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Vi hjelper deg med riktig sportsutstyr i  vår spesialbutikk i  Drammen. 
Unikt utvalg av produkter innenfor fotball ,  løp og hall idrett , 

med egen klubbavdeling. Velkommen!

STOLT USTYRSLEVERANDØR FOR SBK SKIOLD
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Leder - Alt blir bra!
2020 har vært et tøft år for Skiold, pandemien rammet og lam-
met oss når Norge ble nedstengt i mars, og vi er i skrivende stund 
inne i «bølge to», med nye restriksjoner i idretten og samfun-
net for øvrig. Som klubb har vi klart oss bra økonomisk gjen-
nom 2020, vi har tatt tøffe grep på utgiftssiden, samtidig som 
de statlige krisepakkene har truffet oss som klubb godt. Våre 
ansatte måtte tåle en periode med permitteringer på våren/
forsommeren, de har hatt store utfordringer med tilretteleg-
ging og overholdelse av de forskjellige smittevernforskriftene 
og det har til tider vært krevende å holde aktivitetene i gang. 

Under kyndig ledelse av Morten har de ansatte og den daglige 
driften fungert optimalt ut ifra forutsetningene, og jeg snak-
ker for hele klubben når jeg sier vi er utrolig stolte av hvordan 
dere alle har taklet hverdagen!

Alle tillitsvalgte, trenere og lagledere har også tilpasset seg den 
unormale hverdagen på en super måte. Treninger har i løpet 
av sommeren fungert med både avstand og nærkontakt. Tre-
ninger og kamper har forgått i en dunst av antibac, scoringer 
har måttet feires uten nærkontakt, lagene har måttet trene 
i sin egen «boble» – men alt dette har vi fått til i fellesskap. 
 

En del personer i og rundt klubben har nok til tider vært 
uenige i hvordan klubbledelsen har håndtert de forskjel-
lige tiltakene i forbindelse med pandemien, men dere skal 

alle vite at ALT har vi gjort i beste mening og slik vi tror har 
tjent klubben best. På samme måte som vi i alle år har for-
søkt å legge til rette best mulig sportslig. Vi kan love at når 
vi snart går inn i 2021, så vil det fra tillitsvalgte og ansatte 
være fellesskapets beste som står i fokus, som det alltid gjort. 

«Alt kommer til å bli bra» står det på en tegning jeg har klistret 
opp i vinduet på det som tidligere var soverommet til datter’n 
min. Denne fikk jeg av to nabojenter, to Brandengajenter, 
to fotballjenter, to Skioldjenter, og ikke minst to alltid blide 
jenter! Tegningen de laget til meg symboliserer håpet om at vi 
på et eller annet tidspunkt i nær fremtid skal komme tilbake 
til normalen, der alle idrettslag kan konsentrere seg om det 
de kan best, skape aktivitet for barn og unge i alle aldre….. 

Ønsker alle en så «vanlig» jul som mulig, og et 2021 med mer 
aktivitet og mindre virus….

Med vennlig hilsen
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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Året startet friskt med masse aktiviteter 
utenfor kontor- og klubbvinduene på 
Marienlyst, speilblank is og masse ak-
tivitet. Det ble jobbet med gjennom-
føring av gjenstående kamper og tre-
ninger for bandysesongen, noe som for 
øvrig gikk veldig fint med masse gode 
aktiviteter og glade barn og voksne på 
isen. Det ble jobbet med siste innspurt 
for gjennomføring av vår tradisjonelle 
fotballcup Skiold Minicupfestival i 
Drammenshallen, planlegging av fot-
ballsesongen, planlegging av årsmøtet, 
Åpen hall på Brandengen, søndag-
såpent på Skiold hytta og mange andre 
«vanlige» aktiviteter i klubben.

12. mars 2020 kom og går inn i histo-
riebøkene som en BEKK SVART dag 
for Skiold som klubb og egentlig hele 
samfunnet. For vår del som klubb ble 
det plutselig TOTALT STOPP!

Ja alt STOPPET opp! Korona / Covid19 
var nesten det eneste tema i hele sam-
funnet! Viruset som rammet hardt og 
brutalt! Alle aktiviteter stoppet opp! 
Skiold og barnehagene stengte, dette 
medførte også for oss at:

IFO stengt! Ikke noe fotball trening el-
ler kamper! Ikke mer bandy, bandyse-
songen var nesten i mål kun avslutnin-
ger gjensto, avslutningen kunne ikke 
gjennomføres. Klubblokalene stengt! 
Skiold hytta stengt! Onsdagsgjengen 
kunnen ikke møtes til kaffe og vafler! 
Skiold Minicupfestival avlyst!

Det ble satt sammen et konstituert styre 
bestående av styreleder, nestleder, leder 
fotball og daglig leder som ledet klub-
ben gjennom en lang periode. Ingen 
ordinære styremøter eller møter i avde-
lingene. Konstituert styre gjennomført 
sine møter minimum 1 gang i uken 
digitalt som Teams møter. Hovedsty-
ret ble holdt orientert underveis. Kon-
stituert styre jobbet knallhardt med å 
få klubben gjennom denne vanskelige 
perioden som skulle vise seg å bli lang 
og er i skrivende stund fortsatt ikke 

over. Det ble tatt mange vanskelig valg 
og tøffe beslutninger. Det ble besluttet 
å permittere 4 ansatte, økonomien 
skulle holdes under kontroll og mange 
inngripende beslutninger måtte gjøres 
og gjennomføres. Etter hvert kom jo 
smitten under delvis kontroll og sak-
te ble det lempet på restriksjonene i 
samfunnet. I mai måned tok vi våre 4 
ansatt delvis tilbake i jobb (50%) IFO 
kunne igjen åpnes dog med restriks-
joner på antall og gruppestørrelser. Vi 
samarbeidet godt med Vegar på Dan-
vik skole i denne perioden for å følge 
alle veiledere etc. som gjaldt skole / IFO 
og idretten. Fotballen kom i gang igjen 
med treninger, dog uten nærkontakt og 
INGEN KAMPER.

1 august tok klubben de 4 delvis permit-
terte tilbake i full jobb. I september ble 
det igjen mulig å gjennomføre kamper 
for barn og ungdom under 20 år, fotball-
en for voksne kom aldri i gang igjen med 
kamper i sesongen 2020. Hovedstyret 
og avdelingsstyrene kom igjen tilbake 
til nesten normale arbeidsformer, men 
fortsatt den dag i dag mange restriksjon-
er som gjelder i samfunnet. Skiold hytta 
holdes kun åpne 2 søndager i måneden 

da vi må følge strenge smittevernregler 
og velger derfor å holde hytta åpen kun 
når våre flinke «hyttedamer» står bak 
disken og har kontroll. 

Som daglig leder av Skiold har dette 
vært et tøft år arbeidsmessig, særlig det 
å måtte sende ansatte ut i permittering 
var en vanskelig og ubehagelig beslut-
ning. Mye jobbing og mang vanskelig 
avgjørelser over en lang periode. Jeg vil 
gi en spesielt takk til de som var med 
i konstituert styre for måten vi jobbet 
sammen på i den vanskelige perioden. 
Undergruppene / avdelingene som ga 
oss tilliten til å jobbe sammen til klub-
bens beste. Og IKKE MINST må jeg 
takke alle trenere, lagledere, spillere 
og foreldre som har vært så flinke til 
å følge opp de vedtak og beslutninger 
som klubbens ledelse har måttet ta i 
denne vanskelige tiden. Ting er fortsatt 
ikke normalt og vi må nok leve med be-
grensninger langt inn i 2021. Men jeg 
håper vi fortsatt kan jobbe sammen for 
at alle skal ha det best mulig i Skiold. 

Tusen takk alle sammen.

Morten Backe, Daglig leder

Daglig leder - Det «rare og vanskelige året» 

På bildet ser vi kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og daglig leder Skiold 
Morten Backe. Kulturministeren var på besøk og lurte på hvor krisepakker og 
andre tiltak hadde fungert for en breddeklubb. Styreleder Tom Egil Johannesen og 
nestleder Mariann Eide var også med på møtet i tillegg til statsrådens følge.
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Den har bydd på utfordringer vi ikke 
har sett maken til. Ikke bare på fotball-
banen, men på alle arenaer. 

Tidlig i mai kom vi i gang igjen med 
treninger i klubben. Da var det et og 
et lag som fikk trene på banen samti-
dig. Dette medførte at det ble kanskje 
ikke like mange treninger som normalt, 
men en trening i uka er bedre enn in-
genting. Alt av kamper og cuper ble 
avlyst før sommerferien, noe som gjør 

at tilbudet ikke blir som normalt – men 
igjen; ingenting har vært normalt med 
denne sesongen.

