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5. årg. - Nr. 3. Prammen, november 19-t5. I Utk. ,t ganger årlig~ 

.Foren genera Jf orsamlinqen, 
'.for~g . den 29. november holder vi nøstgeneralrorsamllngen, 

~en lørste ordinære etter krigen. Styret kommer ~ nye lov 
:torslag, som vt skal gjengi i Skioldavisa, -så medlemmene kan .sette 
seg inn i sakene: 

Den gamle ordning i lovens § 17, side 11-12 er: Fotballutvalget 
bes tår av formannen,. oppmannen og kaptein på første laget. Dette 
Utvalg oppsetter tørste laget 0. S. V. 

Styrets nye forslag til fotballutvalg er.. Der velges et fotballutvalg, 
1 oppmann og 2 medlemmer. Dette utvalg oppsetter første laget 
o. s. v. som før i lovens § 17. Etter styrets forslag utgår formannen 
og første lagets kaptein i fotballutvalget. 

Forslag til bandyutvalg: Det gamle bandyutvalg besto før av 
A- og B-lagets oppmenn .samt A-Iagets kaptein. Dette utvalg setter 
opp A-iaget o. s. ·v. som fØr i loven. 

Styrets nye forslag til bandyutvalg er: Der velges et bandyutvalg 
på 1 oppmann og 2 medlemmer. Dette utvalg oppsetter A-laget og 
innleder forbindelSe o. s. v. som fØr i lovens side 12. Etter styrets 
nye forslag utgår kapteinen på første ·laget og B-oppmannen av 
utvalget. 

Vi står foran nye valg til neste sesong, som skal forberedes og 
planlegges. Det er representantskapet som oppsetter kandidater til 
valget.' så vi går ut i fra at de gjør seg flid i arbeidet og finner 
fram de beste og habile folk på de rette plasser til å vareta klubbens 
interesser. Men tilbake til valget: Et hvert medlem har full anled 
ning og rett til selv å komme med forslag til kandidater på general 
forsamlingen. Hvorfor jeg nevner dette for medlemmene er at har 
du andre meninger om kandidater enn de representantskapet har 
stilt forslag på, så kom fram med dem på generalforsamlingen, - 
men la det være habile folk til de respektive plasser. Jeg nevner 
dette da jeg fra flere hold har hørt ytringer fra medlemmer om 
misnøye ved enkelte valg. Derfor la oss ikke sitte stille og samtykke 
og klappe inn alle valg og etterpå kritisere. - Nei, si fra om det 
du mener skal tjene klubbens interesser i første rekke - først da 
kan du komme med kritikk. 

Så får vi håpe at 'alle møter 
saker som skal tjene klubben og 

JUBILEIJMSFE·ST 
holdes i CENTRAL HOTELL 
lørdag 24. ds. kl. 18 presis. . - 
Merk k l o k k es le tt e t! 

<> 
Festkomiteen . 

Mange rorespørsler og ønsker har 
-blitt 'rettet til festkomiteen i anledning. 
klesdrakten på jubileumstesten: 
Noen spør om de kan gå i lys dress, 

andi:e ·prp:_ :eie; kan .. gå . i smoking. · Damene 
er i tvil om de kan bruke sin lange 
kjol~ 0. S .. •V., .0. S. V .. 

Etter en konferanse med de øvrige i 
Iestkomtteen finner jeg på sin plass å 
opplyse følgende: 
Etter 5 års krig kan yi_ ikke forlange 

at alle i en sportsforening skal ha sel 
skapsklær. Heller ikke at vi skal ha 
mørke dresser som passer til en festlig 
anledning. Derfor er mottoet for festen: 
«Kom som du er!» - Vi er alle Bkiold 
medlemmer og dere skal b.Ji mottatt 
som det enten kjolen er lang eller kort, 
om dressen er mørk eller lys. .. 
Min mening, som også er festkomi 

teens. er at har noen smoking, så bruker 
han den om han ønsker. Andre· som har 
lys dress må bruke den, Damene som 

fram og ivaretar og fremmer de I har lang kjole det samme. Det står fritt . 
alles interesser. til hver enkelt. 

Form1annen. Festkomiteens formann. 
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t-· Samme er slihe - - 
«RO BI s )~ E·R· .· .o·.ø·o klager forretningsfører Sverre Brant. 

Lokomottzrører Reidar Johan.:. Brant'n slenger innom. Noe han for 
s en, som omkom ved den triste resten gjør tit,t ,og ofte. Men i dag er. det 
togulykke ved Bande, var i sin tid noe gæ'l.ig med ham. Hans ellers blide 
en meget ~jent "fotballspiller på kontrafei er «overskyet». Og så kommer 
Skiolds første lag. Hans plutselige det: sett deg ned og skriv. 
bortgang ble mottatt med sorg i De som kjenner Brant'n vet han er 
vide kretser og ikke minst blant bryter. Jeg har bare ett å gjøre. Arket 
alle hans g ••. mle klubbkamerater. er på plass i skrivemaskinen på under 

Når tidspunktet for en fotball-i Omkring 1925-årene var det få null komma null. 
eller ~andykamp er satt til kl. 1, fotba_llspillere som var bedre enn - Kl~t her; svarer jeg. 
vet v1 at da begynner det, - og · «Robis» (som var hans offisielle - Skriv at medlemmene skal skrive, 
vi innretter oss deretter. fotballnavn blant alle fotball- sier han. Snar·t er det juI igjen og vil 
Som oftest, er vi tidlig ute for spillere) på ytre venstre. Han var gutta ha Skio1d-avisen så sannelig min 

