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Skiold sett fra sidelinjen dette bør dere lese 
Skiold sett fra sidelinjen .. 
Skiold har mange jern i ilden. Fotballag i 
de fleste aldersgrupper, starter opp med 
fotballskole for 1.ste klassinger med pap 
pa'er som trenere og noen ganger også 
kommer mamma'er på banen. Etter hvert 
etableres det 11 -lag med større krav til 
trenere. I Skiold er faktisk administrativ 
leder en kvinne, noe som tilhører sjelden 
hetene i fotball Norge. Barna blir kjent 
med Skiold i 6års alderen og følger gjerne 
klubben til de er godt voksne og vel så 
det! 

Men nå har det vært vinter og det er 
bandy som har vært i fokus! På dagtid blir 
isen benyttet av mange skolebarn og fak 
tisk noen av den eldre garde, som fortsatt 
liker å gå på skøyter. Til den førstnevnte 
gruppen låner vi ut skøyter og hjelmer i 
alle størrelser fra vårt skøytedepot nede i 
kjelleren. 

For den yngre garden har Skiold selvsagt 
bandyskole med 87 barn og interessen og 
resultatene viser seg - årgang -95 ble 
kretsmestere denne sesongen, skøyter er 
gøy! I tillegg arrangerer Skiold to bandy 
cuper i løpet av vinterhalvåret på 
Marienlystbanen. 
Skiold har dette året hatt lag i følgende 
klasser i serie eller cuper: 
Fra gutter 7 år og opptil 12 år i tillegg til et 
småguttelag, og ikke minst ett jentelag! 

I dagens Skiold finnes mange utfordringer; 
både økonomiske ressurser og muligheter 
for tilbud for barn og unge. Barn og unge 
står i fokus i mange sammenheng - 
26. februar åpnet ordfører Tore Oppdal 
Hansen konferansen "Gode oppvekstvil 
kår" på Union Scene. Tilhørerskaren var 
stor og ansatte i sosialsektoren, lærere, 
politi, miljøarbeidere fulgte foredrag om 
forskning og praksis innen tema integre 
ring og inkludering av gruppen med barn i 
byen vår. 

Da leder av Redd Barnas Norgesprogram 
var ferdig sitt foredrag om fattigdom blant 
barn og konsekvenser som sosial ute 
stengning, var det de lokale tiltak som 
skulle presenteres og selvsagt var Skiold 
representert. Sterkt! 

Daglig leder i Skiold, Morten Backe holder 
foredrag på konferansen 
"Gode oppvekstvilkår" 

Daglig leder, Morten Backe, som de fleste 
av oss kjenner, presenterte en svært inter 
essant fremføring på vegne av klubben og 
samarbeidet med bl.a. Brandengen skole. 
Skiold har varierte og spennende tilbud 
4 dager i uken etter skoletid til elvene på 
ulike trinn og dette fikk tilhørerne informa 
sjon om. Tiltak på skolen, som Skiold har 
iverksatt eller vært med på å iverksette, alt 
fra leksehjelp, svømmetrening, klassisk 
dans til magedans ble presentert. Det 
siste ble visuelt fremført av dansegruppe 
fra dette semesteret til full trampeklapp! 
Disse aktivitetene Skiold bidrar til, er en 
vinn-vinn situasjon for mange, dere! 

• Barna får delta på fysiske aktiviteter de 
ellers ville gått glipp av. Sammen med 
andre, som igjen gir følelsen av felles 
skap. 

• Barna får hjelp til lekser og blir flinkere 
på skolen noe som igjen fører til større 
trygghet og inkludering. 

• Aktivitetslederne, ungdom fra Skiold, er i 
aktivitet, tjener penger og ikke minst, får 
utrolig stor lærdom. Ingenting i denne ver 
den er gratis - heller ikke disse tiltakene. 
Men for barna er det gratis og det er viktig 
at det fortsatt forblir. Derfor håper vi 
inderlig at ansvarlige myndigheter følger 
med i timen, forstår hva som blir sagt og 
derved bevilger penger til disse tiltakene! 

Bildet av den flotte Skioldgutten på forsiden 
er Andreas Johanessen fra 97 laget 

Dette var mye om Skiolds samarbeid med 
skolesektoren, men det føles viktig å syn 
liggjøre dette, selv om det ikke har direkte 
med fotball eller bandy å gjøre. Kanskje 
dette arbeidet rekrutterer flere inn i fotball 
og bandygruppene også? 
Vinteren er over og mange av oss har hatt 
gleden av å besøke Skioldhytta, for de av 
dere som ikke har vært der ... En utrolig 
koselig hytte med et lunt miljø med ver 
dens beste vafler og varm sjokolade! Med 
krem ... Dugnadsinnsatsen fungerer og 
alle som har bidratt, ser jo at det faktisk er 
en koselig jobb en søndag formiddag. 

Samarbeid er nøkkelordet - det har ført til 
at Skiold er med og arrangerer Drammen 
Cup i fotball som vil avvikles på 7 kunst 
gressbaner for jenter og gutter i årsklas 
sene 13 til 16 år. Målsetting med cupen 
er å bli en turnering som omfatter hele 
Drammen by. Når vi målene? Selvsagt 
gjør vi det! Samarbeid og god innsats fra 
de involverte fører til suksess - det har vi 
erfaring med. 

April måned er det helt store for de yngste 
fotballspillerne våre - Skioldcupen i 
Drammenshallen, som i år arrangeres for 
28. gang. Dette året har vi ca. 125 lag 
påmeldt; de fleste av lagene kommer 
utenbys fra og kjenner igjen bl.a. speaker 
stemmen fra år til år - cupen har nemlig 
trofaste folke som alltid bidrar. Håper de 
besøkende får sett litt av vår vakre by 
denne helgen også. 

