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Skiold
110 år i 2020

NORGES STØRSTE
KLUBBSPESIALIST
STOLT USTYRSLEVERANDØR FOR SBK SKIOLD
Vi hjelper deg med riktig sportsutstyr i vår spesialbutikk i Drammen.
Unikt utvalg av produkter innenfor fotball, løp og hallidrett,
med egen klubbavdeling. Velkommen!
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Leder - Nye utfordringer og muligheter
Jeg skrev i Skioldavisa i 2018, at Skiold’s bydeler står foran
store utfordringer og forandringer i de kommende år. Dette
er fortsatt tilfellet når vi snart nærmer oss 2020. En av sakene
som opptok oss mest for et år siden, er nå historie; planene
om en bomring rundt og i byen ble lagt tilbake i skuffen!
For oss som idrettslag, og for mange av våre medlemmer,
tror jeg dette var et heldig valg. For andre deler av byen og
menneskene som bor der, så vil nok lange køer av biler som
spyr ut eksos være en plage. Noen «vinner» og noen «taper»,
akkurat som på fotball- og bandybanen.
Oppstarten av prosjektet Aktive Lokalsamfunn «Vi heier
på deg», har fått en litt tregere start enn vi hadde håpet, alt
har ikke gått helt på skinner i 2019. Vi er i gang med aktiviteter for barnehagene i våre nedslagsfelt, vi er inne i AKS på
Brandengen og vi har aktiviteter på Frydenhaug skole. Dette
er aktiviteter som inngår i Aktive Lokalsamfunn, alt dette
foregår på dagtid. På nyåret kommer vi i gang med «åpen
hall» på Brandengen, og dette gleder vi oss veldig til. Er det
noen som ønsker å bidra på disse aktivitetskveldene, så ta
kontakt med Morten eller Adrian.
Skioldhytta ved Stegla har gjennomgått en utvendig renovering i løpet av sommeren/høsten. Hytta har blant annet fått et

nytt strøk med penselen utvendig, og fremstår nå flottere enn
noen gang. Vi har en herlig gjeng entusiaster som jobber og
står på der oppe året rundt, ingen nevnt, ingen glemt. Håper
alle våre medlemmer legger søndagsturen inn dit i vinter,
enten til fots eller på ski.
Avslutningsvis må jeg få takke Kristoffer, eller Doffen, som de
som er ekstra glad i ham kaller ham, for en fantastisk innsats
for Skiold gjennom mange år! Doffen gir seg i klubben til
nyttår, ryktene sier han skal bli bonde…. Doffen, man lærer
gjennom at langt liv at ingen er uerstattelige og din jobb vil
garantert bli tatt god vare på av de som kommer etter deg.
Det som er sikkert, er at du har satt spor etter deg hos mange
barn og unge i Skiold gjennom mange år!
Jeg vil få takke alle frivillige, ansatte, jenter og gutter for en
flott innsats i 2019, og samtidig ønske alle medlemmer, små
og store en God Jul og et Godt Nytt Skioldår.
Vi snakkes i jubileumsåret – Skiold 110 år!
Tom Egil Johannesen/klubbleder

Ski & Ballklubben Skiold
” Alle i Skiold skal
få mulighet til å utfolde og
utvikle seg,
både sportslig og sosialt”

DETTE RØRER IKKE VED DIN EVENTUELLE GEVINST - DET ER NORSK TIPPING SOM BETALER

KONTAKT DIN TIPPEKOMMISJONÆR - VÅRT ORG.NR 983885144

Har du og dine venner husket å registrere spillekortet deres på Skiold
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Jenter 2013 – Skiold Star Girls.
Sesongen startet med et brak for disse
herlige jentene. Første trening 28 august med kamper på Tegger’n dagen
etter.
Jentene har siden vært gjennom artige
kamper og gøyale treninger. Har til og
med deltatt på Eat Move Sleep cupen
på Tranby. Sesongen avsluttes med juleturnering i Telenor Arena lørdag 14
desember.
Trenerteamet med Jon og Terje takker
jentene for en flott innsats sesongen
2019.

Jenter 2012
Øverst fra venstre: Astrid Wallumrød
Sørensen, Frida Saxe, Eline Holm
Jacobsen Ugland, Hannah Walde Moy,
Emma Oline Liseth-Tomter, Frida
Duestad-Tomter og Elise Bjønnes
Olsen.
Foran fra venstre: Live Johnsen Fosså,
Live Nordby Skalleberg, Mathilde
Skinstad, Elisa Rognan Fjeldavli, Ylva
Johnsen Fosså, Oline Tysvær-Sørensen,
Arina Farrokhzad, Hermine Bamrud
og Maria Linnea De Bourg
Dessverre ikke med på bildet: Lily
Briså Masters, Franchesca Mercado og
Aziza Gafurova.
Første sesong for Skiolds jenter 2012
har vært veldig gøy. Heldigvis, for det
er det viktigste for oss er at fotball skal
være morsomt for alle!
Vi er 19 jenter (og maskoten Skiolly
kylling) jevnt fordelt mellom Bandenga og Danvik, og en fra Gulskogen.
Støyende, men morsomme innetreninger i gymsalen på Danvik ble byttet
ut med både Teggern og Marienlyst
da isen smeltet. Vi er ett lag som alltid
trener sammen, og var 3 lag i seriespill.
Vi vekslet på lagene fra gang til gang,
så alle fikk spille med alle og alle fikk
spille like mye. Vi har deltatt på Skiolds
egen minicup, Åssia- og Solberg Cup.
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Cuper og kamper har vært høydepunktene for de fleste. Masse mål begge
veier i underholdende 3er-fotball.
Det er så fint å se samholdet i gruppa.
Både jentene og trenerne har lært mye
i løpet av det første året som fotballag.
Alltid godt oppmøte på treninger som
gjennomføres med fokus på grunnleggende forståelse for spillet og å lære
basisferdigheter. Ferdighetene har økt
masse gjennom sesongen.
En veldig fin foreldregruppe stiller opp
hver gang, så vi tror de også har hatt
glede av fotballen i år. Ekstra takk til
Helene, Heidi og Julie som foreldrekontakter og sosialansvarlige. De stod

også for sesongavslutningen, som ble
en overnattingstur til Skioldhytta. Vi
var veldig heldige med været og fikk
enda bedre samhold for både jenter
og foreldre. Lek ute, bading, fisking,
konkurranser, dans og god mat rundt
grillen. Sovesal inne og kioskvakt
søndag. Også her var nesten alle jentene med, og igjen stilte foreldre opp.
Tusen takk for veldig fin tur og en flott
sesong.
Vi gleder oss til å følge jentene videre
og ønsker så klart flere velkommen!
Takk for i år hilsen trenerne Erlend,
Even, Gunnar, Daniel, Bosse og
Marius.

Jenter 2011 – Skiold Snakes
Et inkluderende lag som begynte med
fokus på å slå hjul mer enn å springe etter ballen, til å virkelig se utvikling der
jentene viser et samarbeid og samtidig
lærer regler og utvikler seg individuelt i
tillegg til at de har det har det gøy.
Denne herlige gjengen får venner på
tvers av nærliggende skoler og virkelig
heier på hverandre og laget, her er spiriten virkelig på topp! Fra å gå fra tap til
tap, for så til å vise at de kan score og
vinne kamper har gjort høstsesongen
til en stor opptur med mange gode og
ikke minst hyggelige opplevelser. Når
det kommer til mestringsfølelse og utvikle seg sosialt er det ingen som slår
Skiold Snakes 😉  Med  trener  Vegard 
Jensen Feght i front, og mange gode
hjelpere med erfaring, har jentene utviklet seg til å bli en munter gjeng som
klarer kombinasjonen av å prestere og
vise samarbeid.
Vi ser frem til en ny og givende sesong
i 2020
Takk for i år

Jenter 2010
Dette er en herlig gjeng jenter fra
Danvik og Fjell, som har stått på som
helter hele sesongen. Vi har hatt mellom 9 og 11 spillere denne sesongen,
med godt oppmøte på både treninger
og kamper.
Sesongen startet som før med Skiold Minicup, og etter påske gikk det
slag i slag frem til sommerferien, med
deltagelse på Eat Move Sleep-cup på
Åssiden som høydepunkt. Vårsesongen ble avrundet med en prestisjetung
kamp mellom jenter og foreldrene og
sommeravslutning.
Høstsesongen ble kort men hektisk,
med blant annet Kiwi-cup og høstavslutning med Bowling og Pizza.
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Det har vært en kjempefin sesong med
god støtte fra foreldre på både dugnader, cuper, treninger og kamper.
Vi gleder oss til nye utfordringer
neste år, med fortsatt fokus på godt
miljø, godt humør og fotballglede!

