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Fotballskolen 2011 
Årets fotball skolen startet opp mandag 29. august på Marienlyst kunstgress. 
41 barn fra 1. klassene på Brandengen, Danvik og Fjell skole møtte opp første mandagen. 
Vi fortsatte med treninger for barna mandager kl. 1800-1900 på kunstgressbanen. 
Det ble en liten pause i forbindelse med høstferien. 
Mandag 17. oktober var det avslutning av fotballskolen på Gamle gress, navnopprop, kamper, 
utdeling av premier til alle deltagerne, pizza og brus. 
En herlig kveld på ærverdige GAMLE GRESS som avslutning av årets fotballskole! 
Totalt har det vært 48 barn innom vår fotballskole denne høsten. 
Barna deles etter hvert inn i 3 grupper, en gruppe for jentene, en gruppe med barna fra Fjell 
og Brandengen skole og en gruppe med barn fra Danvik skole. Disse gruppene får om en tid 
treninger inne i en av byens gymsaler . 
Vi har fått på plass trenere og lagledere for jente - laget og Danvik - laget. 
Så dere som er foreldre til barn på Fjell og Brandengen, 
meld dere til tjeneste så barna får et tilbud. 
Vi er avhengig av at noen foreldre stiller opp og tar ansvar. 
Vi gleder oss til å se alle barn og foreldre på treninger og etter hvert kamper utover våren. 

r4;Jvh 
.Jaglig leder Morten Backe 
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Jentene i Skiold 2004 
2004- jentene har hatt stort oppmøte på 
treninger, kamper og i cuper. 
Fremgangen har vært stor og laget har 
vunnet solid både i kamper og i 
cuper.De er en flott gjeng med godt 
samhold og godt humør. Vi har hatt 
overnatting på Skiold hytta med aktiviter 
og kiosk salg. Det var en stor suksess! 
Foreldregruppa har også stilt veldig bra 
opp og vi har hatt en stor heiagjeng på 
sidelinjen! Vi gleder oss til fortsettelsen! 

Bak fra venstre: Emma,Mina,Sarah,Skiolly,Hedvig 
S,Vilja og Lotte. 
Foran fra venstre: Lotte -Celine,Mathea H-E,Hedvig H, 
Kristina og liggende foran Mathea. 

Jentene i Skiold 2002 
Allerede dagen etter at jeg sendte en lapp ut til jentene på 3.trinn Danvik skole om å spille 
fotball i Skiold, stod 15 superivrige jenter på Marienlyst kunstgress!! 
I dag, et halvt år siden 1ste trening er vi 14 fotballjenter og laget vårt er Skiold Super. 
Stemningen er alltid knall på treningene og det virker som ingen får nok fotballtrening , så 
vi startet uorganisert løkketrening for de som ville, i tillegg til den faste torsdags-treninga. 
Dessuten deltok halve laget på 4girsl2s fotballskole i august. Det er kjempegøy å se hvilken 
enorm læringskurve de har hatt på så kort tid!! Supert forsvarsspill og ikke minst en utrolig 
fighter-innstilling er noen av våre aller sterkeste sider. 
Etter 3 spilte serierunder med to kamper hver gang, står vi med null seire, men en uavgjort 
og noen mål har vi klart. 5 på banen og 9 innbyttere som kontinuerlig spør om å få komme 
innpå, sier oss at vi kanskje må stille med to lag neste sesong?! Super Skiold og Skiold 
Superduper var med på DBK-cup i september. Ingen seire der heller, men det er skikkelig gøy 
å spille kamper, og jentene er nå veldig sultne på en seier. Det er vi helt sikker på at kommer , 
nær framtid!! Vi gleder oss!!! PS. Lørdag 5.nov. skal Skiold Super-jentene på inspirasjonstur 
for å se dame-Cupfinalen mellom Røa og Stabæk! Det blir kult. Hilsen tren-Inger Grimm og 
lagleder Ann-Kristin Amundsen 

På bilde fra DBK-cup: 
Bakerst fra venstre: Nathalie 
Kabesha, Emma Tronsen, 
Linn Loraas, Nora-Noel 
Hansen 
Rad 2: Tina Mathea 
Skramstad, Vilja Amundsen, 
Sunniva Stensland, Hannah 
Brevik, Cornelia Nordgård, 
Mathilde Maria Westrum 
Foran: Helene Lie Sæten, Oda 
Sellen Haflan 
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Jenter 1999-2000 
Skio/d Puma - full fart på banen 

Det er innsats og spilleglede på banen 
når Skiold Puma-jentene er i sving. 
Laget består av jenter født 1999 og 
2000, og har i år vært 15, 16 spillere. 

Etter sin andre sesong som aktivt lag kan Pumaene notere seg for en aktiv sesong, med delta 
gelse i både serie og flere cuper. 

• Vi må være ærlige å si at det nok ble en god del flere i mot enn vi klarte å score denne 
sesongen, sier Lene Lothe, lagleder i år. 

• Men om vi tapte noen kamper så tar vi med oss to viktige ting. Først og fremst har jentene 
hatt det moro. Det er spilleglede og godt humør hele veien. Og så har vi tatt noen lange 
steg fremover i løpet av sesongen. Vi har trent godt og vi har spilt mange kamper. Det har 
løftet laget betraktelig og alle spillerne har utviklet seg. 

-l På slutten av sesongen ble det mange jevne kamper, og Puma-laget kunne avslutte med stil 
g en fin 3-2 seier på hjemmebane på Marienlyst. 

Neste sesong skal jentene over på 11-fotball. Det blir en ny utfordring som krever mer kunn 
skap. For å forberede jentene på det får de ny trener - MARI?? - som selv har lang erfaring fra 
fotballbanen. 

• Vi har en entusiastisk gjeng spillere som trener godt og utvikler seg sammen. 
Det er gledelig at jentefotballen er i god vekst i Skiold - det er jo et viktig satsningsområde i 
klubben. Nå håper vi at vi skal få treningsforhold i vinter som gjør at vi kan fortsette den 
gode utviklingen vi er inne i. 
Da skal Skiold Puma hevde seg godt neste fir, sier Lene Lothe. 
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Jenter 16 år 
Skiold J16 
Jentelaget J16 har hatt veldig god framgang i år under dyktig ledelse av trener Amahl 
Pellegrino. En stabil jentegjeng har stilt opp på treninger i hele år, og nye øvelser på trening 
har gitt betydelig bedre spillforståelse og samspill. Laget har spilt Ter-serie med Kongsberg og 
Holeværingen, noe som har ført til at vi har blitt godt kjent med motstanderne. Kampene har 
vært jevne, noe tabellen også viser. Det endte med andreplass på tabellen for oss. Både i 
Kongsberg og Hole må man løpe hele tiden for å unngå å bli spist opp av knott og mygg, og 
dette gir enda mer fart i spillet! Vi har også vært med på flere cuper i år. I januar var vi med 
på en overnattingscup i Mossehallen. Der spilte jentene tre kamper S'er i binge. Dette var så 
gøy at vi planlegger å delta på denne cupen til neste år også. I oktober deltok jentene på 
Ungdomstreffen i Fredrikstad. Dette var også en fem'er-cup på kunstgress, noe som passet 
oss fint. Jentene spilte veldig bra og spillet satt bedre for hver kamp. Etter oktober vil jentene 
trene innendørs på Danvik skole. I tillegg til treninger har jentene deltatt i dugnadsarbeid på 
Skiold-hytta to ganger i høst. Stor takk til alle foreldre som har velvillig kjørt til bortekamper 
og cuper. Jentene vil neste sesong spille junior, og er klare for å melde seg opp med et 7'er 
lag. Takk for en fin sesong! 