I Skiolds kontorer på Marienlyst er det 
ikke bare Morten som sitter og jobber, vi 
har Dagfinn Hansen, som daglig kommer 
innom og sjekker posten og andre små 
daglige gjøremål - og selvsagt stiller hay'"""'\ 
hver onsdag til vaffelkos med resten av 
pensjonistgjengen. Vaffellukten sprer seg 
over hele etasjen og ansatte ved nabo 
kontorene sniker innom og småflørter med 
de gamle ... Det funker, for vaffel blir det! 

Vi må ikke glemme Terje, da - Terje Ask 
Olsen; det er han du ser nesten hver 
ettermiddag/kveld rundt Marienlyst. Litt 
smågrå i håret, springer frem og tilbake i 
hurtig tempo, ofte litt småstressa, men har 
alltid som mål å tilfredsstille alle. Han 
deler ansvaret med Morten for å skaffe 
sponsorer, noe som ikke er en lett jobb. 
Han har ansvaret for å skaffe kioskvakter, 
noe som heller ikke er en lett jobb. I tillegg 
sørger han for å sy sammen Skioldavisen 
og andre trykksaker slik at det skal bli 
interessant for oss å lese dette. Det er 
nok ikke så vanskelig, da de fleste ansvar 
lige er flinke til å bidra med lesestoff og 
bilder 

Fortsettelse neste side 
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Fortsettelse fra forrige side 

Når det gjelder økonomi, har dere nok for 
stått at uten økonomiske ressurser, blir alt 
vanskeliggjort og målsettingen blir til tider 
uoppnåelige. Det betyr at, hvis du 
gjennom din arbeidsplass ser mulighet til 
å bidra til dette viktige arbeid - ta kontakt 
med Terje eller Morten! 

Er det bare Morten og Terje som jobber 
for Skiold? Å, nei da, så langt ifra - det er 
bare slik at disse synliggjøres mer enn 
andre. Vi har styre bestående av 6 perso 
ner - riktignok er ikke kravet om kvinne 
kvoteringen 100% oppfylt, men blant disse 
6 har vi en kvinne. 
Til dere kvinner som leser dette: Engasjer 
dere! Det er behov for dere. 

Det arbeidet styremedlemmene utfører er, 
som i de fleste idrettsklubber, basert på 
frivillig arbeid i fritiden. Fritiden er kostbar, 
men her er mennesker som bruker store 
~ler av den på Skiold - klubben i byen 

.' barn og ungdom i fysisk utfoldelse! 
Selv om arbeidet er frivillig, skal vi huske 
på at det stilles krav - har man tatt på seg 
en jobb, må den utføres. Styremøter hol 
des stort sett hver annen uke og pålagte 
oppgaver utføres i mellomtiden. Noen 
ganger føles nok vervet tung, men da er 
det igjen godt å tenke på de medlemmene 
som bidrar i ulike dugnader. 
Det er virkelig til hjelp. 

I tillegg til styret, finnes det flere som 
arbeider i fritiden sin med ulike prosjekter. 
Vi har FairPlay prosjektet, TimeOut pro 
sjektet, som er nytt av året. Og vi har noe 
som heter ressursklubb og der er prosjekt 
lederne Gro Gelvelt og Mariann Eide - 
kvinnekvoten oppfylt! 

Vi har nettsiden www.skiold.net og der 
~n dere lese ~er om de ulike prosjek 
, ~e som er pa gang. 
Helt til slutt kan vi jo også nevne at ingen 
barn behøver å kjede seg i skoleferien; 
både sommeraktiviteter på Marienlyst og 
innendørsaktiviteter i Drammenshallen i 
høstferien. 

Dette var litt informasjon og tanker sett fra 
sidelinjen, kjære medlemmer. Et uttrykk 
som ofte brukes i reklameøyemed er: 
Å følge med i tiden .. 
Det gjør Skiold. Skiold står ikke stille. 
Skiold tenker fremover. 

SKJOLD FØLGER MED I TIDEN! 
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BANDYSTYRETS beretning. 
Sesongen 2007/2008. 

Styret i bandygruppa i Skiold har siden 
siste Årsmøte bestått av følgende; 
Marit Tune - Ravi Sunder - Anette 
Aasheim - Geir Wessel - Rune Jahnsen. 
Herved berømmes styremedlemmene for 
et iherdig og vel utført arbeide før og 
under hele denne sesongen. 
Og det mest gledelige: De stiller alle til 
gjenvalg ved kommende Årsmøte den 16. 
april. 

Vi har denne seongen stilt lag og ledere i 
følgende klasser: 
2000/1999, 1997/1998 gutter, 1996 gutter, 
1995 gutter, 1994 gutter. 1992/1998 jenter. 
I tillegg har vi altså for 6 året på rad, 
arrangert bandyskole på kunstisen på 
Marienlyst. 
Samtlige av ovennevnte har egne lags 
rapporter om sine aktiviteter. 

Dessuten har vi også avviklet cup-arran 
gement på Marienlyst-anlegget, både 
høst- og vår-. 
Ikke bare en bandy-cup, men altså til 
overmål to cuper i samme sesong. 
Skiold Drammen Bandy Cup i november, 
og Marienlyst Cup i mars. 
Marit Tune og Anette Aasheim berømmes 
for ypperlig cafe-drift under våre cup 
arrangementer. 
Likeledes "slipe-gutta", som skaper trivsel 
og nyskjerrighet, hver gang de har rigget 
seg til utendørs og inne i hele vinter. 
Disse cup-arrangementene skal foredles 
enda videre. 
Det er et moment, nå som flere klubber 
arrangerer på Marienlyst, at cupene blir 
for like hverandre, i.å.m. samme baner og 
fasiliteter ..... Noe av egenartene blir for 
like hverandre. 

