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Skiold bandy jenter sesongen 2018-2019
Jentelaget har gjennomført sin andre sesong med stil. Ved oppstart før fjorårssesongen kan man trygt karakterisere oss
som nybegynnere. Siden den gang har
noen falt fra mens alle har kommet til,
og vi er nå en stabil gruppe på 7-8 jenter hovedsakelig født i 2009. Halvparten
av disse startet med bandy i år, og det er
veldig morsomt å se framgangen både
disse og laget som helhet har hatt. Her
kan man se progresjon fra uke til uke.
Vi har hatt fast trening på torsdager.

Her har vi jobbet med basisøvelser på
skøyter både med og uten ball. Det
har vært mye lek og mye spill. Undertegnede, som har fungert som både
lagleder og trener, har her fått nyttig
hjelp av Ole Johan Rygh og Sverre Bryn.
Vi har deltatt i Skiolds egen cup i november, samt en avslutningscup på Konnerud
i mars. I tillegg har vi gjennomført fire
serierunder mot de andre lokale lagene i
løpet av vinteren. Vi har også hatt et par
treningskamper mot DBK og Mjøndalen

IF. Den siste treningen ble avsluttet med
pizza, brus og kake på Skioldhuset.
Følgende spillere har deltatt:
Ellinor Harvik Rygh, Agnes Hindhamar
Lillehovde, Jenny Fjellkleiv Evensen,
Marthe Horne, Lotte Bryn-Fjørtoft,
Thyra Rønsberg, Ingrid Marie Foss
Guttormsen, Ingrid Røste Evensen og
Paula Lecic Bonnichsen.
Takk for en flott sesong!
Eivind F. Evensen, lagleder/trener
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Skiold bandy gutter født 2011 sesongen 2018-2019
«Skiold gutter 2011» hadde sin første
offisielle bandytrening på Marienlyst
7. november.
Siden da har det vært høyt aktivitetsnivå, stor idrettsglede og enormt
bratt læringskurve.
Jeg vil spesielt trekke frem en hendelse
fra en av sesongens første treninger der
en gutt møtte opp uten særlig erfaring
fra isen. Da han naturlig nok slet med
å holde seg på bena tok to av de andre
gutta ansvar, støttet han mellom seg og
dro han bortover isen. Denne gutten
kom selvsagt tilbake på neste trening
og har gjennom sesongen vært en av
de ivrigste og den med desidert størst
fremgang. Slike opplevelser er alene
verdt innsatsen det krever ved å være
trener for gutter 2011.
Gutta har en fantastisk glød og
innsatsvilje. Vi har hatt fokus på lek,
øvelser og spill på de ukentlige treningene. Basis skøyteferdigheter med
hinderløype, lek og enkle skøyteøvelser
har vært fast start på alle treninger
gjennom vinteren. Samtidig har vi
tidvis jobbet hardt med å få gutta til å
forstå at trener og dommere gjør feil og
at forseelser fra motspillere kan forekomme uten at det nødvendigvis gjøres
med overlegg.
Etter en times trening har leken ofte
fortsatt ute på isen og på en del av
treningene har vi også vært så heldig
å få servert varm saft og kjeks inne i
varmestuen. Et fantastisk tiltak fra entusiastiske Skiold foreldre for å skape
hyggelig samvær på tvers av lagene.
Veldig gøy er det også at vi har hatt
et jevnt tilsig av nye spillere gjennom
vinteren. Samtidig er det veldig synd
at to fine gutter fra Brandengen måtte
velge mellom fotball og bandy innad
i samme klubb da klasselaget i fotball
hadde trening samme dag som Skiold
Bandy har treningstid på Marienlyst.
Vi håper virkelig at det kan legges