Foran fra venstre: Martine, Hanna, 
Lene, Vasuki 
Bak fra venstre: Unna, Siri, Lena, 
Ingrid, Alexandra, Viktoria, 
Merethe, Susann 
Bakerst: trener Amahl 
Ikke tilstede: Henny 

Jon Olav Utgaard 

ÅPENT 
08.00 - 22.00 
(08.00 - 20.00) 

PRIMA KUNDESERVICE 
ER RISTENSEN 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 • 3041 DRAMMEN 
TELEFON 32 81 97 03 

• Ferskvaredisk 
• Hjemmelaget mat 
• Faste lave priser 
• Egen kundeparkering 
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2004 Brandengen 
Skiold City og Skiold United, gutter '04 startet treningene tidlig i fjor vinter, etter at fotballsko 
len var over. Vi trente ukentlig i gymsalen på Brandengen Skole, kun med et kort opphold i 
juleferien. Oppmøtet var solid og guttene var kjempemotiverte! Vi trenerne var helt imponert! 
Det ble mye hjørnefotball, noen leker og vi trente mye på å konsentrere seg, høre på trenerne 
og stå rolig når det var blåst i fløyta. I mars deltok vi med to lag på Skiolds minicup i 
Drammenshallen. Det var en veldressert gjeng som møtte opp til sin første cup og ga alt på 
banen! 

På vårparten var gleden stor når vi endelig kunne bruke Tegger'n. Stor plass og store fine mål 
var midt i blinken for en gjeng med gutter som virkelig vet hvordan de finner nettmaskene 
med ballen! Vårsesongen var preget av målrike seiere og mye fotballglede. På sidelinja har 
foreldrene bidratt som en sportslig heiagjeng i beste 'fair play' stil. Mange foreldre har også 
deltatt på 'løkkefotballen' som vi la opp til en dag i uka. Det har vært både lærerikt og under 
holdene å spille fotball med mammaer og pappaer. 

Før sommerferien feiret vi vårsesongen med avslutning på Tegger'n med foreldre og barn. 
Oppmøtet var fantastisk, likeså været. Vi grillet og koste oss, hadde premieutdeling til guttene 
og avsluttet med kamp mellom guttene og foreldrene, hvor gutta trakk det lengste strået og 
" 0 
ant med ett mal. 

Så kom høsten og gjørmehavet på Tegger'n. Noen trenere og noen fotballgutter tok begrepet 
gjørmebad til nye nivåer - heldigvis er gresset på Tegger'n av den seiglivete sorten og kommer 
nok opp igjen til neste år også! Det ble mange seiere også i løpet av høstsesongen, kampene 
ble imidlertid litt jevnere og guttene måtte lære seg at man ikke vinner bestandig. 

Den 10 august reiste noen av guttene med foreldre og trenere sammen på tur til Ullevaal og 
så Norge slå Tsjekkia. Selv om det ble veldig sent så var det kjempemoro og vi skal garantert 
på flere landskamper! 

Fortsetter neste side 
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Vi deltok på 2 cuper i løpet av høstsesongen. Først gikk turen til Kiwi Solberg Cup i 
Solbergelva. Været var ikke all verden, men det var ingen Skiold-gutter som brydde seg om 
det. Det gikk i stort tempo på banen, mange fikk prøve seg i keeperdrakten og det ble scoret 
mål i bøtter og spann. Som sesongavslutning bestemte vi oss for å reise til Aurskog og delta 
på Aurskog-Finstad's innecup i oktober. Alle gledet seg stort, dagen kom og parkeringsplassen 
på Tegger'n var fylt med forventningsfulle Skiold-gutter og foreldre tidlig en søndags morgen. 
Vi stilte som vanlig med 2 lag; Skiold Brandengen City og Skiold Brandengen United. Gutta 
klarte seg fint og det ble jevne fine kamper, 5 seiere av 8 mulige, noe vi synes var et flott 
resultat! Foreldrene skal ha stor takk for flott innsats på tribunen. Maken til heiagjeng tror vi 
Aurskog aldri har hatt besøk av før! 

Lagene består av til sammen 27 supergutter fra Brandengen og Fjell, vi ønsker alle spillere og 
foreldre god vinterferie. Ses igjen andre uken i januar. 

Bak fra venstre: Oscar Thielemann-Try, Simen William Habberstad, Elias Byrkjeland Bentzen, 
Anas Ihman, Remi Andreas Halvorsen, Latif Rashid, Din Begovic, Casper Lorentzen-Jorandic, 
Kemal Øzkurt, Isa Shafique, Kenan Erkøk 

Foran fra venstre: Gurkan Øzdemir, Dennis Heegaard-Olsen, Din Majetic, Marius Haug, Sahad 
Arfan, Mert Can Sarikaya, Oscar Henriksen, Kemal Aksu, Osahon D.T. Usen 

Liggende fra venstre; Oliver Engen-Helgheim, Aliyan Ahmad 

Ikke tilstede på bildet: Elend Kalid, Michael Nathaniel Remman, Vetle Ålien, Melih Tufekci, 
Vladislav Novozhilov 

Mvh Trenerne 

Thomas Henriksen, Rolf Gunnar Ålien, Camilla Haug og Kristin Habberstad 

barna 
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2004 Danvik 
Rundt 20 unger har trent i gang i uken siden fotballskolen sluttet ifjor. 
Vi startet inne i gymsalen på Danvik skole, og flyttet etterhvert ut på kunstgresset. Lagene er 
delt etter skoleklassene; Humle, Tusenbein og Marihøne, noe som har fungert utmerket. 
Treningsiveren har vært stor, og vi avsluttet ikke sesongen før isen ble lagt på kunstgresset. 
Vi har deltatt på 3 cuper; Skiold, Åssiden og Solberg - noe som er svært stas for store og 
små, da fedrene må å spikre pokalhylle. Kiwi Solberg cup var nok den store hbjdaren, ikke 
selve cupen, men premieutdeling med disco og stor premiepose. I tillegg har vi deltatt i serie 
spillet med alle 3 lagene. 

Målet for denne sesongen var ikke å lage en ny Messi eller Rooney (ennå .... ), men å skape et 
godt miljø for barna, og få inn grunnleggende ferdigheter. 

Sesongen 2012 starter opp igjen så snart vi får tildelt treningstid. Vi gleder oss allerede. 

Sportslig hilsen fra 
Paal-Christian og Håkon 

Skiold 2004 representert av Tusenbein på ÅIF-cup 
Benjamin, Peder, Lukas, William, Din og Henrik 
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Finansgården, Haugesgata 3 
Ta med denne annonsen og få 30 % på fotballsko. 

Vi ønsker gamle og nye kunder 
velkommen til en hyggelig 
treningsprat. 
Hos oss får du profesjonelle 
og gode råd til valg av 
joggesko og treningstøy. 

Start treningen hos Joggen! 
Les mer på: www.joggen.no 
0 

Apningstider: man-fre: 10-18 
lørdag: 10-16 

SPORT 
DIREKT 

e 

' -~" ~ ~ - ~ - - 
Vårt øvrige sortiment består av: JOGGESKO - HÅNDBALLSKO - FOTBALLSKO - SPESIALSKO - 
FRITIDSSKO. Samt bag'er, treningsdresser, regndresser, shorts, T-trøyer. m.m. i stort utvalg. . 

,. ~ , " • i - • ~ 

--SPORT- 
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2003 Brandenga 
2011-_sesong

0
en fo~ Skiold 2003 startet med ukentlige innetreninger på Danvik skole. Med 16- 

18 s~1llere pa trening ble det trangt - men artig! Vi deltok på Ski old minicupfestival med to lag 
- Skiold City og Skiold United - 
og denne cupen var en av 
sesongens absolutte høydepunkt. 
Innefotball er gøy! Det var like 
vel ekstra stas å begynne å 
trene ute på Teggern etter 
påske. Med mer plass til rådighet 
kunne vi spille skikkelige kamper 
på trening og drive med skudd 
trening på store mål. I tillegg til 
seriekamper ble det også tid til 
flere cuper: Åssiden Cup i mai 
og Kiwi Cup i Solbergelva i 
September. 2003-lagene har nå 
gjennomført to flotte sesonger 
g premieskapene til spillerne 

begynner allerede å bli ganske 
velfylte. Nå blir det en liten, 
velfortjent pause før vi starter 
opp med innetreninger igjen mot vinterens. 
Lagbildet er tatt i forbindelse med sesongavslutningen på Skioldhuset i høst. Spillere og forel 
dre koste seg med pizza og brus, lysbilder og filmvisning fra noen av sesongens kamper, og 
alle spillerne fikk en liten premie. Vi trenerne vil til slutt rette en stor takk til alle store og små 
som har være med og bidratt til høy stemning og mye glede både på og utenfor banen 
gjennom sesongen! 

