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Alle Skioldmedlemmer og foresatte får rabatt på behandling hos oss. 



Arets fotball skole startet opp i slutten av august på Marienlyst kunstgress. 
Over 40 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. 

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! 

Instruktørene var Skioldspillere fra 98 laget, de gjorde en flott innsats og mulig noen av de fikk 
lyst på en trenerjobb i fremtiden. Takk for en særdeles god innsats. 

Vi gleder oss til å se alle barn og foreldre på treninger og kamper utover våren. 

Og vi sender en særdeles stor takk til Sparenbaken Øst 
som var sponsor for jrets fotballskole 
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Litt fra vår daglige 

Først av alt ønsker jeg å takke alle trenere, lagledere, dugnadsfolk, 
styremedlemmer og ansatte, dere gjør en uvurderlig innsats for 
klubben og for at barn og ungdom skal trives hos oss. 

Ingen nevnt og ingen glemt, men en kjempestor takk til dere alle sammen. 
Ta denne takken til deg og vær stolt av ditt bidrag. Takker også klubbens 
æresmedlemmer for året som snart er lagt bak oss. 
Nok et hektisk år går snart over i historiebøkene. Skiold er en klubb i stadig 
utvikling med mange nye spennende saker, men også mange utfordringer. 
I 2014 er vel oppstart av IFO (se egen artikkel) den største og viktigste 

~ 1; '--'_.- Jl saken for klubben. I forbindelse med oppstart av IFO har klubben ansatt 
Kim Jeppe W Karlsen 60% stilling og Kristoffer Backe 65% stilling. 

Kim Jeppe har i tillegg en 40% stilling som sportslig leder, spiller- og trenerkoordinator i klubben. 
Skiold er fortsatt i gang med sitt arbeide med Inkludering i IL ved Brandengen skole 4 ettermidda 
ger i uken. I året som er gått er det i tillegg til vanlige bandy og fotballaktiviteter jobbet med 
forskjellige klubbutviklingstiltak. Klubben i samarbeide med Drammen kommune håper å kunne 
starte opp en all idrettsgruppe for barn med spesielle behov, disse aktivitetene kommer i første 
omgang til å foregå på Frydenhaug skole. Et prosjekt som i tiden fremover kommer til å ha stort 
fokus er Campus Marienlyst. Dette er et prosjekt som er helt i oppstartsfasen, men som klubben 
ønsker å være en sentral del av og ha en god posisjon i prosjektgruppen til Drammen Idrettsråd 
og Drammen kommune. 
Skiold er i disse dager i en omstillingsfase hvor vi ser på klubbens organisering og arbeidsoppga 
ver for forskjellige grupper og ansatte. Vi trenger alltid flere folk som ønsker å bidra aktivt til 
klubbens aktiviteter og drift. Har du gode ideer eller ønsker du å bidra i klubbens arbeide er det 
bare å ta kontakt. Vi vet det er mange ubenyttede ressurser ute blant våre medlemmer. 
Vi takker alle fotball lagene for en flott sesong og ønsker bandy lagene til lykke med kommende 
sesong. Takker alle medlemmer og andre som har bidratt for innsatsen i 2014. 

mvh 
Daglig leder SBK Skiold 
Morten Backe 
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Skiold Superjenter 2007 
Skiold Superjenter har hatt en flott første fotballsesong. 8 jenter som startet på fotballskole høsten 2013 og 
fortsatte med innetreninger i gymsalen på Danvik, er i løpet av sesongen blitt til 15! Superjentene er en ivrig 
gjeng med godt humør og bra samhold. Oppmøte på treninger og kamper har vært helt topp og jentene har 
hatt en fin utvikling gjennom sesongen. Treningene utendørs har vært på den fine gressmatta på Marienlyst 
Nye. I tillegg til seriespill har jentene vært med på Skiold Toyota cup, Åssiden cup og Solberg Kiwi cup. 
Jentene har mange supportere i form av foreldre som støtter godt opp om laget! Sesongen ble avsluttet med 
pizza og brus på Skioldhuset. 

Spillerne på Skiold Superjenter er: 
Martine, Hannah Martine, Ingrid, Tomine, Tiril, Pernille, Emilie, Julie, Lile, Johanne, HannahO, 
Nora, Karola, Alina, Alma 

· takker for årets sesong og gleder oss til neste år. 

Kamilla, Kristin oa Arne. 

om dagen 
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"Skiold Stjerner har hatt en kjempesesong i lir. 
Har vunnet alle kamper og cuper i høst. Vi har i alt deltatt i fire cuper, og har hatt vår årlige overnattingstur 
til Skioldhytta der det bl.a. ble bading i regnet og et godt vaffelsalg. 
Det har vært veldig bra oppmøte og stor trivsel på trening. I høst har vi også fått fem nye spillere, Tille, Tuva, 
Nora, Miray og Patricia. Vi takker alle 17 jenter med flott innsats, og gleder oss allerede til neste sesong med 
7' er fotball". 

Trenere Kristin, Cecilie og Guri 
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Da er sesongen over for dette ,ret, og vi kan se tilbake p' et ,r med stor 
utvikling og godt samhold. 

Skiold J12 er en fin og sammensveiset gjeng bestående av 17 jenter fra Danvik skole og 
1 fra Brandenga skole. 
I starten av året hadde vi vintertreninger på Danvik skole og hadde i tillegg gleden av å kunne trene i 
Drammenshallen i helgene. Under treningene i drammenshallen inviterte vi også til uformelle treningskamper 
med andre bylag, noe jentene synes var veldig motiverende og gøy. 
Toyotacupen i regi av Skiold har alltid vært populær, og det er litt vemodig å tenke på at neste år er de blitt 
for store for denne fine cupen. 

