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Her er et lite tilbakeblikk på sist bandysesong og 
referater fra fotballen, samt litt av hvert . 

BANDYSTYRETS årsberetning. Sesongen 2006/2007 
Styret i bandygruppa i Skiold har siden 
siste årsmøte bestått av følgende; 
Ravi Sunder - Anette Aasheim - 
Geir Wessel - Rune Jahnsen. 
Endelig fikk vi altså på siste årsmøte, 
valgt et styre, som i høyeste grad har vært 
villig til å delta og ta oppgaver i gruppa, og 
i Skiold forøvrig. Og herved berømmes 
nettopp de styremedlemmene for et iher 
dig og vel utført arbeide før og under hele 
denne sesongen. 
Og det mest gledelige: 
De stiller alle til gjenvalg ved kommende 
årsmøte den 19. april. 

Forøvrig en historisk bandysesong i 
Skiold's regi, på flere måter. 
• 50 år siden A-laget ble Norgesmestere 
for senior. I 1957. 
Markeringen på Skioldhuset er unna 
gjort, og avisa hadde et fint 
jubileumsoppslag. 

• 5 sesonger med bandyskole på kunstis 
er unnagjort. 

• Skiold som cuparrangør i bandy på nye 
Marienlyst-anlegget for første gang. 

Vi har denne seongen stilt lag og ledere i 
følgende klasser: 1997/1998 gutter, 
1996 gutter, 1995 gutter, 1994 gutter. 
1992/1998 jenter. 
I tillegg har vi altså for 5 året på rad, 
arrangert bandyskole på kunstisen på 
Marienlyst. Fra bandyskolen stilte 
2 herlige lag i "Marienlyst Cup" i mars. 
Fantastisk moro. Samtlige av ovennevnte 
har egne utfyllende rapporter om sine akti 
viteter. 

Dessuten har vi endelig awiklet cup 
arrangement på Marienlyst-anlegget. Ikke 
bare en bandy-cup, men til overmål to 
cuper i samme sesong. Skiold Drammen 
Bandy Cup i november, og Marienlyst Cup 
i mars. Marit Tune og Anette Asheim 
berømmes for ypperlig cafe-drift under 
våre cup-arrangementer. Disse cup-arran 
gementene skal foredles videre. 

Rekordtidlig bandystart da noen av våre 
unge spillere var representanter på 
Torgscenen på Bragernes, da en plast-is 
variant skulle vises fram og testes. 
Spennende, og bra innsats av våre gutter. 

Visste du at: 

Brukt- og ny-salg av bandyutstyr er gjort, 
og igjen med rekordsalg for vår leveran 
dør SportMix. 
Nå er også Maxi lntersport full av bandy 
utstyr i vårt nærområde. Det er vi glade 
for. 

Skiold ble også spurt om å bistå åpningen 
av Torgisen og tenning av julegrana. En 
hyggelig jobb 
og vi er sikre på 
at julenissen 
må ha vært en 
ekte Skiold- 
gutt ... !? 
Nissen hadde 
også tatt med 
seg mange 
smånisser, 
disse stilte i Skiolddrakter og røde 
nisseluer. 

Det er avholdt slipekurs for våre ledere og 
flere deltok. 
Det er innvilget fra hovedstyret i Skiold, 
midler til innkjøp av nytt og flott slipeutstyr. 
Geir Wessel har heldigvis sagt seg villig til 
å være hovedansvarlig for sliping, innkjøp 
og utstyr, samt opplæring og rutiner i klub 
ben, rundt dette. 

Dessuten har vi vært særdeles delaktige i 
de generelle aktivitetene på kunstisen, 
gjennom vår klubbs nærværende til anleg 
get, og det at flere av våre også er med i 
Drammen Bandy. 
Skioldhuset er et viktig bandy-møtested 
gjennom hele vinteren, og vi har et godt 
rykte som en fremadstormende bandy 
klubb. Også på internasjonalt plan, etter 
VM-arrangementer tidligere vintere, 
og ikke minst etter Nordisk U19 denne 
vinteren. 
Våre gutter var flotte ballgutter og ble 
kompiser med de Svenske mestere. 
Økonomien er sunn, og vi har inngått 
gode utstyrsavtaler. 
Ravi Sunder berømmes for sin innsats og 
gjennomføring, i f.b.m. anskaffelse av var 
medress til samtlige Skiold-ledere i bandy. 
Veldig godt jobbet. Også økonomisk sett. 
Takk til Strøm Gundersen for støtten. 

Samtlige lagledere, spillere og dommere, 
berømmes også for innsatsen gjennom 
sesongen. 
Vi er fortsatt i oppbygging av bandy-grup 
pa rundt den "nye" kunst-isen, og det er 
særdeles hyggelig når det kommer ledere 
og melder sine tjenester, og ofte fordi de 
syntes det er gøy og hyggelig å være en 
del av miljøet i Skiold vinterstid på 
Marienlyst. 

Det ble avholdt en flott avslutningsfest 
oppe i SIF-losjene for samtlige som på 
noen som helst måte tilhører bandymil~ 
et i Skiold. Veldig hyggelig med god oc, _ 
slutning, og en fin fest ble det. For både 
store og små. Blomsteroppmerksomhet 
ble utdelt til enkelte med ekstra innsats, 
og noen fikk med seg gode momenter fra 
voksne topp-spillere fra Dramen Bandy. 

Til årsmøtet er det en fryd å melde at sty 
ret antakelig økes i antall til 5, og at hele 
40% er av det kvinnelige kjønn. Og det av 
jenter med ærlig bandyinteresse, men vi 
får nå se hva valget sier. 

Bandystyret takker for en fin sesong, og 
spesielt til alle som har bidratt til den gode 
aktiviteten blandt gutter og jenter's utvik 
ling på isen gjennom vinteren. 

Les de gode beretningene fra lagene, og 
bidra med ditt på årsmøtet. 
Snart er det is igjen, og da treffes vi på,,,.....__ 
Marienlyst. 

Skiold' s ballgutter sammen med 
de svenske mesterne 

Rune Jahnsen 
På vegne av Bandystyret i Skiold. 
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SKIOLD'S Bandyskole. Sesongen 2006/2007 
Så er enda en bandyskole unnagjort på 
Marienlyst Kunstis. 
Samtlige unger i alderen 5-1 O år var invi 
tert gjennom skoler og annonser. 
Enkelte institusjoner i byen, var spesielt 
invitert. Og noen herlige unger kom. 
143 forventningsfulle unger kom første 
gangen, lørdag 4. november. 
Brukt og nytt bandy-utstyr ble omsatt med 
tilfredshet hos alle parter. 
186 unger var på isen den mest hektiske 
av lørdagene før jul. 
120 unger fikk pose av julenissen på lille- 
julaften. 
50 unger og enda flere voksne i fakkelto 
get lille nyttårsaften i regnværet. 
16 ganger har vi gjennomført, og 1 gang 
måtte vi avlyse grunnet kraftig regnvær. 
58 unger stilte på avslutningslørdagen 24. 
februar, selv med vinterferiestart. 
De laget en super avslutning med kamper, 
~eter skøyteløp og premier til ALLE. 

OJa.de store og små. Kr. 250,- fra hver del- 
taker gir kjærkomne kroner. 

Takk for hyggelige tilbakemeldinger fra for 
eldre og besteforeldre rundt banen. 
Alle har hatt noen trivelige lørdager og ser 
helt tydelig en voldsom fremgang og stor 
skøyteglede hos sine egne, og andre 
unger. 

• "Dette har vært veldig hyggelig for vår 
familie hver gang" 

• ''Takk for vel gjennomført sesong. 
Det har vært så koselig her" 

• "Jeg er så glad for at dere har lært 
barna mine å like skøytebanen" 

• ''Takk for oss. Det har vært så god 
stemning her i hele vinter." 

~ 

"Onsdagsgjengen" i Skiold har stilt opp 
hver gang med varm saft. 
Harry Hansen, Reidar Schussler, Arild 
Knutsen, Finn Hansen, John Johansen og 
Tore Jahnsen, har alle bidratt på en sær 
deles flott måte hver eneste gang på 
Marienlyst i vinter. Varm saft til alle. 
Ungene elsker saftpausa, og de er 
"veldig glad i de derre gamle mennane på 
banen" Er det ikke flott ? 

Jan Henning Askheim har hatt slipetilbud 
hver gang. 
Og mange har forstått viktigheten av riktig 
skøyteutstyr og sliping. Dette er helt klart 
med på å øke skøytegleden hos ungene, 
og forståelsen for å holde eget utstyr i 
orden. 

Utlånsutstyr søm hjelmer, skøyter, køller 
og baller, har vært flittig brukt i vinter, og 
ikke alt er tilbakelevert desverre. Dette 
utstyret slites fort og må vedlikeholdes, 
men så har det da også gitt "helt nye 
grupper" mulighet til å få prøve seg på 
isen. Mange hadde ikke vært med, om 
ikke vi kunne låne de utstyr. 
Vanskelig å administrere og ta skikkeig 
vare på alt dette utstyret, men viktig. 

Voksne ledere er en avgjort suksessfaktor. 
Sverre Erling Nilsen, Øyvind Ågren og 
Kjell Nilsen, er en uvurderlig ressurs for 
skøytegående unger på Marienlyst, og for 
en klubb som Skiold. 
Et hav av rutine. Og en smittende glede 
over ungenes deltakelse og fremganger 
på skøyter, og med kølle og ball. De har 
igjen gjort en fantastisk innsats og jobb. 

Dessuten har vi denne vinteren hatt hjelp 
fra juniorlaget til Drammen Bandy. Altså 
gutter 17-18 år som har gitt ungene 
masse gode opplevelser på isen. De gutta 
er jo selv erfarne og gode spillere, og 
dessuten har de stilt opp med ett særde- 

les godt humør, og mange fine øvelser for 
ungene. Takk til juniorene. 

Aktiviteter og innhold, er noe vi diskuterer 
og vurderer kontinuerlig fra gang til gang, 
da vi også skal ha med oss "sistemann i 
rekka". Det er stor spredning blandt så 
mange unger, og ikke minst er det enda 
større fremgang å spore hos alle. Vi vur 
derer altså øvelder og innhold og tar sig 
naler fra store og små. Eksempelvis så 
må vi ta oss spesielt av de som trenger ei 
bruskasse å støtte seg til, men den kassa 
trenger ungene bare et par tre ganger ... 
Flott gjort. 

Rekruttering er viktig, og så har vi da også 
nå 23 navn på lista, med unger som 
VILLE være med å spille "Marienlyst Cup" 
lørdag den 10. mars. Det ble en fryd å se 
ungene med drakt og keeperutstyr i sin 
aller første bandykamp noensinne. 

Artikler og linker. 
http://home.no. neUdrabandy/bandyskolen.htm 
Om arrangementet lille nyttårsaften 2006. 
I DT her. 
www.skiold.net og klikk deg inn på 
"Skiold Bandy". 

Den 5. sesongen på Kunst-isen har vært 
en fantastisk fin opplevelse. 

Takk til banemannskaper og kommunen. 
Takk til "Onsdagsgjengen" for varm saft 
hver gang. 
Takk til dyktige og oppofrende fritids 
instruktører. 
Takk til Suzuki for kjøretøy til Julenissen. 
Takk til Byen Vår Drammen for 
posene til barna. 
Takk til juniorene i Drammen Bandy. 
Takk til unger og foreldre som stiller opp. 

For styret i Skiold Bandy. 
Rune Jahnsen 

• 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 
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Rapport for bandy sesongen 06/07 fra SKIOLC> 94 
En flott og lang bandysesong er over. 
Treningen startet i slutten av oktober 
og siste kamp ble spilt 22. mars. 94-grup 
pa startet med syv spillere. 
Litt ut i sesongen var vi plutselig bare 
seks igjen. Så vi må takke 95'1aget som 
har lånt oss 2-3 spillere til hver kamp. 
Resultatmessig så har det gått veldig bra. 
Vi har slått mange lag i år 
som vi har slitt med tidligere. Cupene har 
også gått bra. En andre plass i Marienlyst 
cup og en fjerde plass i Solberg cup 
klarte vi også med fantastisk innsats fra 
gutta! Vi har spillt en treningskamp 11 'er 
mot Spa/Bra sammen med 95' 
som vi vant. Og avsluttet sesongen med 
Stabæk-cup som er en 11-er cup 

sammen med 95' igjen. Nå er vi klare for 
11 'er bandy til neste år, 
sammen med 95'gutta og noen 93'gutter. 

En ekstra takk til ledere for 95' Anders 
Steen og Geir Moserud 
som har hjulpet oss mye i år! 

De som har spillt for oss i år (94) 
Lars Chr. Karlsen, Mauwli Narnor, Anders 
Soot Gustavsen, Njård Guttormsen 
Mats Langset Guttormsen, Birk Sander 
Dahlby Løkka og Sondre Lind 

Geir Guttormsen 

Rapport for bandy sesongen 06/07 fra SKIOL[) 95 
Sesongen startet tidlig med SKIOLD's før 
ste bandy Cup på Marienlyst. Det var godt 
for gutta og finne frem skøytene etter en 
sommer med fotball og sommeraktiviteter. 
Gutta så ut til å stortrives på cupen til 
tross for regnevær. Etter dette har 
sesongen gått slag i slag, vi har trent på 
tirsdager, fredager og søndager på en fan 
tastisk isflate. Gruppen til 95 laget har 
bestått av 11 spillere, samt at 2 har hospi 
tert noen kamper fra 96 laget. 