Brukt- og ny-salg av bandyutstyr ble ikke 
utført sist sesong. 
Mens det for vår leverandør SportMix, har 
vært særdeles godt besøk i forretningen. 
Vi ønsker de avtalene reforhandlet, ved 
første mulighet. 
Andre klubber fikk bedre betingelser ved 
sine arrangementer, enn hva Skiold gjor 
de ... !! 

Skiold ble også denne førjulstiden, spurt 
om å bistå Åpningen av Torgisen og ten 
ning av julegrana. En våt, men hyggelig 
jobb. 
Denne gang kom nissen fra 
Tårnbygningene og det må ha vært en 
ekte Skiold-nisse !? 

Geir Wessel har vært hovedansvarlig for 
sliping, innkjøp og utstyr, samt opplæring 
og rutiner i klubben, rundt dette. En viktig 
og god greie for bandygruppa. 

Økonomien i bandygruppa, er sunn. 
Inntektsbringende tiltak, vurderes fortlø 
pende. 
Samtlige lagledere, spillere og dommere, 
berømmes også for innsatsen gjennom 
sesongen. 

Til Årsmøtet er det gledelig å melde at sty 
ret ønsker og fortsette. 

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. 

Rune Jahnsen 
På vegne av Bandystyret i Skiold. 

Åpent: 09-20 (18) • www.torgetvest.no 
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Rapport fra Skiold's Bandyskole 2007/2008 
Så er enda en bandyskole unnagjort på 
Marienlyst Kunstis. Den 6. i rekken. 
Samtlige unger i alderen 5-10 år var invi 
tert gjennom skoler og "lapp i sekken". 

"Onsdagsgjengen" i Skiold har stilt opp 
hver gang med varm saft. 
Takk til de Skiold-gutta ... 

Jan Henning Askheim og våre egne sli 
pere, har hatt slipetilbud hver gang. 

Utlånsutstyr søm hjelmer, skøyter, køller 
og baller, har vært flittig brukt også denne 
vinteren. Dette utstyret er nå på hell, hva 
kvalitet angår .... 

Voksne ledere er en avgjort suksessfaktor. 
Sverre Erling Nilsen, Kjell Nilsen, og 
mange fler voksne, er en uvurderlig res 
surs for skøytegående unger på 
Marienlyst, og for en klubb som Skiold. 
Denne sesongen har også mange yngre 
instruktører og hjelpere vært benyttet på 
lørdagene på Marienlyst. Mange av gutta 
og jentene, syntes det er gøy med 

"Bandyskole" påtrykt bakpå vesten, og de 
gjør en flott innsats. Takk til alle. 

Bandyskolen er den aller viktigste aktivite 
ten, til rekruttering av nye spillere, og ikke 
minst for innvolvering av foreldre som akti 
vitetsledere og trenere. 

Denne 6. sesongen på Kunst-isen har 
igjen vært en fin opplevelse. 

•Takk til banemannskaper og kommunen. 
·Takk til "Onsdagsgjengen" 
for varm saft hver gang. 

-Takk til dyktige og oppofrende 
fritids- instruktører. Unge og eldre. 

•Takk til Suzuki for premiene på Torget. 
•Takk til Byen Vår Drammen for posene 
til barna. 
•Takk til unger og foreldre som stiller opp 
på Bandyskolen. 

For styret i Skiold Bandy. 
Rune Jahnsen 

Jentelaget i bandy sesongen 07/08 
Rapport fra Skiold bandy 
jenter 1998 - 1992 

Etter debutsesongen i fjor vinter har 
jentelaget fortsatt den fine fremgang 
en under årets sesong. Vi har trent 
fast tirsdager og fredager. 

I vinter har vi deltatt i 3 cuper og spilt 
1 treningskamp, totalt sett spilt 12 
kamper. Flere av våre spillere har i 
tillegg deltatt på andre bandylag. 
Spillergruppen har bestått av en fast 
kjerne på 6 spillere, i tillegg har 3 
spillere deltatt sporadisk. 
Aldersmessig er spennet meget stort, 
de yngste er født i 1998 og de eldste 
i 1992. Vi har således god plass til 
flere spillere! 

Resultatmessig sett hevdet vi oss bra 
i år. Bl.a. slo vi DBK sitt jentelag i cup 
i februar, men tapte knepent for 
Solbergs jenter. 

Vi har hatt et tett samarbeid med 
Nordre Sande sitt jentelag ( 1994-1996) og 
lånt spillere av dem til cuper / kamper og 
vice versa. Mange av disse jentene har 
vært med og trent sammen med oss i år. 

Samtlige av jentene som har deltatt har 
utviklet seg under årets sesong, og blitt 
bedre i skøytegåing, teknikk og spillefor 
ståelse. 

Jentelaget har en veldig fin spillegruppe 
med veldig godt humør og bra innsats på 

treningene. 
Det er som alltid en fornøyelse å spille og 
trene på Marienlyst med de flotte forhol 
dene vi har der. 

Stein (trener) og Rune (lagleder) 
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Bandyhilsen fra 2001 lagene 
Vil med dette takke alle ildsjeler/medhjel 
pere for at vi på 2001 lagene (2 stk), har 
hatt en fantastisk bandysesong vinteren 
2007-2008. 