I vårsesongen meldte vi på to lag for at alle spillerne skulle få mye spilletid. 8 seire, 4 tap og 1 uavgjort var 
vi selvsagt veldig godt fornøyd med. Før sommeren deltok vi også på Kanalcup i Horten. 
Det ble en tøff opplevelse med bare tap. Sunt å se at vi fortsatt har mye igjen å lære. 
I sommerferien var vi med på Sandarcup i Sandefjord. Vår første cup med overnatting. Denne cupen var 
jentene veldig godt fornøyd med. Til tross for mange tap, var kravet at vi måtte melde oss på neste år også! 
Til høstsesongen ble det noen omrokkeringer på lagene, og vi havnet i puljer med de beste lagene fra vårse 
songen. Også denne sesongen meldte vi på to lag. Antall seire i høst ble kun 3, mens vi sitter igjen med hele 
8 tap. Men, det har vært mange jevne kamper og mange mål. Vi synes at jentene hele tiden utvikler seg, 
og spillforståelsen øker for hver kamp. Vi avsluttet høstsesongen med Åssiden cup i øsende regn, og kunne 
glede seg over en god blanding av både seire, tap og uavgjort. 
Nå ser vi frem til å komme i gang med vintertreningen, og håper på mange gode treninger og fortsatt fin 
utvikling på alle de 18 spillerne, før vi starter opp med 9-er fotball til våren. Tusen takk for en flott vår- og 
høstsesong, med en fantastisk fin gjeng jenter, trenere og foreldre! Vi gleder oss til fortsettelsen!! 
hilsen trenerne 

Ann-Kristin, Inger, Per Anders og Dan Tore 
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Vi startet med noen treninger på Gulskogen før Jul , etter hvert også i Drammens hallen noen søndager. Fra 
vårparten begynte vi og trene på tegger'n en gang i uken pluss kamp en gang hver 14 dag, dette fungerte 
greit. I denne gruppa er det ikke så mange 2006 modeller, men flest 2007. Det har vært mange ivrige barn 
med full innsats vilje på treningene. På vårparten deltok vi i Toyota mini cup og det var fantastisk bra opple 
velse for alle sammen! I juni var vi med i Åssiden cup med mange gode opplevelser både liten og stor. Laget 
har hatt med to lag i seriespillet og alle har deltatt i mange kamper. Vi har hatt flere foreldre som har deltatt 
som støttespillere på treninger så en stor takk til: Roger, Anders, Michael og Kim. 

Nesten 20 gutter og 7 trenere 
startet opp med innetrening på 
Danvik skole, det var litt trangt 
, men guttene hadde det gøy. 
Etter hvert ble vi 21 gutter og 
delte oss inn i 2 jevne lag, 
Pantere og Leoparder. / 
Vi har i løpet av året vært med 
i 4 cuper, vunnet litt , tapt litt 
og kanskje viktigst, fått fine 
premier. I tillegg har begge lag 
deltatt i vår og høstserie og 
hatt felles trening 1 gang i uka 
sommeren igjennom med 
untak av skoleferien. 
Foreldrene har vært flinke til å 
stille opp på kamper, noe vi 
håper fortsetter neste år. 
Vi starter opp med trening i 
Drammenshallen nå i 

november og håper alle gutta er med videre. Neste år fortsetter 4 av årets trenere, så er det flere av forledrene 
som føler seg kallet til å være med på trenersiden er det bare å si fra. 

Mvh 
Einar Vik Andersen for trenergjengen gutter 07. 
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Skiold 2006 Danvik Løver, Leoparder og Tigere 

Vi startet sesongen med Skioldcup, og deltok også på Åssiden, Solberg på cup denne sesongen. 
Som trener har vi sett en gjeng med langt større fokus dette året og det har gjort at flere har tatt enorme 
steg denne sesongen. 7 - 8 barn på hvert lag med stor spilleglede. Selve treningsopplegget er godt forberedt 
av hovedtrener Sondre Thim-Nordby. Stor kvalitet i selve treningene med godt forberedte øvelser. Ingen skal 
stå i kø, nok baller til alle. Små lag på trening, gjerne 3 mot 3 gjør at spillerne får mye ballkontakt. 
Få innbyttere på kamp gir masse spilletid og spillere som tar ansvar. Vi har stort fokus på sampill i gruppen og 

,,........_,: hver rolle er viktig. En regel hos oss er at målscorer takker den som har gitt pasningen - 
alle spiller for laget. 
Takk til alle foreldre som har stilt opp! 

Trenere Løver: Tore Norrud & Børge Solem 
Leoparder: Trond Mjøs og Stig Seljom 
Tigrene: Sondre Thim-Nordby og Kai Rune Westersager 
Lagleder: Trine Melheim 

UTLEIE SENTERET 
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1. Manchester United 100,- j.M,- 
Marinert biff, løk, paprika og tomat 

2. Strømsgodset 100,- .1-39,- 
Skinke, bacon og sjampinjong 

3. Liverpool 100,- ~- 
Pepperoni, løk, paprika og ananas 

4. Barcelona 100,- .1-39,- 
Marinert biff, løk og bernaise 

5. Real Madrid 100,- µg:. 
Marinert kylling, paprika og løk 

6. Chelsea 100,- ~- 
Krydret kjøttdeig, bacon, jalapenos, 
paprika og salsa 

7. Champions League 170,- 
Komponer din egen pizza, 
velg 6 av våre garnityrer 

8. Leeds United 100,- µg,- 
Tunfisk, løk, oliven og tabasco 

9. Tottenham 100,- _µo:. 
Tomatsaus 

10. Taki Spesial 155 - ' Pepperoni, bacon, marinert biff, 
paprika og løk 

11. Arsenal 100,- ~- 
Kebabkjøtt, rødløk og paprika 

12. AC Milan 129,- .1-39,- 
Oliven, løk, tomat, mais, paprika og champinion 

13. Inter 160,- 
Kylling, biff, krydret kjøttdeig 

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 

Skioldhytta 
hver søndag 11.00 - 15.00 

besøk hytta vår i fantastiske omgivelser 

,ft Årsmøte Ski old 
• 2015 avholdes 

25. mars kl. 1800 på Skioldhuset 

SPAR @ 
PRIMA KUNDESERVICE 

ER RISTENSEN 
HOLMESTRANDSVEIEN 34 • 3041 DRAMMEN 

TELEFON 32 81 97 03 

VELKOMMEN TIL VÅRT 
VASKEANLEGG 

STATOIL STRØMSØ 
Grønland 13, 3045 Drammen 

Vis a vis rutebilstasjonen og Lothe fargehandel 

Telefon 32 83 43 63 



Vi startet trening i gymsalen på brandenga i januar med 13 ivrige gutter. Plassen er trang, men guttene 
var likevel flinke til å møte opp og viste stor innsats på trening. Vi flyttet ut til tegger' n når snøen 
smeltet og fremmøte på trening fortsatte å være bra. Vi fikk i løpet av sesongen 3 nye gutter så antallet 
ble 16. Dette ble litt mange, så vi valgte å dele laget i 2 på kampdager på høsten. I 2015 må vi nok 
melde på 2 lag i serien. 