Vi har deltatt på en rekke cuper og spilt 
kamper så ofte vi har hatt mulighet og 
istid. 95 gutta ser ut til å ha bosatt seg på 
isen og det merkes på utvikling av skøyte 
ferdigheter. Ellers ser det ut til at de koser 
seg på isen og er gode venner. 

Vi har trent på å være gode lagkamerater 
samt å forbedre skøyteteknikk, skudd, 
sette fart i buer, cornere, forskjellige posi 
sjoner, gå i store og små sirkler. Ellers har 

vi forsøkt å motivere barna til å benytte 
isen i helger og på fritiden. Lørdager og 
søndager er det alltid ledig plass, dette er 
jo en stor lekeplass. Det er ikke mange i 
dette landet som har slike muligheter som 
vi i Drammen når det gjelder flott is og 
bandy anlegg. 

I de kampene vi har spilt har vi stort sett 
benyttet oss av unge lovende dommere 
fra distriktet, bare ved nøds tilfeller måtte 
vi bruke Knut Grothaug. Ellers har det 
vært en god slipekultur i 95- laget. Både 
Geir Moserud og Annette Asheim har slipt 
før kampene. Allikevel fint at det blir inves 
tert i en ny slipemaskin neste år da den 
gamle var skummel og kunne medføre 
"skamsliping". Allikevel stor takk til Geir og 
Annette som alltid velvillig stiller opp. 

Ellers vil vi i støtteapparatet få takke spil 
lerne denne sesongen. Dere er en flott 
gjeng! Vi har mange forskjellige typer i 

denne gruppen så vi lærer masse fra ·· ... 
dere. Håper dere vil fortsette å være like 
positive på alle måter også neste år. Så 
en stor takk til : 

Anwar, Peter, Carl Axel, Petter, Robin, 
Simen, Mats Herman, Syver, Jornar, Fillip, 
kasper, Fridjof, Eirik. 

Vi takker også til alle foreldre som har stilt 
opp til forskjellige oppgaver gjennom 
sesongen. Sist men ikke minst takker vi 
administrasjonen i klubben for at vi har fått 
fritt spillerom til å være så aktive som vi 
har vært i år. Det jobbes seriøst i yngres 
avdeling i Skiold og dette er med på å 
skape trivsel og samhold i nærmiljøet. 

Hilsen Annette, Geir, Anders 

Postboks 2385 
3003 Drammen 

Tlf. 32 20 56 00 

www.mediadirect.no 
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Rapport for bandy sesongen 06/07 fra SKIOLD 96 
Denne sesongen har laget bestått av 11 
spillere. En meget iherdig guttegjeng, som 
viser stor glede over idretten de er med 
på. Det er topp motivasjon hele tiden uan 
sett resultat. De har gitt oss på sidelinjen 
mange timer med god underholdning. 
Laget har hatt fast trening hver tirsdag og 
lørdag. 

De har også deltatt på 3 cuper: Vassenga 
cup, Røa cup og ikke minst Skiold 
Drammen bandy cup. 
Laget har også fått gjennomført alle de 11 
kampene i sin serie. 
Vi har også en fin forelder gjeng som stil 
ler opp på kjøring hvor som helst, og som 
er en aktiv og fin heiagjeng. Trår til både 

med hjelp til sliping og dugnadsbaking. 
Gisle Høvik og Thorbjørn Ruud har vært 
lagets trenere og undertegnede Marit 
Tune har vært oppmann. 

Marit Tune 

Rapport for bandy sesongen 06/07 fra SKIOLD 97 
Vi har trent to ganger i uken siden isen ble 
lagt på Marienlyst, og det er en gjeng ivri 
ge gutter. Vi har hatt stor fremgang dette 

året, som vi ser ut av våre resultater 
Guttene har blitt virkelig gode til å gå på 
skøyter. Vi har dessuten vært med i to 

cuper. Vi har ikke vært så mange så vi 
ønsker, så vi ønsker nye spillere velkom 
men neste sesong. 

Jentelaget - Skiold "Lucky Lips" 
?"°'dag 31. oktober 2006 møtte det opp 8 

~ h"Jig spente jenter på Marienlyst for ban 
dytrening. Det var første gang i Skiolds 
historie at det ble satt i gang et rent jente 
lag. 

• Utgangspunktet for laget var Skiolds jente 
lag i fotball, samt to jenter som var med 
på bandyskolen i fjor. 

I. Mange av jentene har dratt stor nytte av 
låne-utstyret som Skiold tilbyr. Dette har 

\ også vært vesentlig for faktisk å få et visst 
antall jenter til treningene. 
Den første treningen gav stor mersmak, 
og etter få treninger var vi mellom 9 og 13 
stykker som trente fast hver tirsdag og fre- l dag. Bandysporten og skøyting var så å si 

1 
helt nytt for de aller fleste, slik at vi foku 
serte på grunnteknikker i skøytegåing og 
bandyspilling. Det tok ikke lang tid før 
basisferdighetene kom på plass, og vi 
kunne gradvis utføre vanskligere øvelser. 
~fleste treningene ble avsluttet med en 
, ·-·" times spilling. Det var derfor bred 
enighet om å melde på laget til Skiold cup 
i slutten av november. I denne cupen 
debuterte vi med tre spilte kamper i 1996 
klassen. Det ble tre tap (et knepent), men 
vi scoret lagets første mål noensinne! I 
cupene ble det også avslørt at vi hadde 
en glimrende keeper! Innsatsen var det 
ingenting å si på .. 

Neste cup vi deltok i var Nordre Sande 
cup i februar. Dette var en ren jente-cup 

(!). Her møtte vi meget og godt etablerte 
lag, men bet godt i fra oss selv om det ble 
noen knepne tap. 

Til slutt avsluttet vi sesongen med delta 
gelse i Skiold sin avslutningscup den 10. 
mars, denne gang stilte vi i 1997 klassen. 
Her spilte vi 4 kamper, scoret masse mål 
og gjorde rent bord ... ! Så det var tydelig at 
jentene har hatt stor fremgang. 
Vi har hatt et glimrende samarbeid med 
jentelaget fra Nordre Sande og bandylaget 
til SIF 1996. Både Ingrid, Lene og 
Amanda har deltatt på andre lag, ved flere 
anledninger. 

Oppsummering 
Vi har hatt en fantastisk fin sesong med 
masse bra bandy og fine treninger. 
Det har vært stor fremgang hos hver 
eneste spiller. Miljøet i og rundt laget har 
vært meget bra. 
Vi savner isen allerede .... og vi gleder oss 
til neste sesong! 

Følgende jenter har deltatt på jentelag 
denne første sesongen: 
Lene Aamodt, Ingrid og Kaja 
Avan og Bavin Jami, Kamilla 
Hero Ahmadi, Hero Ezat, Am 
Bjørnstad Jahnsen, Viktori 
Shinor Palani, Veyan Yarhus 
Uglum Bergquist, 

Og, tusen takk for den måten dette laget 
er blitt tatt i mot i Skiold på av samtlige 
spillere og lagledere. Tusen takk for alle 
hyggelige ord og skryt til jentene som vi 
har fått både på treninger og under kam 
pene! 

Takk for en flott debutsesong jenter, og vi 
gleder oss til neste vinter alt. 
mvh Stein (trener) og Rune (lagleder) 

Jentene som deltok I Nordre Sande's 
Jentecup i februar 2007. 

Og her er de som deltok ved Marienlyst 
Cup 10. mars 2007. 
Trener Stein Johnsen er fornøyd med inn 
satsen. 

t 

I Visste du at: 
er hvite. Vi er rø'. 
Vi skal kjempe. 
Vi skal blø'. 

Først i stanga, så i goal. 
Vi er jentene i Skiold." 
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Treningstider for Skioldlag i bandy på Marienlyst 
Tirsdager kl. 19:20-20:40 
Hele den store banen pluss nederste 7-er banen 
Her skal småguttelaget (11-er) trene sammen med 95-laget. 
Her skal også 96 og 97 gruppa trene. 
Her skal også Skiold-jentene trene sammen med Nordre Sande-jentene. 
Torsdager kl. 16:30-17:45 
Hele den store banen pluss nederste 7-er banen ... 
Her skal småguttelaget (11-er) trene sammen med 95-laget. 
Her skal også 96 og 97 gruppa trene. 
Fredager kl. 16:00-17:40 
Kun den nederste 7-er banen ... 
Her ønsker 95-laget "frivillig trening". 
Her skal også Skiold-jentene trene sammen med Nordre Sande-jentene. 
Lørdager kl 11 :45-13:00 
Hele den store banen pluss den nederste 7-er banen 
Den store banen er avsatt til bandyskolen. 
Bane A (nederste 7-er) er avsatt til 1999 og 2000-lagene som er i emning. 
Søndager kl, 09:;00-10:30 
Hele den store banen pluss den nederste 7-er banen ... 
Her skal småguttelaget (11-er) trene og spille kamper. 
Her skal også Skiold-jentene trene sammen med Nordre Sande-jentene. 
Det kan selvsagt bli justeringer og endringer. 
Takk til alle Skiold-ledere for smidighet og samarbeid om bruken av is-flata. 

' \ 

opplysninger 

Visste du at: 

18. november med 48 påmeldte lag 
seg på vår minicup i fotball i april måned 
guiden du får kjøpt den på Skioldhuset 
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Klipp fra Skioldavisa i 1971 
Landslagsspillere ? 

De har felles siktepunkt de tre unge her 
rer på bildet nemlig verdensmester 
skapsturneringen i bandy for juniorer. 
Fra venstre Øivind Ågren, Thore 
Carlsen og Tore Julseth er alle pr idag 
i forbundets juniorstall. 

Skirenn på 
Skioldhytta 

A-laget i fotball tok turen til 
Skioldhytta 20/2-1971 for å 
utkjempe en langrennsdyst. 
Resultater: 
1. Øyvind Ågren 
2. Terje Andersen 
3. Sverre Erling Nilsen 
4. Frantz Salomonsen 
5. Erik Johansen 
6. Åge Sørensen 
7. Per Bjørnes 
8. Rolf Hæhre 
9. Jon Brurberg 
10. Tore Adamsen 

Medlemmer av hyttekomiteen 
Hansen og Hansen (Finn&Dagfin) 
serverte middag etter rennet. 
Siden var det premieutdeling og 
Ståle Eknes spilte til dans. 
En riktig hyggekveld for fotballgutta 
med damer. 
Bjarne Borgersen og Bjarne 
Lagesen må få ros for fine løyper. 

NM finalist i gutteklassen 
Dessverre ble det tap på 
vårt guttelag i 
Norgesmesterskap 
finalen i bandy. 
Strømsgodset ble for 
sterke for våre gutter, 
selv om de kjempet hel 
hjertet igjennom hele 
kampen, to mål greide 
de å putte bak 
Strømsgodsets keeper 
og de to målene stod 
Jan Pedersen og 
Vinjar Andersen for. 

Første rekke fra venstre: Øystein Hagen, Arve Hansen, Per Egelandsdal, Thore Carlsen, 
Knut Gurvin og Jan Nilsen. 
Bak fra venstre: Vinjar Andersen, Erik Berntzen, Tor Arne Jacobsen, Svein Bekkevar, 
Harry Pettersen, Runar Tøger Aronsen, Jan Pedersen og oppmann Tore Madsen SOrir-" " 
hele sesongen har vært en utmerket leder for sine gutter. • 

Arve Fjeld 

På landslagstrening 
i ishockey 

\: \ ~ 
Stein Brekke og Jan Pedersen 

300 bandykampier 
Tore Jahnsen 300 kamper for Skiold 
på bandybanen. 
Han er imidlertid fortsatt still going 
streng og 300 kamper er ingen gren 
se for Jahnsen som nå har rukket å 
bli 36 år. Tyve år er det siden han 

debuterte på Skiold s 
A-lag. Han ble 
Norgesmester i ·1957 
og innom landslaget 
har han også vært. 
Den offisielle mer 
kingen av de 300 
kampene skjedde i 

hovedseriekampen mot Tåsen der 
formann Borgar Nygård overrakte, 
han et tinnfat. 

To Skioldgutter henholdsvis Stein Brekke 
og Jan Pedersen var på landslagssam 
ling i ishockey. Under ledelse av Terje 
"Hesten" Nyhaug. 

Visste du at: 

1 · het Harald Ketilsson 
Knut B Nilsen 

dKnudsen 
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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 



Rapport fra sportslig utvalg 7er fotball 
SU- 7 er har i år bestått av tre medlem 
mer: Tom Egil Johannesen, Geir Moserud 
og Helge Nusser. 
Vi har hatt jevnlige møter og må vel si at 
dette året har gått uten de helt store utfor 
dringene. Femmer og syverfotballen har 
hatt stor bredde og med rimelig god dek 
ning på alle trener og laglederoppgaver. 
Utfordringene fremover ( som i år ) er sko 
lekapasitet på vinter og banekapasitet om 
sommeren. Flere grupper bruker også i år 
Tegleverkstomta som for de minste funge 
rer godt. Dette avlaster selvfølgelig også 
Marienlyst. Hadde kommunen bare vært 
litt flinkere til å klippe litt oftere ..... 
Kabalen for neste år begynner allerede å 

se bra ut både på lagledersiden og på tre 
nersiden. 
SU- 7 er bør også utvides og det blir fore 
slått 3 nye kandidater til årsmøtet. 
Vi har også i år hatt enkelete smarbeids 
møter med SU-11 er, et samarbeid vi føler 
fungerer godt. 
I år som i fjor arrangerte vi fotballskole 
med godt resultat, se eget stykke. 
Til slutt ønsker vi å takke Daglig leder 
Morten Bache for fantastisk støtte og en 
godjobb!! 

