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'\ 5. årg. - Nr. 1. Drammen, juni 19i5. Utk. 4: ganger årlig. 

Den 3. Juni 1945 - hvorfra dette bilde er hentet - vil for evig stå som en minnedag for 
alle som dyrker sport innen vår by. All idrettsungdom som gjennom krigens lange år ikke har 
villet drive idrett under nazistyret samlet seg under sine respektive klubbers merker og gjennom 
byens gater, marsjerte de til Marienlyst. · · · 

Det var kjekk og staut ungdom i et antall av ca. 2 tusen som viste at de er klare til åta 
arveJt' opp ~iter våre mange lysende navn i byens idretts rustone. 

Selv opi det i år grunnet tekniske vanskeligheter ikke vil kunne bli drevet idrett i så , 
stor utstrekning som før krigen, er det ingen fare for rekruteringen. 

· Vi øns'1f« 31,drettens utøvere: vel møtt igjen. 
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2 SKIOLD-AVISEN 

I' Flere kjente ansikter fra tid 
ligere har lagt fotball-støvlene 

- på hylda, - derfor blir det in- 
gen lett oppgave for oppman 
nen. 

Vi håper alle som skal trekke 
i den røde trøya - det være seg 
hvilken som helst lag - går inn 

.. for k 1 u b b e n med samme glød I 
I og gode kameratskap som altid 
, har hersket innen våre rekker, 
slik at vårt motto: 

«jernfast vilje, stålfast kropp» 
5 lange, mørke år er tilbake-, må stå som et lysende og man 

lagt siden vi sist sendte ut Skiold ende eksempel. 
avisen. 

Grunnen vet vi alle. 
Det å drive aktiv idrett under 

nazityraniet var ikke en Norsk 
idrettsgutt verdig, - og viste det 
seg også at det var bare en liten 
brøk som forsøkte å holde spor 
ten igang. Et forsøk som var 
dØdfØdt fra begynnelsen av. 
I dag skal vi ikke se tilbake 

på de år som er forspilt. Vi skal 
se framover. Vi vil og skal vise 
at krigen tross alt ikke har greid 
og knekke idrettsungdommen 
og deres organisasjoner. 

I løpet av et års tid vil nok 
norsk idrett igjen kunne hevde 
seg like ærefullt som før. 
I\!\ge_..f:ysi~k --øg psy:{tjs]f__]letyr 

idretten ~~ meg~ ··- ~t stat~µ g~ 
andre qtfen,tlige m:vn~ig!1titer i 
samarbetd med idrettens )1tø,v~re 
nå må sette alt inn på at idretts 
arbeidet snarest må komme på 
høyde igjen. - 

Mange store oppgaver ligger å 
venter på løsning. 

Marienlyst grus- og gressdek 
ke må legges om på nytt, så ned 
slitt og Ødelagt er det blitt i ok 
uupasjonstiden og tribuner må 
bygges, gjærder etter-sees etc. 
etc. 
Idrettskomiteen er oppmerk 

som på forholdet og arbeide vil 
med sikkerhet bli satt igang når 
det fornødne materiell kan skaf 
fes. 
Kamper vil det nok ikke bli 

noe mangel på, og heller ikke på 
publikum. Det som kanskje blir 
det vanskeligste er å få stablet 
et godt A-hold på benene. 

RED. 

4DREllllER: 
Formann: 

Alf Jansen, Vestfoldveien 27. 
T,elefon 1869. 

Visefo-rmann: 
Arvid Pettersen, Spinnerigt. 5. 

Sekretær: 
Olav Brænne, Marienlystgt. 28. 

Kasserer: 
Johnny Ulleberg, Schw.artzgt. 30. 

,Fotballopp:rnatll¾ A-laget: 
Sverr,e Nils,en1 Bmtthestramv. 10. 

Opptnann, B-lagei: Bandy og fotl>all: 
Bjørn Ounqersen, ø-. Eik@fV· 64. 

F~it-MJ~pp:manll, ()-laget: 
Gudmund ffæhre, C~lfflelens 
gt, 37, . 

Bandyoppmann, .\-laget: 
Torbjørn Gulbrandsen, Ørengt.7. 

Skioppmann: 
Sverre Jansen, 3dje Strøm Ter 
rasse 2. 

Jqnfodede.r: 
Alf Paulsen, Danvikgt. 14. 

Formann ,i fotl>~J~tsen: 
Charles Btahl. Telefon 45QO. 

Opp~nn i Fotballkretsen: 
Sam. Alsa:ker-Nøstdahl. T~f. 1515. 

Marienlyst idrettsanlegg. 
Tel-efon 4368. 

t 
fAl'f FOR 
NORGE 

Blant de mange som er falt 
i kampen i disse 5 for Norge så 
tunge år, er også vår klubbka 
merat Kaare Pedersen. 
Kaare var i fra Skien og kom 

til Jernbaneverkstedet i Dram 
men som læregutt og meldte seg 
inn i Skiold hvor han spilte no 
en kamper på C-laget. 
Det var en eventyrlysten gutt. 

Kaare. Han meldte seg til Finn 
land 1940, men da krigen kom 
hit ble det ikke noe reise med 
ham. Han dro isteden med en 
gang ut her, men da han ikke 
hadde eksert ble han sendt hjem 
igjen. 
Uqger hirdo:pptøyene her i 

byen Jll40 bl~ K,:~are ar-restert på 
grunn av at han slø 31e4 eg, hird. 
Han ~om ut ov~r nyttår mot 
melJ~pJikt, og påsken 41 benyt 
net han anledningen til å stikke 
over til Sverige. 

Fm, Sverige gikk turen gjen 
nom Finnland, Russland, Tyr 
kia, Afrika og fram til Kanada r 
hvor han ble utdannet til radio 
telegri:i,fist og s~ytter i flyvåp 
net, 
Under innvasjonskampepe i 

FraJl~rike i juni 44 ble flyet som 
han var ombord i skutt ned og 
alle omkom. 

Vi senker Skiolds banner for 
Kaare og lyser fred over hans 

NAVNFORANDRING. I minne. 
Bjarne, Einar og' Egil Olsen har for-1 
an-dr-et etternavnet sitt til U l s b Ø l . Alfred Lagesen 

ET FAKTUM P. Th. Thorkildsen Sfdøld--gutte1t! 
Til god sport kreves godt De {år: mest for: pengene 

Gullsmedforretning utstyr. Kjøp sportsutstyret i når: De går: til 
STØ A'S Nyb,ens Kiell og Kolonial. Tollbugt. 6. · Telefon 2424. SPORT~FORRETNING Telefon 4053. 

KONNERUDGATEN 



SKIOLD-AVISEN 3 

S kiold-avisen,. når kommer 
den, er et spørsmål som er 
rettet meg mange ganger i 
det siste. Her er den og nå 1· 

er det vår tur til å spørre: 
Du hadde ventet den bedre, 
ikke sant. Men har du selv I 
gjort noe for å skaffe I 
stoff ? ? ? 

li ontingenten må være betalt D. før du får avisen. Skulle det 
altså hende at du ikke har 
fått den så er det grunnen. 
Skyldig mann er betrodd 
hetter det, men i dette til 
felde ser vi helst du har or 
den i sakene. 

I nteressen til å få istand et 1· 

old boyslag er stor og etter 
'. forlydende er det krefter in- ' 

nen klubben som akter å få 
satt igang eri serie ut på 
høsten. At det blir mange 
kjente med er ikke tvil og 
konkurransen blir sikkert 
stor 

8 ppmannen i kretsen, Sam 
Alsaker-Nøstdahl opplyser 
til oss at det vil bli satt 
igang kretsmesterskap i så- 
vel A. som B. klassen, samt 
for juniorlagene. Og han 
uttaler videre ønske om at 
mange Skioldgutter bør ta 
dommergraden. 

Langs ruten hvor opptoget 
gikk den 3. juni var det 
svært mange som tok foto 
grafi av Skioldguttene som 
gjorde om vi selv skal si det, 
et flott inntrykk i sine vakre 
drakter og vi . tør herved be 
de som tok bilder, sende et 
til oss. 

D et høres stadig klager over mangel av .totballstøvler. 
Skulle det være noen som 
har lagt opp som har et par 
liggende ville de gjøre gut 
tene en stor tjeneste ved å 
la dem få dem. Nedbrettere 
og bukser mottas også med 
takk. 

Så du noen gang 
vakrere land, 
når bjØr1ka spretter 
om våren .. 
Så du noensteds 
blåere vann, 
en solskinns 
sommerdags morgen? 

