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Vi hjelper deg med riktig sportsutstyr i vår spesial-
butikk i Drammen. Unikt utvalg av produkter innenfor 
fotball, løp og hallidrett, med egen klubbavdeling.
Velkommen!

NORGES STØRSTE 
KLUBBSPESIALIST

Øvre Storgate 8, Drammen

STOLT UTSTYRSLEVERANDØR fOR SBK SKIOLD
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Skiolds årlige fotballskole
Mandag den 28. august startet Skiold opp sin årlige fotballskole for førsteklassingene på 
Strømsø! Totalt har det vært 49, ivrige, spente og fornøyde deltakere på Marienlyst i høst. 
Barna har lært alt fra såledragninger til innsidepasninger, mens noen er mer opptatt av hva 
som er i kiosken – og det er helt greit! Alle deltakere har mottatt hver sin Skiolddrakt, med 
tilhørende shorts, strømper og ikke minst en egen ball.

Neste generasjon: Årets deltakere på Skiold Fotballskole

I løpet av fotballskolen arrangerer vi 
også et foreldremøte, hvor Skiold pre-
senterer hva det er vi er og hvem vi er. 
Her var klubben også så heldige å få 
huka inn opptil flere foreldre som øn-
sket å bidra i en rolle rundt de forskjel-
lige lagene, noe vi som klubb er nødt til 
å prise oss lykkelig for – samtidig virka 
de som ordentlig grepa typer!

Høydepunktet, i år som alle andre år, 
var nok å spille på Marienlyst Stadion. 

Barna tuslet ut på en diger bane som 
var ferdig vanna. Fire baner var allerede 
satt opp og klar til bruk. Her skulle det 
spilles kamper, og alle skulle få spille mot 
alle. Innsidepasninger, taklinger, skudd 
og blokkeringer (og litt klyngefotball), 
kunne foreldrene se da de satt på tribunen 
og knipset bilder i en fei. Mot slutten av 
treninga kom Skioldgutt ut på banen, 
og oppmerksomheten ble fort rettet mot 
han. Han hjalp til med å dele ut premier 
og tok masse bilder med barna.

Alt i alt har det vært en fornøyelse å 
være med på fotballskolen. Det gir så 
masse energi å se så mange barn ha det 
gøy med fotballen på kunstgresset. Ski-
old som klubb er privilegerte som har 
muligheten til å få så mange flotte barn 
til klubben vår, og vi vil gjøre vårt ytter-
ste for at barna skal få det best mulig i 
klubben vi alle er så glade i.

Sondre Bulie

Prosjektering, utvikling- utleie av eiendom - Telefon 32 89 80 40 - post@origoeiendom.no



Leder
Hvis du kan bli på post når man forlot deg
og holde hodet klart når alt slår klikk,
hvis du kan tro når alles tvil slår mot deg,
men også våkent lytte til kritikk,
Hvis du kan ventetidens byrder bære,
og møte løgn— med sannhet som ditt svar
og møte hat—du ikke selv vil nære,
men tie med hvor klok og god du var.

Jeg velger å starte med første vers av «Hvis», Andre Bjerkes 
oversettelse av Kiplings «If» som en liten forkledd melding til 
noen få, som de siste måneder har vært, og fortsatt er i hardt 
vær som følge av sitt brennende engasjement for barn, ung-
dom og klubben i vårt hjerte, og for idrett og helse generelt.

Til dere vil jeg som valgt klubbleder si takk for deres 
rakryggede holdning og innsats i tiden som har vært, og 
som jeg er sikker på at fortsetter i tiden som kommer!  

Året som har gått siden forrige Skioldavis, har stort sett for-
løpt som et gjennomsnitts Skioldår, med god aktivitet i våre 
«ordinære» idretter, bandy og fotball.

Vi er noen færre lag enn foregående år, men fotball- og 
bandystyrene jobber kontinuerlig med å øke rekrutteringen, 
samt å hindre frafall.

Fotballskolen er nettopp fullført, og bandyskolen har også 
kommet i gang. Vår egen bandycup er gjennomført med 
stil, på samme måte som vår egen fotballcup ble det i våres.

Vi har i løpet av året utvidet vårt samarbeid med kom-
munen, og tatt over et innebandylag som tidligere har ligget 
under fritid med bistand. Dette er pr i dag nærmest

selvgående både organisatorisk og økonomisk, etter en god 
oppstartsjobb av daglig leder.

Klubbens økonomi er fortsatt sunn. Vi leverte nok en gang 
et plussregnskap i 2016, noe vi har gjort hvert år siden vi fly-
ttet til Marienlyst for 15 år siden. Slik det ser ut i skrivende 
stund, vil vi også i 2017 vise positivt resultat.

Hytta på Konnerud er oppgradert i løpet av året (se rapport 
fra hyttestyret), og vår gruppe som jobber aktivt med nytt 
klubbhus/bydelshus har mye på gang(egen rapport).

Vil få takke alle som bidrar positivt rundt klubben for 
sin store innsats, og er det noe trenere/lagledere/forel-
dre eller andre har spørsmål om, så ta kontakt med 
administrasjon eller styrene direkte, så løser vi dette i 
fellesskap.

Jeg vil avslutte med det som står i klubbhåndboken vår, noe 
som er verdt å huske:

I Skiold kan alle si sin mening, men vi er en klubbstyrt 
klubb så alle kan ikke få sin vilje. 
  

Tom Egil Johannesen/klubbleder

Har du og dine venner husket å registrere spillekortet deres på Skiold

DETTE RØRER IKKE VED DIN EVENTUELLE GEVINST - DET ER NORSK TIPPING SOM BETALER
KONTAKT DIN TIPPEKOMMISJONÆR - VÅRT ORG.NR 983885144

Ski & Ballklubben Skiold
” Alle i Skiold skal

få mulighet til å utfolde og
utvikle seg,

både sportslig og sosialt”
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Jenter 2010

Noen har sluttet og noen har startet 
hos oss i løpet av sesongen. Vi er i dag 
9 jenter både fra Danvik, Fjell og Gul-
skogen skole. 

Vår første sesong er nå over og jentene 
som startet på fotballskolen i 2016 har 
i år fått prøvd seg på 3`er fotball. Dette 
har jetene syntes ha vært veldig gøy. Alle 
jentene har fått spille kamper, vi har 
scoret mange mål og sluppet inn mange 
J Oppmøte på treninger har vært bra og 
utviklingen hos jentene har vært stor. 
Fokuset på treningene har vært å bli 
kjent med ballen gjennom lek. Føring 
av ball var i starten veldig vanskelig, 

men nå er vi blitt kjempe flinke. Jentene 
elsker hjørnefotball til musikk av Mar-
cus og Martinus. Vi fortsetter med tre-
ninger i vinterhalvåret inne på Danvik.
Vi har hatt 2 lag i serien Havfruer og 
Delfiner, så det har blitt mange kamper 
på jentene som har rullert på hvilket lag 
de har deltatt på. Hos oss er det fokus 
på at vi er 1 gjeng. Vi har deltatt på Ski-
old cup, Lier cup og Kiwi Solberg cup 
hvor vi har deltatt med 2 lag og samlin-
gen av pokaler er i full gang. Foreldrene 
har stilt opp å hjulpet til sammen med 
trenerne for å bygge et fint miljø rundt 
jentene. Tusen takk!

Etter skiold cup hadde vi en sosial sam-

ling med pizza for spillere og trenere 
hjemme hos Helena. Sommeravslutning 
hadde vi etter cup i Lier med grilling for 
spillere og foreldre hjemme hos Mille. 

Neste sesong gleder vi oss til å spille 
5`er fotball og er nå i gang med å trene 
oss på dette.

Vi avslutter sesongen 2016/2017 med 
Bowling og pizza 7.november.

Stor takk til trenerne Joland, Valborg og 
Atle for en super innsats med jentene 
denne sesongen.

Anette lagleder for J-2010
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Jenter 2009

Jentelaget har gjennom sesongen bestått av 19-23 ivrige spillere med tre lag i serien; Løver, 
Pumaer og Tigre. De har også i år hatt veldig god framgang!
Trenerteamet har bestått av Eivind, 
Henriette, Petter og Ole-Johan. I tillegg 
har Frode bidratt på kamper og cuper 
og flere foreldre har stilt som dommere, 
kampeverter og hjelpetrenere.
Frem til sommeren var Anja Sæther 
oppmann, hun ble avløst av Caroline 
Lund. 

På treningene har det vært stabilt opp-
møte med ca 20 spillere i snitt. Basisøv-
elser med fokus på blant annet småspill, 
“sjef over ballen”, pasning og skudd har 
vært i fokus. Vintertreningene har i 
tillegg hatt “hinderløype” på program-
met. 

Lagene har deltatt på følgende cuper:
• Skiold
• Stoppen
• Solbergelva (Kiwi)
• Tranby (Eat-Sleep-Moove)
 
Med tre lag i serien har det titt og ofte 
vært behov for flere spillere enn de som 
har vært i basislagene. Det har derfor 
blitt bra med spiletid på alle. I tillegg har 
alle hatt muligheter til ekstra kamper!  