I tillegg til ordinære kamper har vi også i år deltatt på Toyota minicup, Åssiden cup og Kiwi cup på 
Solberg. Det har vært et fint år, og guttene har vist fin utvikling og de gleder seg allerede til å starte 
med trening i Drammensahallen i høst. 

Mvh 
Ru ne/Ismet?, Vi gleder oss til 2015. 

STRØM 
GUNDERSEN as 

- din samarbeidspartner innen bygg og anlegg 

,, 
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Danvik Skiold G09 består av 23 gutter. 
Vi har i år hatt 2 lag i serien, Skiold Løver og Ulver. Til neste år melder vi på 3 lag i serien. 
Vi har deltatt på 3 cuper, skiold minicupfestival, DNB cupen og Kiwi cupen. 

Alle er enige om at cup er gøy. 

Vi har hatt veldig bra oppmøte på trening og kampene. 
I juni hadde vi overnattingstur til Skioldhytta. Vi dro lørdag morgen og kom tilbake søndag morgen. Vi 
badet, grillet pølser, spilte fotball og lekte og koste oss masse. I Oktober feiret vi sesongavslutning med 
pizza og brus på Skiold huset. 
Nå skal vi trene inne i Drammenhallen i vinter og vi gleder oss allerede til neste sesong. 
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Spesialbutikk innen - 
fotball, løp og hallidrett • 
med egen klubbavdeling. 
Velkommen til oss! Utstyrsleverandør 

for Skiold 

UNIKT UTVALG AV FOTBALLSKOl 

Simon og Steffen hjelper deg 
med riktig utstyr' 

VI PIGGER LØPESKO 
TIL VINTERENl 

12.00,- 

NIKE MERCURIAL NIKE MERCURIAL NIKE MERCURIAL NIKE FREE 5.0 
SUPERFLY VAPOR X CR7 AG VICTORY CR7 IC FLASH HERRE 
CR7 AG Butikkpris 2000,- Butikkpris 750,- 

NIKE FREE 5.0 
FLASH DAME 

Øvre Storgate 8, 3018 Drammen I Tlf: 32 83 07 35 I fb.com/torshovsportDrammen torshovsport.no 



Gutter 10 år Bran~~J!gen 
sesongen ble sparka i gang som seg hør og bør med Skiold mini cup i mars. ~tter en lanq, vinte: var vi 
noe rustne og pasningspillet satt ikke helt enda. Vi stilte med tre lag og alle fikk smake bade seier og 
tap. 
I serien har 
spillerne rullert 
på å spille for 
skiold movies 
tars og skiold 
superstars. Vi 
er nå 24 gutter. 

Vårens cup ble 
SIF mini cup på 
Gulskogen. 
Også her stilte 
vi med tre lag. 
Gutta spilte bra 
og det ble flere 
seiere enn tap. 

Årets store 
høydepunkt var 
overnattingscu 
p'en ! ! Denne 
har vi samla 
inn penger og 
sett fram til i 2 år nå ! ! ! Valget falt på Urædd cup i Porsgrunn. 16 forventningsfulle gutter stod klare 
med soveposer og bagger på Tegger' n en fredag ettermiddag i august. Vel fremme i Porsgrunn samlet 
vi oss for å spise pizza sammen. Gutta var så spente at de slet med å sitte stille. Vi stilte med to lag og 
begge lagene storspilte ! ! De scora bøttevis med mål, leverte solid keeperspill og viste et utrolig bra 
samspill. På sidelinja heia stolte trenere og foreldre som aldri før ! ! Gutta var utrolig kjekke å ha med på 
tur og de representerte klubben på en glimrende måte ! 
De imponerte på banen, men vi må nok øve litt mer før de ruler dansegulvet på Disko'n ;-) 

Absolutt alle spillerne har utviklet seg i positv retning i løpet av sesongen. Aller mest stolt er jeg av 
samspillet vi har fått til i år og måten dere fremstår som et samlet lag. Dere støtter hverandre i kamp 
og spiller hverandre gode ! ! ! 

Neste år skal vi spille 7'er fotball og vi vil derfor avslutte årets sesong med 7'er turnering - Halloween 
cup den 25 oktober i Vestfossen. Det gleder vi oss veldig til ! Gutta er nå klare for større bane og stør 
re mål. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke vår nye trener av året, Eirik hauge, for innsatsen ! Du er et 
supert forbilde for gutta og har lært dem masse i løpet av året. 
Vil også takke Mehmet Begovic og Erik Try for at dere har stilt opp på treninger og kamper ved behov ! 

Dugnadsgjengen vår, Sonja , Janne og Marianne fortjener en stor takk for organisering og jobbing med 
dugnader for å samle inn penger til laget, samt planlegging av cup i Porsgrunn ! ! Uten dere hadde det 
ikke blitt noen cup på oss. 

Til slutt vil jeg takke ivrige foreldre som stiller opp å kjører til bortekamper og heier på gutta våre ! ! 

Nå skal vi trene litt mer ute utover høsten og så tar vi en velfortjent fotballpause før vi starter innetre 
ning en gang i januar. 

Jeg er stolt av dere gutter og gleder meg til masse fotballmorro med dere i 2015 ! ! 

Camilla 
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Da er 2004 gjengen fra Danvik «endelig» ferdig med S'er fotball, og 7'er fotballen venter. 
Vi har vært ca. 25 spillere på 2 treninger i uken gjennom hele året og deltatt på flere cuper. 
Som vanlig var Kiwi Solberg cup - høstens høydepunkt. 