Trenere:
Jolanda Colijn
Valborg Hoen Lund
Atle Lillehovde
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Jenter 2009
Jentelaget har bestått av ca 15 ivrige spillere med to 7’er-lag i serien; Hvit og Rød. Overgangen til 7´er har gått over all forventning og fremgangen med hensyn til forståelse for samspill med alt de innebærer har vært svær gledelig å være vitne til!
Trenerteamet har bestått av Eivind, Troy,
Inger, Lars Erik og Ole-Johan. Vår eminente oppkvinne, Caroline, har også i år
holdt orden i de administrative rekker!
Flere foreldre har i tillegg bidratt på treninger, kamper og cuper som dommere,
kampeverter og hjelpetrenere.
På treningene har det vært stabilt oppmøte med mer enn 10 spillere i snitt.
Basisøvelser har fortsatt fokus.
Lagene har deltatt på følgende cuper:
• Skiold minicupfestival
• Lier IL overgangscup

• Vikåsen cup
• Helgerød cup (med overnatting:)
• Kiwi cup, Solbergelva
• Gjelleråsen cup
• Eat-Move-Sleep, Tranby
Med to 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 spilletid på de som har hatt
lyst og anledning.
I vinter har vi meldt oss på vinterserien til Strømsgodset. Første runde er
gjennomført og alt tyder på at det blir et

kjærkomment innslag i vintersesongen.
Treningene i vinter blir annenhver gang
inne og ute.
Stor takk til alle foreldre som kjørt til
kamper og cuper. Takk også til besteforeldre/tanter/onkler og andre som har
møtt opp og heiet på jentene!
Vi gleder oss fortsatt over å få være med
å bygge denne flotte gjengen videre:)
Takk for en finfin sesong, vi gleder oss til
neste år!
Caroline, Eivind, Troy, Lars Erik, Inger
og Ole-Johan

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Jenter 2008
Jenter 2008 har hatt et veldig fint
år. Vi er blitt mange nye på laget
samtidig med at de med erfaring
holder på. Dette gir en god blanding av rutine og ny energi! God
stemning og godt fremmøte.
Takk for et flott år!”
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Jenter 2007 – Skiold Superjenter

Nok en fin sesong er gjennomført av
superjentene. Dette var jentenes første
sesong med 9èr fotball. I starten av sesongen var det litt få spillere til 9èr
kamper, heldigvis stilte jenter fra Skiold 2008 sporty og velvillig opp da det
trengtes! Utover i sesongen har vi hatt en
fin tilvekst av spillere, slik at det nå er 15
jenter på laget!
Sesongen startet i januar med treninger
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ute på Gulskogen arena og inne på Danvik. Vi har også vært med på Godset-akademiet hele sesongen.
Superjentene har også i år deltatt på Helgerød cup, som nok en gang var et av
sesongens høydepunkt. Fotball, overnatting, bading og mye moro. En særdeles
fin gjeng å dra på tur med! Sesongen
har ellers bestått av seriespill vår og høst,
samt Kiwi Solbergcup. Det er en over-

gang å gå over til 9`er fotball med offside,
men jentene har hatt en god utvikling
og spesielt høstsesongen ga oss en rekke
gode kamper!
Takk til jentene for god innsats og
strålende humør og til foreldre for god
innsats på sidelinja og for et godt samarbeid.
Kristin og Arne
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Jenter 2004
Skiold J04 er en fin gjeng som pdd. teller 15
spillere.
Vi mistet en spiller og fikk en ny spiller før
sesongstart, vi har hatt en stabil og god spillergruppe gjennom sesongen, det har vært
flere jenter som har trent med oss, men av forskjellige årsaker har de falt ifra. Stallen består
av jenter fra 05 og 04 årgang, som har et bra
samhold, masse godt humør og treningsvilje.
De har trent godt og spilt mange gode kamper
denne sesongen. Utviklingen både til enkeltspillere og lag har vært veldig god. Synes jentene har tatt store steg både individuelt, relasjonelt og taktisk.
Trening
Vi har gjennomført 73 treningsøkter, totalt 109
timer siden nyttår.
Det har stort sett vært 2 trenere på treningsfeltet, og vi følger i hovedsak NFF`s skoleringsplaner. Har hatt mye fokus på individuell
teknikk, relasjonelle ferdigheter,
tid/rom/timing, spillforståelse og struktur.
Differensiering er gjort der det har vært hensiktsmessig.
Jentene har jobbet bra på treningsfeltet og det
vi har øvet på har vi blitt bedre på.
De skal ha skryt for fokus på trening, og lite
utenomsnakk/tull.
Oppmøtet på treningene(i sesong) har vært
noe lavere enn tidligere, dette mye pga. mange
kamper og høy aktivitet hos mange spillere.
9 jenter har hospitert hos 02 laget og spilt
mange kamper for dem.
De har gjort det bra på det nivået og også
bidratt med gode resultater.
4 jenter har i løpet av sesongen trent/spilt med
sonelaget, 3 spillere med kretslag.
1 jente er i tillegg med på talentleirene til NFF.
Futsal
Også i vinter var vi med og spilte futsal. Vi har
aldri vært veldig resultatorientert i futsal, men
resultatene i vinter har vært bra.
Vi har funnet en formasjon som har fungert
brukbart, og jentene har hevet seg både
teknisk og taktisk. Har heller ikke rotert så mye
på spillere som forrige sesong.
Vi ble flyttet opp en årsklasse(03) og har møtt
mange lag som er et år eldre enn oss.
Til tross for det så havnet vi på en 3 plass(kun
målforskjell bak Kongsberg), og ble best plassert av alle 04 lagene som var med. Jentene
synes futsal er veldig artig og det er en fin utviklingsarena for hurtig småspill og utvikling
av teknikk.
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Cup
Drammenscup
Var dessverre få lag med i vår årsklasse, spilte
ikke strålende i denne turneringen, men vi
vant til slutt A-sluttspillet. Drammencup er en
fin oppkjøring til sesongen, men skulle ønske
det hadde vært med litt flere lag. Slo DBK 2-1
i finalen.
Adidas Cup
Startet fryktelig med bortekamp mot KFUM
i Oslo. Det plaskregnet og spillet vi viste var
ikke bra. Ble rundspilt og tapte 10-0. Spilte
langt bedre i kamp 2, mot Ullern. Tapte 1-0 i
en kamp som kunne tippet begge veier. Må ta
lærdom av dette. Disse kampene mot tøff motstand kom altfor tidlig. Vi kan ikke spille mot
så gode lag, når vi er så kamprustne som vi var,
særlig i første kampen. Tror til neste år at vi må
ha en annen preseason enn vi hadde nå, evnt.
må sånne kamper flyttes inn i sesongen.
Dana Cup
I sommer tok vi atter turen over Kattegat og
deltok i DanaCup.
Været var bra og sosialt hadde jentene det veldig bra med bla. bading, fornøyelsespark, disco
mm. Sportslig var det langt bedre enn forrige
året, vi kom til semifinale i B-sluttspillet, tapte
mot Skogn IL, et lag vi burde ha slått. Men pga.
få spillere/innbyttere, så ble belastningen for
høy, så jentene var totalt utslitt. Men uansett
cup er gøy.
Serie (Vår)
I serien har det gått veldig bra. Startet med et
litt ufortjent tap mot Hyggen, etter det har vi
valset over alle motstanderne, og vist mye fint
spill.
Høydepunktet var vel 4-2 seieren over Vestfossen. Vi lå under 2-0 til pause, men stolte på

egne ferdigheter og ga ikke opp, viste lagmoral
og vant til slutt 4-2. Vi ble seriemestere til sommeren og kvalifiserte oss derved til å spille Interkrets.
Interkrets (Høst)
Spilte Interkrets i høst. (De 4 beste fra Buskerud spiller serie mot de 4 beste fra Vestfold og
Telemark.) Dette ble veldig tøft, mange utrolig
gode lag, i tillegg fikk vi skade på keeper i
første kamp, noe som svekket oss i hele høst.
Lagene fra Vestfold og Telemark var stort sett
veldig gode, men til tross for mange tap og tøffe
kamper, det er både lærerikt og gøy å møte lag
fra andre kretser.
Stor takk til alle foreldre som har kjørt
til kamper og cuper, hjulpet til både med
oppsett av baner og som linjemenn og vært
med som heiagjeng. Det er også utrolig viktig for jentene at foreldrene er med og heier
og backer opp. Takk også til de som sto for
dugnader, reise, overnatting og arrangement
til DanaCup.
Jobben som trener/lagleder blir vesentlig lettere med foreldre som bidrar.
Takk også til Jurgis og Ann Kristin, samt spillerne fra 02 laget, som har tatt godt vare på jentene våre. Tror det er utviklende for alle, at lag
kan samarbeide på tvers av årskull.
En spesiell takk til alle 04 og 05 jentene, som
faktisk er de som gjør jobben på banen.
De skaffer oss spenning, glede, frustrasjon og
innimellom noen ekstra grå hår.
Takk for en veldig artig og fin sesong, med den
fine utviklingen som jentene har, så gleder vi
oss allerede til neste år.
Mvh. Kristin, Erik og Guri.