Sommersesongen ble avsluttet med 
grill og kos hos trener Eivind. Høste-
songen ble avsluttet med samling på 
Skiold-hytta med blant annet fotball-
kamper, (foreldre mot barn - anbe-

fales), bål, pølsegrill og godisjakt. Takk 
til Marianne og Bjørn som arrangerte! 

Fra slutten av oktober blir det trening 
innendørs. Vi gleder oss til å bygge den 
flotte gjengen videre:) 

Stor takk til alle foreldre som har kjørt 
til kamper og cuper. Takk også til beste-
foreldre/tanter/onkler som har møtt 
opp og heiet på jentene! 

Takk for en finfin sesong, vi gleder oss 
til neste år!

Anja, Caroline, Eivind, Henriette, 
Petter, Frode og Ole-Johan

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Jenter 2008

Skiold jenter 2008 (Skioldmøyene) er 
en stabil og hyggelig gjeng med engas-
jerte fotballjenter! 

Vi har hatt et par som har sluttet, men 
har vært heldige å få nye tilskudd som 
har bidratt til laget.

Vi har gjennom hele sesongen trent 
på mandager med godt oppmøte av 
spillere. Jentene vokser som lag for hver 
sesong og får stadig bedre fotballfor-
ståelse. Det er tydelig at jentene tar mye 
med seg fra treninger til kamper. Vi har 
deltatt i en rekke cuper og seriekamper 
hvor jentene har vært ivrige og hatt fint 
samhold. 
 
Trenerne er veldig glade for det 
store oppmøte og iveren vi ser i jen-
tene etter å spille sammen og gjøre 
hverandre gode. Vi setter stor pris 
på engasjementet fra foreldrene og 
gleder oss til nye muligheter videre 
fremover! 

Til slutt bare betydningen av Skiold-
møyer, som jo er vårt navn: 
“Skjoldmøy (norrønt skjaldmær) var 
i henhold til norrøn litteratur kvinner 

som slåss som krigere på lik fot med 
menn.” 
 
Søren Bonnichsen 

Arkivbilde
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Jenter 2007
Da er nok en sesong over for Skiold jenter 
2007. Skiold Superjenter er nå 14 spillere. 
De er en flott gjeng med godt samhold, 
som har spilt mange gode kamper denne 
sesongen. Jentene har virkelig fått til godt 
samspill og vartet opp med spennende og 
publikumsvennlig fotball. Vi har deltatt 
på Skiold-cup, Mif-cup, Liungen-cup og 
Kiwi Solberg cup samt seriespill. 

Turen til Skioldhytta må også nevnes 
som et av de absolutte høydepunktene 
med overnatting, bading, dugnad og 
lek i norsk høstvær. Vi takker også alle 
foreldrene for at de stiller opp og dan-
ner en solid heiagjeng på kamper. Den 
humørfylte gjengen avslutter sesongen 
med bowling og pizza 30. oktober. Spill-

erne som har vært med denne sesongen 
er: Alina, Alma, Berra, Elli, Emilie, Han-
nah Martine, Hannah O, Ingrid, Jenny, 
Julie, Martine, Pernille, Sofie og Tiril.

Vi gleder oss til en ny sesong. 
 
 
Hilsen Erik, Guri og Kristin 
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Jenter 2004

Vi gikk fra 7er til 9er denne sesongen, så 
vårsesongen ble en tilvenningsprosess for 
spillerne. Høstsesongen ble en opptur, 
med flott innsats i serien. Vi møtte mange 
gode lag som inspirerer oss til å stå på vi-
dere. I høst var vi med i Gjelleråsen cup 
hvor vi tok med oss en bronsepokal hjem, 
gøy å spille mot lag vi aldri har møtt før.

Skiold Stjerner er en hyggelig gjeng med 
masse godt humør og treningsvilje som 
møtes på treningene. Vi har en stabil spill-
erstall med jenter fra både 05 og 04, og vi 
har fått flere nye spillere denne høsten som 
vi ønsker velkommen. I vinter skal vi for 
første gang spille i Futsal serien, god tren-
ing gjennom vinteren og god matching.

Vi har allerede starter med dugnader som 
forberedelse til Dana cup til neste år, noe 
som er spennende å se frem til. I tillegg ser 
vi frem til å spille 11er neste sesong.
Vi takker spillere for innsatsen, og fore-
satte for et godt samarbeid og støtte.
 
Mvh Erik, Kristin og Guri
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Jenter 2002

Nok en fotballsesong er snart på hell. Skiold 2002 troppen holder fortsatt sammen og satser 
videre. I dag teller vi 19 spillere. En fantastisk bra og treningsvillig gjeng! 
Det har vært, og er fortsatt, en veldig in-
spirerende oppgave og en privilegium å 
kunne få lov til å følge disse dedikerte og 
fine fotballjentene så tett, på det 7ende 
året. Samtidig er det veldig gøy å tenke på 
at om snaut et år kan dette bli til et dame-
juniorlag. Noe som det er over 50 år siden 
at klubben hadde!!

Det ble dessverre kun et år med den inn-
leide trenerkompetanse, Tina Skarpsno. 
Vi og jentene savner henne og takker for 
et fint og fremgangsrikt år! Vi skal jobbe 
på videre og ta med oss det hun tilførte 
spillet og laget!

Vårsesongen spilte J15 laget vårt i 2 div. 
J16, med kun 5 lag. Vi møtte alle lagene 
2 ganger. Det ble mange jevne kamper 
med tilsammen 6 seire og kun 2 tap for 
seriemesterne Ål, som vi møtte på hjem-
mebane i sesongens aller siste kamp. Det 
ble en skikkelig thriller der stillingen var 
2-2 frem til siste minutt av kampen. End-
te dessverre med et 2-3 tap. Med uavg-
jort hadde vi delt førsteplassen med like 
mange poeng... Vi må også takke Skiold-
jenter 2004 troppen, som har supplert oss 
med spillere på flere kamper ettersom vi 
sleit litt med skader og sykdom i perioder. 
Gøy å se at klubben nå etter hvert har flere 
jentelag i mange aldersgrupper under oss, 
som kan danne en bra base med poten-
sielle spillere for at klubben kan ha et jun-
ior/damelag i mange år fremover!!

Siden sist har vært så heldige at tre nye 
spillere har funnet veien til Skiold 2002. 
Silje og Aylin er kommet fra Glassverket 
og Raziyeh fra Gol. Vi er veldig glade for 
at de valgte oss og syntes det er moro å 
kunne spe på stallen med toppmotivert og 
dyktige spillere.

Etter godt spill i vårsesongen rykket vi 
opp til spill i 1.div J16 denne høsten. Vi 
hadde en innstilling om at sesongen ville 
bli tøff, men at vi skulle gå på med maks 
innsats og ta læring av mulige tap. Så langt 

har det vært en spennende sesong, med 
mange gode og jevne kamper, dessverre i 
disfavør oss mtp sluttresultat. Nå gjenstår 
kun en kamp i høstserien, etter at denne 
teksten er sendt inn til klubben. Vinner vi 
den, kan vi i teorien ende på en hederlig 
5.plass og med en respektabel målforskjell, 
som nok en gang viser at vi ikke har særlig 
mange baklengsmål, sammenlignet med 
seriemesterne.

For første gang deltok jentene våre i Dana-
cup. Dette er noe som har stått høyt oppe 
på ønskelisten til jentene i lang tid, og de 
har i løpet av året stått på og flittig utført 
dugnader for å få dette til. Dugnader er jo 
også sosialt og det fine er at de er positive 
både for pengekassa og for samholdet i 
laget. Søndag 23. juli bar det av sted med 
Color Line fra Larvik til Hirtshals. Vi ble 
møtt av buss i regi Danacup, og det er in-
gen tvil om at denne cupen har lang erfar-
ing og bra gjennomføring i logistikk. Vi 
bodde på skole i Sindal og jentene var gode 
på å få opp stemningen på bussturen inn 
til skolen/baneområdet. Vi nådde dess-
verre ikke helt opp resultatmessig, men 
verdien av opplevelsene og det sosiale har 
uant verdi. Et høydepunkt var også å spille 
mot USA Global Premier Soccer National 
team, et talent lag med utplukkede spillere 
fra USAs stater og Canada (selv om vi 
måtte se oss slått 4-0). Etter 7 dager var det 

en sliten, men fornøyd gjeng som ble av-
levert hjemme, og det er store ønsker om 
å få til å gjennomføre en tilsvarende cup 
neste år.

I år har vi også fått på plass en fin gruppe 
med nye klubbdommere fra laget vårt, 
som fikk opplæring og sine første tren-
ingskamper i forbindelse med klubbens 
årlige Minicup i Drammenshallen. Det 
siste halvåret har de vært dommere for 
klubbens yngre lag på Tegger´n og på Ma-
rienlyst. De har også, i år som i fjor, vært 
instruktører på klubbens fotballskole.