Så du et folk 
mere værbitt og rakt, 
når stormen 
imot dem pisket - 
så du et folk 
mere mykt og fipakt, 
når skogsus 
omkring dem visket. 

Så du vår ungdom 
når budstikken går 
og den ikke 
sin frihet fikk borge. 
Nå atter du se 
skal ungdommen vår. - 
brutt er nå 
stengsler og sorge. 
Vi frihet har fått, 
det framover går 
i vårt skjønne 
og elskede Norge. 

:.::. ·- •• - 

/I. dskillig·e·. idr,e. ttsgutter er det [I å se om dagen som er med 
i hjemmefronten og ikke så 
få har vi kj€nt igjen i Norsk 
pottttunirorm fra·· Sverige. 
Det er gutter fra alle byens 
klubber. Idrettsfronten har 
også her gjort' sin plikt. 

"

i håper alie selvsagt at klub 
ben går en god sesong i mø 
te både sportslig og økono 
misk. Det er. ingen som er i 
tvil om at det er en vanske 
lig oppgave å være opp 
mann, men følger Sverre 
Nilsen de linjer som .er opp 
satt, går det nok. 

I kke mindre vanskelig blir 
det for Bjørn som steller 
med B-laget. Tenk bare. på 
alle de juniorer som er blitt 
for gamle under krigen. De 
er nok hipne på å trekke i 
trøya igjen, så det blir vel 
treningen som avgjør om de 
blir satt opp. 

S verre Brant har fra dette 
. nummer overtatt stillingen 
som forretningsfører og jeg 
ønsker ham vel møtt. Det 
er ingen lett jobb du har 
tatt på deg, Sverre, men 
kjenner jeg deg rett så er du 
mann for din hatt. Lykke 
til. 

E n takk vil jeg rette til Er ling Thommese:q for den 
iver og arbeidsglede han har 
lagt for dagen i den tia han 
har virket som forretnings 
fører for avisen. Av egen 
fri vilje har han sluttet, men 
jeg håper du tar et tak når 
det trengs. 

11 'år du er misfornøyd med ett 111 eller annet, så la Skiold 
a visen fortelle det for deg. 
Det er godt å få luft: - men 
spar heller ikke på bloms 
tene, om du syns det er noen 
som har fortjent det - selv 
om de fremdeles er i live. 

I STIL OG KVALITET 
Vårt gamle_ slagord skal 
snart bli 11irkelighet igjen. 

VEL MØTT IGJEN ! 
Ø. Storgt. 9 «har snill el» 

,..._ 
\ 
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Geaerallorsanallagea 
den første etter freden :ble holdt tors, sen, juniorleder, .Sverre Jansen, ski 
dag 31. mai i Ungdomsforeningens oppmann og iBjØrn Berling fra rep 
lokale under ledelse av formannen resentantesapet. 
Alf Jan~n som åpnet med ,å ønske Klubbens materiell under krigen 
medlemmene vel møtt igjen og tak- er i god behold med unntagelse av 
ket guttene for den sikre og flotte at det har vært ubudne gjester på 
holdning de hadde vist under kri- ,Skiold:hytta, hvor endel spisestell og 
gens åk og for de har holdt seg vekk endel kjeler er rorsvunnet. 
fra :a:kmv idrett under naziledelsen. Klubben har pr. -i dag iflg. status 
Mange av dere Skioldgutter, sa ta- en formue på kr. l!l.889.82. 
leren · videre, har jo drevet trening På styre- og representantsk:apsmø 
på andre fronter, !både hjemme og te ble 6 medlemmer enstemmig eks 
atenfor landets grenser. Idrettsfron- kludert, for alltid. 
ten har ingen æunnet rokke og nå Endel nye medlemmer var tilstede 
da, vi atter er fri og kan ta fatt, vil I og disse ble ønsket velkommen til 
vi fortsatt utad vise at Norge er en klubben av formannen. Kaare Pe 
Idrettsnasjon med. kultur. Vi har så dersen som er falt under krigen ble 
mange ganger før på generaltorsam- minnet med et minutts stillhet. 
ling,ene vært stolte når vi f. eks. har v AL G : 
tatt Norgesmesterskapet i bandy - Neste post på dagsorden var valg 
Eller . da Juniorlaget ~i fo_tball bl~ og dette gikk hurtig og greit i det det 
Østla~dsmestre. Og na~ v1 syntes v1 I ble gjenvalg, på et par unntagelser 
kom litt lengere opp 1 rundene en nær over hele linjen. 
vanlig, da har vi alle følt at ,vi har R~visorer: Rolf A1borg og Th. 
gjort en seterrlk ,~edrift. Ja, det er så '11horkildsen. 
men den aller største seier er den 
vi i disse dager har vunnet over na 
zistyret, som i disse 5 år med vold og 
terror har forsøkkt å nazifisere den 
Norske idrettsungdom. Når vi atter 
etter dtsse lange år' igjen skal ta fatt 
på idretta.r,beidet vårt som frie· men 
ne.rurer, hvor vi kan :handle fritt ·bå 
de I tale og skrift,' hilser styret dere 
aue sammen vell møtt igjen for å 
reise idretten oppover og framover 
til gagn for Norges idrettsungdom 
og vårt kjære fedreland, Måtte det 
god'} og frie forho1d og kameratskap 
som altdd har hersæet innen rekkene 
i Skiold følge· kliubben i de kommen 
de år og hermed erklærer jeg gene 
ralforsamlingen for satt. 
Formannens varme og følte tale 

høstet stormende lbifa:ll. 
Refr. fra forrige generalforsam 

ling ble så oppiest og godkjent uten 
,bemerkning. 
Fra styrets beretning hitsettes: 

Styrets sammensetning i de siste år 
har vært: Alf J,ansen, formann, Ar 
vid Pettersen, vtserorm., Arvid Niel 
sen, kasserer, Olav Brænne, Sekr., 
Sverre Nil.sen, fotballoppmann, Leif 
Eriksen, bandyoppmann, Alf Paul- 

Nu har jeg åpnet iqien. 
Velkommen tilbake. 

Torvet 1 a 

I stedenfor Leif Eriksen, som av 
private grunner hadde meldt seg ut, 
ble Thorbjørn Gulbrandsen valt 
med aklamasjon. 
Carl Oarlsen ble innvalt i repre 

sentantskapet. C. J. Stabl. Olaf Jo 
hansen. Bjarne Halvorsen. Ernst 
Darsen. Georg N!ielsen. Otto Berglie .. 
Bjarne Ulsbøl. Th. Thorkil<dsen og 
Bjørn Berling ble gjenvalt i samme. 
Bjørn Gunderst';:1, ble gjenvalt som 

oppmann både i fotball og bandy. 
'Som C oppmann virker Gudmund 

Hæhre, og som juniorkomite sam 
men med juniorlederen Alf Paulsen, 
Johnny Simensen og Finn Bolstad. 
Materialforvalter: Birger Johan- 

·9n. 
Hyttekomite: Charles· Stabl, Olaf 

Jc•hansen, Alf Jansen, Johs. Sørensen 
Bj. Halvorsen og Th. Thorkildsen. 
Ski:komite: Sverre Jansen, formann 

Birger Eckholdt, Kjell Sjuve, Øivind 
Hansen og Oddmund Tofteng. 
Skiold-avisen: Redaktør Alf Paul 

sen, Forretningsfører Erling Thom- 
mesen, 

'Da vår kasserer Arvid Nielsen ikke 
kunne fungere lenger grunnet sin 
stilling som befal i polititroppene fra 
Sverige ble Jonhy Ulleberg foreslått 
og enstemmig innsatt i vervet. 
Under eventuelt ble det fra et av 

medlemmene foreslått en innsamling 
og denne ble omgående satt lgang og 
den innbrakte den pene sum av kr. 
445.87, vilken må si var meget flott 
resultat av de ca. 100 medlemmene 
som var tilstede. 

Vi peker på: 
Jeg hadde, sant å si, håpet at 

denne rubrikk ikke hadde blitt 
aktuell foreløbig, da vi nå igjen 
har fått anledning til å drive 
sport, men det er kommet for 
dagen flere tilfeller av' overlø 
ping, - og dette mener jeg bør 
pekes på. 
Tilfellene jeg sikter til skriver 

seg fra våre juniors. 
At en gutt vil skifte klubb er 

ikke noe å si på, men når en an 
nen juniorleder, i følge guttens 
egne utsagn, hjelper med og 
skaffe fotballstøvler bare han vil 
gå over og spille i håpets farve 
isteden for rødt, må dette kalles 
lite sportslig. 