Skioldhilsen fra 
Tom Egil Johhanesen, Helge Nusser og 
Geir Moserud 

Fotballskolen 2007 
SU- 7 er arrangerte også i år fotballskole i 
samarbeid med Sparebanken Øst. 
I år troppet det opp 48 spente gutter og 
jenter på Marienlyst, meldte seg på og fikk 
T- skjorte og ball. 
Etter velkomst og litt informasjon ble sko 
len delt inn i 4 grupper hvor 4 stk juniorer 
sto klare for instruksjon og moro. 
Fotballskolen gikk over 4 mandager med 
avslutning den femte mandagen. 
Avslutning ble avholdt på Gamle gress 
( ingen andre enn Godset og fotballsko 

len var der i år!! ). Innmarsj etter musikk, 
kamper, pølser og brus + premieavlutning 
gjorde opplevelsen stor for både små og 
store. 
Vi prøvde, etter oppfordring fra kretsen, å 
bli med på seriespill samtidig med fotball 
skolen i år. 
Dette var vel ikke helt vellykket og drop 
pes neste år. Guttene og jentene har mer 
enn nok med fotballskolen som førsteinn 
trykk. 

I løpet av november er lagene oppe og 
går og forhåpentligvis er de klare for tre 
ninger fra desember og fremover mot 
sommeren. 
Tusen takk til junior- gutta og Morten for 
hjelp!! Topp innsats!! 
Lykke til alle barn og voksne utover vinte 
ren, gleder oss til å se de fleste av dere i 
rød drakter til sommeren!! 

Skiold- gutt hei, Skiold- gutt hei. Skiold 
gutt hei- hei -hei!!! 

Skioldhilsen fra 
Tom Egil Johhanesen, Geir Moserud, 
Helge Nusser, Morten Backe, Tomas S.,......_ 
Hansen, Kjell A. Thorud og Ole C. ' 
Gustavsen. 

K MPANIET 
- Ditt naturlige valg! 

Leverandør av tekstiler til Idretten • Profilering TekstiVGeve • Kontormøbler og Innredning 

www.kontorcompaniet.no 

Tlf: 32 23 43 40 

Visste du at: 
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Rapport for 2000 United Brandengen 
Treningene startet inne på Brandenga 
skole (gymsalen) i november 2006 med 
trening hver mandag. 
Gjennom vinteren hadde vi på det meste 
30 spillere, og det ble etter hvert delt i 2 
grupper. 
Vi avsluttet vinteren med cup inne i 
Drammenshallen i slutten av mars, som 
var meget populært blant spillerne. Premie 
også vet du" 

Når vi kom utendørs på Tegger' n fra tidlig 
mai, fortsatte vi trening hver mandag, med 
innlagte dobbeltkamper a 3 stk før ferien. 
Veldig positivt, at det ble satt opp kamper 
innimellom, det satte spillerne pris på. 
Vi var med på Huringen - cup i juni 
måned, og med premie, var dette meget 
givende igjen for spillerne. 

.,.,,er ferien har vi holdt det gående med 
.. ,:ming hver mandag, 3 stk dobbeltkam 
per, og på høsten valgte vi og være med 
på Vinn - cup i Sande rett etter skolestart . 
Nok en gang premie, stort .... 

Innhold på fotballtreningene har vært mye 
basis teknikk med føring, vending, finter, 
skudd på mål og pasninger + masse spill. 

Spillerne har selvfølgelig full kontroll på 
tellingen, selv i disse" ikke telling tider". 
Entusiasmen og engasjementet ligger i 
bunn på denne meget spennende gruppa, 
som tidlig sa ifra til trenerapparatet at vi vil 
spille fotball, noe trenerne satte veldig pris 
på .... 

Vi fortsetter treningene frem til mandag 22 
oktober, da vi skal ha avslutning med spil 
lerne på Jonas B Gundersen. 
Kjempemorro" 

Vi vil også dra i gang igjen med treninger 
inne på Brandenga Skole (gymsalen) fra 
starten av November hver mandag, noe 
spillerne er kjempefornøyd med. 
Neste år når sommeren ankommer, vil vi 
høre med spillerne/foreldrene om vi skal 
ha 2 treninger pr uke. 

Vi vil takke foreldrene, spillerne og hele 
apparatet + Skiold rundt dette spennende 
fotball-laget, for en flott sesong, og ser 
fremtiden lyst i møte. 

Rapport for 2000 Brandengen 
Vi overtok Brandengen 2000 04.06.07. 
Har spilt 8 seie kamper hvor vi har 4 
seiere og 4 tap. 
Vi har også deltatt i 2 cuper. 
Huringen cupen hvor vi tapte 2 og vant 1 
kamp. 
DBK cup som vi vant alle 3 kampene. 
~ste utetrening, hadde vi 22. oktober og 

,sluttning 
på Skioldhuset etterpå - med pizza og 
brus. 
Vi ser at laget har hatt en fin framgang og 
har blitt mer samspilt. 

Antall spillere mars 2007: 36 
• Antall spillere september 2007: 34 (noen 

har falt ifra, mens andre har begynt). 

Vi har hatt 3 lag i seriespill 
{løver/tigere/ulver), med god oppslutning 
rundt kamper, både fra spillere og forel 
dre. 
Lagene har deltatt i 4 cuper: 
- Skiold Toyota cup (mars 2007) 
- Eiker Kvikk pinsecup (mai 2007) 

, - Kiwi Solberg cup (september 2007) 
- DBK-cup (september 2007) 

Trenerne er meget fornøyd med laget. 

Spillere: 
foran fra venstre - Aleksander Skårnes, 
Per Erik Matisen, Kriter Rinker Jensen, 
Lorik Seferi, 
andre rad fra venstre : A.Borahn Øgdemir, 
Gard Filip Dahlby Løkka, Ludo Vicky Aka 
Goke, Abdullah Masti, (Jesper Bunæs og 
Roni Lojoj var ikke til stede). 
Trenere er Tor Erik Løkka, Steffen Smejda 
og Jørn Smejda 

Rapport for 2000 Danvik 

A . _ høst 2007 , • avzsen 

Gjennomført ukentlige treninger gjennom 
hele året. 

Spillerne har vist stort engasjement 
gjennom sesongen. Mange ivrige spillere, 
og vi ser stor fremgang hos alle. 
Spillerforståelsen øker, og det er ikke like 
mye klynger i spillet. 
God innsats på treningene. 
Samtlige trenere fortsetter i 2008. 

Følgende spillere har deltatt i sesongen 
2007: 
- Kevin Andre Avdal 
- Lavrans Bjerkestrand 
- Martin Brandsrud 
- Sigurd Herikstad 
- Eskil Hope Bjarås 
- Knut Marius Myhrvold Fossli 
- Rony Laja 
- Theodor Langlie 
- Mathias Myhrvold 
- Nils Harris Nilsen 
- Altin Osmani 
- Gard Sjåfjell Sundsethvik 
- Samet Cetin 
- Oscar Langlie 
- Alexej Mitin 

Trener: Ståle Brandsrud 
Adm oppmann: Håkon Langlie 
Oppmann/utstyr: Ove Andre Avdal 

Med vennlig hilsen 

Ståle Brandsrud 
Håkon Langlie 
Ove Andre Avdal 

Håkon Nyberg 
Finn Grønn (permisjon 1 . halvår i 2008) 
Pål Espen Nordhaug 
Tor Roger Haave 
Vegard Solli 
Espen Aandahl 
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Rapport for 99 Tigre 
Sesongen - '07 har vært en spennende 
sesong for tigrene, med varierende tre 
nings innhold og resultater. 

Etter å ha trent inne en stund deltok vi 
også denne gang i Toyota cupen i 
Drammenshallen i mars hvor ungene ga 
alt og de hadde det kjempegøy uten altfor 
mye fokus på resultater. Det viktigste var 
å ha det gøy og spille kamp. 

Vi deltok også på DBK- cup i september 
der vi delte gruppen i to og meldte på 2 
lag for å kunne gi spillerne mer spilletid. 
Dette var spennende og ungene fikk job 
bet mye mer og fikk se hvor viktig samspill 
er for at et lag skal fungere. 

Rapport for 99 Danvik 
Om det var et overraskende samspill som 
sto frem som den store nyheten i fjor, er 
det mer de individuelle ferdighetene som 
har tatt et sprang i år for Skiold Danvik 99. 
Nå header vi! Og demper! Og vi sparker 
ut fra keeper! Vi varmer opp med ballen i 
beina, gjør øvelser med tema for hver tre 
ning, og deretter spiller vi. På kamp og i 
cup'er er det en glede å se at vi kan tape 
og vinne med nesten samme sinn, bare vi 
får til noe, -scoringer, pasninger eller drib 
linger. 

Siste månedene har vi lagt veldig vekt på 
Courver' sin treningsform på treningene 
våre noe vi har sett ungene har likt. I siste 
seriekampene fikk vi et tydelig bevis på at 
dette gir uttelling i form av bedre ballkon 
troll og økende samspill. Moro å se utvik 
lingen etter så kort tid og vi gleder oss til 
fortsettelsen. 

Til sist vil vi få rette en stor takk til alle 
spillerne som har stått på denne sesong 
en og til alle foreldrene som er flinke til å 
stille opp på kamper/cuper i form av kjø 
ring og som heiagjeng. 
Engasjerte foreldre er en viktig motiva 
sjonsfaktor for våre poder så all honnør til 
dere alle. 

Med hilsen 
Svein Moen og Hege Rinker 
Trener Lagleder 

Vi trenere er fornøyd med sesongen! Vi 
har fått gode innspill og støtte fra Skiold 
administrasjonen og SIF-spillere. Til neste 
år skal vi stille på flere cup'er! 
Konkurranseinstinktet er nemlig på topp. 
Ellers har de voksne hygget seg stort på 
den sosiale kioskdugnaden! 

I løpet av sesongen mistet vi en spiller til 
Jessheim (LSK!), men fikk en spiller fra 
Sri Lanka. Neste år har vi bestemt oss for 
å melde på to lag i serien, for i år har vi til 
tider vært oppe i 5 på banen med 13 ivri- 

ge innbyttere på sidelinja, som bare vil 
spille mer, mer, mer! Av og til kan det 
være en uregjerlige gjeng på treningsfel 
tet, men i det store og hele er vi en glad 
og positiv gruppe, som gleder seg til tre 
ning starter opp igjen. 

I mellomtiden har vi trenere anbefalt alle å 
spille bandy.. . ,,-.... 

I 

Hilsen trenerstaben: 
Inger, Heidi, Jeanette og Arild 

Apent: 09-20 (18) • www.torgetvest.no 
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Rapport for 98 Danvik & Brandengen 
JEG VIL BARE Sl NOEN ORD OM 
DENNE SESONGEN SOM VI ER FER 
DIG MED. 
DET ER EN SESONG SOM VI HAR 
SETI STOR FRAMGANG HOS ALLE 

1 
SPILLERE, VI HAR OGSÅ FÅTI MED 
NOEN JENTER OG DET ER VELDIG 
BRA, VI ØNSKER OSS FLERE .VI HAR 
TRENT EN GANG PR UKE OG NOEN AV 
DE IVRIGSTE HAR TRENT TO GANGER 
I UKA.TIL OG MED I FERIEN DA FIKK VI 
UTI HJELP FRA BRANDENGA 95 
LAGET, TAKK TIL DISSE GUTIA. 
BRANDENGA OG DANVIK HAR KLART 
SEG MEGET BRA I ALLE KAMPER OG 
CUPER BÅDE FØR OG ETIER FERIEN 
SÅ BÅDE TRENERNE BÅRD OG ODDE 
RIK OG LAGLEDER JANNE ER MEGET 
FORNØYD OG IKKE MINST IMPONERT 
OVER INNSATSEN TIL ALLE SPILLER 
NE.DETIE ER EN GJENG MED FAN- 

-' ~TISKE UNGER SOM VET HVA FAIR 

Sesongen startet med trening inne en 
gang i uka fra november og fortsatte hele 
vinteren med mye spill i Drammenhallen. 
Det kom stadig til nye spillere, noe som 
tilsa at vi måtte dele treningsgruppa i to, 
og melde på fire lag i serien. Heldigvis fikk 
vi på beina fire lagledere. Skiold Spurs har 

1 spillere fra klasser på Fjell skole. 
Vårsesongen startet i god tradisjon med 

1 Skiold-cupen. Kampene gikk unna i en fei, 
· og vaffelpausene ble nesten i korteste 
· laget for noen. Viktig å kose seg på cup! 
Vi valgte å ha treningene på Tegla denne 
sesongen, dette kan anbefales da det er 
~ ro og bedre plass. Kampene gikk sin 

g med mye bra spill og flere seiere. 
· V1 valgte Åssiden cup som vårens høyde 
' punkt. Fin cup med gode baneforhold og 
1 fine premier. Igjen fikk gutta til mye bra, 
• og samtidig møtt nye spennende lag. 
1 Vårsesongen ble avsluttet felles for alle 
lag på Skioldhytte, grilling, konkurranser 
og fotball for alle penga! En stor takk til 
arr.komiteen, som gjorde en kjempejobb i 