Da vi startet opp i slutten av tredje klasse 
tenkte vi at det var gøy om spillerne holdt 
sammen ut barneskolen. Neste mål var ut 
ungdomsskolen. Nå ser vi at det er faktisk 
et realistisk mål at laget kan holde sam-
men ut videregående! Det er det vi håper 
på og virkelig vil jobbe for at vi skal få til. 
Nå gleder vi oss til vintertreninger, tren-
ingskamper, litt cupspill, Vinterliga og Fut-
sal, og en vintersesong der vi skal  bygge 
opp en solid stall og et godt grunnlag for 
2018 , - og mange, mange fotballsesonger i 
årene fremover ; )

Hilsen trenerteamet
Stig Instanes, Dan Tore Stensland, Per An-
ders Sæten, Ann-Kristin Amundsen og 
Inger Grimm



Øvre Storgate 8 | Tlf: 32 83 07 35 | torshovsport.no/fotball Forbehold om trykkfeil og prisendringer.

KLUBBKOLLEKSJON 2017
SKIOLD SBK

TRYKK
Klubblogo; rygg 37,- bryst 37,- Initialer: 2,5 cm hvite 10,- pr. 
bokstav

KLUBBPRIS
Klubbens medlemmer får -20% på prisene ovenfor ved kjøp i 
butikk og -30% ved fellesbestillinger. Trykk kommer i tillegg.

KONTAKT FOR BESTILLING
Steffen Reitan | steffen@torshovsport.no | Tlf: 32 83 07 35

CORE HALF ZIP SWEATER
36-895-3062 
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

CORE POLY JERSEY
SS: 03-636- / LS: 03-615-3062 
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

SIRIUS STADIUM JACKET
80-816-2921 
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

CORE POLY SHORT
11-083-9001 
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

AUTHENTIC SPORTS BAG
40-957-2250 
STR: S-23 liter / M-38 liter 

FUNDAMENTAL FBL SOCK
22-137-3946 
STR: 28-31, 32-35, 36-40, 41-45, 
46-48

AUTHENTIC SOCCER BAG
40-959-2250 
STR: L-65 liter 

CORE SPRAY JACKET
80-822-3062 
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

CORE FOOTBALL PANT
32-165-2001 
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

AUTH. CHARGE HOODIE
33-403-3062 
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

CORE COTTON POLO
02-431-3062/9001 
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Jr. 400,- /Sr. 450,-

SS. 230,- /LS. 260,-

Jr. 350,- /Sr. 400,-

200,-

Jr. 500,- /Sr. 550,-

100,-

Jr. 300,- /Sr. 350,-

Jr. 1000,- /Sr. 1100,- S: 300,- /M: 350,- 500,-

Jr. 500,- /Sr. 550,-
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Skiold IFO 2017

Skiold IFO er et tilbud til barn i 2-7.klasse 
på Danvik skole etter skoleslutt, Mandag-
Fredag 1300-1700. Vi tilbyr leksehjelp på 
Skioldhuset, innetid med frukt og lek\
tegning før vi har minimum en times ak-
tivitet hver dag.

Hovedfokus er trivsel og samhold, ak-
tivitet med glede og å gi alle som vil en 
mulighet.

Året startet med at Marius Svendsen ga 
seg i jobben som IFO assistent, Christ-
offer Horne tok over jobben. Christof-
fer Horne jobbet på IFO fra Januar til 
sommerferien. Da takket også han for 
seg, da han skaffet seg ny jobb. Niklas 
Svendsen tok over jobben som IFO as-
sistent, han har blitt veldig populær 
blant barna!

Fra slutten av Oktober til midten av 
Mars ligger det perfekte forhold på 
Marienlyst kunstis til rette for barna. 
Må takke banegutta på Marienlyst 
for innsatsen de legger ned. Flere av 
barna på IFO er innom banegutta 
for å høre hvordan det ligger an med 
isen, «blir den klar snart»!? Mens 
andre barn på IFO kjefter når folk 
går på isen uten skøyter eller ikke 

har hjelm. Når foreldre er så happy 
at de begynner å gråte over utviklin-
gen og gleden med skøyter hos barna 
på IFO er det rett og slett en drøm å 
jobbe på IFO.

Drammenshallen er alltid et alternativ 
for barna, vinter og sommer. Vi tvinger 
aldri noen ut på isen, så da er gymsalen i 
Drammenshallen med diverse aktiviteter 
alltid en suksess. 

Vår\sommer\høst foregår aktivitetene 
hovedsakelig på Marienlyst kunst-
gress. Her er det aktiviteter som fotball 
og kjegleleken som går igjen. Bading i 

vannsprederen er også like populært 
hvert år når sola titter frem.

Bowling 1 har også vært flittig brukt, tak-
ket være vår gode venn Stefan. Han stiller 
alltid opp!

Vi har i 2017 hatt 70 barn fordelt på 5 dag-
er i uka. Snittet pr dag ligger på 20 barn.

Vil rette en stor takk til Christoffer Horne 
og Marius Svendsen som har sluttet i lø-
pet av året, barna savner dere litt! 

Hilsen Skiold IFO gutta
Sondre, Niklas og Kristoffer

Skiold BFO 2017

BFO (Bandy fritidsordning) er et tilbud 
vi startet i fjor. Det var da Lars Oscar og 
Gustav fra Drammen Bandy, tidligere 
Skiold spillere som var instruktører. Vi 
var ca 15 stk påmeldte to ganger i uka.

Dette er et tilbud til 5-7.klassegutter som 
har lyst på ekstra bandytreninger.

De møter da opp etter skoleslutt i varm-
estua hvor de møter herlig garderobekul-
tur, lukten av nudler og svett lommebok. 

I år har Gabriel Iversen og Jakob 
Husemoen tatt ansvaret for øktene. Vi er 
i skrivende stund 10 påmeldte.
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Gutter 2010 Brandenga

Skiold Fighters 2010 ble dannet i no-
vember i fjor. Tolv fem -  og seksåringer  
startet med treninger inne i gymsalen 
på Brandenga. Noen hadde knapt hatt 
en fotball i beina, andre hadde mere fer-
digheter. Vi valgte å leke oss igjennom 
vinteren. Cowboy og Indianer, Hauk og 
due og Haien kommer var leker som falt 
veldig i smak hos barna. Det viktigste 
var at alle fikk mye nærkontakt med ball 
gjennom treningene.

Høydepunktet etter innesesongen var 

Skiold Cup i mars. Vi skulle få lov til å 
spille kamper for første gang. Det var 
utrolig gøy. Retningen og hvilket mål 
de skulle skyte på var ikke så viktig så 
lenge det var moro. Is, vaffel og sjokolade 
gjorde helgen fullkommen for spillerne. 
Gruppa økte jevnt og trutt gjennom 
våren. Vi meldte inn tre lag til 3erserien 
som foregikk mellom april og september. 
Alle spillerne har utviklet seg utrolig mye, 
alle har opplevd å score mål og alle har 
opplevd mestring. Cupene har vært mor-
somme høydepunkter gjennom seson-

gen. Liungcup, ROS cup og Mjøndalen-
cup. Spillerne begynner nå å få en større 
forståelse for spillet fotball, retningen er 
i orden og alle vet nå hvilket mål de skal 
skyte på.

Arif Kocagucel og Morten Hansen tak-
ker for fantastisk sesong med utvikling, 
mestring og glede hos tjue spillere.Takk 
til foreldre som har stilt opp med støtte, 
kaker og ros på treninger og kamper. Nå 
venter vinterligaen for laget. Skiold Fight-
ers lar seg ikke stoppe av vær og vind.
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Gutter 2010 Danvik
Etter en liten pause etter fotballskolen 
startet denne gjengen opp med tre-
ninger i gymsalen på Danvik skole. 
Det var 18 stk som var mer eller min-
dre faste innslag på treninger gjennom 
vinteren, og alle var også med på Skiold 
cup i Drammenshallen i mars. Det ble 
gjennomført 3 kamper til stormende 
jubel, ikke minst når pokalen ble delt ut 
og det ble tatt bilde sammen med Ski-
oldmaskoten. 

Etter at vårsolen hadde tatt isen på 
Marienlyst, startet laget opp med tre-
ninger ute og gjengen gjorde seg klar 

til seriestart. Nytt for året var at dette 
kullet skulle spille 3v3 på lite bane 
med små mål, el «dukkemål» som en 
av barna kalte det. Det har vært mange 
morsomme oppgjør mot nye rivaler 
og fine opplevelser for barna. Stort 
sett har det alltid vært et smil på lur 
selv med tap. Vi (pr)øver på å tape og 
vinne med samme sinn. Gruppa har 
også vært med på 2 cuper, den ene var 
SIF cup i mai, og den andre var nå et-
ter sesongen på Vålerengas nye lekeg-
rind. Hvor barna syntes det var stor 
stas å spille på en «ekte» stadion, som 
en spiller sa det. Laget er også meldt på 

i vinterserien på Talentgården i vinter, 
hvor vi stiller med 2 lag. Her skal det 
spilles med keeper på vanlig mål, så 
da blir det litt trening på det før neste 
sesong. Sesongen ble avsluttet med lat-
ter og glede på bowlingen hvor det ble 
servert pizza og slush, før de avsluttet 
med en runde bowling.

Vil på vegne av trenerne takke alle gutta 
for at de lager gode opplevelser for oss 
voksne som bidrar uke etter uke, dere 
gjør det verdt det!

Terje G
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Gutter 2009 Brandengen

Skiold Allstars har hatt en fin sesong med 
godt lagspill. Fokuset i år har vært Fair-
play, at alle spillere er like gode og at vi gjør 
hverandre gode. Guttene ser hverandre på 
og av banen, og får til imponerende spill 
sammen.