Foran fra venstre: Emma Røste Evensen, Mathea Sandberg, Shaubo Saadon, Vilja Bakkeli, Mawa Sesay
Bak fra venstre: Maria Bekkholt Skjærvik, Mille Berg Knudsen, Kirstine Opsahl Madsen, Dyveke Rode,
Hedvig Rønsberg, Tille Andre Høeg-Sandnes, Ingrid Grauer, Henny Indrebø Torjusson
Av spillere benyttet i år, så var Lotte Gripsrud og Vilde Bjørge Skreosen ikke til stede da bildet ble tatt.
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Jenter 2002

I 2019 har Skiold J02 spilt i J17 serien.
Vårsesongen kom laget på en 4. plass og
kvalifiserte seg til interkrets. Vi valgte å
forbli i 1. divisjon også høstsesongen,
og kom på en solid 3. Plass (av 9 lag).
Skiold J02 har vært en gjeng treningsvillige jenter som har vært veldig glade
i å spille fotball. De siste årene hatt

10

vi hatt et frafall av spillere, noe som
nok ikke er uvanlig når man beginner
på videregående, får ekstrajobber og
andre aktiviteter. I 2019 har vi vært
avhengige av bistand fra J04 spillerne
som har stilt opp med flere spillere som
har bidratt fantastisk mye på kampene
våre.

Siden vi nå ikke er mange nok til å opprettholde et 11er lag med 02 spillere,
har 02 jentene nå valgt å takke for seg
i Skiold. Vi ser tilbake på 9 flotte år
med mange gode minner og morsom
fotball, og Skiold vil alltid ha en plass
i hjertet vårt.
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Skiold IFO 2019
2019 er historie for Skiold IFO, med
mange flotte minner for barna.
Overnatting på Skioldhuset som en
nydelig avslutning før sommeren, litt over
30 barn meldte seg på, fikk servert taco
og skulle deretter sove, men søvn ble det
ikke altfor mye av.
Juleverksted og Halloween på Skioldhuset
for å nevne noe av krydderet i år.
Liban og Niklas takket for seg til skolestart 2019, vil takke begge to for fantastisk
innsats med barna de siste årene.
Stina Jørgensen overtok som IFO assistent og vil etter nyttår være ansatt 100% i
Skiold.
Vi har i skrivende stund 30 barn i snitt
godt fordelt mandag-fredag.
Vi har hatt turer til Bowling 1, takk til
Stefan for samarbeidet.
Vi har lagt ned mange timer med aktivitet
på Kunstgresset, med sommervarmen ble
også vannsprederen tatt frem til stor glede
hos barna.
Drammenshallen er også veldig populært
hos de små, med variert aktivitet hele året.
Skøytebanen blir også flittig brukt, utrolig
å se utviklingen barna har på skøyter.
Takk til Banegutta på Marienlyst for
innsatsen dere legger ned for å få banen
klar og for perfekte forhold hele vinteren.
Vil også takke Strømsgodset Toppfotball
som har vært på besøk to ganger med
«Blåtimen»
Lars Petter Eggen, med Herman Stengel,
Martin Rønning Ovenstad og Jakob Glesnes, tusen takk for viktige ord og nydelig
økt med Kanonball i Drammenshallen.
Ønsker alle små og store i Skiold god jul
og godt nyttår!
Leder Skiold IFO Kristoffer Backe
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Rapport fra Skioldhytta 2019
Vintersesongen 2019 var på det jevne
omsetningsmessig. Vaktene gikk stort
sett som de skulle fram til sommersesongen. Hyttestyret sliter med å få inn
åpningstider for Skioldhytta inn i”
DET SKJER” i Drammens Tidende,
spesielt etter omlegging av denne spalten i DT.
Utleien til skoler, barnehager og andre
foreninger var bra på våren og fram
mot ferien.
Våre driftige damer hadde hoved vask
før ferien og følger opp alt innvendig.
De klargjør vaffelrøre til alle vakter og
holder orden på møbler og annet inventar. Hyttestyret hadde en vaktordning og tilsyn av hytta under skoleferien
når hytta var stengt.
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Jonn og Arne har stått for klipping i
hele sesongen, samt holdt orden på
maskinparken.
Vi fikk også i år tildelt midler fra
E.Juels minnefond etter søknad om rehabilitering av utvendige tømmervegger samt nye benker foran hytta.
Dette ble ett omfattende arbeid og hyttestyret takker Skiolds juniorlag med
ledere og ikke minst gamle gutter fra
“onsdagsgjengen” for at dette arbeidet
ble gjennomført. Totalt ble det lagt ned
over 150 dugnadstimer på dette prosjektet. Det står igjen litt arbeid som vi
tar neste sommer.
Høsten startet opp 1.8 og damene gjennomførte ett flott høstmarked med
god omsetning. Høsten er kanskje den

delen av året som har best omsetning
og vaktene bør kanskje styrkes.
Vinterveden er på plass og varer er
innkjørt før vintersesongen. Det
er også kommet på plass ett ekstra
kjøleskap i kjelleren gitt av Tron Pettersen.
Hyttestyret håper at Skiolds medlemmer benytter denne perlen ved Stegla,
slik at hytta framstår som ei klubbhytte
og ikke bare som ett serveringsted.
Hilsen
Hyttestyret
Edith, Kjersti og Oddvar
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Overraskelsesbursdagen
Han satt helt stille i klasserommet og
skrev innbydelser. På farget papir klippet han ut kort i riktig størrelse, og skrev
med sin enkle håndskrift, slik 11-åringer gjør, invitasjoner til klassekameratene. Kjære Ole. Eller Kjære Amahl. Eller Lukas. «Velkommen til min bursdag
onsdag kl 18».
Alle skulle få komme. Nå var det bare
noen dager igjen. Han førte blyanten
med sin mest konsentrerte løkkeskrift
på det fargede papiret. «Velkommen
skal du være», avsluttet han. Han
hadde hørt at det var en fin avslutning
på en bursdagsinvitasjon. Så lagde
han en liten tegning ved siden av. Et
smilefjes, en fotball til den flinkeste
fotballspilleren i klassen, en sol eller
et hjerte. Med stor konsentrasjon ble
innbydelsene brettet sammen og lagt i
en bunke. Snart var det 20 av dem. Og
bursdagen var neste onsdag.

gjøre det bedre neste gang. Klart han
forsto. Bursdager koster penger. Og de
hadde ikke penger til bursdager.

Dagen etter var han helt stille. Sa ingenting. Da læreren spurte hva som var
galt ble øynene så fulle at de nesten rant
over. Klumpen i halsen så stor at det
var vanskelig å svelge den bort. Men så
hvisket han frem de vonde ordene da
han sto med læreren på gangen etter en
time; det kom ikke til å bli noen bursdag. Det gikk ikke å invitere klassekameratene likevel. Mamma og pappa hadde ikke råd til å ha noen bursdag. Det
ble for dyrt. Invitasjonene han hadde
lagd kunne kastes. Han kunne ikke dele
dem ut likevel. I hjørnet av klasserommet sto den lille gutten bøyd over søppelbøtten med hendene fulle av bursdagskortene han hadde laget selv.