Etter ferien ble det åpnet opp for at 
barne- og ungdomsfotballen skulle få 
spille kamper. Endelig skulle jentene 
og guttene få spille kamper igjen; noe 
som er det morsomste med å spille 
fotball! Selv om det var blitt åpnet opp 
for kamper, var det fortsatt mange re-
striksjoner man skal overholde. Ikke 
for mange mennesker på banen, holde 
avstand til hverandre, ikke ta hverandre 
i hånda etter kamp, unngå sidebytte et-
ter pause m.m. Spillere, trenere og la-
gledere har vært helt rå på å stille opp. 
Dere har vært helt suverene i denne pe-
rioden med å overholde regler og ret-
ningslinjer, som er blitt tredd nedover 
øra. 

På tross av situasjonen, har det vært 
enorme doser med fotballglede på Ma-
rienlyst, Teggern og Gulskogen i år. Fra 
de aller yngste og til de eldste. Det har 
vært et annerledes år. Det er lett å tenke 

at «alt var bedre før». Dette stemmer 
kanskje, men bare i år. Neste år vil alt 
bli bedre. Alt vil bli bra!

En stor takk til trenere og lagledere som 
fra før av har en utfordrende og hektisk 
hverdag med å få alle kabaler til å gå 
opp. Treningstider, kamper, dårlig tid, 
lekseoppfølging og raske middager. I 
tillegg er det blitt meterlange retning-
slinjer og regler som man må forholde 
seg til, sørge for lister over alle men-
neskene og minne på 1m-regel. Dere er 
helt rå!

Ta vare på hverandre fremover. 

Sportslig leder - Ta vare på hverandre

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

Åpningstider
Hverdager 07.00 - 22.00 . Lørdager 08.00 - 20.00
Holmestrandsveien 34 - Telefon 32 81 97 03
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Fotballskolen 2020
Året 2020 vil bli husket for mye forskjellig. Det er valgår i USA og det er en pandemi som 
herjer verden over. Dette er også året hvor vi valgte å legge årets fotballskole tilbake på Teg-
gern. Dette var en beslutning som ble tatt i fotballstyret. På Marienlyst Kunstgress skulle 
det spilles kamper, og på grunn av restriksjoner på antall mennesker på et anlegg måtte vi 
kjøre fotballskolen på Teggern – og for en oppslutning det ble!

Undertegnede var svært spent på antall 
barn som ville dukke opp på treninger 
på Teggern. Ettersom man kanskje er 
blitt godt vant på Marienlyst Kunstgress 
med mye plass, mange mål og et godt 
underlag var vi spente på om det ville 
komme like mange som vanlig. Sluttre-
sultatet er at det totalt har vært innom 
flere barn enn hva det var i 2019 og 2018. 
Det er knallbra! Teggern har fortsatt den 
tiltrekningskraften, som da det ble kjørt 
fotballskoler i Skiold på 80- og 90-tallet.

I løpet av flere uker er det blitt scoret 
drøssevis av mål, det er blitt taklet så 
gresset fløy og det er vært masse lek og 
moro på Teggern. Fra slutten av august 
og frem til høstferien, kjørte vi tre-

ninger på Teggern. Ferden gikk videre 
til Brandengen flerbrukshall når mør-
ket kom. Her har det bare fortsatt. Gut-
tene og jentene ser ut til å glede seg til 
treninger med hauk og due, litt fotball, 
samt litt fjolling med vennene sine – ak-
kurat slik det skal være! 

Fremtiden til Skiold ser bra ut – uten 
tvil. Det er masse flinke ressurser der 
ute. Både av barn og unge som ønsker 
å bidra, voksne som tar i et tak og ikke 
minst masse unge som elsker klubben 
sin og elsker fotball. Vi i Skiold gleder 
oss veldig til å følge alle videre, når det 
etter hvert kommer i gang med cuper og 
kamper, slik det skal være!

Tusen takk til jentene på J2004/2005, 
gutta på G2005 og gutta på G19 som 
bidratt som instruktører. Erik Skreosen 
fortjener også takk for alle bidrag på 
fotballskolen! En stor takk sendes også 
Skioldlegendene Kai Henning Ulvestad 
og Terje Borgersen, som er veteraner i 
klubben, men samtidig like sultne på å 
bidra! 

Sondre Bulie.
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Skiold gutter 2013 Danvik

Danvik G13 har bestått av 10-12 ivrige spillere fordelt på to 
3-er lag i serien - Hvit og Rød. En gjeng med supre gutter 
som det er en glede å følge på trening og i kamp. 

Årets trenerteam har bestått av Geir og Tomas, med hjelp 
fra eminente hjelpetrenere Petter og Anders og oppkvinnen 
Hege. I tillegg har flere foreldre bidratt som kampledere og 
dommere. På treninger har det vært stabilt oppmøte med 
9-10 spillere i snitt. Basisøvelser, godt humør og mye spill 
er fortsatt fokus på treninger og kamp. Til tross for en sp-
esiell sesong med færre kamper og smitteverntilpassede 
samlinger, sitter pasninger og samspill bedre og bedre, og 
scoringsdansene blir bare vassere og vassere. Takk til alle 
foreldre som har kjørt til kamper, og møtt opp for å heie.
 
Vi ser frem til å følge denne flotte gjengen videre på trening 
og kamp. 

Tomas og Geir 
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Skiold Star Girls jenter 2013

Dette har vært en spesiell sesong 
for jentene. Det kjedeligste var at 
Skiold minicup ble avlyst i mars. 
Det hadde jentene gledet seg til. 

Det ble totalt 6 seriekamper på 
jentene med fantastisk innsats 
av alle. Vi har også hatt bra opp-
møte på treninger hvor ziplinen 
på Tegger’n var et forstyrrelses-
moment. Vi avsluttet sesongen på 
Bowling1 hvor jentene fikk spilt 
bowling, spist pizza og fikk slush. 
Det ble også pokalutdeling for 
flott innsats i 2020.

Trenerteamet med Jon og Terje vil 
takke alle jentene for flott innsats 
sesongen 2020
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Skiold gutter 2012 Brandengen

I august, på sesongens første kamp, klarte Skiold gutter 2012 så 
vidt å stille med et lag i 5’er kamp. Vi hadde på den tiden ingen 
lagleder og heller ingen trener. Siden da har både lagleder og trener 
kommet på plass og tilstrømning av nye, fotballinteresserte gutter 
har vært stor. Nå består laget av 16 glade gutter, med ulik fotballer-
faring og ulike ferdigheter. Vi har scoret noen mål og vunnet noen 
kamper, men vi har også sluppet inn mål og tapt. Det er fint å se 
at gutta backer hverandre likevel. Og, at de kommer på trening 
selv om det er kaldt, mørkt og øser ned som på ett av bildene her! 
Det er også veldig hyggelig at mange foreldre og øvrig familie er til 
stede på både trening og kamp og hjelper til når det trengs enten 
det gjelder kjøring, tidtaging, måltelling (det kan fort bli mange), 
utdeling av antibac og smittesporing registrering, oppvarming el-
ler annet. 

Sitater fra gutta om hvorfor de er med på laget:

«Det er gøy med fotball. Jeg liker å trene med vennene mine.»
Takk til trener Toni for at du dedikerer fritida di til å gjøre gutta 
til bedre fotballspillere. Og takk til Adam, Anton, Elias, Erind, 
Erlend, Fatih, Hamid, Hejran, Kasper, Leart, Mohammed, Niwar, 
Rayan, Sharif, Süleyman og Sultan for at jeg får være laglederen 
deres. Dere er en herlig gjeng! 

Hilsen Trine, lagleder for Skiold gutter 2012 

Skiold gutter 2012 Danvik

Danvik Gutter 2012 har hatt en finfin sesong. 

Alle var veldig klar for å endelig begynne å trene 
igjen da korona restriksjonene ble lettet. Vi har 
hatt en hektisk og bra sesong. Mange fikk spilt 
flere kamper hver uke. Noen ganger vant vi og 
noen ganger var motstanderne for god for oss. 
Dette gir motivasjon for å fortsette det gode 
arbeidet på treningene. Fotballferdighetene 
blir bedre og bedre for for hver trening og hver 
kamp. Vi har også fått noen nye spillere i løpet 
av sesongen. Vi ønsker Tari, Ayub og Kaled 
velkommen til laget. 

Trenerteamet gleder seg til neste sesong med 
masse bra fotball. Kanskje vi til og med kan få til 
en cup eller to i 2021. 

