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Bandystyrets beretning 2008-09 
BANDYSTYRETS beretning. 
Sesongen 2008/2009. 

Styret i bandygruppa i Skiold har siden 
siste Årsmøte bestått av følgende; 
Marit Tune - Ravi Sunder - Anette Asheim 
- Geir Wessel - Rune Jahnsen. 
Herved berømmes styremedlemmene for 
et iherdig og vel utført arbeide før og 
under hele denne sesongen. Flere av de 
blir trolig med videre framover. Meget gle 
delig. 

Vi har denne seongen stilt lag og ledere i 
følgende klasser: 
2001,2x2000, 1999, 1997, 1996, 1995. 
Jentelaget vårt, ble sammen med Nordre 
Sande, tilDrammen Bandy før sesongen. 
I tillegg har vi altså for 7. året på rad, 
arrangert bandyskole på kunstisen på 
Marienlyst. Samtlige av overnevnte har 
egne lags-rapporter om sine aktiviteter. 

Dessuten har vi også avviklet cup-arran 
gement på Marienlyst-anlegget, både 
høst- og vår-.Skiold Drammen Bandy Cup 
i november, og Marienlyst Cup 1. mars. 
Marit Tune og Anette Asheim 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. 
Vi får mye skryt for våre arrangementer 
på Marienlyst. 
Disse cup-arrangementene skal foredles 
enda videre. 

Brukt- og ny-salg av bandyutstyr bør snart 
gjennomføres, før neste sesong. 
For vår leverandør SportMix, har cupene 
vært særdeles godt besøkt i telt og i for 
retningen. Vi ønsker de avtalene refor 
handlet, ved første mulighet. 

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

Geir Wessel har vært hovedansvarlig for 
sliping, innkjøp og utstyr, samt opplæring 
og rutiner i klubben, rundt dette. En. vi 
og god greie for bandygruppa. Kvali 
service er gjennomgående for sl" 
gen .... 

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 
enkelte i styret ønsker å fortsette. 

Rune Jahnsen har vært Skiold's represen 
tant i IBF, og som dommer i NBF. 

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. 
Og ikke minst når vi inviterer ALLE til 
bandy-avslutning. 
Snart er det is igjen, og da treffes vi på ~ 
Marienlyst. 

Skiold' s bandyskole 2008-09 
Rapport fra Skiold's Bandyskole 
2008/2009 

Så er enda en bandyskole unnagjort på 
Marienlyst Kunstis. 
Den 7. i rekken på kunstisanlegget. 
Samtlige unger i alderen 5-1 O 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 ... 

Slipe-gutta gjør en kjempejobb, og har 
hatt slipetilbud hver gang. 

Utlånsutstyr som hjelmer, skøyter, køller 
og baller, har vært flittig brukt også denne 
vinteren. Noe nødvendig nytt er innkjøpt... 

Voksne ledere er en avgjort suksessfaktor. 
Voksne ledere, sammen med yngre 
instruktører, er en uvurderlig ressurs for 
skøytegående unger på Marienlyst, og for 
en klubb som Skiold. 
Det er en stor oppgave og få tak i nok folk 
i riktig alder og med god bakgrunn, for å 
gjennomføre slik vi ønsker. En takk til 
både de som stiller opp,og til de som har 
valgt å trappe noe ned. 
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. De betales etter inn 
sats, og herved en stor Takk til alle. 

Bandyskolen er den aller viktigste aktivite 
ten, til rekruttering av nye spillere, og ikke 

lvering av foreldre som akti 
vitetsledere og trenere. Ikke bare til 
Skiold, men til hele bandymiljøet i byen. 

Denne 7. sesongen på Kunst-isen har 
igjen vært en fin opplevelse. 
• Takk til banemannskaper og kommunen. 
·Takktil "Onsdagsgjengen" for varm sah 
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 

..::/ 

~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 88 
E-post: christin@kongresspartner.no 
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Rapport for Skiold bandy 2001 
Skiold bandy 2001 
Det var en ivrig gjeng med gutter som tok 
fatt på sin første bandy sesongen. Skøyte 
ferdigheten var varierende, men alle har 
hatt stor fremgang i løpet av sesongen. 
Laget har hatt en stamme på 12-13 spil 
lere, de fleste fra fotball laget til Skiold, 
men med solid støtte fra Eliot, Håkon og 
Even som spiller for andre fotballklubber. 
Flere av gutta har også vært iverige delta 
kere på Skiold sin Bandyskole i flere år. 
Stemningen i laget har vært kjempebra 
hele sesongen, og det må vi få lov til å 
takke alle spillerne og foreldrene for. 
I tillegg til å spille seriekamper, deltok 
laget i hele 5 cuper! I serien spilte de stort 
sett mot spillere som var et år eldre enn 
seg. Noen ganger føltes dette litt urettfer 
dig, men gutta kjempet alltid like hardt. 