En kveld i
starten av desember ringte
de på døra.
Innenfor åpnet en liten
gutt med store
øyne.
Han
skulle feiret en
bursdag som
ikke ble noe
av. Utenfor sto
blåkledte fra
Godset og en
i rødt fra Skiold. I hendene
en mørkeblå
trøye med autografer på.
-Vi har hørt
du har hatt
bursdag, sa
den ene. - Så
vi tenkte vi
skulle gjøre
litt stas på deg,
sa den andre.
- Denne trøya
er bare til deg,

Han sa knapt noe mer den dagen.
Hodet hang litt mer foroverbøyd
enn det pleide. Han hadde vært i alle
andres bursdager. Det hadde vært
sjokoladekaker, brus og godteposer,
noen hadde vært på kino, andre hadde
vært på fotballkamper. Når det endelig
ble hans tur måtte det avlyses. Mamma
og pappa hadde vært lei seg da de sa det
til ham, at det dessverre ikke ble noen
bursdag. De håpet han forsto. De skulle

Skiold er ikke bare en idrettsklubb. Skiold er mer enn fotball og bandy. Skiold
er omsorg og omtanke. Skiold har sjel
og hjerte.
Man kan kanskje ikke hjelpe alle, men
iblant kan man hjelpe noen. Og noen er
bedre enn ingen.
Folk kjenner hverandre i gangene på
Marienlyst, og i løpet av dagen ble en
blå Godsetdrakt funnet frem etter et
initiativ fra Skiolds lokaler. Dagen etter var den signert av alle spillerne på
a-laget. Heltene. De man ser opp til. De
som annenhver søndag fyller Gamle
gress. Drakten var blitt sendt rundt i
garderoben etter en trening. En hilsen
fra alle i Strømsgodset og Skiold.

sa den tredje, det fins ikke maken. - Vi
skrev navnet ditt på den også, sa den
første. Så vet du at den er bare din. Han
sto stille med halvåpen munn og fikk
seg ikke til å si noe. - Gratulerer med
dagen, sa de tre. Så lukket de døra stille.
Han trodde det knapt. Hjemme hos
seg selv en vanlig kveld, en liten gjeng
unge menn med en Godsetdrakt. Bare
til ham!
Det ble ingen bursdag med klassekamerater. Men det ble et plaster på såret.
Fra Skiold og Strømsgodset sammen.
Fra folk med hjertet på riktig sted. Fra
dem som gjør klubber til mer enn poeng og prestasjoner på banen. Fra folk
som bryr seg - til noen som trenger det.
Skiold er mer enn en idrettsklubb, Skiold er først og fremst folk som bryr seg.
Skiold er varme hender og store hjerter.
Og akkurat der er sjela til Skiold.

Tekst: Eivind Bulie, ex-trener for 91-laget og tidligere medlem av
Sportslig utvalg i Skiold
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Fotballstyret Barnefotballen
Styret har i 2019 bestått av Valborg
Hoen Lund, Terje Gran og Einar Vik
Andersen. Det er gjennom året avholdt
månedlige møter (med unntak av juli),
møtene er avholdt sammen med styret
for ungdoms / senior fotballen. I følge
Kretsens tall har Skiold registrert 11
jentelag og 25 guttelag i barnefotballen, dette fordelt på 3’er, 5’er. 7’er og 9’er.
Etter en kjapp beregning tilsier dette
drøyt 250 barn, i tillegg kommer fotballskolen.
Aktiviteten har vært fordelt mellom
Teggern og Marienlyst, det er til tider

utfordrende med trening på Marienlyst
da kretsen setter opp mange kamper
der også for andre lag enn Skiold, og
selv om de i år også har satt opp kamper
fredag ettermiddag er det i perioder
trangt. Det er jo egentlig positivt at det
er stor aktivitet, men som sagt kan det
være utfordrende når flere lag skal trene
samtidig på «skalkene», da er det viktig
med godt samarbeid trenerne imellom.
For å få dette til å gå rundt er det viktig
at vi som trenere har litt kjennskap til
hverandre, for å bidra til dette er det for
2020 planer om å få til en samling i regi

av Skiolds nyansatte trenerveileder for
alle trenere i Skiold.
Kan ellers nevne at Godet akademiet
legges ned fra 2020 som følge av ressursutfordringer fra Godset sin side,
her vil det bli jobbet med å utvikle noe
tilsvarende i vår egen regi, og da kanskje
med hovedfokus på de yngste barna.
Til slutt vil styret takke alle trenere, lagledere og foreldre som stiller opp og
bidrar, uansett værforhold, slik at barna
kan ha det gøy på fotballbanen i den
røde drakta. Vi gleder oss til 2020.

Gutter 2013 Danvik
En herlig gjeng med 6-åringer, masse
energi og gode fotballferdigheter. Bare
å sikre seg autografer nå, for dette blir
tipp toppspillere alle mann.
Mangler Ridwan og Matheo på bilde,
men ellers bilde av denne knallgjengen
som kom seg gjennom første sesong
med flotte pasninger, dragninger, pene
mål og fantastisk innsats.
Bare å glede seg til veien videre.

14
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Gutter 2012 Danvik
Vi har hatt et fint første år med gutta. Vi
startet med innetreninger i gymsalen
på Danvik skole. Her var det topp moro
for både de som ville spile fotball og de
som ville klatre i ribbeveggen. Vi startet
sesongen med Skiold innendørscup,
en god start med mye fotballglede. Vi
delte oss i tre lag når vi spilte kamper.
Skiold Barca, Liverpool og City. Videre
i sesongen har vi hatt noen gode EatMove-Sleep cuper på Åssiden og i Lier.
I sistenevnte var det plutselig en del som
ikke kunne delta, noe som resulterte i
mange kamper på resten av gutta som
stod på for laget. Kampene i serien har
gått veldig fint, både på hjemmebane og
bortebane. Gutta og foreldrene er flinke
til å delta og støtte opp om laget. Vi har
sett en fin utvikling hos alle gutta. De
jobber mer og mer som et lag og de er
veldig flinke til å ta vare på hverandre.
Litt småkrangling på trening er fort
glemt når drakten kommer på i neste
kamp.
Vi må bare få takke gutta for en kjempe
fin sesong. Vi trenere har nok lært minst
like mye som gutta👍  Vi  gleder  oss  masse 
til 5er fotball neste år.

NYTT • B-VARE • BRUKT

Åpningstider: man-fre: 12-17 - lørdager: 11-15 Telefon: 930 38 335
Tordenskiolds gate 89, 3044 Drammen - www.drhv.no
Velkommen innom til en trygg, hyggelig og lønnsom handel!
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Gutter 2011 Danvik
Sesongen 2019 startet med utetreninger på Gulskogen i mars, uka etter
avslutning av bandysesongen. Vi har
vært heldige med godt oppmøte både
på trening og kamper. Til tider har
vært over 20 spillere på treningene.
Det gode oppmøte har gjort at vi i år
som i fjor har klart å stille med tre lag
i serien, Skiold Real, Skiold Altetico og
Skiold Barca.
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I tillegg til ukentlige seriekamper har
vi deltatt på Skioldcup, Godset Cup og
Kiwi Solberg Cup, med gode resultater
og stort engasjement fra store og små.
Takket være svært aktive foreldre og
besteforeldre har vi hatt ett stort og
godt trenerteam som alltid stiller opp
både på trening og kamp.
På slutten av sesongen vartet fantastiske foreldre opp med avslutning med

grilling og aktiviteter på Skioldhytta.
Trenerteamet takker alle for sesongen
og vi gleder oss til 2020
Hilsen
Trenerteamet
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Gutter 2010 Brandenga ‑ Skiold Fighters
Alle trenere og spillere på Skiold Fighters 2010 Brandenga takker for et fint
år. Vi har hatt mange gleder gjennom
året. Treninger, seriespill og cuper. Vi
har opplevd mange seire, men også
tap. Deltagelse på minicupen i Drammenshallen, Liungcup, Mjøndalencup
og Åmotcup har vært noen av høydepunktene. Det er alltid gøy å reise på cup
med denne gjengen.
Vi skal trene fotball gjennom vinteren
før vi begynner å glede oss til 7erfotball
til våren.

Gutter 2010 Danvik

En super gjeng med fotballgutter har
møttes til trening og kamper denne
sesongen. Vi startet opp på Gulskogen
med trening i snø og sno og det var
mange kalde tær og fingre på de første
treningene. Vi var glade da våren kom,
isen gikk og vi kunne innta gressmatta

på Marienlyst. Dette er ivrige helter
som stadig er å se på banen gjennom
hele sesongen. Pasninger og løp sitter
stadig bedre, vi har øvd på overstegsfinter og plassering på cornere, innkastene sitter og muren settes på frispark.
Gutta blør for drakta, og å i innhente

seieren i jevne kamper er det beste vi
vet. Vi står i sammen, på samma lag. Vi
deler seire og bitre nederlag. Sammen
er vi sterke og vanskelige å slå. Sammen
skaper vi minner å leve på. Vi trenerne
takker for i år og gleder oss til ny sesong
med ivrige fotballben.