enda bedre til rette for kombinasjon
av fotball og bandy for barn på 7 år i
Skiold.
Ved sesongslutt teller gruppa totalt
16 spillere fra henholdsvis Danvik,
Bragernes, Fjell, Rødskog og Gulskogen skole og det er gøy å se at vi har
en gjeng med veldig ulik bakgrunn.
Skøyter, kølle og hjelm er det man
trenger for å prøve bandy i Skiold, og
har man ikke kølle og hjelm så kan
det selvsagt lånes. Bandy skal være for
alle!
Gjennom sesongen 2018/19 har laget
deltatt i 3 runder med aktivitets serie
i regi av Bandykretsen. Vi skulle
gjerne sett at det var satt opp noen
flere kamper i løpet av sesongen. I
disse kampene har vi fått matchen
oss mot fin motstand fra Konnerud,
Mjøndalen, Drammens Ballklubb og
Solberg.
Da vi ønsket noen flere kamper uten
å måtte reise til Oslo så arrangerte
vi selv en avsluttende aktivitets serie
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mot Konnerud og DBK på Marienlyst
søndag 10. mars. Dette ble en fantastisk dag for bandy på en nypreparert
isflate badet i vårsol. Etter kampene
hadde vi en hyggelig avslutning med
pizza og kaker på Skioldhuset.
Denne sesongen har vi også deltatt i
to cuper. Gutta har virkelig stått på og
representert Skiold på en god måte i:
Skiold cup
Ready cup
Neste sesong håper vi å kunne samkjøre påmelding med andre lag i
klubben slik at vi kan bygge relasjoner
på tvers av lagene og ikke minst få muligheten til å heie på andre Skiold lag.
Trenerteamet vil rette en stor takk til
ivrige foreldre, besteforeldre og søsken
for fantastisk støtte rundt laget gjennom sesongen.
Takk til alle barn og foreldre for en
veldig fin sesong!
Mvh
Trenerteamet, ved Fredrik, Terje og
Preben.
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Skiold bandy gutter født 2010 sesongen 2018-2019
Denne gruppen har i år bestått av 10
gutter, hvor 8 kommer fra Danvik
skole, 1 fra Bragernes skole og 1 fra
Svelvik skole. Det var noen glade bandygutter som møttes til trening igjen så
snart isen var klar. Vi rakk å trene inn
skøyteskjæra til Skiold cup skulle gå
av stabelen. Her fikk gutta bryne seg
på lag fra Oslo, noe som gikk over all
forventning så tidlig i sesongen. Gutta
gjorde en kjempeinnsats og kunne gå
av isen med hevet hode etter spillet
og innsatsen de viste i de 3 kampene
som alle gikk Skiold sin vei. Det skulle
også spilles seriespill denne sesongen,
men dessverre er rekruteringen i 2010
klassen laber, så det var kun Solberg og

Konnerud som kunne stille lag, i tillegg
til Skiold. Sammen klarte vi likevel
å gjennomføre 4 minirunder, og alle
gangene har det vært super innsats av
gutta i kampene mot begge lag, også
den ene runden hvor vi var en mann
mindre. For å få litt variasjon på
motstanderne, har vi prioritert å delta
på cuper i Oslo og har denne vinteren
stilt lag i Frigg cup, Røa cup og Ready
cup. Her har gjengen kjempet som
løver i den røde drakta og stolt mottatt
premier etter endt innsats. Alle gutta
har vist utvikling på skøyter og vi begynner å få til mer lagspill. Seiersbrøl,
latter, glede og litt frustrasjon oppsummerer sesongen ganske greit. Nå blir
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det noen måneders pause med knotter
istedenfor stål under skoa, men vi ser
allerede frem til å møtes på isen igjen i
november.
Mvh
Terje Gran Skiold 2010
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Skiold bandy gutter født 2009 sesongen 2018-2019
Bandysesongen 2018/2019 var stor stas
for G2009!
De foregående sesongene har laget vårt
vært litt for få gutter, men i år har vi endelig vokst – både i antall og rent geografisk! Vi har nå 13 gutter på laget, fra
fem forskjellige barneskoler, og det er ekstra stas å få nye venner fra andre skoler.
Vi er kjempefornøyde med rekrutteringen og håper alle blir med oss i neste sesong! Vi ser at bandyen er en viktig arena
for mange som gjerne vil spille på lag,
men ikke vil spille fotball – og det er det
viktig å kunne tilby.
G2009 er blitt en veldig sammensveiset
og fin gjeng, og læringskurven går bare
oppover hos alle. Vi har vært så heldige
i år å ha Kasper Ruud & Marcus Palmberg som trenere, og det har vært veldig

