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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 

FairPlay-pris neste sesong 
Det har vært jobbet godt med FairPlay i 
mange lag også denne sesongen, men 
ikke så godt at noen stikker av med pre 
mien ved sesongslutt. Sportslig utvalg har 
vedtatt å vente til neste år med å dele ut 
prisen. 

For å styrke det holdningsskapende arbei 
det i Skiold, og for å bevisstgjøre trenere 
og lagledere på at klubben skal ha et 
aktivt forhold til FairPlay, har Sportslig 
Utvalg for 11 'er-fotballen hatt en penge 
sum avsatt til premier til det laget som job 
ber best med FairPlay gjennom sesongen. 
Ifjor stakk 94-laget av med premien; nye 
treningsgensere til alle. 
94-laget fikk premien fordi laget hadde et 
tydelig fokus på å unngå kjefting, bidra til 
styrket kameratskap, få bort gule/røde kort 
som følge av munnbruk overfor dommere 
og fokusere på positive holdninger på og 
utenfor banen. Antall kort gikk virkelig ned. 
Noe av årsaken var den bevisste jobbing 
en med disse holdningene fra trenere og 
lagledere. 

I sesongen 2008 har flere lag hatt merk 
bar bedring på kort-statistikken. Noen lag 
har også hatt sin egen fairplay-ambassa 
dør blant spillerne for å øke statusen til 
holdningsarbeidet. Andre lag har vært 
tydelig på at uønsket oppførsel har gitt 
konsekvenser, som f.eks å måtte stå over 
to kamper hvis man har snakket på seg 

kort. 
Likevel savner SU den tydelige satsingen 
på FairPlay ned i hvert enkelt lag. 
Satsingen som innebærer at man i det 
daglige treningsarbeidet og i kamper bru 
ker noen verktøy for å fremme gode hold 
ninger. Det kan være små grep som å ta 
hverandre i hånda etter en duell, hjelpe 
hverandre i vanskelige situasjoner, gripe 
inn når gemyttene koker, klappe folk på 
skulderen når det butter, takke en dommer 
etter kampen, gi ros til en motspiller når 
kampen er over. Grepene kan være 
mange. 
Skiold vil at FairPlay skal være en naturlig 
del av klubbkulturen, og at det må jobbes 
bevisst med dette over tid ned i hvert 
enkelt lag. Skiolds trenere og lagledere 
må være dem som lar holdningsarbeidet 
sildre nedover i klubben og ut i hvert 
enkelt lag, ned på hver enkelt trening og 
konkrete hendelse. Det er her grunnlaget 
for fair play blir til. Ikke på et møterom i 
klubblokalene. 

Skiold er glad for at klubben er tildelt få 
gule og røde kort ned i de aldersbestemte 
årsklassene. Klubben er glad for alle 
metoder som brukes for å implementere 
FairPlay-arbeid i alle lag. For neste 
sesong ønsker klubben en styrket og 
bevisst satsing fra trenerteam på alle lag 
for at et godt holdningsarbeid skal danne 
plattformen Skiold skal stå på. 
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Rapport fra sportslig utvalg 5 og 7'er fotball 
Sportslig utvalg for barnefotballen har 
gjennom sesongen hatt minimalt med for 
melle møter, av den enkle grunn at vi stort 
sett ser hverandre flere ganger i uken på 
Marienlyst i forbindelse med trening og 
kamp. Det har vært få "problemsaker" for 
utvalget i året som har gått, og de eventu 
elle problemene som har oppstått i 
lagene, har løst seg ved en telefon eller 
en prat på banen. Spillerkoordinator 
Anders G har stilt opp for de trenerne som 
har hatt behov for litt kyndig/faglig veiled 
ning, og tilbakemeldingene på dette har 
vært udelt positive. Skulle det i fremtiden 

være ting trenere/lagledere ønsker å ta 
opp med den sportslige ledelsen, er vi 
selvfølgelig tilgjengelige for en prat. 

Takk for i år! 

Vegard Solli 
Hege Rinker 
Tom Egil Johannesen 
Anders Grøtterud 
Helge Nusser 

Rapport fra Skiold' sportslig utvalg t ter fotball 
Det er avholdt 18 møter i perioden januar 
til og med oktober 2008. (det blir nok 2-3 
møter til før vi er ferdige med dette året) I 
perioden har følgende sittet i SU-11 : 

Robert L. Ørnfjord 
Helge E. Nusser (sportslig leder i Skiold) 
Eivind Bulie 
Per Grensbråthen 
Nils Arne Hansen 
Mariann Eide 

I tillegg har Anders Grøterud (trenerkoordi 
nator i Skiold) også vært på en del av 
møtene. En av de viktigste sakene har 
selvfølgelig vært trenerkabalen for neste 
år. Dette har stort sett vært på agendaen 
på hvert eneste møte. Status for lagene 
har også vært et gjenganger-tema på 
møtene. For enkelte av SU's medlemmer 
har det vært mye jobbing i periodene 
mellom møtene. 

Mariann Eide 
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Fotballskolen 2008 
Nok en gang kan vi se tilbake på en, i 
Skiold's øyne en vellykket fotballskole! 
37 flotte, ivrige, flinke og engasjerte 
unger deltok i løpet av 7 mandager i høst. 
Vi fikk til og med låne Gamle Gress et par 
ganger, til stor glede for unger og foreldre. 
Avslutningen foregikk på Gamle Gress i 
begynnelsen av oktober, med felles inn 
marsj, kamper, pølser, brus og utdeling av 
deltagerpremier til alle. Som en rekrutte 
ringsarena for våre yngste medlemmer er 
fotballskolen utrolig viktig for Skiold som 
klubb, det er her vi rekrutterer unger, så 
vel som engasjerte foreldre! 
12 foreldre meldte seg i løpet av fotball 
skolen klare til innsats som trenere/lagle 
dere, noe som er utrolig bra! Ungene er 
allerede i skrivende stund, fordelt og i 
gang med trening på Brandengen og 
Strømsø skole. 

r 
\. 

Vil også si at vi som klubb/arrangør setter 
utrolig stor pris på alle positive tilbakemel 
dinger vi har fått fra dere foreldre i forbin 
delse med gjennomføringen av fotballsko 
len, det gjør at vi som frivillige gjerne bru 
ker noen ekstra mandager på deres fot 
ballspillende unger! 

Stor takk også til Kristoffer Backe og Emil 
Skavlem som har stilt opp hver mandag 
som trenere for fotballskolen. 

Vegard/Helge/Morten/Tom Egil 

Visste du at: 
- Et gjennomsnittsmenneske slipper ut 6 liter gass i døgnet 
- Maneter er 95% vann 
- Vi har ikke fått noen nye husdyr de siste 4000 år 
- Damer blunker dobbelt så mye som menn 
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Rapport for Skiold Danvik 2001 
Det var en supergjeng med seksåringer 
som startet opp med fotballtreninger etter 
å ha vært med på Skiolds fotballskole. I 
overkant av 20 gutter har vært med på 
treninger og kamper med oppstart ute på 
Marienlyst, og etter hvert innetreninger på 
Strømsø skole. 
Treningsiveren har vært meget stor - og 
etter hvert har gutta utviklet seg stort som 
fotballspillere !! 
Skiold 01 Danvik har spillere fra Danvik og 
Fjell området - og har nå et meget sterkt 
trenerteam med fem aktive pappaer ! 
Vi har lagt vekt på at det skal være moro 
å trene fotball i Skiold og det skal være 
moro å spille kamper og cuper. 
Vårsesongen startet med full fart i Skiolds 
egen cup i Drammenshallen - ikke noe å 
si på innsatsen og entusiasmen i hallen. 
Etter gode økter inne i gymsalen på 
Strømsø var vi klare med to lag til vårens 
kamper i mai og juni. Tre kampdager ble 
det med kamper både på Marienlyst og 
rundt om i distriktet. En cup ble det også - 
Huringen cup på Klokkarstua. Cup er stas, 
og premiene ekstra stas ! 
Sommerferien må mange av gutta ha 
brukt til egentrening, og det var en spille 
sugen gjeng som møtte på Kunstgresset 
til første trening etter ferien. 
Det ble en kort og intensiv høstsesong 
med treninger på tirsdager, tre datoer med 
kamper fram til 23. september og en cup 
- Solberg cup. Solberg cupen var et høy 
depunkt i sesongen med kjempetrøkk på 

og utenfor banen. Etter ferien har vi delt 
de fortsatt i overkant av 20 spillerne i tre 
lag - City, United og Løvene - slik at alle 
har fått spille mer. Med 6- 7 spillere på 
hvert lag på kampene har alle fått løpe, 
drible og skyte i massevis. Det virker som 
om både spillere og foreldre har vært for 
nøyde med opplegget. 
Før vi tok en kort høstferie hadde vi en 
super avslutning på det nye 
Drammensbadet den 30.september - med 
bading, kaker og saft - et meget populært 
tiltak! 
Når vi nå skriver november, er vi i gang 
igjen med innetreninger på 

Strømsøskolen, og meget hyggelig: De 
fleste av gutta er også med ute på lørda-~ 
gene på 01 Bandylaget til Skiold ' 

Stor takk til alle foreldre som har fulgt opp 
med kjøring til kamper og cuper - en spe 
siell takk til Line som har tatt draktvasken 

Stor takk også på vegne av trenerne: Dag, 
Erik, Nazmi, Jens Petter og Arve til alle 
spillerne for kjempeinnsats på trening og 
kamper!! 