VIT Building Systems AS 
Kjellstad Næringssenter 
3400 Lier 
Tlf. 32 84 26 00 
www.yit.no 

Together we can do it. ,~ I rr 
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2003 Danvik 
Skiold Danvik, Løver og Tigre. 
I år har vi vært tre trenere, elleve spillere og to 
lag. Guttene har hatt en flott utvikling dette året. 
Nå er de gode på å føre ballen og ha god kontroll 
- de får stadig økt selvtillit. Uttalelser som " så 
du det skuddet eller ... jeg er SÅ god!" fra et strå 
lende smilende ansikt, vitner om stor fotballgle 
de. På treningene trener guttene på ulike takling 
er og bruker stadig flere variasjoner i kamp. I 
kampsituasjoner ser vi økt samspill, noe som gle 
der oss trenere. 
Det er ikke bare det å score som er stas, 
men også det å gi en målgivende pasning. 
Guttene oppmuntrer hverandre med mye god ros. 
Laget har vært på Skiold cup, Åssiden cup 
og Kiwi Solberg cup. På utecupene har det vært stor iver, selv om været ikke bestandig har 
vært helt med oss. Vi voksne blir imponerte og stolte når guttene er gjennomvåte og regnet 
fortsetter å øse ned, uten at det kommer en eneste klage. Etter Åssiden cupen var det et stort 
bilde og reportasje av guttene i Byavisa. Guttene har vært to lag i seriespillet. De har smakt 
på tap, uavgjort og seier. Innsatsen har vært suveren. Vi har hatt noen kamper uten innbyt 
tere. Da har guttene vært superfornøyde for all spilletiden, løpt som noen helter og selvfølgelig 
blitt skikkelig slitne. Vi ønsker gjerne flere spillere velkommen på laget. Det er en ting som er 
tydelig for Danvikgutta 2003: FOTBALL ER GØY! 
Sesongen ble avsluttet med kamp på Marienlyst stadion, hvor vi så U21 landslaget spille mot 
det engelske ungdomslandslaget. Nå tar vi en liten pause i vintermånedene og gleder oss til 
nye fotballspark til våren. 

Nederst fra venstre: Gustavo, Hampus, Emil, 
Gabriel 
Øverst fra venstre: Magnus, Jakob, Aksel, 
Tarik, Matias, August 
Olaf var ikke tilstede da bildet ble tatt 

Fotballhilsen Jan Erik Heitne, Tina Vestersager og Bitte Haugen. 

12 
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2002 Brandenga 
Knallsesong for Skiold United 02 og Skiold City 02 

Å~ets s~song ble gjennomført med rekordhøyt aktivitetsnivå for lagene. Totalt har vi vært med 
pa bortimot 10 Cuper, i tillegg til seriekamper og trening en gang i uken. 

Lagene har begynt å utvikle pasningsstolthet 
på høyt nivå og det er perioder med meget 
god pasningsspill for begge lag. Det har vært 
full deltakelse både fra spillere og foreldre 
gjennom hele sesongen. Til tider har vi vært 
flere spillere på benken enn på banen, men 
høy tempo på innbytte og mange kamper og 
treninger i løpet av sesongen har kompensert 
for dette. 

Selv om forholdene på Teggern har vært 
svært varierende gjennom en fuktig somme- 
en, så har treningsinnsatsen vært meget bra. 

Skiold City 02 og Skiold United avsluttet 
sesongen med minicup på Marienlyst stadion. Selv om det var nærmere vintertemperaturer 
enn sommertemperaturer, så var det en meget hyggelig avslutning av sesongen. 

så å si hele spillegruppa med noen utvalgte foreldre dro også på Ullevål 11. oktober og så 
Norge slå Kypros. 30 stykker kjørte buss fra Brandengen skole og til Ullevål. Det var en flott 
opplevelse for alle deltakere. Klokken ble 2300 før gutta var hjemme og i seng den kvelden, 
men det kom ingen klager fra lærere dagen derpå. 

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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2002 Danvik Tigre 
Nok en kjempesesong av 2002 Tigerene. Det har vært 
stor framgang i laget Tigerene og i gruppa 
Tigrene/Løvene som trener sammen. Gutta har vokst seg 
enda større både fysisk og mentalt. De er flinke til å spil 
le fotball men også være sosiale og inkluderende. De 
skryter av hverandre og nå skryter vi trenere av dere! 
Stå på Tigere, så sees vi til en ny sesong. 

Bak f. v. Jarand, Mats, Daniel, Lukas og Albin. 
Foran f.v. Andreas, Jonatan og Trond. 

2002 Danvik Løver 

På bilde er Felix, Ole-Mathias, Jarand, Lasse, 
Jonatan, Even, Adam og Jørgen 
Ikke til stede; Fredrik, Sebastian 

Trener/lagleder: Pekka B. Skogstad/ Ole-Chr. Wiig 

Skioldhytta er åpen hver søndag 
fra 11.00 - 15.00 dere tar vel en tur. 
Ingen grunn til å sitte inne på søn 
dager. 

Øyvinds Marked AS 
butikken som har det 

meste av alt, 
hyggelige priser 

og hyggelig betjening 

Holmestrandsveien 94, 3036 Drammen 

($'/ ,(\ 

gressPartner AS 
Din profesjonelle 

seminar- og konqressarranqør 
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2001 Skiold - Brandenga 
Årets sesong er på hell, og Skiold Brandengen 2001 har hatt en sesong fylt med oppturer og 
gode opplevelser. Laget har spilt mange kamper og fått gode resultater dette året. Spillere, 
trenere og foreldre er svært fornøyde, og engasjementet er stort. Det er flott å se laget spille 
kamper og det er like gøy å se foreldre som ivrig følger opp og støtter. 
Det samme gjelder når barna har deltatt i cuper. Det er moro med pokaler og premier, men 
like moro er det å kunne ha det gøy i pauser mellom kampene og styrke det sosiale i spiller 
gruppa. For våre spillere har det gøy sammen! 
De er også fokuserte og ivrige etter å bli bedre og kunne fungere sammen som et sterkt og 
godt lag. 
Og det er hva de er, sterke og motiverte! Så 
året sett under ett har laget fortsatt den gode 
progresjonen de hadde i fjor, og de 
jobber videre mot nye resultater 
og triumfer. 
De har oppnådd resultater som de kan være 
stolte av og de kan se frem mot nye opple 
velser og gleder. Her er det rom for alle og 

f"'""salle er velkomne. Vi ser frem mot et nytt år 
og gleder oss over hvor flinke spillerne våre er. 
Mvh. Trener teamet 

Gleå noen i dag med en hyggelig 
blomsterhilsen 
Vi hjelper deg i alle anledninger, buketter, grupper, 
dekorasjoner, sorgbindere, . Jt n,.,, IZ 
gaveartikler m.m ~ ~"""~~ 

~kAn Åpningstider: 
Man til tors: 09.30 - 16.30 

09.30 - 18.00 
10.00 - 15.00 

Fredag: 
Lørdag 

Gamle Kongevei 18 3040 Drammen Tlf: 32 81 05 80 
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2001 Skiold - Danvik 
Løvene, United og City 

Skiolds glade 10 åringer som har trent på Marienlyst kommer fra Danvik og Fjell skole. Vi har 
vært ca 20 stykker på treninger og tre lag i cuper og serie. Innsatsen har vært stor, og alle 
gutta har tatt store steg som fotballspillere. Det som kanskje har vært morsomst å se i år, er 
at de som har tatt de største stegene, er de gutta som er ivrige på treningene, møter opp og 
er seriøse. Solid innsats og bra tilstedeværelse på treningene gir gode resultater ! 