Vi har hatt en stor gjeng på ca 20-25 spil 
lere på nesten hver trening, gjennom hele 
sesongen. Vi har valgt å dele gruppa i to 
lag, slik at alle spillerne har fått et optimalt 
tilbud ved treninger og kamper. - Det har 
vært fantastisk moro for meg som trener å 
være vitne til fremgangen samtlige har 
gjort i løpet av vinteren. Det er ingen tvil 
om at Skiold her har en gjeng med talent 
fulle bandyspillere. 

Vi har deltatt med ett og to lag i flere 
cuper. Det har blitt mange seire og noen 
tap. - Vårt fokus er uansett hele tiden vært 
på å ha det gøy, og få etablert ferdigheter 
i kamper, som vi trener på gjennom uka.- 
r'v,ar brukt mye tid på å forbedre sam 
spill, skuddteknikk og skøyteferdigheter. 
I tillegg vil vi at de skal være istand til å 
lure av en motspiller. - Samtlige spillere 

har hatt betydelig fremgang på alle disse 
områdene. 

Alle tilbakemeldinger fra spillerne tilsier at 
de har hatt det kjempegøy hver gang vi 
har vært samlet til trening og kamper. Å 
ha det gøy er det aller viktigste, også på 
bandybanen. 

For å markere slutt på sesongen, ble noen 
av spillerne med på overnattingstur til 
Skioldhytta på Konnerud. - Her storkoste 
vi oss med aktiviteter, god mat og litt 
søvn. - Dette må gjentaes, da gjerne med 
flere dektagere. 

Alle oss på 2001 lagene ser nå frem til 
sommer og sol, men samtidig skal det bli 
gøy med mer bandy når høstmørket igjen 
senker seg over Marienlyst. 

MVH Kjetil Jørgensen 
Trener. 

Kampsituasjon mot Mjøndalen ser ut som 
gutta har full kontroll. 
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Rapport for bandy sesongen 2000 SKIOLD 
Vi har i år hatt 27 spillere på 2000-laget, 
hvorav fem er født i 2001. 

For å få best mulig trening ble ungene delt 
i 2 like store grupper. Det har vært skikke 
lig artig å stå på sidelinja og sett den store 
utviklingen ungene har utvist og gleden. 
Det er flere som allerede nå viser at de 
besitter store skøyteferdigheter. 
Vi har deltatt i 4 cuper og spilt 2 trenings 
kamper. 
Jeg ser lyst på framtiden for bandyen 
utifra den innsatsen disse ungene nedleg 
ger på isen. Jeg gleder meg allerede nå til 
å følge utviklingen ? the sky is the limit! 
Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen 
til takke alle pappaer og mammaer som 
har bidratt rundt lagene. Tar meg frihet til 
rette en spesiell takk til Kjetil. 

Ravi Sunder 
oppmann 

Lagbi/de av 2000 gutta og øverst i hjørne en fin Skioldrepresentant fra 2000 laget, Ashok 

STRØM 
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 

SKIOLDHYTTA 
Ta med familien en tur på Skioldhytta, det er blitt kjempefint her nå. 

Snart er det badetemperatur i Steg la, samt fotballmålene er satt på plass. 
Det er åpent hver søndag fra 11.00 til 15.00. 

Vil dere gjerne ha en hyttevakt kontakt Terje på 92 83 98 77. 
Ta med familien hit på lørdag og ha en hyggelig kveld og ta serveringen på søndag. 

Da kommer det masse hyggelige mennesker her på besøk. 

6 Idrettsglede i 98 år - 0 008 avisen - var 2 



Rapport for bandy sesongen 1997 SKIOLD 
Sesongen 07/08 startet i oktober, så fort 
isen var klar på Marienlyst. 
Gjennom hele sesongen har vi trent 2 
ganger pr uke, som oftest sammen med 
96-laget, og fremmøte på treningene har 
stort sett vært veldig bra. Gjennom en 
lang vinter må man forvente både sykdom 
og andre ting som gjør at alle ikke kan 
være der til enhver tid. Vi trenere/lagle 
dere er enige om en ting, fremmøte, inn 
sats og iver i treningssammenheng har 
vært veldig bra! 
Vi har deltatt i kretsserien med varierende 
innsats og resultat, fra det begredelige til 
det glimrende. Fra seier over det antatt 
beste SSK laget, til stortap mot DBK og 
det antatt "dårligste" SSK laget. Dette ga 
oss 4 seire og 4 tap. 
I har deltatt i 3 cuper, alle på Marienlyst! 
2 x egen cup, samt DBK-cup som ble flyt 
tet fraa Øren. Cupresultatene har vært 
l'"""'\ltrent som i serien, vi har vunnet og tapt 

.e mange kamper.(samt et par uavgjorte) 

Vi i lagledelsen er utrolig fornøyde med 
alle dere "gutta" som har vært med i år, en 
utrolig "kul" gjeng å jobbe med! 
Vi håper alle blir med til neste år også, vi 
har ikke råd til å miste noen av dere! 

De som har vært med i år: Andreas Dahl, 
Andreas Johannesen, Andreas Herikstad. 
Vetle Wessel, Binay Partab, Martin Ask 
Olsen, Oliver Lapidus Gundersen, Jai 
Sunder, Carsten Bing, Joakim Grothaug 
og Adrian Adamski 

En spesiell takk til trener Trond Moen, 
som uten å ha barn på laget, stiller opp til 
trening og kamp i all slags vær! 
Takk også til dere foreldre som aldri er 
vanskelig å be om hjelp, det være seg til 
kakebaking, dømming, hjelp på trening 
osv, utrolig viktig å ha en foreldregruppe 
som er til stede! 