å fØlge med fra begynnelsen. også en strålende kamerat med h8'tt må de finne seg i å hjelpe til. 
Er derimot en generalforsam- et lyst humør. som gjorde at han Skam er det at gutta ikke benytt.er 

ling tillyst til kl. 19, kan man var et av midtpunktene på våre spaltene mer enn døm gjør. Prate er 
være sikker på at det ikke be- mange fotballturer. Når Reidar døm flinke til, mange iallfall, men va.r 
gynner før nærmere 19.30 eller stemte opp med en av sine mange det ikke bedre at døm kom te' vårs? 
senere. morsomme sanger, kom stemnin- - Sku' ikke være meg imot, sier .jeg, 
Mange sitter hvist inne med gen alltid på topp. Det var aldri og velkommen skal dem være. Meninga 

den oppfatning at det er «fint» noen sure bemerkninger å høre er jo at avisa skal være for medlem- 
å være sent ute. f~a" ham, og alltid var han villig mer av medlemmer. 
Vi betegner det slindrian og vi tila gjøre en kamerat en tjeneste. - Ja, rekti', hogger Brant'n inn, men 

må komme derhen at generalfor- Ledelsen kunde stole på ham for somme er slike. Her kommer dØm til 
samlinger; møter og fester åpnes hadde Reidar sagt han skulle meg og klager over at ide ikke får 
på det bestemte klokkeslett. ! komme til en kamp, som han ofte\ Sk~old-avisen og så har døm ikke en- 
Det må innarbeides presisjon I hadde vanskeligheter med, på i ~ang meldt av at de har flytt. Det er 

hos medlemmene, slik at alle vet grunn av ~eneste ved jern-\ ikke _godt J~r meg å lok-te hvor døm bor. 
at hvis de ikke innfinner seg til j ~anen, ~parte han seg ikke. for å I Og ØKonom1en _tenke~ de ikke på i hele 
den tid som er annonsert, går de holde sitt lørte. ~i som spilte _tti,!t. ?m dØJil ikke vil bry hue sitt med 
glipp av åpningen og kanskje - sa~men med ham vil bevare hana . A -slmve, Så kunne døm vel hjelpe meg 
hva verre er - risikerer å komme minne som den gode sportskame- med å skaffe-annonser til julenumme- 
til stengt dør. rat han var. ret, For det ha·dde .jeg . tenkt 1!ktt' bli ... 

La 
. Det var som aktiv spiller saker og ting. 

oss være emg om å bli kvitt R · · · . · denne like ldi het med etdar gJorde sm Innsats i Skiold. - .Ta ikke for stort. i. 

folks
. tid f gyd tg . andre Arbeidet ved jernbanen krevet - stort? Det overlater jeg til gutta 

1 , or e er ingen mening h · 
1
. at de p· . . k 1· Ild am fullt ut og .han falt.også på Hvis 50. % sender inserater og de reste- 

resise s a 1 e· for de · t upresise sm pos . 1 rende 50 skaffer annonser, skal jeg væra 

I 
. · . * l mann for å g,reie mitt 
inneværende måned har · · · · både generalforsamling og jub;~ ~egravelsen foregikk fra Strømsø Og J,~ ~t,det ~·11 at han mente det. 

leumsfest. . kirk~. D~t ble en gripende minne- I ,. . . Aps. 

0 
. hØyt1dehghet. Kirken var fullt l . . . . ~ 

. g .v1 møter altså P r,e sis! besatt av hans familie og mange Norge.~ Stais~aner samt flere for- 
Red. v~nner og ~rb~idskamerater som ~ninger og organtsasf oner Innen 

viste ham sm siste ære. Fra jern- Jernbaneetaten. Fra Ski- og Bali 
banen møtte tre foreninger med kl up ben Skiold la B]. Halvorsen 

MISTET. floromvunnet fan~r. Jernbanens på en krans i klubbens farger: 
Et par stremper med nedbrettere er sangkor, som Reidar ogs~ var S.Ørgehøytldelighete.n bar et ty 

kommet bort på Marienlyst i sommer. ~edlem av, sang vakkert mne i dellg preg av hvor aktet og av 
Vennligst lever dem til barber Paulsen. ~rken og ved, gr~:ven. På kisten, holdt han hadde vært blant alle. 
Takker på forhånd for Deres ærlighet! I m fØr var O:ekket av et veld Alle hans kamerater i Skiold 

0 
B med blomster, ble det lagt på lyser fred_ over Reidars minne. 

· · mange kranser fra familien fra . , ~.a 

ET FAKTUM 
De får: mest for: pengene. 
når: De går,: til · · 

·Nybyens · limt 11 ·101oniåL 
Telefon 4053. 

P. Th. Thorkildsen 
Gullsmed 

Tollbugt. 6. Telefon 2423. 
--:,·.,·, 

· Sfuold.-gutteli ! 
· Til god sport kreves godt 

, utstyr. Kjøp sportsutstyret i 

ST·ØA'SI 
SPORTSFORRETNING 

KONNICRUDGATICN 
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.TAKK 
for i år. 