Vi avsluttet sesongen i fjor med et håp om å 
stille med to lag i år. Slik ble det ikke, da flere 

spillere dessverre måtte slutte pga flytting. 
Etter jul mister vi enda en stabil og god gutt, 
og det er vi lei oss for.

Sesongen i år startet som vanlig med Skiold 
cup. Et høydepukt hvert år.  Vi fikk også 
med oss Godset cup. Guttene koser seg på 
cup, og foreldre og søsken er godt represen-
tert. Vi har blitt en flott heiagjeng på side-

linja, både på cup- og på seriekamper.

Sesongen ble avsluttet med bowling og piz-
za, veldig stas! Allstars er en flott gjeng med 
gutter, som koser seg med fotball og lagspill. 
Vi gleder oss til ny sesong til våren, men 
først trening i gymsalen

Kevin, Linda, Fatmush og Sigrid
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Gutter 2009 Danvik

Vi er en fin gjeng med gutter. Laget er delt 
inni tre grupper, Ninja, Turtles og Leon-
ardo. De fleste har vært med fra starten, 
noen nye har begynt og noen har sluttet. 
Vi har treninger inne på Danvik skole på 
vinteren , da har vi delt gruppen så ikke 
alle er i gymsalen samtidig. Også er vi ute 
på Marienlyst på vår og sommer.

Vi har hatt en fin og morsom sesong.

Gutta har blitt bedre og bedre utover 
sesongen, de har blitt gode til og samar-
beidet på banen. De har vunnet og tapt 
og scoret mange mål.  Vi er flinke med 
pasninger og roser hverandre. Gutta er 
ikke så gode til og tape, men de blir bedre 
til det og.

Vi har også vært med på en del cuper. 
Blant annet kiwi cup og mif cup. Det 

er alltid gøy og morsomt med mange 
kamper og premier.

Vi har avsluttet kampene, men vi har 
vært så heldig og bli trekt ut til bowling 
på bowling1, så der skal vi ha avslutning i 
desember. Det synes gutta er kult og gøy.

Hilsen trenerteamet skiold Ninja, Turtles 
og Leonardo 
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Gutter 2008 Brandengen
Skiold Brandenga G09 har hatt en meget 
god sesong hvor mange har hatt en 
kjempeutvikling. Når vi startet opp med 
innendørstreninger i Februar 2017 i den 
lille gymsalen på Brandenga Skole så 
hadde vi fått 3 nye spillere og vi var da 
totalt 36 barn.

På grunn av det store antallet valgte vi å 
dele inn i 4 lag hvor Skiold Messi Ninjas 
og Skiold Messi Lions trente tirsdager 
kl 1700-1800 og Skiold Messi Tigers og 
Skiold Messi Pumas trente tirsdager kl 
1900-2000.

Det er ikke så lett å få god kvalitet på tre-
ninger på så lite areal som det er i gym-
salen på Brandenga, men trenerne har 
fått mange gode treningstips gjennom 
Blåtimen med Godset og fotballskolen i 
sommerferien som ble arrangert av Ski-
old. Dette er et godt tiltak som vi håper 
flere får muligheten til å delta på.

25-26 mars stilte vi med 4 lag på Skiold 
Mini Cup og det er denne cup’n som 
for oss er starten på vårsesongen. Det 
var veldig gøy å komme i gang med 
kamper igjen og alle gutta spilte med 
stor entusiasme og iver. Det var gøy å se 
den ekstra gleden det er når de kunne 
innkassere årets første pokal.

I april begynte vårsola og varme, og 
gleden var stor hos både spillere og tre-
nere når vi endelig kunne begynne å 
trene ute igjen. Vi startet opp med ute-
treninger på Tegger’n rett over påske. Vi 
fortsatte med 1 obligatorisk trening for 
Ninjas/Lions og Tigers/Pumas på hhv 
tirsdager og torsdager, samt at vi hadde 
frivillig fellestrening for alle 4 lag på 
mandager. Erfaringer fra Skiold Mini 
Cup gjorde at vi også måtte gjøre noen 
små justeringer på laginndelingen for å 
få litt jevnere lag. Vi justerte også lagene 
litt for å ta hensyn til enkelte foreldre 
som trenger litt hjelp med logistikken til 
å gå opp med tanke på kjøring til og fra 
kamper/treninger.

29-30 april stilte vi igjen med 4 lag på 

Godset Cup på Gulskogen. Dette ble en 
flott fotballhelg med strålende vær og 
gode fotballprestasjoner. De små juster-
ingene vi hadde gjort på lagene fungerte 
bra og lagene spilte veldig godt sammen. 
Etter at siste seriekamp var ferdig i Juni 
så hadde vi sommeravslutning med 
is og fotballkamp mellom foreldre og 
barn. Ungene syntes det var kjempegøy 
å få se foreldre i aksjon og få spille mot 
foreldrene. Vi satser på at det blir en 
slik avslutning til neste sommer også. 
Deretter tok vi en god sommerferie, og 
vi startet opp igjen treningene samtidig 
med skolestart.

Etter ferien var det igjen tid for cup, og 
vi stilte nok en gang med 4 lag på Kiwi 
Cup på Solbergelva 2-3 september. Her 
slet vi litt med manglende oppmøte slik 
at ved kampstart så måtte ett av lagene 
stille med bare 4 spillere. Et annet lag 
måtte avslutte en annen kamp med kun 
4 spillere pga skade når vi ikke hadde 
innbyttere.
Det har generelt vært litt for vanskelig 
å vite hvor mange som til enhver tid 
møter på kamper og cup’er, så for årets 
sesongavslutning har vi valgt å kun 
stille med 3 lag, hvor vi ba om bindene 
forhåndspåmelding for spillere som 
skulle delta. Årets siste cup blir Bærum 
Cup 21. oktober. Det blir første gang vi 
deltar på Bærum Cup og vi ser frem til 
å møte litt nye lag og spille på nye baner.

For å redusere arbeidet til trenere og 
lagledere har vi også innført Spond 
ifm påmelding til treninger og kamper. 
Dette forenkler administrasjonen gan-
ske mye og har fungert bra.

I tillegg til 4 cup’er og 3 treninger pr. uke 
så har vi spilt totalt 54 seriekamper.
Heldigvis så er vi 4 trenere og 2 lagledere 
så vi får stort sett treninger, kamper, 
booking av dommere og all logistikk med 
kjøring til og fra kamper til å flyte fint.

Vi ønsker også å benytte anledningen til 
å takke Tina, Morten, Kjetil og Camilla 
som stiller opp og trener gutta våre, uan-
sett hvordan været er.

Neste år blir et spennende år da vi skal 
spille 7’er fotball. Vi kommer til å re-
dusere antall lag slik at vi har nok spillere 
til kampene. Det kommer nok til å bli 
ganske stor overgang fra 5’er fotball, men 
vi tror at tror at det blir bra. Mange av 
gutta har blitt så raske, tekniske og skyter 
så hardt at en 5’er bane blir i minste laget.

Vi gleder oss også til avslutning med 
bowling som skal foregå nå i oktober, 
dette er en kjempefin avslutning for un-
gene. Etter at vi er ferdig med avslutnin-
gen så kommer vi til å ta en fotball pause 
før det blir treninger innendørs igjen.   

Hilsen
Laglederne Dan & Hege Helene
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Gutter 2008 Danvik

Vi har hatt et aktivt år med mye god tren-
ing, vi startet året med innetrening på 
Brandenga skole og så fort isen var borte 
fra kunstgresset trente vi ute. Vi har også 
startet med litt løpetrening dette året.

Av cuper har vi deltatt på vår egen i Dram-
menshallen, vi var på Kalvøya i juni – et-
ter et heftig regnvær var det en opplevelse 
gutta sent glemmer da vi fikk spille på våte 

gressbaner med mye søle – en opplevelse 
for store og småJ Vi tok turen til Solberg 
og Kiwi cupen i september før vi avsluttet 
med en cup på Kadettangen ved Sandvika.

Vi meldte opp to lag til serien og har spilt 
mange kamper i Drammen og omegn.

Siste sesong med 5’er fotball og gutta gled-
er seg stort til å begynne med 7’er.

Vi har hatt et aktivt trenerteam bestående 
av Lene, Roger, Erik og Hans-Christian på 
løpetrening.

Takk for en flott gjennomført sesong 2017 
med morsomme turer, treninger, cuper og 
kamper.
 

Hilsen Trenerne.

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Gutter 2007 Brandenga

Casper og jeg var så heldige at vi fikk ta 
over denne flotte gjengen høsten 2017. 
De stilte 2 lag i serien men var ikke mer 
enn 11-12 spillere. Så det har blitt mye 
spilletid på alle sammen. Vi har dessverre 
ikke vært på noen cuper i høst, men dette 
kommer av at det har blitt veldig mange 
kamper på alle spillerne i serie. Vi har 
hatt en sosial kveld på Skioldhuset med 
Pizza og Xbox. Dette er en sosial og flott 
gjeng som har det mye moro. 