• 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 Skiold Danvik 2001 
Det var en supergjeng med seksåringer 
som startet opp med fotballtreninger etter 
å ha vært med på Skiolds fotballskole. I 
overkant av 20 gutter har vært med på 
treninger og kamper med oppstart ute på 
Marienlyst, og etter hvert innetreninger på 
Strømsø skole. 
Treningsiveren har vært meget stor - og 
etter hvert har gutta utviklet seg stort som 
fotballspillere !! 
Skiold 01 Danvik har spillere fra Danvik og 
Fjell området - og har nå et meget sterkt 
trenerteam med fem aktive pappaer ! 
Vi har lagt vekt på at det skal være moro 
å trene fotball i Skiold og det skal være 
moro å spille kamper og cuper. 
Vårsesongen startet med full fart i Skiolds 
egen cup i Drammenshallen - ikke noe å 
si på innsatsen og entusiasmen i hallen. 
Etter gode økter inne i gymsalen på 
Strømsø var vi klare med to lag til vårens 
kamper i mai og juni. Tre kampdager ble 
det med kamper både på Marienlyst og 
rundt om i distriktet. En cup ble det også - 
Huringen cup på Klokkarstua. Cup er stas, 
og premiene ekstra stas ! 
Sommerferien må mange av gutta ha 
brukt til egentrening, og det var en spille 
sugen gjeng som møtte på Kunstgresset 
til første trening etter ferien. 
Det ble en kort og intensiv høstsesong 
med treninger på tirsdager, tre datoer med 
kamper fram til 23. september og en cup 
- Solberg cup. Solberg cupen var et høy 
depunkt i sesongen med kjempetrøkk på 

og utenfor banen. Etter ferien har vi delt 
de fortsatt i overkant av 20 spillerne i tre 
lag - City, United og Løvene - slik at alle 
har fått spille mer. Med 6-7 spillere på 
hvert lag på kampene har alle fått løpe, 
drible og skyte i massevis. Det virker som 
om både spillere og foreldre har vært for 
nøyde med opplegget. 
Før vi tok en kort høstferie hadde vi en 
super avslutning på det nye 
Drammensbadet den 30.september - med 
bading, kaker og saft - et meget populært 
tiltak ! 
Når vi nå skriver november, er vi i gang 
igjen med innetreninger på 

Strømsøskolen, og meget hyggelig: De 
0 0 ,,,---..,_ 

fleste av gutta er ogsa med ute pa lørda- 
gene på 01 Bandylaget til Skiold · 

Stor takk til alle foreldre som har fulgt opp 
med kjøring til kamper og cuper - en spe 
siell takk til Line som har tatt draktvasken 

Stor takk også på vegne av trenerne: Dag, 
Erik, Nazmi, Jens Petter og Arve til alle 
spillerne for kjempeinnsats på trening og 
kamper!! 

• 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 Skiold Brandengen 2000 
Vi har vært tolv positive og pågangsmoti 
verte gutter, som har trent to ganger i 
uken. 
Laget har spillt tolv seriekamper, en tre 
nings kamp og vært med på fem cuper; 
Skiold's Toyota cup, Huringen cup, 
Liungen cup, Ros cup og innendørs cup i 
Mjøndalshallen. 
Vi har satt pris på at så mange foreldre 
har fulgt treninger og kamper igjennom 
sessongen 2008. 

Spillere: Gard Filip Dahlby Løkka, Lorik 
Seferi, Burhan Øgdemir, Ludovicky Aka 
Gore, Borak Dogan, Ahmet Øzmen, Khant 
Sithu, Krister Rinker Jensen, Per Erik 
Mathisen, Aleksander Såknes, Abdullah 
Masti. 

Trener: Jørn Smajda 

_agleder: Tor-Erik Løkka 

Rapport for Skiold Brandengen United 2000 
De som er med på bildet er: 

Stående fra venstre: Nils, Mathias, Knut 
Marius og Theodor 

Sittende fra venstre: Oskar og Alexeje 

Sittende fra venstre: Eskil, Kevin, Oskar, 
Martin og Lavrans 

Liggende foran er Sigurd. 

I På bilde mangler det en: Marcus 
~øfteland. 

l 

Visste du at: 
- Elefanten er det eneste pattedyret som ikke kan hoppe 
- Delfiner sover medøyene åpne 
- Kameler har 3 øyelokk for å beskytte mot sand 
- Mange foreldre, ledere, trenere gjør en fantastisk jobb for barna i Skiold 
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Rapport for Skiold Danvik 2000 
I 2008 har vi hatt ca 35 spillere og 4 lag i 
spill. 
Lagene; ulvene, tigrene, løvene og leopar 
dene har bitt godt i fra seg både i serien 
og i cuper. 

Lagene har deltatt i fire cuper i år. På 

våren var vi med i Skiold cup .. o 
cup, mens 
vi i høst har deltatt i Solberg 
cup. 

Vi har en veldig stabil grup 
deltagelse både på trening 

- Svea•ltaakiner as - 

Tlf. 32 27 77 50 · Fax. 32 27 77 51 · Hjemmeside: www.svea.no 

VELKOMMEN TIL EN 
TRIVELIG HANDEL! 

RIMI TANGEN 
TELEFON 32 81 27 70 
TELEFAX 32 81 32 18 

08.00 - 22.00 
(09 .00 - 20.00) 

Visste du at: 
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Rapport for Skiold Danvik 1999 
Skiold Danvik 99 er en super gjeng som 
nå består av 12 faste travere og 5-6 
"sesongarbeidere". Bortsett fra ei skikkelig 
tøff jente, Nora, er det kun gutter på laget. 
Nye har kommet til fra Fjell og Danvik. 
Tamim, Florjan og Kristoffer har sklidd rett 
inn i gjengen, som om de alltid hadde spilt 
for oss. I løpet av de tre årene vi har fulgt 
Skiold Danvik flokken, kan vi se at det er 
skjedd mye! I god Courver-ånd, han vi 
kjørt treninger med masse balltouch, sen 
tring, samspill og teknikk. De har også fått 
en god spilleforståelse, med skikkelig driv 
fremover, uredd angrepspill, fine innlegg 
og supert forsvarsspill. Vi er mektig stolte 
over den positive innstillingen og kjem 
peinnsatsen de har hatt i alle sesongens 
kamper og cuper, uansett vær. Skiold 
Danvik har stilt med to lag i serien og møtt 
mye tøff motstand, men unngått de store 
tapene i år. Vi har stått sammen igjennom 
alt fra storseier, til uavgjort, til knepne tap. 
Vi har vært med på 4 cuper i løpet av året 
som har gått, Skiold minicup, Liungencup, 
Åssidencup og Kiwicup, og mange av spil 
lerne har i tillegg deltatt på Tine, Courver 
og SIF-fotballskoler både i sommerferie, 
høstferie og helger. Det er i det hele tatt 
blitt mye fotball! 

hilsen trenerne, 
Inger og Arild 

Blomsterhuset - Rundtom 
En blomst kan si mer enn . 

Blomster til enhver anledning 
•Dekorasjone - 
-Kranser 
•Buketter 

__ Vi bringer dine blomster 

Gamle Kongevei 18 -Telefon 32 810580 

12 Idrettsglede i 98 år A . n høst 2008 • avtse - 



Rapport for Skiold Brandengen 1999 
Skiold Tigre har hatt en fin sesong i år! 
Laget består av 9 spillere, 8 fra 
Brandengen skole og 1 fra Fjell. Vi har 
trent 1 - 2 ganger hver uke nesten i hele 
år og er en fin og positiv gjeng. Vi har spilt 
serie-kamper på våren og høsten og del 
tatt på 2 cuper; DBK cup i høst og Toyota 
cup i våres. Vi er godt i gang med innetre 
ning på Brandengen skole og ser fram til 
sesongen 09. 
Svein Moe, trener. 

Notabene er lan4ets største filialkjed~ 
innen bok- og papirbransjen 
Vi ønsker å tilby deg som kunde det beste 
av produkter iri,penfor vå(~,ransje, beregnet 
-rå.alle <1ldersg{upper. Døet1er viktig for oss 

unpetilby riktige va.rer knyttet til årstid, 
ongogtrender. 

Vi Satser på produktområder som bøker, 
kort,DVD og spill. Vi har også et bredt 
sortiment beregnet på ditt hjemmekontor. 
I tillegg har vi et unikt utvalg gaveartikler 
- hos oss vil du alltid finne en gave, eller 
noe til deg selv! 

Buskerud Storsenter 
Tlf. 32 87 90 70 .(· 
Gulskogen Senter 
Tlf. 32 89 12 10 
Eiker Senter 
Tlf. 31 90 02 20 

Konnefudsenteret 
Tlf. 32 $8 58 72 

,/~ 

Krol<stad Senter 
Tlf. 32 23 72 30 
Rortunet 
Tlf. 31900210 

ENE 
Visste du at: 

ter i tonen F 
som starter på W, eller vet du om noen 
ber arrangerte i bandycup med 80 lag på Marienlyst 

aldri vært så godt besøkt som i høst, folk storkoser seg oppe på Konnerudskogen 
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Rapport for Skiold Brandengen 1998 
Denne sesongen har det skjedd litt av 
hvert rundt lagene våre; vi har vært på 
overnatting på Skioldhytta, noen cuper har 
vi vært med i og så har vi selvfølgelig har 
vi spilt mange kamper. 

Vi startet sesongen allerede i november 
med treninger i gymsalen på Strømsø 
skole. Vi prøvde å få til trening to ganger i 
uka, og med mellom 25 og 30 spillere i en 
så liten gymsal, genererte det selvfølgelig 
en del støy og bråk, men gutta skjerpet 
seg etterhvert slik at vi klarte å få fram 
beskjedene vi ville gi. 

På treningene har vi hatt vi spillere fra 
Gunners, City, Barca og United. Oppmøtet 
på treningene har vært veldig bra og inn 
satsen fra alle har vært helt topp; disse 
gutta gir alt! 
I løpet av sesongen har vi sett stor fram 
gang hos spillerne, både når det gjelder 
fotballferdigheter og ikke minst når det 
gjelder samhold og vennskap. Dette er 
veldig bra og de der hjemme kan være 
stolte av dere gutter! 