Vi har spilt kamper i vår- og høstsesongen med alle lagene og deltatt på Skioldcupen i 
Drammenshallen, Åssidencup, Uræddcup og Kiwicup i Solbergelva. Siste cup ble MIF cupen 
inne i MIF-hallen nå i oktober. 
Cuper er morsomt - og i år som i fjor var det veldig stas med overnattingscup i Porsgrunn. 
Vi får se hva vi finner på neste år ... 
Neste år er det 7-er fotball som gjelder for våre gutter. For å få en liten forsmak på livet som 
stor fotballspiller arrangerte vi tre testmatcher på Åskollen mot Glassverket. Vi har et utmerket 
samarbeid med GIF om felles bandylag om vinteren. Artig å møte bandygutta der ute til fot 
ballsamling om sommeren også. Det seri alle fall ut som om gutta er klare for 7-er fotball. 
Fotballforståelsen og detå spille på etstørre lag og en større bane var i alle fall veldig lovende ! 

Avslutning på sesongen foregikk på bowlingen - stor stas, og meget fornøyde og pizzaspisende 
bowlere. For å runde av før sommeren var hele gjengen på Godsetkamp -det var også veldig 
morro - Alle gutta er store Godsetfans - og kan alle sangene ! 

Vi som har trent guttene synes at vi har en flott gjeng med innsatsvillige gutter og entusiastis 
ke foreldre, og gleder oss til å fortsette. Neste år blir det 7-er, og enda mere fotball på ordent- · 
lig - vi gleder oss ! 

Skiold Løvene 
Magnus Engsbråten, Valmir Thaqi, Vigan Halili, Robert Sørensen, Adrian Azemi, Dilsan, 
Trener: Nazmi Thaqi 
Skiold City 
Gustav Slotsvig, Riel Chol, Erjok Aguto, Aslak Vannebo, Tahir Unsal, Trym Amundsen, 
Trener: Dag Amundsen 
Skiold United 
Lars Oskar Bøhn, Christian Engedal, Mathias Farnes, Ulrik Grini, Markus Hovde, Hugo 
Borgersen, Benjamin Budak, Kasper Ruud 
Trener: Jens Petter Farnes 
Lagleder for lagene: Arve Vannebo 
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2000 Skiold - Brandenga 
LÆRERIKT FOTBALL-AR FOR SKIOLD 2000 BRANDENGA ! 

Et meget lærerikt og ikke minst spennende fotball-år er lagt bak oss for Skiold 2000 
Brandenga. 

Lærerikt fordi gruppa begynner nå å bli mer og mer bevist på egne valg med og uten ball. 
Spillerne blir også spurt mer og mer om hvorfor man gjør de tingene som blir gjennomført. 
Unge fotballspillere lærer raskere en man tror, og derfor utifra gruppas respons, blir spillerne 
utfordret mer og mer på det taktiske liv, som vil bli mye større inn mot 1 ler fotball om et år. 

Ellers så jobbes det veldig mye med basisteknikk med ball, men også mye på fotarbeid med 
og uten ball, dvs er på tærne, klar for ny pasning, komme seg ut av pasningsskygger, slik at 
man er spillbar med en gang man har spilt fra seg ballen. Da blir det rytme og uforutsigbart 
fotballspill, som samtidig er lærerikt både teknisk og ikke minst taktisk. 
Noe taktiske bevegelser på 7er-bane er gjennomført uten ball, slik at spillerne vet hvor de har 
hverandre. Dette vil bli mye mer fokus på 1 ler-bevegelser i 1 ler-fotball om et år. 

kiold 2000 Brandenga samles før hver trening/kamper og går gjennom basis-holdninger 
:,pillerne selv på tur, må fortelle hva som er viktig i forhold til hevrandre, på oppførsel, og ikke 
minst ta ansvar for egen utvikling gjennom gode holdninger/verdier. 

Derfor er vi i og rundt dette 2000-laget i Skiold, på at vi er i en evig lærekurve, som startet på 
for disse unge og meget spennende spillerne allerede som 6 åringer, men som tar skritt for 
hvert år som går. 

Gruppa teller pr nå 13 spillere, etter at 2 spillere er kommet tilbake, etter at det ble en gruppe 
igjen. At vi ble en gruppe igjen fra høsten, etter en meget turbulens vårsesong, har gjort sitt 
til at gruppa (Brandenga) ar fått tilbake spillegleden. Dette er helt avgjørende faktor for at 
unge fotballspillere skal synes dette er morsomt, og fortsatt givende i mange år fremover. 

Uttøyning er viktig 

• . -høst20/l ~~. avisen 
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Det er spilt ca 15 seriekamper, deltatt i 
Skiold sin egen cup i Drammenshallen i 
mars, MiF-cup i MIF-hallen i april, Åssiden 
cup på Åssiden i mai/juni. 
så kom årets høydepunkt for mange av spil 
lerne, nemlig debutten i Norway cup. Et flott 
og stort arrengement som gir veldig mye i 
tillegg til selve fotballspillet. Det gir en større 
sosial omgang, opplevelser på sletta på 
Ekeberg, og en helhetlig ramme rundt, som 
alle i gruppa syntes var veldig artig. 
Sportslig gikke det også veldig ok, med gode 
prestasjoner i både medgang og motgang 
resultatmessig. 

Lier Bendit-cup i oktober avslutter en inn 
holdsrik og lærerik sesong for Skiold 2000 
Brandenga, sesongen 2011. 
Avslutningen av årets sesong blir på 
Skioldhuset onsdag 19. oktober med pizza 

0 og mye attat. 

Laget ser allerede frem til neste års sesong, og kommer til å holde på 1. gang pr uke i 
høst/vinter, og 2-3 ganger pr uke + kamp utover våren og sommeren 2012. 

Følgende spillere har deltatt: 
Sigurd Herikstad, Eskil Hope Bjarås, Oscar Langeli, Martin Brandsrud, Lavrans Bjerkestrand, 
Mathias Myhrvold, Theodor Langeli, Kevin Avdal, Sharif, Delan, Gard Philip Løkka, Benjamin 
Safiq, Gard Sjåfjell Sundsethvik. 

Sportslig hilsen 
Ståle, Ove og Haakon (trenere/ledere) 

barna Somdagen 
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2000 Danvik 
I år har vi hatt vår første sesong med 7'er fotball, og alle guttene har klart å ta denne 
endringen flott. 

Spillergruppen på 25 gutter har blitt delt inn i to basislag "Skiold Hvit" og "Skiold Rød". 
Begge lagene har vunnet mange kamper i serien og vi har vært på cuper i Vestfold, Buskerud, 
Akershus og Oslo. Alle har vist stor iver i alle kamper og cup er alltid gøy! 

I tillegg til basislagene har vi i år meldt på et ekstra lag i øvet klasse i seriespill; "Skiold Blå". 
Dette er har brukt som arena for de spillere som trenger en ekstra utfordring fotballfaglig og 
viser gode holdninger både på og utenfor banen. Også dette laget har gode resultater å se til 
bake på. 

Vi har trent på Marienlyst, Gulskogen og Teggern og har videreført vårt fokus på basisferdighe 
tene man trenger i fotball. Vi ser at dette gir resultater over tid og vi trenerne mener at vi 
fremstår som noen av de mest pasningsorienterte lagene i området. Mange motstandere har 
skrytt av lagspillet vårt. Tidlig i sesongen fokuserte vi også på de taktiske utfordringene som 
guttene fikk ved overgang fra S'er til 7'er fotball. 

i høst fikk vi også innlemmet et fin guttegjeng fra Austad som har tilført mye bra fotballspill 
og glidd fint inn i gruppen. 