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Gutter 2009
Sesongen 2019 startet med sammenslåing av guttene fra Danvik og
Brandenga til ett lag. Det ble totalt 29
fotballglade gutter i gymsalen på Danvik skole, så treningen var preget av et
høyt energinivå. Sammenslåingen ble
en stor suksess og vi har fått en stor og
flott spillegruppe. Guttene har blitt en
sammensveiset gjeng med stor treningsiver og godt humør.
Sesongen har vært morsom, fin og
lærerik for både barn og trenere. Vi
vil trekke frem vår tradisjonelle sommeravslutning med foreldre mot barn
cup med påfølgende sosial samling
hjemme hos en av gutta etterpå. Dette
er en tradisjon vi håper forblir i mange
år fremover.
Guttene har fått deltatt på cuper i
nærmiljøet, men vi har også beveget
oss over fylkesgrensen med dags-cup i
Skien (Tollnes cup). I lokalmiljøet her
har vi deltatt på Skiold Cup, DNB Cup
på Gulskogen og Kiwi Solberg cup. De
to sistnevnte cupene har vi deltatt på fra
oppstart av laget, men det å få oppleve
nye motspillere i Skien var spennende
og utfordrende. Nå venter vi på første
kamper i Vinterserien, inne-turnering
på Fornebu og juleavslutning med
Bowling før vi tar juleferie.

Vi i trenerteamet har hatt et fantastisk morsomt år med guttene. Vi vil
gjerne takke alle guttene for deres
innsats på banen og deres familier

for bra oppmøte for å heie våre gutter frem!
2020 - Skiold gutter 2009 er klare, bring
it on!

• 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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Gutter 2008 Danvik

Vår andre sesong med 7’er fotball, og
også i år med mange cuper og øvrige
planer på programmet.
Vi har i alle år vært en ganske liten,
men stabil stall på ca 12 spillere, så vi
stilte med ett lag til seriespill.
Vårsesongen:
Etter å ha trent gjennom hele vinteren
var det deilig når været ble varmere, og
vårsesongen nærmet seg.
I april varmer vi opp til serien med
DNB Godset cup. Vår neste cup er
Kalvøya cup i mai. Her avslutter vi cupen med et bad på Kadettangen selv
om det var litt regn i luften.
Når sommerferien nærmet seg ble det
avholdt sommeravsluttning for både
barna og en egen for foreldrene (takk
til Vibeke og Thomas som arrangerte
for oss voksne).
I serien ender vårsesongen med 4 seier
og 3 tap, og målet for høstsesongen er
å forbedre denne statistikken.
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Høstsesongen:
Allerede uken før skolestart reiser vi til
Sandefjord, og årets Sandarcup.
Dette er en cup vi har deltatt på før, og
er en god oppladning til serien starter.
Guttene overnatter på skole, og
«henger» sammen hele helgen. Vi
spiller kamper både lørdag og søndag,
og i tillegg er det stort cupshow på
lørdag. En kjempefin opplevelse for
guttene å reise på tur sammen. Takk
til Erik og Thomas som igjen stilte
som foreldrevakter og overnattet med
barna.
Ikke mange dagene etter Sandarcupen
arrangerer vi et lite «kick off» på Marienlyst. Dette består av treningskamp
mot Bærum, og samling på Skioldhuset etter kampen hvor vi spiser pizza
sammen med Bærum.
Et veldig vellykket arrangement, og
vi fikk masse gode tilbakemeldinger
fra Bærum for denne invitasjonen. Så
vellykket at Bærum inviterte oss til-

bake i november til treningskamp og
felles samling på klubbhuset deres etter kampen, med pølser og kaker. Her
spiller vi 9’er fotball (med offside) for
å forberede oss til neste sesong med
9’er, og det gikk faktisk overraskende
bra.
Vi går gjennom seriespillet i høstsesongen ubeseiret. Fasiten ender med
4 seier og 2 uavgjort.
Ut over dette har vi også vært ballgutter for Bærum sitt a-lag i 2.divisjon,
og vi har vært en tur og testet fotballgolfen i Lier.
Vi har en trofast og dedikert foreldregruppe som stiller opp både til
hverdags og til fest, og tilrettelegger
sånn at vi får et godt miljø også utenfor
fotballbanen. Takk til dere.
Med fotballhilsen fra trener- og
laglederteamet
Lene, Roger og Erik
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Gutter 2008 Brandenga

Skiold Brandengen G11 har hatt et flott
år. Vi er fortsatt en stor gjeng på over 30
spillere og det har vært litt utfordrende
i forhold til innendørstreninger, men vi
delte gruppen i 2 og kjørte to treninger
i uken innendørs, samt at vi hadde ute
treninger med Godset akademiet i vinter
annenhver uke.
Vi fortsatte vårsesongen med rullering av
lagene. Det har blitt noen tap, men vi har
også vunnet mange kamper. Vi synes det
er ekstra gøy når vi møter lag som vi er
jevngode med.
Det har blitt noen cup`er i år også, og
vi startet som kjent med Skiold sin egen
Cup i Mars. Det er fin måte å starte sesongen på, da gutta er litt rustne og forsiktige etter vintersesongen
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Vi fortsatte med Godset Cup og vi fikk
også med oss Eat Move Sleep Cup på
Åssiden.
Etter siste seriekamp så hadde vi sommeravslutning med mini Fotball-VM og
is på Tegger`n. Vi voksne dannet også et
lag og spilte mot gutta. Gutta synes det var
veldig gøy å spille mot foreldre og trenere.
Dette ga også mersmak for foreldrene, så
vi håper at foreldrene stiller med et lag til
neste år også. Etter avslutningen tok vi
sommerferie og vi startet opp igjen treninger ved skolestart.
I sommer var det to trenere som valgte
å slutte, så vi måtte tenke annerledes når
høstsesongen kom. Vi valgte å dele gutta
i tre lag, hvor vi hadde en trener til hvert
lag. Vi har vært nødt til å avlyse noen tre-

ninger da vi ikke har hatt trenere nok, da
flere kamper har gått samtidig med treningene.
Etter endt seriespill i høst så hadde vi avslutning med bowling og megazone. En
flott avslutning hvor det møtte 30 spillere
fra gruppa vår.
Vi vil gjerne takke gutta og trenere for
en flott sesong og vi håper å se så mange
som mulig av dere når vi starter opp med
treninger igjen.
Vi gleder oss til neste år og nye muligheter, det blir veldig spennende med
9`er fotball!
Mvh
Lagleder Hege Helene
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Gutter 2007
Vi har denne sesongen vært ca. 30 gutter
totalt fordelt på 3 lag og totalt 4 trenere,
i tillegg har Sondre (Sportslig leder) hatt
oppfølgingen av det ene lagt i vårsesongen etter at de mistet sin trener grunnet
sykdom. Fra høsten har vi slått sammen
Danvik og Brandenga gjengen og hatt
alle treninger felles. Gutta har vært flinke
til å stille opp på treningene, og hjelpe
hverandre i kamper. Det må ofte lånes litt
når 30 gutter er fordelt på 3 lag som spill-

er 9’er. Resultatene har svingt en del, men
for det meste har kampene, med noen få
unntak, vært jevne. En tilbakevendende
utfordring er treningsforholdene, det
spiller mange kamper på Marienlyst, og
da blir det fort trangt å kjøre trening med
30 gutter på en av «skalkene», men med
litt fleksibilitet går det meste.
Vi håper gutta blir med videre, planlegger ukentlig trening på Gulskogen gjennom vinteren når isen dekker banen på

Marienlyst. Neste år satser vi på å få til en
cup i Danmark dersom dette er noe også
foreldrene ønsker (blir tema på kommende foreldremøte). Så da sier vi takk
til gutta og foreldrene for årets sesong, og
håper flest mulig blir med og trener gjennom vinteren. Det er viktig ikke å legge
bort fotballen selv om det er vinter, sesongen 2020 er ikke så langt unna.
På vegne av trenerteamet Gutter 2007
Einar

lagene. Begge lag har stått for mange
gode prestasjoner, og resultatene har
gode på grunn av det.
Rutkay og Adrian takker for en kjempefin sesong, med god hjelp fra Tom,

Rune, Snorre og Dag til gjennomføring
av treninger og kampledelse, og alle andre foreldre som bidrar med kjøring og
andre oppgaver som gjør at vi får alt til
å gå opp.