Hilsen trenerteamet
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Skiold jenter 2012
16 jenter fra Brandengen og Danvik 
har spilt sammen for Skiold J2012 i år. 
I tillegg til så mange bra fotballjent-
er, er vi heldige som har en fin forel-
dregruppe som stiller opp og lager en 
god ramme rundt treninger og kamper. 
Det er så viktig både for jentene og oss 
trenere. Alle satt stor pris på å kunne 
trene inne i hallen på Brandengen i 
vinter. Der fokuserte vi på ‘ballidrett’ 
med håp om at variasjon skulle være 
litt mer gøy en kun fotball. Iveren var 
likevel ekstra stor da vi kom ut igjen på 
Marienlyst i mai, og selv med litt an-
nerledes covid19-treninger fungerte 
det bra. 

I tillegg til treninger på Teggern, spilte 
vi endelig kamper igjen etter sommer-
ferien. Det var veldig godt, for det er jo 
et fotballag vi er, og fotballkamper er 
ekstra artig. Nytt for oss med 5er-fot-
ball, men jentene mestret det også

Alle jentene stod en omgang hver i mål 
ila sesongen. Det ble et høydepunkt 
for noen, og litt ekstra spennende for 
andre. Viktig å gjøre stas på keeperne, 
så de fikk utdelt drakter og hansker på 
siste trening før hver kamp.  

På vårt lag skal alle lære posisjonene 
keeper, forsvar og angrep. Alle spiller 
like mye, alle spiller på alle plasser på 
banen og alle er like viktige for laget. 

Vi bryr oss ikke om resultater i kampene 
(det har noen av spillerne god kontroll 
på selv), men gjør alt vi kan for at jen-
tene i kamp skal gjennomføre det vi 
trener på sammen og fokusere på det. 
De er så flinke til det, og vi ser allere-
de at det gir mest positive opplevelser 
i kampene. Vi er veldig stolte av disse 
Skioldjentene, deres samhold, innsats 

og prestasjoner. Det er så gøy å følge 
deres utvikling i gruppa og på banen. 

Heidi og Helene arrangerte en veldig 
flott avsluttingstur i skogen til Ham-
borgstrømpaviljongen, med oppgaver, 
hinderløype, lek, sang, dans og god 
pølsemat rundt bålet. Tusen takk, det 
er akkurat hva som gir fine og viktige 
felles opplevelser for jentene. 

Pga. en kort sesong, der også cupene 
uteble, arrangerte vi vår egen med to 
lag fra Drafn på deres bane. Det ble 
en kjempefin lørdag for laget og alle 
rundt. Jenter fra samme bydel, skoler 
og t.o.m. klasser kunne møtes i røde og 
grønne drakter til fotballmoro og flotte 
premier på Drafnkollen.

Alle var enige om at dette var noe vi må 
gjøre fast. 
 
Tusen takk for nok et fint fotballår til 
alle jentene og foreldre rundt Skiold 
jenter 2012.

Hilsen den stolte trenergruppa med 
Gunnar, Even, Bosse, Erlend og Mar-
ius. 
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Skiold Snakes, jenter 2011
Først og fremst vil jeg på vegne av alle 
foreldrene få rette en stor takk til våre 4 
king kung super duper trenere (Vegar, 
Brigt, Christer og Bjørnar) som har bidratt 
til treninger og kamper med stort engasje-
ment, nærhet og tilstedeværelse. Det gode 
treningsgrunnlaget kan vise til en meget 
god og solid utvikling når det kommer til 
teknikk, forståelse og stå på vilje.

Vårsesongen ga de nok en liten oppvek-
ker med tanke på at det ble flere tap enn 
seire(selv om det å delta er viktigst, så han-
dler det til syvende og sist om hvem som 
scorer flest :-) (ifølge spillerne). Stemnin-
gen var med andre ord ikke alltid helt på 
topp, selv om det hjalp med en is eller vaffel 
som plaster på såret etter «nederlagene».

Etter sommerferien hadde det plutselig 
skjedd noe med de ferske 4. klassingene. 
Med vårsesongen friskt i minne ble det 
tatt fatt på en høstsesong med høyere in-
tensitet, bedre fokus og jentene fikk/ut-
viklet en bredere forståelse for spillet. Etter 
kamp nr 2 løsnet det virkelig for jentene, 
som fortsatte med å spille god og under-
holdende fotball, og som en følge av dette 
begynte målene å renne inn, hos mot-
standerne :-) 

Gruppen har en fin dynamikk og stem-
ningen er oftest meget god(merkes på mye 
skravling, latter og ikke minst lydnivå :-)). 
Jentene er trygge på hverandre, trenerne 
og resten av foreldregruppen. Selv om 
dette året har vært spesielt så må den gode 
utviklingen og samholdet trekkes frem. 
Sesongen ble avsluttet med pizza og bowl-
ing/megazone som ble en stor HIT!!

Nok en gang tusen takk til alle som har 
bidratt og ikke minst jentene som har hatt 
en stor og god utvikling i løpet av året. Vi 
ser frem til en ny sesong med nye opptur-
er, nedturer, erfaringer, samhold, latter og 
mye morro :-)

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!

NYTT • B-VARE • BRUKT
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Skiold gutter 2011 Danvik
Sesongen 2020 startet dessverre ikke slik 
vi hadde ønsket. Da bandy sesongen var 
over og fotballtreningene skulle starte 
kom dessverre Coronaviruset til Norge. 
Landet ble stengt ned og fellestreninger 
lot seg ikke gjennomføre. For å holde 
ett viss samhold holdt vi kontakt med 
spillere og foreldre gjennom lagets face-
bookgruppe. Det ble lagt ut ulike øvelser 
der spillere kunne trene på ferdigheter 
på egenhånd samt laste inn videosnut-
ter av seg selv. Spillerne var flinke og vi 
klarte å opprettholde noe aktivitet selv 
om vi ikke kunne samles fysisk

Onsdag 6. mai var vi endelig i gang 
med treningen på Marienlyst, noe 
spillere og trenere satte stor pris på. 

Selv om nærkontakt ikke var gjennom-
førbart fikk vi gjennomført mange fine 
øvelser. I juni klarte vi å få til en felles 
sommeravslutning på Skioldhytta i ett 
fantastisk vær og foreldre bidro med 
herlige kaker

I slutten av august startet endelig se-
riekampene vi hadde ventet på i mange 
måneder. Vi hadde kommet oss gjen-
nom den spesielle perioden på en god 
måte og  fortsatt med 20 spillere i grup-
pa. I år som tidligere har vi stilt med tre 
lag i serien, Skiold Real, Skiold Atletico 
og Skiold Barca. 

Det har dessverre ikke blitt noen Cu-
per i år, men i oktober har vi hatt en 

fin intercup på Marienlyst mot Skiold 
Brandengen. Vi tar sikte på å fortsette 
sesongen frem til lagene kommer på is 
og bandysesongen kan starte.   

Trenerteamet takker alle for sesongen 
og vi gleder oss til 2021

Hilsen 
Trenerteamet 
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Skiold gutter 2010 Fighters Brandengen

2010-gjengen på Brandenga takker 
for et spennende og annerledes år. Vi 
har fått til en del treninger, kamper og 
cuper gjennom våren og sommeren, 
vasket oss med antibac, igjen og igjen. 

Gleden var stor da vi kunne sette i gang 
treninger igjen i mai. Spillerne savnet 
kamper, men vi fikk til treninger på et 
vis i coronagrupper. Gleden var stor da 
vi kunne delta på Liungcup etter som-
meren. Seriespillet i høst har gått opp 
og ned resultatmessig, men vi har jobbet 
med å være gode tapere og gode vinnere.

I løpet av sesongen har vi fått tilvekst 
med tre nye spillere. Det er veldig gle-
delig å se at femteklassinger kan starte på 
fotball, ha det gøy og oppleve mestring.

Bak f.v Arif, Hussain, Muhammed, Turan, Daniela, Morten. Foran f.v Magnus, 
Theodor, Tomtom, Edvin, Nikolai Fraværende: Rahand, Carl Magnus, Lauren-
sio, AbdiSamad, Aryan

Skiold 2010 Danvik
Årets sesong ble ikke helt som vi 
hadde planlagt, men den har like-
vel vært innmari fin. I år har vi hatt 
med oss Bjørn Håvard og Fredrik 
i trenerteamet. Sammen har vi sett 
at spillerne har utviklet seg både 
på og utenfor banen. Det har vært 
godt å møte hverandre til trening og 
kamp to ganger i uken. Det er deilig 
når det bobler med energi og aktiv-
itetsglede. Det jobber vi for å ivareta, 
og har fokus på at gutta får komme 
på trening med hele seg. Den de er, 
er bra nok for oss. Vi skal ha respekt 
for hverandre og for motspillerne, for 
likheter og ulikheter. Vi er en gjeng 
med superivrige fotballgutter, 16 to-
talt, og har vært fulltallige på stort 
sett alle treninger. På treningene har 
vi fokus på lagånd og samarbeid, 
teknikk og basisferdigheter. De er 
nå nesten selvgående på skadefore-
byggende øvelser. Forståelsen for 
spillet øker og mange ser nå den røde 
tråden mellom øvelsene vi gjør på 

trening og kampsituasjonen. Det har 
vært veldig moro å følge med på ut-
viklingen til alle gutta dette året. Den 
har vært stor, både som enkeltspillere 
og som lag. Laget har også en trofast 
foreldregruppe som møter opp på 
kamper og heier frem gutta fra side-
linjen. Det er gull verdt.