Selv om de ofte måtte gå av banen med 
tap, så ble tapet fort glemt. Det viktigste 
var nok å delta, ikke å vinne, selv om det 
selvfølgelig var ekstra gøy å vinne kam 
pen. I cupene møtte gutta spill 
samme alder og da gjorde d 
bra. De gikk da seirende ut 
oppgjørene. Den viktigste s 
skje mot et jentelag fra Sol 
for gutta' s selvtillit. J 
I løpet av sesongen hadde 
treningskamp mot DBK. Dette 
opplevelse for alle gutta. DBK ha 
en kjempe fin ramme rundt kamp 
var innmarsj med musikk, spiller 
flagg og defilerte foran alle tilsk 
Selv om det var mer en 10 min 
kvelden, så var det ingen som 
kulden. I pausen fikk gutta ball 

av arrangørene! Det er bare å takke DBK 
gjengen for et glimrende arrangement. 

- " - - ' •·· en ny sesong. Vi 
lyst til å være 

har blitt en 

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) 

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 

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

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

www.ey.no 

Du skal vel besøke Skioldhytta snart! 

Visste du at: 
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Rapport for Skiold tigre 2000 
TRENINGENE: 
Treningene er og blir den viktigste utvik 
lingsarenaen for våre gutter. Vi har også i 
år hatt treninger på lørdager fra 11.45 til 
13.15. Det har vært et meget stabilt opp 
møte, tilnærmet fulltallig hver gang. (12 
stk.). Fokuset på treningene har vært 
utvikling av basisferdigheter med kølle/ball 
og skøyter, i tillegg til spill med to lag på 
liten eller stor bane. Alle våre spillere har 
hatt stor fremgang i løpet av sesongen. - 
Mange av våre gutter har vært mye på 
isen også utenom fellestreningene, ivrig 
opptatt med bandy. 

SERIEKAMPER: 
Vi har deltatt i kretsens seriesystem for 
2000-lag, og fått være med på mange 
gøyale kamper. Det har blitt mange store 
seire, og noen jevne/tøffe kamper mot 
SSK og MIF. 

CUPER: 
Gjennom hele sesongen har vi fått delta 
på mange flotte cuper. Det er alltid gøy å 
møte lag utenfor egen krets. Gutta har 
lagt for dagen en utrolig innsats og vist 
oss glitrende spill. 

SPILLERNE: 
En påstand; "De som har det gøy, kom 
mer tilbake." - Det stabile og høye frem 
møtet ved treninger og kamper, sier oss at 
både gutta og pårørende opplever trivsel. 
- Kanskje kan vi greie å beholde denne 
fine gjengen i lang tid fremover? Det er 
med stor glede vi observerer det gode 
samholdet og kameratskapet blant gutta. 
Det er tydelig at de setter pris på hveran 
dre. 

PÅRØRENDE: 
For oss trenere er det en glede å få opple 
ve en pårørendegruppe som er så enga 
sjert og stabil. -Det er gull verdt for gutta 
at dere støtter opp om hele laget under 
både treninger og kamper. 

TIL SLUTT: 
Det har vært en fantastisk vinter med 
bandy for oss på Skiold Tigre - 2000. Det 
er på sin plass å takke ledelsen i Skiold 
bandy for den fantastiske jobben som er 
gjort gjennom hele vinteren. Vi tar av oss 
hjelmen for dere! Samtidig gleder vi oss til 
neste høst/vinter, med nye dager på 
bandy isen. - Sesongen avrundes med en 
velfortjent avslutning på Skioldhytta. 