Tom Egil 

er verdens 
største nettverk av revisorer, advokater 
og leverer et bredt spekter 
av nrr1tA•s1nnA:!IA tiPn,,~t," Med over 1100 
ansatte ved 32 la,,ntn,r<>r er vi i 
landets ledende leverandører av tiAnARtP.r 
innen revisjon og 

www.pwc.no 

I 
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Tilbakeblikk fra historiebøkene 
Kretsmestere i bandy 1971 

Det var Tron Pettersen 
og hans lilleputter som 
stod for den bragden. 
Med en målscor på 
33-6, 6 seire og 2 uav 
gjorte kamper i serien 
ble de best foran 
Mjøndalens lilleputter. 
Toppscorer på laget 

·• var Ulf Lunde som 
greide å putte inn hele 
17 mål bak motstan 
dernes keeper. 

På bildet ser vi bak fra venstre: Tron Pettersen, Helge Kjeksrud, Trond Kihle, 
Stig Roaas, Jarle Tomter, Per Evensen, Morten Brurberg og Tom Ulriksen. 
Foran fra venstre: Ulf Lunde, Ronny Andersen, Peer Håkon Gundersen, 
Pål Reinertsen, Terje Teodorsen, Lars Harket og Tom Normann Johansen. 
Ikke tilstede Trond Haugan. 

Bilder fra tribune mot 
tennisklubben neste 

skritt er ungdomsskole. 

Ungdomsskole?? 

Norgesmestere i bandy 1957 

Norgesmestere i bandy 1957. I første rekke fra venstre: Leif Lund, 
Hans Brunæs, Gunnar Lumkjær, Reidar Schussler, Jonn Johansen 
og Lars Lund. I bakre rekke fra venstre: Tore Jahnsen, Kjell 
Westby, Hermann Wisløff, Rolf Løken, Egil Arenth, oppmann, Tore 
Larsen, Tore Pedersen og Ulf Jacobsen 

Ifjor var det 50 år siden guttene ble mestere, det ble 
feiret på Skioldhuset med mye god mat og drikke. 
Også Drammens Tidende var her denne kvelden for å 
lage en reportasje til avisen. 

Den store triumfen i 50-åra ga vårt bandylag oss. I 1957 skaf 
fet de klubben vårt andre Norgesmesterskap i bandy, en 
sesong de gjennomførte uten tap. Det var en fantastisk gjeng 
og de fleste av 57- mesterne finner man igjen i det juniorlaget 
som ble østlandsmestere seks år tidligere. Det kan man kalle 
å forfølge suksessen, og igjen var det Egil Arenth som var 
oppmann. Hele den norske presse kunne berømme Skiold for 
sitt mesterskap. Og det var ikke måte på superlativer som ble 
lagt i pennen fra de skrivende karer. Det var et stort øyeblikk 
når man etter den siste kampen mot Sparta kunne gå av 
banen med en klar 6-1 seier. Vi skulle ha grunn til å tro at det 
var mangt et vått og mykt Skiold-øye å se på banen denne 
dagen. r-, 

Ellers har årets mester et tvillingpar og by på: Brødrene Lund. 
Lars og Leif er det ikke mulig for oss og holde forskjell på. 

Tor Pedersen er goalgetteren på mesterlaget. 9 ganger har 
han hatt netkjenning i denne serien. 

Rolf Løken er lagets eldstemann med 29 år, samtidig som 
han forteller at han sov ille natten før finalen. Klokken 07.30 
måtte han opp og bort på Marienlyst. 

Tore Jahnsen hadde tippet 5-1 i en privat konkurranse på job 
ben. Tore slapp forøvrig ikke utvisning i kampen, men etter 
kampen var den glemt.. 

Skiolds bandygruppe arrangerte en vellykket fest for sine 
Norgesmestere med damer pluss en del innbudte gjester i 
Odd Fellow. Festdeltagerne ialt 60 damer og herrer, ble 
ønsket velkommen til et festlig dekket bord av Bjarne 
Halvorsen, hvoretter kveldens toastmaster Alf paulsen overtok 
ledelsen av bordet. Festen fortsatte med underholdning og 
dans til langt over midnatt med den beste stemning som det 
hør og bør for Skiold sine Norgesmestere. 
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PLANLEGGING 

, /SPORT ,,,, DIREKT 
Hent vår katalog med 
meget gunstige priser 
til klubbleverense av 
kjente merkevarer. 

FORDELAKTIG 
INNKJØP 

Vi har større utvalg 
enn de fleste 

- Prøv oss du også! 

Jogg innom: 

SPESIALFORRETNING FOR IDRETTSFOTTØY 
- BEKLEDNING OG IDRETTSMATERIELL - 

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



Rapport for bandy sesongen 1996 SKIOLD 
Denne sesongen har utfordringene stått i 
kø for laget. Vi var tre stk mindre fra opp 
start. To til ble borte tidlig i sesongen, en 
sluttet og en brakk armen. Og da satt vi 
igjen med 6 gutter som gjerne ville spille 
bandy. Heldigvis fikk vi en ny spiller på 
laget slik at vi ble akkurat mange nok til å 
kunne stille lag. Men det gjorde oss veldig 
sårbare, uten en eneste innbytter. 
Samtidig fikk vi beskjed om at treneren 
vår ikke kunne være med på isen i år pga. 
ryggproblemer. Så da ble gode råd dyre. 
Vi hang oss på -97 laget på treninger en 
periode, men vi så fort at det ble for 
mange på isen samtidig. 
Jeg tok kontakt med Drammen Bandy og 
spurte etter en juniorspiller som kunne ta 
tirsdagstreningene. 
Johan Sørum tok oppgaven for oss. Han 
gjorde en kjempejobb med gutta. Han var 
en positiv og seriøs gutt som tok trening 
ene på alvor. Både gutta og vi foreldrene 
var veldig fornøyd med denne løsningen. 
Torsdager trente vi sammen med -97 laget 
og Trond Moen. 