I mai bestemte vi oss for å ha en overnat 
tingstur på Skioldhytta, så 26 spillere og 
fem voksne reiste opp og overnattet fra 
fredag til lørdag der vi grillet og hadde fot 
ballcup. 
Når 26 gutter som hadde brukt mye av 
kvelden på å proppe i seg mest mulig 
godteri omsider skulle legge seg på en 
trang hems, sier det seg sjøl at det kunne 
by på problemer med å få lagt seg til å 
sove. Dette ken dere lese mer om på 
www.skiold.net 
Både spillere og vi voksne synes dette var 
veldig moro så vi skal prøve å få til en tur 
neste år også, slik at dere kan få revansj 
på laget som vant cupen. 

Alle utetreningene, opp til tre ganger i uka, 
har vi holdt på Tegger'n der vi også har 
hatt stort oppmøte -BRA! Selv om noen av 
gutta ikke har synes det har vært like 
moro å trene i regnvær, vi lar oss ikke 
stoppe av dårlig vær! På det meste har vi 
vært 34 spillere på treninga, noe som 
fører til høyt støynivå fra en gjeng ti-åring 
er. Noen har i løpet av året sluttet, men 
samtidig har vi også fått inn nye spillere 
så det totale antallet har holdt seg mer 

BAKERSTE REKKE FRA VENSTRE:BERAM-EMIL-JOHN OSKAR-ULRIK-JONAS 
MARKUS-MIKKEL-STIAN OG ESPEN 
MIDTERSTE REKKE:FILIP-JO-ESPEN-NEEAM-BENJAMIN-ANTONI-FURKAN-OLI 
VER-REBAS OG PEDER 
FØRSTE REKKE:DIDRIK-ARMIN-ARDON-MARTIN-HANS KRISTIAN-ADRIAN-GENTI 
ARTAN-JONAS-LEROY-ARLIND OG DUNG 
SIGURD OG SIGVE VAR IKKE TIL STEDE DA BILDE BLE TATT. 

eller mindre konstant. 
Toyotacupen feide vi gjennom med mange 
gode kamper og dertilhørende flotte mål. 
For variasjonens skyld valgte vi å droppe 
DBK-cupen i år, i stedet satte vi kursen for 
Horten og Meny-cup. Dette var en fin opp 
levelse for oss, i tillegg hadde vi strålende 
vær denne helga. Her møtte vi mange 
gode lag vi ikke har spilt mot tidligere, 
men disse fikk seg nok en overaskelse 
når gutta i fra Skiold satte ballen i beve 
gelse. Samspillet vi hadde trepet på på 
treningene viste seg å fungere veldig bra! 
ROS-cupen var den siste vi var med i 
denne sesongen, også her var det mye 
bra fotball å se. Godt spill og flotte skudd. 

Alt i alt har dette vært en flott sesong og vi 
håper at så mange som mulig også vil 
være med neste år. Vi tar da steget over i 
?'er-fotball som innebærer større baner og 
flere spillere på lagene. 

Til slutt noen ord om avslutningen, hvor 
noen hadde jobbet litt i kulissene for å få 
til en skikkelig overraskelse til gutta, og 
det må vi vel kunne si at vi fikk til! 
Spillerne satt som tente lys da vi skulle 
dele ut innholdet i en diger pappeske, og 
gleden ble stor både for spillere og ledere 
da de fikk se det som viste seg å være en 
rød hettegenser med spillernes navn og 
nummeret 98 på ryggen. For nå kan alle 
se at vi er 98-gutta fra Skiold! 
Reklame er også kult; dr ... bra, og fy f .... 
var ord som ble brukt så dette var åpen 
bart noe som falt i smak hos gutta. En 
spesiell takk rettes til Centrum Optikk og 
Polyfloor for hjelp til dette. 

Til slutt vil vi takke for denne sesongen, så 
sees vi når innetreningen begynner igjen. 
Hilsen Ståle, Ulf, Baard, Janne, Tom og 
Odd Erik 

Visste du at: 

- Ingen norske ord rimer på pølse 
- Legger man sammen alle tallene fra 1-100 får man 5050 
- at Marit Tune er en dame Skiold har stor glede av både sommer som vinter 
- at 1995 Quttene Anvar Dwas, Fredrik Kristoffersen og Andreas Nusser er tatt ut på Drammen bylag i høst 
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Rapport for Skiold Gunners/Barca 1998 
Sesongen startet med trening som før 
inne to ganger i uka fra november, og fort 
satte hele vinteren med mye spill og tek 
nikk på Strømsø skole. Odd Erik og Bård 
ledet treningene med myndig røst, og fikk 
til god trening til tross for opptil 30 stykker 
inne i gymsalen! Vi ble tidlig enig om å 
gjøre et forsøk på å holde treningsgruppa 
samlet, dette stiller noen krav til planleg 
ging og antall voksne, noe vi totalt sett fikk 
til bra. Fordelen er at voksne kan overlap 
pe hverandre og at gutta (og noen jenter) 
blir mye bedre kjent på tvers av skoler og 
lag. Som i fjor valgte vi å dele inn i fire 
lag, Gunners/ Barca fra Fjell/Skoger, City 
fra Danvik og United fra Brandenga. Det 
var litt ulik størrelse på lagene, noe vi 
løste med litt rulering på noen spillere som 
hadde lyst. Fungerte godt og mer spilletid 
på alle. Foreldremøte ble avholdt før 
sesongen med godt fremmøte. 
~rsesongen startet i god tradisjon med 
~,<iold-cupen. Kampene gikk unna i en fei, 
og vaffelpausene ble nesten i korteste 
laget for noen. Viktig å kose seg på cup! 
Gutta fikk mye skryt av andre lags trenere 
og foreldre, tydelig at trening på teknikk 
lønner seg! 
Vi valgte å ha treningene på Tegger' n 
denne sesongen, dette kan anbefales, da 
det er mer ro og bedre plass. Eneste 
minus er at vi mister litt av heihetsfølelsen 
med resten av Skiold og Marienlyst, men 
noen treninger på "gamle gress" oppveide 
mye for dette. 
Kampene gikk sin gang med mye bra spill 
og flere seire. Vi valgte Ørn-Horten cup 
som vårens høydepunkt. Fin cup med 
gode baneforhold og fine premier. Igjen 
fikk gutta til mye bra, og samtidig møtt nye 

spennende lag. 
Vårsesongen ble avsluttet felles for alle 
lag på Skioldhytte, med overnatting, gril 
ling, konkurranser og fotball for alle 
penga! En stor takk til arr.komiteen med 
Odd Erik i spissen, som gjorde en kjempe 
jobb i forkant og underveis. 
Høstsesongen kom brått i gang, men igjen 
viste det seg at gutta hadde trent i ferien, 
flott fotball og mange mål. 
Seriespillet gikk unna med kun ett tap. Alle 
gutta sto på til tross for skader, allergi og 
omgangssyke. 
Høstens store høydepunkt var i år ROS 
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 
motstanden ble litt tøffere. Noen seire og 
noen tap, men tap er også læring! 
Sesongen ble avsluttet på Marienlyst med 
div. øvelser og lagkonkurranse med etter 
på følgende pølser, brus, is og utdeling av 
nye hettegensere med navn og 
Skioldmerke. Lagene ble fotografert, skik 
kelig tøft! Igjen er stor takk til Odd Erik, 
som primus motor. 
Eneste negative med sesongen gjelder 
foreldre, det er helt nødvendig å stille på 
dugnader. Skiold har ikke mye av dette, 
og 1-2 ganger pr .sesong må være mulig! 
Skjer ikke dette taper Skiold penger, og 
det blir mindre på aktiviteter for laget. En 

liten innsats med stor betydning, heldigvis 
er det mange som også er flinke, men vi 
trenger flere! 
Sesongen har gått greit unna med god 
oppførsel og blide fjes. 
Undertegnede vil takke Janne, Bård og 
Odd Erik for samarbeidet. samt andre for 
eldre som har bidratt med kjøring og dug 
nader. 
Skiold, med Morten og Terje i spissen har 
løst alle praktiske behov, og unge dom 
mere har greid seg fint. 
Takk for i år, vi gleder oss til Ter fotball 
neste år! 

Følgende spillere på Gunners/ Barca: 
Adrian, Didrik, Armin, Hans Kristian, 
Martin, Artan, Arlind, Ardon,Leroy, Genti, 
Jonas og Dung. 

Mvh 
Ulf Erik Solheim og Ståle Pedersen 
Trenere/lagledere 

Visste du at: 
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Rapport for Skiold Brandengen løver 1997 
Treningene startet inne i hallen på Merket 
i vinter, Vi har vært ca. 10 spillere på laget 
iår og vi heter fortsatt Skiold løver. 
Utetreningene har foregått på kunstgres 
set på Marienlyst med bra oppmøte på 
hver trening. Vi har deltatt i 2 cuper dette 

året. Spillerne er i fin utvikling og resultat 
messig har det gått veldig bra. Takk til alle 
spillerne for en fin sesong og takk til alle 
de foreldrene som har stilt opp i årets 
sesong. 

Spillerne på årets lag har vært:Eirik 
Hauge, Mahmoud Fofana, Andreas 
Herikstad, Rutkay Sabri, Hossein Sedeqi, 
Peder S. Sundsethvik, Christoffer Lysaker 
og Martin Ask Olsen 

Rapport for Skiold Brandengen United 1997 
Spillergruppa bestod ved starten av 
sesongen av 13 spillere, hvorav 3 ga seg i 
løpet av sesongen grunnet prioritering av 
andre aktiviteter, samt flytting. 