At slike tilbud er fristene er 
menneskelig, men en medalje 
har alltid 2 sider. Vi bar noe som 
heter overgangsbestemmelser og 
når det i år skal spilles kretsmes 
terskap kan ikke vedkommende 
gutt være med. At det ikke er så 
lite av en.skuffelse for ham har 
jeg sett fterebeyis på. 

. Et annet tilfelle kan også på- 
tales. · , 

«Medlemmer som etter den 
21/11-1940 går inn i en ny 
klubb, må snarest ordne sitt for 
hold til sin gamle klubb» heter 
det. 

Dette er ikke blitt gjort av en 
annen overløper, i det han spil 
ler på overnevnte juniorhold 
skjønt han ennå ikke har sent 
utmeldelse til oss og står således 
i kartoteket i Skiold. . 

Vi som steller med de yngste 
har et meget stort ansvar. Gut 
tene må forstå at reglementer 
er viktig å overholde og på den 
annen side har de krav på å bli 
behandlet realt. 

Jr.lederen 

Øitind Juni Dansen 
ENTREPRENØR 
TØMMERMESTER 

ø 
TeJefon 

! r 
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35 ÅRS JUBILEUM I V.I PRESENTERER: 

Etter fem lange krigsår und 1 nazistyrets åk hvor vi med hu~~ f:1?-·A ki915 ble ~ubbens første 
dre prosent oppslutnin la 1 - assen og 1 de første kam 
alt idrettsar,beide kom sK end~~! he~ hen~edet den o~pmerksom 
freden og friheten som en kjær- fr:: Bf :i~Ji~ ~å; 1:17 \ nå 
kommen presang til oss i Jubile- skapet.. I re mes er- 
umsåret. Det kan være på sin plass å skrive litt om Skiold fra I 1~19 anskaffet klubben seg 
starten i 1910, som i første rek- den kjente svenske landslagspil 
ke er tiltenkt den yngre gene- ler Ha~ry Magnuson som trener, 

7
asjon hos oss:, Men det må bli s?m virket. hele sesongen. Dette 

1 korte trekk da plassen i avisa ~iltak ga rike frukter da Skiold 
er begrenset. Det var den 7. juni 

1 1920 var det f~rste lag som 
1910 at Skiold ble stiftet undet 81? d~t berømmehge Brann-lag 
navn av Bragerøens Idtrettsfo- pa hJe~mebane. At treneren 
rening på en tomt på Bragerøen hadde sin betydning vidner om 
som kaltes Garvertomta. Oscar klubbens glansperiode i årene 
Simensen vårt æresmedlem var l921-22-23 hvor vi tok vårt 
en av stifterne og klubbens tørs- første mesterskap i A-klassen i 

, - te formann. Det var en beskjeden 19~3. Dette er bare en lite tver 
start ved stiftelsen med 28 med- smtt fra de gamle dager. l~mmer, og treningen foregikk . Skal vi nevne noe i den senere Har mangen gang tenkt at 
pa den såkalte Garvertomta, som tid ha~ JO b~ndyen vært en gren klubbens yngre medlemmer er 
var 40 meter lang, ja det var hvor v1 alltid har ydet det aller helt eller delvis ukjent med De 
d_en gangen sagflisa ble brukt beste med en masse mesterskap eldres innsats i Skiolds aktive 
til oppmerkning av banen. Klub- 1 alle klasser og ikke å forglem- og administrative idrettsliv. Vi 
ben var også den gang kjent un- me Norgesmesterskapet i 1939. vil derfor under denne spalte 
der navnet «Margarinkassa> i Fotballen i de siste år kjenner med utdrag fra kartoteket opp'. 
det de første drakter var hvite ,n så godt men juniorlaget med rette et «personalia• som~ hå 
gensere med et rødt bånd rundt sine mesterskap i 1935- 1938 - per vil bli til hygge og avsporing 
livet som ga tilnavnet. 1939 og Østlandsmesterskapet I for alle klu-ns medlemmei: 

Den første fotball ble kjøpt, 1939 og erobringen-av Thiede-\ festne samfølelsen til gagn fo~ 
brukt og no_ medtatt for 4.- kr. manns flotte vandrepokal i 1938 den enkelte og for Skiold i sin 
Sp11lematenell var det ikke stort bør nevnes. Det som har sær- helhet, og hermed åpner vi for 
og velge mellom i det klubben preget Skiold gjennom årene er Personalia i dag Formannen 
så å si ikke hadde mere enn 11 jevnheten. Reisningen av Skiold- 
spillere og 1 reserve. I 1911 ble hytta ved steglevannet på Kon- ALF JANSEN 
klubben opptatt som medlem nerud er et bevis på hvad kame- i Vestfold Fotballkrets av Nor- ratskapet og offerviljen som all- Alf Jansen er !Ødt 11 mars 
ges Fotballforbund, deltok i 1912 tid har stått i høysetet kan føre 

18
96, innmeldt I Skiold 1913 . 

.._ i B-klassen og tok sitt første til, fra en beskjeden start med Sptlte fotball på B-laget 191~ 
mesterskap samme år. Fra 1913 kr. 500.- ble det bestemt at 

1915
· Kretsmester kl. B. 1915. 

skulle klubben spilt i A-klassen. Skioldhytta skulle reises, og hØS- A-lagsptller 
1 

1916---1917-1918 
men ledelsen foretrakk og spille ten 1935 sto hytta fullt ferdig. 

1919
-1920. i B-klassen da klubben var for Det arbeid som medlemmene På det administrative område: 

ung til å delta i A-klassen. I år- nedla under byggingen var be- Oppmann for A-laget i fotball i 
et 1914 gikk J',agerøens Idretts- undringsverdig. Skioldhytta rep- l9

3
0-l931. VISe!ormann 1933- 

forening og Djerv sammen og resenterer i dag en verdi av kr. 
34

· Første halvår 1935 og 1936, 
Oannet navnet Bkiold». Djerv 15.000.00 lavt regnet og vi har Formann 2. halvår 1935--1939 
var ikke tilsluttet noe forbund 1 alt ca. 12 mål eiendom med l940--194l-1942, og gjenvalt i 
men var en klubb av gutter som skog og skibakke og et ønskested år 

1945
- Av andre tillitsværv har 

var fra Konggata og strøket for alle både aktive og passive. ~f Jansen . sittet som kasserer 
deromkring og det var disse Noe større arrangemaiig av 35 i _basarkamlteen i 7 år. Forret 
gutter som dannet Skiolds stam- års [ubileumet lot seg ikke nmgsfører for Skloldhytta i 4 
me på laget. Dette år spilte klub- g_1ennomføre i år på grunn av , år og dessuten valt som repre 
ben seg opp i A-klassen ved å be- tidene, men til høsten blir det I sentantskaps~edlem 1 1938. Av 
seire Mjøndalens Idrettsforening nok bedr~ o~ da håper vi å arran- utmerkelser ttldel~ . f ortjene~te- 
1 finalen om B-mesterskapet med gere en Jubileumsfest. Fotballen ~";'ket i 1930 og gullmedaljen 
2-;-0 i Mjøndalen. I kvalifika- er_i full sving, laget har allerede · -

5
· · . . sjonskampen mot dårligste A- spilt endel privatkamper det har . v, takker deg Alf Jansen for 

klubb Drammens Idrettsforen- vært mye godt å se, men og og- :;msat
sen, og vet at klubben un 

mg vant vi _7---0 og Drammens så noe ondt, men etter 5 års fra- er dm ledelse er 1 tryg~ hen 
Idrettsforerung spillere gikk av vær tax det sin tid, men jeg har de\og håper Sklold ennu 1 man 
banen etterhvert i 2 omgang så troen på dere gutter og til dere I g~ r ~ f~ dra nytte _av. dine 
(iQplmeren måtte blåse av ka - I a mmtstrattve erfarmger. " m Forts. side 6. p « ams 
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Idrettsgutter, klubbkamerater. 
Norge er fritt; Vi kan atter uhindret drive vår kjære sport 

i fred; Nå er det om å gjøre å gå fullt og helt inn for de sports 
lige resultater da det nå må drives hardere og mer målbevisst 
enn noensinne. Vi må ha for oss at hele 5 års idrettsarbeid er 
gått tapt, og som nå må tas igjen. Enkelte har delvis trenet 
og holdt seg så noenlunde i form i disse år, men stort sett har 
vel de fleste ligget i dødvanne. Skal derfor vår klubb fortsatt 
kunne hevde sitt renomme, må det tas et krafttak fra samtlige 
klubbens medlemmer. Såvel eldre som yngre av våre sports 
utøvere er velkommen på våre treningskvelder. Derved oppnår 
vi bredden, som igjen skaper konkurransen for å komme med 
på de respektive lag. Det er vel så at det for manges vedkom 
mende er vanskelig med støvler, men dette må ikke avholde de 
enkelte fra å trene, da det arbeides med materiell fra Sverige. 
Dette håper vi vil la seg ordne i nærmeste framtid. Så møt fram 
med det materiell de har, for opparbeidelse av kondisjonen. Som 
de vet avhenger alt av kondisjon. Uten den hjelper ikke alle 
andre ferdigheter. Hver især vil få større glede av sporten, sam 
tidig som våre lag kan hevde seg blant de aller beste klubber. 
Så håper jeg hver især går inn for vår klubb med hele sin energi, 
og de skal se, gutter, at resultatene ikke uteblir. 