Men vi skulle jo ha kamper også, ikke 
bare treninger. Takk til Tom Egil på -97 
laget som samarbeidet med meg når vi 
satte opp datoer for hjemmekamper. Da 
kunne vi ha med gutter fra -97 laget, som 
gjerne ville spille. Vi vekslet med å ha 
med Andreas Dahl, Joakim Grothaug, 
Vetle Wessel og Oliver Lapidus. Takk til 
dere og foreldrene som har kjørt dobbelt 
noen ganger. 

Noen kamper har -96 laget 
klart seg på banen alene, men 
vi har lånt keeper fra - 95 
laget. 
Anvar Dvas har gjort en kjem 
pejobb for oss i mål. Hjelper 
godt å ikke få så mange mål 
imot. 
Ingrid Hagby Johnsen har også 
vært med i kamp med oss. 
Kjempetøft at jentene tørr og vil 
være med. 
Noen av gutta har vært med - 
95 laget i kamper og det er en 
motiverende faktor som de set 
ter pris på. 

Laget har deltatt på 3 cuper, 
Våre to egne på Marienlyst og 
DBK Sønnak Cup. 
Har fått gjennomført alle kam 
pene i serien, både med tap, 
uavgjort og ikke minst noen 
seire. Thorbjørn Ruud og 
Olav Gjesteby har tatt 
ansvaret med å lede laget 
under kamper. Vi har vært heldige med 
nyslipte skøyter hver gang som Stein Holo 
og Lars Knutsen har sørget for. 
Engasjementet har vært på topp hos både 
store og små denne sesongen og det har 
vel vært nøkkelen til at vi har kommet 
igjennom. 
Takk til alle som har hjulpet oss igjennom 

Daniel, Eirik, Matias, Morten, Fredrik, Fridtjof, 
Keeper: Henrik 

sesongen. 

Og til gutta på laget: 
Dere har gode holdninger på banen og en 
utrolig innsatsvilje. Topp motivasjon uan 
sett resultat. 
En flott gjeng med masse godt humør! 
Takk for mye spenning på sidelinjen J 

Marit 

• 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 1995 - spilt 5 cuper 5 finaler 
Sesongen startet tidlig i august hvor gutta 
var med i Sarpsborg kombinert Cup, dvs. 
3 fotballkamper og 3 bandy kamper inne i 
Sparta Amfi. Vi lå over på badehotell og 
storkoste oss. Det neste som skjedde var 
Kosa Cup. Her gikk gutta til kvart finale 
hvor de røyk ut på loddtrekking mot 
Stabæk .. Håper flere Skiold lag er med på 
Kosa cup neste år. Det er fin start på 
sesongen. Deretter er det SKIOLD's 
bandy Cup på Marienlyst. Gutta så ut til å 
stortrives på cupen hvor de kom frem til 
finalen som vi tapte knepent mot MIF. 
Etter dette har sesongen gått slag i slag, 
vi har trent på tirsdager, torsdager, freda 
ger og søndager på en fantastisk isflate. 
Gruppen til 95 laget har bestått av 11 spil 
lere, samt at flere har hospitert fra 96 
laget. 

Vi har deltatt på 5 cuper og det har resul- 
r"'rt i 5 finaler med en seier. Ellers har 

"'utta blitt kretsmestere i år. Vi gikk 
gjennom serien uten et tap. Det er flott 
innsats. 95 gutta ser ut til å ha bosatt seg 
på isen og det merkes på utvikling av 
skøyteferdigheter 

Det har utviklet seg en god slipekultur i år. 
Det kan vi takke klubben for som investert 
i ny slipemaskin. Geir Moserud ser ut til å 
trives med å slipe skøyter, og det gjør han 
bra. 

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, 
Amanda, Mats Herman, Syver, Jomar, 
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 

95 har spilt 11er cup 

Helt på slutten av sesongen spillte 95 og noen fra 96 en 
11 'er cup på Stabæk. i denne cupen er det mange som 
spiller 11 'er for første gang og det gjorde gutta på en 
overbevisende måte. 

Vinnere av egen cup 

Vinnerlaget som vant sin egen cup på Marienlyst ved og slå 
Mjøndalen i finalen. 
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Rapport fra småguttelaget 
Det første som skjedde i sesongen for 
det første småguttelaget i Skiold på 
mange år var Kosa Cup. Her gikk gutta til 
overraskende videre til mellomspillet og 
røyk til slutt ut mot et godt MIF lag. Etter 
dette har sesongen gått slag i slag, vi har 
trent på tirsdager, torsdager, fredager og 
søndager på en fantastisk isflate. Gruppen 
til småguttelaget laget har bestått av 17 
spillere, samt at flere har hospitert fra 95 
laget. 

Vi har deltatt på 2 cuper og det har resul 
tert i et sluttspill. Ellers kvalifiserte gutta 
seg til sluttspillet i NM. Vi røyk til slutt ut 
mot Ullevål etter en god første omgang. Vi 
gikk gjennom serien med halvparten seier 
og halvparten tap. Det er flott innsats med 
et såpass ungt lag. 

Ellers har småguttelaget hatt tre stykker 
som har representert oss på kretslaget 
som vant kretslagsturneringen på Rud, 
disse er: Gustav Myhre, Karl Peder 
Mortensen, Erik Knutsen. 