PLAY ER BÅDE PÅ OG UTENFOR 
BANEN. 
DET ER EN TING SOM VI IKKE KOM 
MER TIL Å GLEMME MED DET FØRSTE 
OG DET ER KAMPEN TIL SKIOLD I DBK 
CUPEN FANTASTISK ER IKKE ET ORD 
SOM DEKKER DEN INNSATSEN OG 
SPILLERFORSTÅELSEN SOM BLE VIST 
AV LAGET JEG ER SIKKER PÅ AT DBK 
STÅR OG TUPPER I KUNSTGRESSET 
ENDA OG LURER PÅ HVA SOM SKJED 
DE 10 - 1 BLE DET TIL SLUTI. DET VAR 
UTROLIGE FERDIGHETER SOM BLE 
VIST AV DISSE SPILLERNE.HVIS 
DETIE FORTSETIER SÅ ER DET IKKE 
LENGE FØR ÅGE HAREIDE MÅ RINGE 
FOR Å FÅ DISSE MED PÅ LANDSLA 
GET.AVSLUTININGEN ER LAGT TIL 
TEGGER;N HVOR VI HAR EN AVGJØ 
RENDE KAMP MELLOM DANVIK OG 
BRANDENGA.KAKER ,BRUS , KAFFE 
TIL ALLE OG IKKE MINST TRIKSEPRE- 

Rapport for 98 Spurs 
forkant. 
Høstsesongen kom brått i gang, men 
dessverre hadde ikke hjemmelaget SIF, 
fått dette med seg. Null hjemmelag og 
ingen på Gulskogen visste noe om dette 
laget. Heldigvis dukket motstander 
Konnerud opp, og vi fikk ordnet oss en 
kamp etter hvert. Heldigvis har Skiold mye 
bedre oversikt enn dette! 
Seriespillet gikk unna med null tap. Alle 
gutta sto på til tross for skader, allergi og 
omgangssyke. Laget har kun syv spillere, 
og derfor litt såre for forfall. Positivt er det 
likevel, da alle får mye spilletid. 
Høstens store høydepunkt var DBK 
cupen, ett veldrevet og flott arrangement, 
igjen var vi heldige med været, selv om 
noen kanskje syntes det var litt kaldt! Den 
velfylte kiosken fikk hyppige besøk, og 
popcorn smakte herlig. 
Sesongen ble avsluttet på Tegla med div. 
øvelser og internkamp mellom Ulver og 
Spurs. En kamp som dessverre ulvene 
vant knepent! 

MIE TIL DE SOM SATIE REKORD I 
LØPET AV SESONGEN OG DET BLE 
FAKTISK ALLE SPILLERNE UTROLIG 
BRA. 
VI GLEDER OSS TIL Å STARTE OPP 
IGJEN SÅ FORT DET LAR SEG 
GJØRE.(CA RUNDT JULETIDER HÅPER 
JEG, KOMMER TILBAKE MED DETIE) 
JEG HÅPER OGSÅ AT ALLE STILLER 
TIL NESTE SESONG 

HILSEN ODDERIK (NYBYEN ) GRØVO 

Sesongen har gått greit unna med god 
oppførsel og blide fjes. 
Undertegnede vil takke Ulf, Kristin,Janne 
og Odd Erik for samarbeidet. samt andre 
foreldre som har bidratt med kjøring og 
dugnader. 
Skiold, med Morten og Terje i spissen har 
løst alle praktiske behov, og unge dom 
mere har greid seg fint. 
Takk for i år! 

Følgende spillere har deltatt: 
Adrian Adamski, Didrik Berge, Armin 
Ghasemi, Hans Kristian Haraldseth, 
Martin Pedersen, Artan Dreshaj og Arlind 
Smajlaj 

Mvh 
Ståle Pedersen 
Trener/lagleder 

Grunnen til å kjøpe OSRAM er lang levetid, 
i tillegg til topp kvalitet! 

spillet fungerer best med lys fra 

Tollbugt. 65 - Drammen - 
Telefon 32 83 90 30 - Fax:.: 32 83 90 32 

E-post: agentu@online.no 
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Rapport for 97 Skiold Boys/Kyllingene 
Sesongen - '07 har vært veldig utviklende 
og lærerikt både for spillere og trener. Jeg 
var så heldig å få overta et lag herlige gut 
ter med mange sterke personligheter. Vi 
var alle litt usikre i starten så innetrening 
en ble mer en bli kjent periode for oss 
som lag. Når utetreningen ble satt i gang 
skjedde tingen veldig fort og vi ble raskt et 
sammensatt lag. 

Skiold Gutter 97 Brandenga - DBK cup 
- 15-17. september 
Denne Cupen betydde mye for guttene 
for de ønsket virkelig å avslutte 
sesongen med stil noe de også gjorde. 
Jeg kunne se på så å si alle spillerne at 
Vi merket allerede her hva Coerver 
hadde for en effekt på spillerne. De var 
gøy å se på og de trengte ikke mye inn 
spill fra sidelinjen annet en heiarop. 

Eiker Kvikk Pinsecup 2007 
Selv om været var i mot oss ble kam 
pene gjennomført med smil og latter. 
Det ble både seier og tap men totalt 
sett var alle fornøyde. 

Kort oppsummering av 2007 

Vi har vært strenge på samhold og glede 
det å være en lagspiller, noe spillere og 
trener følte gikk veldig bra. Som trener 
satte jeg en streng holdning på alle nega 
tive sider og hadde nulltolleranse for mot 
bing og tilrop. Dette fikk jeg tilbakemel 
dinger på av spillere og vi valgte sammer 
å innføre gule og røde kort på treningene 
da snakker vi om alt fra personlig oppfør 
sel til episoder i spill. At vi satt i gang rne: 
Coerver gjorde tingen enda enklere for 
meg som trener. Siden vi ønsket å foku 
sere på samhold i laget kom 'gleden av å 
mestre' av seg selv noe jeg følte burde 
være et tema. Laget var litt splittet i star 
ten når det gikk på teknikk og samholdet 
var da noe ampert. Hele laget så etter 
hvert hvor viktig det var å inkludere alle 
som en, uansett teknikk og person, de 
innså at alle var gode på hver sin måte og 
at alle var viktige. Selv om det fortsatt er 
ting vi ønsker å jobbe hardere med føler vi 
at 2007 ble et veldig godt år. Vi kommer til 
å ta med oss det vi har lært i 2007 og fort 
sette det gode vi sammen klarte å skape. 

Med hilsen 
Roy Albertsen 
Trener/Lagleder 

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 091 
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 

© 2004 PricewaterhouseCoopers. 
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Rapport for 97 Skiold United 
Spillergruppa har i år bestått av 7 spillere, 
herav 6 gutter og en jente. Uheldigvis 
valgte den eneste gjenværende jenta å gi 
seg med fotball til ferien, grunnet priorite 
ring av annnen aktivitet. 

Vi har deltatt på de obligatoriske kampene 
i regi av fotballkretsen(aktivitetsserie), 3 
kvelder vår og 3 kvelder høst, samt 3 
cuper(vår egen Skiold cup, Eiker Kvikk's 
cup og ROS cup) 

Resultatene har vært noe vekslende, langt 

Treningen startet på inne på Brandengen 
skole i vinter. Vi har vært ca. 1 O spillere 
~ laget iår som vi har kalt Skiold løver, 

len det er flere lag på Brandengen 
skole. Utetreningene har foregått på 
"Teggern"'med bra oppmøte på hver tre 
ning. Vi har videre deltatt i Sklold' s egen 

fler seire enn tap, men det mest gledelige 
er den store fremgangen hver enkelt spil 
ler har hatt i løpet av året. Vi har til tider 
også fungert som et lag, spilt bra fotball 
og fått resulteter som følge av dette, ikke 
bare enkeltmannsprestasjoner som vi ofte 
ser i denne aldersgruppen. 

Siste kamp for sesongen var en trenings 
kamp mot SPA/BRA hvor vi forsøkte oss 
med ?er forball, en kamp vi vant med 
knappest mulig margin. Gutta viste stor 
iver, og gleder seg til ?er fotball fra neste 

Rapport for 97 Skiold Løver 
minicup samt Eiker Kvikk cup og DBK 
cup. Vi ser frem til neste sesong fordi da 
skal vi spille 7 er fotball, det blir spen 
nende. Vi har sett stor fremgang på spil 
lerne dette året og resultatmessig har det 
gått fint med nesten bare seire. 

sesong. Skiold United og Skiold Boys(tidli 
gere Skiold Kyllinger J) vil da bli til Skiold 
United. 

De som har akslet United trøya i år: Qais, 
Adnan, Samet, Andreas J, Sebastian, 
Mickael og Hayat. 

Tom Egil Johannesen 
Trener/lagleder 

Takk til alle spillerne for en fin sesong og 
takk til foreldrene som har vært flinke til 
og stille opp. 

Hilsen Sabri 
Trener 

,· 

t 

l 

'Fra nr. I t.o.m. 9 på vår meny Nr. 10-17 til kun 225,- I 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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Skiold 97 City/Ulver Danvik 
Danvik 97 har trent inne på Strømsø ung 
domskole hele vintersesongen, pga mild 
vinter var det bra framøte på treningene 
snitt på ca.8-12stk. 

Vårsesongen spilte vi totalt 12 kamper 
hvor vi vant alle sammen. Vi deltok også 
på Eiker cupen og spite 3 kamper - 2 vinn 
og en uavgjort. 

Sommeravslutning ble planlagt til 
Kommersøya i Holmestrandsfjorden medio 
juni 2007. Vi var 13 stk som hadde som 
merfugler i magen når den store dagen 
endelig kom. Alle ble hentet med to store 
båter og fraktet ut på Kommersøya hvor vi 
satt opp 4 telt for overnatting. Guttene var 
over på andre siden av øya og fikk 3 torsk 
- til stor jubel fra oss alle. Deretter ble det 
hyggelig kveldskos med grilling av pølser 
og mye moro. Slitne krøp alle inn i sove 
posen rundt midnatt for så og stå tidlig 
opp neste morgen for og kjøre tube etter 
en av båtene, wow så moro vi hadde det. 
Vi avsluttet dagen med litt dørjefiske på 
veien inn til brygga der det også ble napp. 
Vi var alle enig om at det var en vellykket 
tur. 

Rapport for 97 Skiold Austad 
Nok en sesong er slutt. Vi har i år stilt 2 
femmer- er lag fra Austad med totalt 14 
gutter. 
Vi har vær fire trenere/ lagledere. 
Vi startet treningene inne på Strømsø 
skole allerede i november i samarbeid 
med gutta fra Danvik og trente 1 dag i 
uken helt frem til sesongstart. 
Sesongstart i år som årene før var innecu 
pen til Skiold i Drammenshallen. 
Når det var bart nok flyttet vi fra 
Marienlyst og ned til " Teggern" hvor vi 
startet med 2 treninger pr uke. 
Gutta har hatt en fantastisk utvikling og i 
år har vi hatt fokus på mye ballberøring og 
mange treninger med en og to- touch fot- 

Høsten bestod av trening en gang i uka på 
Teggern. Vi spilte 12 kamper på høstse 
songen, hvor vi vant 6 og tapte 6. Vi del 
tok også på DBK cupen med 6 kamper, 
der vant vi 4 og 2 uavgjort. 

Laget har hatt stor framgang i år og vi er 
blitt en sammenspleiset gjeng som har det 
veldig moro på gressmatta - fotballglede i 
praksis! Vil gjerne få rose alle foreldrene 
som har stilt opp trofast på kamper med 
kaker og kaffe og holdt lagmoralen på 
topp blant gutta. Vi gleder oss alt til neste 
sesong 

ball. 
Dette har medført at pasningsspillet har 
blitt løftet til nye høyder og i enkelte kam 
per har gutta fått spillet til å gli så foreldre 
og trenere har vært målløse på sidelinjen. 
Kanon! 
Vi har selvfølgelig spilt den obligatoriske 
serie og har på 24 seriekamper vunnet 23 
og tapt 1 !!. Målforskjellen tør vi ikke 
engang skrive! 
Videre har vi deltatt i 2 cuper som var 
både spennende og kjempegøy. 
Sommeravslutningen ble avholdt i show 
rommet hos en av pappaene med pølser, 
brus, video og premiereing ( cola til de 
som hadde scoret på hode). 

Takker for en fin sesong - 
Morten Askildt & Ingebrigt Klevstad 

Sesongavslutningen ble lagt til Oslo hvor 
vi dro på fotballmuseet, Kings burger, 
kino, pizza Dollys Dimple og så match på 
Ullevål: Vålerengen- Alesund. 
Avslutning med smell i!! 
Stor treningsiver og topp innsats kjenne 
tegner fotballgruppa og vi må si det har 
vært morsomt å være Skiold-gutt. 
Vi takker for i år og gleder oss til neste år!! 