S v e r r e N i l s e n. 
F1otballopmann. 

Lagspsykoloti. 
Under et treningskursus i fotball 

som jeg deltok i for 10 år siden i 
Oslo, og hvor vi trenet hver formid 
dag og hadde teori hver ettermid 
dag i 8 dager om alt som angikk fot 
ball, var det en svenske som bl. a. 
holdt et· fo;i,edrag om lag,psykologi. 
Av de 20-30 foredrag vi hørte, var 
dette et av de mest interessante. 
Først skal jeg fortene litt om han 

som holdt foredraget; det var en 
autoritet på fotballens område og 
absolutt den mann jeg har hatt mest 
utbytte av å høre på fortelle om fot 
ball, både når det angikk teori og 
praksis. Han hadde spilt på det 
svenske landslag i sin ungdom i fle 
re sesonger, og nå er han en kjent 

. sportsredaktør i ,sv,erige, Carl Linde, 
heter han og skriver under merket 
«Lewe». I sitt foredrag fortalte han 
om 2 av ·sver.iges beste forsvarsspil 
lere som spilte på Landslaget. På sine 
respektive klubblag var disse 2 bac 
ker helt fenomenale både i tacklin, 
ger og spill for øvrig, men når de 
kom på landslaget, gikk de ikke 
sammen. Dette var noe som uttag 
ningskomiteen og det svenske fot 
ballpublikum ikke kunne forstå. De 
ble satt ut av landslaget, men så 
spilte de slik ,på sine klubblag at ut 
ta,gningst.:komiteen ikke kunne kom 
me for>bi dem i den nese landskamp, 
- men det samme gjentok seg! Hva 
var grunnen? Jo, nå var uttaknlngs 
komiteen på vakt, da de skjønte at 
her var det noe ekstra som måtte 

være årsaken. Etter kampen var og 
så årsaken til disse spilleres svake 
innsats funnet. Disse to kom nem 
lig ikke over ens, den ene spiller vil 
le ikke spille sammen med den an 
dre og 'fØlgen ble at de istedet for å 
ha sin oppmerksomhet på kampen og 
gå helt og fullt inn for den, viste 
det seg at disse under kampen var 
de bitreste uvenner. De kritiserte 
hverandres spill og kjeglet seg imel 
lom under hele landskampen. Det 
te foregikk ikke høylytt med skrik 
og skrål, men høyt nok til at uttag, 
nings-komiteen ble oppmerksom på 
det. Siden viste det seg at disse spil 
lere når dem kom på sine respektive 
klubblag leverte de beste kamper. 
Altså kunne ikke disse plasseres sam 
men på et 'lag. Dette var et eksem 
pel Carl Linde fortalte under sitt 
foredrag om lagspsykologi. Han sa 
at en klubbleder måtte være opp 
merksom på at han fikk med mange 
forskjellige sjeler (gemytter) å gjø 
re og mente at en spiller som per 
sonlig var mer en habil nok på et 
lag ikke alltid skulle settes opp. Han 
kunne ved sitt gemytt og opptreden 
sette spillelysten ned hos sine med 
spillere og derfor mente han at det 
lag som hadde slike spillere i sin 
midte måtte være oppmerksom på 
disse og handle der etter. Dette fore 
draget vakte stor oppmerksomhet 
ikke minst blant Fotballfol'lbundets 
høyeste ledelse, med Per Skau i spis- 
sen. Bj. H. 

Freddy. 
Dette navnet skulle det vel være 

mange Skio1dgutter som kjenner? 
Hvorfor akkurat han skulle få plass 
i 1Skiold-avisens spalter har sin 
grunn. Allerede første krigens år dro 
han over kjØlen med sine foreldre 
og bosatte seg i Stockholm. Og man 
ge, mange Skio1d-,gutter er det som 
har truffet og blitt hj{ulpet av Fred 
dy, og blitt med ham hjem til Rid 
dargatan. Også pr. korrespondanse 
har han holdt forbinnelsen med 
«gamla staden» vedlike og ikke få 
brev er mottatt av Skiold-gubtene fra 
ham. Personlig har jeg nesten hver 
skapte måned fått brev fra ham og 
ofte forteller han :at det har vært 
flere, opp til 6 og 8 Sk}old-gutter 
samlet hjemme hos 'ham og det har i 
all hast blitt arrangert Skiold-kvell 
med opplesning av :Slk'iold-avisen som 
han har samtlige eksemplarer av. 

,Fler,e av guttene som har !besøkt 
ham forteller at det var en liten pust 
av gamle dager når de var sammen 
med han hjemme. 
Disse og alle vi som har holdt kon 

takten med ham hele tiden vil gjer 
ne på denne måte sende deg, Fred 
dy, vår beste hilsen. Skiold-avisen 
venter på et inserat fra deg, til du 
kanskje en gang om ikke så lenge 
atter er å finne på din kjære Marien- 
lyst. Aps. 

35 års jubileum 
Forts. fra side 5. 
yngre på laget som viser frem 
gang for hver kamp, hold fram 
og fremover sammen med de el 
dre spillere, la det bli et lag hvor 
kameratskapet, treningen og 
samholdet skal gi oss det lag som 
i jubileumsåret skal innfri de 
løfter som jeg sikkert tror kom 
mer til høstens kamper. 

Vel møtt til fortsatt godt sam 
arbeid for klubben vår alle 
Skioldmedlemmer. 

Alf Jansen 
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I Gt\RDEROBEN 
Jeg har 'bestandig hatt det på at i 

garderoben bør ingen - unntatt 
spillerne og de som steller med laget 
ha adgang. Alle «ttlhengere> og «for 
ståsegpåere» har ikke noe der å gjø 
re. [)e tar bare opp plassen og er i 
veien. Når jeg derfor nå etter tre 
ningskampen som A-holdet har hatt 
mot Strømsgodset går inn der, har 
det sin spesielle grunn. Jeg vil gjer 
ne ha et lite intervju til Skioldavisen 
og får øye på dagens kaptein Rolf 
Wold-Andersen og «tar» ham. 
- Nå, Rolf, sier jeg, hvordan liker 

du å komme på gamle tomter igjen? 
- Bare bra, svarer han og vren 

ger trøya over hodet, artig å treffe 
sammen med alle gutta igjen. Under 
krigen lurte jeg ofte på om jeg noen 
sinne kom ut på en bane, for sant å 
si så det nokså trøstetses løst ut 
mange ganger. No er jo heldlgvis 
alt over-og jeg tror nok fotballnivået 
er snart på topp igjen. 
- Men det må vel mye trening til, 

innfletter jeg. 
- Ja, trening må til, vel å mer 

ke riktig trening. Det er så rart med 
det. En glemmer ikke så fort det en 
har lært om fotball og det er å hå 
pe at vi i disse 5 lange åra også nar 
lært og sett hva samhold har å bety. 
Det må gå som en rød trå på hvert 
av lagene. 
- Kanskje vi også har lært å hol- 

de munn? 
- Det ville jo være storartet, hvis 

en spiller forsto .at det er nok når 
kapteinen oruker munn, det er jo I koster Skio1d-Avisen deg. Du får den 
han som skal lede det hele. Mange 4 ganger i året fritt tilsendt og det 
ganger sies det hårde ord og_ finte~ 

1 

er sjelden en får noe uten å 1betale 
som jeg er sikker på ikke ville bh for det. Nå må du :ikke bli redd og 
sagt ellers. Nei, hvorfor heller :ikke I tro at vi er ute og går med tigger 
gi et oppmuntrende ord isteden? staven. Nei, saken er: Vi vil du skal 
- Det er mange nye ansikter å se, lese alle avisens annonser og handle 

sier jeg og kikker meg rundt. det du trenger i de ,forretninger som 
- Ja, nå i år gjelder det å få bygd averterer i Bkiold-Avisen. Du gjør 

opp et lag av gutter som virkelig går · deg selv og din klU!bb en tjeneste ved 
inn for å drive lagidrett, og det tror å bruke det annonsørene har å by 
jeg vi. har nå. Det er jo jubileums- deg. iPå den måte støtter du bladets 
år så det gjelder å hevde seg. økonomi og du har det igjen ved å 
- Hva er din mening om publi- få avisen gratis. Altså: Kjøp hos de 

kum? i mm averterer i Skiold-Avisen. 