gøy for gutta - dette er trenere som helt
tydelig har mange timer på isen bak
seg, og har mange gode tips til de unge
bandyspirene våre. Vi krysser fingrene
for at Kasper & Marcus følger oss inn i
neste sesong også! Thomas Krekling har
også lagt inn mange timer på isen, med
stort fokus på pedagogisk læring og det
å bygge mestringsfølelse hos alle, uansett
nivå. Dette kulminerte i en strategitavle
og soundtrack før siste serierunde, med
umiddelbart resultat – laget har aldri spilt
så godt før! Det var veldig morsomt å se,
og en flott serieavslutning for laget.

asjon i motstandere, så vi har også vært
med på 2 cuper utenfor byen (Snarøya
og Stabæk) for å bryne oss på litt andre
lag. Skiold G2009 har en stor og ivrig
heiagjeng, og koser seg masse på isen
sammen. Nå gruer vi oss til isen går, men
gleder oss allerede til høsten når vi kan
fortsette utviklingen vår!
Tusen takk for en flott sesong!
Med vennlig hilsen Ingerid Møller

Vi vinner ikke så mange kamper, foreløpig, men vi jobber knallhardt, spiller godt
og behandler egne og andre lagspillere
med respekt, og det vil vi vinne på etter
hvert. Serien for 2009 har ganske mange
lag, men vi savner likevel en større vari-
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Skiold bandy gutter født 2008 sesongen 2018-2019

Laget startet sesongen med en veldig
fin Cup i Sarpsborg med overnatting,
det er kombi cupen med både fotball /
bandy. Det er veldig sosialt for alle barn
og foreldre blir godt kjent, denne var i
september. Laget startet treninger med
en gang isen var på plass, vi hadde treninger to ganger i uken på Onsdager og
Lørdager. Gruppa består av 11 barn. Vi
har i tillegg hatt med to barn født i 2009.
Den første cupen og kampen i bandy
for de fleste var SKIOLD CUP i November. Det var en fin start og mange
glade barn når premien ble delt ut. Etter dette har vi deltatt i Solberg Cup i

januar, Ready cup i februar, og avsluttet sesongen med Stabæk cup . Cupene er fine da vi møter lag fra andre
distrikter samt at både foreldre og barn
blir bedre kjent.
2008 laget har ikke deltatt i seriespill
i 2008 klassen, vi har deriomot avtalt
kamper med både DBK, SSK, MIF og
Konnerud. Det har gått bra de fleste
kampene. Noen seire og noen tap, men
alltid litt flinkere etterpå.
På treningene er det alltid mange barn,
veldig ivrige både barn og flinke foreldre i gruppa. Det betyr mye.
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Vi har to som sliper skøyter, disse har
også tatt kurs.
Vi lagledere er veldig fornøyd med utviklingen denne sesongen og ser frem
mot årene som kommer.
Vi takker alle foreldre som bidrar
rundt laget og som også er på isen og
hjelper til.

Mvh
Lagledere Skiold Bandy 2008.
Kjetil, Lars Gunnar og Anders
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Skiold bandy gutter født 2007 sesongen 2018-2019

Denne gruppen har i år vært tynt besatt,
så vi har fått strålende hjelp av 2008 laget til å stille lag i serien. Dette har likevel ikke stoppet lagmoral og innsats,
gutta har kriget for hverandre og drakta.
Årets sesong startet allerede med bandy-/
fotballcup i Sarpsborg første helgen i september. Her ble det spilt bandykamper
i Sparta Amfi første dagen, men uten
istrening ble det en hard kamp mot
bærumslagene som hadde hatt flere økter på is i forkant av cupen. Dagen etter
var det klart for fotball mot de samme
lagene, og med knotter under bena hang
Skiold gutta mye bedre med. Det var
tredje gang vi deltok på denne cupen, og
det er en kjempefin kick-off til sesongen
og en happening som bidrar til mye sosialt mellom slagene, hvor badeland er
høydepunktet for kidsa.