Vi har i år for første gang spilt 7er fotball, 
og gutta har stortrivdes med overgangen 
fra Ser fotballen! Vi har deltatt i fotballkret 
sens serie vår/høst, samt vår egen Skiold 
cup, Eiker Kvikk's cup og DBK cup) 

Resultatene har vært noe vekslende, 
omtrent like mange seire som tap. Vi har 
til tider spilt veldig bra fotball og fått gode 

resulteter som følge av dette. Gøy å se at 
det fra år til år, nesten fra kamp til kamp, 
blir mer samspill en enkeltmannspresta 
sjoner. 

Vi har gjennom hele sesongen trent 2 
ganger i uka når vi har fått tildelt trenings 
tid, og oppmøtet har vært bra. 

De som har akslet United trøya i år: Qais, 
Adnan, Samet, Andreas J, Sebastian, 
Mikael, Bizaf, Hakan, Kristian, Zacharia, 
Mehmet, Lal Ming og Emre. 

Vi gleder oss til neste sesong, hvor vi har 
vært så heldige å få fatt på en ny ung tre 
ner som har lyst til å trene et guttelag. Vi 
ønsker Kim Morønning velkommen!(Han 
har allerede vært med litt i høst for å bli 
kjent med gutta) 

Takk for i år, og vi gleder oss til 2009 
sesongen! 

Tom Egil Johannesen 
Trener/lagleder 

YENS 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..................................... I 10,- 150, - 
14. Biff, skinke, bacon, kjøttboller, champignon, ost 110,- 150,- 
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,- 

I.ørdager, søndager og alle røde kalenderdager - FULL PRIS! 
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Rapport for Skiold City 1997 
Skiold City har vært heldige med og få 
trene inne på Strømsø Ungdomsskole i 
hele vinterhalvåret sammen med 
Austadgutta De har også trent hver lørdag 
på Gulskogen, så de har trent bra i hele 
vinter. 

Dette var første året vi skulle spille ?'er 
fotball så vi var spente på hvordan det 
skulle gå. Vi var 11 gutter på laget så vi 
hadde bra med innbyttere for hele 
sesongen. ?'er fotball var noe nytt for oss 
alle, men alle taklet utfordringen veldig 
bra. Det tok noen kamper for å bli vant til 
endringen og deretter gikk det greit. 

Vårsesongen har vi spilt 6 kamper; det 
endte med to tap, en uavgjort og tre seier 
- hvilket vi må si oss fornøyd med. 

Høstsesongen startet opp ved skolestart, 
~t var mange som hadde mye "ferie" i 

..,dina sine ennå, men det ble bedre etter 
som vi trente og spilte kamper. Vi spilte 6 

kamper på høstsesongen; 2 tap, 2 uav 
gjort og 2 seiere. Et ok resultat da dette 
er vår første sesong med ?'er fotball. 

Vi meldte oss på DBK cupen i år også, 
der endte vi opp med 1 tap, 1 uavgjort 
og 1 seier. 
I desember skal vi år også være med på 
Advent cup, Vestfossen (nærmere info 
kommer) 

Som avslutning på sesongen var vi så 
heldige å få tak i 15 billetter til 
Strømsgodset - Viking, resultat 3-2. Det 
var en (kald) opplevelse for alle guttene. 

Takker nok en gang for en kjempefin 
sesong. 

Ingebrigt, Hans Petter og Morten. 

Skiold tigre og hauker 1997 
Nok en sesong avsluttet, men heldigvis er 
vi allerede i gang med ny! 
Vi er nå en gjeng på 16 stk og har delt 
disse inn i 2 lag, tigre og hauker slik at vi 
får bra med spilletid på alle. 
Første år i 7- serie unnagjort og gutta har 
storkoset seg med stort sett større baner 
og mer plass å boltre seg på. 
Vi startet serien med Adventscup i 
Vestfossen første helgen i desember. Snø, 
slaps, regn og ufyselig vind, men stor 
stemning og som alltid topp innsats. Nye 
lag møtte vi også, alltid moro. 
"";retter i snitt ca 2 økter i uka gjennom 
neie vinteren frem til vår egen cup i 
Drammenshallen tidlig april. 
Serien før ferien ble gjennomført med 
brask og bram, tror vi gikk på et eller to to 
knepne tap ( for begge lagene). 
Vi rakk også å få med oss Liungen- cup 
før ferien. 
Etter ferien ble serieoppsettet tøffere ( de 
beste lagene blir puljet sammen). 
Veldig moro med jevnere lag, mange utro 
lig jevne matcher. Da våkner gutta og 

A . -høst2008 • avisen 

viser fantastisk vinnervilje og stor innsats. 
Tror ikke det ble mer enn to tap i høst hel 
ler. 
Høstcupen i år tok vi som årene før på 
Øren- banen hos DBK. Møtte flere Oslo 
lag, moro å få testet nivået. Vi ligger bra 
an!! 
Sesongavslutning på Skiold- hytta med 
fotball, boksen går, pølser og storskjerm 
med filmen Goal. Alle på hemsen på nat 
ten. Stille rundt kl 0100 ( utrolig men 
sant!!).' 
Sjokoladekake til frokost. ..... 
Takk til alle for topp innsats, men fra oss 
lagsansvarlige en spesiell takk til Rune 
som i år igjen tar det største løftet.' 

Vi er røde, vi er hvite . 

Rune Svendsen, Pål Skistad, Tom Erik 
Olsen og Helge Nusser 
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Rapport for Skiold Brandengen 1996 
Lagsrapport sesongen 2008 for -96 
Brandenga. 

Terje Ask Olsen og Kristian Nebell har i år 
også vært trenere. Marit Tune har vært 
lagleder. 
Dette har vært lagets siste sesong i 7 'er 
fotball så vi har jobbet bevist med og 
snakket mye om overgangen til 11 'er fot 
ball. Vi har hatt en stabil gruppe på 11 
spillere gjennom sesongen. Vår 12. spiller 
begynte sent i høst. 

Vi har gjennomført to treninger pr. uke på 
1,5 time. Flesteparten av treningene har vi 
hatt inne på " Gamle Gress" til guttenes 
store fornøyelse. Har hatt stor fokus på 
det med en ball pr. spiller slik at det har 
blitt masse ballberøringer på hver og en 
av dem. Pluss at vi har jobbet mye med å 
være på rett plass på banen i kamp og at 
alle skal vite hvordan disse plassene skal 
jobbe. Dette med tanke på at spillerne 
skal over til 11 'er neste sesong. 

Spillerne har vært med på: "Fair Play" & 
'Time Out", Dette var noe som de syns 
var artig og vi har mye av innholdet her på 
treninger og kamper. Har jobbet mye med 
holdninger som bl.a: overholde treningsti 
der, oppmøte, ta og gi beskjeder og ikke 
minst følge med på treningene. Dette har 
de blitt veldig gode på. Sist men ikke 
minst: gutta spiller "Fair Play" både med 
bena, hodet og i språket. 

Laget har deltatt på 4 cuper denne 
sesongen. For siste gang deltok vi på vår 

egen Toyota Mini Cup. Var også med på 
Liungen Maxbo Cup i våres. Deltok på 
både Kiwi Solberg Cup og DBK Cup i 
høst. Cuper er bestandig ett populært inn 
slag i fotballhverdagen til spillerne. 
Spillerne og lagleder var også med på 
Fargerik Fotball Cup som ble arrangert på 
Øren banen i skoletiden. 
Serien har vi fått gjennomført med både 
seire og tap. Og det med tap er en ny 
opplevelse å ta med seg. De har vært vel 
dig beviste på hvorfor de har fått sine tap 
og prøver så godt de kan å ta lærdom av 
dette. Så her er det ingenting å si på 
engasjementet. 

Avslutningen for sesongen ble tatt sam 
men med - 96 Danvik med pizza og brus 
på Skioldhuset. Valgte dette da det ble to 
epoker å feire: En slutt, som eget 

Brandenga lag. Og en begynnelse på ett 
nytt lag: Skiold -96. 
Så guttene går en spennende tid i møte, I"'*'°' 
med ny trener, nye medspillere og nye 
utfordringer på banen. Tror det blir en 
kjempegjeng 

Vil også på vegne av spillere og foreldre 
gruppen få takke Terje og Kristian for 
deres engasjement. De har brukt mange 
timer på disse spillerne helt fra begyn 
nelsen. 
De har gitt dem: lek, moro, trygghet, 
respekt og masse fotball lærdom alt etter 
som de har vokst. Derfor har -96 
Brandenga 12 flotte spillere til det nye 
Skiold -96 laget. 

TUSEN TAKK FOR TIDEN DERE 
HAR BRUKT PÅ BARNA. 

VOTECH 
•Automasjon• Bygg 

Avotech leverer tjenester og utstyr innenfor områdene Elektro, Automasjon og Bygg. 
Vi leverer våre tjenester til både industri, næringsliv, kommunal sektor og til private. 

Avotech ble stiftet i 2001, og har per i dag 74 ansatte med hovedkontor i Drammen. 
Vi er en fleksibel og servicerettet bedrift, og vi skal ha fornøyde kunder - alltid! 