Avslutningen på sesongen ble litt brå. 
Vi får ta det igjen med skikkelig kick-
off til våren. Håper vi ser igjen alle 
gutta da!

Hilsen trenerteamet G2010 Danvik

Skiold Fighters er en gjeng som koser 
seg mer og mer sammen, og vi gleder 
oss til kamper og cuper gjennom vin-

teren. 12 gutter og 1 jente bidrar med å 
holde laget samlet.
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Skiold Koolhaas jenter 2010

Skiold Koolhaas 2010 har hatt ett fint år. 

Vi kom godt i gang før Norge ble ned-
stengt og var raskt på ballen da vi fikk 
lov til dette. 

Før sommerferien hadde vi fokus 
på å få alle tilbake med morsomme 

treninger samtidig som smittevern-
reglene ble fulgt. 

Høstsesongen har vært kort og inten-
siv der mange kamper med godt lag-
spill har vært gjeldene. 

Jolanda tar dessverre en liten trener-

pause, og vi takker henne for den fan-
tastiske jobben hun har gjort med og 
for laget vårt. 

1000 takk for et annerledes og fint fot-
ballår!

Mvh Atle og Valborg 
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Skiold gutter 2009
Skiold gutter 2009 er en herlig gjeng 
som elsker å spille kamper! Våren ble 
tung uten hverken trening eller kamper. 
Det var utrolig trist å ikke kunne møtes 
jevnlig i våres. Nasjonale undersøkelser 
viser en del frafall i idretten under fot-
ballpausen, så også hos oss. Noen gode 
lagkamerater valgte å slutte, vi takker de 
for super innsats i mange år! Heldigvis så 
fikk vi i juni lov til å begynne å trene ig-
jen. Trener Tomas stod i bresjen for laget 
og avholdt trening to til tre ganger i uka 
i hele sommer. Resten av trenergruppa 
bisto når vi kunne. Sommertreningene 
etter en laber vår var utrolig viktig for 
både samholdet og formen.
  
Det var god stemning når vi endelig fikk 
lov å spille kamper igjen i høst. Vi hadde 
meldt på tre lag men hadde bare spillere 
til to og et halvt. Det ble derfor flere som 
ofte fikk to kamper i uka. Selv om det 
kanskje ble litt stress for foreldrene så 
var det ingen av guttene som klagde over 
det. Utover høsten fikk vi også noen nye 
spillere som vi ønsker velkommen i 
gruppa!

Guttene har jevnt over spilt på et høyt 
nivå og med et fantastisk samspill. Vi 
har hatt angrep som vi trenerne nesten 
mister pusten av! Prestasjoner av både 
enkeltspillere og laget sammen som vi 
tenker at burde vært vist på tv! Inni-
mellom har kreftene og motivasjonen 
tatt slutt og spillet raknet. Men ofte har 
lagene klart å snu og spilt seg tilbake i 
kampen. Det er så gøy å se. Samholdet 
og viljen til å gjøre hverandre gode er vi 

skikkelig imponerte over. Det er mange 
som virkelig har hevet seg mange hakk 
på tross av den ufrivillige pausen i våres. 
Vi har godt oppmøte på trening og 
kamp. Selv på rene løpetreninger i høst-
mørket har vi godt over halvparten med, 
og de fortsetter å løpe bakkeintervaller 
selv etter at vi har avsluttet treningen. De 
vil så gjerne måle krefter mot hverandre.
Neste år er det 9’er, noe vi er godt i gang 
med å øve på. Vi har i det siste hatt tren-

ingskamper mot Godset og deltatt på 
mini-cup i 3050 hvor vi var fire klubber 
som møttes for å spille 9’er. Vi gleder oss 
til offside og et skritt opp på fotballsti-
gen! Trenergruppa vil takke gutta for 
innsatsen de legger ned, foreldrene for 
kjøring, vask av drakter, baking av kaker, 
tørking av tårer og oppbacking og heia-
rop på kamp. Vi setter stor pris på å få 
jobbe med denne positive og fine gjen-
gen med fotballgutter! 
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Skiold jenter 2009

Jentelaget har bestått av ca 13 ivrige 
spillere. I tillegg til en trening i uka gjen-
nom vinteren deltok vi i Strømsgodsets 
vinterserie på Talentgården. Serien var 
en kjærkommen og motiverende aktiv-
itet for jentene. 

Som for alle andre lag ble det begren-
set aktivitet på vårsesongen. Lykken 
var imidlertid stor når vi endelig kunne 
begynne å trene igjen i mai. Etter som-
merferien var lykken enda større når vi 
endelig kunne begynne å spille kamper 
igjen. Med to 7’er-lag i serien, Hvit og 
Rød, ble det mange kamper på alle 
spillerne. Innsatsen og resultatene har 

vært meget bra. Økt kvalitet i spill og 
spilleforståelse har gitt mange gode 
øyeblikk gjennom sesongen. 

Trenerteamet har bestått av Eivind, 
Inger og Ole-Johan.  Vår eminente op-
pkvinne, Caroline, har også i år holdt 
orden i de administrative rekker! 

Flere foreldre har i tillegg bidratt på 
treninger, kamper og cuper som dom-
mere, kampeverter og hjelpetrenere, 
ingen nevnt ingen glemt.

På treningene har det vært stabilt opp-
møte med ca 10 spillere i snitt. Basisøv-

elser og spill har vært i fokus. Lagene 
har i år kun deltatt på Liungen cup.

En stor takk til alle foreldre som kjørt 
til kamper og cup. Takk også til beste-
foreldre / tanter / onkler og andre som 
har møtt opp på kamper 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 9`er fotball neste år!

Caroline, Eivind og Ole-Johan  
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Skiold gutter 2008 Brandengen / Fjell
Denne fotballsesongen kommer vi 
aldri til å glemme gutter !  

Corona satte en stopper for treninger, 
kamper og Cuper en lang periode. 
Mange av dere fikk kjenne på savnet 
etter fotballen og kompiser. Men da 
var det ekstra fint når vi endelig kunne 
møtes på matta igjen! 

Dere har vært så flinke til å følge regler 
og alle har vært positive og holdt 
humøret i laget oppe!

Høst sesongen har vi kjørt to tre-
ninger i uka og vi har stilt med to lag 
i seriespill, i tillegg til at vi har hjulpet 
Danvik 08 med 2-4 spillere i deres 
kamper. 

Vi har spilt mange jevne kamper. vun-
net en god del og tapt noen. Gutta har 
utviklet seg videre og vi ser mange er 
blitt flinke til å spille lagkameratene 
gode. Det vi er aller mest stolt av er 
hvor gode gutta er med hverandre og 
hvor bra de oppfører seg i kamp. Dere 
heier på hverandre, kjefter aldri på 
dommeren selv om dere er uenig og 
dere hilser høflig før og etter kamp. 

Vi ser fram til treninger, kamper og 
mye fotballglede sammen med dere 
neste sesong!

Hilsen de stolte trenerne deres Rolf, 
Morten, Hege og Camilla 
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Skiold jenter 2008
Det har vært en komprimert og fin 
sesong for Skioldmøyene! Mange fot-
ballglade spillere og en god tilvekst. 23 
stykker i gjengen er helt rått! 

Vi har stilt med 2 lag i år, så det har en 
gitt en bra mengde med kamper. Opp-
slutning på treninger har også vært 
bra! Spillerne er ivrige og har fått nye 
utfordringer som offside og proffe dom-
mere å bryne seg på, veldig gøy! 

Vi ser frem til en god treningsvinter og 
gleder oss masse til ny sesong med fot-
ballmoro og solid innsats!

Vi er klare for ungdomsfotballen neste  
år og gir full gass for at alle skal ha det 
gøy, å ha utvikling. 

Vi takker for en annerledes, men god se-
song!

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

Åpningstider
Hverdager 07.00 - 22.00 . Lørdager 08.00 - 20.00
Holmestrandsveien 34 - Telefon 32 81 97 03
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Skiold gutter 2007

VVi startet 2020 sesongen med tren-
ing ute på Gulskogen i god tid før jul. 
Det fungerte veldig bra, rimelig godt 
oppmøte selv om det i perioder var 
småkaldt. Vi var en gruppe på ca.30 
gutter som så fram til vårsesongen, 
men istedenfor sesongstart kom koro-
na, og så ble Norge stengt ned fra tidlig 
i mars måned. 

