tap kan rna 
satsen trosæværet, 

Den siste cupen vi deJti 
cupen, som fant sted 
Her møtte vi sterkere 
hadde møtt de foregåe 
kjempeinnsats fra alle 
foreldre på sidelinjen i t 
"tap og vinn med samm 
det ikke ble noen demp 
uteble denne gangen. 

Ved siden av cupene h~O"Mi deltatt i senen 
for 99- kullet, og vi ha 
Marienlyst, på Berger og på Vin 
for å spille kampene. Unger,E:! har gjort det 
supert og virkelig gitt alt i årets sesong, og 
vi vil også rette en takk til ivrige foreldre 
som stiller opp som heiagjeng og sjåfører. 

Sesongen ble avsluttet på 
Skioldhuset 25.okt- 06 med litt 
p~lser o~ br~s, samt e~ liten Pr"\ 
rnieutdetinq til våre aktive pode...___,, 
Trener og lagleder takker med 
dette for denne sesongen. 

Med hilsen 

Svein Moe 
Hege Rinker 
Trener 
Lagleder 

Hva er det Hege formidler til spillerne? 

Together we can do It. ,~ I rr 
10 Idrettsglede i 96 år 8 avisen - hast 2006 



Gutter 98 
Sesongen startet med trening inne en gang 
i uka fra november og fortsatte hele vinte 
ren med mye lek med ball. Allerede da var 
gruppen kommet opp i over 20 spillere, det 
ble derfor tidlig klart at vi måtte melde på 
tre lag i serien. Vårt nedslagsfelt er stort og 
strekker seg fra Skoger, Brandenga, Fjell 
og Danvik. Med andre ord det meste av 
Strømsø. Utover i sesongen medførte dette 
flere påmeldte og totalt er vi nå ca. 30 spil 
lere. Lagene ble fordelt delvis etter 
klasse/skole tilhørighet, samt hva vi hadde 
av ledere. 
Vårsesongen startet i god tradisjon med 

Marienlyst og is til alle sammen. 
Ved starten av høstsesong ble det klart at 
lagleder Tigre ikke kunne fortsette, noe 
som medførte etterlysning av ny blant forel 
dre. Det løste seg brukbart ved at ansvaret 
gikk litt på rundgang, men det er ikke en 
heldig løsning videre. Miniseriespillet på 
høsten viste at gutta stadig tok nye steg 
videre og mye flott spill ble vist i kampene. 
Høstens store høydepunkt var DBK-cupen, 
ett veldrevet og flott arrangement, igjen va 
vi heldige med været, selv om noen kan 
skje syntes det var litt kaldt! Den velfylte 
kiosken fikk hyppige besøk, og popcorn 
smakte herlig. Spurs møtte i sin siste kam 
Moss. Ryktene sa at de trente 3-4 ganger 
pr. uke og var fryktelig gode. Ikke mindre 

videre er at det fortsatt kommer tilsig av 
spillere, dette med resultat at treningsgrup 
pa blir for stor samlet. Vi mangler også 
noen flere lagledere for å holde styr på 
kamper etc. Dette må løses, og vi håper 
noen foreldre tar utfordringen. 
Undertegnede vilJakke Ulf, Kristin, Petter, 
Eddie.og 91le ~pdre foreldre som har 
bidrattmed;lfigre .. og.qugnader. 

orten, Terje og Terje i spis 
alle praktiske behov, og unge 

fint. 

Skiold-cupen. Det var en stolt gjeng som 
kom i nye treningsdresser og endelig skulle 
få spille kamper. Kampene gikk unna i en 
fei, og vaffelpausene ble nesten i korteste 
laget for noen. Viktig å kose seg på cup! 
Etter hvert kom vi oss ut på Marienlyst, det 
~ deilig med frisk luft og bedre trenings- 

æld. 
Vi valgte å kjøre felles treningsgruppe for 
alle, med nevnte tre faste grupper i kam 
per. Med minst to trenere til stede har det 
fungert godt. Treningene har stort sett blitt 
gjennomført med godt fremmøte og fortsatt 
har lek med ball vært hovedtema, men i til 
legg mye spill på liten bane. Vårens andre 
høydepunkt var IBK-cupen, med sol og 
varmt fint vær ble det atter en artig dag på 
Årbogen. Resultatene ble litt blandet, men 
vektlegges ikke. Det viktigste for gutta ble 
igjen om de fikk tid til å gå i kiosken og hva 
slags premie de skulle få. Vårsesongen ble 
rundet av med lagkonkurranse på 

tøft var det at de hadde med seg en stor 
gjeng med foreldre og et digert flagg. Mye 
folk hadde samlet seg rundt banen og noe 
nervøsitet meldte seg nok. Etter 5 minutter 
sto det 0-3 i protokollen, og det gikk litt 
tyngre, men så kom det forløsende målet, 
og to minutter før slutt var stillingen 5-4 til 
Spurs. Da var det stille hos 
Mossekråkene ... En liten sprekk på slutten 
gjorde at det ble 6-5 tap, men det virket 
som gutta hadde fått en seier, alle var 
kjempefornøyd, og noen foreldre ymtet 
frempå med at stort flagg skal med til neste 
år. Både Tigre og Løver viste også mye fin 
fotball, og det er tydelig at mange har det 
gøy med fotball. Siste trening ble avsluttet 
med intern minicup på Marienlyst. 
Påfølgende servering i "privat" kiosk med 
pølser, brus og sjokoladekake ga full valu 
ta. 
Sesongen har gått greit unna med god 
oppførsel og blide fjes. Vår utfordring 

Følgende spillere har deltatt: 
Adrian Adamski, Rebas Ahmadi, Karl 
Oscar Berg, Didrik Berge, Ulrik Bruun, 
Kristian Fredrik Buene, Jonas E. 
Christensen, Fredrik Andre Engen, Armin 
Ghasemi, Espen Grøvo, Peder Hansen, 
Hans Kristian Haraldseth, Alexander M 
.Henriks, Bjarte W. Iversen, Jesper W. 
Iversen, Niklas Kaspersen, Stian 
Korsbøen, Oliver Lapidus, Emil Nilsen, 
Magnus Ottosson, Martin Pedersen, Marius 
Hjelle Rhrich, John Oscar Skjeldrum, 
Markus Solem, Jonas Kruger Solheim, 
Sigve Torvet, Dung Tri Tran, Sigurd 
Wilhelmsen, Benjamin Øvre, Thomas 
Øverby. 