Avotech AS Gråterudveien 41 
3036 Drammen Postboks 641, 
Strømsø 3003 Drammen 
Tlf: +47 32 26 03 00 - Hele døgnet 
Fax: +47 32 26 03 01 
E-post: post@avotech.no 
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PLANLEGGING 

//SPORT 
.. "J 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 Skiold Danvik 1996 
Etter en litt sen start var det morro å 
komme igang med innetreningene og bli 
kjent med gutta. De første kampene var i 
Drammenshallen på cup, og god støtte fra 
foreldregjengen bidro til at gutta gjorde en 
kjempejobb. Fram mot sesongstart jobbet 
vi mye med kombinasjonen å ha det 
morro og trene samtidig. Vi skal ha det 
morro, vi skal trene, men vi skal ikke ha 
det så morro at vi ikke trener og visa 
versa, i denne rekkefølgen. Følte at arbei 
de begynnte å vises, og selv om resulta 
tene gikk litt opp og ned, så spilte vi 
mange gode fotballkamper på våren. 
Disse resultatene førte til at vi ville møte 

lag med tilsvarende resultater på høstse 
songen. Og selv om lagene vi spilte mot 
var bedre, var vi det også. Kanskje ikke 
alltid, men når vi hadde dagen, var vi fryk 
telig gode! Selv om jeg ikke er med dere 
opp på stor bane, er jeg overbevisst at 
dere er i gode hender. Jeg vil derfor bruke 
anledningen til å takke spillerne for innsat 
sen denne sesongen, og si med hånden 
på hjertet at det har vært dritgøy og se 
dere utvikle dere - ikke bare som fotball 
spillere. Jeg ønsker dere masse lykke til 
neste sesong, og jeg er sikker på at dere 
både vil bli bedre fotballspillere og ha de 
mye morro med fotballen i årene som 

kommer. Jeg vil også takke foreldre for 
hjelp og på vegne av gutta - heiagjengen. 

MVH 

Thomas Evensen 

PricewaterhouseCoopers er verdens 
største nettverk av revisorer, advokater 
og rådgivere, og leverer et bredt spekter 
av profesjonelle tjenester. Med over 1100 
ansatte ved 32 kontorer, er vi i dag en av 
landets ledende leverandører av tjenester 
innen revisjon og rådgivning. 

www.pwc.no 

* con nectedth in king 

Visste du at: 

se rried øynene åpne 
nesKe sover i løpet av 7 minutter 

$6 groper 
rhodet 

~ sin egen albue, bare prøv 
eh hadde rollen som Tom Tomsing, i skuespillet -Handelsmenn, 

rekjerringer- som ble fremført på Skioldhytta 1. juni 
selger flest personbiler i Norge 
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Rapport for Skiold Brandengen 1995 
Sesongen startet med trening i januar, 
deretter første Cup i April. Drammen Cup 
var nyttig i forhold til å se hva vi må trene 
mer på. Det var godt å finne frem fotball 
skoene igjen etter en vinter med både 
bandy, ski, og mye annet. Etter dette går 
sesongen slag i slag, vi trente tirsdag, 
torsdag og lørdag pluss løpetrening på 
fredager. I tillegg til treningene har vi spilt 
en kamp pr. uke. 

Ellers har vi på vårsesongen vært med i 
Liungen Cup hvor det ble semifinale. Vi 
endte til slutt på en 3 plass, dette var vi 
fornøyd med. I Juli dro vi til Norway Cup 
som strakk seg over flere dager. Vi vant 
gruppen og kom til A sluttspill, til slutt røk 
vi ut mot et lag fra Romania i 32- dels 
finalen. Det var en flott opplevelse og vi 
fikk mye media dekning fordi laget var 
eneste fra Buskerud som kom så langt. 

t var moro for gutta. På høsten var vi 
... ad i ROS cup hvor det ble 4 plass. 
Laget har fått med 3 spillere på 
Bylagstreninger. 

Vi har i år vært med i 1.div G 13 og det er 
mange gode og jevne lag i denne årsklas 
sen. På vårsesongen gikk det litt opp og 
ned og vi endte på 4 plass på tabellen. 
Høst sesongen gikk bedre og vi ledet 
tabellen store deler av sesongen. Det 
resulterte i serie finale på "gamle gress" 
mot Liungen. Dette var en fin avslutning 
på sesongen. Dessverre endte det med et 
knepent tap 2-3. Litt surt siden vi ledet 2- 
0, men slik er fotballen .... ikke alltid rettfer 
dig. 

95- laget har også vært ballgutter på SIF 
sine hjemmekamper ved et par anledning 
er, samt at vi har vært på 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 ; 

Henrik, Andreas, Fredrik, Ali, Anwar, 
Robin, Michael, Carl Axel, Audun, Mats 
Herman, Metin, Raman,Abdi, Joakim, 
Henrik M, Julian, Bendik og Aras som har 
hospitert fra 96 laget. 

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 Annette, Odd-Erik, og Anders 

Visste du at: 
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Rapport for Skiold Danvik 1995 
Skiold Danvik 95 avsluttet fjorårets sesong 
med kjempefine resultater og spenningen 
var derfor stor ved inngangen til 2008. 
Hvordan skulle vi takle overganger til stor 
bane og 11 'er? Ny trener fikk vi også. 
Nicko skulle løfte laget til nye høyder. Vi 
trente godt og Nicko var en fin inspira 
sjonskilde med sitt engasjement og vilje til 
å utvikle laget. På spillermøtet ble vi enige 
om retningslinjer for sesongen og hvilke 
tanker Nicko hadde for laget. Det var en 
fin og motivert gjeng som tok fatt på vår 
sesongen. Stor bane ble nok en overras 
kelse for oss, men etter hvert som vi ble 
vant til formatet begynte resultatene å 
komme. Vi deltok både på Drammens- og 
Liungencupen og fikk hederlige resultater 
der. Vi endte på 2. plass i vår gruppe før 
ferien, noe som vi alle var kjempefornøyd 
med. Så tok ferien over og meldingen om 
at Nicko måtte slutte pga skolegang i Bø i 
Telemark var vel ikke den beste opplad 
ningen til høstsesongen. Med 2. plass i 
gruppa før ferien rykket vi opp en divisjon 
og her møtte vi større motgang enn for 
ventet og det ble dessverre flere tap enn 
seire. Likevel reiste vi oss den siste serie 
kampen mot Vestfossen og vant 7-4. Alle 
gutta skal ha "kred" for å ha holdt motet 
oppe når motgangen ble som størst og 
det har ikke vært noe å si på innsatsviljen. 
Med de erfaringer gutta gjorde som første 
års 11 'er vil de helt sikkert kunne utvikle 
seg positivt i 2009. Jeg ønsker Danvik 95 
lykke til videre og jeg benytter samtidig 
anledningen til å takke alle foreldre som 

velvillig har bidratt med transport og ivrige 
heiarop på alle kampene. En spesiell takk 
til gutta på laget som jeg har hatt gleden 
av å følge de siste 5-6 årene. You're a 
great gang of guys!!!" 

John Arve Sørsdal 

Avtroppende lagleder 

~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 
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Rapport for Skiold 1994 - årets kretsmestere 
Vi startet sesongen med 24 spillere slik at 
vi valgte å melde på 2 lag i sesongen 
2008. På vårsesongen ble det meldt på et 
lag til interkrets kvalifisering og et lag i 1 
divisjon. 
Trenere og oppmannskabalen falt greit på 
plass for Skiold 94 til sesongen 08. Per 
Grensbråthen hovedtrener, Terje 
Borgersen hjelpetrener og Torgeir Lind 
oppmann 
Treningene startet opp rett etter nyttår og 
spesielt Per og Terje har ofret mange 
timer gjennom sesongen for å utvikle alle 
94 spillerne i riktig retning. Erfaringene 
med at det er voksne, erfarne ledere rundt 
lagene er meget positive. Skiold 94 har 
fokusert på holdninger, forbilder, og finne 
rett tenningspunkt i kamper. 

I tillegg har vi deltatt i flere cuper med 2 
lag MIF cup, Slagen cup, Liungen cup, 
~mmencup. 

. alle cupene har vi kommet til minst 
semifinale. 
• Seier i den etter hvert prestisjetunge 
Drammen cup og lag 2 kom til og med til 
kvartfinale i denne cup 
• Seier i Liungen cup ble det også 

I interkrets kvalifiseringen så høstet vi inn 
bra med poeng og allerede et par kamper 

før serien var over ble det klart at vi vant 
denne serien og var klar for interkretsspill i 
høstsesongen 08. 
• Seier i kvalifiseringsserien til interkrets 
våren 08. 

Lag 2 gjorde en bra jobb i 1 divisjon og 
kom på 4 plass. Vi regnet med at dette 
holdt til fortsatt spill i 1 divisjon på høsten, 
men der bommet vi trenere. Høsten for 
lag 2 fortsatte da i 2 divisjon. 
I løpet av sommeren har vi fått en flott til 
vekst av spillere og utrolig lite frafall. Dette 
er meget gledelig og forteller/bekrefter til 
oss som bruker mye av fritiden vår på 
barna, at vi gjør noe riktig og viktig. 

Sommerferien ble for mange skikkelig 
ferie, selv om det var mulig å trene 
gjennom hele sommeren på Gulskogen 
kg. Dette merket vi de første kampene i 
interkrets. Uheldig med resultater, men 
meget bra spill. Det som kjennetegner 94 
gutta er at de alltid forsøker å spille fot 
ball. Det har aldri vært på tale å gjennom 
føre en kamp med kick and run, selv om 
dette helt sikkert ville gitt oss flere poeng i 
noen av kampene. Vi møtte flere lag som 
baserte seg på lange baller til en rask 
spiss, som eneste våpen. Vi fikk dessver 
re 4 uavgjorte kamper, noe som førte til at 

vi mistet muligheten til å kjempe om inter 
krets tittelen. Det var uansett utrolig artig 
for trenere og spillere å få møte de 4 
beste lagene i Vestfold, Telemark og 
Buskerud. Skiold 94 slo nest beste 
Buskerud lag med 5 poeng til slutt. 
L Kretsmesterskapet 2008 gikk til Skiold 
94. 

Lag 2 gjennomførte en grei 2 divisjon på 
høsten. Målsettingen om at alle 94 spillere 
skulle få muligheten til å trene like mye og 
få like mye kamper er oppfylt gjennom 
sesongen. 