A V SVER R I~ N I I~ L S -(;~ ~ 

R Es lJtJA re=æG 19 45 
Jubileumløkamp:. 
Skold.L.Dtafh. : . 
Cup-meater~a~t; ' 
Skiold-Storni · . 

« 
« 
« 

~ ~ '·Å· 
r, :. ~ . 

-Strorig . 
-Strong 
-Skeid 

i' 
Nå, etter fotballsesongen 1945 er avsluttet, kan det være på sin 

plass å skrive ned sine inntrykk som lagleder. 
Sesongen i år kan betegnes som ekstraordinær på grunn av kri 

gen. Sent kom vi gang og lite og dårlig med utstyr har det vært. 
Følgen av dette har vært stadig folk. på sykelisten, og dermed for 
skjellige spillere på laget. 

Av privatkampene er det i første rekke kampen mot «Odd», 
Skien, og Birkebeineren en husker best. Det ble henholdsvis 1-1 
og 4~3 seier i disse oppgjør. 

Rundekampene må vi tross alt. være fornøyd med. Det. å tape 
0-1 for Skeid etter en meget jevn motstand i 3dje - eller «døds 
rundens som den kalles for Skiold - gir oss. grunn. til det. Skulde Målavrasje: For 25 ~ Mot 24. 
forresten vært moro å hatt «fullt> lag denne dag? ..,. t å ... å d å b k_ isko · . · · · · . . de s , _unng s ve . ru e,.gunum 

Kretskain;pe~e begynte lovende og VI var fakt1~k avd~lings- og mindre ball. Noen direkte trenings- 
mester helt til VI kom ut på Berger. Men dette er egsa det tristeste linje for småguttspillerne kunde han 
kapitel_ i sesongen. Jeg vil ha sagt at for mange av spillernes _ved-1 ikke _gi, da . som før sagt.Ieker man fot 
kommende kunde de ikke . vente annet, da de helS., ~dde sluttet :::!.1 Sverige og unngår kamper for de 
treningen- etter nederla~et 1 runden. .. I Rydell stilte seg si til dispunsjon om 

I år kan det kanskje være unnskyldende momenter til stede, det var noen mm gjerne ville ha rede 
men mitt inntrykk er, at det ikke er blitt lagt den rette energi og på et eller annet og flere benyttet an- 
aJvor i h v e r e n e s t e k a m p. ledningen. 

Dette må til Skiold-gutter skal resultater nåes En spurte bL a. om ikke guttene had- 
. · '· · · kk ' ·å · · de lett for å bli plattfot av å spille i Slut~ellg vil Jeg s1: t~ . for 1 r og takk for samarbeidet og turnsko. Til dette svarte Rydell at han 

ønsker Jeg dere alle en r1kt1g god sesong neste år. ikke hadde hør.t noen tilfelle av det. 
Ang. juniorenes trening gik!k man 

fram på den måte at eldre seniorer var 
med å ga gode råd og vink. Seniorene 

innl~gsvis. Det er jo fra gut~- og som hadde lagt opp var flinke til å 
junior~ene A-holdet skal finne fo.r- , hjelpe de unge og at det var et stort 
nye~ .~for å få seniorer fra andre pluss sier seg selv (for egen regning vil 
klubbq; '. . . . . vi legge til at det ville være hyggelig 
Rydell fortalte så litt om hvordan de om de «gamle» i Skiold viste samme 

aller yngste trenet' i Sverige, i motset- !Interesse). 
ning til oss herhjemme. Han understre- En del andre spØrsmål ble og3å disku 
ket sterkt at det .var for - mange serier tert angående juniorene, men det vil 
og kamper for småguttene i Norge .. I kreve for mye spalteplass å nevne alle. 
GØteborg, .hvor han · er i 'fra, ·gikk. man Det kan det bli anledning til ved et 
inn for å la guttene 1 e k e fotball. En annet høve. 
mindre ball ble brukt og de var gått Under en samtale vi hadde etter mø 
over til å- bruke gummisko, isteden- tet med herr Ravn Breda.l, uttalte han 
for fotball~tø.vler. Fordelene.med å .. bru- bl. a. at i år som fotballen hadde bært 
ke lettere fottøy var mange, . guttene seg så godt Økonomisk, var det hans 
hadde ikke så . lett. f()r å Ødelegge seg tanke å søke kretsen om hjelp .til å 
selv og andre. Han hevdet at senatters anskaffe trener . for de yngste fra neste 
(hevelse under kneet) kom av at ballen sesong av. Det var, mente han, på tide 
ble for tung og tilslaget altfor hardt. å gjøre litt for rekruttene våre. 
Denne «yrkessykdom», hvis en kan kalle Og det samme mener 

Kretskamper: 
Skiold-MjØndalen . 

« -Assiden . 
« -Sparta . 
« -'-Berger . 

Privatkamper_: 
Skiold-Strømsgodset .... 

« -Birkebeineren 
« -Solberg . 
« -Odd, Skien . 

. « ~Lillestrøm 'spk. . . 
« -Vikersund . 

1-2 

2-0 
1-1 
4-'l 
0-1 

1-2 
4-3 
~-3 
1-1 
0:-2 
1-1 

Sverre Nielsen, fotballoppmann. 

Guue- o~ smaguttspiltere 
bar alt for. man~e kamper, 

Bier den svenske Jaødslags 
spiller Sven . Rydell. 