Rapport for Skiold tøvet 2000 
Skiold Løver har i sesongen 2008/2009 
bestått av 11 spillere: 
Ola Grønn, Ola Aakermann, Albert Aron 
Dalberg, Morten Gran-Henriksen, Oskar 
Jørgensen Huus, Herman Jørgensen 
Huus, Jens Andreas N. Onshuus, Jens 
Rødland, Gard Filipp D. Løkka, Christer 
Nilsen og Jo Sander Utgaard. 
Vi har hatt felles treninger sammen med 
Skiold Tigere lørdags formiddag på 
Marienlysts supre isflate. Vi har deltatt på 
hele 5 bandycuper, 2 på Marienlyst, samt 
på Vassenga, Røa og Ørenbanen. I tillegg 
har vi spilt 4 seriekamper, og møtt opp på 
ytterligere 1 hvor det andre laget ikke 
møtte, men hvor vi derimot fikk en fin eks 
tra treningsøkt. Jon Olav og Christian har 
fungert som trenere/lagledere, mens Finn 
Grønn har vært sweeper/oppmann. I til 
legg har Tone Jørgensen fungert i uvur 
derlig rolle som intendant. Kjetil 
Jørgensen og Ståle Brandsrud har vært 
de profesjonelle trenerne for Skiold 2000, 
og har fungert som hovedtrenere, også for 
Skiold Løver på fellestreningene. 
Skiold har lagt alt til rette for oss, og Ravi 
Sunder har sørget for å melde oss på 
samtlige kamper og cuper og holdt oss 
løpende oppdatert på forandringer i kamp- 

oppsett gjennom en hektisk sesong. 
Foreldrene har vært flinke til å møte opp 
både på trening og kamper, og vi har 
gjennom sesongen blitt en fin gruppe, 
både voksne og barn. Ferdighetsmessig 
har gutta gjennom sesongen blitt stadig 
bedre på skøyter, og forståelsen for sam 
handling på isen har økt for hver trenings 
økt og kamp. 
Vi har stilt i Skiaids stolte røde drakter 
gjennom hele sesongen, og har nå kom 
plett draktsett av nyeste versjon, i tillegg til 
gule overtrekksdrakter. Vi ble også tildelt 
nytt keeperutstyr 
mot slutten 
sesongen. Ravi 
ordner det meste. 

Disse gutta har vært dyktige bandyspillere 
på Skiold 2000 Tigre i 2008/2009: 

Ashok Sunder., Martin Brandsrud, 
Benjamin Reagan, Peder Bakkeli, 
Krister R Jensen, Abel Tjomsland, 
Alexander Skårnes, Oscar Jensen, 
Marcus Palmberg, Daniel Jørgensen, 
Erik Skistad, Mathias Moldjord. 

Mvh. 
Ståle Brandsrud og Kjetil Jørgensen 
Trenere. 

Vi synes vi er en 
fin gjeng, og alle 
voksne i støtteap 
paratet er klare til 
å trå til også neste 
sesong. 

et bilde av en glad 
tatt etter siste kamp på 

lan Aakermann og Jon Olav 
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Rapport for Skiold bandy 
Lag: 
Det var veldig mange som meldte sin 
interesse for å spille bandy utover 
sesongen slik at det var veldig bra opp 
møtte på alle kampene. Ble litt lite 
spilletid på guttene, men det var ingen 
sure miner. 

Til neste år så foreslår vi at vi melder på 
to lag slik at vi unngår å ha 
5-6 innbyttere på hver kamp. 

Treninger: 
Det var godt oppmøte på alle treningene 
selv om de var lagt litt sent på kvelden. 
Det er et ønske fra oss om å få tidligere 
treningstidspunkt for neste år. 

Cuper: 
Vi var med på tre cuper i løpet avsesong 
en (Skiold cupen, Røa cupen og 
~arienlyst Cupen) 

Klubben: 
Vi var veldig fornøy 
se vi fikk (og får) n' 
noen spørsmål og 
ning. 

sesongen er: 
Brage Hveding Ersdal, Kris 
Eirik Lundbekk, Emil Horge 
Mathias Kittilsen Tafjord, Wi 
Birkeland, Jonas Brandt, H 
Jonas Berggren, Nicolai 
Preben Olsen og Noah l;j 
Øyvind Elstrøm har væ~la 
Per - Erik Olsen har væra 

PricEiw,;terh<)W,e(;o,:io,er5 er verdens 
største nettverk av advokater 
og leverer et bredt spekter 

Med over 1100 
l,Anfr,enr er vi i 

landets ledende leverandører av ti,:,n,:,s:tPr 
innen revisjon og 

www.pwc.no 

*connectedthinking 

Visste du at: 
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"Honnør-prisen 2009" 
Tildeles "Saftgjengen": 

Harr't Hansen 
J onn Johansen 
Tore Jahnsen 
Arild Knudsen 

Reidar SchUssler 
Finn Hansen 

Dere er en høyt verdsatt ressurs for hundrevis av unger 
og voksne på Marienlyst. 