Mvh 
Ståle Pedersen 
Trener/lagleder 

Visste du at: 
badeanlegget er på gang. 

tig Gravøl" der en lørdag i august. 
ivrig voksen på bandyskolen. 
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Skiold 97 
Sesongen 2006 er dessverre slutt og nok 
et morsomt og lærerikt år med denne 
talentfulle gjengen er over. 
Vi har vært ca 53 gutter og 2 jenter denne 
sesongen fordelt på 2 lag fra Austad, 3 fra 
Brandengen og 2 fra Danvik. 
Vi startet forsiktig med innetrening rett etter 
jul. Austad og Danvik på Strømsø skole og 
Brandengen på Brandengen skole. Godt 
oppmøte helt frem til utestart hvor vi startet 
på Marienlyst, men flyttet oss ned til 
Tegleverkstomta når det ble tørt nok. Vi er 
mange og det kreves relativt stor plass slik 
at Teggern føles riktigere for oss. 
Foreldremøte ble avholdt i mai med liten 
deltagelse. Noe av forklaring er nok at inn 
kalling til en del av foreldrene ble utgitt noe 
sent. Eller vi kan tolke det på den positive 
måten og tro at foreldre stort sett er fornøy 
de ( har ikke hørt noe som kan tolkes 
annerledes ... ). 
Vi startet sesongen, som vanlig, med vår 
egen cup i Drammenshallen hvor vi hadde 
mange fine kamper og stor innsats! 
Serien i vår og høst- sesong ble gjennom 
ført med både seire og tap ( dog flere seire 
enn tap!) og stor innsats både på bane og 
på sidelinje. 
Vi er heldige stilt med mange flinke og 
hjelpsomme foreldre og utfordringen med 
så mange lag har gått knirkefritt. 
Ellers har vi hatt lag med på Liungen -cup 
og DBK- cup som ga alle store opplevelser. 
Austad- gjengen har også hatt overnat 
tings- tur på Skioldhytta med besøk av TV 
Drammen som var meget stas for gutta. 
Stor treningsiver og topp innsats kjenneteg 
ner fotballgruppa og vi må si det har vært 
morsomt å være Skiold-gutt ( og jente). 
Vi takker for i år og gleder oss til neste år!! 

Skioldhilsen fra 
Morten Askildt, Hans- Petter Austad, Tom 
Egil Johannesen, Jan Erik Wagner, Rune 
Svendsen, Pål Skistad, Tom Erik Olsen og 
Helge Nusser 

Visste du at: 

som styrer garderobeutleien på Marienlyst. 
ble åprjet i 1957. 
ne p~M~uienlyst i gamle dager. 

m heterBorgar Nygård's Minnefond. ( se side 3) 
Skapet i. Skiold diskuterer jevnlig klubbens gjøren og laden. 
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Brandengen 96 
Laget har vært delt i to lag denne sesong 
en da det har vært 14 gutter. Lagene har 
vært med på 2 cuper. Toyota Cup i våres 
og Vinn Cup nå i høst. Begge lag har også 
spilt 6 kamper på våren og 6 kamper på 
høsten. Spillerne har vist stor interesse og 
glede med å få være med på dette. Det er 
kun på kamper de er delt, men treningen 
som er 2 ganger i uken har de sammen. 
Vår sesongen trente de på Marienlyst, men 
høst sesongen brukte vi Tegger'n som tre 
ningsarena. Spillerne har jobbet godt 
treningene og utviklet seg bra, 9 · 
minst så har de hatt det mo 
glede med å få spille fotba] 

Gutta er igang og trener 
Brandengen skole, og vi g 
«innmari» til og begynne m 
neste sesong. 

Trenere denne sesongen har vært: 
Terje Ask Olsen, Kristian Nebell og 
Rune Næss 
Oppmann: Marit Tune 

ElJn,tre: Mathias Albin Nebell, Michael Duah, Christofer Alves, 
aposa Bråthen. Matias Ask Olsen og Morten Tune. 

rste rekke. Henrik Rudi Næss, Magnus Formo, Joachim Johansen, Araz Ahmadi og 
Fredrik Hope Knudsen. 
Liggende foran: Siu Hung og Julian Rabo Ikke tilstede: Ahmed Ekiz. 

'} 

'Fra nr. I t.o.m. 9 på vår meny. Nr.10-17 til kun 225,-/ 235,- Lørdager, søndager og alle kalenderdager full pris. 
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. 10,- i tillegg til vanlig pris. 
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Danvik 96 
I år har vi vært ca 13 spillere på trening. 
I tillegg har det kommet noen nye spillere 
helt på slutten av sesongen. 
Treningene på kunstgresset har vært topp, 
med fine forhold. 

I år har vi deltatt på Toyota-cup i 
Drammenshallen, og Åssiden-cupen. 
Bra oppmøte og iherdig innsats. 
På Åssiden-cupen badet vi i søle, men vi 
ga alt. Ellers har vi spilt seriekamper med 
varierende resultater, men vi har hatt det 
gøy og forhåpentligvis blitt litt bedre. 
Vi har vært litt mange for å spille 5'er fot 
ball, men neste år går vi over til å spille 
Ter fotball. 
Om det blir noe innetrening i vinter er litt 
usikkert, men uansett blir det ikke noe før 
etter nyttår dersom ikke andre enn under 
tegnede tar initiativ til dette. 

Jim-Roger Myrholt 

Bak fra v: Martin, Aleksandar, Tom, Simen, Henrik H, Vikram, Ecir Ali, Memet Ali, Mikkel, 
Sebastian, Allan, Endre, Celil, Halmat, Joakim 
(Henrik K, Daniel og Kevin var ikke tilstede da bilde ble tatt) 

KON KTOSS 

Postboks 2385 · 3003 Drammen · Tlf. 32 20 56 00 · www.mediadirect.no 

Takk til Høibakk konditori 
for alle den nydelige 

vaffelrøre de har lagd til oss. 

Som har vært servert 
fra våre kiosker 
på Marienlyst i år. Storgata 2, 3050 Mjøndalen 

Telefon: 32 87 68 54 

Visste du at: 

.:. At Toyoh\\ erflink til og sponse barne 
idretten i Skiold. 
... og at Skiold' s Toyota minicupfestival 
2007 er 23-24-25 mars. 
-At gamlegutta i Skiold gjør en kjempe 

på Skioldhytta for å holde den i 
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Brandengen 95 
Sesongen startet tidlig i år med vår egen 
cup i Drammenshallen allerede i Mars. Det 
var godt å finne frem fotballskoene igjen 
etter en vinter med både bandy, ski, og 
mye annet. Gutta ser ut til å trives på den 
årlige cupen. Etter dette går sesongen slag 
i slag, vi trente tirsdager og lørdager på 
kunstgresset. Gruppen til Brandengen er 
stor, det er til tider over 20 spillere på tre 
ningene. Dette er veldig positivt og det er 
både spillerglede og iver blant denne gjen 
gen. Vi har dessuten mye plass og boltre 
oss på når vi trener på "kunsten". Vi har 
meldt på 2 lag dette året som titulerer seg 
med tradisjonsrike navn som SKIOLD CITY 
og SKIOLD UNITED. I tillegg til treningene 
har disse spilt en kamp pr. uke. Vi i støtte 
apparatet til denne gjengen vil benytte 
sjansen til å fortelle hvor positivt overrasket 
vi har vært til den nye ordningen med 
klubbdommere, disse unge guttene har 

1 vært utrolig flinke. Fortsett slik gutter! 
I'"', 
E:ners har vi på vårsesongen vært med i 
Åssiden Cup og Liungen Cup, det ser ut til 
at disse seansene er med på å gjøre både 
ledere og foreldre bedre kjent med hveran 
dre. Og ikke minst koser barna seg både 
på banen og utenfor banen, ikke mins 
utenfor og mellom kampene. På tamp 
vårsesongen avsluttet vi med en fell 
samling med foreldre og barn både f! 
Brandengen og Danvik. Det ble ka 
mellom foreldrene og barna der de 
deltakelse både fra fedre og rnødn 
ble rundet av med pølser og brus 
huset. 