Oslo Fotballkrets arrangerte et møte 
. ' 

for juniorledere. De fleste klubbene der 
inne var representert, likeledes hadde 
<Ie.,,nll!'ffllestliggende kretser send·t repre 
sentanter, bl. a. Drammen 2 mann. 

OIS!okretsen.s fQrmann, Hans Riavn 
Bredal, ønsket. velkommen og ga så or 
det til aftenens foredragsholder, den 
kjente svenske landslagsspiller iRydelL 
Dere som steller med fotballens re 

krutter har · en interessant, men også 
meget vanskel,ig oppgave, sa taleren 

0-0 
3-1 
4-'--1 
1-5 

Aps. 

STIL OG KVALITET 
V.ålt t•mle; slagord skal 
snart l,ll wirkeligllet igjen. 

VEL MØTT IGJEN! 
Ø Stergt. 9 
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58-LAGET. (3:,LAGET. OLDBOYS. 
har i sesongens løp spilt 9 kamper i alt. Sesongen.er t<>11bi, kamerater. Vi har har deltatt .i',en privat ligaserie med 
Første kamp hadde.laget mot Ballklub- all grunn til å være fornøyd med resul- 16 klubber, fordelt på 2 puljer, beståen 
ben og det ble seier 1-0. Av andre .ta-.;et. Dessverre har det ikke <vært de av klubber fra _OSlo ,:Og Drammen. 
privatkamper laget har hatt kan nevnes kretsmesterskap i klasse C i år. Klubben Vi ble uttatt til å spille sammen med 
mot Funkis som endte med seier for skulle i så fall blitt forsvart på en Slemmestad, ·Bragerøen, Sparta; MjØn 
oss 3-1 og. så spilte vi uavgjort 0--0 verdig måte. mteressen blant guttene dalen, Prammens Ballklubb, Frogg og 
mot Drafn og så fikk: 'vie tap mot Bra- har vært upåklagelig og på klubbens Spero . 
gerøen 2-3 og fot VestfO$\fil 1-4. treningskvelder har guttene alltid møtt .Et ganske god:t lag fikk vi sveiset 
Sammenlagt ble altså målavrasjen for sterkt fram. Det har vært litt vanskelig sammen og mange av de gam1e kjente 

privatkampenes vedkommende 7-8. å skaffe kamper, da· få klubber har spillere var atter å se på banen. Disse 
De resterende kamper laget har hatt stilt lag som ikke har vært med i krets- gikk inn for kampene med veldig glød 

var i kretsserien. Først møtte vi Strøms- kampene. Imidlerttd har gutta vært I og interesse og resultatet ble at vi: ble 
godset på deres bane og det ble et svært ivrige etter å prøve krefter med !nummer 2 i puljen etter Mjøndalen, 
dramatisk oppgjør, idet vi tapte hele B- og old boy.s laget, men ingen av de som fikk bare seire. Resultatene av kam- 
2----'6, ta1kket være dommeren, Karl Egge, to lags oppmenn har vært særlig lystne pene ser slik ut: 
som meget, velvillig ga Strømsgodset 2 på et slikt møte. Spillemessig sett lig- Skiold-:Sparta . . . . . . . . . . 2-0 
straffespark gratis. Da så laget også ger vi nok under, men vi skulle bydd « ~Mjøndalen 0-2 
tapte 0-2 for Mjøndalen var enhver på kamp, idet vi skulle vise at kamerat- « -Slemmestad , 2-1 

. sjanse til kretsmesterstipet rorsvunnet. skap og samhold oppildner ekstra ytelse. « -Spero . . . . . . . . . . . . 2-2 
Mot Bir~ebeineren bl~ resultatet 1-2 og Laget har i inneværende sesong spilt « -Bragerøen ,. . 2-0 
mot Ass1den 1-1. V1. skulle også møtt 5 kamper med følgende resultat: Nordre « -D. B. K. . : ~2 
SoH~erg, men de .tra~k seg. Sande B 2_2, Konnerud B l>'--3, Not- F'!-ogg .trakk seg, så vi fikk -de 2 
Ti. 1 sammen 3 points og 4 mål forlodden B O--'-l, Vinn, S.and.e, B 2_2_ poengene gratis. Sammenlagt fikk vi alt- 

og 11 mot. Sparta C 0--2, altså uten tap og det så 11 poeng av 14 oppnåelige og det 
Med den store stab av unge spillere j led li " t . "kk h lb 1 tet er vi fornøyd med g egFcr1a v11·e ar eas · 

klubben nå rår over kan en gå ut fra\ kl bb . ed t "ft .d t tta h Foruten ovennevnte kamper har vi . · , u en m u gi er, 1 e gu ar 
.. at det blir konkurranse om plassene 11 t til . t "fte hatt 2 treningskamper hvo.r vi vant ag sammen reiseu g1 · ne. • 
på laget neste år, og med det bed:re , 1-0 over D. B. K. og tapte 1-3 fo:· 
resultater. 
Og så, takk for i år, alle sammen! 

Bjørn Gundersen, 
c,ppmann . 