Skioldhilsen fra 
Rune Svendsen, Pål Skistad, Tom Erik 
Olsen og Helge Nusser 

A1111111STRØM 
GUNDERSEN as 

- din samarbeidspartner innen bygg og anlegg 

Strøm Gundersen AS Papyrusveien 3050 Mjøndalen 
Tlf. (+47) 32 27 43 50 - Faks. (+47) 32 27 43 51 

E-post. post@stroemgundersen.no 
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Rapport for 96 Skiold City Brandengen 
Trenere: Terje Ask Olsen og Kristian 
Nebell. Lagleder: Marit Tune. 
Laget har bestått av 11 spillere hele 
sesongen. 3 har sluttet, men vi har fått 3 
nye spillere. Dette har vært vår første 
sesong med 7 er fotball. 
Vi har gjennomført to treninger i uken på 
1,5 time. Vi valgte å trene på Tegger' n 
etter hvert for spillerne får da bedre fokus 
på treningen. 
Vi har vært veldig opptatt av at alle skal 
ha hver sin ball,kun for og få trent på fer 
digheter hos hver enkel spiller .. 
Vi har sett gode resultater av dette i seri 
en vi har spilt i. 
Det har vært gjennomført 13 kamper og 
laget har ikke hatt ett eneste tap. Har vun 
net med god margin hver gang. 
Laget har også deltatt på 3 cuper. Vår 
egen Toyota Cup, Åssiden Cup i juni og 
nå i høst deltok vi på DBK Cup. 
.e har hatt mange tøffe motstandere, 

,nen de viser en meget god holdning og 
respekt for andre på banen. Fair Play 
temaet har vært viklet inn i forskjellige epi 
soder på trening. Dette er en gjeng spil 

Morten sammen med Mattias 

lere som har en stor trygghet til hverandre 
og de voksne på laget. Derfor tør de å ta 
sjanser i kamp og det gir resultater. Har 
vært en meget bra sesong og den ble 
avsluttet med fest på Skioldhuset med 
stor besøk. 

Ubeseiret i alle seriekampene 

Mattias Andersson fra SIF kom for å dele 
ut diplom og være sammen med oss ett 
par timer. 
Noe våre unge spillere satte stor pris på. 

Marit Tune - 96 laget Brandengen. 

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! 

ENE 
Visste du at: 

ar hatt hyttevakt iår igjen, han har også tatt på seg jobb som bandytrener for 97 laget 
og Jarle Mortensen også har hatt hyttevakt iår 

med stor S ..... disse tre har over tilsammen langt over 100 års medlemskap i Skiold 
og fotball i Skiold mange år 
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Rapport for 96 Danvik 
Skiold -96 Danvik 
Fotballsesongen 2007. 

I år har vi vært opp mot 23 spillere på tre 
ning. Det har kommet nye spillere fra Fjell, 
men noen av disse har sluttet igjen på 
tampen av sesongen. Treningene på 
kunstgresset har vært topp, med fine for 
hold. 
I år har vi deltatt på Toyota-cup i 
Drammenshallen, og Åssiden-cupen. 
Bra oppmøte og iherdig innsats. På Åssi 
den-cupen hadde vi i år et fantastisk vær, 
og gutta ga alt. Ellers har vi spilt serie 
kamper med varierende resultater, men vi 
har hatt det gøy og forhåpentligvis blitt litt 
bedre. Vi har til tider vært litt mange for å 
spille 7 er fotball, og har derfor delt opp i 
to grupper. 

Det har generelt vært dårlig oppmøte fra 
foreldre på kamper, og liten interesse for å 
stille opp på dugnad. Håper på større 
vokseninteresse neste år. 

Rapport for 95 Danvik 
Oppkjøring til vårsesongen gikk bra. 
Vi trente inne på Strømsø skole og opp 
slutningen var bra. Vi fikk nye spillere på 
laget og har vært mellom 14 og 17 på 
nesten hver trening. Det ble meldt på ett 
lag fordi vi først ikke var sikre på om vi 
kunne stille 2 fulle lag samt at tid/logistikk 
mht. kjøring osv. var noe presset. Dette 
har dessverre gjort at det har blitt begren 
set spilletid på alle spillerne. 

Etter noen år som trener velger jeg å nå 
å slutte. Håper det er noen andre som 
er villig til å overta som trener for våre 
håpefulle fremtidige stjerner. 

Bak fra v: Kevin, Osman, Ecir Ali, 
Mario, Joakim, Emre, Allan, 
Ørner Han og Oguzhan 

Vårsesongen gikk veldig bra med kun 
seire og det var en entusiastisk gjeng gut 
ter og en jente. Høstsesongen var noe 
ujevn, men det ble et par seire her også. 
Mange hadde nok hatt en lang ferie uten 
særlig sportslig aktivitet. Det ble ikke 
bedre at det nesten ikke var satt opp tre 
ninger på høstsesongen. Alt i alt har det 
vært en grei sesong, og den siste kampen 
mot ROS hvor det ble seier spilte vi veldig 

Bak fra v: Bayram, Tom, Henrik H, 
Martin, Endre, Allan, Halmat, 

Sebastian og Joakim 

Trener 
Jim-Roger Myrholt 

godt til tross for sterk motstand. Mange av 
spillerne har hatt god utvikling. Noen av 
de som tidligere ikke har markert seg har 
gjort store fremskritt. Vi gleder oss til 
neste sesong med 11 'er. 

John Arve Sørsdal og Jørn Skjeldrum 

• ,. .... Låsgruppen· 
- et sikkert valg! 

Lia- og nøkkelaervlce 
Innbruddsikring - Befaring 
Dør- og portautomatlkk 
Porttelefon - Kameraoverviking 
Elektronlek avllaing 
lnatallaaJon og service - Døgnvakt 

Llst111111• AS 
Nedre Storgate 37 - 3015 Drammen 
( 09145 www.lasgruppen.no 
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Rapport for 95 Brandengen 
Lagsrapport for sesongen 07 fra SKIOLD 
95 BRANDENGEN av Anders 

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 sesong 
en slag i slag, vi trente tirsdager, fredager 
og søndager på kunstgresset. Gruppen til 
Brandengen er stor, det er til tider over 20 
spillere på treningene. Dette er veldig 
positivt og det er både spillerglede og iver 
blant denne gjengen. 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. 

Ellers har vi på vårsesongen vært med i 
Kolbotn Cup og SIF Cup, det ser ut til at 
disse seansene er med på å gjøre både 
ledere og foreldre bedre kjent med hver 
andre. Og ikke minst koser barna seg 
både på banen og utenfor banen .. I juni 
dro vi til Hønefoss knøttefestival som 
strakk seg over en helg, vi overnattet på 
skole og det ble mange gode minner å ha 
med seg hjem. Mye latter og moro i en 
gymsal med 60 unger .... 

Trenerne har også i år deltatt i et lite 
Courver kurs i regi av Skiold. Vi fikk en 

dag med mange gode tips til øvelser og 
ellers flere innspill rundt hvordan en tre 
ning kan gjennomføres. 

Selv om sesongen ble avsluttet på vårse 
songen, kunne de som ville ha en frivillig 
trening på tirsdager sammen med 94 laget 
i sommer ferien. Vi har også samarbeidet 
med Per Grensbråten på 94 laget når det 
gjelder hospitering. Hele 11 av våre spil 
lere har fått prøve seg på 94 laget 
gjennom sesongen. Dette er flott slik at 
gutta får inspirasjon og erfaring. Ellers har 
vi også hatt spillere fra 96 laget på hospi 
tering hos oss gjennom sesongen. Disse 
gutta gir alltid 100 prosent og overrasker 
stadig. Takk! 

Høstsesongen kom i gang som vårse 
songen med treninger 3 ganger i uken 
samt en kamp i uka. Vi deltok med samlet 
tropp i en 11 'er Cup i Tønsberg i septem 
ber. Her fikk vi for første gang samlet 
gutta til ett lag og vi deltok i 94 klassen. 
Gutta vant en kamp og gjorde det bra i de 
andre kampene også. Dette lover godt for 
neste år. 

95- laget har også vært ballgutter på SIF 
sine hjemmekamper ved et par anledning 
er, samt at vi har vært på fotballmesse og 
landskamp. Dette er også med på og 
gjøre denne gjengen sammenspleiset og 
vi opplever god stemning og kameratskap 
på disse seansene. 

Ellers vil vi i støtteapparatet få takke spil 
lerne denne sesongen. Dere er en flott 
gjeng! Vi har mange forskjellige typer i 
denne gruppen så vi lærer også masse fra 
dere. Håper dere vil fortsette å være like 
positive på alle måter også neste år. Så 
en stor takk til ; 

Jonas, Mustafta, Henrik, Johan, Ale, 
Andreas, Fredrik, Chris Andre, Benjamin, 
Ali, Marcus, Anwar, Robin, Michael, Arthur, 
Carl Axel, Audun, Mats Herman, Metin, 
Raman . 

Vi takker også til alle foreldre som har stilt 
opp til forskjellige oppgaver gjennom 
sesongen. Sist men ikke minst takker vi 
administrasjonen i klubben for at det job 
bes godt og seriøst med de yngres avde 
ling i klubben. Dette er med på å skape 
trivsel og samhold i nærmiljøet. 

Hilsen Geir, Annette, Odd-Erik, og Anders 
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Rapport fra sportslig utvalg 11 er fotball 
For sesongen 2007 har SU 11' er bestått 
av følgende personer; Robert Ørnfjord, 
Helge Nusser, Per Grensbråthen, Mariann 
Eide, Eivind Bulie og Anders Grøterud. SU 
11' er har møttes minimum 1 gang i måne 
den, og ofte mer enn dette. På møtene 
har man prøvd å løse utfordringer som har 
kommet i løpet sesongen for 11'er lagene. 

I en klubb med mange engasjerte foreldre, 
spillere, trenere og lagledere som ønsker 
det beste for sine lag har det vært en del 
saker å diskutere. SU t ler har prøvd å 
komme med gode løsninger til det beste 
for klubben og de involverte. Dette har vi 

Sklold s fotballjenter 2007 
Vårsesongen startet bra med godt oppmø 
te og mange nye jenter. 
Treninger og kamper ble avviklet etter pla 
nen, 
og kampene med både seiere og tap. 
Tidlig spilte vi for aller første gang en 11- 
er kamp, 
og med særdeles god innsats, og skryt fra 
våre venner i Liungen. 

Mange nye ansikter, og fra flere kulturer, 
gav utover i sesongen, 
flere utfordringer enn vi var forberedt på. 
Eller maktet å takle på en bedre måte. 

ofte lykkes med, men det er også saker 
hvor vi ikke har fått ønsket resultat. Disse 
erfaringene tar vi med oss videre for å bli 
enda bedre. 

Trenerne for 11' er lagene har hver måned 
skrevet en rapport til trenerkoordinator om 
hvordan laget fungerer. I tillegg har det 
blitt gjennomført trenermøter annenhver 
måned. Trenerkoordinator rapporter videre 
til SU om hva som står i rapportene. SU 
har gjennom denne rapporteringen hatt 
mulighet til få en oversikt hva som foregår 
på de forskjellige lagene. 

Enkelte av jentene hadde større ønske 
om bare å være tilstede på Marienlyst, 
enn det å trene fotball for å bli bedre i 
gruppa, og til å bidra til et bedre fotballag. 
Flere av jetene som har vært med oss fra 
starten, og i de siste 5 årene sluttet hos 
oss. Noen gikk til andre klubber, og noen 
la fotballen vekk. 
Årsakene er flere, og sammensatte. 
Hele tiden har vi underrettet Skild om situ 
asjonen og utviklingen. 

ill ERNST & YOUNG 

Etter siste kampen før ferien, valgte vi å la 
Skiold's SU, avgjøre om det skulle meldes 

på jentelag gså etter 
ferien. Og med 
begrunnelse i at 
undertegnede følte å 
ikke kunne gi inn i 
jentegruppa, det som 
viste seg nødvendig 
for oppgavene. 

Revisjon - Skatt - Avgift 
Økonomisk Rådgivning 
Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen 

Tlf: 32 83 88 90 
www.ey.no 

SU 11' erer har også bidratt i forbere 
delsene og gjennomføringen av "Blaa 
Aften". Her var det mye som skulle ord 
nes, slik at det ble en del møtevirksomhet 
i forkant. Selve gjennomføringen gikk knir 
kefritt, og det ble et meget vellykket arran 
gement hvor alle involverte var veldig 9odt 
fornøyd. 

SU 11' er vil takke alle foreldre, spillere, 
trenere og lagledere i Skiold for et fint og 
innholdsrikt år. 

jentelag i cup- eller seriespill, etter som 
merferien. 

Til stor glede for mange, så har Stein 
Johnsen på høsten, satt i gang med tre 
ninger for jentene i Skiold igjen. Med en 
litt annen spillergruppe enn sist. 
Det er "Danvik-miljøet" som nå rekrutterer 
flest jenter til fotballen i Skiold, og vi 
ønsker de lykke til med oppgavene. 

Takk til Stein som medhjelper med jen 
tene. 
Og takk for mange fine opplevelser med 
mange flotte jenter, gjennom mange år, 
Heldigvis er flere av de fortsatt med på 
bandylaget i klubben. 
Skiold har store utfordringer med klubb 
drift og flerkulturellt arbeid. 

Rune Jahnsen 
Avtroppende jentefotballeder. 