- Jeg hører jo liitt av vært ute 
på siden der jeg går og jeg må si 
at stort sett er publikum godt inne 
i fotballreglene men det er ikke så 
sjelden å høre: <<Hv,orfor skjøt ikke 
den id'ioten nå da?» Men saken var 
kanskje at vedkommende «idiot» var 
ute av balansje eller hart trengt, 
men sånt tenker il~ke disse «skrike- 
re» over. 
- Det er et ordtak som sier <<Det 

er av sine egne en skal ha det - -» 
- Riktig. Den typen rom tilhører 

klubben og som alltid skal kritisere 
og refse sine egne kjenner vi spillere 
så altfor godt. Disse burde heller 
forsvare klu'b:bens farver og ikke rak 
ke ned. 
- Men unntagelser ,er det vel? 
- Ja, heldigvis, svarer Rolf og ler, 

ellers ville det ikke være morsomt å 
være oss. En kan ikke tenke seg noe 
morsommere en en deilig gressbane, 
en lekker ny gu! ball og mye publi 
kum. Da kommer stemningen og 
homøret av seg selv. 
Nå står Rolf i :Adams drakt. Det 

er b:ade som venter og jeg vil ikke 
hefte ham lenger. I det, han går inn 
under dusjen spytter jeg tvi, tvi. Det 
skal bety: lykke til med sesongen 
1945. Aps. 

Ikke en ,øre 

Ingen medlemmer kan si at 
«1Skiold» og dens arbeid ikke ved 
kommer ham. ;Foreningen er ikke 
målet, men våbsnet i vår 'kamp for 
å. hevde oss overfor våre motstan 
dere, En forening uten aktive med 
lemmer som er villig til å gå i bres 
jen for sine ideer kan ikke .. utrette 
noe til gang for foreningen. Kritik 
ken mot det arbeid som utføres skal 
foregå på medlemsmøtene, men for 
å kritisere må hver enkelt først 
spørre seg selv om han i sitt arbeid 
har gjort hvad han kan. Da har man 
også rett til å forlange det samme 
av andre. Den gamle sats: gjør din 
plikt og krev din rett, har fremdeles 
sin gyldighet. 
Vi trenger bevisste og of.fervillige 

medlemmer som forstår å trekke 
lærdom av såvel fremgang som ne 
der1:ag i vår kamp. Skal vi komme 
til målet: Norge.~mestre, er det ikke 
nok å 'ha innskrevne medlemmer, 
men at en hver deltar personlig og 
lever med i foreningens arbeid. 

Deg venter vi på! 
GjØr du din plikt? 

FRED 
FRIHET lYemti.tm 

Plikt! 

10 tidsmessige bud: 
1) Verdighet, ro, disiplin. 
2) Fortap deg ikke i de forgangne 

krigsårs dårligdom. 
3) Husk andres gcde gjerninger 

uten å bli plagsom i din «dyr 
king». 

4) Veien framover går gjennom ar 
beid, god lesning og sport, det 
gjelder alle og nver enkelt. 

5) Sunn fo1kehygiene krever rens 
lighet, både på kropp, i hjem og 
i sinn. 

6) Hjelp til med å stenge svartebør- 
sen. 

7) Nedlat deg ikke til å tigge - 
hverken tobakk eller annet - av 
våre allierte venner. 

8) Vis alle fri utlendinger sympati. 
9) Spar på alt unntatt vennlighet 

og positivt, byggende arbeid. 
10) Hjelp deg selv ved å 'hjelpe an 

dre . 

Fra Helge Løvlands «treningslæ 
re 1» har vi tillatt oss å klippe den - 
ne artikkel. 
Nå da vi etter krigen igjen skal 

drive idrett er det på sin plass og 
legge riktig i. vie:i og vi ber Skiold 
. guttene lese og studere punktene 
godt. Red. 

\ 
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T - - . I - 1- L 4 I 12. Nyt aldrl iskold drikk. Drikk ha- reOIDg I SID i1 minne 1g e,. j re i små porsjoner ad ~angen. 1 
Idrettstreningen går u.t på grad-, laget er i orden_ og derfor uteblir I sterk ~.arme kan man dnkike for- 

vis å utvikle kroppen og dens orga- enhver fremgang. Typen først ! ! holdsvis oftere. 
nism.e - altså det «samlede» men- , ., '13. Spis langsomt, tygg godt, spis 
neske _ til stadig økende påkjen- ALMENE TRENINGSREGLER. deg kun passelig mett. 
ninger og til hØyest•e ydeevne innen 
et bestemt tids.avsnitt. 
Gjennomføringen av treningen er 

selvfølgelig meget forskjellig etter 
hvilken Idrettsgren som drives. I en 
kelte grener kreves det år før utøv 
eren kan oppnå konkurranseform, 
(dette gjelder særlig øvelser med 
innviklet teknikk), mens det i andre 
grener kan skje i løpet av rorholds, 
vis kort tid. Den er også i hØy grad 
avhengig av vedkommendes alder. 
A begynne sin trening i 30-års .al 
deren er som regel for sent. Endelig 
spiller det individuelle inn; enkelte 
er «hardtrenet» andre «lett-trenet» 
o. s. v. 
Rent generelt kan det slåes fast: 

Våre idrettsmenn trener i alminde 
Ughet for lite, i tor kort tid og uten 
system. Forståelsen av den «indirek 
te trening» er mangelfull. Man fly 
ter for meget på skippertak, kondi 
sjonen er langtfra opparbeidet og 
teknikken gjerne bare halvlært. Det 
hele blir improvisert. Derfor er ut 
trykk som «toppform» nærmest ba 
re en trase - få eller ingen kom 
mer så langt. Tl'eninge.p. . krever en 
langt større innsats av konkurran, 
setdrettemannen enn hvad som for 
langes i morsjonsidretten. Det bltr 
derfor ingen reaksjon, men et in 
tenst, målbevisst arbeid på lang sikt, 
dog med biil:Jehold av gledesmomen 
tet. 
Treningen er i høy grad en indi 

viduell sak. Hva som kan være pas 
sende og riktig for en idrettsmann 
gir ,kanskje ikke samme resultat for 
en annen. For alle gjelder imidler 
tid stort sett de samme grunnleggen 
de trenningsprtnsipper, og det gjel 
der for Idrettsmannen - på grunn 
lag av disse og sin erfaring som ak 
tiv - å finne fram til den rasjonel 
le treningsmåte. ldrettsmannen må 
heller ikke glemme at han selv for 
andres. utvikles og eldes slik at me 
toden og .graden av trening må til 
lempes for de forskjellige perioder 
i hans liv. 
Det skal straks slåes fast at hoved 

saken ved all trening er først å ska 
pe det solide grunnlag - oppØve og 
utvikle gutten ved allsidig, fornuftig 
Øving for å få frem en sund, harmo 
nisk idrettstype. Når twen er byg 
get opp, kan først den egentlige tre 
ning begynne. 
Altfor mange. legger arbeidet for 

kjært an - spesialtrener før grunn- 

«En god ting kan ikke sies for orte.s REIGLiER TIL IAKTTAOEUSE VED 
eg da jeg fra lagledere og yngre id- RASJONELL TRENING 
rettsmenn har fått oppfordring om Ved trening forstår man i almin- 
å innprente de. «siste» treningsre.gle.r, , nelighet de forberedelser hvorved 
så skjer dette, selv om det ka_nskJe I man gjennom et bestemt tidsrum 
ikke vil «more de st~re». ~eg vil ha- , .søk.er å. utvikle individets kraft, ut 
re bemerke at all veiledning og for- holdenhet og ferdighet i vedkom 
maning er oms~ns~ hvis ikke idretts- , mende 1.·drett til den høyest ·mulige 
mannen selv gar inn for appgave.n grad. Foruten foranstående sund- 
0~. gjennomfører den med ukuehgl I hetsregler iakttas følgende spesielle 
vilje. treningsregler': 
Regler til iakttagelse ved øving, 1. La deg på forhå~d under~ø,ke av 

trenin og konkurranse. I læge hvis du vil trene t1. sær- 
g . I lig anstrengende konkurranse. Treningens mål er å gjøre legemet . . . . 

sundt sterkt og utgemlig eller ån- i 2. Delta ikke 1 trening til særlig 
· ' · 'd I anstrengende konkurranse før dellg aroel . , · " 
Gymnastikk er grunnlaget for i du er 20 ar. 

idrett. 