Gutter 2005
Årets sesong er over, og en fin sesong har
det vært.
Spillerne har utviklet seg både på og
utenfor banen, og samholdet i gruppa
blir bedre for hver trening og hver
kamp. Etter at Brandengen og Danvik slo seg sammen, har vi etter hvert
fått en spillergruppe med stort spekter i ferdigheter og personligheter.
Treningshverdagen er preget av godt
humør og mye moro, men når alvoret
kommer klarer gjengen å bytte modus
og fokusere på oppgaven. Dette har
gitt oss gode resultater utviklingsmessig både på individuelt nivå og kollektivt som lag. Det å være så heldige
at vi har mange nok spillere til å ha
to påmeldte 11’er-lag er veldig gøy, og
kampene har også gått bra for begge
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Gutter 2004
En feiende flott kameratgjeng er ferdig
med sesongen 2019.
Vi har hatt 2 lag i seriespillet, og det
endte midt på tabellen for begge lag.
Spillestilen er leken og offensiv, noe
som ofte medfører rene håndballresultater.
De brune fra Nedre Eiker fikk bl.a.
smake dette, da de tapte 1-6 for Skiold
i sin egen lekegring.
Resultatene svinger, men det gjør det

av disse gutta også – så det er bare å
ta en tur ved neste hjemmekamp, og
gutta lover underholdning.
Det fine med denne gjengen er samholdet, uansett hvordan kampene går.
De lar seg ikke vippe av pinnen av
motstandere, gærne foreldre, dårlige
dommere eller mye jenter på sidelinjen (kanskje litt da….)
Det har vært et år med polentur, konfirmasjon, jenter og siste år på ung-

domsskolen – allikevel har de møtt
opp til trening og kamp.
Takk til de foreldre som kjører til
borteturer, og blir kjent med Norges
land. Spesiell takk til Ben, Thomas,
Vibeke, Kenneth, Thomas, Marit, Geir
og Erik
Talentutviklingen er også strålende,
Jonathan ble hentet av de brune G17
! og August har hospitert på samme
sted – rart de blå ikke er mer på ballen

Og spillerne: Peder Nyberg, August Haslestad, Wani Gwolo, Emil Røed, Oscar
Isene Tveten, Ahmed Ali, Abdalla Nasir
Mert Can Sarikaya, Marius Haug,
Henrik Haug, Mathias Berg-Pettersen,
Siem Besrat, Christophe Nassor, Færdad
Poyan, Jonathan Alsaker-Arentz
Mar Gueye, Ali Turkemani, Isa Siddique
Daniel Sivertsen Ødegaard, Oscar
Thielemann Try, William Langum,
Jeanpy Kasongo, Ardonis Muriqi
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Fotballstyret 13+ ungdom/senior
Styret i ungdoms/seniorfotballen
har i år bestått av Lars Petter Eggen
og Kai Henning Ulvestad. Vi greide
ikke å få på plass en leder i gruppa
før sesongen startet så undertegnede
har fungert som leder. Vi valgte som
forrige år å samkjøre de månedlige
møtene med barnefotballen. Den
ordningen har fungert veldig bra og
bør kanskje være den samme neste
år. Noen krevende saker har vi hatt,
men greid å løse underveis. Godt
samarbeid med daglig leder, sportslig
leder samt hovedstyret gjør at vi har
behandlet og løst det som har vært.
Det vil inne imellom dukke opp saker
som bryter med vår sportsplan og

våre verdier i Skiold. Da er det viktig
at vi er på med en gang og prøver å
løse dem så tidlig som mulig.
Det har vært bra aktivitet i ungdom/
seniorfotballen denne sesongen selv
om det er noen årganger vi mangler.
Jentene har hatt sine utfordringer
med litt tynn stall blant de eldste, men
med god støtte fra 2004 årgangen
fullførte de sesongen. Blant gutta er
det litt bedre, men hele 2003 årgangen
ble borte etter forrige sesong. Årsaker
til at vi mister hele årganger er nok
litt sammensatte, men stabilitet på
trener/lagleder delen er nok viktig for
å holde et lag samlet. Seniorfotballen har gjennomført en varierende

sesong, men veldig positivt at mange
juniorer har fått prøve seg på a-laget.
Old-boys gutta trener fortsatt, mens
damene har en liten pause. Vi må
gjøre en innsats for damene og jentene i Skiold, få lagene i gang og etter
hvert stille lag i alle årsklasser.
Takk til alle trenere og lagledere som
gjør en god jobb. Takk til alle foreldre som stiller opp, som kjører, som
jobber dugnad i kiosken eller andre
steder. Takk til dommerne våre. Dere
er alle en viktig del av Skiold.
Takk for i år.

len under Skiold minicup. Der tok
en del steg som dommere og noen
viste interesse for fotballdømming. I
mai startet utesesongen og sammen
med Sportslig Leder satte dommerne
seg opp til kamper. De fleste dømte
noen kamper i løpet av sesongen og
forhåpentligvis kommer en del til å

fortsette med dømming. Enten ved at
de går videre til kretsen eller fortsetter
å være klubbdommere i Skiold. Neste
år kommer det nye dommere og vi
håper å bygge videre på dommersiden
da.
Dommeransvarlig Mikkel
Skramstad

For styret
Kai Henning Ulvestad

Dommere 2019
Året 2019 var det 2. året der Skiold
hadde dommeransvarlige. Vi lærte
en del fra det 1. året og prøvde å
jobbe videre med det. For de nye
klubbdommerne som skulle autoriseres startet året med klubbdommerkurs på Skioldhuset før det var
praktisk dømming i Drammenshal-

Rapport Jubileumsboka 2020.
Prosjektet har navnet” SKIOLD I 110”.
Gruppa har tatt for seg årene fra 2000
til 2020.Årene fram til år 2000 er godt
beskrevet i tidligere jubileumsbøker
50,60 og 90år som ligger på Skiold.
net. Gruppa vil gjennomføre intervjuer
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med sentrale personer i Skiold disse
årene samt en del faktaopplysninger fra
de siste 20 årene. Gruppa som består
av Terje Borgersen, Per Grensbråthen,
Geir Guttormsen og Oddvar Danielsen
vil prøve å ferdigstille boka 1.11 2020.

Vi håper å få utgitt boka i ett lite trykt
opplag samt at den legges ut på Skiold.
net.
Gruppa er oppnevnt av Skiolds Representantskap.
På vegne av gruppa Oddvar Danielsen
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Skiold Juniorlag

Da er en lang sesong over og vi har tatt
oss en velfortjent pause. Vi begynte å
forberede oss til en ny sesong i desember
og loddet stemningen blant spillerne for
å få en oversikt over hvor mange som
ville være med videre. Tilbakemeldingene lot vente på seg og svarene var ganske ulne. Det var alt fra, jeg skal slutte,
jeg skal til en annen klubb, kanskje og
vet ikke. Ikke lett å forholde seg til når
man går inn i en ny sesong. Heldigvis
var det 11 som svarte klart ja, og det
var jo akkurat nok til å stille fulltallig til
kamp. Vi satte i gang tidlig i januar og til
første trening kom det 15 mann. Utover
vinter og vår holdt antallet seg stabilt på
15-16 mann til hver trening. Vi trenere
var veldig fornøyde og følte at treningene
ble bra når vi hele tiden hadde ei stabil
gruppe som alltid møtte opp. Frem mot
sommeren økte antallet til 18 på hver
trening. Noen nye hadde kommet til,
noen fikk prøve seg og noen ganger har
A-lags spillere vært med. Til og med i
sommerferien var vi rundt 15 mann på
hver trening. Etter ferien økte antallet på
treningene til over 20, og en del ganger
var vi oppe nesten 30 mann. Vi måtte
etter hvert sette noen krav til gruppa og
de som trente mest og hadde vært med
siden start ble prioritert. Da hadde vi
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22 mann disponible til kamper. Vi har
nesten alltid tatt med 18 mann til kamp,
det antallet vi kan ha i spillertroppen.
Et prinsipp vi har hatt i hele år er at alle
skulle ha minst en omgang spilletid. Ikke
lett å få til med 6 innbyttere, men det
har funket ganske bra. Et annet viktig
prinsipp var at alle skulle få mulighet til
å starte kamper. Ikke lett det heller, men
det funket også ganske greit. Tror det at
vi ikke satt en fast 11`er kanskje gjorde
oss litt dårligere i begynnelsen, men
totalt sett som lag er vi blitt mye bedre.
Vi er ikke like avhengige av de såkalt
beste lenger, alle 22 kan gå inn og gjøre
en like bra jobb. Heldigvis har vi ikke
måtte si at noen ikke kunne være med til
kamper. Det har ordnet seg slik at noen
har en jobb de må stille på, noen har hatt
litt skader og noen har måtte stå over på
grunn av kort.
Vi har spilt 31 kamper i år. Fortsatt
slipper vi litt for mange mål inn, selv
om vi scorer en del også. 6 seire, 7
uavgjorte og 18 tap. Målscore: 41 – 80.
Tallene taler for seg, men laget er i fin
fremgang og mange har tatt store steg
i år. Spillerne er unge og de aller fleste
har 2 år igjen som juniorspillere. Kun
en spiller blir senior neste år, resten
er fortsatt junior. Uten å ramse opp