Resultatene til Skiold 94 har blitt lagt 
merke til også i kretsen. Nesten halve 
bylaget består av Skiold spillere og vi har 
4 spillere på kretslaget og 2 av våre spil 
lere er også tatt ut på Regionslaget. (Siste 
skritt før aldersbestemt landslag). 

Spillere på Skiold 94 i 2008. Totalt antall 
29 (K=kretslag og R=Regionlag) 
Lagbilde av kretsmestere smågutter 
2008,Buskerud. 

Bak f/venstre: Andreas Kristiansen (K+R), Lars Kristian Karlsen (K 
Masiullah Masomi (K+R) , Espen Borgersen, Sondre Lind og M~t 
Munkhaugen, Shafi Osmanzdeh, Shohaib Karimi, Mats Guttorms 
Kirkemo. Trener og oppmann: Per Grensbråthen, Terje Borgers~n 
Kretsmestere 08 ikke tilstede på bilde: Shaban Ertoshi, Sevket Can<.:ioga 
Spillere som dessverre ikke ble kretsmestere grunnet NFF sitt regl@ment 
94 gjennom året. Birk Sander Løkka, Anders Soot Gustavsen, Dashtif\hmad, 
Ekevez, Rozgar Wali, Sondre Estensen, Sofian Mohammed 
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Rapport for Skiold 1993 
Vi startet opp treningen i november 07 
med 2 aktiviteter i uka. På nyåret økte vi 
til 4 aktiviteter pr uke. Troppen besto av 
18 treningsvillige spillere. 
Treningene har vært variert, men vi har 
fokusert mest på angrepsspill, pasninger 
og 1 touch. For å lykkes i angrepsspillet, 
er vi helt avhengige av et godt pasnings 
spill, og for å få til et godt pasningsspill, 
må første berøringen på ballen være god. 
Dette må vi si at vi har forbedret oss gan 
ske mye på denne sesongen. 83- 42 i 
målforskjell viser at angrepsspillet har 
vært bra. Når vi scorer 4, 15 mål i snitt så 
skal vi være veldig fornøyde med den 
biten, men neste sesong må vi fokusere 
litt på det defensive arbeidet. Et snitt på 2, 
1 mål i mot er altfor mye. I første omgang 
bør vi prøve å senke dette snittet til under 
1, samtidig som vi opprettholder et 
angrepsspill som gir oss en 3- 4 scoringer 
i pluss. 
I form av at vi ønsker å være ball-besit 
tende, har vi jobbet mye med å sette i 
gang spillet fra egen keeper+ forsvarsrek 
ke. Dette innebærer selvfølgelig at mot 
stander kan vinne ballen høyt og dermed 
få noen lettkjøpte scoringer, men dette er 
vår måte å utvikle oss på, og det skal vi 
fortsette med! Det er tross alt bedre å 
tape fotballkamper hvor vi tørr å spille ball, 
enn å vinne kamper når vi bare pælmer 
ballen langt og høyt! Den som intet våger 
intet vinner! 
At vi som eneste klubb stiller med 6 spil 
lere på bylaget, viser jo at vi har gjort noe 
riktig. 
Vi skal fortsette å utvikle oss som lag og 
som enkeltspillere, men vi vil hele tiden ha 
laget i fokus. Ingen spillere er viktigere 
enn selve laget! Husk: Det finnes ingen 
snarveier til suksess, bare hardt arbeid! Til 
slutt vil jeg få takke alle foreldre rundt 93- 
1. Dere har alltid stilt opp og vært behjel 
pelig hvis jeg har trengt hjelp og dere må 
jo være Buskeruds beste supportergrup 
pe! Dette håper jeg dere vil fortsette med i 
2009! 

KAMPER OG CUPER 
Treningskamper: 
Husøy - Skiold 1-2 
Skiold - Flint 92 2-4 
Skiold - Hokksund 92 0-4 
Skiold - Godset 4-1 
Åssiden 92 - Skiold 4-5 
Skiold - Konnerud 92 6-3 

1. Divisjon gutter 1992 (G16) Vårsesong: 
Totalt spilt 9 kamper, vunnet 6, 3 uavgjort 
og ingen tap, 
43 - 14 i målforskjell og 21 poeng gav 
oss en god 2. plass 4 poeng bak 
Glassverket. 

1. Divisjon gutter 1992 (G16) Høstsesong: 
Totalt spilt 11 kamper, 7 seire, O uavgjort 
og 4 tap, 
40 - 28 i målforskjell og 21 poeng, som 
gav oss en 4. plass med kun 1 poeng 
under 2. plass 

Cuper: 
MIF cup: Utslått i innledende runder 
Drammenscup: Tap på straffer i kvartfina 
len mot Nordstrand (8-9) 
Adidas Cup: Tap i 8.dels finale mot Start 
Liungen Cup: Vinnere 

Vi var usikre på hvilken motstand 1 . divi 
sjon for G16 ville bli da vi meldte på laget. 
Vårens kamper gikk veldig bra uten et 
eneste tap. Resultatet ble en solid 2. 
plass. 
I høstens 1. divisjons kamper regnet vi 
med mer motstand da de lagene som ikke 
kvalifiserte seg til interkrets også skulle 
være med. Det startet veldig bra med 7 
strake seire, men de resterende kampene 
endte med tap. Det virket som om innsat 
sen hadde tapt seg en del, men med kun 
1 poeng bak 2. plass er resultatet allikevel 
akseptabelt. 
Vi var også med i Adidascup hvor vi vant 
gruppen i de innledende kampene. Vi vant 
4-1 over Bærums Verk, 4-3 mot KFUM 
Oslo og 3-3 mot Husøy&Foynland. I a 
dels finalen ble det tap 0-3 mot Start. 
KFUM Oslo som vi slo i de innledende I""' 
runder vant finalen. 

Vi var også med i Liungen cup med både 
1. og 2. laget som ett lag. Vi vant gruppa i 
de innledende kampene. Her ble resultatet 
0-0 mot Falk 93. I finalen møtte vi Falk 93 
igjen hvor vi satte inn hele 2. laget i 1. 
omgang. De gjorde en kjempe innsats og 
klarte å holde stillingen 0-0 til pause. I 2. 
omgang satte vi inn 1. laget og vant til 
slutt med resultatet 2-0. 

Visste du at: 

.unne trene lag i Skiold 
hver lørdag på Marienlyst 

,e ved tenning av juletre på torget, med skøyteskole og aktivitete 
så er fra Skiold, ifjor ble han hentet ned fra tårnbygningen me 

24 Idrettsglede i 98 år li 2008 avisen - høst 



Rapport for 96 A laget 2008 
Det var stor usikkerhet høsten 2007 om 
Skiold i det hele tatt skulle kunne stille et 
A - lag for neste sesong. 
Skulle man mislykkes ville det i så fall bli 
det første året uten lag så lenge noen 
kunne huske. Undertegnede tok på seg 
ansvaret og etter flere møter med spillere 
og ledere ble det klart at vi skulle gjøre ett 
forsøk på å gjennomføre sesongen 2008. 

Målsettingen for året ble enkel og grei : 

• samle en gruppe som møter på trening 
og kamp 
• kapre nok poeng til å unngå enda ett 
nedrykk 
• utvikle holdninger m.h.t. tidsnok på tre 
ning/kamp - melde fra ved fravær m.m. 
• utvikle en pasningsorientert spillestil med 
få touch og god bevegelse 

~ningen startet opp 03. januar og det 
. -·· 20 stykker som ønsket å være med. 
Meget ung gruppe med en snittalder på i 
overkant av 20 år. 
Dessverre skulle det vise seg at vi ikke 
klarte å stille så mange mann. Militæret, 
uheldige langtidsskader, jobb m.m. redu 
serte gruppa raskt til 15 mann mens ytter 
ligere en mann ga seg til ferien. 

Vi har gjennomført 101 treninger og kam 
per med gjennomsnittlig 12 spillere tilste 
de på hver økt. Gruppas størrelse og 
fysiske form har medført at vi har vært 
tvunget til å tilpasse treningene og tema 
ene deretter. Det har vært kjørt en del res 
surs for å komme opp på et noenlunde 
nivå for å kunne spille fotball slik vi 
ønsker. 
Det har i store perioder vært en utfordring 
å samle nok spillere til kamp. Vi har hatt 
~t fremmøte i den lille gruppa vi har 

"rt, men gruppa burde absolutt hatt 3-4 
spillere til. Spesielt utover i 2. omgang av 

kampene har vi savnet folk å sette innpå 
for slitne bein og kropper. 

Spillemessig har vi dominert de fleste 
matcher, men har ikke vært effektive nok 
foran målene. Mye skyldes det unge laget 
og derigjennom mangel på duellstyrke og 
rutine, men manglende konsentrasjon og 
dyktighet i viktige situasjoner har også 
vært en medvirkende årsak. 
Tiltross for dette har vi vært meget gode 
på hjemmebane med 6 seire, 2 uavgjorte 
og 2 tap, målforskjell 54 - 24. Vi har fått til 
mye bra pasningsspill på kunstgressdek 
ket. På bortebane har vi stridd mye. 
Fysikken har gjort mye større utslag her 
først og fremst p.g.a. trange ujevne gress 
matter som har favorisert de mer rutinerte 
og fysiske lagene. Pasningsspillet vårt har 
naturligvis heller ikke kommet så godt til 
sin rett her. Statistikk : 2 seire og 8 tap, 
målforskjell 21 - 36. 
Vi har dessverre fått for mange unødven 
dige gule kort. Dette bør enkeltspille 
jobbe med for neste år. 