Alminnelige sundhetsregler ved 
øving. 

1. Øv ikke idrett hvis du er særlig 
anstrengt av annet legemlig el 
åndelig arbeid. 

2. Øv ikke fastende, heller ikke 
umiddelbart etter måltid. 

3. Øv deg ikke umiddelbart før .sen- ! 6. 
, getid. 

4. Minst 8 timers søvn i god luft - 
helst for åpne vinduer, iallfall 

3. Tren ikke under eksamenlesning 
heller ikke under hårdt arbeid 

om sommeren. 
5. La øvelsene i begynnelsen være 

kortvarige og lite anstrengende, 
Øk anstrengelsen litt etter litt. 
Hyppige og kortvarige øvelser 
gir større utbytte enn få og lang- 
varige. 

6. Overdriv aldri. Hold opp, mens 
du ennå føler deg «opplagt» til 
å fortsette. (Den «sunde» trett 
het). 

forøvrig. 
4. Delta minst mulig i selskapsli- 

vet. 
5. Treningens varighet må stå i 

forhold til de forskjellige slags 
øvelser (4-8 uker). 
Treningen bør foregå på den tid 
av dagen da man er i besiddelse 
av størst. 'muskulær ydeevne, 
best 10-12 fm. og 17-19 em., 
ikke så sent på aftenen itt an.._· 
strengende øvelser forjager nat 
tesøvnen; god, normal søvn er 
absolutt nødvendig under tre- 
ning. 

7. Tren regelmessig dag etter dag. 
8. ,Sørg for hyppig vask av idretts 

drakt. 
9. ,Spis god, lett fordøyelig kost. 

7. SØk alltid under øving å puste I 
dypt og langsomt. Utåndingen ll. 
er viktigere enn Tnnåndingen. 

8. Stå ikke stille, legg deg heller 
ikke ned etter øvingen, når du 
er andpusten, varm eller svett, I 12. 
men pust dypt og langsomt minst 
ett minutt under vanlig gang. j 13. 
Ta noen lette gymnastiske øv.el- , 14. 
ser. 

9. Frotter deg etter endt øving med · 
et grovt håndklæ, hvis du er 
varm eller svett. Dusj-bad 15-18 
gr. C i 5-20 sekunder er ut 
meket. 

10. Nyt ikke spirituosa, kaffe eller 
tobakk. 
Innstill all trening minst en dag 
i uken. Ingen anstrengelse et 
ter måltid de to siste timer før 
sengetid. 
Innstill all anstrengende Øving 
to dager før konkurranse. 
Hold rede på din vekt (netto). 

10. ·Skift ofte undertøy. 
11. Hold alltid kroppert ren, men 

svekk ikke ditt legeme med lang- · 
varige - for kolde eller for var 
me -bad. 

Overdriv .a1dri treningen. Over 
,a,nfitrengeltse , («ov:ertr,ening») 
ytrer seg ved forskjellige Iegem- 
llge og sjelelige tegn, som f. eks. 
nedsatt ydeevne, vekttap, for 
andringer i urin, puls og blod 
trykk, følelse av matthet og 
slapphet, unaturlig søvnighet 
om dagen, dårlig søvn om nat 
ten, dårlig humår, liten appetitt, 
uopplagthet til arbeid eller an 
strengelse o. s. v. 
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S da et, medens Kristiani:a kun fik et 
o maal i første halvlek. I anden halv- 

mag lø ff fra starten.. :1s"::ae:,,:=:·:,'!'a,:"::: ,: 
Fra protokollen gjeng. ir vi et refe- te. forslag ko. m under afstemning og I at ta de. t_ tapte igje_n. M. edens gjorde. 

rat fra et av de første møtene fore- vedtoges med 17-4. Mødet hævet.» vaare spilere yderllgere et maal og 
ningen holdt. (Det var . 2 dager før [)e første øvelser ble drevet på vore spilere sen te enda bolden ind 
høstgeneralforsamlingen 1910, og det Garvertomta, nede ved Christensens i Kristianias net engang til og kam 
ble en svær diskusjon angående Trikotagefabrikk, til stor ærgelse for pen ente med seier for Bragerøen 
festen etter gener.alfor.samlingen.) de omkringooende naboer. (Det kan Idretsforening. Dette var den tørs- 

«Samlet til møde 6/10-19,10. MØ- \ vi så gjerne tenke for en av de før- te kamp vore spillere havde som 
dets bestemmelse var om afholdelse ste utgiftposter foreningen hadde, forbundsklub» 
:af fest og indtegnelse ar nye med- var i følge regnskapet rra sesongen 
lemmer. BjØrn&Gft spurgte om et 1910: 2 vindusruter 3 kroner) 
medlem der engang var strøgen Ang. drakter forteller protokollen: 
kunde .blive medlem paany; hvilket «Man gi:k til behandling om an- 
blev svaret at man kunde, forutsagt skatelse av drakter til foreningens 
at man betalte det man var skjyldig spillere. Efter en liten debatt ene 
i :kontingent fra før. des om hvid genser med rød rand 
Derpaa begyndte man med fe.sten rundt livet, samt anskaffelse av 

angaaende hvorom der opstod en mærker. A. Andersen vilde at vi 
delb:at. Guldibransen syntes det var skulde brodere en ,pil og forenin 
llgesaagodt at man tog kaffe og gens navn paa vaare drakter, F,or 
smørrebrød som steg, for hvis man rnanden syntes det var mindre hel 
skulde tage steg, vilde det falde dy- dig og vilde helst sette paa dem 
rere og foreningen vilde komme i De første par aar var det vanske 
underskud. Bjørnson syntes ogsaa lig aa faa kamper for klubber som 
det samme. Formanden oplyste da, stod utenfor N. F. F. Men efter :at 
at man havde bltvet enige om steg nogle blaae og røde baand. Olaf Si 
og mente det var bedst og beholde mensen vilde at man skulde forhøre 
den bestemmelse. Olaf Simensen vi1ket var billigst. Efter dette kunde 
oplyste om at man havde jo et suk- Andersen trekke sitt forslag tilbage» 
,kerbrØd til udlodning blandt med- foreningen i 1912 var optat som 
lemmene og at dette vllde Indbringe medlem i Vestfold kreds av Norges 
endel, saa h:an troede underskuddet Fotballfor:bund blev det bedre. Den 
ikke vilde blive saa farlig enda. G. første kamp laget hadde som for- «Og for at avisen skal hevde seg 
Guldbransen fremkom med forslag hundsklubb, var mot Kristiania Id- likeså godt som klubben :alltid har 
at tage fem kroner af kassen, hvil- rettsforening og vi holder oss igjen gjort, vil intet arbeid bli spart for 
ket vedtoges med 16-5 stemmer. til protokollen. at den skal være et aktuelt, morsomt 
Pedersen fremkom med forslag om, «Fodbalkamp avholdes søndag den og underholdende bindeledd - kort 
at man ourde paalægge hver enkel 12/5-1912. vor forening havde sendt sagt en god avis. 
billet -0,25. Nils Mortensen foreslog Kristiania Idretsfor,ening en skrivel- Men ror at dette skal oppnåes i 
0,50. Disse forslag vedtoges ikke da se og udfordrede dem til en kamp fullt monn, må vi henstille til hvert 
enhvær syntes det var dyrt nok som paa vaar sportsplads, hvilket der in- enkelt medlem at han yder sitt. - 
det var bestemt, nemlig 2,00 pr. en- lØb svar at dem var villig til at kom- Vi vil som rør løfte i flokk. 
kelt billet. Bjørnson fremkom ogsaa me, men forlangte 50-ifiO kr. i reise Det skulle ikke være langt mel 
med forslag om at man burde vælge og dietpenger, hvilket vi syntes var lom de gode sportshistorier i en så 
tre mand til ordensværn. Pedersen noget for meget, men at vi allgevel stor ,klubb :SOm vår, og morsomme 
s~ntes et hv.ert medlem iburd~ væ:e i' maate tage i mod. Kristian. la spilerne o~plevelser fra idrettens verden har 
sig selv et ordensværn og vise sig ankom hertil søndag morgen og for- v1 alle vært med på. - Kom med 
vogsen, hvilket støttedes af alle. eningens styre var paa jernbane- dem.» 
Andersen- fremsatte forslag om at stationen og medtog samtlige spil- 
ingen !burde tage med sig noget paa ere fra Kristiania. Kampen begynte 
sig, da dette kanske vllde komme presis kl. 2½, ;Som dommer funge 
til a\t gjøre festen uhyggelig. An-1 rede To:r:bjØrn Kristiansen. Va:are 
gaaeride dette forslag opstod en het- spilere viste sig snart at de var over 
tig debat. Bjørnson spurgte da om \ legne og preset stadig mod Kristi 
det skulde være en lagfest man antas maal. Efter 15 minutter kamp 
skulde holde siden Andersen kunde j fik vi et maal og efter en stund en 
fremkomme med sligt forslag. ,Sek- I 
retæren svaret :at hvis enhvær skul- • 1 