alle resultatene fra i år nevnes to fra
Sør-cup. Vi spilte 1 – 1 mot Vigør, de
tapte A-finalen. Vi tapte 0 – 1 for Donn,
de vant B-finalen. Begge lag var veldig
gode med spillere som hadde kamper
for sine respektive lag i 3. divisjon. Vi
var gode vi også, selv om vi i perioder
ble kjørt ganske hardt.
Vi har også i år vært på tur til Kristiansand og deltatt i Sør-cup. Fantastisk fin
cup, korte avstander og trygge omgivelser. Enda mer fantastisk var å reise på tur
med alle spillerne på juniorlaget og igjen
kunne si: Eksemplarisk oppførsel og
morsom gjeng å være på tur med.
Flere av spillerne har fått prøve seg på Alaget i år og en takk til måten de er blitt
imot tatt og blitt behandlet av seniorene.
Vi hadde tradisjonell avslutning på
Skiold-huset med pizza, brus og premier.
21 mann tilstede gir vel signaler om at
vi stiller juniorlag neste år også! Takk
for i år alle gutta. Tusen takk til dere
foreldre som kommer og ser på oss og
særdeles dere som bidrar med transport
til bortekamper ikke bare en gang men
flere ganger i løpet av sesongen, dere er
veldig viktige.
Takk for i år!
Oddy & Kai
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A-laget
«Sesongen 2018 har vært en stor opptur
for A-lagsgutta. I fjor stod vi med 3 seire,
3 uavgjort og 12 tap etter 18 serierunder.
I år er tallene noe helt annet. Etter 16
spilte serierunder ble det 9 seire, 3
uavgjort og 4 tap! Mye av oppturen er at
vi endelig har fått en god stamme i laget.
Vi har vært i snitt 15 mann på treninger
gjennom hele sesongen og det er dette
som bygger kultur og tilhørighet. Jeg
håper virkelig at vi klarer å fortsette dette
og at sesongen 2019 blir enda bedre
både på og utenfor banen». Dette skrev
undertegnede i fjorårets utgave i Skioldavisa.. Sesongen 2019 skulle ikke bli som
tenkt. 14 serierunder ble spilt; 3 seire, 3
uavgjort og 8 tap er fasiten med 31 – 51 i
målforskjell.
Man skulle trodd at vi mista hele stallen etter fjoråret og måtte begynne på
nytt, men det stemmer dessverre ikke.
Vi klarte å holde stammen etter en god
2018 sesong og flere så lyst på kommende sesong. Vi klarte til og med å
hente noen fine fyrer både på og utenfor
banen, men det skulle ikke lykkes. Få
treninger og lite folk på treningene er
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ingen god oppskrift for å vinne fotballkamper så vi setter en stor strek over
2019 sesongen og ser positivt inn i 2020
sesongen! Midtbanemotor og daglig
leder i «RajeResort» Alexander BG røyk
menisk, korsbånd og pådro seg brudd i
kneet kombinert med fast bord innerst
i hjørnet på Mabou, førte til at vi ble
betydelig svekket. På tross av dette har
han stilt opp med sitt lune smil, sammen
med Bjørklund sitt fyrrige engasjement
har sesongen ikke vært så verst, allikevel.
Utover dette har juniorgutta fylt på til
bortekamper i Kongsberg og Svelvik på
regnfulle, grå og tunge dager – tusen
takk til dere!
Lyspunktet i årets sesong var DT-cupen
hvor vi klarte å komme helt til semifinalen etter walkover mot Haugfoss i 1.
runde, 5-1 seier mot Stordammen i 2.
runde, 3-1 mot Sylling/Sjåstad/VestreLier i kvartfinalen, men tapte knepent
3-2 mot Hokksund i semifinalen.
Røverhistorier, pauseprat, nyvaska
vester, ferdigpumpa baller og artige
digresjoner;
Takk til Kai Henning Ulvestad og Odd

Erik Grøvo for nok en fantastisk innsats
rundt A-laget. Dere to stiller opp på alt
og gjør veldig mye for oss på A-laget!
Dere settes utrolig stor pris på! For å
sitere den store Ivar Hoff: Det beste du
kan gi en god venn, er en god pasning.
Kai og Oddy gir gode pasninger hele tia
– og det går det ikke an å få takket nok!
Vi er blitt en gjeng kamerater i Skiold. Vi
er ikke bare 11 mann som er satt sammen til å vinne kamper. Vi er mer enn
det. Og det betyr noe for alle som spiller
med den røde drakta. Fotball er mer enn
bare innsidepasninger og baklengsmål.
Fotball er sosialt, fotball er fleiping, samhold og glede! Og her, ja – her vinner vi
tabellen overlegent.
Årets toppskårer:
Lars-Petter Eggen med 12 mål.
Årets Skioldgutt:
Ali Acet
Flest BB i løpet av sesongen:
Tomas Støleggen Hansen
Lars-Petter Eggen
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Bandy
Bandysesongen 2019/2020 er i gang etter
en trøblete start med isen på Marienlyst. Med en heroisk innsats fra banemannskapet som jobbet døgnet rundt
og med dugnadshjelp fra Skiold Bandy
ble isen klar kvelden før Marienlystcup.
Perioden uten is på Marienlyst fikk vi
alikevel trent på is ved hjelp fra våre
bandyvenner i DBK bandy som stilte
Ørenisen til vår disposisjon. Bandystyret ønsker å rette en stor takk til DBK
Bandy.
Sesongen startet allerede i juli for de
mest ivrige Skiold spillerne som var med
på Villa Lidköpings sommerbandyskole.
Deretter var Skiold 08 laget med på cup
i Sarpsborg tidlig i september. Gutta var
litt rustne i første kamp men spilte seg
stort opp. Skiold Bandy har videre hatt
treninger for lagene i Kongsberghallen i
september og oktober noe som har gitt
oss fin tid på isen i vente på sesongen.
Bandyskolen som er inngangen til bandy
for veldig mange er allerede i gang.
Mandag 25/11 var første kveld med bandyskole. Oppmøtet var godt men vi har
plass til ennå flere. For gutter og jenter
i alderen 5-10 år er bare å møte opp på
Marienlyst mandager kl 18:00. Skiold
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bandy har masse utlånsutstyr. Preben
N. Nilsen, Sverre E. Nilsen, og Per Ivar
Bråthen gjør en fantastisk jobb med de
yngste med hjelp av Christoffer Horne,
Mats Guttormsen, Lene Aamodt og
Kjetil Raaen. I år har vi også med noen
av de eldste spillerne på 2008 laget som
hjelpere.
Rekruteringen i Skiold Bandy har vært
god de siste årene mye takket være
trenere og laglederes fantastiske innsats
Dette har resultert i at Skiold bandy for
første gang på lenge stiller 2 lag i 2012
klassen, 2 lag i 2011 klassen og at vi har
et jentelag. Skiold Bandy stiller i år lag
i alle klasser for gutter med unntak av
2007 klassen.
Med fokus på sportslig utvikling fikk
vi med hjelp av Preben N Nilsen og
Anders Olsen ferdigstilt øvelsesbank
som ble tilgjengelig for trenerne i løpet
av fjoråret. I år har det også blitt holdt
trener 1 kurs i regi Buskerud Bandykrets.
På første samling var Skiold klubben
som stilte med flest deltaker.
Marienlystcup 2019 ble spilt helgen 16.
og 17. november. Også i år hadde vi god
deltagelse med 45 lag og det ble spilt
over 80 kamper over 2 dager. Det ble

solgt masse kaker, vafler og burgere og
nok engang var det en fantastisk dugnadsinnsats av foreldrene i Skiold Bandy.
Bandystyret har utelukkende fått gode
tilbakemeldinger fra deltagende lag og
er allerede i gang med planleggingen av
neste år cup. Nytt i år var Rune Jahnsens
Fair play pokal som er en pris vi er veldig
stolte av. Prisen blir delt ut til et lag som
viser god sports- og lagånd.
Bandystyret i Skiold sesongen 2019/2020
består av Ingerid Møller, Gitte Wallem
og Kjetil Raaen. Styret avholder månedlige møter sammen med sportslig
leder Sondre Bulie. Skiold bandy har
vært godt representert på alle møter i
Buskerud Bandykrets og har fortsatt
særlig fokus på rekrutering og samarbeid. I år vil vi også jobbe videre med
trenerutvikling og det er planlagt trener/
lagleder samlinger med forskjellige tema
med innspill fra eksterne og interne ressurser.
Bandystyret ønsker å takke alle trenere,
lagledere, slipere, supportere og ivrige
foreldre som stiller opp og bidrar til det
flotte bandymiljøet vi har i Skiold.
Vi sees på byens fineste isflate i vinter.
Bandy styret
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SAMMEN STØTTER
VI SKIOLD