Lovende dommer 
aspiranter i Skiold. 
Onsdag 7. ds. holdt Drammen og 

Omegns· Dommerkomite teoretisk prøve 
for dommeraspiranter i Central Hotell, 
under l:edelse av formannen, Bjarne 
Ha I vor sen, Skiold. 
Til prøven møtte · u; aspiranter fra 

. foreninger rundt i distriktet og Dram 
men. - Av disse besto 12 prøven og 4 
må avlegge fornyet prøve. 
De 3 fra ,Skiold som møtte k1a:rte 

samtlige· prøven med beste karakter, 
Det bemerkelsesverdige var at· ingen av 
-de Øvrige fikk ren M. 
De som møtte fra Skioid var: 

Kåre .Jansen, Finn Bohtad, Sv. Jansen. 
Disse har vært, brukt i mange kamper 

i åT og vist gode anlegg, så det tyder på 
at. vår forening i <tisse karer for en god 
tilvekst til sin dommerstab. 

Vi hadde avtalt kamp med Strong, sammensatt lag fra Funkis. 
Oslo, på Mar~t, men Strong møtte Følgende spillere har spilt på laget: 
ikke. Så mot Sprint B, mea kretsen la otto Berglie, Jørgen Johansen, Bjarne 
beslag på banen. Videre var Rolf Holtan ~ . Johnny Simensen, Johan Bye, 
i forbindelse med Tønsberg TUrn og I sv~re Jansen, Gunn&T Johansen, Olaf 
Sandefjord Ba!lklubb. I samråd med Johansen, Gunnar Gundersen, Lauri~ 
juniorlederen var det så planlagt 2 da- zen, F. Kristoffersen, Thorbjørn Gul 
gers tur for junior- og c~laget. Holtan brandsen, Sverre Nielsen, Carl Carlsen, 
gikk imidlertid avsted og gift.et seg og Lippen Kristiansen og Rolf Fjeld. 
fikk vel ikke permisjon, fo:r turen ble 
intet av. 

Tl.i. slutt vil jeg rette en henstilling 
til de ansvarshavende om at C-laget.s 
betydning ikke må undervurderes. ·Tid 
ligere har Laget nærmest vært betraktet 
som et mosjons!~. Det er her junior 
spilleren skal ha anledning til å utvikle 
seg, for når han oppnår senioralder . er 
han som regel uten rutine og den ned- laget og så møtes vi til våren like 
ven.dige selvtillit som skal til for å spille ivrige som i år. Takk for i år! 
på førstelaget. Er debutten ikke tilfreds- For C-laget: 
stillende er han som regel «dØdsdømt>i, Arthur Stran.d, kaptein. 
mens han under kyndig ledelse på et Vinteren nærmer seg med stormskritt 
lavere lag· kan utvikle seg til en stor- og jeg har forstått-det slik som at det 
spiller. er interesse for et C-lag 1 bandy, hvor- 
Så en takk til C-la.gets oppmann, for vi går inn for å sette tanken ut 

Gudmund Hæhre, for hans aroeide med livet. D. s. 

Johnny Simensen har fungert som 
kasserer og undertegnede v.il som årets 
leder få takke · spillerne- for sesongen 
og jeg håper samtlige kommer igjen 
neste . "år med sa.mn1e interesse og skal 
vi da forsøke- å :gå. helt til. topps, 
Med sportslig hi:lsen 

Gunnar. . Johallsen, 
OP,l)Illa.nn. 

FRED 
FR"l.HE:T 

Nu. har jeg åpnet iqien. 
Velkommen tilbake. 

J PftfllO;!~MNET A/s 
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'Vi pu6-enteUJt /o,unann 
i up~e~entant6Aapet: 

Junio1u"11alg sall opp 
av Bandyiorbundel. 

BJARNE HALVORSEN 
Innmeldt i Skiold 1915. 

Født 1/11900. Yrke: Maskinsetter. 
Adr.: Sanatorieveien 74. 

_Bjarne Ha 1 vor sen har vært 
aktiv fotballspiller i ca. 20 seson- 
ger. Han spilte sin første A-kamp 
i Mjøndalen 1915 og ble fast på 

gende sesonger: 1919, 20, 21;- 22, 
23, 24, 25, 26, 27; 28, 29, delvis 1917 
og 1930. B-laget 1916, 1931, 1932 

Vi nærmer oss vinteren, og folk som 
pusl~ med kølle og skøyter har begynt 
å røre på seg. For å få det rent organi 
sasjonsmessige hurtigst mulig i gjenge, 
har ~orges Bandyforbund satt ned et 
utvalg til å ta seg av vår kommende 
bandyungdom. Snarest mulig må alle 
oppmenn sette seg i for.bindelse med det 
nye utvalget, Torggata 2, Oslo. Følgende 
herrer sitter i det nyopprettede junior 
styret: Harry Næss, Asen, Jormann, Per 
Walle, Sagene, sekretær, K;aare Schefflo, 
Varg, kasserer, og Asbjørn Rogvin, 
Strong, og Alf Paulsen, S]tiold, styre 
medlemmer. 

mann. 
Formann i Drammen og Omegn 

dommerkomite. 
Utmerkelser: Guff~edalje 1926. 
Fortjenstmerke 1929. 