Trenerne håper og tror at alle spillerne også blir å finne i Skiold drakt også i sesongen 2012. 

Med vennlig hilsen 

Pål Espen, Finn, Håkon, Vegard og Espen 

•
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Sparebanken Øst 
sponser og heier på 

SBK SKIOLD Drammen 

Sparebanken Øst 
- den personlige banken 

www.oest.no 
telefon 03220 



1999 Skiold 
2011 ~a_r vært et minnerikt fotball~r fo: 99-gruppa. Vi trente hardt, godt og morsomt hele vin 
teren Iqjennorn, og var de~med skikkelig forberedt til varsesongen. Det var et par gode cuptu 
rer pa senv1_nteren,. men varens første høy_depunkt var SIF~cupen på Gulskogen. En 7-er cup 
med sluttspill, og v1 tok gull etter en tøff finale mot Høybraten-Stovner! Deretter suste vi 
. . 0 

1gJennom varserien uten tap, og egentlig uten de helt store utfordringene. Sommeren hadde vi 
to flotte overnartingsturer sammen, 

R ~·-·,t~.;_~~--=,...!_!_!E~.~~!E==~·-···='!!~F1 både til Kristiansand og Sandefjord. 
J I Kristiansand tom vi en hel dag på 

Badeland og Dyreparken, i 
Sandefjord spilte vi sandfotball i 
skumringen og bablet til langt på 
natt i teltene ... Tusen takk til beste 
foreldre i begge byer som huset hele 
laget! Det skal også sies at vi blåste 
igjennom kampene i PlussBankcup 
med strålende spill og mye skryt fra 
motstandere og publikum, og det til 
tross for at det på Dag 2 var frykte 
lig tidlig kampstart, bare se på bil 

det! Etter sommeren hadde vi blitt enige om å tape flere kamper og begynne å lære oss spill 
på stor bane, med offiside. Det betydde at vi meldte oss på i 98-klassen i EIK-cupen i 
Tønsberg, en 11-er cup. Da fikk vi selvfølgelig litt å tygge på. Men vi slo Askers Akademilag (!) 
i en knallkamp og gikk dermed videre fra gruppespillet til kvartfinalen, som vi tapte mot Flint 
98. Dessverre må vi innrømme at vi hadde dårlig oppførsel i pausen mellom kampene i denne 
cupen. Det er noe vi jobber med å rette på. Vi har også spilt treningskamper i 11-er og stadig 
flere sider ved spill på stor bane begynner å sitte. Høstserien gikk også fint, mange greie kam 
per og ett tap. Men vi holder på vår måte å spille på uansett. Vi har hatt mange kule opple 
velser av ulike typer, laget har møttes på Marienlyst utenom treninger og det har vært kule 
turer til bortekamper sammen. Alt i alt, et bra år. Alle gutta takker foreldre som stiller opp 
som sjåfører og engasjert publikum, både når det trengs ros og når det trengs trøst! 
N;j venter en vinter med samhold i kulda og forberedelser til 11-er fotball! 

(;'1// 

~ Konqresst'artner AS 
Din profesjonelle 

seminar- og kongressarrangør 

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

G.§ inn p.§ v.§r 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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1998 Skiold 
98-Lagene 2011 o 
Sesongen 2011 starta i uke 2 . Målsettingen for sesongen var å spille fotball med fokus pa fotball- 
ferdigheter som : første tutch , pasninger , orientering og press . Det var 98 guttas før;te ses_ong 
med 11-er fotball. Vi var i utgangspunket 32 spillere. Fikk tildelt 4 timer i gymsal, 2 pa Danvik- og 
2 på Brandengaskole. I tilegg til dette fikk vi en hel bane på Gulskogen kunstgress søndager fra 
19.00-20.30 . Noe som var litt for lite med det antall spillere vi hadde pr trening. 
Gruppa ble delt opp i treningsgruppe 1 og 2 . På søndagstreningene ble det lagt opp til differensiert 
trening, ut fra hvilket ferdighetsnivå den enkelte spiller hadde. 
Begge grupper gjennomførte de samme øvelsene , men med forskjellig vinkling på ferdighetenes 
utførelse. Inne i gymsalen trente vi på første tutch , styrke og bevegelighet. 
Odd Erik kjørte keepertrening med 4 keepere inne i gymsalen og fortsatte når vi kom ut på gres 
set, noe som viste seg i bedring av keepernes fotballferdigheter. Gutta ble tidlig enige om noen få 
regler, om fairplay og gi tidlig tilbakemelding om de ikke kom til kamp eller trening. Noe 90 % 
avspillerne respekterte ,men 10 % ikke respekterte denne reglen. 
Vi spilte 2 treningskamper før serie start. I seien meldte vi på 2 lag , ett i 1. divisjon og ett i 2. divi 
sjon på våren. Begge lag deltok i Drammens cup med varierende resultater. Når serien starta og 
gjennom hele sesongen hadde vi 2 treninger pr. uke på Gulskogen Kunstgress. 
98-2 
En vårsesong med veldig varierende resultater. Noen gode kamperesultater og med noen mindre 
gode kamper endte vi midt på tabellen. Høstsesongen ble også preget av varierende resultater. 
Uansett seier ,tap eller uavgjort. Laget spilte i ROS-CUP hvor de mangla ett mål for å gå til sluttspill 
i cupen, bra jobba og spilt. Gutta kan spille god fotball når viljen er til stede . En alltid pratsom 
humørfylt gjeng, som er (scora mål i parentes) : 
Jonas , Natan (3), Arman (1), Achmed, Filip (2), Marcus (1), Alexander, Berhem, Sigve, Mikkel, 
Benjamin Ø, Vijanne (2), Bilal (3), Naeeme, Azzad, Hans Kristian. 
98-1 
Etter en litt trøblete start, kom vi i gang med fotballspillet vårt med ferdigheter i fokus. I de 4 siste 
kampene før ferien , fikk motstanderne i store perioder av kampen ikke låne ballen . Gutta spilte 
seg frem til mange målsjanser og putta mål på en brøkdel av disse . 
Høstsesongen kom , vil skulle spille i KM klassen G-13 , en jevn pulje. Vi gikk på et par arbeidsuhell 
slik at vår sluttpoengsum ble for liten til å vinne, men vårt fokus har i hele høst var og ble fotballfar 
digheter. Vi spilte oss fram til finalen i ROS-CUP . men Holmen ble for sterke. I øs pøs regnvær. Med 
mye bra spill og innsats var vi fornøyde (res 4-2) .Det ble en pokal. 
98-1 er ei meget talentfull gruppe, med 8 spillere på bylagsamling. Av disse kom Peder, Emil, Genti, 
Leroy, Marius, Adrian, Espen G og Oliver med i troppen til vinter- og vårsesongen 2012 . Det er 
lenge side_n SKIO~D har vært så godt representert på ett av bylagene . En alltid treningsvillig og 
hardtarbeidene gJeng som er (scora mal i parentes) : r--.. 
Esp~n G, Espen S, Peder (5), Emil (3), Stian, Benjamin P (4), Genti (3), Adrian (20), Oliver (17), 
Man~s ( 52), Leroy (10), Arlind (5), Armin, Tran (3), Liban (3) . 
Til vare sponsorer , 

0
det var kjempe stilig å se 98 lagene ankomme til kamp . Alle i like i tøyet og fin 

bagger med navn pa. Mange av motstanderne og deres foreldre kommenterte det. Vi var skikkelige 
Ambassadører for SKJOLD . 
En takk til alle som har kjørt og hjul 
pet til. En takk til Tom den alltid 
feilfrie linjemannen vår. En kjempe 
honnør til laglederen for 2 lag Odd 
Erik . En drøm å holde på sammen 
med deg. 
Gutta takk for i år. Stå på videre 

. 0 I 
dere kan bli sa gode dere vil bli. 