Om noen tviler på kompetansen til trenerne 
er det ingen grunn til det, fordi vi har deltatt 
i et lite utdanningsopplegg i regi av Skiold i 
år. Det startet med en hel dag med intro 
duksjon av et opplegg som kalles COUR 
~ METODIKK. Dette er ganske enkelt 
h,r'talt noe som går ut på at hver enkelt 
spiller skal berøre ballen så ofte som mulig 
på treningene for gjennom det å øke mes 
tringsevnen med ballen. Vi fikk en dag med 
mange gode tips til øvelser og ellers flere 
innspill rundt hvordan en trening kan 
gjennomføres. Denne dagen er fulgt opp 

' av ytterligere kursing. Dette er både moti- 

varende og inspirerende for oss som liker å 
være ute på banene og forhåpentligvis 
lære noe fra oss. 

veldig flinke. Sesongen avsluttes med en 
felles samling med SIF sine 95 gutter på 
Gulskogen i oktober. Der avsuttes hele 
seansen med at alle går på SIF - Moss på 
Marienlyst. 

Ellers vil vi i støtteapparatet få takke spil 
lerne denne sesongen. Dere er en flott 
gjeng! Vi har mange forskjellige typer i 
enne gruppen så vi lærer også masse fra 
ere, Håper dere vil fortsette å være like 

måter også neste år. Så en 

ik, Johan, Sindre, 
·s Andre, Benjamin, 
n, Michael, Arthur, 
s Herman, Metin, 

Visste du at: 

som flere av de n 
seminarene virke 
De liker å få noen utfordringer og har blitt 

inn Hansen er sekretær. 
innsats for ungene våre. 

yst. 

le foreldre som har stilt 
oppgaver gjennom 

men ikke minst takker vi 
i klubben for at det job 

riøst med de yngres avde 
. Dette er med på å skape 

amhold i nærmiljøet. 

eir, Annette, Per Jan, Bård, Andre 
ders 

ft . -høst2006 • avisen 

Vi stiller med sterk 
faglig kunnskap og 

erfarne medarbeidere på 
salg og ettermarked. 

IIDBAKKEN 
MOTORA.S 

Neumannsgate 17 
3D44 Drammen 

3i! B3 60 ff 
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Danvik 95 
Det var med forventning vi tok tak på ute 
sesongen våren 2006. Brandenga og 
Danvik ble splittet og vi satt igjen med en 
gjeng med gutter og ei tøff jente som var 
litt forsiktige og ikke minst veldig høflige. 
Vi kunne vel egentlig kalt laget for Danvik 
Linerler, men det ble Danvik Spurs. Vi må 
nok innrømme at gutta fra Brandenga stort 
sett var et hakk kvassere på de fleste 
områder fotballmessig. Det måtte vi gjøre 
noe med! 

Først måtte vi ha et rammeverk for hva 
som var viktig for oss og som skulle prege 
samarbeidet vi skulle ha for treninger og 
kamper. PEIL ble innført. PEIL står for 
Positivitet, Effektivitet, Innsats og Lagspill. 
Det morsomme er at gutta virkelig har tatt 
dette til sitt hjerte og forstår hvilken betyd 
ning det har for at vi skal ha mest mulig ut 

av de timene vi er samlet i løpet av en uke. 
At vi skulle ha det gøy var en selvfølge. 

Sesongen har vist at det bor mye fotball i 
denne gjengen. Innsatsviljen har vært stor 
noe som har resultert i flotte resultater, 
mange flere seire enn tap. Det som kan 
skje har overrasket mest er den flotte utvik 
lingen de har hatt fotballfaglig. Vi ser også 
etter hvert at hver og en har utviklet seg i 
sine retninger. Noen viser god taklingsev 
ne og løpsstyrke, andre har overblikket og 
pasningsevnen, mens andre igjen er drible 
fanter og gode skyttere. Det morsomste er 
kanskje å se at de som ikke var helt på 
høyden i fjor virkelig har tatt innpå de 
beste. Som trenere er vår oppgave å gi 
hver og en spiller rom til å utvikle seg på 
det de er gode på og samtidig motivere til 
å trene ekstra på det som kan forbedres. 

Samtidig med det å ha egen utvikling har vi 
et mål om å spille hverandre gode og jobbe 

for laget sitt. Lagmoralen og entusiasmen 
er upåklagelig. Vi har nesten vært fulltalli 
ge på hver eneste trening og på kampene 
har vi nesten kunnet stille med 2 lag. Jeg 
har også lyst til å berømme og takke de 
foreldrene som har stilt opp på nesten alle 
kampene og kjørt sine håpefulle og med 
spillere til arenaer i hele Nedre Buskerud 
og Nordre Vestfold. 

Vi gleder oss til neste år med Courver og 
nye kamper på det flotte anlegget vårt på 
Marienlyst. Nå står snart vintertreningene 
for tur og vi skal legge grunnlaget for en ny 
flott sesong for Danvik '95 i 2007. Da tror 
jeg vi må døpe om laget til Danvik Hawks 
for å rettferdiggjøre hva denne troppen vir 
kelig står for. 

Takk for innsatsen! 

Jim Roger, Jørn og John Arve 

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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Danvik 94 
Skiold Devils94 staret treninga allerede før 
2005 var slutt. 2 timer i uka i gymsalen på 
Strømsø skole sammen med Skiold Tigers 
94. Bandyspillerne sluttet seg 
tilfotballtreningene ved vinterferietider 
2006. Det ble brukt mye tid inne til teknikk 
trening og spill på små flater. Da isen gikk 
på Marienlyst kunstgress flyttet vi treninga 
ut , med 2 treninger pr. uke . 
Vi starte sesongens kamper med Skiold 
minicupfestival inne i Drammenshallen. 
Årets sesong var den siste med 7- er fot 
ball. Vi spilte 6 seriekamper med brukbare 
resultater før ferien . På slutten av vårse 
songen startet vi med courver øvelser på 
treninga, noen som innebar mye teknikktre 
ning på spesielle ferdigheter med ball . Vi 
avsluttet vårsesongen med IBK-cup , med 
full innsats i 3 kamper og kjempe bra resul 
tater. Høstsesongen startet med oppkjøring 
i 4 uker på Marienlyst kunstgress , 3 tre 
"ninger pr uke .Høstsengen svingte veldig i 
"""iningsintensitet og resultatmessig 
.Avsluttet høstsesongen med DBK-cup. Vi 
har spilt 2 11-er kamper i høst sammen 
med resten av 94 gjengen. 

En mot Spa/Bra 3-3 og en mot Glassverket 
seier 9-0 , slik at det lovende ut til neste 
sesong. Da må alle trene mer og innsatsen 
bli enda bedre . Tobias Rebo , Mats 
Lanseth Guttormsen , Espen Evje 
Borgersen og Mawuli Narnoor har deltatt 
på Sifs fotballakademi på Marienlyst 
kunstgress med 1 til 2 samlinger pr mnd. 

Årets avslutning var en overnattingstur på 
Skioldhytta. Lite søvn, mye fotball og 
mange pølser. 

Bilverksted Bilglass 
0 

ALT PA ETT STED 
Bildekk 

• Alt til bilen din i en og samme forretning (Bilverksted, Bilglass, Bildekk) 
• 3 års garanti på verkstedstjenester. 
• Inntil 50% rimeligere enn "merkeverkstedet" og med godkjente servicer ihht. 

servicehefte på alle biler. 
• Bilverksted-Bilglass-Bildekk-Vi er spesialister i de respektive fagområder. 
• Personlig service fra dyktige og ikke minst hyggelige fagfolk. 