Skiold har ikke hatt 

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 

Holmestrandsveien 94 - 3036 Drammen - Telefon 32 81 20 80 - Telefax 32 81 20 81 - www.oyvindsmarked.com 

Blomsterhuset - Rundtom 

Blomster til enhver anledninq 
•Dekorasjone 
•Kranser 
•Buketter 

__ _ _ _ Vi bringer dine blomster 

Gamle Kongevei 18 - Telefon 32 81 05 80 

20 Idrettsglede i 97 år - . n - høst 2007 • avise 



Rapport for 94 - sølvvinnere i årets serie 
Det første året med 11 'er-fotball for 94- 
gutta var en veldig positiv opplevelse for 
spillere, trenere og for foreldrene som har 
fulgt med: stabilt spill i teten gjennom hele 
sesongen som endte med seier i 1 divi 
sjons serien i vårsesongen og en annen 
plass i kretsmesterskapet i høst. Dessuten 
stort oppmøte på treningene og en god 
utvikling i både den fotballfaglige forstå 
elsen og det sosiale fellesskapet. 

Nå når serietabellen er spikret ser vi at. 
Skioldgutta var så nære, så nære å bli 
kretsmestere, bare slått av et sterkt Lier 
lag. 1 laget har ikke tapt en eneste serie 
kamp i løpet av sesongen. 
Til sammen spilte vi 15 seriekamper. Vi 
vant 14. kun en uavgjort mot kretsmester 
ne Lier (6-6). 
Målforskjellen kun i seriekampene ble på 
115 -27 
r"'yette kan vi vel si oss fornøyd med? 

Vi har deltatt i 3 cuper i år 
Liungen cup, Konnerud cup og 
Sandarcup. 
Plukker ut at vi vant 8- sluttspillet i 
Konnerud cup og at vi tapte på sudden 
death i kvartfinalen mot Sandar i Sandar 
cup. Sandar vant for øvrig denne store 
cupen med 50 lag i gruppa vår 

Skiold 94 har blitt samlet til et team i år, 
jobben med dette startet som kjent i fjor, 
Allikevel har dette vært en gjeng som 
kjente hverandre rimelig godt fra Tigers og 
Devils årene. Sammenslåingen har smel 
tet gutta sammen og alle er interessert i å 
gjøre hverandre bedre og respektere hver 
andres nivå og individuelle utviklingsmu 
·i:iheter . 

Til sammen har 94-lag 1. faktisk bestått av 
23 spillere + mange 95 spillere som har 
hospitert med bravur. Alle 94 spillerne har 
bidratt for og spilt førstelagsfotball. En stor 
takk til Anders og 95 gutta for godt samar 
beid og flott innsats denne sesongen. 
Oppmøte til treningene har vært meget 
bra gjennom hele sesongen. 
Vi har trent gjennomsnittlig 2-3 ganger i 
uka og alle har gjennom sesongen spilt st 
stort antall trening, serie og cup kamper. I 
tillegg har flere av gutta trent og spilt kam 
per for 93 laget og bylaget. (For noen kan 
skje litt i overkant mye aktivitet?) 
1 laget har gjennom sesongen aldri toppet 
laget maksimalt, bortsett fra siste serie 
kamp mot ROS. 
I skrivende stund er det uklart hvor mange 
som fortsetter neste sesong og hvor stor 
spillerstallen egentlig blir. Men slik det ser 
ut er det ikke mange som vurderer å slutte 
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og sjansen for tilvekst til et så godt lag 
med et godt støtteapparat og god hoved 
trener er vel heller sannsynlig? 

På de første treningene har vi lagt mye 
vekt på basisferdigheter som ballkontroll 
og pasningskvalitet. Det var helt nødven 
dig å gå litt tilbake til grunnferdigheter da 
vi så at vi manglet presisjon og kontroll i 
ballmottak og pasning. 
Vi har vi hatt en klar spillestil 4-3-3 og 
dette har gjort at alle nå kjenner rimelig 

godt til de forskjellige posisjonenes 
ansvarsområder, derfor er det lett for Per 
Gå gjøre taktiske disposisjoner underveis. 
Vi ser også at det vi trener på det får vi til 
i kamp også 

Prestasjonene i kamp har variert sterkt. 
På vårt beste spiller vi skjorta av de fleste, 
men de få gangene vi slapper av og ikke 
har rett fokus så misser vi på de enkleste 
ting og det er vel her kretsmestertittelen 
glapp i år. Dessuten kan det virke som vi 
tåler motgang nokså dårlig. 
Til neste år håper jeg vi greier å holde 
fokus gjennom hele kampen og i alle kam 
per, kanskje er vi litt mer modne og psy 
kisk sterke til neste år. 

Det er en sann fryd å se på laget når de 
spiller på sitt optimale. Ballen går lynraskt 
på direkte pasninger, medtakene sitter og 
klikk klakk i mål eller knallharde skudd i 
vinkelen 
Støtten fra tilskuerne har variert denne 
sesongen, Det er en fast gjeng, foreldre 
som stiller opp og lager liv og røre og ska 
per en flott sosial ramme. Fru Liland og 
Jørgens bestemor har nå kult status blant 
94 gutta, med sin nå berømte eplekake. 
Ja ikke bare blant gutta vel Per? 

Jeg håper enda flere foreldre benytter 
sjansen til å møte opp til kamper for å 
heie frem gutta og delta på disse nå sosi 
ale happeningene, hvor alt mellom himmel 
og jord diskuteres, ikke bare fotball. Ikke 
sant Munkhaugen, Liland, Rebo, Hamde 
og Nybakk + flere 

Takk for sesongen, Skioldgutter! Det har 
vært en fryd nok en gang å få bli med på 
å utvikle dere til å bli reale Skioldgutter 

Skiold 94.1 sesongen 07. 
Bak fra venstre: Hjelpetrener Terje 
Borgersen, Sondre Estensen, Sami 
Nybakk, Haroon Mohammad, Sondre 
Lind, Masiullah Masomi, Shoaib Karimi, 
Robel Kubrum Hamde, Mathias Molvær 
Elhamoumi, Lagleder Torgeir Lind, Mawuli 
Narnor, Markus Ask Olsen og 
trener Per Grensbråthen, 
I midten fra venstre: Ufuk Kulachi, Mats 
Langseth Guttormsen, Lars Christian 
Karlsen, Siu Man Leong, Espen 
Borgersen, Anders Soot Gustavsen, 
Jørgen Liland, 
Liggende foran fra venstre: Adam Dvaz og 
Tobias Rebo, 
Ikke tilstede: 
Hjelpetrener Geir Guttormsen, 
Birk Sander Dahlby Løkka, Dashti Ahmad, 
Christoffer Munkhaugen og Malick Sarr. 

Hilsen 

Per, Geir, Terje, Joar og Torgeir 
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Rapport for 94 - lag 2 
Det første året som 11 'er for 94 gutta , har 
vært en positiv opplevelse for spillere , tre 
nere, ledere og foreldre som trofast har 
fulgt med laget. 
Laget ble påmeldt i 2. divisjon pga at 94 
stallen bestod av 24 spillere . Vi hadde 
den målsettingen at alle skulle få spille 
minst en kamp pr uke . Dessuten var det 
et meget godt oppmøte på treningene, 
med en god fotballfaglig utvikling og for 
ståelse for at det sosiale fellesskap er vik 
tig for lagidretten fotball. 

I vårsesongen ble det kun 2 tap, slik at vi 
endte opp på 3. plass i gruppa vår. 
I høstsesongen endte vi opp på 2. plass 
med kun 2 tap. Ett fattig poeng bak vinne 
ren av pulja, men med uavgjort i siste 
kampen, hadde vi vunnet pulja på bedre 
målforskjell. 
Totalt spilte vi 18 seriekamper, 
med følgende målforskjell 88-43. 
Dette er vi fornøyde med. 
Vi har deltatt i 2 cuper. 
Mif cup og Liungen cup. 

94-2 laget har bestått av 23 spillere og 7 
til 8 ,95 spillere har fått prøvd seg på 11 'er 
fotball. En stor takk til 95 lagene for deres 
samarbeidsvilje, slik at vi kunne få låne 
spillere av dere. 

Oppmøte til treningen har vært kjempebra 
94 lagene har trent sammen gjennom hele 
sesongen 2-3 dager pr uke under den 
dyktige trener Per Grensbråthen. Vi har 
gjennom hele sesongen hatt 4-5 spillere 
fra de som spilte sist 1. lags kamp med 
oss, slik at vi har kunnet mønstre 14 spil 
lere til hver kamp 
Vi har spilt 4-3-3 , lagt vekt på basisferdig 
heter og pasningskvalitet. 
Prestasjonene har vært varierende , fra å 
bli nesten overspilt av motstander, til å 
kjøre over motstander og ikke klare å 
score mål. Det viktigste i fotball. 
I de kampene vi har spelt spellet har mot 
stander hentet mange baller ut av eget 
mål. 
Støtten fra sidelinja har i årets sesong 
vært maksimal, med en fast gjeng som 
møtte til kampene . Etter mange av kam 
pene har det blitt servert den fantastisk 
gode eplekaka til Familien Liland. En stor 
takk Jørgens mamma og bestemor. 
Tusen takk for en fin ramme etter kam 
pen. Det kan de som har fulgt laget 
gjennom hele sesongen bekrefte, både 
spillere, leder, foreldre, besteforeldre og 
søsken. 

2 uker før serieslutt hadde vi en sosial tur 
på Skioldhytta, hele 94 gjengen 
med ledere. Dette ble kjempegøy, med lite 
eller ingen søvn, putekrig og mye støy. 
En maksimal tur. 

Takk for sesongen SKIOLDGUTIER , 
foreldre til 94 gjengen og 95 spillerne som 
har spilt hos oss. 
Det har vært en hektisk og en lang 
sesong. 

Spillere : Sondre Estensen,Sami Nybakk, 
Mohammad Haroon, Sondre Lind. 
Masiullah Masomi, Shohaib Karimi, Robel 
Hamde, Mathias Molvær Elhamoumi, 
Mawuli Narnor, Markus Ask Olsen, 
Ufuk Kuliachi, Siu Man Leong, Espen Evje 
Borgersen, Anders Soot Gustavsen, 
Jørgen Liland, Adam Kerekes, Tobias 
Rebo, Brksander Dahlby Løkka, Dashti 
Ahmad, Cristopher Munkhaugen, 
Malick Sarr, Lars Kristian Karlsen. 
Trener Per Grensbråten, 
hjelpetrener Terje Borgersen, 
hjelpetrener Geir Guttormsen, 
lagleder Torgeir Lind . 

Hilsen 
Per , Geir Terje ,Joar og Torgeir, 

Tusen takk for 
kjempeinnsats 
i. kioskene iår 

Kiosken har 
fra ca. 17.00 
oppe p 
Kioskene 
hjelp fraf, 
kilo vaffel 

Oslo Rørl1199erbedrift AS ble etablert i 
1981, og er i dag en landsdekkende 
l 00-lirs jubileum i 2004. Oras er 1 OO<'k 

Orcs AS er morselskceet ler konsernet Oros. 
Bærum og po Ga,rdermc,en og med 

Krislionsond i sør til Badø i nord. Totolt innen 
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Rapport for 93 - 1. laget 
DET HAR VÆRT ET SPENNENDE 
ÅR MED NOEN UTFORDRINGER 

FOR G- 93 

Vi startet opp treningen i oktober 06 med 
1 fellestrening i uka. Totalt var vi ca 36 
spillere fordelt på 2 lag, et Brandenga og 
et Danvik lag. I januar skulle disse lagene 
slåes sammen og vi skulle lage et lag som 
skulle prøve å kvalifisere seg til interkrets 
spill og et lag som skulle spille i 1. divi 
sjon. lnterkretslaget skulle gjennomføre 4 
treninger i uka, mens 1. divisjonslaget 
skulle gjennomføre 3 treninger i uka. 
Kriteriene for å kunne være med på inter 
kretslaget var først og fremst basert på 
treningsvillighet og holdninger. Med hold 
ninger tenkte vi først og fremst på hvordan 
vi oppfører oss ovenfor de menneskene vi 
omgås og hvordan vi er i treningssituasjo 
nen (kommer vi for å trene eller bli trent). 

()>et skulle vise seg at i 93 gruppa var det 
.nange som viste stor treningsiver og at 
det derfor ikke ville bli så enkelt å dele 
gruppene etter bare treningsvilje. Men det 
var også avgjørende hva slags holdninger 
vi hadde, så det ble avgjørende hvordan 
lagene ble inndelt. Etter inndelingen av 
lagene var gjort begynte utfordringene. 
lnterkretslaget skulle trene 4 ganger i uka 
mens 1 divisjon skulle trene 3 ganger. Her 
var det mange som mente at 1 . divisjons 
gutta ikke hadde mulighet til å spille seg 
opp i interkretsstallen pga at de hadde 1 
trening mindre i uka. Men som skrevet før 
så er det først og fremst avgjørende hva 
de gjør på trening og ikke om de trener 1 
gang mindre! 