Vi har delt oss i 3 LAG; BARCA - REAL og ATHLETICO, og lagene har vunnet flere kamper 
enn de har tapt. 
så gode har de 
vært, at mot 
standerne ofte 
har spilt med 6 
mann etter at 
ledelsen har blitt 
større enn 4 
mål, en regel 
guttene ikke er 
spesielt glad i. 

Guttene gjør 
stadig fremskritt 
pf\banen, og 
, 2 kombinasjo 
ner dukker sta 
dig opp i spillsi 
tuasjoner. 
Ferdighetene 
med ball og 
samhandlingen 
går også med 
stormskritt 
fremover. 
Vi ser frem til 

• 0 mye moro I arene 
som kommer 

Peder Nyberg, Jonathan Alsaker Arentz, Sondre Iver Torvet, Rekan Mahammed, Emil Røed, 
Teodor Venstad Pihlmann, Hussain, Oscar Isene Tvedten, Andi Menaj, Xhafer Haijra, Henrik Kilen Haug, 
William Hassel Langum, Siem Besrat, Ardonis Muriqi, Jonas Home Jacobsen, Christian A. Larsen, 
JeanMpy Kasongo, August Stranda Haslestad, Snorre Johannsen, Henrik Sivertsen, Filip Sivertsen, 
Basil Choudry og Dennis Lohm 

Trenere har vært Paal-Christian og Håkon 
En takk til Vidar og Thomas x 2 som har tatt laglederansvaret BARCA og ATHLETICO i kamp 

Brække 
Eiendom 

UTLEIE OG FORVALTNING AV NÆRINGSEIENDOM 
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Skiold Brandengen 03 er en herlig gjeng med veldig forskjellige gutter. Noen liker dataspill, andre liker å 
skate og sykle. Noen liker pizza, andre foretrekker burger og chips. Noen liker Liverpool, andre Chelsea. 
Men felles for alle er at de digger å spille fotball. 
På tross av en litt tøff sesong, resultatmessig, er utviklingen rivende! Vi blir bedre og bedre for hver 
uke, så lenge vi bare holder motet oppe. Håper hver eneste en av disse flotte guttene får beholde fot 
ballgleden leeeeenge, for da er det nesten ikke grenser for hvor bra dette laget kan bli. 
Takk for et spennende, utfordrende og veldig morsomt år 

Mvh. 
Per Filip 

Ski & Ballklubben Skiold 
"Alle i Skiold skal 

f~ mulighet til ~ utfolde og 
utvikle seg, 

b~de sportslig og sosialt" 
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Fotball sesongen 2014 er 
snart over for Danvik gutter 
03. I år har noen av gutta i 
gruppa valgt å slutte og noen 
nye har begynt. Det er en 
hyggelig gjeng og de ser ut 
til å trives ganske godt sam 
men. Nå er det totalt 13 gut 
ter i troppen, 11 fra Danvik 
og 2 fra Fjell skole. 
Vi er ferdige med første 
sesong med 7' fotball. Alle 
har nok erfart at større bane 
krever bedre kondis og over 
blikk for å henge med, eller 
helst være foran motstander 
ne i kamp. 
så gutter: Ikke sitt i sofaen 
til treningene starter opp 
igjen. Kom dere ut å spille. 
På treningene har vi jobbet 
mye med å være i bevegelse, 

se etter ledig rom, spille ballen foran medspiller og gi gode kompis pasninger. Vi jobber fortsatt med at 
gutta har "fokus" når de er på trening/kamp, skikkelig innsats samt fair play. 
Vi har hatt 2 treninger per uke + kamper og cuper. Kampene har gitt både tap og seire. I kampene på 
slutten av sesongen ble det flest seire. Laget jobbet sammen for seirene. Dette lover bra for laget. 

Besøk vAr butikk pA Austad, 
Vi er kreative blomsterdekoratører som hjelper deg gjerne med blomster til både sorg og 

glede. Velkommen til oss i en av Drammens eldste blomsterbutikker for en hyggelig handel. 

Kamille blomster, Styrmoes vei 38 - Telefon 32 83 39 95 
Følg oss gjerne på Facebook: Kamille blomster og Instagram: kamilleblomster 
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2014-sesongen har vært et spennende lr for Skiold 02. Gutta fra Danvik og 
Brandenga har gradvis jobbet tettere sammen for I forberede en fullstendig 
sammenslling av spillergruppene fra og med 2015. 

I år har vi derfor gjennomført de fleste treningene samlet, og fra og med høst-sesongen har vi også kun 
spilt som Skiold, med to 7er-lag uavhengig av Danvik og Brandenga. 

Vi jobber hele tiden for å få til gode og effektive treningsøkter med mye fokus på grunnleggende, 
individuelle ferdigheter, samtidig som vi også forsøker å få til en generell spilleforståelse. Vi håper det' 
gir riktig utvikling og bedre mestringsfølelse hos den enkelte, samtidig som de også har det litt gøy på 
trening. Vi har derfor ikke tenkt så mye på 9er- eller ller-fotball denne sesongen, men hatt fokus på 
individuell mestring, ha tro på seg selv, og det å ta ansvar. Vi tror dette har fungert bra i år, også mye 
grunnet de gode treningsforholdene vi har hatt på Gulskogen. 
Vi har dessverre hatt litt frafall, men heldigvis også litt tilvekst, så spillergruppa har holdt seg stabil med 
ca 25 unge og motiverte spillere. Oppmøte på treningene har ofte ligget i overkant av 20-22 gutter, noe 
vi synes er veldig bra. 

fortsetter neste side 

UTLEIE SENTERET 
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Vi har hatt 2 lag med både i vår- og høstsesongen. Av cuper så har vi deltatt på Toyota cup i mats og 
Mjøndalen/Trelleborg Cup i oktober. Vi har i tillegg spilt to 11 er-kamper mot Solberg , da de ønsket å 
ha en god treningsmotstander. 
Sesongavslutning ble som vanlig avholdt på Gamle Gress, med to Her-kamper mot Konnerud. I tillegg 
så har 3 av våre spillere har denne sesongen hvert en fast del av Elite Akademiet til Strømsgodset topp 
fotball. Vi har en spennende og stabil spillergruppe og kan glede oss til 9er-fotball neste år. 