Etter Sarpsborgturen skulle det ta nesten to måneder før isen var klar på Marienlyst og gutta rakk noen uker med
treninger sammen på is før neste cup,
som var Skiold cup. Her ble det 3 jevne
kamper, hvor det å endelig vinne mot
Stabæk, føltes som å ha reddet sesongen
allerede før den hadde startet. Seriespillet
startet opp i desember. Her har det vært
en sesong med oppturer og nedturer,
men gutta har bitt tenna sammen og reist seg hver gang og møtt på trening med
iver og lyst. Vi har også i år prioritert cuper i Oslo, for å møte andre motstandere
enn vi gjør i serien. Skiold har deltatt på
Frigg cup og Ready cup, med god hjelp
fra DBK spillere i begge cuper.

Sesongen ble avsluttet med pizza, bowling og megazone. Det har vært en glede
å være sammen med denne gjengen som
har holdt sammen i tykt og tynt gjennom
flere sesonger.

Siden vi var så få spillere, ble det i år innledet samarbeid med 2007- laget til DBK.

Mvh
Terje Gran Skiold 2007
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Samarbeidet har bestått av en felles trening
på Øren i uken, og 2 cuper hvor vi stilte
blandete lag fra begge klubber. Den ene var
Røa cup, hvor begge lagene gjorde en super
innsats og kom til hver sin semifinale! Og
nå sist helg hvor vi stilte 2 blandede lag i
Ørebro cup i Sverige. Dette var en veldig fin
tur, hvor gutta kunne være mye sammen,
også utenfor isen, og det var veldig godt å se
at kjemien mellom gutta er god, selv om de
holder til på hver sin side av ælva.

7

Skiold skøyte / bandyskole sesongen 2018-2019
Mandag 12.november var det oppstart
på denne sesongens utgave av Skiolds
skøyte- og bandyskole.
Nytt av året var at skolen var gratis for alle
deltakere.
Med unntak av julaften, nyttårsaften og
vinterferien så har ivrige barn i alderen 4-9
vært i full aktivitet på isen hver mandag.
Vi har på de 16 mandagene skøyte- og
bandyskolen har vært gjennomført variert i antall deltakere fra ca 30 – 50 barn.
Hovedandelen av deltakerne har kommet
fra Danvik skole og barnehagene i samme
område, men vi har også hatt deltakere
fra bl.a Gulskogen, Brandengen, Åskollen, Bragernes og Gullaug.
Dessverre er det få jenter blant våre deltakere selv om vi ser at de jentene som
deltar har det minst like gøy som gutta.
Treningene har vært preget av lek og moro
på isen med innslag av bandyrelaterte øvelser og spill. Det har vært fantastisk å følge
gleden og utviklingen gjennom vinteren.
4.mars hadde vi avslutning på Skioldhuset for årets deltakere. Det ble spill og
moro på isen og deretter kakeservering
og overrekkelse av velfortjent innsatspokal til blide og fornøyde barn.

Det er utrolig gøy å se den enormt bratte
stigningskurven barna har ila vinteren
og barna blomstrer i takt med mestringsfølelsen. Dette skyldes på ingen måte revolusjonerende instruksjoner fra trenerne
men snarere det at barna leker og har det
gøy med andre barn gjennom hele vinteren.
9.mars kronet de eldste bandyskole-barna (født 2012) sesongen ved å delta på
Ready cup. Rapportene tilsier at dette ble
stor suksess og forhåpentligvis er denne
gjengen klare for bandyspill neste sesong.
Årets bandyskole har vært organisert av
undertegnede i samarbeid med Kjetil
Raaen og Sondre Bulie.
På selve treningene har vi fått fantas-

tisk hjelp av Christoffer Horne, Per Ivar
Bråten og Sverre Erling Nilsen.
Det har også vært flere av foreldrene som
har bistått ved behov. Tusen takk for hjelpen!
Neste vinter skal vi nå ut til enda flere barn
og vi ønsker å stille med flere trenere.
Det er skøyte- og bandyskolen som danner
grunnlaget for rekruttering til lagene i Skiold bandy og da er det utrolig viktig at det
gjøres en grundig jobb med å nå ut til flest
mulig i forkant.
Takk til store og små for en fantastisk givende sesong på isen.
Mvh Preben Nysæther Nilsen