TRENINGSOPPLEGG/ FOKUSERING/ 
VEKTLEGGING 

reningsopplegget har vært temabasert 
jg temaene vi har fokusert mest på er: 
Utvikle pasning og mottak/medtak ferdig 
heter, soneforsvar og det å være ball 
besitter. Vi begynte tidlig i januar med å 
sette rammene for hvordan vi skulle opp 
tre i kamp med en 4-3-3 formasjon. Litt 

taktisk trening og en del jobbing med 1. 
og 2. forsvarer. Her har vi tatt noen steg 
videre, så neste års utfordring er å bygge 
videre på det vi har gjort og at vi fortsetter 
å terpe på det vi allerede kan. 
Ferdighetstrening har fulgt oss gjennom 
hele året og vi har vært opptatt av å lage 
relasjoner mellom spillerne samt et stort 
fokus på at pasninger med kraft øker mot 
taksferdighetene til hver enkelt spiller. I 
form av at vi ønsker å være ball-besit 
tende så har vi jobbet mye med å sette i 
gang spillet fra egen keeper + forsvarsrek 
ke. Dette medfører selvfølgelig en risiko 
for at motstander vinner ballen i vårt for 
svar og dermed har kort vei til vårt mål, 
men på sikt vil vi nyte godt av at vi tør å 
spille ballen. Spillerne føler seg mer og 
mer trygge på å sette i gang spillet fra 
egen keeper/ forsvarsrekke samt at de 
også blir flinkere til å løse de situasjoner 
de kommer opp i. Vi ønsker ikke å være 
et lag som bare "pælmer" ballen langt og 
høyt, vi vil ha kreative spillere og vår måte 
å få til det på er at vi må tørre! 

Målsetningen for interkretslaget var selv 
følgelig å kvalifisere seg til høstens inter 
krets. Kvaliken besto av 6 lag hvorav de 4 
beste kvalifiserte seg til høstens interkrets. 
Dette målet ble oppnådd da vi ble nr. 3 i 
kvaliken, bare et poeng skilte oss fra å 
vinne kvaliken. 
Høstens interkrets ble en jevn og spen 
nende batalje hvor vi til slutt endte på 8 
plass. Dette var litt under det vi hadde for 
ventet. Vi hadde som målsetning å bli 
blant de 4-5 beste lagene i pulja, samt at 
vi også ønsket å være det beste laget fra 
vår krets. Ingen av høstens målsetninger 
ble oppnådd! 
Vi hadde en fin tur til Danmark hvor vi del 
tok i Skawcup. Vi bodde i leiligheter på 
Tannishus hvor vi hadde en fin uke selv 
om vi ble slått ut i de innledende rundene. 
En stor takk til Leon som tok det sportsli 
ge ansvaret for kampene. 

Bilde: 
Her ser vi laget på Skawcup i Danmark. 

KAMPER OG CUPER 

lnterkrets kvalifisering: 
Totalt spilt 10 kamper, vunnet 6 og tapt 4, 
45 - 27 i målforskjell og 18 poeng 

lnterkrets: 
Totalt spilt 11 kamper, 4 seire, 
3 uavgjort og 4 tap, 
28 - 31 i målforskjell og 15 poeng 

Cuper: 
Flintcup: 
Tap i semifinale 
Telemarkscup: Vinnere 
Dramrnenscup: 
Tap i kvartfinale 
Li ungencup: Tap i kvartfinale, 
Skawcup: Utslått i innledende pul ... 
jespill 
Menycup i Tønsberg.: 
Plasseringskamp (5 plass) 

Rapport for 93 - 2. laget 
Det har gått mye opp å ned i kampene 
våre. Vi har gitt bort poeng mot lag vi ikke 
skulle gitt bort poeng mot,men 
sesongen har vært veldig bra. 
Gutta har stått på som bare det i alle kam 
pene. Det var mange bra lag i divesjonen 
vår,der var det 3 -4 lag som er topplag. 
Det merker vi veldig godt etter at dom 
mern blåsta av kampen. 
Jeg tror vi ender på en 6 elller en 7 plass 
til slutt,når seongen er ferdig spilt. 
Det er noen lag igjen som ikke er ferdig 
spilt. 

avisen - høst 2007 

Vi har også vært med på noen 
Liungen cupen kom vi ikke så 
gutta hadde det veldig gøy,men der 
kom vi ikke vidre fra pulja vår. 
I pulja vår var det masse bra lag. 
Men innsatsen til gutta var bra. 

Vi var også på porsgrunns 
Der manglet vi ett poeng for 
A sluttspill,men vi kom til 
B sluttspill å tapte i finalen. 
Men hele oppleget var gøy for gutta,de 
hadde det kjempe kult. 

Det var bra innsats hele veien. 
mine mål for neste sesong:er å komme 
mye høyre opp på tabellen i sesongen 
vår. Og komme mye lengre r cuper,få med 
pokalen hjem. 
Vi trener veldig mye på at ballen skal gå 
mye fortere enn det vi kan nå. 
Såmåvitrene mye på duell spill. 
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Rapport for Guttelaget 
Treninger 
Vi har gjennomført 3-4 økter i uken 
gjennom hele sesongen pluss kamper. 
Treningene har vi hatt på Marienlyst 
kunstgress og Gulskogen Arena. Dette har 
gjort at vi har hatt flotte forhold uansett 
vær og forhold. Vi har hatt en stall på 20 
treningsvillige gutter, noe et gjennomsnitt 
på 14 per økt viser. Og de fleste har også 
ytret et ønske om å trene enda mer. Noe 
som dessverre ikke har vært mulig å 
gjennomføre på grunn av banekapasitet 
og lite ekstra tid hos trenerne. Men ta med 
dere den iveren videre gutter! 

Fokuset på treningene denne sesongen 
har selvfølgelig vært mange, og delt inn i 
perioder. Dette har blitt delt inn i måneder, 
hvor vi har kjørt en måned med ekstra 
fokus på det defensive og deretter to 
måneder med fokus på det offensive. 
~ppi alt dette fotballfaglige har vi hele 
__ ,den også jobbet med holdninger, og her 
har vi vel en del å hente. Men trenertea 
met synes dette har blitt betydelig bedre i 
forhold til ifjor. 

Det er moro å se at det er mange som tar 

store steg i løpet av kort tid og mange har 
vokst på oppgaver de har fått som de kan 
skje trodde de ikke ville klare. Dette viser 
at disse guttene kan nå langt, bare de vil 
det nok selv. 
På høstsesongen har vi også hatt et godt 
samarbeid opp mot a-laget. Her har gutta 
fått bryne seg på spillere som er et par 
kilo tyngre enn de, men har mestret det 
på en glimrende måte med gode fotball 
ferdigheter. Mange har vært med og trent 
med a-laget og noen har også fått noen 
kamper. Anders, Vetle og Sondre har alle 
debutert i 4.divisjon i år og til og med vært 
med på å prege kampene de har spilt. Det 
går rykter om at Vetle allerede er en av 
"sjefene" på a-laget! 

Resultatene har variert noe i år. Både vår 
og høstsesongen har vist at vi gjør det 
godt mot god motstand og faller ned i nivå 
mot svakere motstand. Men de gangene 
vi kun har fokus på oss selv er det ingen 
som slår oss. 
Vårsesongen spilte vi kvalikk til interkrets. 
Dette endte med en 6.plass med 11 
poeng og 26-23 i målforskjell og ingen 
interkrets. 

I sommer var vi med i Norway Cup, her 
endte vi med å ryke ut med 0-1 i 32.delsfi 
nalen mot det danske laget Skovlunde. 
Dette følte vi var en kamp vi burde vun 
net. 
Høstsesongen kom vi på en 7.plass, også 
her med 11 poeng og en målfoskjell på 
23-27. Dette var en noe skuffende plasse 
ring, og trenerne må ta en del av skylden 
for dette pga av mye kollisjoner med eget 
lag, noe som ble vanskelig å kombinere. 
Dette blir forhåpentligvis bedre til neste år! 

Må ellers rette en stor takk til hele spiller 
gruppen for en morsom og utfordrende 
sesong. Dere er en herlig og sammen 
sveiset gjeng og vi har hatt det utrolig gøy 
sammen i både opp- og nedturer. Stå på 
videre, det er kun dere selv som setter 
grenser for hvor gode dere blir. 

Thomas og Farra 
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Rapport A- laget sesongen 07 
Lagrapport Skiold A-lag 

Det var lenge stor usikkerhet knyttet til A 
laget 2007, og det ble brukt mye tid på å 
sette sammen et trenerteam før sesong 
en. I tillegg måtte vi gjøre en liten jobb for 
å sikre at vi hadde spillere nok som kunne 
forplikte seg for sesongen. Da dette omsi 
der var på plass, var vi dessverre langt 
bak alle våre motstandere i grunntrening 
en og vi fikk vår første trening 27. februar. 
Med et snitt på 16 stk på treningene før 
sesongen startet var stemningen i gruppa 
meget bra og vi hadde mange treninger 
med over 20 spillere. Ettersom sesongen 
skled fremover kom stadig flere spillere til 
og vi klarte etter hvert å bygge opp en sta 
bil og god gruppe slik at vi fikk kvalitet på 
treningene. Dessverre var det også noen 
som falt fra i denne perioden, og om det 
skyldes de knalltøffe treningene er frem 
deles uvisst .... 

Da sesongen hadde kommet godt i gang 
viste fasiten dessverre at meget få poeng 
hadde falt Skiolds vei, og vi innså at vi 
ville måtte kjempe på bunn av tabellen 
denne sesongen. Den tapte grunntrening 
en ga store utslag, spesielt i den siste 
fasen av kampene og stemningen var til 
tider litt trykket. Det er ingen som liker å 
tape . 

Trenerteamet var klare på sine begrens 
ninger før sesongstart og vi var avhengige 
av en spillergruppe som var fokusert på 

trening og som ville vinne kamper. I denne 
tiden ble vi imponert over hvordan flere av 
spillerne tok til orde for å reise seg på tre 
ning og i kamp, og det kom en ny glød på 
treningene. 

Noen spillere sto frem både på trenings 
feltet, under kamp og utenfor banen med 
positivitet, inspirasjon og en enorm 
arbeidsvilje. Å se slike holdninger selv om 
vi på dette tidspunktet var i ferd med å 
innse at vi dessverre ikke ville overleve 4. 
divisjon var meget givende for trenertea 
met og jeg tror det smittet over på resten. 

Det var på denne tiden vi fikk bekreftet at 
selv om vi ikke hadde lyktes med det 
sportslige, så hadde vi lyktes med noe av 
det som var det viktigste for oss akkurat 
denne sesongen; å skape en spillergruppe 
som kom på trening for å møte gode ven 
ner, for å ha det gøy på trening og samti 
dig ha kvalitet på trening. Det er en slik 
gruppe som tiltrekker seg flere spillere og 
som danner et godt grunnlag for å utvikle 
gode fotballspillere. 

Vi må også trekke frem den gode hjelpen 
vi fikk av guttelaget i mange kamper. Det 
er helt klart et godt grunnlag bak A-laget 
og det er ingen tvil om at mange av spil 
lerne holder et meget høyt nivå. Disse bør 
innlemmes i A-lagets planer og A og 
Junior bør ha en felles spillergruppe for å 
sikre en stor stall på treninger og konstant 
utvikling juniorspillerne. 

Til slutt må vi si at vi ble imponert over 
måten spillerne gjennomførte sesongen 
på. De fleste holdt ut hele veien og gjorde 
det de kunne selv om vi til stadighet ble 
møtt av en overmakt. Slike holdninger 
trenger vi i Skiold og i samfunnet generelt. 

Vi i trenerteamet er selvfølgelig skuffet 
over det sportslige utfallet av sesongen og 
ser at det til tider kanskje ble for mye fri 
het på treninger. Men vi er også meget 
stolte over å ha fått deltatt i denne utfor 
dringen som lå foran Skiold senior denne 
sesongen og vært med på å opprettholde 
en positiv spillergruppe med mange gode 
fotballspillere. 

Pinnen gis videre og vi håper og tror at 
Skiolds opphold i 5. divisjon kun er en kort 
affære. 

Vi stiller med sterk 
faglig kunnskap og 

erfarne medarbeidere på 
salg og ettermarked. 

l.lftBAKKEN 
UIIMOTORA.S 

Neumannsgate 17 
3044 Drammen 

3i!! B3 60 li 

Bilverksted-Bilglass 
0 

ALT PA ETT STED 
• 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. 

Bildekk 

Velkommen til Drammen Gummiservice 
Tordenskioldsgt. 74, 3003 Drammen - Telefon 32 83 36 63 - E-post: firmapost@drammengummiservice.no 
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Skiolds Fair Play-pris delt ut for første gang 
Da Skiolds Fair Play-pris skulle deles 
ut for første gang var det ingen tvil. 
Prisen måtte gå til 94-laget som har 
jobbet aktivt med holdninger, oppførsel 
og fair play på og utenfor banen 
gjennom hele 2007-sesongen. Ingen 
andre lag har så få gule kort som 
denne gjengen. Bare fire gule, ingen av 
dem for kjeftbruk. 
- Kult å være Skiolds beste lag på Fair 
Play, sier to sentrale spillere. 

Vil være foregangsklubb 
Skiold har som mål at alle lag i 11 'er-fot 
ballen skal ha en aktiv holdning til fotball 
forbundets Fair Play-arbeid. Før sesongen 
startet våren -07 var det møter med alle 
spillere og foreldre der klubben la frem 
sine synspunkter om hvor viktig det er å 
ha gode holdninger på og utenfor banen. 
~iold ønsker å være en foregangsklubb 

.,men Fair Play og å ha bevisste spillere 
som vet hva det vil si å opptre med gode 
holdninger og adferd overfor medspillere, 
dommere og motspillere. 