VERDIER 1-2019
2-2019 SPAREBANKEN ØST - DEN PERSONLIGE BANKEN

Hver dag fra kl. 13.00-17.00
er det full fart og mye energi
på kunstgressbanen utenfor
Skiold sine kontorlokaler på
Marienlyst stadion. Da er
30-40 barn fra IFO (Idrettsfritidsordningen) ved Danvik
skole på plass. – I tillegg til
å få mat og muligheten til å
gjøre lekser i klubblokalene
våre, har barna tilgang til
både Marienlyst kunstgress
og gymsalen i Drammenshallen. Vi startet opp IFOtilbudet for 2-7.klasse på Danvik skole i 2014 og tilbudet har
blitt en stor suksess, sier daglig
leder i Skiold, Morten Backe.

SKIOLD TAR
SAMFUNNSANSVAR

– VI VIL
SKAPE
GODE
OPPVEKSTMILJØER

Ski og Ballklubben Skiold ønsker å være en
aktiv bidragsyter blant barn og ungdom i sitt
nærmiljø, og den tradisjonsrike klubben har i
mange år tatt sitt samfunnsansvar på alvor.
– Vi ønsker å være en inkluderende idrettsklubb hvor alle skal få mulighet til å delta. Vi
brenner for breddeidretten og ønsker å gi
barn og unge et godt fritidstilbud. Vi ønsker
ikke kun å være et idrettslag, men en aktiv
del av oppvekstmiljøet i vårt nedslagsfelt. Vi
mener at det å ta vare på barn og unge er en
selvsagt del av vår oppgave, sier daglig leder
Morten Backe.
Klubben har i mange år hatt fokus på at ingen
skal bli utestengt fra idretten på grunn av
økonomiske utfordringer i familien.

I Ski og Ballklubben Skiold
brenner de for å få ﬂest
mulig barn og unge
i nærmiljøet i aktivitet.
– Å legge til rette for gode
oppvekstmiljøer er en
svært viktig investering
i fremtiden, sier daglig
leder Morten Backe.

– I vårt nedslagsfelt er det mange familier
som trenger litt hjelp for å kunne gi barna sine
muligheten til å være med på fritidsaktiviteter. Våre medlemmer kan søke om støtte til
alt fra utstyr til fritak fra medlemskontingent.
Alle søknader via vår støtteordning behandles
konfidensielt. Vi har også et utlånsdepot for
bandyutstyr. Målet vårt er rett og slett at alle
skal få muligheten til å delta.

AKTØR I NÆRMILJØET

NESTE FRIST FOR Å SØKE SPIREMIDLER: 1. NOVEMBER 2019.

Klubbens nedslagsfelt går helt fra Strømsø,
Merket og Hedensrud til Konnerudgata og
Nybyen. Skiold har i dag 900 medlemmer,
og fire heltidsansatte sørger for at klubbens
interesser ivaretas og at nye spennende
prosjekter ser dagens lys. I skrivende stund er
de i full gang med planlegging og oppstart av
prosjektet Aktive Lokalsamfunn.– Vi har tatt

på oss oppgaven med å starte opp og etablere
Aktive lokalsamfunn ved Brandengen skole og
den nye flerbrukshallen der. Hallen, som også
har kafeteria og aktivitetsrom, er et stort løft
for hele lokalbefolkningen og målet er at dette
skal bli et møtested for barn og unge med
ulike aktivitetstilbud også etter skoletid. Det
er vi i Skiold som skal drifte tilbudet.
Klubben har hatt et godt samarbeid med
Brandengen skole siden 2002, og Backe ser
frem til ytterligere samarbeid rundt den nye
hallen i årene som kommer.
– Målet er at hallen skal være et naturlig
samlingssted for alle i nærmiljøet, skape
aktivitetsglede og mestringsfølelse. En slik
hall, hvor barna kan komme for å prøve seg på
ulike idretter og aktiviteter, vil bli svært viktig
for å kunne nå målet om å skape trygge og
aktive oppvekstvillkår for barn og unge.

FULL KALENDER ÅRET RUNDT
Skiold er en klubb med mye fart på mange
arenaer. Til sammen har klubben 47 fotballag i alderen 6-35 år og åtte bandylag i
alderen 6-12 år. Bandyspillerne som er 13 år
og eldre spiller i Drammen Bandy. Lagene
trenes av både ungdommer fra klubben og
foreldre som bidrar i trenerroller. De har også
noen trenere som får honorarer for å trene lag
i klubben. I tillegg arrangerer klubben hvert
år sommerskole/fotballskole for barn og unge,
bidrar til AKS (aktivitetsskole) på Brandengen
skole, organiserer et ukentlig aktivitetstopplegg i én time for fem barnehager i nærmiljøet
og drifter IFO (Idrettsfritidsordning) for barn
ved Danvik skole. De har også et innebandytil-

bud for voksne og en egen pensjonistgruppe.
– Vi er en klubb med en full ukekalender og
mange baller i lufta. Det er slik vi liker det, og
målet er å levere aktivitet med kvalitet til alle.

DRØMMER OM EGET KLUBBHUS
I dag holder Skiold til i leide lokaler i tribuneanlegget ved Marienlyst stadion, men de
drømmer om å kunne få sitt eget samlingssted
på sikt.
– Vi drømmer om å kunne bygge et klubbhus/
bydelshus ved Marienlyst barnehage. Kommunen holder på med en ny reguleringsplan
for området, så det blir spennende å se om
drømmen vår om et nytt klubbhus/bydelshus
kan bli en realitet.

PENGEGAVE FRA BANKEN
Sparebanken Øst har en langsiktig avtale
med Skiold når det gjelder samfunnsansvar.
Avtalen med klubben er en del av bankens
Spire-ordning.
– Vi har nylig inngått ny 3-årsavtale. Det betyr
at Sparebanken Øst minimum kommer til å
samarbeide med Skiold i 6 år. Skiold gjør en
utrolig flott jobb med å tilby idrettsaktiviteter
til barn- og unge i alle aldre og samfunnslag.
Derfor er det en stor glede for Sparebanken
Øst å være samarbeidspartner med Skiold,
sier direktør for samfunnsansvar og kommunikasjon i Sparebanken Øst, Per Øyvind Mørk.
– Forlengelsen av avtalen betyr enormt mye
for oss. Det betyr at vi kan fortsette jobben vi
gjør for barn og unge i nærmiljøet vårt, sier
Morten Backe. ■

Du ﬁnner mer informasjon på oest.no/spire
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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

Takk til alle sponsorer i 2019
Skiold vil takke alle samarbeidspartnere og sponsorer for
bidrag i 2018.
Uten deres bidrag hadde det ikke vært mulig for oss å tilby
aktivitet og glede til barn og unge i nedslagsfeltet til Skiold.
Takk til:
• Sparebanken ØST
• Brække Eindom
• Bowling 1 Drammen
• XL Kulkompaniet
• Drammen Hvitevarer
• Kiwi XL Strømsø Senter
• Utleiesenteret
• Vajda Papir
• Kamille Blomster
• Thorshov Sport Drammen
• Spar Kristensen
• Taki Pizza og Grill
• Cirkle K Strømsø
• Kiwi Strømsø
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Sammen gir vi muligheter og bidrar til utvikling.
Vi er stolt samarbeidspartner til Skiold!

oest.no

Grafisk utforming: www.seierstadreklame.no | Foto: Skiold

Takk!