Og nå gjennom 7 vintere med bandyskole og andre arrangementer 
på og rundt isen. 

Dere gir oss trygghet, tradisjon og omsorg, som vi er stolte over igjen og kunne dele 
med endre vi møter i idretten. 

Bandyskolen kunne aldri blitt det samme uten Deres herlige innsats og offervilje for 
klubben og for ungene. 

En stor takk fra store og små Bandyfolk i Skiold. 
Og takk for safta .... 

Rune Jahnsen 
Leder av Bandygruppa 
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"fra Borgar Nygård's 
Minnefond" 

Begrunnelse: 
Anwar er en særdeles god ambassadør for klubben Skiold. 

Både sommer og vinter. Han er" Fair Play" spiller. 
I bandy, både som smågutt spiller, 
dommer og bandyskole instruktør. 

Og som fotballspiller for 95 laget og by-lagsspiller. 
Beløpets størrelse, skal gjenspeile bandy-styrets ønske om at 

Anvar, skal kunne delta ved sommerbandyskole 
og/ eller fornyelse av sitt bandyutstyr. 

Kr. 3.000,- fra Borgar Nygaard's Minnefond, 
tildeles Anwar Dvas. Union Scene 31.03.2009 

Rune Jahnsen 
Leder av Bandygruppa 
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Rapport for Skiold 1997 
En kort og hektisk bandysesong er over, til 
glede og lettelse for noen, til skuffelse for 
andre. Vi på 97-laget har gjennomført en 
sesong som vi sportslig sett må se på 
som relativt skuffende. Vi har i de tidligere 
år, stort sett tapt og vunnet like mye, men 
i år har tapene vært flere enn seierne. 
Hva dette kommer av er ikke lett å for 
klare, men noe av årsaken er nok en noe 
for liten stall. Flere av gutta har andre fri 
tidsaktiviteter i tillegg, noe som gjør at alle 
ikke kan være med til enhver tid. Stallen 
er noe vi må jobbe med før neste sesong, 
vi kunne nok trenge nok et par spillere til. 
Vi har i løpet av vinteren deltatt i kretsseri 
en, med ukentlige kamper, våre egne 2 
cuper, samt DBK cup og Røa cup. Selv 

om det har vært langt mellom seirene, har 
gutta stort sett i hver kamp gjort sitt beste, 
og mer kan ikke vi som 
trenere/lagledere/foreldre forlange. Vi har 
også kjørt treninger 2 ganger i uka, sam 
men med 96-laget når dette har vært hen 
siktsmessig. Uten et samarbeide mellom 
disse to gruppene, tror jeg klubben hadde 
hatt store problemer med å stille lag i 
begge klasser. Flere av våre gutter har 
også hospitert/hjulpet til på 96 laget i 
av sesongen. 
Mot neste sesong må målet være at 
beholder alle årets spillere, samt gjør et 
forsøk på å få med et par til. Vi vil også 
neste år være avhengig å samarbeide 
med de eldre lagene, slik at vi kan ivareta 

alle spillernes utvikling på sitt eget nivå. 
De som har vært med i år: Andreas 
Herikstad, Andreas Dahl, Andreas 
Johannesen, Vetle Wessel, Sinai Partab, 
Oliver Lapidus Gundersen, Adrian 
Adamski, Carsten Bing, Martin Ask Olsen, 
Joakim Grothaug og Jai Sunder. 
En spesiell takk til trener Trond Moen som 

og kamp i all slags vær, 
egne unger på laget J 

sen(lagleder) 

Vi kan presentere det siste innen rask og skånsom bilvask 
KUw ut eller ta kepi av ænne 
annonse og kj'2p en gullvask til 1/2 pris 

Tilbudet gjelder ut 21 /6-09 

- v11uc1.::,py1111 

• Høytrykk 
• Varmvoks 
• Garantert ren bil 

k•tiliSC•11• Strømsø -------- GRØNLAND 13, 3045 DRAMMEN 
Strømsø vis a vis rutebilstasjonen og Lothe 
Telefon 32 83 43 63 

• 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 bandy 1996 
Nå er en hektisk med morsom bandyse 
song ferdig. Bandy er skikkelig gøy, og til 
tider har det også vært skikkelig kaldt. 