Vi takker også en engasjert foreldregruppe som bistår med kjøring og godt humør! 

Hilsen 2002-teamet! 
Pekka, Stig, Delphin, Saran og Jarle 

c_q,, x, 
·~ ',, 

~ KO[lgresspartner_AS 
., Din profesjonelle 

seminar- og konqressarranqør 

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 56 
E-post: christin@kongresspartner.no 
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Benjamin Ahmad, Shaifullah Akhgar, Anwar Khuzaymah, Fahad Arfan, Kevin Andre Avdal, Mohamed 
Bare Nur, Delan Fatheh, Mohamed Halane, Khalid Ismail, Audun Iveland, Nithusan Kukaraja, Faysal 
Mumin, mert Mutu, Tintun Niang, Nikolai Nordhaug, Jakob Nyberg, Madon Ponnu, Robin Lund Sadum, 
Mahan Safarzadeh, Lorik Seferi, Khant Si Tu Aung, David Skistad, Erik Winther Sollie, Sondre Somdal 
Åmodt, Sarangutti Sriskandaraja, Xhafer Taraku og Sebastian Wilchisky. 

Da er gutta fra Danvik, Fjell og Gulskogen ferdige med sin andre sesong med 11'er fotball, som ble avsluttet med 
en fin fin 3. plass i DFK's kollen cup i MIF hallen for LAGl, mens LAG2 havnet pa 4. plass. 

Vi trente ute hele vinteren, samt en styrkeøkt på Brandenga i uken. 
Troppen har bestått av ca. 30 spillere, og Skiold har stilt med 2 lag i sesongen, som hhv deltok i interkrets/kretsens 
pokal og 2. divisjon. 

Sesongen startet med MIF cup, hvor LAGl tapte bronsefinalen, og Drammencup hvor Lagl kom til kvartfinale. 
I Drammen Cup kom LAGl til 1/4 -dels finale for andre året på rad, hvor det ble tap på MYNTKAST igjen 
Det vil si at guttene har blitt slått ut av cupen to år på rad uten å tape en eneste kamp . 

LAGl kom til kort i interkretskvalifikasjonen, men kom på en meget hederlig 3. plass i kampen om Kretsens pokal. 
LAG2 kom midt på tabellen i 2. divisjon. 

I høst deltok LAGl i Vålerenga cup, hvor det ble knepent 1-0 tap i finalen for Lambertseter. 

Vi har fortsatt hatt stort fokus ferdigheter, og i særdeleshet balltempo, få touch og ballbehandling. 
Det har vært mange høydepunkter iløpet av sesongen, mange kamper og cuper - og vi har hatt det mye moro, 
og mer skal det bli. 

Robe! hadde treneransvaret frem til sommeren, mens Håkon tok over etter sommeren og ut sesongen. 
Pål Espen og Espen har hatt ansvaret for LAG2, mens Ove sørger for at alt utstyr er på plass, samt treninger med 
LAG2. 

Håkon og Ove trener lagene frem til jul, men takker for seg etter 9 år med laget, og håper Skiold skaffer nye gode 
trenere - da det fortjener denne finne gjengen med mye fotballtalent og humør. 

For Skiold 2000 - Håkon 
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G15 laget har hatt en fin sesong i ,r 

Sesongen startet med bra dugnadsinnsats på Skiolds minicup i Drammenshallen i mars. 
G15 laget er et spillende lag med mye ballbesittelse og til tider flott spill som gjør at vi har hevdet oss 
bra mot lag som har vært større og kraftigere enn oss. 
Vårsesongen endte med seier i vår pulje uten tap - kun 1 uavgjort. Vi ble da satt opp i 1. divisjon for 
høstsesongen hvor det endte med 5. plass på tabellen. 
~ar vært på følgende cuper: 
l enskog Breddecup 15. - 16. mars. 
Der vant vi pulja vår og tapte i semifinalen mot et sterkt Vålerenga lag som vant turneringen i GlS. 
Årets høydepunkt var nok Ålborg cup siste helga i mai. 
Der også vant vi pulja og tapte semifinalen på straffespark. Dette var lagets første utenlands turnering 
som var en flott opplevelse for alle. 
Årets siste cup var Drammen FK Meny Cup i Mjøndalshallen. En fin cup med 7-er fotball og store mål. 
Cupen åpnet veldig bra med flott spill og skikkelig innsats fra alle. Vi slo bla erkerivalen Glassverket. 
Vi kom til slutt på 4. plass etter tap i bronsefinalen - litt pga dårlig konsentrasjon. 
Antall spillere på laget har variert noe i løpet av sesongen, ca 17-18 stk. I høst har vi vært for få spil 
lere i stallen så noen 00 spillere har fått prøve seg. Ved sesongslutt er vi nå 13 spillere i stallen. Det 
jobbes nå med å finne en løsning for neste år slik at vi kan stille et ok G16 lag til 2015 sesongen. 

Kadir Keklik, trener 
Svein Moe, oppmann 
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3 ~rs prosjekt ved veis ende 

Sesongen 2014 er forbi, og med det ett prosjekt som startet 
med G98 før 3 år siden. Vi ledere sitter igjen med en pot-purri 
av gode minner og opplevelser som vi kommer å bære med oss 
resten av livet, hvilket jag tror også grabbarna gjør. 

Litt då kort om årets sesong: 
Vi startet opp som vanlig med att å kjøre oss opp fysisk i sko 
len på Danvik, med noe varierende oppmøte. Guttene som 
trente mye premierades med Per Bredesen Cup, MIF Hallcup og 
NM kvalik under vinteren. 

NM-Kvalikken gikk strålende og vi vant vår pulje føre MIF Elite 
og Slemmestad, 
MIF hallcup blev det stopp i semin og Per Bredesen Cup blev 
det dessverre utgang etter puljespill for begge lag. 