Vi kan si oss fornøyd m.h.t. mål 

• bra treningsfremmøte 
• vi havnet midt på tabellen og unn 
nedrykk 
• etter en trang start ble de fleste ve 
flinke til å melde fra, komme tidsno 
• vi har hatt god utvikling i pasning 
vårt 
Følgende spillere ble premiert på avsi 
ningsfesten : 

• Årets spiller : Kristian Thomasrud med et 
gjennomsnitt på 6,63 på børsen 

• Toppscorer : Stian Mile Ottersen med 16 
mål og 9 assist 

• Innsatspokal : Sondre Bulie 

Det må tillegges at det er en utrolig sosial 
og humørfylt gjeng med god tone. De har 
fått god erfaring med A - fotball og står 
bedre rustet for neste sesong. 
Det har vært tungt for trenerapparatet 
med så tynn stall. For spillerne har dette 
også vært en prøvelse, de hadde fortjent 
bedre. Med en større stall er vi overbevist 
om at laget kunne kjempet om opprykk. 

Takk for et kjempefint år gutter ! 

Takk også til Per Grensbråthen som har et 
brennende engasjement for Skiold, og 
som fikk oss til å ta jobben ! 

Vi håper Skiold tar vare på unggutta, og 
gir gutta som har Skiold i sitt hjerte et godt 
tilbud fremover. Det er vi overbevist om at 
Skiold som klubb vil tjene på. 

Grunnen til å kjøpe OSRAM er lang levetid, 
tillegg til topp kvalitetl 

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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Litt av hvert som har skjedd på Skioldhytta 
21. mars Påskemoro på 
Ski old hytta. 

I år skulle vi lage til noe 
Langfredagen, og inne på skauen ved 
Skioldhytta. 
Været ble litt mot oss da det kom 40- 
50 cm snø på ett døgn.Arild Knudsen 
og Terje Ask Olsen hadde litt av et 
basketak med snøen for å få inn nok 

varer denne søndagen. 
Inne på hytta ble det fullt hus, Arild 
Moe og Rune Jahnsen spilte og sang 
, og et 40-talls gjeste koste seg veldig 
denne dagen. 
Viser og Quiz, og mat og drikke. Det 
ble en fantastisk stemningsfylt dag, 
håper gutta kan stille neste påske 
også de er så flinke de gutta der. 
Takk til alle som kom 

Dagen etter, påskeaften, ble den mest 
fantastiske ski-føre-dag man kan 
tenke seg .... 

Fremførte skuespillergruppen 
matiske selskab stykket 
Handelsmenn, dagdrivere o 
kjerringer. Det lystige skues 
går i en liten bygd omkring 
Landhandleren er bygdas 
Man fikk møte eieren, den b1 
Jensine og hennes føyelige ekt; 
mann. To dagdrivere sitter utenfor 
butikken og drikker øl og det dukker 
opp både sladrekjerringer, en selger 
undertøy, smed, prest og en post 
mann som alle har sine oppfatning 
av livet og tilværelsen. 

20. juni Midtsommerjam. på 
Skioldhytta. 

46 betalende inne på Skioldhytta fre 
dag. 
Jada. Selvsagt ville vi gjerne at flere 
skulle delt dette med oss. 
Men vi er aldeles ikke skuffet av den 
grunn, og bare sett av fredagen i St 
Hans-helgen igjen neste sommer ... !! 
Det er strålende å se 75 mennesker 
som storkoser seg inne på skauen på 
en slik fin kveld. Både store og små. 
Wilma på 3 år var litt trøtt da hun trila 
hjemover i ni-tida .... 
Med på scenen kom etterhvert: 
- Silje på 11 år med vakker sang. 
- Jens Fredriksen bidrar sterkt med 

nye···0Takamine..gij, 
Kleiva. Veldig moro Tom:Erik, 
- Jørgen Stake scene-debuterte bak 
trommene. Sammen med pappan 
sin, og Dog & Beggar Band. Rocke 
trommis med oss gamlegutta ... Tøfft 
Jørgen. 
Siste lyden i anlegget stilner 00:30, i 
følge nabohytta. En veldig hyggelig 
mann som sier; "Så lenge det ikke 
blir hver helg, så er det helt suve 
rent" ... 
Takk til hver og en av Dere som kom 
innover. Det er jo Dere som liksom er 
kjernen i dette da ... Vi er ydmyke for 
at Dere dukker opp .. !! Hver gang. 

Kleiva Strengelag, og med 
mu~Jl<anter i Dog & Beggar Band. Det 
ermye som skal rigges, og funke. 
Takk til Skiold-guttene som handler .I""' 
inn, rigger til, stiller opp, og rydder ', 
opp. Arild Knutsen er en kanon-kar i 
så måte. 
Dere øser av Deres glede for å la 
ALLE ha mulighet til å oppleve 
Skioldhytta og områdene rundt, i all 
sin prakt. 
Men de er alikevel krystallklare; KOM 
IGJEN NESTE ÅR OGSÅ..!!! 

26 Idrettsglede i 98 år 8 0 

avisen - høst 2008 



Blaa Aften 30 august 
Idet solen takker pent for seg over Stegla, 
spilte bandene opp til dans på Skioldhytta 

Lukten av grillmat akkompagnert med 
lyden av gamle slagere fylte skogen rundt 
Skioldhytta på Konnerud lørdag 30.8.08. 
Et yrende folkeliv i alle aldre bidro til å 
gjøre Blaa aften til en utrolig hyggelig fri 
luftskonsert for alle som hadde tatt turen 
denne dagen .. For andre året på rad 
arrangerte vi Blaa Aften. Årets band som 
spilte var Dog & Beggar Band, Kleiva 
Strengelag og The Shakin Nights Cats. 
Denne særdeles hyggelige konserten er 
kommet for å bli. 

Takk til ALLE som kom innover og gjorde 
kvelden fullkommen. Skiold er også strå 
lende fornøyde. 
* Takk til Værgudene 

* Takk til Gjestende publikum, og for alle 
positive tilbakemeldinger ... 
* Takk til Idar Floor for fantastiske bilder. 
* Takk til Arve "Trommis" som fikser det 
meste ... 
* Takk til Ole Bjørn for herlig torsdagsrig 
ging ... 
* Takk til Jann Bordevik, for godt lys 
både sent og tidlig ... 
* Takk til Ernst "Lydmann" for suverent 
lydbilde og rigging .... 
* Takk til Musikkvenner i Dog & Beggar 
Band, Kleiva Strengelag og Shakin Night 
Cats .... 
En strålende kveld er over, og skal vel 
gjentas siden, eller hva .... ? 

Neste "Blaa Aften". I 2009 .... blir lørdag 
29. august. Kryss av i boka di allerede ..... 

Det ble fullt på danseplassen etterhvert 

Du skal vel på Skioldhytta l vinter 
Ta med venner og familie en tur inn til denne perlen vi har inne på Konnerudskogen. 
Det er et yrende folkeliv der i helgene, og hytta har aldri vært så godt besøkt som 
denne høsten. Norges beste vafler og kakao, som en dame sa en helg .... hun hadde 
besøkt nesten alle turisthyttene i sør Norge, men ikke fått så god kakao som på 
Skioldhytta. Det er ingen grunn til å sitte hjemme, ta dere en på hytta vår. 

Det blir skirenn på Skioldhytta i år også. 
Følg med på www.skiold.net 

11 VEJ,KOMMEN m EN 
ANDERLEDES HANDLEOPPLEVELSE 11 

Se våre annonser på wwwJagerbulikk.no onsdager og fredager 
Annonse i DT hver fredag 

Krokstadelva - tlf. 32 23 10 80 
Åpent 10 - 20 (18) . 
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Naprapatlandslaget 
Her er en liten presentasjon av noen våre 
gode naboer i Marienlystbygget. Mannen 
på bildet heter Thorbjørn Sola og driver 
klinikken Naprapatlandslaget i annen eta 
sje ved siden av Skioldhuset. Mange 
Skioldmedlemmer har vært å besøkt 

Thorbjørn og få rettet på rygg, nakke, 
skuldre, knær, hodepine, betennelser 
eller hva det måtte være. Dessuten får 
Skioldmedlemmer avslag på sin behand 
ling hos Thorbjørn. (se annonse i bladet) 

Mange har blitt sine plager hos Thorbjørn 

Briani selskapsmat 
Skioldavisen har også vært på besøk hos 
Briani selskapsmat som ligger i bygget rett 
ovenfor Drammenshallen (idrettens hus). 
Her har de akkurat utvidet sine lokaler og 
er nå i topp moderne lokaler fordelt på ca 
200 kvadratmeter. Siden oppstarten i 1990 
har de opparbeidet seg gode relasjoner 
med cateringvirksomhet. Og leverer mat til 
enhver anledning, som de kan kjøre til dør 
med. Daglig leder Tom Lønning forteller at 
de er 5 topp utdannet kokker som tilbere 
der maten. Og at det er leveranser som 
overtidsmat, konfirmasjoner, bryllupper 
lunsjbord, festligheter og julebord som er 
den største kundekretsen. Her er det mat 
for enhver smak. 

• Rundstykker 
• Lunsj/koldtbordtallerken 
• Koldtbord 
• Spekemat 
• Selskapssnitter 
• Snitter 
• Canapeer 
• Fingermat 
• Tapasbuffet 
• Gryteretter 
• Småretter 
• Pasta 
• Forretter 
• Kaker 
• Julemat 
• Bryllupskaker 
• Hovedretter 
• Supper 
• Desserter En av kokkene Leonard Gerald 

Kongresspartner 
KongressPartner AS organiserer alt fra 
mindre kurs til større kongresser og vi kan 
tilby et unikt og bredt konsept, står det på 
nettsiden www.kongresspartner.no. De 
arrangerer mye for helsesektoren i Norge, 
men vurderer gjerne oppdrag innen andre 
bransjer, sier daglig leder Christin Foss. 