Det ble pause, lang pause, ingen fot-
ball før 01.08, pausen varte altså nesten 
6 måneder. I denne pausen skjedde 
det dessverre mye med - 07 laget, 4 
spillere flyttet ut av nærområdet sam-
men med sin familie, mens 7-8 andre 
valgte å slutte med fotball. Så når fot-
ballen igjen fikk lov å rulle var gutter 
2007 redusert til 18 spillere. Vi hadde 
meldt på 2 ni’er lag i serien, så det ble 
noen ekstra kamper på de fleste. Som 

tidligere år tok det også i 2020 litt tid 
for - 07 gjengen å komme i form. Men 
etter en litt tung start gikk det gradvis 
bedre, og etter en kort sesong hadde 
vi sesongavslutning med pizza og pre-
mier league. Neste år er det 11’er, spen-
nende…

Så til slutt takk til dere gutter som har 
stilt opp og bidratt gjennom en kort og 
hektisk sesong. Vi ser fram til å ta fatt 
på en ny sesong sammen med dere.

Terje og Einar

Skiold jenter 2007

Sesongen 2020 startet opp med tre-
ninger ute på Gulskogen og inne på 
Danvik. Som hos alle andre lag var det 
full stopp i aktiviteten fra mars til mai. 
Det var bra å komme i gang igjen i mai, 
etter den ufrivillige pausen, men veldig 
rart å ikke kunne spille kamper.

Det var derfor bra at høstsesongen ble 
en litt mer normal sesong. Sesongen 
startet med den etter hvert så tradis-

jonsrike treningskampen mot Glass-
verket. I høst har vi deltatt i seriespill 
i 2. divisjon. Her ble det en 4. plass på 
jentene. Det var også stor stas å endelig 
være med på en cup igjen da vi deltok 
i Liungen cup i strålende sommervær i 
september. 

I år skal vi for første gang delta i Futsal-
serien som starter opp i november. Det 
blir spennende!

Jentene som har vært mer i år er: Alina, 
Alma, Berra, Elina, Fatma, Ange, Han-
nah, Ingrid, Julie, Marie Irem, Martine, 
Pernille, Salma, Sofie.

Takk til jentene for flott innsats og godt 
humør!
Kristin og Arne
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Lagbilde er tatt etter sesongen, og forsøksvis etter koronaretningslinjer med én meter avstand. 
Fra venstre: Alexander Luistro (Trener), Bilal Qasim, Abdurahman Borucu, Weldab Ghezai, Alihan Yel, Issa Mirlashari, Sin-
dre S. Amundsen, Victor Rode, Erdal Aricigil, Leon M. R. Fjeldavli, Zobeir Q Pour, Yavuzhan Yel, Valmir Shala, Eren Øzkara, 
Leon A. Lønsetteig, Elton Mahmutaj, Aleksandar Ilievski, Jonas Waage-Olsen, Bendik Sørbø, Kristian P. Slotsvik, Mikail 
Rana, Matteus Gussiås, Victor J. Hansen, Adrian N. W. Temte (Trener) Ikke med på bildet: Berkcan Elmacioglu, Adrian 
Halvorsen, Simen Farnes, Simo Lampinen-Skaug, Rutkay Sabri (Trener)

Skiold gutter 2005

Fotballsesongen er over, og en liten re-
fleksjon er da på sin plass. Hvordan har 
det egentlig gått? Og ved nærmere etter-
tanke vil jeg, på vegne av trenerteamet, 
si at vi har hatt en fin sesong. Kanskje 
har det vært tøft resultatmessig, spesielt 
i 1. divisjon, men sosialt har dette vært et 
av de beste årene vi har hatt. Vi har fått 
kjenne på det å tape kamper, slite med å 
være nok spillere til å stille to lag, være få 
på trening og ikke minst tidvis ekstreme 
begrensninger på treningsinnholdet. 

Så, hvorfor har det da vært en god sesong 
da egentlig?

Vi har vært så heldige at vi har fått inn 
noen nye ansikter i gruppa, og alle de 

som var i gruppa fra før av har vært gode 
til å ta disse godt imot. Som trener blir 
man selvsagt glad for å få inn spillere som 
styrker det sportslige miljøet, men som 
menneske er det en enda større glede i 
å ha en gruppe med fantastiske person-
ligheter som ønsker hverandre godt.

Det har selvsagt vært krangling og ue-
nigheter på treningsfeltet, men så fort 
fløyta går og det er pause, tar man en 
kontaktløs «high five» eller en albuehils-
en, så er det i orden. For oss som står og 
ser på, er dette tegn på både sterke me-
ninger, men også sterke relasjoner. Som 
trener kan man ikke være annet enn stolt 
av dette.

Tusen takk til alle som har vært og sett 
på kampene, som har hjulpet til på tre-
ningene, som har kommet for sent, som 
har sagt de tingene vi ler av, som ikke har 
spilt, men allikevel har møtt opp på kamp 
for å støtte lagkameratene sine, som har 
møtt opp på trening med skade «bare 
for å være sammen med gutta», som har 
kjørt til bortekamper og alle som støtter 
opp rundt laget vårt. Tusen takk til alle 
sammen for at vi er så heldige og får være 
trenere for denne herlige gjengen. 

Vennlig hilsen fra trenerteamet.
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Skiold jenter 2004

Skiold J2004 er en fin gjeng som pr. dd. 
teller 16 spillere. 

Vi fikk inn 4 nye spillere fra Nordre 
Sande og 1 ny spiller fra DBK før se-
songstart, disse har glidd veldig fint inn 
i spillergruppa. Dessverre har 3 spillere 
sluttet med fotball i løpet av sesongen.
Stallen består av jenter fra 05 og 04 år-
gang, 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 etter omsten-
dighetene vært god. Synes jentene har 
tatt store steg særlig når det gjelder re-
lasjonelle ferdigheter, spilleforståelse og 
struktur/taktikk. 

Ole Hermann fra Nordre Sande, kom 
inn som en del av trenerteamet fra nyt-
tår. Han har utfylt oss andre og bidratt 
med kompetanse, både på treningsfeltet 
og i kamp.

Dessverre ble dette en veldig spesiell 

sesong. Nedstengningen av samfunnet 
12.mars, har hatt innvirkning både so-
sialt og sportslig. Turneringer, serie og 
cuper som vi deltok i, ble avlyst. I tillegg 
ble det en periode uten treninger og en 
periode med begrensede treninger. Vi 
har også opplevd 3 frafall i denne peri-
oden, hvor korona pandemien kanskje 
ikke har vært hovedårsaken, men en ut-
løsende faktor.

Vi har gjennomført 73 treningsøkter, 
totalt 99 timer siden nyttår. (109 timer i 
2019)

Det har stort sett vært minimum 2 
trenere på treningsfeltet, og vi følger i 
hovedsak NFF`s skoleringsplaner. Har 
hatt mye fokus på forsvar, frispilling/po-
sisjonering og overtallspill. 

Gjennomførte ukentlige styrkeøkter i 
starten av sesongen. 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.

Er mange på dette laget som driver med 
andre aktiviteter. Vi har også hatt flere 
spillere ute med skade enn tidligere se-
songer. Derfor synes vi oppmøtet på tre-
ningene har vært brukbart, fra 75% og 
oppover, det er omtrent på 2019 nivå. 

4 jenter har i løpet av sesongen trent/
spilt med sonelaget, 3 spillere har vært 
på kretslag.

1 jente har i tillegg vært med på tal-
entleirene til NFF, og landslagssamling 
for Norge J15

Også i vinter var noen av jentene med og 
spilte futsal. Vi har aldri vært veldig re-
sultatorientert i futsal, men resultatene 
før nedstengningen var helt ok. Jentene 
synes futsal er veldig artig og det er en 
fin utviklingsarena for hurtig småspill 
og utvikling av teknikk.
Vinterserie / NM kvalik J16

Mer neste side
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Skiold jenter 2004 - forts.
Startet litt famlende i denne turnerin-
gen, en del nye spillere som skulle inn 
å fungere. Vi var sikret å gå videre til 
NM, så vi brukte også disse kampene til 
å prøve oss frem. Laget fungerte bedre 
etterhvert, men da ble dessverre turner-
ingen avlyst. 