Christian og Casper

Gutter 2007 Danvik

Vi ladet opp til sommeren med innetrening i 
Galterud hallen, og vinterserie i talentgården, 
i tillegg spilte mange bandy. Ideelt sett skulle vi 
nok ønsket oss litt bedre oppmøte på treninga 
i Galterud hallen, men så snart det var bart på 
feltet flyttet vi treninga ut, og da stilte gutta. Så 
etter at isen forsvant har vi hatt stabilt frammøte 
fra gjengen på snaut 20 stykker. Dessverre mistet 
vi 2 sentrale spillere i løpet av sesongen grunnet 
flytting fra Drammen, men vi fikk inn noen nye 
slik at antallet holdt seg stabilt, og vi har hatt 2 
syver lag hele sesongen. Det å spille 7`er var nok 
en overgang for noen, men de tilpasset seg kjapt 
og vår erfaring har prøveprosjektet med 7`er 
vært positive.

Resultatmessig har det svingt endel, sikkert 
blant annet som følge av utskiftningene i grup-
pa, og overgangen til å spille med mye større 
mål enn det man gjør i 5`er. Så vi har hatt en 
god blanding av seier, uavgjort og tap. I siste 
kamp ble det en seier og en uavgjort, med mål-
forskjell 15 - 9, så sånn sett er det litt synd at se-
songen er slutt. Vi håper alle blir med videre, og 
har meldt på 2 lag til vinterserien i talentgården 
for å holde litt fotballfokus gjennom vinteren.

På vegne av trenergruppa gutter 07

Einar 

Arkivbilde
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Gutter 2005 Brandenga

Fotballsesongen 2017 har vært utrolig 
spennende for Brandengen 2005.  Dette 
var siste sesongen for guttene i barnefot-
ballen, og i år så skulle de få prøve seg på 
9er banen. Det var større bredde og to 
flere spillere på banen. I starten var det 
uvant, men det kom seg etter hvert. 

Vi hadde i år påmeldt to lag, et i middels 
og et i øvet. 

Begge lagene greide å prestere ganske bra. 
Det var ble stort sett bare seiere, og noen 
få uavgjort og tap.

Det var ekstra spennende å se at Skiold 
Brandengen 2005 har en spillerstall som 
kan matche med lag på et høyre nivå. Vi 
har i løpet av høstsesongen sett en enorm 
utvikling i laget når det kommer til spill-
fasen, samtidig har pasningsnivået
forbedret seg kraftig.  

Nå er vinteren her og alle fortjener en 
liten pause, og bør lade opp kreftene til 
en ny sesong. Det er nå slutt på barnefot-
ballen, for nå starter ungdomsfotballen 
og det venter flere utfordringer

Mvh Rutkay Sabri

Arkivbilde



avisen - høst 201 7 21

Gutter 2005 Danvik

Skiold G12 består av 23 supre gutter og de har i år spilt 9er fot-
ball. Sesongen begynte med deltakelse i Skiold minicup festi-
val i Drammenshallen, dette var våre siste kamper med 5er lag. 
Deretter ble laget delt i 2 lag som spilte i 9er serien. Fokuset på 
treningene var pasningsspill og bruke hele banen. Dette så vi 
igjen i kampene. Gutta har blitt veldig gode på å se hverandre 
på banen og spille fotball.
 
I juni var vi på Helgerød cup i Sandefjord. Der overnattet vi fra 

lørdag og søndag og det var glade gutter som satte pris på sam-
været og muligheten til p være på tur sammen. Det var en super 
cup med mye bra spill og sosialt samvær.

Høstsesongen har vært intens med mange kamper på kort tid. 
Vi avsluttet sesongen med Eat Move Sleep cup på Tranby og vi 
gleder oss allerede til neste år. Da planlegger vi cup i Danmark 
og vi ser frem til å fortsette det gode humøret og samværet som 
er i gruppa.

• Ferskvaredisk
• Hjemmelaget mat
• Nye tilbud hver uke
• Egen kundeparkering

Åpningstider
Hverdager 08.00 - 22.00 . Lørdager 08.00 - 20.00
Holmestrandsveien 34 - Telefon 32 81 97 03



avisen - høst 201 722

Gutter 2004 Brandenga

Sesongen starta med 22 spillere og ble sparka i gang med Drammens cup. Gutta spilte 
kampene på Konnerud i nydelig vår-vær. Dette var våre første 9’er kamper og det var veldig 
uvant å forholde seg til offside. Gutta lærte fort og det endte med to tap og en seier.
Etter cup’en mista vi to spillere til andre 
klubber.

I serien stilte vi med to lag. Ett i 2.divis-
jon og ett i 3.divisjon. Da ikke alle stilte 
til kamp hver uke så måtte noen spillere 
spille to kamper samme uke. Dette delte 
vi på. 2.divisjonslaget klarte seg bra og 
spilte mange bra kamper. Viste stor spille-
glede og utvikling. Ble både seire og tap. 
3.divisjonslaget slet med å stille lag og 
motivasjonen var laber.

I løpet av sommeren stilte Skiold med to 
nye trenere i Liban og Espen. De ble tatt 
godt imot av spillergruppa og treneren 
(som egentlig gav seg før sesongen).

Flere gutter ønska å prøve lykken i andre 
klubber og noen la skoa på hylla.

Etter ferien sto vi igjen med 15 gutter.

Vi valgte å trekke laget i 2.divisjon og 
konsentrerte oss om ett lag.

Espen og Liban har kjørt alle treningene 
og ledet mange av kampene.

Vi har sammen jobbet for å finne tilbake 
til lagmoralen og gleden ved å spille fot-
ball.

Vi har mange gutter som starta å spille 
bare for et par år siden og et par som har 
starta i år. De har hatt en formidabel ut-
vikling og laget samlet sett har også ut-
viklet seg for hver kamp.

Gutta bestemte sammen at 12 spillere 
skulle møte til hver kamp for å få mer 
spilletid. Da måtte alle stå over en kamp 
hver.

Vi kan se tilbake på en fin høst-sesong 
med mange jevne og spennende kamper.

Det ble to uavgjort og fire tap, men vi har 
scora masse mål og noen kamper burde 
vippa vår vei.

Vi har dessverre ikke fått vært med på så 
mange cup’er denne sesongen og har lova 
gutta noen innendørs cup’er i vinter.

Som plaster på såret har vi leid cageball 
banen på Sundland tre kvelder framover. 
Vi kjører en intern minicup

Den siste kvelden avslutter vi med pizza 
og FIFA på playstation.

Jeg vil takke Espen og Liban for innsat-
sen. De har kjørt fine treninger og har 

leda kamper på en god måte! Håper 
dere vil fortsette rundt laget. Gutta dig-
ger dere! 

De savna “bananen” i siste kampen 

Etter denne sesongen skal jeg igjen prøve 
å trekke meg ut som trener og vil benytte 
anledningen til å takke gutta for fine 8 år 
sammen!!

Jeg har hatt det veldig gøy med dere og 
har lært mye!

Dere har alle en plass i hjertet mitt!

Hilsen Treneren
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Gutter 2004 Danvik

Skiold Danvik 2004 består av 25 sprudlende og energiske tenåringer og «soon-to-be 
tenåringer», som stiller til trening uansett vær og føre forhold.

Vi har trent 2 ganger i uken, gjennom 
hele vinteren og sesongen – og fortset-
ter frem til desember før en velfortjent 
måned med fotballfri. Sesongforbere-
delsene starter for fullt i januar, for 
å være klare til overgangen fra 9’er 
fotball til 11’er fotball.

Vi har fulgt guttene nå i 7 år, og det er 
gøy å se hvordan de vokser, og utvikler 
seg både som mennesker og fotball-
spillere. Selvsagt har vi trenere merket 
at ungdomsskolen og alderen, byr på 
nye og spennende aktiviteter utenom 
det å «hæppe» på Marienlyst, men 
går du forbi en kveld er det garantert 
noen fra Skiold 2004 Danvik på banen. 
Det er egentreningen og «hæppingen» 
som er viktig, ikke bare de organiserte 
treningene i Skiold.

Noen har sluttet i løpet av sesongen, 
men nye har kommet til fra Fjell og 
Konnerud, så vi har en stabil stamme 
på 25 spillere.

I seriespillet har begge lagene klart 
seg godt, med gode resultater og godt 
humør.

9’er fotball med store mål på relativt 
små baner – har ofte resultert i at 
kampene ofte ender som et håndball-
resultat, og det er nok noen keepere 
som skulle ønske at målene hadde vært 
litt lavere.

Fotball skal være gøy, og lek med ball 
er og blir en prioritet.

Mye av fokuset i år har gått på opp-
møte, holdninger og ferdigheter, men 
først og fremst skal vi ha det gøy – gut-
tene oppfører seg bra, så det er alltid 
gøy å være sammen med de, og ha de 
med på borteturer.

Nå som Marienlyst er islagt, blir tre-

ningene på Gulskogen og Brandenga 
skole.

Tradisjon tro blir det avslutning på 
Skioldhuset med film og pizza.

Årets mest uheldige spiller har nok 
vært Snorre, som i siste seriekamp før 
sommeren brakk armen mot ROS og 
i årets siste kamp brakk kragebenet 
mot NEDRE SIGDAL, men kjenner vi 
han rett kommer han tilbake i fullfart 
igjen.

Sesongen for Skiold 2004 ble avsluttet 
med seriemesterskap i 1.divisjon !