Hun forteller videre at de legger stor vekt 
på kvalitet når de arrangerer en kongress. 
En suksessfull kongress er vårt mål, både 
oppdragsgivere, deltakere og foredrags 
holdere skal føle suksess, sier hun. "Vi 
har nært samarbeid med oppdragsgiverne 
og deltar i planlegging helt fra starten av 
slik at vi får tatt hensyn til helheten fra før 
ste stund. Helt fra brainstorming vedrø- 

rende tema og foredragsholdere, til det 
økonomiske sluttoppgjør med hotellet''. 
Avslutningvis ber hun deg ta kontakt hvis 
du har behov for hjelp til å arrangere din 
planlagte kongress, enten i Norge eller ute 
i Europa! 

Se annonse nederst på siden t'°"' 

0:./. 

'~kongressPartner AS 
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@kongresspartner.no 

Bruk gjerne våre samarbeidspartnere. De er særdeles viktig for barna som 
skal få mulighet til å utfolde og utvikle seg både sportslig og sosialt. 
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Litt historikk fra 1982 
Juniorlaget fra 1982 
I rapporten står det at sesongen ikke 
har vært som forventet, mange spil 
lere har vært brukt på A-laget 
gjennom sesongen. Og derfor ikke 
har fått spilt juniorbandy så ofte som 
ønsket. 
Følgende spillere har akslet 
Skioldtrøya denne sesongen. 
Erik Normark, Lars Hilden, Lars 
Normann, Eirik Ekeberg, Jarle 
Mortensen, Ulf Erik Knudsen, Lars 0. 
Andersen, Rune Waitz, Dag Ebbe 
Helgerud, Terje Turnes, Geir Huseth, 
Tom Egil Johannessen, Henning 
Hansen, Tor Siem, Rolf Olsen, Roar 
Hagen, Bjørn Lindgren og Børre 
Nålby. Oppmann har vært Arild 
Knudsen og trener har vært Reidar 
~ussler 

Vaktgjeng i Drammenshallen 
Fra venstre: Kai Henning Ulvestad, 
Geir Forsberg, Peer Christensen, Pål 
Haugan og Paul Gunnar Zindel. 
Foto: Børre Ivar Lie 

I Drammenshallen har gutta blitt kjent 
med Electric Light Orchestra, Jetro 
Tull, Thin Lizzy - alle kjente navn 
innen popverdenen. Det er fremdeles 
dugnad det dreier seg om. Flere kon 
serter står i kø og venter i fremtiden. 
De rød-hvite inngår i Løbachs rydde 
gjeng og vaktstyrke 

Dette bildet er ikke fra1982. 
Noen som kjenner seg igjen på dette 
bildet som vi har fått oversendt fra 
bandyens gamle stortrener 
Erik Bjørløw Larsen. 
Tar vi ikke helt feil så er Sverre Erling 
Nilsen tilstede akkurat som nå i 2008. 
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SKIOLD BANDY 2007 - 2008 
Forrige sesong var det full aktivitet på isen 
på Marienlyst. Vi stilte 6 egne lag fra klub 
ben: 
småguttlag, -95, -96, -97, -00 og jentelag. 
Selv om det var mange lag, klarte alle og 
innordne seg så alle fikk plass på isen. 
Det ble vist stor smidighet når det gjeld 
bruken av isflaten fra alle trenere/ ledere. 
Noen lag klarte og få egne slipeansvarli 
ge, og de hjalp hverandre slik at det ble 
nyslipte skøyter til alle som ønsket det. 

Vi fikk avviklet våre to egne cuper. Skiold 
Drammen Bandy Cup og Marienlyst Cup. 
Dette med stor hjelp fra de som stiller og 
tar en dugnad både inne og ute. 

For 6.året på rad arrangerte vi bandysko 
le. Dette er en utrolig populær aktivitet 
blant de aller yngste bandy tilhengere. 
Disse fikk også delta med egne årslag i 
cupene våre. Her må også nevnes de eld 
ste bandy guttene som stilte hver lørdag 
med varm saft til ungene. Dette er bredde 
idrett på høyt nivå. Bandyskolen har også 
brukt hjelp fra de eldste årsklassene på 
isen som instruktører. Dette viser at sam 
arbeid skaper trivsel. Hadde også en "sli 
pegjeng" som stilte opp hver lørdag for at 
de yngste også skulle få gleden av nyslip 
te skøyter. 

Skiold ble også med på å bistå åpningen 
av Torgisen, noe som ble en særdeles våt, 
men artig opplevelse. 
Hadde også en flott nyttårsfeiring på sel 
veste nyttårsaften. Dette er en utrolig flott 
opplevelse for alle som tar turen ned på 
isen. Litt lek og moro før det hele avslut- 

tes med at alt lys blir slått av 
og det er bare fakler som lyser 
opp banen. Ungene går rundt 
på isen i fakkeltog til flott 
musikk. En stemningsfylt 
avslutning på ett år. 

Kommende sesong: 

Denne sesongen er det meldt 
opp lag i årsklassene -01 , -00, 
-99, -97, -96, 
småguttlag (dvs. 94 + 95). 

Dette er fordi vi har fått rekrut 
tert fra bandyskolen nye års 
klasser. Det er jo en gledelig 
utvikling i bandymiljøet. 

Vi skal i år igjen arrangere bandyskole for 
de mellom 5 -10 år. Og vi skal også avvik 
le våre to egne cuper, første allerede hel 
gen 15 -16 nov. Og Marienlyst cup vil 
være på våren som en avslutning av 
sesongen. 

Det jobbes hele tiden i kulissene for at 
bandymiljøet skal vokse og bli enda 
bedre. 

Fjorårets 96 lag 

Vil takke alle som så langt har vært med å 
bidra for at klubben Skiold kan ha ett 
aktivt 
bandy miljø på Marienlyst. 
Gå inn på www.skiold.net. Gå inn på 
Skiold bandy, link på venstre side for 
nyheter og alle lags oppsatte treningstider 
slik de nå foreligger. 

Marit Tune. 
På vegne av Skiold Bandy 

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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Det 
ALITET HELE VEIEN 

å kunne 
støtte 

idretten 
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Slemmestadvn. 67 - 3470 Slemmestad - Tlf.: 31 29 77 70 - Fax. 31 28 07 80 
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Ing. Rybergsgate 108 - 3007 Drammen - Tlf. 32 23 46 00 - Fax 32 23 46 46 



B 
PORTO BETALT 

VED 
INNLEVERINGEN 

ulebutikken 
Besøk interiøravdelingen, så får du 

den rette stemningen! 

MAXBO LIER v/Amtm.svingen 
(mot Lierkroa}, 3400 Lier. Tlf. 32 24 40 30 

Apent: man - fre 7-1 9, lør 9- 1 6 

VelkC))JTimen til vårt vaskeanlegg! 
Vi kan presentere det siste innen rask og skånsom bilvask 

Klifp ut eller ta kepi av ænre 

annonse og kjøp en gullvask til 1/2 pris 

GULLVASK 
1/2 pris 

Tilbudet gjelder ut 2008 

• Underspyling 
• Høytrykk 
• Varmvoks 
• Garantert ren bil 

t•liltS1•l1• Strøms,ø --------- GRØNLAND 13, 3045 DRAMMEN 
Strømsø vis å vis rutebilstasjonen og Lothe 
Telefon 32 83 43 63 



Rapport for Skiold Brandengen 2001 
Årets sesong startet vi med trening på 
onsdager i gymsalen på Brandengen 
skole. Det var glade og ivrige fotballspil 
lere som møtte opp. Vi varmet opp med 
"stiv heks" og "haien kommer", før vi gikk 
over til å trene ballkontroll og avsluttet 
med en kamp. Det var stor jubel for hvert 
et mål som ble scoret! 

I månedsskiftet april/mai ble treningene 
flyttet ned til Teggern. Herlig med frisk luft 
og et stort område å bevege seg på. Og 
det er jo ekstra kult når man får på seg 
ordentlige fotballsko! Her ble det trening i 
sol og regn. Til tider var det gjørmete barn 
som gikk hjem fra trening, men det var 
gøy for dem dette også. 

Før sommeren deltok vi i Skiold Cup i 
Drammenshallen. Resultatene visste kan 
skje ikke så mange seire, men det er jo 
~e å vinne, men å delta som betyr noe. 

Og jammen meg satt ikke barna igjen med 
mange gode minner etter cupen. Et av 
minnene var at Tonje Malin fikk bandasje 
på foten da skadet ankelen sin. Dette gjor 
de inntrykk, og det er vel den alvorligste 
skaden laget har hatt denne sesongen. 
Men det var stolte spillere som tok imot 
pokalen sin. 

Årets sesong blir avsluttet med pizza nede 
på Skiold-huset. Vi ser frem til en koselig 
kveld og gleder oss til neste sesong! 

Vi har en flott gjengJ 

Vi har spilt seriekamper denne sesongen 
også. Og vi ser stor progresjon fra våren Jan-Erik, Kenneth og Ane Berit 
og frem til siste kamp før sesongslutt. Vi 
har snudd tap til seier. Spillerne viser stor 
individuell fremgang og vi ser at de forstår 
hvordan de skal fungere som et lag. Og 
de har det gøy sammen 

Med vennlig hilsen 

I september deltok vi i Ros Cup og her så 
vi denne fremgangen veldig godt. Vi kom 
ut av cupen med bedre resultater og spil 
lerne fikk nok en flott pokal å sette på 
rommet sitt. 

æ!/ ERNST & YOUNG 
Revisjon - Skatt - Avgift 
Økonomisk Rådgivning 

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen 
Tlf: 32 83 88 90 

www.ey.no 

Visste du at: 
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