de medtage sig 1berusende drikke, 
fiik man. have 3 ordensværn som hr. 
Bjørnson sagde, hvorpa.a han frem 
satte følgende forslag: Den der 
medbringer berusende drikke, kan 

··- .af Festkomiteen tratages dette el 
.ler· ogsa:a blive udvist af festen. Det- 

Vi hadde her i ,Skiold-avisen en 
2-3 artikler som gikk under benev 
nelsen ;<<G.amle minner». Eldre med 
lemmer skrev og fortalte om, den 
g.ang de var med. Dis.se artikler. vak 
te berettiget oppsikt og ble lest med 
stor Interesse :av så vel yngre som 
eldre. - 
Nå er det lenge siden vi har mot 

tatt inserater tid den serie, dessver 
re, og vi retter derfor en oppford 
ring til alle eldre medlemmer at de 
setter seg ned og skriver «Ga.mle 
minners, - samtidig som vi gjen 
gir et utdrag av Skiold..avisens før 
ste leder.artikkel: 

Red. 

ETTE,RLY1SNING ! 
Det viser seg at det mankerer en 

Skiold-drakt og det av de nye. Den 
som lånte drakt til opptoget 3. juni 
og ennå ikke har !bringt den tilib~ke 
må gjøre det snarest! 

STJERNE-BRUS 

\ 



10 SK!OLD-AVISEN I I Jeg skylde, kontingent Nå ha, I I _ · · . · · ·· . · f jeg noen kroner og kan få ordnet • ~ r d e I er I r 111 . opp litt. Skal 1,. •• '" """"'"'" ,J,. ve tikke noe.s skrlver en kjent 
eller skal han komme til meg? I mann i idrettens verden, «som er så 

-sen. ! beklagelig utbredt som den ting å 
overlate et oppdrag til en annen uten 
å varsle oppdragsgiveren! 
.. «I min organisasjon henvendte vi 
oss for en tid siden til en ganske 
kjent idrettsleder, som vi kan kalle 
for Svendsen og bad om noen supple 
rende opplysninger i en bestemt sak. 
Og så ventet vi «i sju lange og sju 
breie». Omsider - etter mange for 
gjeves forsøk - fikk vi fatt i herr 
Urian - alias Svendsen -- som - 
nesten brysk - svarte oss: «Jøss har 
dere ikke fått det ennå? Hansen lovet 
å ordne det.s 
Så begynte jakten etter Hansen, 

som var reist med sin prøvekollek 
sjon til Nord Østerdal, og når en så 
endelig får fat i ham, svarer han: 
«·sa Svend.sen det? Nei, jeg sa jeg ikke 
hadde tid til å ta meg av det, jeg, og 
henviste ham til Olsen. Jeg sa det 
forresten direkte til Olsen også, for 
jeg trau <ham like etterpå.» 
Vi ringte til Olsen, som svarte: «A 

det nå - ja jeg har det nesten fer 
dig. De skal få det på mandag.» 
Sa den snille Olsen, som på vegne 

av Hansen utførte det oppdrag som 
var tildelt Svendsen. 

Under denne spalte har vi tenkt 
at medlemmene skal skrive korte 
inserater om alt aktuelt innen klub- 
ben, sine 1planer og eventuelt frem 
komme med ønsker. Alt av nytt som 
vedkommer vår klubb, og som kan 
ha interesse, bør bringes til torvs 
gjennom denne spalten. Kort sagt: 
si sin hjertens mening, øve sin kri 
tikk og slå ,til lyd :for nye ideer. 
Vent ikke på at andre skal gjøre 

det, men ta initiativet selv til å sen 
de oss lokalt stort, Vær så god, klem 
i vei, Skiold-gutter, ordet er fritt! 

Red. 
P;S. 

Vi har mottatt noen innlegg som 
vi finner passer bra under «Ordet 
fritt». Måtte det bare bli mange. I 
mange flere neste gang! 

D.S. 

* 
Vår klubb fyller i år 35 år, og nå 

synes jeg elet er på tide at vi får 
vår egen klubbsang, som vi kan syn 
ge på våre møter og fester når vi er 
ute på reiser o. s. v. La oss få en 
flott, reiende og festlig sang, sam 
tidig som den også bør være manen 
de og alvorlig. Kunne ikke f. eks. 
Skiold-Avisen sette i gang en kon 
kurranse? Men la det skje straks 
så har vi den kanskje til den på- 
tenkte 35 års fest. Sa n g er. 

- Jo, kjære sanger, en klubbsang 
burde 35 års jubilanten ha. Men 
melodien? Kanskje vi har en eller 
annen innen klubben som kan kom 
ponere, dess bedre! Vi har jo mange 
musikere innen vår midte, så hvor 
for ikke? 

Altså: Florfattere og komponister. 
Allier dere! Oppgavene venter, 
spaltene står åpne og ordet er fritt. 

Red. 

* 
Kunne det ikke la seg gjøre å få 

en oppslagstavle i likhet med kino 
kassene borte på Marienlyst som 
klwbbene kunne slå opp sine med 
delelser til medlemmene angående 
arrangement, turer-o. l.? Den måtte 
plaseres på veggen på inngang-en til 
tribunen på Grusbanen, og hver 
klubb måtte få sin ramme. 

· Fo ttballspil ler. 

- Vi skal ta oss av saken og un 
dersøke om det kan gjennomføres. 

Red. 

- SpØrsmålet er jo litt rart. Er 
det så at «-,gen» har noen kroner 
og han gjerne vil betale kontingen 
ten, kan han hare gå på .Skiolds ar 
rangementer så treffer h:an kasserer 
en der. 1Skal kassereren gå til hvert 
enkelt medlem, må han søke for 
syningsnemnda om nye sko hver 
måned. Les for øvrig undertegriedes 
intervju med viseformannen om 
ordning av roter. Når den blir satt 
ut i livet kommer underkasserersn 
tfl deg. Men da har du forhåpentlig 
betalt. Red. 

Tenk om: 
- det noen gang lykkes rotball 

laget å 1bli Norgesmester. 
- Skiold kunne bli representert 

på Landslaget. 
- det ikke fantes noen som skyl 

der kontingent. 
- de som rorandrer adresse vil gi 

oss beskjed, 
- ane medlemmer skrev i Skiold- 

avisen istedenfor å prate på hjørne- 
ne. 
-,- du kurin~'·'hjelpe forretnings 

føreren med å skaffe annonser. 
- disse tanker ble virkelighet! 

DAMEGRUPPEN 
har ikke, såvidt vi vet, sammenkaldt 
til møte ennu, men forhåpentlig blir 
det satt igang med det første. 

BJARNE HALVORSEN 
skal i nærmeste framtid legge seg inn 
på sykehuset for å ta en kur mot 
magesår. I det dette leses har han 
antagelig lagt seg inn og vi ønsker 
ham hurtig og god bedring. 

Sldoldgutter tar 
dommergraden! 
Gjennom klubben har følgende 5 

Skioki-gutter meldt fra til kretsen 
at ønsker gå inn for dommerverv-et: 
Kaare Jansen, ,Sverre Jansen, Finn 
Bolstad, Elmer Johansen, og Rolf 
Pettersen. 