Sesongstarten preges som vanlig av Drammen Cup, her blev det utgang før 2. laget i B sluttspillets 8-delsfinale og før 1. laget blev det som vanlig utgang på straf 
fer ved første stopp i sluttspillet. Før 3 gangen i rad møter vi det lag som kommer til finalen eller vinner hele cupen. 
Men vi har bare oss selv og skylde då vi blir litt høy på pære når vi dominerer kamper. 

Etter gruppespill i NM ventet bortekamp mot Arendal, dette blev gjort om til en helgtur med overnatting og masse moro. Vi taper dessverre 3-1 mot ett lag som vi 
på en god dag hadde slått. 

Vi går dokk inn i Interkretskvalikken med hodet høyt og tar tak i ting som trenger tas tak i. 
2 og 3 lag starter også sine respektive serier. 

våren slutter med midt-plasseringer før både 2 og 3 lag, og dette er akkurat det som er målsetningen vår, dvs. att vi ønsker jevne kamper med nesten like mange 
tap som vinster. 

1 laget gjør det i starten helt greit i Interkretskvalikken, vi taper dokk fart og sliter mot slutten av våren. Dette toppes av ett stort tap mot SIF som jag trur gut 
tene seint glemmer. Kamp mot Stoppen virker helt avgjørende før oss, taper vi så er vi ute. Vinner vi, så er sjansen fortsatt der. 
Kampen starter helt greit, to jevne lag som gir og tar. Kampen går mot sluttminutter og stillingen er fortsatt 0-0. hvilket ikke holder for oss. 
Oddy tar grep og bytter på Oliver, som sender en suser i den 92 minuttet over keeper og in i mål fra 20 m. Dette gir oss saken i våre egne hender. 
Vi må slå Slemmestad i siste kamp.Kampene mot Slemmestad har alltid vært spennende, helt siden vi startet for 3 år siden. Kampen blir som vanlig spennende og 
ender 2-2. Dette holder ikke før oss, vi er avhengig av resultat for å ta oss videre. Og er det en ting som guttene er sikre på, så er det att resultater aldri går vår 
vei. Skuffelsen er selvfølgelig total i spillergruppa. 

Etter mye frem og tilbake med telefoner for og finne ut hva resultatet i den andre kampen blev får vi beskjed att det blev 2-2 mellom SIF og Stoppen. Men ingen 
tør tro på det, vi svajar under 5 minutter mellom skuffelse og glede. Til slutt så blir det bekreftet, det blir 2-2 i kampen mellom SIF og Stoppen og holder akkurat 
for att vi skall åta 4 plassen. Gleden er enorm I Både hos guttene og trenerapparat. Till høsten spiller vi mot dom 4 beste lagen fra Telemark og Vestfold og 
Buskerud! Hvilken utfordring! 

Høstsesongen ventes på med glede, men derimellom skall årets store happening skje. Nemligen Gothia Cupl 
Guttene har sedan november slitt, dem har jobbet dugnad, solgt dopapir, og masse andre tiltak for og skrape sammen pengene som trengs. For er det en ting vi i 
ledergruppa har vært soleklare på så er det att det skall koste minst mulig og være med på årets happening så flest mulig kan være med oberoende økonomi. Vi 
får i hvertfall ihop pengene som trengs til slutt og får muligheten att dra på Youth World Cup i Geiteborg. Dette blir selvfølgelig en succe, det sportsliga står ikk7 · 
sentrum uten det sosiale. Selvfølgelig så er det moro for guttene att å spille mot internatsjonelle lag men det største er nok alle ting som skjer rundt omkring ( 
dette fantastiske engagement. Vi ledere koser oss selvfølgelig også, tross att ukesturer med 30 16-åringer tar på. 

Høstsesongen byr på nye utfordringer med interkrets, 1 div, 2 div og hospitering hos junior og a-lag. Her settes planeringsførmågan og kommunikasjon mellom oss 
trenere på spill. Vi klarer dokk galant og sluttføre sesongen æven om det til stunder blir en stor påfrestning for spillere etter hvert. 4 kamper i uka samt hospite 
ring hosa-lag er ikke bare, og uten så god hjelp fra Oddy og Kai så trur jag ikke vi hadde fått det til! 

I interkretsserien merker vi fort att det er forskjell på oss og elitelag. Vi mangler dessverre det der lille ekstra som dem har og vi taper kamper på det. Det skall 
sies att vi med full rettferdighet kunde ha fått i hvertfall 8-9 poeng mer enn dem 6 vi til slutt fikk, men vi i ledarstaben og spillerne fikk erfaring og god læring på 
hva som kreves for og være på nivå med dem beste. Vi er stolt over og få deltatt, og glade over den erfaringa vi fikk av det. 

Vi har satt oss målsetninger og noen hårete sådana også, som dere ser oven så er det meste som har blitt målsett også oppfylt. 
Vi er dokk mest stolt av att vi virker ha gitt ett tilbud til alle som ønsker det. Både gode spillere som sikkert fortsetter med DFK eller andre lag og satser, og spil 
lere som spiller fotball fordi det er gøy. Det har vært en balansegang som er vanskelig, og uten samspill og klare mål fra meg og Oddy hadde det ikke vært mulig. 
Vi har som andra opplevt nedgang, og vært på vippen og gi opp flere ganger. Men i slutændan så har vi alltid gått tilbake till samme tanke, den att det og være 
fotballtrener er givende på alle måter, både sosialt, fysisk og ikke minst psykisk. 

Takk til: ODD ERIK GRØVO 

Skiold skall være tacksamma før att ha en sådan helt i klubben. Uansett tidspunkt, sted eller måte, så stiller Oddy alltid opp. 
Og jag kommer i ærlighetens navn at savne og samarbeide med karen. Han har under årens løp vært sådær irriterande-att-jag-ikke-er-sånn person som har min 
net meg på hvordan ett godt menneske og en mann som bryr sig om dagens ungdom skall være. Og det har ofte gitt meg noe og strekke meg etter. Noe som 
gjort meg bedre i hver aspekt av livet. Kan ikke takkes nok! Verken av meg eller guttene. 