Velkommen til Drammen Gummiservice 
Tordenskioldsgt. 74, 3003 Drammen - Telefon 32 83 36 63 - E-post: firmapost@drammengummiservice.no 

Visste du at: 

ITlmere som er veldig flinke og ivrige. 
og få kjøpt på CD. 
fortsetter i Skiold. 15. desember i år. 

ermiddag på Marienlyst for store og små. 

te vinterdekk hos Drammen Gummiservice i år. 
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Brandengen 94 
Vi har kjørt treninger med et mål for øyet, 
spille hverandre gode. 
Det vil si at vi har fokusert på basis ferdig 
heter, holdninger, respekt for hverandre, 
trenere, motstandere og dommere. 

Det som har vært herlig for trenerteamet 
og tilskuere er at dette har fungert. Gutta 
leverer pasningspill og alle har hatt en 
meget positiv utvikling innen alle fokusom 
råder i løpet av denne sesongen. Gutta og 
Helene kan være stolte av det dere har 
prestert i år. Pasningspill, tekniske ferdig 
heter som ligger på et bra høyt nivå i for 
hold til årsklasse. 
Dersom dere også i fremtiden velger å bli 
med på treninger for å trene, så kan dere 
nå så langt dere orker. Mye kjedelig må 
gjøres for å bli gode på sikt. 
A tørre er en av målsetningene til Skiold. 
Tigers 94 har vært engasjerte og 
motiverte på treninger og kamper, så får 
det være at dommerne fortsatt må spørre 
oss om vi kan avslutte omgangene 5 
minutter tidligere for å ikke ydmyke mot 
standerne totalt. Godset glemmer vel ikke 
vår 20-2 seier så lett? 

mer og mer sammen med 
ten av sesongen og avsluttet 

per. 4-4 mot Spa-Bra og 
alen Glassverket står det 

Dette val' ediforberedelse til neste år hvor 
gutta skålsiårte med skikkelig fotball. 
Tanken mecfltl.!;)tte oppgjøret var å se om 
våre intensjoner og forberedelser hadde 
gitt gutta nok kompetanse i fotball til å 
beherske stor bane. Ikke minst var dette 
ment som en happening som samlet 94 til 
EN sammensveiset gjeng. 
Det er dere blitt nå og trenerteam!:lti Tigers 
ønsker alle gutta lykke til.som smågutt spil 
lere. 

Avslutningen holdes på Skiold hytta 
17-18 november. 

Spillere på 94-Tigers 2006 
Dashti Ahmadi, Haroon Mohammad, 
Ufuk Kulachi, Helene Juterud, Mathias 
Molvær, Birk-Sander Dahlby Løkka, 
Sammy Nybakk, Sondre Lind, Markus Ask 
Olsen, Siu Man, Leong, Masomi Masiullah, 
Lars Christian Karlsen 

Skiold Tigers var et offensivt lag uten fast 
keeper 

Målscore totalt 185 -55 

Sportslig hilsen 

Tor Erik Løkka, Joar Molvær 
og Torgeir Lind 

Visste du at: 

-anlegg på Skioldhytta. 
ger i redskapsboden på Skioldhytta i høst. 
gård på Konnerud 
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Brandengen 93 
Etter en lang vinter med treninger i gymsa 
len på brandenga og på gulskogen kunst 
gress med snø og kalde ben begynte vår 
sesongen å nærme seg sammen med var 
men som etterhvert kom. Etter noen tre 
ningskamper med varierende resultater var 
det duket og klart for første sesong på 11- 
er bane. Vårsesongens målsetning var i 
hovedsak å ha det gøy med fotball i serien 
og i cuper med en liten forhåpning om å 
komme seg i kretsserien ved å komme 
blant de fire i serien. Men med både varie 
rende spill og resultater klarte vi akkurat 
ikke å kvalifisere oss, men kom på den kje 
delige 5. plassen rett bak. Med 3 seire 1 
uavgjort og 3 tap og med 24-23 i målfor 
skjell. Men med godt treningsoppmøte og 
treningsvillige spillere var det bare å jobbe 
videre og vente på årets høydepunkt nem 
lig Norway Cup. Dette endte med en fan 
tastisk opplevelse for gutta både sportslig 
/"'"I, sosialt sett. Etter å ha kommet til 8. 

. .tsfinale i b-sluttspillet var absol 
fornøyd med en av verd 
ringer. 

I tillegg til Norway cup var vi også med i tre 
andre cuper med bra sportslig og sosialt 
resultat, med en fjerdeplass i Liungen cup. 
Selvom ikke alle var like fornøyd med tap i 
bronsefinalen på cornere kan vi allikevel se 
på pokalen vi tok med oss og allikevel 
være fornøyd med egen innsats. Så tok vi 
turen til Sande og Vinn sande cup, her 
skulle det også vise seg at vi hevdet oss 
bra. Med en sterk annenplass, men rett 
etter finalen kan man se en noe skuffet 
gjeng da de så gjerne skulle hatt med seg 
den gjeveste pokalen hjem fra en cup for 
en gangs skyld. Dette skulle vise seg å 
komme bare noen uker senere da vi dro 
nedover til Porsgrunn for å spille 
Telemark/Skagerak cup. Gutta, foreldre og 
lagledere hadde en fin tur nedover og over 
nattet på skole fra lørdag til søndag, så 
dette ble også en tur der vi alle ble enda 
bedre kjent. Etter gruppespill på lørdag, 
sammen med en fin kveld på diskotek 
samme kveld. Var gutta klare for sluttspill 

søndag noe som skulle vise seg å ende 
nArvAnirrAnrlA finale som måtte ty 

før vinneren ble 
fra oss og to fra mot 

Ohr gå frem og avgjøre 

det hele for å ta hjem den etterlengtede 
pokalen. 0hr setter straffen og alle fra 
Skiold kan slippe jubelen løs. Ekstra hyg 
gelig var det også at vi kom på delt første 
plass på Fair Play prisen med toppkarakter 
i alle våre kamper. 

Vårsesongen med spill i førstedivisjon 
endte til slutt på en andreplass kun slått av 
ett overlegent konnerud som vant alle sine 
kamper. Den endte forøvrig med 7 seire 1 
uavgjort og 1 tap med en målforskjell på . 
Årets toppscorer ble Robin Jordalen, mens 
årets innsatspremie går til Lauritz M. 
Spone som alltid spiller med hjertet uten på 
drakta. Alt i alt ser vi tilbake på en god 
sesong med godt treningsoppmøte og gle 
der oss allerede på å ta fatt i neste sesong 
med nye og større utdordringer. 

Skiold 93- Brandenga 
Marius Backe 



Danvik 93 
Spillerqruppen vår har bestått av 12 
Danvik/Austad-gutter og 4 Bragernesgutter. 
Sesongen startet for alvor den.3 januar 
med treninger i Drammenshallen. Det er 
gjennomført 118 aktiviteter (les. trening, 
kamp, spillermøte) for sesongen. Treneren 
har sett det nødvendig å sette tak på egen 
treningsprogram som sit-ups, push-ups og 
fotløft. Utrolig å jobbe med så treningsvilli 
ge gutter. Alle treninger har vært temaba 
serte med fokus på holdninger, ferdigheter 
og hurtighet. Det å trene for å trene og ikke 
trene for å bli trent har alle forstått verdien 
av. Kampene vi har spilt har blitt gjennom 
ført med et offensivt 4-4-2 system. Vi har 
spilt med stor risiko uansett motstander. 
Dette for å utvikle hver spillers ferdigheter 
og kreativitet. Fotball for 13-åringer skal jo 
være gøy. Defensiv organisering vet vi alle 
kommer tidsnok. Vi har altså verdsatt pre 
stasjonsmål fremfor resultatmål. 