Ellers er det mange talenter i dette små 
guttelaget, vi takker disse spillerne: 

Karl Peder, Erik, Eirik, Gustav, Mats, Birk 
Sander, Anders, Sondre, Robin, Peter, 
Carlr'n, Matsr'n, Arno, Petter, Syver, Ola, 
Torbjørn. 

Vi takker også til alle som har stilt opp til 
forskjellige oppgaver gjennom sesongen. 
Sist men ikke minst takker vi administra 
sjonen i klubben for at vi har fått fritt spille 
rom 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. 

Erik Knutsen, Karl Peder Mortensen 
og Gustav Myhre, 

har representert oss på kretslaget 

Hilsen Annette, Geir M, Geir G. og Anders 

DETTE ER SKIOLD 
VISJON; 
" Fremst på aktiviteter for alle 
som vil" 

VIRKSOMHETSIDE; 
"Tilrettelagte aktiviteter for all 
som vil - med spesielt fokus 
på barn og ungdom" 

HOVEDMÅL; 
"Alle i Skiold skal få mulighet 
til å utfolde og utvikle seg, 
både sportslig og sosialt" 

VERDIER;; 
• Inkluderende 

• Respekt 

• Glede 

• Nyskapende 

stø 
atlltre.t, 

,, ,,,,, 

amrnenl 
·ste eiendomsselskap. 

tralt beliggende i Drammen. 
domsforvaltning med stort utvalg 
vedlikehold av eiendommene. 

ere opplysninger 
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Onsdagstreffen i Skiold det er gamlegutta 
Onsdagstreffen I Skiold har hatt et tra 
velt år. 

Vi har vært samlet I Skiolds lokaler 43 
ganger, hvor praten og latteren gjør dagen 
lysere. Bevertningen som styret star for, 
får terningkast 10. 
Styret I 2007 har vært: Harry Hansen, Erik 
Winness, Tore Ruud, Tore Jahnsen og 
Finn Hansen. På årsmøte 16.01 .08 ble 
Fredrik Seeberg valgt til sekretær da Tore 
Ruud ville bli avløst. 
Ellers var det gjenvalg på de øvrige. 

Det må også nevnes de mandager hele 
25 ganger at 5 til 9 stykker har vært på 
skioldhytta og utført dugnad under streng 
ledelse av Jonn Johansen. Arild Knudsen 
ledet brenningen av kvisthaugen med god 
hjelp av diverse liter paraffin. Kvisthaugen 
ble borte takket være de som bistod med 
tte arbeidet, det være seg 

...,verbrannmester, Underbrannmester 
samt diverse Mestere og Slokkere. 

Det må også nevnes vårt bidrag som saft 
gjeng til bandyskolen, noe som barna 
satte pris på. Så litt om våre utflukter I 
2007. Vi har hatt 3 turer til Strømstad. Vi 
fikk invitasjon til Drafns Hus for å høre om 
Drafns planer der oppe. Vi var 15 mann 
tilstede. Den lengste utflukten vi hadde 
gikk til Fredrikstad som Riwen stod for. 
Han hadde ordnet det slik at vi fikk omvis 
ning på Fredrikstad fotballstadion, Videre 
gikk turen til Gamlebyen med guidet 
omvisning, etterpå spiste vi middag I 
Gamlebyen. Dette ble en dag vi vil huske 
lenge. Vi ser frem til gode møter og utfluk 
ter I 2008. 

Jonn dro frem gitaren og spilte noen 
gamle slagere utpå kvelden 

Bjarne Borgersen startet 
onsdagstretten i 1994 

Vi sender alle en stor takk til Bjarne 
rgersen som startet onsdagstretten 

.. 12.1994 

Det var mange rundt bordene ved 
årets julebord 

Foto: Reidar Schussler 
Reidar Schussler 

Din profesjonelle 
seminar- og kongressarrangør 

Trenger din bedrift hjelp til å arrangere seminar eller større kongresser? 

Gå inn på vår nettside: www.kongresspartner.no og se hva vi kan bidra med! 
Kontaktperson: Christin Foss • Telefon: 92 24 27 56 • E-post: christin@kongresspartnerno 

- avisen - vår 2008 
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Støtt våre samarbeidspartnere eller så kan du gjerne bli 
Dersom du eller ditt firma er interessert i utmerket og rimelig profilering, ønsker vi å høre fra deg. Vi vil kunne finne løsninger om hva 
vi kunne gjøre tilsammen. Kontakt Skiold så skal vi fortelle hva vi driver med for byens barn/ungdom nesten HVER DAG hele året 
igjennom. Ta kontakt: skiold@online.no eller 32 83 64 33 

Litt om oss: Skiold er en bydelsklubb med tilholdsted på Marienlyst i egne klubblokaler. Med våre snart 900 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 med fokus på stor og bred aktivitet for barn og ungdom 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, foreldre og foresatte. 