Siste kamp mot Nedre Sigdal måtte 
vinnes i 4°C og striregn, men guttene 
viste karakter og vant til slutt 10-5. Vi 
endte på samme poengsum som ROS 
med 6 seire – 2 uavgjort og 0 tap, men 
målforskjellen på +43 var det ingen 
som kunne stille opp mot.

Vi gleder oss allerede til neste sesong 
med denne glade gjengen.

Spillerne som gjør at Skiold Danvik 
2004 er det beste stedet I VERDEN å 
være er: PEDER-JONATHAN-IVER-
REKAN-EMIL-OSCAR-HUSSAIN-
HENRIK-WILLIAM- AUGUST-
JEANPY-SNORRE-HENRIK S-FILIP 
S-BAZIL-ARDONIS-ALFRED- OS-
MAN-CHRISTIAN-HARES-MAR-
MATHIAS-METE-SIEM

 

Trenere har vært Paal-Christian og 
Håkon.
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Gutter 2003

En fin gjeng med 23 treningsvillige gutter 
med bakgrunn i 12 ulike nasjonaliteter.

Meget bra vårsesong med puljeseier og 
ubeseiret i 3.divisjon.

Høstsesongen i 2.divisjon ble litt mer 
vanskelig, men alt i alt fornøyd med 
5.plass i puljen (8 lag).

I tillegg har vi deltatt i 2 cuper i tillegg til 

Drammen Cup og kommet til semifinale 
i begge.

 Det har vært en krevende sesong i og 
med at laget kun har hatt trener på plass 
i tre av årets måneder. Det er i overkant 
at en person skal bekle roller som trener, 
hjelpetrener, oppmann og materialfor-
valter. Når man i tillegg har en forel-
dregruppe som i all hovedsak (med et 
par hederlige unntak) glimrer med sitt 

fravær gjennom hele sesongen, blir det 
tungt å drive. Det er viktig at Skiold er 
seg sitt ansvar bevisst og gir denne gjen-
gen et bedre tilbud. Det er mye vilje og 
mye talent som fortjener noe bedre enn 
hva undertegnede har kunnet gi dem 
gjennom en lang sesong.

 

Hans Kristensen

Åpningstider: man-fre: 12-17 - lørdager: 11-15 Telefon: 930 38 335
Tordenskiolds gate 89, 3044 Drammen - www.drammen-hvitevarer.com

Velkommen innom til en trygg, hyggelig og lønnsom handel!

NYTT • B-VARE • BRUKT
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Gutter 2002

Etter å ha fått to nye trenere før sesongen 
ble to fort til en trener med 22+ gutter. 
Treningene ble utfordrende og bråkete. 
Holdningen var ikke helt på plass før de 
to siste kampene. Før sesongen startet 

vant gutta B-sluttspillet i Drammen 
Cup. Vårsesongen ble bra utført og gutta 
trivdes. Høstsesongen gikk ikke bra i det 
hele tatt. Vi ble plassert i 1. Divisjon som 
var litt for høyt nivå for gutta. Motivas-

jonen gikk ned og mistet vi flere gutter. 
Høstsesongen ble derfor blytung og vi 
endte på 9.plass i 1.div

Sportslig hilsen Erik

Lærerlaget Brandenga skole

Både lærere og barn hadde 
en uforglemmelig dag da 
det ble arrangert kamp på 
Tegger`n mellom de to.
De fikk selvfølgelig låne 
våre kledelige røde drakter.

Legg merke til den skue-
lystne i bakgrunnen og ikke 
minst Tove Ågren på sin 
terrasse, skrikende IKKE 
skyt så hardt i stengene.
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Barnefotball 2017
Styret i barnefotball har bestått av Val-
borg Hoen Lund, Terje Gran og Terje 
Borgersen.

Vi har avholdt månedlige møter, sam-
men med ungdoms-seniorfotball og 
sportslig leder Sondre Bulie. Vi har 
gjennomgått sportsplan , kommet med 
innspill til denne .Det er avholdt 2 felles 
trener/lagledermøter, hvor temaene har 
vært sportsplan, kampvert, fairplay og 
dommere .Sammen med minicupgrup-
pa har vi arrangert minicupen inne i 
Drammenshallen.

I sesongen2017 har 40 lag været i aktiv-

itet, 450 aktive jenter og gutter   fordelt 
på 3-er, 5-er, 7-er og 9-er fotball. 50 
leder/trenere har stått på sammen med 
dommere for å avvikle 426 kamper i 
barnefotballen.

Fler jenter søker til Skiold for å spille 
fotball, har det noe med at vi har egen 
jentegruppe på fotballskolen.  Vi hadde 
våren 2017 en felles jentetrening på 
Marienlyst Kunstgress, med stor delt-
agelse. Fotballskolen hadde i år 46 delt-
agere med instruktører fra jenter 2002, 
gutter 2002, jr-spillere og fotballstyret.
Nytt av året er 3-er fotball for 6 og 7 
åringene med og uten vant/nett.

For å få kamp- og treningsoppsettet 
til å gå opp, spilte de minste lagene på 
Teggern Kunstgress.

Avslutta sesongen med et oppsummer-
ingsmøte på Skioldhuset for ledere/tre-
nere, med godt fremmøte.

Takk til alle ledere/trener og foreldre 
som bidrar til at barna har det gøy med 
fotball i SKIOLD.

Sees i 2018 sesongen.
 

Valborg, Terje og Terje  

Gutter 16 år

Vi startet opp i januar ute på Gulsko-
gen Arena med treninger for de som 
ikke var opptatt med bandy. Varierende 
oppmøte, men guttene viste at de var 
giret på en ny spennende sesong. Før 
sesongstart har vi vært med i to cuper. 
Istedenfor treningskamper har vi spilt i 
Vinterserien som også var kvalifisering 
til 1.runde i NM. Vi klarte første hinder 
og skulle møte Stag i 1.runde hjemme 
på Marienlyst. Etter å ha ledet helt til 
det gjensto ett minutt av overti den, 
tapte vi dessverre på straffer og røyk 
ut. Det var en skuffet gjeng som gikk av 
banen denne dagen. Vi har også vært 
med i Drammen Cup hvor vi kom på 
en hederlig 3.plass og fikk med oss en 
pokal hjem. Også her skulle vi ryke ut 
på straffer, denne gangen i semifinalen. 

På vårsesongen spilte vi kvalifisering 
til Interkrets. Vi møtte lag som har 
tatt større steg enn oss siden i fjor og 
endte midt på tabellen. Sommeren og 
silly season skulle vise seg å bli tøff for 
oss. I løpet av sesongen har våre ban-

dyspillere valgt å satse videre for fullt på 
bandy og tiden til fotball har da blitt for 
lite. Samtidig har vi mistet noen spillere 
til andre klubber. Men dette har gjort 
at det har vært flere av 02-guttene som 
har vært med oss på kamper og utviklet 
seg fint mot tøffere motstandere. 

Flere av guttene våre har hospitert opp 

på treninger og kamper med juniorla-
get. Og noen har til og med debutert på 
A-laget. 

Dette har vært med på å gi inspirasjon 
frem til neste sesong.
 
  
Sportslig hilsen fra Sindre og Thomas

Arkivbilde
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Juniorlaget 2017

Da er tiden kommet hvor 2017 seson-
gen går over i historieboka, og vi leg-
ger bort fotballer, sko og utstyr for en 
liten stund. Dette ble den 13 sesongen 
som undertegnede fryktet mest, med 
stort frafall og mange rare unnskyld-
ninger for ikke å stille på treninger eller 
kamper og ikke minst RUSSETID. Men 
vår og høstsesongen ble gjennomført 
med god hjelp fra 01 og Thomas Backe, 
tusen takk for hjelpen.
Sesongen startet med noen gode 
kamper i NM hvor vi gikk videre, men 
dessverre ble slått ut av ODD G19 hele 
12 – 0 hvis jeg ikke husker helt feil 
(noen hadde vært ute og «rulla» hele 
natta før kamp) så vi visste vel hvordan 
dette ville gå (ALLE VET AT ALKO-
HOL OG IDRETT IKKE HØRER 
SAMMEN HELLER IKKE BARN OG 
ALKOHOL). Gøy at vi faktisk gikk 
videre i NM G19 for det er høyt nivå 
når innledende kamper er ferdige, vi er 
STOLTE av dere som klarte dette.
Jeg tillater meg også og si at når dere 
spiller ball og gjør det vi trener på, ja 
da er det faktisk ikke så mange av mot-

standerlagene som henger med. Vårse-
songen endte vi på 5. plass med 7.po-
eng og Høstsesongen på 4. plass med 
13.poeng i 1.div, så vi må vel kunne si at 
dette var litt svakt med tanke på hvilke 
spillere som var med denne sesongen 
eller SA at de var med denne sesongen. 
(Synd at noen ikke klarer å planlegge 
dagene sine).
Når det er sagt så er det jo noen som 
ALLTID stiller om det er treninger, jun-
iorkamper, A-kamper, kioskvakt, tren-
ing av lag, dugnader, ja til og med så har 
de full jobb så det er faktisk mulig å få 
det til, trenger ikke si noen navn, men 
uansett en Stor Takk til dere, uten dere 
hadde vi nok muligens måttet trukket 
juniorlaget fra serien, vil også takke alle 
for en flott og spennende sesong med 
mye godt spill og mange nesten seiere. 
Håper vi kan stille sterkere neste se-
song.
Kai og jeg har også vært en del av A-
laget denne sesongen og mange av 
juniorgutta har fått masse spilletid her 
og de har IKKE gjort noen dårlige in-
nhopp, det er helt sikkert, vil vel heller 