Terje Borgersen 
(Hovedtrener) 
Odd Erik Grøvø 
(Hovedlagleder, ass. trener) 
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1997 Skiold 
Så var sesongen 2011 gått over i historiebøkene - en sesong med mye morsom aktivitet og 
mange kamper for våre lag. 

Når vi slo sammen alle lagene på alderstrinnet har det vært nærmere 40 gutter med på våre 
treninger og kamper gjennom sesongen, selv om den harde kjerne til slutt har havnet på ca 
35 spillere. Vi startet opp med treninger tidlig i januar, med i snitt 2 treninger i uken gjennom 
vinteren. Aktiviteten økte når det ble varmere i været, og når serien startet snakket vi fort om 
3-4 aktivitetsdager i uken. 

Sesongen ble innledet med vår så langt tradisjonelle deltakelse i MIF cup i 3050-hallen hvor vi 
meldte på 2 lag. 1. laget gikk her helt til topps, og vant turneringen, mens 2. laget måtte slite 
med sine motstandere, og ble slått ut etter innledende runder. 

Med såpass mange spillere var det nødvendig å melde på 2 lag i seriespillet, hvorav vi etter en 
tids vurdering valgte å melde på ett lag til interkretskvalik, og ett lag til 2. div spill. 

Før serien startet deltok imidlertid begge våre 2 lag i Drammenscup. 2. laget vårt møtte også 
')=r tøff motstand, og ble slått ut etter de innledende rundene, mens 1. laget vårt også denne 
~angen spilte seg helt til finalen. Den tapte de for et meget godt Strømsgodset lag med 4-0, 
men vi var meget godt fornøyd med innsatsen og 2.plassen i denne store cupen. Moro! 

Seriespillet i vårsesongen ble preget av både opp- og nedturer rent resultatmessig. 2. laget 
vårt fikk riktignok en god start med en sterk 4-0 seier mot 3050, men resultatene varierte vel 
dig etter det og laget endte til slutt på 4 plass i sin avdeling, med 2 seire og 3 tap. 

1. laget vårt kom også tregt i gang i seriespillet i interkretskvaliken, med 2 strake tap mot 
Hønefoss og Kongsberg, men etter det begynte laget å vinne kampene sine. Til tross for glim 
rende innsats i flere kamper havnet vi til slutt på 5. plass i serien, fattige 2 scoringer fra 4. 
plassen og deltakelse i interkretsserien på høsten. Hadde vi bare vunnet kampen mot Vikåsen, 
så hadde vi kapret den avgjørende 4. plassen. 

~, . _ høst 20/l ~~ ~ avisen 
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Når høstsesongen startet var 2. laget satt opp i en ny 2. divisjonsavdeling, mens 1. laget spilte 
i 1. divisjon. 

2. laget gjorde en meget god høstsesong, hvor vi vant avdelingen med 5 seire, 1 uavgjort og 
kun 1 tap. Meget god utvikling fra vårsesongen, og det var ekstra gjevt å slå Svene 4-2 i den 
siste kampen - et lag vi tapte 8-2 for i vårkampen. Veldig god innsats gutter! 

Vårt 1. lag ledet lenge sin avdeling 
med solid målforskjell og festfotball 
i sine beste kamper. Imidlertid klad 
det det litt i de 2 siste kampene, 
som medførte 2 tap, og 2. plass i 
avdelingen. Seriefinalen mot ROS 
ble en spennende match, men ROS 
vant fortjent 2-0 og vant med det 
avdelingen. 

Hvis vi ser litt bort fra resultatene i 
seriespillet, så viser bildet også at 
guttene våre har tatt mange steg i 
riktig retning i forhold til utvikling 
av ferdigheter og fotballforståelse. I 
kampsituasjoner betyr dette at de 
på sitt beste er blitt flinke til å 
bevege seg, flinke til å orientere 
seg og flinke til å slå raske pasninger. 
Dette skal vi øve videre på til neste 
sesong. Vi ser også at det å stille med 2 lag, på 2 ulike nivåer, har gjort at alle guttene har 
fått mye spilletid, og rikelig anledning til å utvikle seg og mestre det vi øver på under trening. 
Vårt inntrykk er at dette har vært veldig positivt for alle sammen. 

Laget som vant sølvmedalje i Drammenscup 

Sesongen ble i år avsluttet med deltakelse på Skagen høstcup i Danmark i oktober. Totalt 28 
spillere og 7 ledere inntok Skagen Kultur og Fritidssenter som rent komfortmessig hadde langt 
høyere standard enn fjorårets klasserom i Sandefjord. Køyeseng med madrass til alle, og selv 
den ene kvinnelige lederen fikk eget rom. God dansk forpleining, med deilig morgenmad, lunch 
og middag I I tillegg hadde gutta kort vei til godtebutikken, og til Skagens øvrige shoppingmu 
ligheter. Baneforholdene var også veldig flotte - Naturgress som var nesten like jevnt som 
kunstgresset på Gamle gress. 

Med 28 spillere hadde vi meldt på 2 lag i cupen. Dessverre fikk 2. laget også denne gang tøff 
motstand, og måtte derfor ta til takke med 3 kamper i innledende runder. 1. laget klarte imid 
lertid også denne gangen å spille seg til finale, dog etter straffesparkkonkurranse mot KFUM i 
semifinalen .. I finalen fikk vi imidlertid sterk motstand mot Hem ing fra Oslo, og måtte til slutt 
se oss slått med 3-0. Vi vant imidlertid 2. plassen, og er godt fornøyd med det. Gutta kunne 
da feire plasseringen med brus, snop og badeland på kvelden, så alle var godt fornøyd - cup 
deltakelse i utlandet ga mersmak? 

Vi har i løpet av høstsesongen også fått et trenerbytte. Anders, som har vært vår hovedtrener 
i 1,5 sesong valgte av hensyn til sin jobbsituasjon å trekke seg. Han ble i september erstattet 
av Nils Arne, eller Nippi blant gutta, Dette innebærer at teamet med Nippi, Morten og Tom Erik 
også fortsetter til neste år, med Helge som god assistent og hjelpetrener. 

Vi retter en stor takk til alle, både spillere og trenere, for topp innsats gjennom året og for 
mange morsomme fotballøyeblikk. Vi gleder oss til neste år. 

Nils Arne Hansen, Morten Askildt, Helge Nusser og Tom Erik Olsen. 
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1996 Skiold 
Vi har vært en stabil gruppe på antall spillere. Fikk tre nye tidlig på året som skulle prøve seg 
litt, men to valgte å ikke spille fotball. Og den tredje Leonik Safaj valgte å bli med videre. 
Tom Skoglund kom tilbake til oss etter en sesong i Strømsgodset. Jonas Krogh Fevang og 
Sebastian Fahmi startet opp hos oss etter mange år i Glassverket. Chrispin Chibashimba 
sluttet til sommeren da han flyttet fra Drammen. Så vi har vært en gruppe på 28 stk hele 
sesongen. 