Seriekamper 1.div. våren: 
6 seire - 0 uavgjort - 0 tap 

målforskjell 52 - 5 
Seriekamper KM-serien høsten: 12 
6 seire - 1 uavgjort - 5 tap 

målforskjell 41 - 33 
Cuper: 
Adecco cup_ - kvartfinale 

Her ser vi laget på Liungen Cup. 
Øverst fra venstre:Kristoffer Moen Hansen, Lauritz Kittelsen, Joakim Burud, Arkan Jahwar, 
Sigurd Kittelsen, Sondre Færgestad, Nicklas Raaholt og Magnus Neteland. 
Første rad fra venstre: Simen Andersen, Ola Narnor, Torbjørn Hofstad Dahl, Torstein Vinje, 
Fredrik Kruge, Andreas Home og Benjamin Krantz. Due Van Pham var ikke tilstede da 
dette bildet ble tatt. 



Guttelaget 
Thomas Backe har som i fjor vært hoved 
trener for guttelaget og han har hatt med 
seg Farra som assistenttrener. De har 
sammen utgjort en velfungerende trener 
duo. Guttelaget har gjennom sesongen hatt 
en spillergruppe på 19 gutter. 

Sesongen startet med treningsøkter på 
Gulskogen kunstgress i januar. Før seriest 
art gjennomførte vi 4 treningskamper. 
Laget var meldt opp i 1. divisjon, og spilte 
8 kamper i vårserien. Det ble i første serie 
kamp uavgjort mot Birkebeineren. I alle de 
etterfølgende 7 kampene i vårsesongen 
klarte vi med solid og innsatsfylt spill i den 
ene jevne kampen etter den andre å kjem 
pe oss til seier, og vi vant dermed vår 1. 
divisjons-avdeling. En stor prestasjon med 
tanke på at hele 17 spillere på guttelaget er 
første års guttespillere. Lagene vi har møtt 
i 1. divisjon har vært førstelaget til de ulike 
l°'""\bbene og i det vesentlige bestått av spil 

a som er året eldre enn oss. 

I høstsserien var det 10 lag i vår avdeling 
og vi begynte med gode resultater selv om 
innsatsen ikke var på samme nivå som i 
vårsesongen. 3 seire og 1 uavgjort på de 
første 4 kampene. De siste 5 kampene har 
både innsatsen og resultatene vært varie 
rende, og vi endte til slutt på en noe skuf 
fende 6. plass. I våre beste perioder 

vært fullt på høyde med lag på interkretsni 
vå, men ofte har vi mistet noe av fokuset 
og ikke klart å få ut det potensiale] som bor 
i oss. 

I løpet av sesongen har vi deltatt i 
på Våler i Hedmark og og på 
Tønsberg. 
I begge cup 
spillet, 

Vi har alt i alt gjort en bra sesong, og det 
skal bli interressant neste sesong om vi 
klarer å følge opp den utviklingen vi har 
hatt i år, slik at vi kan være med og kjempe 
om en plass i interkretsserien! 
Vi vil takke alle for god innsats gjennom 
sesongen. 

Hilsen 
Thomas, Farra og Gunnar 

Notabene er landets største filialkiede innen 
bok- og papirbransjen 

Med 92 butikker fordelt på alle landsdeler 
finner du alltid en Notabene butikk. 

Vi ønsker å tilby deg som kunde det beste av produkter innenfor vår 
bransje. Vi har et unikt varesortiment, som er beregnet på alle 
aldersgrupper. Hos oss skal du til enhver tid kunne finne aktuelle 
produkter og varer i tiden! Det er viktig for oss å kunne tilby riktige 
varer knyttet til årstid, sesong og trender. 

Vi satser på produktområder som bøker, kort, VHS/DVD og spill. 
Vi har også et bredt sortiment beregnet på ditt hjemmekontor. 
I tillegg har vi et unikt gavesortiment - hos oss vil du alltid finne en 
gave, eller noe til deg selv! 
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Juniorlaget 
EN VARIABEL SESONG FOR 
JUNIORLAGET 

Det har vært en variabel sesong for junior 
gutta da spillerstallen til tider har vært liten. 
Spesielt på høsten har stallen vært tynn 
p.g.a. militærtjeneste og utdanning uten 
bys. 

Sesongen under ett har vi gjennomført 131 
samlinger. Vårsesongen var gjennomgå 
ende bra m.h.t. fremmøte, høsten har der 
imot vært vanskelig og vi har til tider hatt 
problemer med å stille mannskap både til 
trening og kamp. 
Trenerteamet har bestått av Arne Kristian, 
Trond og Bjørn Erling, oppmann John 
Thorud. 

Resultatmålet for våren var klart : 
• kvalifisere oss for interkretsspill 
• nå lengst mulig i NM for junior 

Hovedmålene ellers har vært : 
• viderutvikle pasningskvaliteten teknisk 
taktisk 

• øke balltempoet 
• bedre bevegelsen nffønc::M 

Resultatstatus ble : 2 seire - 2 uavgjort - 
7 tap, målforskjell 13 - 28. 
Meget positivt er det at guttespillerne har 

kst med oppgaven i høst, og flere har ,-.... 
stor fremgang etter matching på høyt 

~ DEN SPILLERSTAL 
ER TID HAR HATT 

BØRVI VÆRE FORNØYD 
MED DET LAGETHAR PRESTERT I 
I 

Seriespillet e 
forskjell 44 - 
I NM ble vi slå 
ODD Stadion e 

Grunn til å kjøpe OSRAM er at de stoler på kvaliteten, 
første rekke levetiden. 

spillet fungerer best med lys fra 

Gunnar Volden 
_,.~@ITlJUllil U@U I Tollbugt. 65 ·Drammen· 

Telefon 32 83 90 30 · Fax:.: 32 83 90 32 
E·post: agentu@online.no 
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A-laget 
Sesongen startet med god tru, fra gutta og 
trenerne. Bakgrunnen for dette , var at vi 
hadde gjort en god innsats fra forrige 
sesong, og med bra resultater. 
De fleste av guttene, ville være med 
videre, og det var mange nye som ville 
prøve seg. 
Det var sånn at trenerne hadde en stor 
oppgave foran seg med å ta ut en 
Spillerstall, som ville fungere bra i laget. 
Vi gjorde det bra i vinter i Åskollencup og 
Mifcup inne i Mjøndalshallen. 
Resultatet her, var Semifinale i 
Åskollencupen og vi vant over mange 
3.div lag i Mif cupen. 
Treningskamper i vinter var variable re 
tater, men sånn er det jo, da det er de 
man skal prøves og prøves osv. 
A-laget jobbet dugnader hele vinteren.for at 

de skulle ha råd til å reise på treningsleier. 
Turen gikk til Portugal, og det var et fantas 
tisk sted. 

TERJE MJØMEN. Årets spiller gikk til 
JOSTEIN LINDBO, som også var den 
spiller som puttet flest mål. 
Største hovmester gikk til KIM SKOGLUND 

ir play pokalen gikk til 
ISTIAN MARHEIM. 

nerne Anders og Nippi takker for seg, 
n stor takk til de spillerne som valgte å 
tte ut sesongen. 