Tusen takk til Skiold og alle guttene på G98 for å ha gitt meg uendelig mye glede, sorg, ilska, irritasjon, 
tårer og stunder som jag ikke glemmer forresten av mitt liv. 
Amir Catak Hovedtrener G98 
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Vi startet oppkjøringen til 
sesongen 2014 i slutten av 
Januar. Vi hadde treninger 
ute på Gulskogen Arena og 
økter inne på Cageball. Det 
var mange fine økter, med 
bra nivå og engasjement. 
Men jeg ser nå at vi kanskje 
skulle ha kjørt litt mer kon 
disjon så vi var klare for 
sesongen, men vi er nok litt 
for glade i og hæppe med 
ballen. 
Vi var spente før sesongen, 
da vi hadde en meget god 
sesong i fjor, var vi mer 
spente i år. Vi mistet dess 
verre mange sentrale spillere 
før sesongen, og vi viste at 

kunne bli tøft i enkelte 
kamper da vi i år har hatt en 
liten stall. Men vi har hatt et godt samarbeid med Amir og Guttelaget - mange spillere derifra har fått prøve 
seg og spilt mange kamper. Alle sammen har klart seg veldig bra, noen har til og med preget kampene i stor 
grad. Det er moro!! 

Vi fikk en tøff start på sesongen. Med få spillere, mye skader, masse baklengs og få seire. 
Spillet og engasjementet satt ikke som vi ønsket. 
Men kampene gikk og vi begynte å komme mer og mer i godt gammelt slag. Gutta spilte seg rett og slett i 
form. Det var deilig og se. Deilig at vi klarte å komme oss ut av den negative perioden. 
Ballen gikk raskere, vi løp mer, tacklet hardere, viste større fotballglede og engasjement. 
Sånt blir det poeng av. 
Vi spilte hele 8 kamper uten å tape. 5 seire og 3 uavgjorte. De kampene som ble uavgjort, scoret motstander 
laget på overtid. Surt. Men jeg skal ikke klage, fotball er et deilig spill med flaks / uflaks. 

Vi avsluttet sesongen på en 8. plass. Med 31 poeng. 9 seire, 4 uavgjort og 9 tap. Vi scoret 51 mål. 
Noen av målene vi scoret var rett og slett utrolige. Det var noen store prestasjoner som ble gjort, eneste som 
er synd er at ingen filmet disse målene. De hadde garantert blitt en Youtube - Hit. 

;';takke alle spillerne for nok en god sesong, med herlig humør og innsats. 
Og en stor takk til Lars - Petter Eggen som alt mulig mann og Årets spiller. 
Takk til alle som har kommet og sett på kampene våre, vi gjør ingen publikumsrekord men det varmer og se 
at noen tar turen. Det er spesielt hyggelig når gamle Skiold legender kommer og ser på. Fortsett med det. 

ARETS SPILLER: LARS - PETTER EGGEN 
ARETS TOPPSCORER: KRESHNIK MALOKU 
ARETS SKIOLDGUTT: TOMAS HANSEN 

Jeg gleder meg veldig til sesongen 2015. Da skal vi være med og kjempe i toppen. 

SKIOLDGUTTHEI! ! ! 

Kim Jeppe Karlsen 
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Skiold1JJiO 
Skiold Idrettsfritidsordning startet opp 

1 September 2014. 

Skiold IFO er et tilbud til barn etter skoleslutt. 
Tilbudet gjelder barn fra 2 - 5 klasse. 
Meningen med IFO er at barn skal være i aktivitet, 
føle seg trygge og ha det gøy. 
Vi har felles aktivitet hver dag fra kl. 15 - 16. 
Aktiviteter vi gjør: Innebandy, Fotball, Kanonball, 
Stafetter, Skøyter, Brentball, Dans, Orientering, 
Fridrett + mer. Vi tilbyr også leksehjelp fra klokka 
13.30 - 14.30. 
Vi benytter Drammenshallen der vi har masse for 
skjellige aktiviteter. Kunstgresset på Marienlyst har 
blitt brukt masse etter oppstart, da vi har vært så 
heldige med været. Til vinteren vil det bli masse 
skøytegåing. 

Vi er per dags dato 38 barn. 
Men vi har fortsatt ledige plasser. Mandag, Tirsdag og Fredag er det mulig å melde seg på. 
Tilbudet gjelder foreløpig kun barn fra Danvik skole. 

Vi synes det er veldig gøy at Skiold har startet IFO og gleder oss til fortsettelsen med store og små. 

Hilsen Kim Jeppe Karlsen & Kristoffer Backe 

• 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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I sommer var jeg Casper og Therese på VM tur til Brasil. Vi dro fra finværet i Norge til regntiden i Brasil. 
Men det betyr ingen ting vi skulle jo på VM!!! Det var en lang og slitsom reise med mange timer på fly og 
flyplasser. Da vi endelig landa i Brasil så ble vi møtt av ett enormt sikkerhets opplegg. Vi ble henta på flyplas 
sen om natta av en brasilianer som heter Chicko. Og han hadde på seg en Norge drakt ~, fra flyplassen i Natal 
som vi landa og til Pipa der vi skulle bo tok det ca. 1 time med bil. Dagen etter at vi kom fram skulle vi på 
vår første kamp. Det var Japan mot Hellas. Vi måtte da kjøre til Natal. Jo nærmere vi kom byen jo mere politi 
og militær var det. Vi så får oss ett kaos der inne. Heldigvis hadde vi med oss Chicko som vår guide. 
Da vi kom ut av minibussen og skulle gå til stadion så vi for oss lange køer. Men fra første sikkerhetssluse til 
vi var inne på plassene våre tok det ikke mere enn 5 minutter. Eller kanskje 10 minutter med do pause og 
bildetaging. Vi hadde fått plasser sammen med Japan tilhengere og de var utrolig morsomme og livlige. 
Dette var da en kamp som endte 0-0 dessverre. Men det var en fantastisk opplevelse og bare komme dit og 
være med på det folkelivet. Etter kampen dro vi tilbake til Pipa. Vi var da ganske slitene. Vi slappet av ved 
huset noen dager. Var på en buggie tur surfa og så masse fotball på forskjellige barer og restauranter. Vi rett 
og slett gikk bare og venta på dagen Italia Uruguay skulle spille. Italia er laget Casper heier på. Da dagen 
endelig var der sto vi opp tidlig og gjorde oss klar til kamp. Casper hadde da på seg Skiold drakta. Den hadde 
vi tatt med for Skio/d skulle jo representere i VM. Denne gangen her når vi kom inn til stadion ble 
vi stående og vente en stund før vi kom inn til første sikkerhetssluse fordi vi måtte vente på att vipene skulle 