Vi startet opp med innetrenig en gang pr. uke på Danvik gymsal. Dette var trening med tanke 
på stryke og mental trening. Vi tok i bruk pilatesballer noe som vi så bedret bl.a. balanse og 
koordinasjon. Hadde også en trening inne i Drammenshallen og en ute på Gulskogen de tre 
første mnd av året. Vidar og jeg har kontuinerlig fokus på treningsmoral og holdninger. Vi inn 
førte håndhilsing dette året. Alle skal hilse når de kommer og går til de voksene som er tilste 
de. Dette har vi fått utrolig mye positive tilbakemeldinger på, det være seg lagledere fra andre 
lag, dommere og andre trenere i klubben. Til og med gutter fra laget under som har vært 
med oss i ett par kamper gjør dette helt uoppfordret når vi treffes. Meget hyggelig og da er 
det i hvert fall garantert at trener og lagleder ser hver enkelt spiller iløpet av en samling. En 
inkluderende gest. Vi har gjennomført trekantsamtaler med flesten parten av spillerne. Vidar 
/""'--ar hat treneransvar alene for gruppen, men har innimellom fått hjelp av Jim - Roger Myrholt 
som har tatt seg godt av våre to keepere. Han har også sammen med Stein Holo ledet det ene 
laget i kamp. Olav Gjesteby har bidratt når det har passet, både på trening og kamp. Får at 
alle skulle få best mulig trening har vi diffrensiert treningene. Og det har fungert bra for vår 
gruppe. 

fortsetter neste side 
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Vi har gjennomført fire 1. div tre 
ningskamper og tre. 2. div tre 
ningskamper i vinter perioden før 
sesongstart. 
På vårsesongen spilte begge lag 
11' er fotball. Men med en del 
utfordringer valgte vi å melde opp 
2. div laget til 7' er på høsten. Det 
har nok gitt ett positivt resultat 
både med spilleglede, fått noen 
seire og rundt det praktiske som å 
komme seg til bortekamper. Vi ser 
også at avstanden mellom lagene 
blir noe større og det kan nok 
henge sammen med at det er en 
trener på treningsfeltet og det blir 
da en utfordring å kunne gi alle det 
de trenger til enhver tid. Og noe 
med hva hver enkelt vil med fotballen. Noen satser stor mens andre tar det litt mer med ro. 

Begge lag har deltatt på Drammenscup og Liungencup denne sesongen. I drammens cup var 
det gledelig at begge lag kom til sluttspill. 2. div laget kom til åttenedels finale og 1. div laget 
gikk hele veien opp til finale. Etter uavgjort etter full tid var det straffekonkuransse mot Lier 
som våre guttene tapte. Men vi er stolte over begge lag med at de melder seg på og står løpet 
ut. 
Liungen cup ble det kun innledene runder på 2. div, men her gikk nok engang 1. div laget til 
finalespill. Vi møtte Ulleren G96, men tapte finalen 1-0. Men vi ser en utvikling som er at vi 
kommer til sluttspill men møter aldri de samme lagene i sluttspillet, så det viser en stabil og 
god framgang for laget tenker vi. 

Serien har vært underholdene og artig, vi har sett mye bra. Guttene har klart å spille sitt spill 
på banen veldig mye noe som er gledelig. Har hatt mange seire, noen uavgjort og noen tap 
igjennom sesongen på begge lag. Men vi ser en god utvikling. Har under flere kamper opplevd 
at vi ligger under til pause, men klarer å mobilisere oss og henter inn ledelsen og flere ganger 
tatt seieren på denne måten. Dette er en positiv utvikling fra i fjor. Vi har fått mange positive 
tilbakemeldinger fra motstandere og dommere på at vi har gode holdninger. Det ser vi også 
på utdelte kort, det har blitt færre kort denne sesongen. 
Men vi har utfordringen som sitter mye mentalt, ser at vi trekker oss i dueller, tørr ikke 
bestandig å gå i enkelte situasjoner og taper disse duellene og ballen. Spesielt når vi møter lå::, 
som har større og jevner fysikk inn i sitt lag. 

Har hatt ett par sosiale samlinger, den ene hjemme hos Marit under Champions League kamp 
med pizza og brus. 
I høst hadde vi overnattingstur på Skioldhytta. Nydelig plass i flott høst vær. Vi grillet og koste 
oss ute og hadde en utrolig hyggelig og sosial tur utenfor vårt vanlige møtested, fotballbanen. 

Gruppa er en positiv gjeng som gir mye av seg selv, de er lærevillige og har også noe å lære 
oss voksene og hverandre. De støtter hverandre og tar godt vare på hverandre på mange 
måter. Vidar skal ha mye av æren for den jobben han har lagt ned sportslig og ikke minst den 
medmenneskelig biten. Hver og en spiller som menneske er en viktig brikke. Han er en positv 
bidragsyter på flere områder inn i gruppen. Selv føler jeg meg privilegert som for være del av 
denne gruppen, de gir mye positiv energi 

På vegne av Skiold 96 
Marit Tune, lagleder 
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1995 Skiold 
LANGT MELLOM SCORINGER OG SJELDNE SEIRE, MEN ! 
Årets sesong for G16 er over og noen kommentarer og betraktninger er på sin plass. Vi startet 
i januar med treninger både ute og inne og følte at vi kom godt i gang. Stallen vår telte 19 - 
20 mann og forventningene til årets sesong var høye, kanskje litt for høye. Etter litt betenk 
nings tid valgte vi å melde oss på til NM-kvalik og kvalik til interkretsspill. Det var nok å legge 
lista litt for høyt, for vi kom til å møte til dels veldig gode lag og fikk mye juling rent resultat 
messig. Nå er det en gang sånn med fotball, at resultatet i kamper er det vi husker best og 
tabellen til slutt sjelden lyver. På vårt beste ga vi de fleste lag god match i store deler av kam 
pene, men så fort vårt nivå falt litt, ble vi hardt straffet. Vårsesongen ble tung og vi så vel litt 
fram til 1. div. i høstsesongen med tro på bedre resultater. Det ble tøffe kamper i høst også og 
nivået var fortsatt høyt på våre motstandere. Noen av spillerne vi møtte hadde sågar debutert 
på sine respektive A-lag og viste klasse. Igjen gir vi de fleste lag god motstand i store deler av 
kampene, men er litt ukonsentrert i korte perioder og blir hardt straffet. I siste kamp greide vi 
å vise at vi kan vi også. Spesielt 1. omg. var forrykende og morsom. Det vi hadde trent og 
øvd på i hele år slo ut i full blomst. Konklusjonen for årets sesong blir at resultatene kunne vi 
ønsket hadde vært litt bedre, men ser vi på skrittene vi har tatt er det mye positivt. Vi har 
stått sammen som et lag og har beholdt humøret. Alle er blitt bedre fotballspillere, fysikken er 

itt bedre, teknikken er blitt bedre og vi orker å løpe mer. Dommerne som har dømt oss har 
'::litt oss mye skryt for gode holdninger og fair-play. 
Jeg vil takke alle for i år både spillere og alle dere foreldre som har vært og sett på kampene 
og ikke minst bidratt med transport til bortekampene. Det er også motiverende å få positive 
tilbakemeldinger fra foreldre, har ikke hørt en eneste negativ kommentar. · 
Takk for i år som siste års guttespillere: Raman, Henrik, Bilal, Hansi, Anders, Øyvind, Julian, 
Ole, Erlend, Hasi, Joakim, Eirik, Ali, Harris, Christopher, Mats, Michael, Robin og Benjamin. 
Håper dere alle blir med til neste år som JR. spillere, jeg blir med! 
Kai Henning 