Til tross for at vi har det klart yngste 
laget blant lagene i J17, 1. divisjon, så 
synes jeg vi har klart oss veldig bra. Med 
2 kamper igjen så ligger vi på en annen-
plass og har 3 seiere, 2 tap og 1 uavgjort. 
Flere av de andre lagene vi har spilt mot, 
har en snittalder som er rundt 1,5 år 
eldre enn oss, så vi synes dette er kjem-
pebra jobba av jentene. Vi kunne ligget 
enda bedre an, men vi varierer en del i 
prestasjonene. Når vi er på vårt beste, så 
er innsatsen og viljen til å vinne veldig 

stor, på vårt dårligste er vi både passive 
og lite bevegelige og da er det vanskelig 
å vinne fotballkamper, så her har vi tre-
nere en jobb å gjøre.

Hadde en fin sommeravslutning på Ski-
old hytta med bading og grilling. Har 
også hatt et foreldremøte og 3 spiller-
møter i løpet av sesongen.

Flere av jentene har også bidratt på 
Skiold fotballskole og fotballskole for 6 
åringer.

Stor takk til alle foreldre som har kjørt 
til kamper, hjulpet til med videofilming, 
vært kampverter og linjemenn, og også 
bidratt som heiagjeng. Det er utrolig 
viktig for jentene at foreldrene er med 
og heier og backer opp. Takk også til de 

som sto for dugnader og forberedelser 
til Dana Cup, selv om cupen ikke ble 
noe av.

Jobben som trener/lagleder blir vesen-
tlig lettere med foreldre som bidrar.
En spesiell takk til alle 2004 og 2005 jen-
tene, som faktisk er de som gjør jobben 
på banen.

De skaffer oss spenning, glede, frustras-
jon og innimellom noen ekstra grå hår.
Takk for en spesiell, men allikevel fin 
sesong, med det samholdet og den fine 
utviklingen som jentene har, så gleder vi 
oss allerede til neste år, som forhåpen-
tligvis blir uten begrensninger.

Mvh. Kristin, Ole Hermann, Guri og 
Erik

Ettersom det har vært en spesiell se-
song for alle i år, ble det ingen unntak 
for vårt G16-lag. Noen valgte å slutte 
helt med fotball, mens andre satt litt på 
gjerdet. Skiold er ikke og var ikke alene 
om den situasjonen, noe som med-
førte at Skiold og Glassverket begynte 
å prate sammen om hva vi kunne få 
til, for å sikre at guttene fortsatt skulle 
ha et tilbud og et lag å gå til. Glassver-
ket var få spillere, det var Skiold også. 
Dette resulterte i et samarbeid høsten 
2020. De aller fleste går på skole sam-
men og kjenner hverandre godt. Dette 
medførte igjen at de som satt litt på 
gjerdet, ønsket å bli med! 

Sesongen endte med fire seire, to uavg-
jort og et tap. Her er det med andre ord 
gode muligheter for å få et slagkraftig 
lag i fremtiden. Gutta syntes det har 
vært ålreit å være lagkamerater, frem-
for fiender på banen slik det tidligere 
har vært. Hvordan 2021 ser ut vet vi 

mer nærmere jul hvor vi forhåpentlig-
vis har fått hatt et lagmøte, for å finne 
ut av hvem som vil være med videre. 
Resultatet av dette vil avgjøre hvordan 
laget blir seende ut til neste sesong. Da 
går gutta over i juniorfotball. 

Det er masse fine typer og gode ball-
spillere på laget, så undertegnede 
håper så mange som mulig ønsker å 
være med videre. 

Glassverket ved trener Mats-Herman 
Andersen skriver følgende:

Høstsesongen 2020 for G16 bydde på 
mange utfordringer og spørsmål om 
det i det hele tatt ble kamper. Vi fikk 
endelig grønt lys fra kretsen, men det 
var et problem. Det var mange spillere 
som hadde falt av pga. Covid-19. Det 
førte til et samarbeid mellom Glass-
verket og Skiold ble til. Et samarbeid 
som har fungert ganske bra i høst. Vi 

ble en stor spillergruppe på ca 20 mann 
og trenere var kjempefornøyd med å 
kunne forvente minst 15 mann hver 
trening. Vi hadde fine treninger sam-
men og til tider kjempebra kamper. 
Vi var en gjeng med gode kamerater 
som ønsket å spille fotball sammen. 
Det tydet også på at det var stor inter-
esse rundt laget vårt. Første seriekamp 
tror jeg vi satt tilskuerrekord på Glass-
verket kunstgress, noe uheldig mtp. 
verdenssituasjon og “hold avstand-
regelen”, men for guttene var det kjem-
pegøy! Dessverre måtte vi begrense 
antall tilskuere og kunne ikke ha den 
støtten fra kompiser og familie mer 
enn i 2 hjemmekamper. 

Alt i alt, en fin sesong! Takk for samar-
beidet :) 

Sondre Bulie.

Skiold / GIF G16
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Skiold gutter 19
Da er en merkelig fotballsesong over og 
noen ord og betraktninger rundt laget, 
sesongen og spillerne må forfattes. Først 
og fremst vil jeg skryte av en fantastisk 
gjeng som har vokst på mange områder 
og framstår som et lag jeg har blitt glad i 
og er stolt av. Vi er fortsatt et lag som er 
sammensatt av mange ulike kulturer og 
opphav fra mange forskjellige land. Det 
fine er at vi er blitt mer sammensveiset 
gjeng dette året enn noen gang tidligere. 
Konflikter har nesten vært fraværende 
og det lille som har vært har vi løst 
sammen med en gang de har oppstått. 
Garderobe kultur er en fin ting som de 
færreste får oppleve lenger. Derfor er det 
godt å se at vi har tatt den litt tilbake ute 
på kunstgresset på Marienlyst. Tidligere 
var det om å gjøre å komme seg fortest 
mulig hjem fra trening eller kamp og 
knapt nok si hade til lagkamerater. Det 
har endret seg. Nå kan de sette seg ned 
på kunstgresset i 10-15 minutter for å 
snakke, fleipe og le. Jeg tror det er vik-
tige minutter som er med på å styrke 
samholdet.

Sesongen som helhet har spillemessig og 
resultatmessig vært som en berg og dal-
bane. På sitt beste har laget vært i stand 
til å slå de beste, mens de på sitt svakeste 
har tapt for de antatt svakeste. Det posi-
tive er at vi til tross for noen sure tap, 
har beholdt humøret og oppført oss 
eksemplarisk på banen, både overfor 
motspillere og dommere. Dommere 
må jeg kort kommentere. Jeg diskuterer 
aldri offside, om en ball er ute eller ikke 

og kjefter aldri på dommer‘n. Men, at 
dommer`n stikker av etter kamp uten at 
det går an å stille et par spørsmål synes 
jeg er feigt. De aller fleste dommere 
er gode og har alltid noen minutter til 
overs for en prat etter kamp. 

Årets sesong har vært utfordrende i 
forhold til korona viruset som stop-
pet oss. Vi startet opp i begynnelsen av 
januar med bra fremmøte og spilte 3 
NM kval. kamper. 12. mars var det brås-
topp, all aktivitet stoppet opp. Først 5. 
mai kunne vi så smått starte opp igjen 
med treninger uten å vite om det kom 
til å spilles kamper eller ikke. Fortsatt 
var fremmøte på treninger bra. Noen 
uker fri i sommerferien unte vi oss før 
det ble klart for en høstserie med or-
dentlige kamper. Kamper ble det i hele 
høst, helt til siste kamp i begynnelsen 
av november. Da tok koronaen oss ig-
jen og motstander kunne ikke stille lag. 
Punktum finale, så var sesongen over. 
Det føles rart. Ingen siste kamp, ingen 
avslutning, ingen premieutdeling, ingen 
kåring av beste spiller, toppscorer eller 
assistkonge. Jeg er lei meg for det, men 
jeg lover å gjøre alt for å ordne det, om 
enn litt forsinket.
Til slutt noen tall fra årets sesong. Vi har 
spilt 13 kamper, scoret 29 mål og slup-
pet inn 39. Vi har vært samlet 80 ganger 
til kamp/treninger. Vi har stabilt vært 18 
mann gjennom hele sesongen og snittet 
på fremmøte har vært tett på 14 mann. 
Det synes jeg er veldig bra. Veldig bra 
at dere også har stilt opp til dugnad på 

årets fotball skole
Takk for i år: Emanuel, Martin, Jaswant, 
Mos, Ender, Noa, Jakob, Sipan, Halvor, 
Hugo, Nafta, Håkon, Vesel, Altin, Mer-
hawi, Berkay, Erjok, Vara, Adriano og 
Bahwan.
Takk til foreldre som har stilt opp. Takk 
til Adrian og Sondre som alltid er til 
stede på Marienlyst.
Til slutt. Et krevende år på mange måter, 
tøft å stå alene med ansvaret for et lag, 
men jeg trives med dere og går på en ny 
sesong. Håper så mange som mulig blir 
med videre, om det blir som junior- eller 
senior-spillere.
      