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

ÅPENT 
08.00 - 22.00 
(08.00 - 20.00) 

PRIMA KUNDESERVICE 
ER RISTENSEN 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 • 3041 DRAMMEN 
TELEFON 32 81 97 03 

Visste du at: 

'ørste uken i sommerferien 

i uken, 

sehjelp på Brandengen. 
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Skiold 2 'FUN' 
Dessverre har det før hver sesong de 
senere årene vært knyttet stor usikkerhet til 
om vi kan klare å stille et 2. lag i serien. 
Denne sesongen var intet unntak og det 
ble lagt ned mye tid på å få nok spillere til 
å forplikte seg for spill i en av våre laveste 
divisjoner. 
Vi klarte imidlertid og få samlet en gjeng 
som ville spille for og ha det gøy, selv om 
vårsesongen bar preg av at vi absolutt ikke 
hadde en så stor stall som vi trengte. Det 
ble tap etter tap, og humøret var på vei 
ned. 

Men i motsetning til lag litt lenger opp i 
seriesystemet ble sommerferien en ny start 
for oss. Som det "Fun-laget" vi er, var det 
tydelig at mye moro med grill mat, godt 
drikke og late dager i solen hadde en posi- 
tiv effekt på oss. Noe uventet, men . 

Veteranlaget 
Dette er en rapport fra de "gamle gutta. 

Jeg vil gjerne innlede årets oppsummering 
med å vise at vi startet årets sesong som 
regjerende mestere. 

Årets regjerende mesterlag har bestått av 
en kjerne som er følgende : Morten Askildt, 
Anders Steen, Runar Johansen, Jan 
Nilsen, Sverre Erling Nilsen, Tom Roger 
Nilsen, Jan Pedersen, Harry Guttormsen, 
Morten Skoglund, Per Jan Brekke og Dag 
Ebbe Helgerud. 

I tillegg har vi etter behov invitert gjestespil 
lere. Gjestespillerne har vært Arnulf Hoel, 
Hans Kristensen, Erik Jensen og Torgeir 
Lind. ( ca 1 kamp pr mann). Disse har alle 
bidratt på en utmerket måte med en helte 
modig innsats og et skadevillig ønske om å 
vinne. 
Når det gjelder skader har vi i årets sesong 

Andre vil kanskje si at vi hadde brukt hele 
vårsesongen til å skaffe oss noe som bar 
preg av kondisjon, og at vi faktisk var 
bedre trent, men selv holder vi fast på at 
god mat, godt drikke og hyggelig samvær 
øker prestasjonene på bansa, 
Med resultater kom hum 
humøret kom nye/spil 
Utover høstseso 
på treningene 
stille spillere til 
for mange ivrig 

Høstsesongen ble 
sjoner toppet med 
som tok spillepoen 
dert beste lag. 

Vi må si at vi sam 
en fin spillegruppe med ... e 
og jeg vil takke alle dere som hå 
har klart og etterleve det vi skulle være, 
nemlig et Fun-lag. 
Samtidig håper jeg at alle vil stille til neste 

ikke hørt lyden av akillessener som ryker 
eller lyskestrekk som gir et lite mandig 
ganglag. Årets store skade og tap for laget 
både sportslig og sosialt er Morten Askildts 
benbrudd. Dette skjedde etter vårsesongen 
( i ferien) og preget innsatsen i høstse 
songen. Morten har en helt spesiell evne til 
å score mål fra alle mulige og umulige 
posisjoner, dette har vært savnet og vi 
håper på det sterkeste at restitusjonen 
det mulig å delta til neste.iåf.<GOD<B 
RING HILSEN VETERAI 

år og at vi kanskje også kan få noen nye 
tilskudd til stallen. 

Vi vil benytte anledningen til og takke Pål 
Moen for en hjelpende hånd, og Morten og 
"ferje for støtten med alt som skal ordnes 
1,1tenfor banen også. 

Manager 
Ass. Manager 

Til slutt er det på sin plass og takke Morten 
Backe og Terje Ask Olsen for glimrende 
støtte og hjelp i forhold til utstyr og optima 
le garderobe og baneforhold. Videre har 
Arild Knutsen gjort en kjempejobb som 
dommer. Alltid pålitelig og akkurat nok 
favoriserende, glimrende Arild. 

M39 ?'er avd 01 - Vår 
Lag Spilt Vunnet Uavgjort 
1. Skiold 12 9 2 
2. Svelvik 12 8 1 
3. Lier 12 3 4 
4. Vinn/N. Sande 12 2 3 
5. Haukås 12 2 2 

M39 ?'er avd 01 - Høst 
Lag 
1. 
2. 
3. 
4. 

Vinn/N. Sande 
Lier 
Skiold 
Haukås 

Spilt 
16 
16 
15 
16 

Vunnet 
13 
9 
7 
4 

Uavgjort Tapt 
0 3 
1 6 
2 6 
4 8 
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Jentene i Skiold 2006 sesongen 
Allerede tidlig i november 2005, startet jen 
tene med innetreninger på Strømsø Skole. 
Slik ønsket de det, og Steinar Moen stilte 
opp 2 ganger i uka på tidlig ettermiddag, i 
flere måneder og helt til utetreningene 
startet. Det varierte mellom 8 og 21 jenter 
på treningene. 2 lag skulle det bli av dette, 
ett 14 års lag 7 -er, og ett 16 års lag 11-er. 
Jentene var nemlig fast bestemt på å spille 
11-er fotball. Skiold ble satt på oppgaven 
med å skaffe en trener til jentelagene, men 
den oppgaven viste seg å ikke kunne 
løses. Derfor er det fortsatt "ivrig-pappa 
prinsippet" som rår i jentegruppa. Ikke alltid 
den beste løsningen for ungdom i denne 
alderen. Som sagt var de eldste jentene 7- 
8 stk fast bestemt på å skulle spille 11-er 
fotball, men 7-8 jenter er jo alt for få. Uten 
"skikkelig" trener, og uten nok jenter, så 
sluttet jentene i Skiold og begynte i 
Glassverket og i Konnerud. Et par av de 
har dessuten sluttet helt med fotball. Synd. 
Vi trakk 15-års-laget fra den serien de var 
påmeldt i, og konsentrerte oss om de yng 
ste jentene som fortsatt ville spille i Skiold. 
En herlig gjeng jenter som har gjennomført 
sesongen med både seiere og tap i serien. 
Enkelte foreldre er dessuten veldig flinke til 
å stille opp. Noen av spillerne har vært litt 
til og fra, men høstsesongen var veldig 
jevnt besatt og med god tilgang på jenter 
som vil spille. Litt tungt å være alene-leder 
innimellom. Men i det store og det hele så 
er jentene så hyggelige å holde på med at 
gleden er større enn arbeidsmengden. 
Ingen cup-deltakelse i år, og heller ingen 
tur til Skioldhgytta. En tur på Lizzis med 
kino etterpå, ble en koselig kveld. Og forel 
drene og jentene har tatt sin del av kiosk 
dugnadene. Nå har noen av jentene allere 
de vært på sin første bandy-trening, og de 
gleder seg over både det, og til kommende 
fotballsesong. Hvordan kommende Skiold 
sesong ser ut for jentene, får vita en prat 
med Skiaids styre om. 