Vi har vært 8 supre gutter som har spilt 
bandy i sesongen 2008/2009. Henrik 
Holo har vært vår selvskrevne keeper og 
har gjort en flott jobb både på vårt lag og 
på 95-laget til Skiold. Fritjof Høvik, Eirik 
Ruud har også gjort en flott jobb for oss 
og 95-laget, dessverre bristet Eirik et rib 
bein tidlig i sesongen og vi savnet ham i 
mange av våre kamper. Morten Tune og 
Daniel Gjesteby har ryddet flott opp i for 
svaret mens Matias Ask Olsen og Fredrik 
Hope Knutsen har jobbet hardt og godt litt 
mer på midten og sidene. Mathias Albin 
Nebell har vokst stort som spiss og "cor 
nerskytter" dette året. 

Det som har vært gjennomgående i hele 
~songen er at når alle gutta tro til og gikk 

• .J skøyter, klarte vi å slå mange av de 

andre lagene vi møtte. Spesielt var dette 
tydelig i de cup-ene vi var med i. Vi var 
med i Røa-cup, hvor vi tok en flott 4. 
plass. I DBK-cup gikk det ennå bedre og 
vi ble nummer 3. Vi var også med i 
Snarøya-cup og Marienlyst-cup, men der 
klarte vi dessverre ikke å nå sluttspillet. 

Vi har både vunnet og tapt i serien, og 
den største prestasjonen var når vi slo SIF 
7-4 på Marienlyst. 

Når vi bare er 8 gutter og en er ute med 
skade blir dette i minste laget når vi spiller 
7-er, men heldigvis har vi mange flotte 
gutter også på 97 laget som vi har fått 
låne. Stor takk til Andreas Dahl, Vetle 
Wessel som er de som har vært med 
mest. Joachim Grothaug fra -97 laget, 
Anwar Dvas fra småguttlaget og Ingrid 
Hageby Johnsen har også bidratt m 
hjelp. 

Trenere for laget har vært Torbjørn Ruud 
og Olav Gjesteby, med sistnevnte som en 
myndig kar på siden som stadig ba gutta 
om å "gå på skøyter!!!!". 

Når gutta går på skøyter og står på hele 
tiden, svulmer et oppmannshjerte stolt. 

Takk for en flott sesong - neste år er det 
11 'er - det blir gøy. 

Kjersti Fagerholt 
Lagleder 

Vi trenger vakter til Skioldhytta 
Kunne dere tenke dere en vakt på Ski old hytta hva med å reise opp på lørdag ta med litt god mat og 
overnatte på hytta. Deretter å ha hytta åpen for servering mellom 11.00 - 15.00.på søndag. Alt dere skal 
selge står ferdig inne på hytta. En særdeles fin tur og opplevelse for både barn og foreldre. 

Trenger dere noe mer informasjon ring gjerne Terje Ask Olsen 92 83 98 77 
Nye vaktlister for høsten og vinteren blir satt opp i juni. 

Visste du at: 
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Rapport for Skiold småguttlag 
Lagsrapport for bandy sesongen 08/09 fra 
SKIOLD Smågutt av Anders 

Det første som skjedde i Sesongen for 
småguttelaget var Kosa Cup. Her gikk 
gutta overraskende videre til mellomspil 
let og endte opp i en jevn spilt kvartfinale. 
Etter dette har sesongen gått slag i slag, 
vi har trent på tirsdager, torsdager, og 
søndager på en fantastisk isflate. Gruppen 
til småguttelaget laget har bestått av 15 
spillere, samt at flere har hospitert fra 96 
laget. 

Småguttelaget har hatt kapteinen på 
Drammen Bandy Pær Engstrøm som tre 
ner, motivator i år. Takk til ham for mange 
flotte treninger og innspill! Takker også 
Geir Moserud for å ha slipt mange par 
med skøyter på en glimrende måte. 

Vi har deltatt på 2 cuper og det har resul 
tert i et sluttspill, og en finale. Vi gikk helt 
opp til finalen i egen Cup på Marienlyst. 
Der ble det et knepent tap mot et sterkt 
Mjøndalen lag. Ellers kvalifiserte gutta seg 
til sluttspillet i NM, gjennom å vinne NM 
pulja .. Vi røyk til slutt ut mot Hauger 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 en represen 
tant på kretslaget : SONDRE LIND. 