TAKK FOR I ÅR.
Kai Henning Ulvestad
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A - laget
Ikke i år. Ikke en eneste gang:
- fikk vi kjeft av Lars Petter fordi vi spilte for avansert.
- måtte vi vente på Ateeq og Oddy under pausepraten fordi de 
hadde røykepause.
- fikk Brynjar sin debut
- nekta Bulie på bot for unødvendig gult kort.
- ombestemte Morten G seg for å spille for Skiold
- så vi Mats smøre varmesalve bøyende ned med rumpa mot 
gutta.
- ble Marius banens beste.
- reddet Noah oss fra et ydmykende tap.
- tapte Bjørklund en løpsduell.
- tok Espen et taktisk gult kort.
- slo Naeem en gjennombruddspasning.
- gikk Rocco på et sugende løp.
- gjorde Roar comeback.
- sa Kai at vi må skjerpe oss.
- gjorde Ali jobben.
- fikk Mikkel en smell.
- fikk Robin problemer med kneet.
- satt Kim-Jeppe ballen i mål.

- ble Adrian dratt av.
- juksa Habi på et defensivt løp
- taklet Ole-Anders for stygt.
- måtte vi lekse opp en junior.
Ikke en eneste gang. 

Det som kunne vært om vi var Tom Cruise, 
og ikke bare en kameratgjeng fra Strømsø. 

Takk for i år! 

Hilsen fra Jokke med Jernhard Vilje og Stålfast kropp.

Fotballstyret
Det har vært en meget spesiell sesong, 
har aldri tidligere opplevd at hele vårse-
songen for alle Skiold lag ble avlyst. Et-
ter en sentral vurdering av smittesituas-
jonen ble barne- og ungdomsfotballen 
sparket i gang 01.08 med strenge smit-
tevernstiltak. I den lange fotballpausen 
var det dessverre flere lag som mistet 
spillere, men 37 av de opprinnelige 40 la-
gene som var påmeldt serien før korona 
stilte lag i høstserien, noen noe redusert. 
Og for ett lag ble det ikke noen høstse-

song heller, det var A-laget som dess-
verre ikke fikk spille kamper hverken 
vår eller høst 2020, vi får håpe de igjen 
får spille i 2021.

Høstsesongen for barn og unge har som 
nevnt blitt gjennomført med mange 
restriksjoner. Og fotballstyret vil takke 
alle spillere, foreldre, lagledere og 
ansatte i klubben som har lagt ned en 
ekstrainnsats for å gjennomføre kamper 
og trening gjennom høsten, en spesiell 

takk til Adrian og Sondre som denne 
høsten har brukt kveldene på Marien-
lyst for å sikre at smitteverntiltakene har 
blitt fulgt opp. Til slutt en oppfordrer 
til de lagene som ønsker det om å holde 
fotballen i gang gjennom vinteren slik at 
det ikke blir en ny lang pause. Så håper 
vi på en normalisert sesong i 2021.  

På vegne av fotballstyret
Einar Vik Andersen

Representantskapet
Et år går mot sitt slutt, et vanskelig år 
for oss alle. For oss i Representantskapet 
har vi fått gjennomført de oppgaver vi 
har satt oss fore og gjøre, men med re-
dusert møtevirksomhet. Alt på grunn av 
dette piggete trollet, som har satt oss alle 
på bakken. 

Langt verre har det gått utover alle klub-
bens yngre medlemmer. Med begrens-
ninger for å drive med det de aller helst 
vil, å utøve sin idrett. 

I skrivende stund er nasjonen nærmest 
i lock down, noe som må gi en ytterst 
vanskelig oppstart til den kommende 
bandy-sesongen. Året må også ha vært 
en utfordring for styret og administras-
jonen, samt alle ledere på alle lag. Vi i 
Repskapet føler med dere alle.

Nå som vi nærmer oss overgangen til 
et nytt år og utfordringene som ligger 
der i 2021 må vi intenst ønske at verden 
vinner krigen mot trollet og at vi alle så 

snart som mulig kan komme tilbake til 
normalen.

Vi i Representantskapet ønsker alle 
medlemmer og ansatte en God Jul og et 
framgangsrikt Godt Nytt År!

Styret i Representantskapet
Arne Andersen , Oskar Johansen        
Tron Pettersen, leder



Skiold IFO
IFO året 2020 har blitt et spesielt år med 
tanke på Covid-19. Idretten og skolen 
har blitt satt på vent og den sosiale biten 
har blitt snurpet inn. Det har vært en 
utfordrende periode for barna og IFO, 
men det var godt å få beskjed at vi kunne 
starte opp igjen. Barna har vært inndelt i 
klasser hele denne perioden og det kom-
mer de fortsatt å være helt frem til denne 
pandemien er under kontroll. Dette har 
medført at klubben har måttet ha en ek-
stra i jobb på IFO i denne Covid-19 peri-
oden, krevende økonomisk for klubben, 
men vi håper dette bærer frukter over tid 
for alle parter. Vi følger skolens retning-
slinjer ikke idrettens. Jeg må skryte av 
barna. De har utrolig flinke til å tilpasse 
seg de nye reglene, hvem vi kan leke med, 
hvor vi kan være og god hygiene.

Hoveddelen av aktivitetene har foregått 
på Marienlyst Kunstgress og Drammen-
shallen. På vinteren har vi hatt en stor an-
del av barna på skøyter. På skøytebanen 
har fokuset vært, gleden med å gå på 
skøyter. Vår, sommer og høst har er det 
forskjellige regelleker, konkurranser, stik-

kball og fotball for å nevne noen av aktiv-
itetene vi gjør. 

I Drammenshallen har vi hatt forskjellige 
regelleker med et fokus på høy intensitet. 
Vi voksne har valgt et par aktiviteter og 
barna velger en aktivitet. Drammenshal-
len har vi fra klokken 1500-1600.

Stina Jørgensen har tryllet frem de le-
kreste rettene fra kjøkkenet på Skiold-
huset. Her blir det servert sunn og hjem-
melaget mat og noen dager i måneden er 
det «sunne» vafler til dessert. Før maten 
serveres har barna mulighet til å gjøre 
lekser eller ha bord aktiviteter. Her går 
det i brettspill, tegning, Lego og ballspill. 
I denne perioden er vi 4 stykker som 
jobber fast på IFO. Stina Jørgensen IFO 
assistent og matansvarlig, Adrian Temte 
(Trener og spiller veileder), Sondre Bulie 
(Sportslig leder) og John Martin Kind 
(leder for IFO). Sondre og Adrian har 
annen hver uke på IFO.   
 
I sommer og høst ferien har vi hatt mange 
fine turer i nærområdet, lekeplassen på 

Bragernes, skateparken, sykkeltur rundt 
Drammenselva, turer til Bikkjestykket, 
Skiold hytta og Blekktjernen.

Vi gleder oss til fortsettelsen 
Hilsen fra alle oss på IFO

Stina, Sondre, Adrian og John Martin 
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Bandy
Trollsk stemning på isen når tåka kom-
mer, liv og røre når Skiold fylle isflata 
på Marienlyst.

Forrige bandysesong rakk akkurat å bli 
spilt ferdig for Skiold sin del før korona 
nedstengningen startet. Bandystyret 
hadde under hele nedstengningen kon-
takt pr. digitale medier og planleggin-
gen av ny sesong har foregått nærmest 
som vanlig men med en stor dose mer 
usikkerhet rundt hva som kommer til 
å bli mulig å gjennomføre. Bandystyret 
har hatt god støtte fra klubbens admin-
istrasjon rundt oppgavene for å legge 
trygge planer for lagene.

Sommeren ble litt tøff for bandyfolket. 
Det ble i august klart at Marienlystcup 
ikke kunne gjennomføres grunnet gjel-
dende smittevernsregler. Flere Skiold 
spillere fikk også sin deltagelse i sven-
ske bandyskoler avlyst pga. reiseforbud.  
Skiold 2008 skulle vært med i Sarps-
borg bandycup i september men også 
denne ble avlyst. På toppen av det hele 
kom beskjed om at isen på Marienlyst 
blir forsinket på grunn av reperasjoner 
og vedlikehold. Heldigvis er samarbei-

det i Drammens bandyen meget godt 
og DBK stiller med gode treningstider 
for Skioldlagene frem til isen ligger på 
Marienlyst. Stor takk til våre venner på 
Øren.

Flere av Skiold sine bandylag var al-
lerede godt i gang i september med 
istrening i Kongsberghallen og in-
nendørstreninger i Brandengen hallen.  
I skrivende stund er isen klar på Kon-
nerud og mange Skioldgutter og jenter 
er der og lufter skøytene. Øren følger 
etter ca. en uke etter og lagene gleder 
seg til ny sesong. Skiold stiller lag i alle 
klasser og 2 lag i flere av de yngre klass-
ene noe som er meget gledelig. Vi har 
hatt et jentelag ledet av Eivind Evensen. 
Disse vil samarbeide med jentelaget til 
DBK til vinteren.