Disse herlige jentene har spilt kamper for 
Skiold i år: 
Avan Jami. Bavin Jami. Lisa Uglum 
Bergquist. Linh Nugyen. Veyan. Shinour 
Palani. Hero Ezat. Hero Ahmadi. Kaja 
Madsen Spane. Saranya Mekmork. Helene 
Juterud. Amanda Bjørnstad Jahnsen. 
Øzgul Aykin. Noen til har forsøkt seg i et 
par kamper ... 

Her er Jentene klar til bortekamp mot Bingen 

• Takk til Steinar Moen for viktige 
innetreninger, og hjelp. 

• Takk til de foreldrene og besteforeldre 
tiJIElr opp. 

god dommer. 
• Takk til alle j 
på en fin måt, 

TUSEN TAKK FOR KJEMPEINNSATS I KIOSKENE VI HAR HATT IÅR. 
Kiosker1har vært oppe på hverdager fra 17.00 til ca. 21.00-22.30, og vi har hatt oppe på aktiviteter i helgene slik 
sqrn §trømsgodsets kamper. Kioskene har vært dugnadsdrevet med hjelp fra foreldre i Skiold. Det er ikke få liter 
vaffelrøre som har blitt stekt der iår, samt at vi har solgt brus, sjokolade, kaffe, varm sjokolade og frukt. Tror mange 
avtoreldrene også syntes det har vært morsomt og kunne bidra. Det er jo veldig sosialt og en masse mennesker og 
srtakkemed. Imponerende er det at enten vi er snekker, sykepleier, journalist, kunstner, kontormedarbeider, elektri- 
ker eller hva vi måtte være har serveringen gått kjempefint. Kanskje mange har funnet ut at de har skjulte talenter 
når det gjelder servering Vi vil med dette få takke alle foreldre som har hatt dugnadsvakt i kioskene på 
Marienlyst iår. Dere har virkelig gjort en kjempeinnsats. VI SE'S NESTE ÅR: 
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Bandysesongen 2006-2007 er igang 
ENDELIG. Sier ungene på 
Marienlyst. Endelig er det is igjen. For i 
disse 2 månedene rett etter at fotballse 
songen er slutt, så er faktisk kunst-isen på 
Marienlyst en myldrende lekeplass, og en 
herlig idrettsarena med et vanvittig aktivi 
tetsnivå. Og kanskje en av de få plassene 
hvor det er mulig å drive idrettslig lek og 
aktiviteter utendørs, før det kommer nok 
snø til brett og ski og kjelker. Således er 
det også en tilfredstillelse å ha en organi 
sasjon på plass i Skiold, slik at vi er best 
mulig forberedt på dette "innrykket" av akti 
viteter rundt klubbhuset vårt. Det sist valgte 
styret i bandy-gruppa i Skiold, har sam 
men med alle andre med bandy-interesse i 
klubben, til oppgave å tilrettelegge for, og 
skape forståelse for, at vi faktisk har 5 
måneder med et helt unikt idrettsanlegg 
utenfor klubbdøra vår. I skrivende stund 
har også jentene vært på egen bandy-tre- 

1"""'\g, og med flere ivrige trenere rundt seg. 
v1 har skøyter og køller og hjelmer til utlån, 
om noen vil prøve seg ... 
Skioldgutter født 1993 samarbeider med 
Konnerud om et lag i 11-serien. Dessuten 
har vi lag påmeldt i seriene for unger født 
1994, 1995, 1996 og 1997. Noen fra 1998- 
årgangen trener også med de som er året 
eldre. Samtlige av disse lagene er godt 
besatt med voksne ledere. Som du kanskje 
allerede vet, så er all bandy i byen fra gut 
telagsnivå og oppover, samlet i Drammen 
Bandy. Alt yngre enn det, er heldigvis i full 
blomst ute i bydelsklubbene. Dessuten er 
bandyskolen en særdeles viktig aktivitet 
som sikrer rekrutteringen videre, og akku 
rat rekrutteringen ser vi meget lyst på med 
vår tilstedeværelse ved det "nye" anlegget 
på Marienlyst. Hver lørdag i november, 
desember, januar og ut i februar, er det 
altså et yrende liv på Skiold's bandyskole 
~ både barn og voksne. Og om du ikke 
nar registrert "saftgruppa" vår ved isen 
enda, så kom deg ned og spør gutta fra 
onsdagsgjengen pent om en kopp med 
varm saft. De er en lykke for oss som 

arrangerer, og for ungene som trenger en 
pause. Skiold Drammen Bandy Cup 25. 
november blir en historisk hendelse for 
oss. Vi tror det faktisk er aller første gang i 
historien at Skiold står som arrangør av en 
bandy-cup for ungene. I skrivende stund er 
39 lag påmeldt. Den lørdagen trenger vi 
hjelp på Marienlyst. Det er rett og slett 
kjempetrivelig å være tilstede på banen 
å tilhøre bandymiljøet i Skiold. Skiold 
også representert på dommersiden, o 
i toppen internasjonalt. Med siste VM-fin 
friskt i minne, har lederen av bandygrupp 
allerede gjort unna både Kosa-cup og 
World Cup i Ljusdal. I desember går ture 
igjen over Uralfjellene og til Irkutsk og 
Russian Goverment Cup. Heia Skiold, 
betyr akkurat det samme der borte som 
hjemme i Drammen .... Vi ønsker at en 
enda større bredde av medlemsmassen i 
Skiold, oppdager den gleden og entusias 
men, som legges inn i vinteraktiviteten vår. 
Og at mange av "de eldre" i klubben tar 
seg noen turer til Marienlyst i vinter for å 
gjenoppdage den sporten som en gang var 
så naturlig for Dere. Bandyen lever i beste 
velgående, og yngler i Skiold som aldri før. 
Frisk luft, gode aktiviteter, og masse hyg 
gelige nye og gamle Skioldmedlemmer. Og 
du trenger ikke engang å stå ute. Du kan 
gå inn på klubbhuset ditt, og stå i vinduet å 
se barnebarnet boltre seg på isen så de 
blir Skiold-røde i kinna. 

Hjertelig velkommen til skøytebanen på 
Marienlyst i vinter. 

Noen bandy-datoer å notere seg; 

Lør 4/11 Oppstart av bandyskolen og 
utst 

ng 

rrangere et 
sco" som sam 

voksne pleier å 
delta på. Datoeriefinøer du på nettsida til 
Skiold, når de blir bestemt. La ungene ta 
deg med dit.... 

Aller viktigst er trenings- og kamp-tider som 
er: 
Tirsdager klokken 17:50 - 19:10 
Fredager klokken 16:30 - 17:50 
Lørdager klokken 12:10 - 13:30 
Søndager klokken 10:00 - 12:30 

Følg med på www.skiold.net 
Der er det en egen link til bandysidene fra 
venstremenyen, og du finner informasjon 
og kontakter til bl.a. Skiold's bandystyre 
består av: 
Rune Jahnsen, Ravi Sunder, 
Annette Asheim og Geir Wessel. 

Dessuten til alle trenere og ledere på 
lagene, som gjør en fantastisk innsats for 
ungene våre gjennom hele vinteren. 
Du kjenner garantert igjen noen av de. 

Så; KOM TIL MARIENLYST I VINTER. 