Flere av spillerne i denne gruppen har 
bidratt som instruktører på årets bandy 
skole og vært aktive på å dømme mange 
kamper for mindreårige. Det ser ut til at 
det kan være et par tre nye ildsjeler av 
kaliber Rune Jansen og Sverre Erling 
blant disse. Det trenger vi!! 

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

Eirik, Mats, Birk Sander, Fridtjof, Sondre, 
Robin, Peter, Carl'rn, Mats'rn, Arno, Syver, 
Michael, Mikael, Henrik H, Jomar. 

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. 

Hilsen Pær, Annette, Geir M, Geir G. og 
Anders 

Visste du at: 

- at Norges ambassadør i Etiopia er en ekte Skioldgutt og heter Jens Petter Kjemperud 
- og at i Skioldavisen til høsten kommer en fyldig reportasje om Jens Petter' s arbeid i Afrika 
- at mange idrettsledere i Skiold gjør en fantastisk god jobb for byens barn og ungdom 
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Be alle som har et hjerte for Skiold 
om følgende tjeneste! 
Fra 1. mars kan alle som spiller registrert 
på et av Norsk Tipping sine spill, velge et 
idrettslag eller en forening som skal få 5 
prosent av spilleinnsatsen din - den 
såkalte GRASROTANDELEN. 
Vi oppfordrer deg til å registrere Skiold 
som mottaker av din andel. Ved å gjøre 
dette sikrer du at Skiold blir støttet hver 
gang du spiller - selvfølgelig uten at 
det går på bekostning av din inn 
sats eller evt. premie. (Grasrotandelen 
gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, 
bortsett fra Flax og Extra.) 

Vi i styret vil sørge for at disse midlene 
går uavkortet tilbake til klubbens medlem 
mer. 
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ord 
ningen allerede i dag, og du gjør det på 
en enkel måte: Be kommisjonæren at du 
vil knytte din andel opp til Ski og 
Ballklubben Skiold, alt du trenger da, er å 
fortelle kommisjonæren organisasjons 
nummeret til Skiold og det er: 983885144. 
Da ordner kommisjonæren resten. 

Org.nr. 

Hva skjer ved 

Skioldhytta 
Skuespill ''Nilsebusetra'' 
Søndag 7.6 Skuespill utendørs ved Skioldhytta igjen. Skoger Historielag spiller 
år "Nilsebusetra" .... Kl. 13.00 
Rune spiller hyggemusikk før- og etter- spelet. ... ! 

Handlingen forgår på Nilsebusetra sommeren 1950. Det går mot slutten på seterdriften i 
Norge. Ungdommen satser på utdannelse og er ikke interessert i å være på setra. Det er 
derfor den godt voksne generasjonen som fremdeles holder på de gamle tradisjoner. 

Imidlertid er en ny tid på vei og en representant for denne dukker opp på setra. Dog uten å 
imponere den eldre garde vesentlig. 
~ 

,urismen har så smått begynt igjen etter krigen og Nilsebusetra får besøk av fotturister. 
Det å gå på tur, kun for turens skyld, er imidlertid noe nytt. 

Det er 5 år siden freden kom. Det viser seg imidlertid at krigen og dens opplevelser frem 
deles sitter dypt i folk. Særlig for de som opplevde krigen på ubehagelig nært hold. At det 
er gått 5 år føles, for enkelte, som et lite "jubileum". Noen føler det nødvendig å "gå tilba 
ke" for å føle litt på minnene og for å treffe noen av de personene som er knyttet til disse. 

Blaa aften 
Lørdag 29.8 Det er denne datoen som planlegges med, hva "Blaa Aften 2009" angår. Holder du også av datoen .... ?? 
Denne aften må dere ikke gå glipp av! 

Trenger dere mer informasjon: Følg med på www.dbb.se - www.skiold.net - www.blaaften.com 

Vi fortsetter suksessen, ta med deg noen gode venner 

6 . n-vår2009 • avise Idrettsglede i 99 år Il 



B 
PORTO BETALT 

VED 
INNLEVERINGEN 

P.P. 

~ 
<Yl! 

NORGEINOAEG 

®TOYOTA 
KVALITET HELE VEIEN 

Det gleder 
oss å kunne 

støtte id retten 

Slemmestadvn. 67 - 3470 Slemmestad - Tlf.: 31 29 77 70 - Fax. 31 28 07 80 

Ing. Rybergsgate 108 - 3007 Drammen - Tlf. 32 23 46 00 - Fax 32 23 46 46 