•~( 
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A-laget 
Senhøsten har kommet, bladene begynner å skifte farge, isen er allerede lagt på Marienlyst kunst 
gress og nok en sesong er tilbakelagt for spillere og trenere på Skiolds A-lag. Etter jubelsesongen 
2010 som endte med KM-mesterskap og opprykk til 4.divisjon var den en spendt gjeng som i januar 
dro i gang sesongoppkjøringen med Kollen-cup. Tapet av kontinuitetsbærere som Jørgen Flåtene, Pål 
Remi Kornerud og Stian Ottersen gjorde seg tidlig gjeldene og det var tydelig at her måtte det leg 
ges ned en ekstra innsats frem mot sesongen. Varierende treningsoppmøte og usikkerhet på trener 
siden gjorde at månedene frem mot sesongstart ikke ble slik man ønsket, men to uker før seriestart 
falt brikkene på plass ved at Morten Ida! og undertegnede ble et spillende trenerteam. 
Sesongstarten mot Åssiden ble, tross 4-1 tap, en positiv opplevelse for de fleste så også mange av 
våre første års juniorer som fikk en del spilletid. I andre serierunde, hjemme mot Åmot, taper vi 1-2 
etter å ha sluppet inn mål i det 92. og 95. Resten av våren var 
resultatmessig meget skuffende, med 12 strake tap. Likevel vil jeg 
berømme innsatsen og treningsviljen i gruppen da vi tross tap på 
tap hadde en treningsgruppe på 18-22 mann hver eneste tirsdag. 
Høstsesongen starter opp på samme måte som vårsesongen, vi 
spiller jevne kamper, men taper kampene de siste 20 minuttene. 
På overgangsvinduets siste dag henter vi inn 5 nye spillere i et 
siste forsøk på å redde plassen, der blant annet siste overgang blir 
klar kl. 23.10 - selv ikke Harry Redknapp kunne gjort det bedre. 
De nye spillerne gir gruppen umiddelbart ny giv og i neste serie 
kamp spiller vi 1-1 (!!!) mot Vestfossen som rykket opp, en følelse 
som kan sammenlignes med det å vinne cupfinalen, vinne serien, 
ha bursdag og feire 17.mai på samme dag. Resten av sesongen 
henger vi godt med i alle kamper og tar poeng mot Konnerud, og 
får en 3-2 seier borte mot Hallingdal etter scoring tre minutter på Shafi, Kim og Håkon 
overtid - endelig har vi marginene med oss. 
Etter 24 kamper står vi igjen med 5 poeng og nest siste plassen er et faktum men likevel beholder 
vi utrolig nok plassen etter at ingen lag fra Buskerud rykket ned fra 3.divisjo~. Sesongen ble, som 
seg hør og bør, avsluttet med en fest som blant annet innehold en høytidelig prisutdeling og mim 
ring. De tre prisene ble fordelt på følgende måte: 
Årets toppscorer: Rick Arne Andersen 
Årets rookie: Shafi Osmanzdah 
Årets spiller: Tomas Stø/eggen Hansen 
Takk til ~Ile .dere som har stilt opp rundt laget og da særlig oppmann Kristoffer Backe fortjener en 
ekstra påskjønnelse. En stor takk sendes ogsa til dere trofaste supportere som har vært lagets 
12.mann denne sesongen, og våre hjemmekamper har fått en flott ramme med bengalske lys takt- 
faste kamprop og rungende sang. ' " 
Jernhard vilje, stålfast kropp. · 

Petter Grahl-Jacobsen 

Kristoffer runder noen 
Konnerudspillere 
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Litt av hvert 
3 tidligere Skiold spillere har tatt steget opp til 
"toppfotballen" i Norge sesongen 2011. 

Felles for alle 3 er at de tidligere har spilt for Skiold, 
gått til vår samarbeidsklubb Drammen FK og videre 
til toppfotballen. 
Tokmac Chol Nguen, 94-spiller fra Skiold, tegnet i 
sommer proffkontrakt med Strømsgodset Toppfotball. 
Han debutert i Tippeligaen på Fredrikstad stadion. 
Tokmac debuterte også i høst på Norges landslag i 
klasse G18. 
Amahl William Pellegrino, 90 spiller fra Skiold, spiller i 
dag i Bærum SK. Bærum SK rykket i høst opp til 
Adecco ligaen. Amahl tegner i disse dager proffkon 
trakt med Bærum. 
Benjamin Krantz, 93-spiller fra Skiold, ble rett før 
overgangsvinduet stengte 31 august hentet opp til 
.SJF junior elite stallen. Benjamin gjorde seg godt 
r ~merket i JET turneringen på Hamar i sommer da 
han var på utlån til SIF. 
Vi i Skiold (og DFK) ønsker alle 3 guttene lykke til 
videre i sine karrierer. Vi håper å se alle i toppfotbal 
lene i Norge i årene fremover. Guttene glemmer ikke 
sine gode år i Skiold. Lykke til og vi håper å få frem 
enda flere spillere til SIF i årene fremover. 

Daglig leder Morten Backe 
SBK Skiold 

Vår populære Toyota mimicupfestival 
ble arrangert for 31. gang 

-.. i>rammenshallen en hel helg i mars. 

160 lag var påmeldt til denne cupen, velkommen 
tilbake i 2012. For mange er dette deres første 
møte med fotballkamp, utrolig kult. 

Amahl Benjamin 

Tokmac sammen med Jostein Flo 

Vår årlige påskequiz 

Påskequizen en 
snøfri langfredag 
ved Skioldhytta. 
Som vanlig hadde 
Rune Jahnsen full 
kontroll på både 
underholdning og 

spørsmål. 

Vet du hvor mange 
biter det er i en 

Melkerull? 
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-FOR GODE 
STVNDER. 

NORSK TIPPING 

1. Manchester United 100,- .:J.4G,- 
Marinert biff, løk, paprika og tomat 

2. Strømsgodset 
Skinke, bacon og sjampinjong 

3. Liverpool 
Pepperoni, løk, paprika og ananas 

4. Barcelona 
Marinert biff, løk og bernaise 

5. Real Madrid 
Marinert kylling, paprika og løk 

6. Chelsea 
Krydret kjøttdeig, bacon, jalapenos, 
paprika og salsa 

7. Champions League 165,- 
Komponer din egen pizza, 
velg 6 av våre garnityrer 

8. Leeds United 
Tunfisk, løk, oliven og tabasco 

9. Tottenham 
Tomatsaus 

10. Taki Spesial 
Pepperoni, bacon, marinert biff, 
paprika og løk 

100,- )35,- 

100,- j.35,- 

100,- j.35,- 
100,- >35,- 

100,- j..4((,- 

100,- j.35,- 

100,- ,12((,- 

149,- 

11. Arsenal 
Kebabkjøtt, rødløk og paprika 

12. AC Milan 
Oliven, løk, tomat, mais, 
paprika og champinion 

Se også andre retter på www.taki.no 
Telefon 32 83 02 40 - 32 83 14 50 
Kjøring under 3 km 50,- fra 3- 7 km 70, 

Man-tre.07.00-23.00 Lør.09.00-23.00 søn.10.00-23.00 

129,- j..4((,- 

129,- >35,- 

0 

VELKOMMEN TIL VART 
VASKEANLEGG 

Vi kan presentere det siste 
innen skånsom bilvask 

STATOIL STRØMSØ 
Grønland 13, 3045 Drammen 

Vis a vis rutebilstasjonen og Lothe fargehandel 
Telefon 32 83 43 63 



Overrask dine 
venner eller 
kolleqer med 
god mat. 

PricewaterhouseCoopers AS er en av 
Norges ledende leverandører av tjenester 
innenfor revisjon og rådgivning. 

Vi arbeider tett på det lokale næringslivet, 
og er i Buskerud representert med 
kontorer i Drammen, Kongsberg og Gol. 

Kongsberg 
Dyrmyrgt 35 
3611 Kongsberg 

Gol 
DBC Senteret, Gamlevegen 6a 
3550 Gol 

Telefon sentralbord: 02316 
www.pwc.no 

*connectedthinking 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon: 

Drammen 
Landfalløya 7, Postboks 1621 
3007 Drammen 

© 2010 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers-navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet 
den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers-organisasjonen. *connectedthinking er et registrert varemerke 
for PricewaterhouseCoopers. 

Koldtbord 
Snitter 

Middager 
Fingermat 

Rundstykker 

Har dere husket 
julematen! 
eller hva med 
byens beste 

Tapas 
Mat til alle anledninger 

~~ 

For kunder med smak 
www.briani.no 

Tlf. 32 20 90 90 Fax: 32 20 90 91 

Støtt våre annonsører - 
Og det setter vi ~ Dl tTIIl1 

de støtter oss. 
stor pris på. 
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PORTOBETALT 

VED 
INNLEVPE:INGEN 
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Det gleder oss 
å kunne støtte 
idretten 
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TOYOTA 
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