Bandyskolen er igang med 143 påmeldte barn 
og fler kommer .... 
En fantastisk Skiold-dag ble det på Marienlyst lørdag 4/11. Etter at 143 barn kom og 
gjerne ville være med på vår populære bandyskole. Bandyskolen holdt på 1 1/2 time med 
en pause så de fikk litt varmt og drikke. Flere foreldre så faktisk store fremskritt på sine 
barn etter første trening. Det det en stri tørn for våre dyktige instruktører og ikke minst 
våre saftblandere. Takk til alle som bidro slik at dette gikk så bra. Ravi Sunder, Anette 
Asheim, Marit Tune, Geir Guttormsen. Saftgruppa med Arild, Tore, Harry og Finn. Og ikke 
minst våre dyktige instruktører med massevis av kunnskap om bandy 
Sverre Erling Nilsen, Øivind Agren, Stein Johnsen og Kjell Nilsen ute på isen. 
Sist men ikke minst Rune Jahnsen som speaker og ansvarlig for den fine musikken. Harry, Tore og Arild 

hadde litt og henge tingerne i. 
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Midt i køllesvingen 
Midt i køllesvingen .. ; 

Det påbudt med hjelm for ALLE som skal 
ut på isen i Skiold-regi. Spillere, ledere, 
dommere og foreldre. Ingen hjelm. Ingen is 
under føttene. 

2. desember er det Skiold som står for is 
aktiviteter på Torg-isen. Og det er Byen Vår 
Drammen som har bedt oss om det, når 
julegrana skal tennes .. !! 

Det er nesten alltid mulig å gå på skøyter 
som publikummer på Marienlyst. Bare ikke 
når skøyteklubben bruker svingene. Tenk å 
gli avgårde. Så herlig ..... 

Alle våre bandylag spiller 7-er bandy. 6 
utespillere, og 1 målvakt. Av gangen. 
og så trenger vi alltid en dommer da, til 
disse kampene .... 

Skiold Drammen Bandy Cup arrangeres for 
aller første gang. Og mange har lagt ned 
mye arbeid for at det skal bli bra. Ta en tur. 
25. november. 

Skiold har eget slipeapparat som venter på 
at noen voksne skal bruke det. Passer vel 
dig fint for en pappa eller bestefar med litt 
håndlag. Eller en mamma da .... 

En bandyball koster sånn cirka 40,- kroner. 
Vi bruker et par-tre hundre av de på en 
sesong. Enda vi både merker de, og henter 
de når vi skyter utenfor. 

Gjenglemt tøy og utstyr på Marienlyst, blir 
det mye av. Det kan godt hende du kan 
finne igjen lua di inne hos gutta i garasjen. 
Der ligger det mye rart. 

La oss gjøre det til en REGEL uten unntak. 
Når ismaskinene er ute på isen; 
Da er ingen fra Skiold det..!! INGEN skøy 
tegåing når maskinene kjører. Basta. 

Vi har Norges flotteste bandy-arena. La 
oss ta vare på den. Ikke heng i nettene. 
Ikke skyt mot innbytterboksene. Ikke gå på 
isen uten skøyter, men lek o·g ha det moro 
så mye som du bare vil .... 

Det blir en form for avslutningscup sånn 
cirka 3-4. eller 10-11. mars .... 

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

*connectedthinking 

© 2004 PricewaterhouseCoopers. 
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Samarbeid med Glassverket for Skiold 92 
ÅRSRAPPORT GIF / SKIOLD 2006. 
Sesongen 2006 startet med organisert tre 
ning i Januar. Det var på daværende tid, 
ikke samarbeid med de to ovennevnte 
klubber. Vi fant imidlertid fort ut at et sam 
arbeid ville være en god løsning da begge 
klubbene slet med å ha nok spillere på tre 
ning og til sesongstart. 
Hvert av lagene hadde 12-13 spillere og de 
gikk i samme klasse og trinn på skolen, slik 
at de kjente godt til hverandre. I løpet av 
våren sluttet det to spillere. 
Til en forandring ble vi 18- 23 spillere 
("luxus") på trening gjennom sesongen. Det 
har vært en stabil og treningsvillig gjeng. Vi 
startet med 3 treninger pr. uke. 
Dag 1 : Ressurstrening m/styrketrening i 
gymsal på Åskollen skole. 
Dag 2: Kunstgressbane 
Hokksund/Gullskogen. 
Dag 3: Inne i GIF hallen. 
~ at serien startet ble det 2 treninger og 
. .rnp pr. uke. Alle treninger og hjemme 
kamper foregikk på Glassverkets baner. 
Vi hadde 3 treningskamper før serie start, 
med godt spill og som vi vant. 
Laget ble påmeldt med et lag i 2 div. Vi 
måtte ta ut en tropp på 15 spillere til hver 
kamp. 
I vårsesongen spilte vi 7 kamper med: 5 
vunnet - 1 uavgjort - 1 tap. 
Vi ende på 3 plass og var veldig nær å 
rykke opp til 1 div. 

Dette var en god vårsesong med godt spill, 
mange mål og god utvikling på mange 
spillere. 
I høstsesongen spilte vi 6 kamper med: 3 
vunnet - 1 uavgjort - 2 tap. 
Denne sesongen var ikke så god spille 
messig som vårsesongen, men det var 
med små marginer vi ikke vant flere kam 
per. Med litt mer hell/dyktighet i de sjan 
sene vi laget kunne vi scoret flere mål. Vi 
ende på 5 plass. 
Gjennom hele sesongen har vi sluppet inn 
få mål, og vi har som oftest spilt godt i for 
svar. 
Vi har deltatt i 2 Cuper: 
Glasscup (Glassverket): 2 plass. 
Ros cup (m/2 lag) : utslått etter 

innledende runder. 
By lag: 
I vinter/vårsesongen 2006 har vi deltatt 
med følgende spillere: 
Johan Kallerud 
Erlend S. Ebbestad 
Kristoffer Larsen 
Daniel Riis-Pedersen 
Aleksander B. Nilsen 
Sindre S. Johansen 
Høstsesong 20 
Johan Kalleru 
Erlend S. Eb 
Sindre S. J 
Spill erg ru 

Som følge av at vi var mange spillere som 
skulle spille på et lag måtte vi ta ut en 
tropp på ca. 14-15 spillere til hver kamp. 
Dette medførte at noen spillere ikke fikk 
spille så mye. For å beholde bredden av 
spillere bør det vurderes å lage et "fun" lag 
(7 eller 11er) i fremtiden. 
Forøvrig nevner vi at det har vært en mun 
ter og hyggelig "gjeng" å trene/lede. 
Sesongen ble avsluttet med en gøyal spin 
ningtime på Akropolis m/ etterfølgende 
pizza, kaker og premie utdeling. 
Flest målpoeng (mål + assist): 
Johan Kallerud 
Innsatspremie: Aleksander B. Nilsen 
Best utvikling: Magnus S. Hansen 
"Humor pris": Tobias Brekke og 
Talha Cengiz 

Med sportslig hilsen 

Bent Riis-Pedersen Trener 
Jarle Johansen Trener 
Angelica Kallerud Oppmann 

· ertsen Oppmann 

Butikken som har ''nesten'' alt. 
Vi har merkevarer til meget gode priser! Bosch, Dewalt, Skil, Elbe, Fiskars og Wenaas er noen 
av merkene vi fører. Vi jobber for å ha så lave og gode priser på merkevarer og andre produkter som 

~ mulig. Vi kjøper inn både store og mindre partier og driver også engrosvirksomhet. 
Våre kunder er både privatpersoner, håndverkere og bedrifter og vi har kunder over hele landet. 

-verktøy 
- arbeidstøy 
- malerutstyr 
- fiskeutstyr 
- hageredskaper 
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