Bandyspillere! 
AV I S A Vi står nå foran en . sesong som kan 

• bli den viktigste i vår klubbs bandy- 
Det har vært en del klager over historie. Det er all grunn til å tro at 

I at avisa ikke har kommet til alle. 1 denne sesongs resultater vil bli det 
Har du meldt fra din flytting? t grunnlag som forbundet kommer til å 
Da får du avisa punktlig! I gå ut ifra når de neste år skal sette 

I opp ligaserier, både her hjemme og med 
i flere år og dets nåværende for- svenske lag. · 

og han var samtidig oppmann for 
B-iaget 1931 og 32. Kretsmester i 
rotball _1923, hvo;r . mes.teri;kapet 
ble vunnet på. straffespark, .tatt 

Vi har jo i årene før krigen vært en 
klubb i norsk toppklasse og jeg vil der 
for rette en appell til hver og en av 
dere: Gå inn for sesongen med full 
kraft og vilje til · å gjøre din beste inn 
sats for klubben og deg selv! - t år 

Bjarne Halvorsen har ialle dis-1 skal der jo som bekjent spilles cupserie 
A-laget fra 1918. For øvrig fØl-1 se år gått inn for sporten, kame- og vi må d_erfor. være forb~~edt på il. 

ratskapet og for Skiold i sin hel".' , møte topptrmunede motstandere fra 1. 
net med hele sin energi.. Han runde. Møt derfor fram og delta. i den 

. ' • kondisjonstrening som vi driver fra 
fikk på hØyden av sin sportskar- Marienlyst hver tirsdag og torsdag k.l. 111, 
riere omkring 1920 kritikk i pres- under car(Carlsens ledelse. Det-er- nein~ 
sen som Buskeruds beste ball- Iig av største betydnmg at kondisjonen 
behandler. Disse sine egenskaper er i orden når isen kommer. Hver tors 
har Bjarne på en kameratslig og dag, etter. treningen .. blir det spiller- 

. . . . . . møte i ~port.s~J;een og !Iler. skal .vi 
av Bjarne. Kan for øyrig tilføye possltlv måte, øst villig av, så prØve å få. mstruktører etc, til å holde 
at .samtlige straffespark Bjarne Skiolds aktive spillere av i dag foredrag. _ så l:\åper Jeg du går mn 
har vært eksekutør av er samt- og fra tidligere år er deg megen for sesongen med fullt alvor (som må 
lige blitt mål på. fakk skyldig, og håper engang i til skal det bli resultater), slik at vi 

· · kan si når sesongen· .er slutt: 
I · 1945-46 var det virkelig moro å Kretsdommer i fotball fra 1926. nærmeste framtid at du med dine 

Forbundsdommer fra 1935. erfaringer saminen med de gode spille bandy i Skiold, for AllÆ mann 
På det administrative område: emner klubben i dag har for hån- gikk inn for treningen og resultatene 
Formann 1000. den vil oppnå ditt og vårt alles uteble da heller ikke! 
Oppmann, A-laget: 1926,. 193_5 høyeste ønske. Vel møtt! 

og 1939. Takk for innsatsen, Bjarne! 
Medlem av representantskapet Pam. 

Th. Gulbrandsen, 
bandyoppmann. 

Øi\'httl .. · Juul Dan~en . ,.· ' 

ENTREPRENØR 
TØMMERMESTER 

• 
Telefon 



6 .. S.K.I.OLD- AYIS.E.N 
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-
::---;... ..:.:.::::J !!' I ·~· . ....~ GAM LE . ~1J'{lk_ . 8rtlet er lrill ! 
Under denne spalte liar vi tenkt at 

medlemmene skal skrive korte inserater 
om alt aktuelt innen klub~n, sine pla·· 1 
ner log eventuelt' f1"emkomme med; øn 
sker. 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 kritikk og slå til lyd for nye ideer. 
Vent ikke på at andre skal gjøre 

det, men ta initiativet selv til å sende 
oss lokalt stoff. Vær så god, klem i vei, 
Skiold-gutter, ordet er fritt! 

Red. 

foiticiu- 
M NNER ., 

Det er ikke t.n å ~omme forbi. Vårt,~ 
førstelag skuffet o.ss 1 år! Det så meget -.. • • ., ,.•- " .. . . : . '"'.,,,.. •.. lovende ut og man øynet et kretsmester- 
skap som ville ha vært dobbelt gledelig! Skioldavisens redaksjon har denne og hadde i vårt ungdommelige overmot 
i jubileumsåret. Hadde guttene passet gang mottatt en artikkel fra Bjarne undervurdert Hardy, som kom til Dram- 
sin trening før den avgjørende kamp Halvorsen om gamle fotballminner. men for å seire. 
mot Berger om . avdeltrigsmestersaapet Da redaksjonen vet at dis1e artikler Kampen ble hård og jevn. Langt ut i 
tror jeg sikkert resultatet ville blitt et har stor interesse både blant eldre 2. omg. var stillingen 1-1. Skiold hadde 
annet. og yngre medlemmer, oppfordrer vi overtaket og inne i Hardy" straffefelt 