komme seg inn. Og 
det tok sin tid. Men 
fra første sluse og inn 
gikk det veldig fint. 
Da vi kom inn for og 
finne plassene våres 
så vi att vi hadde fått 
plasser blant Uruguay 
supporterne. Det var 
kjempe liv 1 time før 
kampen var i gang. 
Men da lagene kom 
på banen tok det helt 
av. Det var helt fan 
tastisk. Dette var en 
kamp som du fikk 
med deg alt. Store 
stjerner, mål og det 
var skandaler. Vi satt 
ca. 20 meter fra der 
Luis Suarez bet fra 
seg. Men for oss som 

Casper med Skiolddrakt p~ i VM. så situasjonen live så 
det ut som han ble 

slått til. Uruguay vant denne kampen 1-0 og slo dermed ut Italia og gikk videre selv. Når vi_ skul_le ut f~a stadi 
on så brukte vi litt tid da det var Uruguay supportere som feira over alt. Casper var da veldig le~ seg ?den 
laget hans Italia var ute av VM. Vi dro da tilbake til Pipa. Vi hadde enda igje~ noen ~ager_av fen~n_var og . 
dem brukte vi på å se fotball bade og kose oss. Det var en fantastisk tur. 

0
Na som v1 er hjemme rqjen ser v1 

bare fram til EM 2016 France! Da tar vi med oss Skiold i baggen og drar pa nye fotballeventyr 0 

Hilsen Casper Christian og Therese 

UTLEIE· SENTERET 

• . -høst2014 ~ avisen 25 



Juniorl"ageti 
Årets sesong er slutt og noen betraktninger rundt jr.laget er på sin plass. For tredje år på rad har jeg 
prøvd å holde liv i laget og holde det i gang for å opprettholde tilbudet til de som har lyst til å spille fot 
ball på dette nivået. I år har det vært tyngre enn noen gang og med en stadig tynnere stall var vi nære 
på å måtte trekke laget før høstsesongen. Som kjent har store deler av 96 og 97 årgangene blitt borte 
av forskjellige årsaker og dermed har de eldste født i 1995 vært stammen i laget. 
Etter sommeren forsvant alle sammen til studier og militærtjeneste. Løsningen ble å søke hjelp fra gut 
telaget og takket være dem greide vi å fullføre sesongen på en verdig måte. Det er aldri noen god 
følelse og måtte trekke et lag, hverken overfor egen klubb eller våre motstandere. Ideelt sett var ikke 
løsningen optimal for enkelte spillere som ble belastet med flere kamper i uka, men vi prøvde å la det 
rullere mellom mange for å begrense belastningen. Faktisk har guttespillere fra alle tre nivåene våre fått 
prøve seg på jr.laget og alle har gjort det med stil. Nivået har kanskje vært litt tøft for enkelte, men en 
stor takk til dere alle som har bidratt til å holde liv i laget, ingen av dere har gjort dere bort og jeg er 
stolt av dere alle. En stor takk til dere som er jr.spillere også, dere har vært viktige bidragsytere, selv 
om dere etter hvert ble veldig få. 
Resultatmessig har det svingt veldig opp og ned med seiere mot gode motstandere og tap for antatt 
svakere lag. Litt av årsaken er nok at vi aldri har stilt med samme lag fra kamp til kamp og at kvaliteten 
på treningene ble dårligere ettersom vi ble så få. Etter hvert slo vi treningene sammen med guttelaget 
for å kunne opprettholde ett akseptabelt nivå på det vi gjorde på treningsfeltet. Dette fungerte veldig 
bra og en stor takk til Amir og Oddy som det har vært utrolig fint å samarbeide med. De har i stor grad 
vært med på å redde jr.laget. .· , 
Takker alle sammen for i år, alle spillerne, lederne og ikke minst dere foreldre som har bidratt med "-.--/ 
transport og support på kampene våre, dere er ikke mange, men uvurderlige. 
Ønsker alle dere 95 spillere alt vel videre i livet, litt rart at dere ikke lenger er en del av jr.laget. 

Trener/Oppmann 
Kai Henning 

Julemarked på 
Skioldhytta 
Kom i julestemning. 
Lørdag 29. november og 
søndag 30. november 

kl 11-16 
Salg av avletter og rimbrød fra Gudbrandsdalen 
samt lefsekling, julekake, brente mandler hjemmelaget julepålegg, medisterkaker, 
julesylte, tomatsild, sursild, varmrøkt ørret. julepålegg, 
Tovede tøfler, votter, sokker, sitteunderlag m,m. 

Kjøp din julebakst her, vi har bakt. 

Kjenn duften av nystekte vafler, lytt til latter 
og glade stemmer. Bli inspirert av kreative 
mennesker og kom i julestemning. 

Kafeteria 
begge dager 
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TOYOTA 

AV4 
m-ot originalen 

RAV4 Stasjonsvogn 2,0 Diesel Manuell, 2WD 299 000,- • Vi har biler for rask levering 

fs=-. -j 'Inkl. frakt, lev- og reg.omk. 10 400,-. Tillegg fortingl./e.tabl.gebyr kr4190,-. Forbrukblandet kjøring/utslipp C02/N0)c RAV4 VVT-i fra 0,721/mil, 166 g/km, 13 mg/km RAV4 0-40 fra 0,49 l/mil, 127 g/km, 143 mg/km. Avbildet 
_CIIMIIMIII modellkanhaekstrautstyr.Medforbeholdomtrykkfeil 

DRAMMEN: Ing. Rybergsgt. 108, 3027 Drammen - Tlf. 32 23 46 00 
LIER: Sankt Hallvards vei 10, 3400 Lier - Tlf. 32 22 95 95 