• 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
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Skiold bandystyret sesongen 2018-2019
Bandystyret, som har bestått av Gitte
Wallem, Ingerid Møller og Kjetil
Raaen, har hatt månedlige møter sammen med sportslig leder, Sondre Bulie,
siden april. Sesongen skulle planlegges
og trenerkabalen skulle på plass. Det
har vært stor aktivitet i Skiold bandy
i vinter og vi har stilt lag i alle klasser.
Bandystyret har jobbet aktivt for å rekruttere nye spillere inn i Skiold og har
hatt god dialog med skolene i Strømsø
området. Styret har videre jobbet med
støttefunksjoner for trenere og en øvelsesbank ble klar for bandytrenerne.
Her fikk vi god hjelp av Anders Olsen
og Preben Nilsen.
Flere av Skioldlagene var tidlig på is i
Sarpsborg cup i september og med treninger i Kongsberghallen i september
og oktober. I oktober var Norges flotteste isflate klar og bandyen flyttet inn.
Seriespillet kom i gang og Skioldlagene
har gjort det godt og har vært med i
flere cup’er både i innland og i Sverige.
Skiold skøyte- og bandyskole er meget
velfungerende og er ledet av Preben N.
Nilsen. Med seg har han hatt Sverre Erling Nilsen, Per Ivar Bråthen og Christoffer Horne. Vi har også hatt damelandslagets Lene Aamodt innom noe

som er til stor inspirasjon både for gutter og jenter. Bandyskolen har hatt mellom 40-60 barn på mandagene og er en
flott inngangsport til bandysporten.
Marienlyst cup var i år som tidligere år
ett høydepunkt for oss i styret. Sammen
med foreldrene i Skiold og flinke dommere fra Drammen Bandy ønsket vi 50
lag velkommen til Marienlyst. Det ble
spilt ca 100 kamper og vi hadde 400500 barn på isen. En kjempeinnsats av
hele Skiold og stor takk til Skiold 07
som hadde dugnadsansvaret.
Skiold bandy hadde sammen med
Drammen Bandy og de andre samarbeidsklubbene «bandy kick off» under
første seriekamp mellom Drammen
Bandy og Konnerud. Barn og unge
koste seg og Drammen vant.
I Skiold Bandy er vi heldige med ivrige
foreldre og foreldre gruppen med Jannicke Kihle i spissen arrangerte juleavslutning etter siste onsdagstrening før
jul og det hele ble avsluttet med A-lagskamp. Drammen Bandy mot Solberg.
Det ble en flott kveld på Marienlyst
På Nyttårsaften arrangerte bandystyret
sammen med Rune Jahnsen nyttårsfeir-

ing på Marienlyst isen. Vi hadde flere
hundre barn og voksne på isen og flotte
forhold. Foreldregruppen stilte nok engang med kaker og varm saft. Det ble
gått fakkeltog og arrangert leker. Arrangementet har blitt en flott tradisjon
for mange inkludert oss i bandystyret.
I februar arrangerte Skiold bandy sammen med Fri og Kirkens Bymisjon en
lørdag med «bandymoro». Det ble 2
timer med bandyspilling med ca. 16
stykker før vi avsluttet lørdagen på Skioldhuset med pizza og god underholdning av Rune Jahnsen. Stor takk til Rune
som stilte velvillig opp gjorde dette til
en fantastisk bandydag for mange.
Skiold bandy arrangerte også disco i
februar, nok en gang med fantastisk
hjelp fra foreldregruppa og sponsorer.
Lyd og lysanlegg var på plass og DJ
Bekken styrte lyden. Det var hyggelig å
se flere hundre barn og unge koste seg
på isen. Dette ble en suksess vi ønsker å
gjenta neste år.
Bandystyret ønsker å takke alle trenere,
lagledere, slipere, dommere, banemannskap og ikke minst trofaste foreldre som stiller opp for at barn og unge
skal kunne spille bandy.

VELKOMMEN TIL VÅRT
VASKEANLEGG
Vi kan presentere det siste
innen skånsom bilvask
CIRKLE K STRØMSØ

Grønland 13, 3045 Drammen

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

Sammen gir vi muligheter og bidrar til utvikling.
Vi er stolt samarbeidspartner til Skiold!

oest.no