si at de har vært med på og løfte laget 
selv om resultatene ikke viser det. Dette 
fordi at A-laget sliter litt på samme 
måte som juniorlaget. Takker også Kai 
Henning for alt han har bidratt med for 
juniorlaget.
Sist men ikke minst vil JEG gjerne takke 
alle som har vært en del av «98 årgan-
gen» for de FANTASISKE 13 årene vi 
fikk sammen fra 1 klasse til og med ut 
junior, sitter igjen med så mange gode 
minner at jeg helt sikkert kunne skre-
vet 3-4 feite bøker med kommentarer 
og hendelser som ikke burde komme 
på trykk så jeg lar dette være. Dette er 
minner jeg vil ha livet ut, Minner av 
spesielle kamper, cuper, treningsleiere 
og turer og da snakker vi også turer i 
9 seter;n, fy f… for en gjeng. TUSEN-
TUSEN TAKK GUTTA. PS. håper dere 
stiller opp for A-laget neste sesong.
Må også sende en STOR TAKK til Ski-
old, med Morten og Sondre i spissen 
for all hjelp i år og årene som har gått.
TAKKER ALLE FOR I ÅR.

Oddy

Arkivbilde
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A-laget sesongen 2017

Sesongen 2017 har vært en vanskelig 
sesong for A-lagsgutta, men vi kom 
oss heldigvis igjennom og fullførte 18 
kamper! Tilslutt ble det 3 seire, 3 uavg-
jort og 12 tap. 

Jeg må få takke juniorspillerne som 
har stilt opp i hver kamp og bidratt ig-
jennom hele sesongen! Uten dere ville 
vi slitt med å stille lag til kampene. 

Trym og Martin fra guttelaget (16 år) 
har også fått kjent på nivået i 6 divis-
jon. Veldig moro å se at unggutta kan 
bidra.

Helt til slutt må jeg få takke Odd Erik 
Grøvo og Kai Henning Ulvestad som 
har bidratt på alle treninger og alle 
matchene i år! Dere er unike! 
Jernhard vilje, stålfast kropp! 

Årets toppskårer: 
Roar Bråtteng (9 mål)

Årets spiller: 
Marius Wågelsby 

Årets skioldgutt: 
Mats Lie

Lars - Petter Eggen

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Rapport fotballstyret 13+ ungdom/senior

Styret har bestått av Lars Petter Eggen, 
Kai Henning Ulvestad og Geir Gut-
tormsen

Og med god hjelp fra Terje Borgersen, 
leder for barnefotballen i Skiold.

Herved berømmes styremedlemmene 
for iherdig og vel utført arbeid..

God innsats på trenere, lagledere og 
spiller på alle lag. Vi har stilt lag i alle 
årsklasser.

Mer finnes under hvert enkelt lags lag-
srapport.

To guttespillere har debutert på A-laget. 
Martin Lenes Trulsvik og Trym Skrøvs-
et Amundsen. Flott innsats av begge to.

Fotballstyret 13+ takker for en fin 
sesong.

Geir Guttormsen
Leder fotballstyret 13+
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Skiold Old-boys sesongen 2017

I likhet med i fjor så har Skiold også 
i år hatt et treningstilbud til de som 
har passert fotballkarrierens absolutte 
toppnivå, kanskje med unntak av én 
mann som bare blir mer og mer venn 
med ballen etter alt for mange sesonger 
i robåt. 

Hver tirsdag kl. 20:30 er det trening. 
Oppmøtet er selvsagt noe varierende 
gjennom sesongen. Det har som regel 
ligget på 10+ og i år har vi klart å holde 
koken helt frem til isen kom.

Treningsgruppa har også i år i stor 
grad bestått av småbarnsforeldre hvor 
mange oss har barn som er aktive i 
Skiold.  Dette er en sosial uformell 
møteplass hvor vi samtidig får en 90 
minutters sårt tiltrengt treningsøkt. 
Det er ingen tvil om at det hersker 
idrettsglede, humør, jernhard vilje og 
stålfast kropp i gruppa. 

Så får vi bare leve med at en Liverpool 
supporter må skulke trening for å sikre 
seg en match på skjermen før CL even-
tyret er over…

Vil med dette takke alle som har vært 
med for fantastisk innsats og entu-
siasme, og håper å få til tilsvarende når 

gresset igjen er grønt på Marienlyst. 
Nye potensielle spillere ønskes hjertelig 
velkommen.

Takk for i år!

Sportslig hilsen,
Preben Nysæther Nilsen

PS! I år har Skiold Old-Boys ved et par 
anledninger også bidratt inn i A-lags 
troppen, dog uten at det førte til den 
helt store poengfangsten.
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NFF Buskeruds Hederstegn til Arild Berg SBK Skiold

Begrunnelsen fra NFF Buskerud var som følger:

Ifølge våre historiebøker, også kalt Fot-
ballkalenderen, var Arild Berg krets-
dommer-aspirant så langt tilbake som 
i 1978, og ble autorisert som kretsdom-
mer før sesongen 1979.

Det er mulig disse årstallene i stedet 
skal være 77 og 78, som Arild Berg selv 
har oppgitt ved sine påmeldinger siden.
Arild Berg dømte som kretsdommer 
fram til 1982 hvor han rykket opp og 
ble divisjonsdommer i 5.divisjon. I 
1992 ble det ytterligere opprykk og han 
ble innplassert i 4.divisjon (nåværende 
3.div) som også har vært Arild Bergs 
høyeste rangering som hoveddommer.

Arild Berg er og har også vært sen-
sor/observatør/veileder i en årrekke, 
i tillegg til å være krets(dommer)in-
struktør – et kurs han gjennomførte i 
2002.

Arild Berg har vært medlem i kretsens 
dommerkomite siden 2001, med grup-
pelederansvar både for topp- og bredde-
dommerne samt at han har hatt et stort 
hovedfokus knyttet til veilederrollen.

Det har i alle år vært en sann fornøyelse 
å samarbeide med Arild Berg, både fra 
dommerkomiteen og fra administras-
jonens side. Han har alltid hatt et stort 

engasjement for dommerarbeidet og er 
særdeles omgjengelig, lyttende, ydmyk 
og er alltid i godt humør og med smilet 
på lur. Han stiller opp og er med på det 
meste av aktiviteter i kretsens regi, så 
sant han ikke er ute og reiser sammen 
med frua til sydligere breddegrader – et 
sted han frekventerer stadig hyppigere.

Det er en glede å kunne overrekke NFF 
Buskerud sitt Hederstegn til: 

Arild Berg, Ski og Ballklubben Skiold

Vi i Skiold stiller oss i rekken av gratu-
lanter.
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Nytt klubbhus
Siden 2014 har en egen arbeidsgruppe i 
Skiold jobbet jevnt og trutt med planer 
for et nytt Skioldhus. Bydelen Strømsø 
trenger et bydelshus på Marienlyst, og 
Skiold trenger et klubbhus med skik-
kelig miljø, garderober for alle lag, ko-
selig kafé, kontorer og festsal. Arbeidet 
har kommet så langt at det er presentert 
for Drammen kommune med støtte fra 
Drammen Idrettsråd. Kommunen har 
tegnet inn Skiold bydelshus med nye 
fotballflater i planene for Campus Ma-
rienlyst. 

Det er veldig viktig for Skiold at huset 
blir noe « mer enn et klubbhus». Vi vil 
at Skiold bydelshus skal være et åpent 
hus og et bankende hjerte i bydelen. 
Vi ønsker aktivitet for alle aldre, og på 

Skiold bydelshus skal det være rom for 
småbarnstreff, ungdomskvelder, E-sport, 
aktivitetsgrupper, trening, møter og sik-
kert mye mer. Skiold har tradisjon for å 
ta ansvar for oppvekstmiljøet i bydelen, 
og har mange frivillige som vil få en flott 
base å drive aktivitet fra.

Skiold ønsker å bygge sammen med en 
barnehage for å hus og et område som er 
for alle aldre. Det er også god økonomi i 
å dele på plass når klubben eller barne-
hagen ikke bruker huset. 

Det nye bydelshuset er planlagt sentralt 
på Marienlyst med en stor solrik terrasse 
rundt huset og nedtrapping til banene. 
Dette blir det naturlige samlingsstedet 
før og etter trening, og foreldre kan følge 

med fra den hyggelige kafeen eller terras-
sen. 

Det er også viktig for Skiold å få flere flat-
er på Marienlyst. Alle som trener fotball i 
Skiold - og de blir det stadig flere av - vet 
at det er særdeles trangt om plassen. Vårt 
innspill til Campus Marienlyst er to nye 
7 er baner. Da slipper vi å kjøre unger til 
Gulskogen, og alle lag vil få den trenings-
tiden de ønsker. 

En presentasjon av prosjektet finner du 
på Skiold sine hjemmesider.