· .reg vil foreslå at den der skal fun- .a Ile . litt. eldre medlemmer å skrive hender noe som avgjorde kampen. Un- 
gere som fotballoppmann - en meget ned en - ja, gjerne flere - hen- dertegnede har. ballen, men blir tacklet. 
va.IJSkelig oppgave ,- i god .tid fØr. tre- deiser de -~rt med på i yngre I min iver etter igjen å få ballen kaster 
~ep. .. ~gynntlr, gjør l,Mtnvendelse .tU dager. REl). jeg meg fram og slår til den. Domme- 
vAre ~ eksperter på ·· området, f. · rens fl~yte lyder - og han peker ·pt, 
eks .. J.uve, og vil sikkert få veiledning. I den siste tid har det i pressen straffemerket. Da jeg ser det, stopper 
Vi _kan da få klare linjer og et program vært skrevet meget om straffe- jeg opp, blir stående som tilskuer til det 
å. trene etter, slik at ikke alt går på spark, og sist skrev Erling Antonsen som foregikk. Gunnar Høst setter bal 
slw,np. Det beste ville være om klubben i Skioldavisen om det samme. len inn og Sk.iold seiret 2-1. Det er 
kunne avse midler til en trener. Skal vi Dette «problem» har vært drøftet av flere blitt sagt a;t jeg selv satte iball'en 
få et førstelag som · kan hevde seg og mellom fotballspillere så lenge fotbal- inn, men dette er ikke tilfelle, så frekk 
bli . regnet med er dette absolutt. et len har rullet her i IQ.Ildet, Gamle spil- var jeg i)tke! 
skritt i den. rtktige retl).ing og utgiftene lere i Skiold har mange mørke minner Annen runde ble spilt i Larvik mot 
·vil tjenes _inn mange· ganger i løpet· av fra kamper som vi har tapt på et feil- Agnæs. Denne kamp ble vunnet med 
en ·sesong. aktig idømt straffespark. For eksempel flere ,;.mål:, så den begunstigelse domme- 
Jeg tror sikkert at enhver av med- da vi tapte omkampen i Hamar Fotball- ren her viste oss var overfledig, Det var 

lemmene vil være med å støtte opp om klubbs jubileums~per som ble spilt i første omgang. En av våre løpere for 
dette. forslag. Kunde vi ikke-i· fellesskap i Hamar. Sarpsborg og Skiold var i ser seg mot en av Agnæs' spillere. Dom 
som en . start yte et beløp hver til . et finalen. Denne 'ble uavgjort ~- om- meren tok antagelig feil av draktene, 
treri.ingsfond · og jeg·· vil foreslå at det kampen ble berammet i Sarpsborg. Der for han legger ballen på straffemerket 
velges en: komite som· tar seg 1W spørs- ille også resultatet 0---0 til det var noen tross protest fra Agnæs. Før jeg skal 
målet. minutter igjen, da det ble idømt ~traffe- ta straffesparket går jeg bort til en av 

Arthur Strand. 

Etter at dette er skrevet gleder det 
meg å høre at redakteren og forret 
ningsføreren for Skioldavisen har tatt 
imtiativet til en innsamling. Altså til 
klubben og-. vårt eget beste støtter vi opp 
om denne! D.s. 

oN y 

spark mot Skiold. Dommeren påsto at våre eldste og vel også den mest ene.rg 
,ba,11.en hadde berørt hånden til en· av iske spiller på laget, Eivind Nielsen, og 
våre ·backer. Gerværn scoret og den spør: «Skal jeg sette inn dette straffe 
flotte pokal gik tapt. sparket,?» - Han ser på meg med to 
I en 3. rundes ~amp på Ma':1e11Iyst små tindrende øyne, og svaret kom 

mot Kvikk, Halden, gjentok det samme kjapt: «Kan d,u lage to mål på det, 
seg. Flere slike triste minner kunne Bjarne, så gjør det!» 
nevnes, men det var et par lyse og mor- Etter disse ·to seire i runden kommer 
somme jeg skulle skrive om. Ernst Larssen med en av sine «tørre" 
Et år møtte Skio1d Hardy, Bergen, på I bemerkninger: «Jeg visste jo at Agnes 

Marienlyst. Samme sesong hadde vi måtte falle, når ikke Harda kunde stå 
mange strålende seire, så da Fotball'- for oss! 
forbundet hadde vart så hensynsløse Skiold hadde i disse åæene mange 
mot Hardy mente vi grunnen var den vittige poder, som var mottagelige både 
a:t, forbundet ville være sikre på at for en spøk, men som også f®sto et 

I. Hardy ikke en g.ang til skulle komme alvorsord da det gjaldt. Kans~je litt 
østover! Vi tok altså seiren på forhånd om det senere. Bj. H. 
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~ IUNJOR"'. OG GUTTE'SløfN j 
FOTBALLEN 

har· sluttet å rulle for i år. Kikker en pa resultatlisten øyner en 
straks at juniorlaget har ihentet mange nederlag. Men, som jeg sa 
i siste nummer har det vært vanskelig å drive, men vær sikker: 
guttene kommer nok igjen. Forhåpentlig blir det bedre med utstyr 
til neste, sesong, slik a.t både gutte- og· småguttelag kan settes opp. 
Vi har iallfall spillere nok til alle junioravdelingens 3 lag, så rekrut- 

'! l teringen er i orden. 

JUNIORKASSA 

reise til V~tfossen og kr. 103.40 til spillemøter og avslutningsfest. 
Restbeløpet, kr. 147.60, er innsatt i bank. Jeg vil benytt~Iedn1ngen 
til.å takke ·ane:som har ytet sitt bidrag. :,; 

AVSLUTNINGSFESTEN 

Juniorkalender 
-~45. 