Egen ambassadør 
Hovedtrener for 94-laget, 
Per Grensbråthen, tok utfordringen på 
alvor og utnevnte en av spillerne som en 
egen Fair Play-ambassadør for å gjøre 
holdningsarbeidet til en viktig del av lagets 
satsing. Ambassadøren har en tilnærmet 
lik rolle som lagets kaptein, med et spesi 
elt ansvar for å oppmuntre medspillere til 
å være gode kamerater og rollemodeller. 

Fikk viktig oppgave 

- Jeg visste ikke så mye om hva jobben 
som Fair Play-ambassadør var, men jeg 
syns det var veldig ålreit å bli spurt, sier 
Mats Langseth Guttormsen. Han fikk opp 
draget med hovedansvar for holdningsar 
beid i spillergruppa. - Det har ikke vært 
mye kjefting på banen i år, sier Mats og 
får støtte av kaptein Lars Christian 
Karlsen. - Blir en motspiller skadet tar vi 
ham i hånda og hjelper ham opp, og vi 
spiller alltid ballen ut over sidelinjen slik at 
en skadet spiller kan få hjelp, opplyser 
kaptein Karlsen. 

Mener foreldrene er flinke 
Begge er svært fornøyd med at foreldre 
oppfører seg bra på sidelinjen. - Det er 
bare skryt derfra, sier Mats, som mener 
foreldrene er flinke til å backe opp laget 
med positiv oppførsel. - Kjefting på dom 
mere og motspillere kan være et problem i 
andre klubber, det har det vært lite av hos 
oss, sier guttene - som innrømmer at det 
kan være høy temperatur og litt munnbruk 
på treninger, men at alle føler et ansvar 
for at sånt ikke skjer i kamp. 

Lars Kristian og Mats 

Kort gir karantene 
Trener Per gjorde det tidlig klart for spiller 
ne at uønsket adferd ville få konsekven 
ser: - Et gult kort på grunn av munnbruk 
på banen gir automatisk to kampers 
karantene. Det er ingen bønn, jeg tar spil 
leren rett av banen fordi kjefting er noe jeg 
ikke vil ha, sier den erfarne treneren. Og 
gutta kjenner regelen ordrett. - Vi syns det 
er helt greit at Per er streng på dette, det 
burde egentlig være en selvfølge at dårlig 
oppførsel blir tatt alvorlig, sier Mats og 
Lars Christian. 

Vil være best 
94-laget vil fortsette arbeidet med fokus 
på gode holdninger og fin oppførsel. - At 
vi vant historiens første Fair Play-pris i 
Skiold er en super oppmuntring, mener 
trenere og spillere. - Målsettingen må 
være å vinne også neste sesong. Vi vil 
være Skiaids beste Fair Play-lag sier Lars 
Christian, Mats og Per i røde gensere 
med logoen på ryggen som viser at laget 
satser hardt på fair play. 

JERNHARD VILJE, 
STÅLFAST KROPP 

Skioldavisen gratulerer denne fine gjengen 
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"Blaa atten" på Skioldhytta med 
Kleiva strengelag og Dog and Beggar band 

Lørdag 25. august arrangerte vi "Blaa 
aften" inne på Skioldhytta og hvilken fin 
kveld det ble. 270 feststemte mennesker 
ankom hytta vår ved 16 tiden. Forøvrig var 
det høy "Skiold-faktor" i publikumsmas 
sen .... Inntil da hadde vaktsjef Anders 
Grøterud og Dag Ebbe Helgerud full kon 
troll på vaktholdet som vi måtte ha utover 
kvelden, Robert,Gro,Mariann,Terje og 
Mona hadde "bært"på plass border og 
strekt presseninger så alt var klart til ser 
vering av grillmat, vafler, mineralvann osv. 
Og plassene til VIP gjestene våre sto på 
plass. Geir Guttormsen åpnet kranene til 
forfriskninger fra vårt lokale bryggeri i 
solen som skinte fra skyfri himmel denne 

dagen. Kleiva Strengelag og Dog and 
Beggar band samt gjesteartister holdt 
stemningen på topp i seks hele timer 
utover hele kvelden. 
Dette må vi gjøre igjen neste år . 

Takk til Idar Flor for fantastisk foto-jobb. 
Igjen. Uvurderlig herlige bilder. 
Takk til samtlge som deltok. Som hjelpere, 
publikummere og artister. 
En spesiell takk til Kleiva Strengelag og 
Dog and Beggar band for fantastisk inn 
sats. Både musikalsk og riggejobb. 
Takk til Roar Johansen som spilte alene. 
På kort varsel. 
Takk til "Light-Head" og Jann Bordevik for 

lys-settingen. En opplevelse i seg selv .... 
Takk til Skiold-gjengen som jobbet iherdig, 
før, under, og etter. 
Også Finn da. Kjære gamle herlige mann. 
Tusen takk for opplevelsene med deg. 
Han var igjen fantastisk, og fikk da også 
hyldest fra publikum. 
Og en stor takk til samtlige 270 gjester 
som kom inn til Skioldhytta denne deilige 
sommerkvelden. 
Og sist men ikke minst takk til Rune 
Jahnsen som tilbrakte mange timer flere 
dager i forveien av konserten for at denne 
kvelden skulle bli vellykket. 

Finn Kristiansen på 85 .... Gjesteartist her sammen med Dog and Beggar band Billettører denne aften Jonn og Arild 

Les mer om konserten på: 
www.kleivastrengelag.net 
www.dbb.se 

Musikk for oss 
litt voksne .... 
i he\e 6 timer 

Masse festdeltagere denne aften 
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Dere skal vel besøke Skioldhytta i høst/vinter ... 

Et fantastisk sted 
Skioldhytta har aldri vært så 
godt besøkt som nå, alle sier 
det har blitt så fint der oppe på 
Konnerudskogen. Gamlegutta 

gjør en kjempejobb der oppe 
med og holde utearealene og 
hytta istand. 
Hytta er åpen hver søndag 
fremover. Det er helt nydelig 

der oppe nå, så ta med familien 
på tur og kom innom det renser 
både kropp og sjel. 
Velkommen til alle sammen. 

Bli sponsor 
Dersom du eller ditt firma er interessert i utmerket og rimelig profilering, ønsker vi å høre fra 
deg. Vi vil kunne finne forskjellige løsninger om hva vi kunne gjøre tilsammen. 
Kontakt Skiold så skal vi også forklare hva vi driver med for byens barn/ungdom nesten 
HVER DAG hele året igjennom. 

Litt om oss: 
Skiold er en bydelsklubb med tilholdsted på Marienlyst i egne klubblokaler. Med våre over 
800 medlemmer har vi blitt en stor klubb. Vi har tuftet mye av vår kultur i klubben på et godt 
miljø hvor det skal være plass til både bredde og utvikling av talenter. Skiold skal være en 
foregangsklubb i Drammen og omegn med fokus på stor og bred aktivitet for barn og ung 
dom i alderen 6 til 20 år. Alle skal trives og ha det gøy i Skiold. Vi ønsker og videreutvikle et 
slikt miljø. Arbeidsoppgavene til slikt ønsker vi skal skapes gjennom gode ledere, trenere, for 
eldre og foresatte. 
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Fire i farta - fra junioravdelingen 
Markus Ask Olsen 
Spiller på Skiold 94, laget som 
tapte bare på målforskjellen iår. 
Da hadde de nemlig blitt 
kretsmestere. Neste år skal laget 
ut i interkretskvalifisering, det blir 
spennende om de klarer det. 
Trener Per Grensbråthen forteller at 
Markus har et følsomt høyrebein 
som han legger mange gode pas 
ninger samt dødballer. Han sier 
videre at han må jobbe mer med 
duellspillet og tempo sitt i fremtiden. 

Favorittlag: Barcelona 
Favorittspiller: Mezzi 
Husker best fra iår: At vi tapte på målforskjell 

for å bli kretsmestere 
Favorittfag på skolen:. Gym 
Beste musikk: Ikke noe spesielt 
Best mat: Taco 
Best godteri: Melkesjokolade og smash 
Liker best å gjøre: Spille fotball og 

være sammen med venner 
Hva skal du bli: Vet ikke 

Anwar Dvas 
Anvar spiller både bandy og fotball i 
Skiold for 95 laget. Skioldavisen har 
fulgt Anvar i flere år og han regnes 
som en slepen tekniker i både 
bandy og fotball.Han har således 
stått i mål og spilt ute i flere kamper 
for laget som er et år eldre, 94 
laget. Laget som nesten ble krets 
mestere. Da vi i Skioldavisen møtte 
Anvar så skulle han på egentrening 
alene på Marienlyst kunstis. Ser vi 
en ny kommende storspiller . 

Favorittlag: Chelsea 
Favorittspiller: Drogba 
Husker best fra iår: At vi vant 4-1 over Konnerud i bandy 
Favorittfag på skolen:. Gym 
Beste musikk: Ikke noe spesielt 
Best mat: Pizza 
Best godteri: Smågodt 
Liker best å gjøre: Spille fotball, bandy og slalom 
Hva skal du bli: Fotballspiller 

Fredrik Hope Knudsen 
Fredrik er født i 1996 og 
spiller både bandy og fotball i Skiold. 
De som kjenner Fredrik sier at han er en 
liten terrier på banen og viker ikke unna 
en eneste takling. Selv om mange av 
motstanderne er større i vekst enn han 
selv. Skioldavisa traff Fredrik på 
overnattingstur på Skioldhytta med laget. 
De hadde hatt fotballkonkurranse, 
Idolkonkurranse og dansefeber kvelden i 

forveien. Det ble danset mest hip pop sier Fredrik, og legger til 
at han ikke var helt fornøyd med dommerne. Han ville ikke helt 
svare på når de sovnet, men vi kan tenke oss at det ble litt sent. 

Favorittlag: Barcelona og Inter 
Favorittspiller: Mezzi og Giovani 
Husker best fra iår: Gode venner og at 

vi tør å gjøre ting sammen 
Favorittfag på skolen:. Gym 
Beste musikk: Ikke noe spesielt 
Best mat: Asiatisk mat (wok) 
Best godteri: Sjokolade 
Liker best å gjøre: Spille fotball og 

være sammen med venner 
Hva skal du bli: Fotballspiller 

Mathias K.Tafjord 
Mathias spiller på 99 laget til Skiold som 
kaller seg tigrene. Mathias forteller at han 
spiller både fotball og bandy i Skiold. 
Skioldavisen kan bekrefte at han er 
observert i meget ung alder da de første 
skøytetakene ble tatt. Da vi møtte han 
hadde han hatt avsluttning på Skioldhuset 
med laget sitt. Der hadde de spist pizza, 
sjokoladekake og drikket brus. De hadde 
nok løpt litt rundt også, fordi det var en litt 

svett og varm Mathias vi snakket med. Og han gledet seg til 
helgen for da skulle han feire bursdagen sin. ~ 

Favorittlag: Strømsgodset, Manchester United og 
Liverpool 

Favorittspiller: Ronaldo 
Husker best fra iår: Cuper og en kamp jeg var keeper og 

reddet alt unntatt et straffespark 
Favorittfag på skolen:. Mattematikk 
Beste musikk: Alt mulig, men ikke trekkspill 
Best mat: Fersk suppe med sur og søt saus 
Best godteri: Mars sjokolade 
Liker best å gjøre: Spille fotball og bandy 
Hva skal du bli: Fotballspiller og bandyspiller 

Visste du at: 
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Visste du dette: at Skiold samarbeider med Brandengen 
skole og Drammen kommune om ulike aktiviteter 

Skioldavisa i papirutgave, skal bli bedre 
Skiold-avisa fortjener en enda bedre oppfølging og innlevelse som papir 
utgave, enn hva vi har klart til nå i klubben. Det skal være en opplevelse 
å motta Skioldavisa i postkassa, og kanskje flere ganger enn tidligere, 
og med annet innhold enn vi i de siste årene har vært vant til å finne i 
avisa. 
Vi skal bli flinkere til og lage relevant stoff, relatert til Skioldavisa som 
papirutgave. 
Vi skal samle fakta, og skriverier fra historiens aviser opp i gjennom sine 
nart 100 år. 

Rune Jahnsen er Skioldavisa's redaktør, 
Svein Helge Moen er skribent i Skioldavisen 
Dessuten er Terje Ask Olsen sentral i redaksjonen fra Skioldhuset. 
Vi skal forsøke å jobbe mot en bedre avis. 
Vi vil ha flere skribenter og medarbeidere for å forsøke å jobbe mot 
målet om å få en bedre avis. Er det noen der ute som er interessert er 
det bare å melde seg. 
Rune Jahnsen telefon: 901 92 484 
Terje Ask Olsen telefon: 928 39 877 

Nissen var på 
Marienlyst kunstis 

Nissen med sine to nissebarn var på Marienlyst 
lille julaften ifjor. Der delte de ut pakker til alle 
barna denne dagen. Privatsjåfør denne dagen 
var utlånt fra Suzuki og nissen ankom Marienlyst 
i en liten traktor. Det går rykter om at det er så 
mange snille barn på Marienlyst at han kommer 
igjen iår. 

Ski og Ballklubben Skioldvil.v1 
alle våre medlemmer en riktig godju.l 
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