Arbeidsgruppa for Skiold bydelshus 
består av Sverre Erling Nilsen, Øyvind 
Ågren, Dag Amundsen, Line Fjeldstad, 
Petter Grimm og Arve Vannebo
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Tiden har kommet

Kort fortelling om fotballskole. Forventninger, opplevelser, erfaringer.

Tiden er kommet. Sommeren er over. 
Sola har forlengst snudd. Fuglene har 
pakka bagen og flyr sørover. Det går 
mot mørkere tider. Men likevel: Er det 
ikke egentlig nå det begynner? Sko-
len har starta for de minste. Verden 
og livet starter. Drakter skal deles ut, 
fotballsko skal knyttes, innkastregler 
skal læres; begge beina i bakken når 
du kaster!

Dommern blåser i fløyta, kampen er 
i gang. Nye kull på fotballtreninger, 
alle lag i alle byer har håpefulle jenter 
og gutter som vil spille fotball. Trene 
øvelser, skjønne spillet, komme ig-
ang med kamper. Det er nå det beg-
ynner. Korte ben småløper kjapt og 
spent bortover fortauet i en sidegate 
på Strømsø, Drammen. Muttern leier 
gutten i hånden, fattern fikler med et 
kamera tre meter bak. En solblond, 
nesten kritthvit kortklipt sveis lyser 
som sola. Nyklipt til skolestart. Nå 
lyser den som sola og gjør at fattern 
må skru ned på blenderåpningen på 
kameraet. Han skal ta bilder av den 
første treningen.

Gutten med den nye skolesveisen er 
utålmodig og travel. Fotballtrening. 
Ordet er voksent og fullt av helter. 
Glansbildene. Solskjær, Beckham, 
Cantona. I hånda holder gutten en 
krøllete invitasjon til Skiolds fotball-
skole. Han kikker på fattern og smiler. 
Fotballskole og første trening.
Snart skal han få fotball, sekk og drik-
keflaske med den røde logoen til la-
get. Sekken er fra fotballforbundet, 
flaska fra Skiold. Ballen har flagg på. 
Neppe den dyreste i butikken. Men 
mer enn bra nok. Egen ball med flagg 
fra Brasil, Argentina, Nederland og 
England. Der alle heltene kommer 
fra. Nå starter fotballtreninga. Det er 
nå det begynner.

Tjue minutter og ti sekunder ut i 
treninga. Fattern viser tommel opp. 

Gutten liker å løpe. Endelig en egen 
trener. Tidligere var kampen over når 
han som eide ballen dro hjem. Nå har 
alle egen ball. Såledragninger, Cruyff-
vendinger, to touch, one touch. Noen 
stiller med de feteste fotballskoa, 
noen stiller med fotballskoa til bror-
en, noen med joggesko. Det spiller in-
gen rolle. For alle har egen ball og de 
spiller fotball sammen.

Her er vennene fra gata, her er komp-
isene fra skolen og her er dem som 
ennå ikke er kjente, men som med 
tiden skal bli venner for livet. Fotbal-
len binder sammen. Alle skal med! 
Det sier treneren. Det er filosofien. 
Slik bygger man lag, slik lager man 
vennskap. Det er det som er Skiold. 
Klubben med den røde logoen på 
drikkeflaskene og fotballer til alle 
unga.

Tjue år og ti måneder ut i kampen. 
Førtifem minutter. Pause. Dommern 
haster inn i garderoben for å varme 
seg på en kopp kaffe fra a-lagstrener, 
juniortrener, kioskansvarlig, lagleder 

og sjåfør Oddy. Gutten snakker litt 
med fattern, før han setter seg i ring 
med resten av lagkameratene. Her 
sitter de slik de satt for tjue år siden. 
Sammen har de fotballen, lagfølels-
en og vennskapet. Noen kamper er 
tapt, noen nye skrubbsår har de fått. 
Det solblonde guttehåret er ikke like 
blondt, ikke like nyklippet heller. Så 
mange gleder de har delt, så mange 
scoringer de har jublet for, så mange 
finter de har dratt, innlegg de har 
skrudd inn i boksen. Så mange bak-
lengsmål, gule kort og strekkskader 
de har løpt på seg. Fotball er mest 
gleder og noen sorger. Men mest av 
alt er fotball vennskap.

Og det er nå det begynner. Ikke for 
disse gutta tjue år etter, men alle 
nye, håpefulle jenter og gutter som 
løper inn på sin første fotballtren-
ing for laget sitt. Ny ball med flagg 
på og en drikkeflaske med rød logo 
på. Dette er Skiold. Det er nå det be-
gynner.

Sondre.Bulie
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Skioldhytta

Blir aldri lei av å skryte av Skioldhytta, 
og fortelle folk hvor fint den ligger der 
og speiler  seg i Steglevannet. Det er 
fine parkeringsmuligheter på Olsrud 
parkering og turen inn til hytta passer 
for alle, går også fint å trille barnevogn 
inn dit.

Skioldhytta er åpen hver søndag fra 
1100-1500 når flagget er heist. Der får 
du kjøpt varm kakao med krem, vaf-
ler med rømme og syltetøy, brus og 
sjokolade. Det er en uformell lun og 
lett atmosfære der med fyr på peisen, 
og hyggelige dugnadsfolk som står bak 
disken.

Uteområdet er det muligheter for ball-
spill og lek. I tillegg er det laget en fin 
bålplass som gjestene kan ha med med-
brakt å grille på. Om sommeren legger 
vi ut en brygge som folk kan bade fra i 
Stegla. 

Det er ofte snørike vintre her inne i 
skogen pga beliggenheten, da er det 
en fin akebakke for store og små. Og 

til de som liker å gå på ski har vi fine 
skispor.

Skioldhytta har egen FB side, der leg-
ger vi ut det som skjer på hytta.
Vi har nå nådd 600 likes. 

For å få til alt dette, må det mange dug-
nadstimer til av frivillige.

Det er organisert i 3 grupper.  Skioldm-
edlemmer som stiller opp og tar sønd-
agsvakter. 

Så har vi de eldre, det er en flott gjeng 
med voksne gutter med lang historie 
i Skiold. De stiller bestandig opp, og 
kjenner hytta ut og inn, og har mange 
gode historier på lur.

Den tredje gjengen fikk navnet vaf-
feljentene av gjestene og det er navnet 
på damene som lager all vaffelrøra til 
hver helg, og bærer inn melk, smør og 
egg hver uke. Og maler og snekrer hvis 
det trengs.

I tillegg til dette har det blitt mange 
ekstra dugnadstimer i sommer. Skiold-
hytta fikk penger av sparebank fondet 
til nye senger og møbler. Vaffeljentene 
tegnet møblene og Sørvangen næring-
spark laget dem til oss.

Ny varmepumpe fikk hytta også tidlig 
i våres, det ble mange turer frem og til-
bake da alt måtte bæres inn da snøen 
ikke hadde smeltet.

Da hytta ble stengt i sommer ble det 
satt inn nytt pipebeslag. Og tanken til 
fyringsoljen ble fjernet fra kjelleren. 
Det ble lagt nytt gulvbelegg på kjøkken 
og soverom, og en fin oppvaskmaskin 
ble kjøpt inn til kjøkkenet.

Her er det mange dugnadsfolk som har 
stått på, og resultatet er blitt helt supert. 
Så herlig takk for innsatsen alle sammen.

Da ses vi på Skioldhytta. 
Velkommen til skogs.

Edith Fossebrekke.



Til alle Skioldmedlemmer
hos Taki i Globusgården får alle

Skioldmedlemmer en stor pizza for 
kun 115,-.

PIZZA
AVTALE

KUN 115,-

1. Manchester United 115,- 150,-
Marinert biff, løk, paprika og tomat

2. Strømsgodset 115,- 145,-
Skinke, bacon og sjampinjong

3. Liverpool 115,- 145,-
Pepperoni, løk, paprika og ananas

4. Barcelona 115,- 145,-
Marinert biff, løk og bernaise

5. Real Madrid  115,- 145,-
Marinert kylling, paprika og løk

6. Chelsea 115,- 145,-
Krydret kjøttdeig, bacon, jalapenos, 
paprika og salsa

7. Champions League 180,- 
Komponer din egen pizza, 
velg 6 av våre garnityrer

8. Leeds United 115,- 145,-
Tunfisk, løk, oliven og tabasco

9. Tottenham 115,- 125,-
Tomatsaus

10. Taki Spesial 165,- 
Pepperoni, bacon, marinert biff, 
paprika og løk

11. Arsenal 115,- 150,-
Kebabkjøtt, rødløk og paprika

12. Vegetar 115,- 150,-

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-fre.07.00-23.00 Lør.09.00-23.00 søn.10.00-23.00

Alle pizzaer kan
fås med halal
kjøtt

avisen - høst 201 7

VELKOMMEN TIL VÅRT
VASKEANLEGG

Vi kan presentere det siste
innen skånsom bilvask

Grønland 13, 3045 Drammen
Vis a vis rutebilstasjonen og Lothe fargehandel

Telefon 32 83 43 63

CIRKLE K STRØMSØ

Fra arkivet

Skiolds norgesmestere i bandy 1957.



SAMMEN STØTTER 
VI SKIOLD
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