Privatkamper: 
1'9/6 Skiold-I>. B. K. . 0--6 
22/6 
1/7 

12/7 
8/8 
17/8 

nådde det pene beløp av kr. 295.00. Av disse er brukt kr. 44.00 til' 2218 

« -Bragerøen . . . . . . . . . . 1-1 
« -Vestfossen 0-2 
« -Strømsgodset . . . . . . 3-1 
« ---'Sparta . . . . . . . . . . . . . 1-4 
« -Drafn . . . . . . . . . . . . . . 2-2 
« -MJøndalen .. .. .. .. .. 2-4 

Kretskamper: 
26/8 Skiold-IAungen 1-1 
2/9 « -D. B. K 0-2, 

Cup-kamper: 
9/9 Skiold-D. B. K 0-2 

16/9 « -Mjøndalen , . . . . . . 0-2 

for juniorlaget ble holdt søndag 21. oktober på hytta· til Husum, I Siste melding fra festkomiteen. 
Først hørte vi overføringen av landskampen Norge-,Sverige og så 
ble det servert en lekker middag, bestående av bankebitf, med blØ't 
kake som dessert. SpØr om det smakte. Mens vi ventet på kaffe og 
wi.enerb.rød «forsvant» flere kilo epler og pærer og ,20 brus og ditto 
tørterøL Alle var enig i at det var en strålende da~åre verter 
herr og fru Hus u m, har ære av arrangementet. Vi sier dem begge 
hjertelig takk! 

BANDYEN 

er det nå gutta. går inn for og i den forbindelse kan jeg glede dere 
med å fortelle at Bjarne Gade-Jensen har lovet å ta seg av tre 
ningen. Han vilkomme på spillemøtene våre OK gi lfllciervisning der 
såvel som på banen. Juniorlederen. 

NB1 

Annonsørene har interesse ~:V, klub 
ben, og· klubbens avis .av. anaonsørene. 

Vær patriot. · Støtt avisen. 

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

t 
RAMMENS SKIFÅBRlK 

•NOR VV AV• 

180 
deltagere var tegnet til jubileumsfesten 
da listene ble inndratt! Det er det største 
an·tall Central Hotell noen gang har 
hatt til en fest og hotellets eier, fru 
W eie n, ble meget betenkt da hun 
fikk høre antallet. Etter en konferanse 
med henne må vi arrangere bespisningen 
i t r e ·-::aler: Sjømannssalen, hjørnesa.len 
og verandasa.len.. Tanken er at det skal 
ai-rangeres en høyttaler fra hjØmesalen 

. til verandasalen. Vanskeligheten besto 
i å få arrangert det slik at alle spiste 
samtidig, men ved å ta i bruk tre . saler 
lar. det seg gjennomføre. 
. _PeftkoJiliteen,er_fornøydj~ed de*, da 
vi eDers måtte ha gått til det ·Jkritt å 
utelukke· mange av våre medlemmer. Nå 
er «bare» vanskeligheten den å plasere 
de forskjelllige deltagere i de tre saler!· 
En prekær situasjon som. kun kan i.ses 
ved god forståelse blant deltagerne. · 

· Festkomiteen. 

Høstgenerallorsamling-f 
holdes i CENTRAL HOTELL 
torsdag den 29. ds, kl. 19 """8- · 
Dagsorden i ·følge lovene. 
Forslag må være styret i hende 

minst 8 dager før generalforsam 
lingen. 

Vær ute i tide! 

Sliiold 

STYR,ET 

t\lJisea ,..___ 
REDAKTØR: 

ALF .PAULSEN 
FORRETNINGSFØRER: 

SVERRE BRANDT 
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IslirNllafllil 

TELEFON 2556 

ALT I ~ALLNG 
OG LAKK. 

; BILLIGSf l ff dn11;Bdrddlen· 'Is , 
... ,.111.1 •••øe1s. 
F1r11ehandel. 

Konnerutlct, iO - Drammen - Tlf: aa 

,J 

BIRGER HANSEN, TLF. 2161 

Jernvarer, .ki.•kkenutatyr, glau, 
stl9pt•y en detail, kortevarer, 
tekstil, frisørartikler en gros. 

It killen's elli. 
E. Chr Knudsen. 
E~gene 3~ D:rammen" 
Telefone.r: Forretning 3865, 
Lager 3728, Kontor 3628. 

Finere kjøttpermetikk 
Godt un•alg i· smørbrødpalegg 
Lager av saltet kjøtt og flesk 
Delikatesser) 
Kjøtt, fiske1*,ller, · .. ~ 
Alt til sels1f"sbrttk 

Gustn Thielemann A;. 
Drammen 

Strømsø K1Uls1111e " •....•.• 
er møtestedet for 
idrettsintetessen.ung 
dom fra land og by. 

Xonnenaclgaten 2 A 
Teltdon 1990. 

··SKOTØYMAGASINET 
•••••••••••••••••••••••• 

HOTELL 
······~·············· 

A/s Svelvikruten 
I'-- •••• , •• ~.··· 

RuteWlsehkap · ~,, 
Telefon 2053 

Ne-w J. •••• •e 
URMAKER 

• 
N. Storgate to, Drammen 

Liadllergs -,.a- 
RA010REPARAs10NER 
UTLEIE AV HØYTTALERANLEGG 
OG RADIOGRAMOFONER 

Langes gale 6, telefon 4561. 

V ær kresen ved valg av 

SPORTSUTSTYR 
- det lønnet seg. 

Det beste og største ut 
valg som til enhver tid 
kan skaffes får De hos 

Ø. Storgt. Drammen, Tlf. 2680, sentralbord 
.•.... 

li. Slawe 
BAKERI & KONDITORI 

• 
Oanvikgt. 14. Telef. 1063 

Fremtidens trykkeri - Drammen. 