Et av våre store flaggskip, bandysko-
len vil bli forsinket på is i år med en 
planlagt oppstart på Marienlyst i jan-
uar. Vi gleder oss til å se alle de glade 
barnene på bandyskolen igjen. Også 
i år vil bandyskolen ledes av Preben 
Nilsen, en av bandy Norges aller beste 
trenere men vi vil kjøre bandyskolen 

på lørdager på speilblank Marienlyst 
is.

Bandystyret sesongen 2020/2021 består 
av Ingerid Møller, Preben Nilsen, Fre-
drik Bekken og Kjetil Raaen. Styret 
ønsker å takke Gitte Wallem, som i år 
gir seg pga jobb, for fantastisk innsats 
over flere år. Styret avholder mån-
edlige møter sammen med sportslig 
leder Sondre Bulie. Før sesong blir det 
avholdt møte med ledere og trenere for 
å legge planer for årets sesong og sikre 
at smittevernsreglene blir overholdt.  
Skiold bandy har vært godt represen-
tert på alle møter i Buskerud Ban-
dykrets og har særlig fokus på rekruter-
ing og samarbeid. Skiold er også med 
i bandy/ishallprosjektet sammen med 
alle de andre bandyklubbene i kretsen.
Bandystyret ønsker å takke alle trenere, 
lagledere, slipere og ivrige foreldre som 
stiller opp og bidrar til det flotte band-
ymiljøet vi har i Skiold. Vi krysser fin-
grene for at vi kan få til en cup på nyåret 
om en i et mindre format enn vi er vant 
til.

Vi sees på byens fineste isflate i vinter.



Skioldhytta
Vinterhalvåret gikk som normalt, vak-
tene fungerte, men det var lite snø og 
dermed moderat omsetting. Skioldhytta 
var godt utleid fram mot sommerferien, 
vaffeldamene var på plass og vaffelrøra 
stod klar til alle hyttevaktene. 12. mars 
stoppet Norge og Skiolds lokaler ble 
stengt. Våren 2020 ble spesiell, ingen ak-
tivitet, skoler, barnehager og ikke minst 
all aktivitet for alle Skiolds lag ble ned-
stengt, total “lockdown”. Dette medførte 
tapte inntekter for hytta.

En godt innarbeidet dugnadsgjeng gjen-
nomførte malerjobben på hytta og skju-
let. Våre damer hadde rundvask  og hytta 
var i flott stand både utvendig og innv-
endig. Området har blitt klipt og noen 
småreperasjoner av bord samt at vi fikk 
et nytt bord laget av Sørvangen.

Onsdagsgjengen hadde avslutning på 
hytta 24.6, servering og bespisning ute i 
det fri i et strålende vær.

Høsten kom og hyttestyret gjenåpnet 
hytta under strenge smittetiltak, hytta var 
oppe kun noen få søndager før det kom 
nye restriksjoner fra Drammen Kom-
mune og vi valgte å stenge ned 2.11.
Badstua ble fiffet opp med maling på 
høsten og vinterveden ble stablet inn. 
Et lass med søppel, ødelagte bord og div 
gamle materialer ble kjørt på Mile, Ski-
olds henger er nå plassert oppe ved bad-
stua. Hyttestyret ønsker seg en ny komfyr 
på hytta og er i dialog med Tron Pettersen 
om denne saken.

Hyttestyret er usikker på når vi kan 
gjenåpne hytta, men det blir tidligst neste 

år når landet får kontroll på viruset som 
preger hele samfunnet.

Til slutt må det nevnes at hele uteområ-
det har vært mye brukt i hele sommer, 
alle dager i uka, men dette har ikke gitt 
noen inntekter til hytta, men til glede for 
alle turgåere som skryter av hytta og dens 
beliggenhet.

Siste rapport fra hytta er at badebrygga 
skal rehabiliteres, byggeleder er Rune 
Jahnsen og Tron Pettersen sponser nye 
materialer.

Hyttestyret
Edith Fossebrekke        Kristin Winssnes      
Oddvar Danielsen
 

Hans Furulund beiser badstua.Arild Berg maler vindu på badstua. Erik Jensen og Egil Halvorsen i full 
ktivitet
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Onsdagstreffet
Året 2020 gikk mot et av de beste for on-
sdagsgjengen med møter og quiz samt 
de tradisjonelle nystekte vaflene. Antallet 
medlemmer oversteg 40 og alt så bra ut. 
Arkivkomiteen under ledelse av Dagfin 
ryddet i kjelleren og alt verneverdig ma-
teriale ble arkivert i nedlåst brannskapet, 
det øvrige ble makulert.

Stein Erik Brække hadde invitert oss på 
bedriftsbesøk og “svensketuren” bestilt, 
15 mann var påmeldt men kun 7 mann 
reiste, datoen var 11.mars. Dagen etter 
stengte Norge og onsdagsgjengen gikk i 
dvale fram til 24. juni. Denne dagen avs-
luttet vi vårsesongen i strålende vær på 
Skioldhytta med uteservering av pølser, 
lettøl og kaffe til slutt.

En begrenset oppstart i september med 
strenge smitteverntiltak maks 20 på ons-
dagene. Så  økte smitten over hele landet 

og spesielt i Drammen. Skiolds lokaler 
stengte og alle planlagte arrangementer 
i regi onsdagsgjengen ble avlyst noe som 
betyr at vårt tradisjonelle julebord ikke 
blir gjennomført i år. Skiold har i løpet 
av året mistet Børre Ivar Lie, også to av 
våre aktive medlemmer i onsdagsgjen-
gen Øivind Nystøl og Knut Jul Andersen 
døde dette året.

Vi håper på et godt nytt år 2021, at den 
etterlengtende medisinen blir tilgjengelig 
slik at Skiold igjen kan starte opp alle sine 
aktiviteter.

På vegne av styret og turkomiteen i On-
sdagsgjengen, Oddvar Danielsen Bilde fra venstre Pelle Ohrberg, Erik 

Winnes, Arne Thorshaug, Sverre Erling 
Nilsen, Arne Andersen, Dagfin Hansen, 
Jonn Johansen, Alf Jørgen Larsen, ved enden 
av bordet skimtes Egil Halvorsen og nærm-
est Arild Berg og Bjørn Løkslid.

Bok komiteen 2000-2020
Skiolds Representantskap ga komiteen et 
oppdrag om å få utgitt Skiold siste 20 år i 
bokform. Vi har nå avsluttet vårt prosjekt 
og heftet som er i A4 format på ca. 80 sid-
er, SKIOLD I 110 går til trykking i uke 47. 
Vi begynte 26. mars 2019 med ett møte 
i måneden. Høsten 2019 ble det et møte 
i uka, bare avbrutt av jul, påske og som-
merferie. I mars 2020 ble Skioldslokaler 
stengt, vi fikk låne lokaler av Brække 
Eiendom og nå avslutningsvis har vi be-
nyttet oss av stua til Torgeir Lind, hvor vi 
i dag 10. november legger siste hånd på 
verket

Komiteen har bestått av Geir T Guttorm-
sen, Terje Borgersen, Per Grensbråthen, 
Oddvar Danielsen fra Rep. skapet. Tor-
geir Lind tiltrådte komiteen underveis 
og tilførte oss nødvendig kompetanse på 
den datatekniske siden samtidig god på 
korrektur og skrivelyst.

Boka tar for seg vesentlige deler av Ski-
olds utvikling, små og store øyeblikk de 
siste 20 åra og blir en fortsettelse av på å 
ivareta Skiolds historie.

Det du ikke finner i boka er alle de som 
har representert Skiold i forskjellige sam-
menhenger som f. eks. fotballkrets, ban-
dykrets og andre fora. Vi vil i etterkant 
prøve å legge inn disse digitalt på Skiolds 
nettsider.

Boka blir utgitt med støtte fra Børre Ivar 
Lie`s Minnefond og vi håper mange vil 
kjøpe boka slik at vi ikke belaster Skiolds 
økonomi i disse dager.

På vegne av komiteen
Oddvar Danielsen



SAMMEN STØTTER 
VI SKIOLD
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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

Takk til alle sponsorer i 2020
Skiold vil takke alle samarbeidspartnere og sponsorer for 
bidrag i 2020.

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 Eiendom
• Bowling 1 Drammen
• Drammen Hvitevarer 
• Kiwi XL Strømsø Senter
• Utleiesenteret
• Kamille Blomster
• Thorshov Sport Drammen
• Spar Kristensen
• Bakken Motor
• Cirkle K Strømsø
• Kiwi Strømsø
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Takk!

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

oest.no