DET BØR V ÆRE EN ÆRES 
SAK A V ÆRE A JOUR 
MED KONTINGENTEN. 
HAR DU BETALT DIN? 

RAMMENS SKIFÅBRIK 
•NOR VV AV· 

• 

• 

I 

/ 
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~UNIOR· OG GUTTESIDEN_.) 
• La meg først få ønske dere vel møtt igjen, gutter! Sannelig 

skal det bli morsomt å begynne :r;ned lærkulen og komme sam 
men på treningskveldene borte på Marienlyst, ikke sant? Vel er 
det mange som i disse årene er blitt for gamle ijunioravdelingen 
og som nå er rykket over til seniorenes rekker, men vi står like 
vel godt rustet. Ved gjennomgåelse av kartoteket fant jeg ikke 
mindre enn 31 stykker som har den rette alder, henholdsvis til 
gutte- og juniorlagene. Småguttspillere har vi selvsagt ikke, 
men de kommer nok etter hvert. Det som blir det vanskeligste 
i førsten blir utstyr. Men jeg kan forsikre dere, gutter, at jeg 
arbeider med spørsmålet, bl. a. har flere eldre lovet å sende meg 
fotballstøvler som de har liggende. Fra et interessert medlem 
har vi· mottatt splinter ny juniorball, og drakter har vi fra før. I - hvorfor de som har lovet å 
Nå står det bare til dere å skaffe trening og kondisjon. For det skrive litt i Skiold-avisen, ikke 
må til, skal klubben fortsatt hevde seg og holde seg på toppen har holdt ord. 
som i åra før krigen. . . . . - hvordan Norgesmester- 

Samhold og kameratskap må til. Får vi mnpodet disse to skapslaget kommer til å se ut. 
"-- viktige faktorer allerede fra starten av, _kommer n?k r~sultate~e _ hvem Skiold får i 1 ste run- 

også. Interessen er til stede, de~ vet ~eg. Det fikk_ Je_g synlig I de. 
bevis på på det møte v. i arrangerte i Kaffistova den 12. J~l1. Fram- _ om de «eldre» liker at de 
møtet der var jo strålende, idet ca. 40 gutter hadde . mnfunnet yngre blir satt opp. 
seg etter endt trening. Etter at jeg hadde holdt et ~ite fotb~ll- 1 _ om det er mange i Skiold 
kåseri og trukket opp retningslinjene for sesongen, gjennomgikk som skal ta dommergraden i år. 
Bjarne Halvorsen de viktigste paragrafer av fotballreglene. _ om gressbanen blir pløyd 

Jeg er fullt klar over, at drive det ~or hardt med fo~ mange opp i høst. 
kamper i år, det tillater ikke kosten v1 nå har. Men .3eg_ skal, _ om det blir satt poteter på 
som jeg sa på møtet, sørge for at. all~ som trener s~al få sm ~Janse. juniorbanen til neste sommer 

Til slutt kan jeg nevne at [uniorkassa, som 3eg satte 1 gang også. 
for å få økonomisk støtte til hjelp for turer o. 1., nå ~r _kom~et _ om Hæhre får satt i sving 
opp i nære 300 _ tre hundre - krone~. Fra flere_ tidligere JU- C-laget. 
niors har jeg b_litt Uyet 1:>elØJ?, og n~r disse er meg 1 hende, skal _ om det blir egen klasse for 
jeg sette hele liste~ mn i Sk1old-Avisen. 

1 
ungdom mellom 18-20 år. 

Og så: lykke til med sesongen 1945, gutter· _ hva de medlemmer «ten- 
J u n i o r l e d e r e n. ker» på som bare går rundt og 

· 1 suter og klager på alt vedrøren- 
Ski o ld-h y ff a trenger arbeidskraft, \de klubben og dens lag. 

Def skolde være 
morsomt å vite: 

sier lorre•ningsløreren JoLs. Sørensen. 
Under jubileumskampen Drafn- I lerede nå i sommer, men den sorte 

Skiold kom jeg til å stå ved siden av rer under skikomiteen, så jeg hå 
forretningsføreren på Skioldhytta per de tar seg av saken snarest. 
Johs. Sørensen og i pausen .fant jeg - Men driften av hytta, hvordan 
anledningen til å slå av en liten prat I blir det med det? 
om hytta. ! - Vi har ikke hatt møte i hytte- 
- Hvor,dan har hytta klart seg ] komiteen ennå, så der er ik·ke fat- 

under krigen, spØr jeg. I tet noen bestemmelse i den retning. 
- Temmelig godt, svarer søren-

1 

Men mitt personlige ønske er nå den 
sen. Med en grundig rengtørtng og da, legger han til, at vi bØr slippe 
noen småreperasjoner og .får vi igjen \ offentlig servering· og bare ha den 
.på plass de eiendeler som er fjernet for medlemmer. Da først vil den bli 
,1)1ir hytta like koselig som før. I en k 1 u b b h y t t e ! 
- Jeg har hørt nyss om at Tysk:er- Vi vet fra før at dette er et almin- 

ne rekvirerte den, er det tilfelle? nelig ønske også blant gutta, og nå 
- Ja, vi fikk ordre om å innlevere er sjansen der til at det kan gå i 

nøklene til 'Lensmannen, men de oppfyllelse. Men da må også med 
har heldigvis ikke benyttet den. lemmene være behj,elpelig med en 
- Det var hyggeUg å høre. Men håndstrekning, deroppe, vi håper at 

skibak:ken? [)en har vel ikke lidd når ski- eller hyttekomiteen ber deg 
noe overlast vel? bli med, så gjør det. Hytta trenger 
-. Jo, det skal være vist. Her må I arbeidskrart. 

meget arbeid rutføres og da helst al- Aps. 

TRENINGSTABELL. 
Tirsdage kl. 19-20 · 
Juniors » 18-19 
Torsdage » 20-21 
Juniors » 17-18 

Neste nummer 
av Skiold-avisen kommer i slutten av 
august og vi venter da innlegg og 
Innserater :an gross. 

Sliiold t\\lisen 

Redaktør i 
ALF PAULSEN 
Forretningsfører: 
SVERRE BRANT 

\ 
/ 
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Dr~m11ens • t 

lshreftllaltrilili H!!.!!! Bdrddlen "Is 
Konnerudgt, 10 - Drammen - Tlf. 4242. 

T~LEFON 2'>56 

ALT I MAUNG · 
OG LAKK 
BILLIGST I 

KOIRHldqalens 
Far\leltandel. 
EINAR HANSEN, TLP. 2161 

1 
Jernvarer, ltjekkenutatyr, glass, 
ste11tey en detail, kortevarer, 
tekstil, friaør1'1fikler en gros. 

It Kill en' s elll. 
E. Chr Knudsen. 
Engene 31 Drammen~ 
Telefoner: Forretning 3865, 
Lager 3728, Kontor 3628. 

Finere kjøtthermetikk 
Godt ut,•alR i · smørbrødpålegR 
La~er av saltet kiøtt OR flesk 
Delikatescer 
Kjøtt, fi~keboller, puddinRer 
Alt til selskapsbruk 

Gusta I' Tbielemann ·;. 
Drammen 

Strttmsø Kaffislol'e 
oq BtndeltNII 

er møtestedet for 
idrettsinteressen ung, 
dom f1a land og by. 

Konnerudgaten 2 A 
Telefon 1990. 

SKOTØYMAGASINET 

!uøi 

CENTRAL ..... , . 
HOTtlL-- ••••..•...••......... 

Als :Svelvik.ruten 

Telefon 2053 

Henrw J. Stokke 
URMAKER 

- .. 
Il. Stargate 10, Drammen 

Li·ndbe.rgs rad:io 
RADIOREPARASJONER 
-tFFl:Æ,JE AV HØYTTALERANLEGG 
OG RADIOGRAMOFONER 

Lan1es gale 6, lelelon 4561. 

Vær kresen ved valg av 

SPORTSUTSTYR 
- det lenner seg. 

Det beste og største ut 
valg som til enhver tid 
kan skaffes får De hos ~ A'\xe:1 •••.. ,. . I . I ~ . nu fJC~ CIIU 

Ø. Storgt. Drammen, Tlf. 2680, sentralbord 

BAKERI & KONDITORI 

• 
Danvikgt. t4-. Telef. 1063 

) 

,- 

Fremtidens trykkeri - Drammen, ,.- 