BYENS N0.1 I 
1111 Pizza Meny 

1. Skinke, paprika, champignon, ost 100, - 140, - 
2. Skinke, ananas, ost 100,~ 140,- 
3. Kjøttboller, champignon, paprika, ost 100,- 140,- 
4. Vegetarianeren: Paprika, løk, purre, 

ananas, champignon, mais, oliven, ost 100, - 140, - 
5. Pepperoni, ananas, ost 100,- 140, - 
6. Krydderkjøttdeig, paprika, ananas, purre, ost 100,- 140, - 
7. Krydret biffkjøtt, løk, oliven, champignon, ost.............. 100,- 140,- 
8. City Special: Biff, Chilisaus, purre, paprika, ost 100, - 140, - 
9. Biff.bearnaise, løk, champignon, ost , 100,- 140- 

10 Salami, champignon, paprika, løk, osy 110,- 150,- 
11. Bacon, løk, paprika, mais, champignon, ost : 110,- 150,- 
12. Tacokjøttdeig, løk, paprika, mais, jalopeno, 

tortilla chips, ost ....................................................•....... 110, - 150,- 
13. Pepperoni; Chilisaus, purre, ost 110,- 150,- 
14. Biff, skinke, bacon, kjøttboller, champignon, ost 110,- l50,- 
15. Kebab, kebabsaus, purre, mais, ost 110,- 150,- 
16. Marinert biff, løk, champignon, paprika, 
fersk tomat, salat og ost 110- 150, - 

17. Kylling, mais, tomat, purre, ost 110,- 150,- 

Iørdager, søn:lager og alle røde kalen::lerdager - FULL PRIS! 

KLIPP UT ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klipp ut eller ta kopi av denne 
annonse og kjøp en gullvask til 99,- 

GULLVASK 
Før:179,- KUN99,- 
Tilbudet gjelder til og med 30. juni 2008 

Strømsø ?!im,;;~~t"i!'qsf'~~~~l01:'fw"~~;Ji!n~ii!i\<l 

GRØNLAND 13, 3045 DRAMMEN 
Strømsø vis a vis rutebilstasjonen og Lothe 
Telefon 32 83 43 63 
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Masse aktiviteter på Skioldhytta fremover 
25 mai 
Familiedag ved Skioldhytta, ta med familie 
og venner og ta dere inn på skogen. Det 
er praktfullt ved hytta vår om dagen. 
Vi regner med og samle mange mennes 
ker denne dagen fra Skioldfamilien. 
Skioldhytta er selvfølgelig åpen for serve 
ring, samtidig som vi tenner opp grillen. 

1.juni 
Skoger Historielag sin teatergruppe "Det 
Dramatiske Selskab" fremfører 
"Handelsmenn, Dagdrivere og 
Sladrekjerringer." fra scenen, utendørs, 
ved Skioldhytta. Rune spiller alene som 
"pause-musikk" før spelet.... kl. 11 :00 ... 
Selve spelet starter kl. 13:00, og er abso 
lutt verd å få med seg ..... 
Selvsagt er det kaffe og vaffler og få kjøpt 
fra hytta's velkjente "gourmet-kjøkken". 
Vi tenner også opp grillen denne sønda- 

n Inngang: Kr. 150,- 

1. juni kan du oppleve dette inne ved 
Skioldhytta. Det er lovet en kjempefore 
stilling. Da sees vi da ..... Søndag 1. juni 
fra kl. 11 :00. 
Handlingen denne gangen, foregår rundt 
"Landhandleriet" som er det eneste treff 
punktet i samfunnet... .. 
Der møtes jo mange av bygda's mer elle 
mindre orginale personligheter. 
"Tom Tomsing" ... er bare en av dem .... 

,r blir det intriger og historier, juging og 
sann-prat, og viktige avgjørelser blir tatt. ... 
Kjærlighet og dramatikk ... 
18 personer er i ensemblet, og med flotte 
kostymer, kulisser og godt lydanlegg, blir 
dette en uforglemmelig forestilling, over 
en og en halv time .... En særdeles god 
friluftopplevelse, er i vente inne ved 
Skioldhytta, søndag 1. juni ..... 

"Handelsmenn, Dagdrivere og 
Sladrekjerringer".... og litt musikk. 
Inne ved Skioldhytta. Fra kl. 11 :00 

- . -vår2008 • avtsen 

20.juni 
"Midtsommer-Jam" inne ved Skioldhytta 
på Konnerud, klokken. 18:00 - 22:00. 
Som et midtsommertilbud fredagen i St 
Hans-helgen, og "et forvarsel" om Blaa 
Aften senere i år ... 
Skiold selger grillmat og deilig drikke, og 
D&BB spiller, sammen med Kleiva 
Strengelag. Vi håper flere tar med seg 
instrumenter innover og blir med 
på jammen .... 
100,- kroner for å komme inn på et kjem 
petrivelig midtsommer-arrangement med 
musikk i 4 timer ... 

Ta med deg noen venner innover på 
skauen, fredags-kvelden før Dere skal 
utover i fjorden lørdag og feire St Hans 
der ... Det blir garantert en trivelig kveld. 
Noen som syntes det ville være kjekt med 
oppsatt buss opp og ned .... ?? 
Men husk nå da ... Dette er dugnadserbei 
de i idrettslaget. Da blir det "litt enklere" 
enn Blaa Aften, og minst like trivelig. 
Ta kontakt, om Det er noe som helst...: 
jahnsen@c2i.net 

6.september 
BLAA AFTEN ved Skioldhytta, vi håper på 
fler enn de snaut 300 som besøkte oss 
ifjor på denne supre aften. Kleiva strenge 
lag og Dog and Beggar Band holdt stem 
ningen oppe i hele 6 timer ifjor. 
Etter suksessen ifjor håper vi at dette kan 
bli en tradisjon. Mer info kommer etter 
hvert på www.skiold@online.no og 
www.dbb.se. Til alle dere hold av 6. sep 
tember dette kommer igjen til og bli en 
særdeles hyggelig ettermiddag/kveld. 

1ten"'* 
1kk for oss litt voksne .... 

i he\e 6 timer 
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Sparebanken Øst 
sponser og heier på 

SBK SKIOLD Drammen 

Sparebanken Øst J 

- den personlige banken 

www.oest.no 
telefon 03220 


