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6. årg. - Nr. 1. Drammen, oktober 19i6. Utk. 4 ganger årlig. 

A-lagets sesong 1946. 
Jeg har mottatt badstuekomi 

, . . teens rundskriv. Det er morsomt 
I .... Det er lite oppmuntrende å skrive om A-lagets sesong i år. Pa å se at en ikke er glemt for alltid, 
~ tross av at oppmannen og styret for øvrig har nedlagt et godt arbeide. selv om en er en. gammel utflyttet 

maktet ikke de aktive, som i år har vært representert på førstehol- Skioldgutt, og at det kun er et 
det, å holde seg i 1. divisjon, som målet har vært fra guttene begynte vink om hvor en skal bruke sine 
treningen 2. februar i Fjellheim skole. Denne trening som foregikk penger. Ja, ærlig talt du, så kun 
to ganger i uken, 'ble ledet av hr. Tollefsen, Dr.s Gymnastikkforening. ne det være hyggelig å få et vink 
I mars fikk vi leid Drs. komm. Bad en gang i uken, så treningen om når det er generalforsamling 
vekslet fra nå av med gymnastikk i Fjellheim skole og Iøp ute i ter- eller en fest eller noe slikt. Ikke 
renget og gymnastikk, under ledelse av Gunnar, Fossan, med bad- å forglemme Skioldavisen, den 
stuebad til avslutning i Drs. komm. Bad. Denne· trening, som alle har jeg ikke sett siden jul. Når 
aktive var meget rornød med, fortsatte april måned ut. det kommer et pust fra Skiold, så 

28. april spiltes den første treningskamp mot Geithus, som ble dukker fram alle ens herlige min 
beseiret 2-1. 4. mai mette vi Assiden Idrettsforen'ing. Også her ble ner fra ungdommens deilige- da 
det seier 4-1. I disse kamper ble 16 spillere benyttet for å prøve å ger som en hadde sammen med 
finne fram til de beste. 7. mai spilte de «11 utvalgte» mot Stabekk alle klubbkameratene. Ja, da kan 
på Stabekks 'bane og tapte 2-0. en sitte en hel kveld bare å drøm- 

Etter disse kampene overtok den engelske trener C a l i a g h a n me om gamle gode Sk'iold-min- 
trenlngen og 10. mai begynte seriekampene i 1. divisjon. ner, så en faktisk fØler seg som 

Første kamp spiltes mot Solberg på Marienlyst, hvor vi tapte 2-0. ung igjen. 
Begge mål var forsvarstabber. Men som også resultatet viser viste Men apropos du, hur går det 
løperrekken en ineffektivitet som den dessvesre fortsatte med. med A-laget i år? Det er til å bli 

16. mai møtte vi Drs. Ballklubb og her erobret lag~t sitt første 'helt sprø av og se i avisen tap for 
poeng, idet kampen endte 1-1 etter en god innsats, da Ballklubben Skiold og bare tap. Men hils gutta 
hadde et ungt lovende lag som ble regnet for et av kretsens beste. fra meg og .si: «Vi gir oss ikke, 

21. mai spilte vi uavgjort mot Strømsgodset 1-1. I denne kampen opp skal vi. om vi skal trene litt 
ble et mål annullert ·for vårt lag, så guttene heller ikke denne gang hardere og forsøke noe annet». 
fikk de 2 poeng som de .slå godt trengte og som de hadde gått inn for. Motgangen er til for å overvinnes. 

Den 25. mai reiste laget til Slemmestad med de 'beste forhåpninger I dag går det lØS mot Kapp og det 
og guttene viste i denne kampen en seiersvilje og et gåpåhumør er vel sannsynlig at det 'blir tap, 
som vi ikke hadde sett tidligere av dem i år. Første omgang endte men jeg går i spenning og håper 
målløs, men i 2. omgang scoret Slemmestad 3 'mål. På tross av denne det motsatte. Det er nå bare .l _.;, 
uventede motgang slappet ikke laget av og som belønning fikk det time til radioen melder: Kap~ 
~ et såkalt trestemål. Dette var nard kost, men vi øynet likevel en Skiold 1~3 håper jeg og så"~r 
lysning, da .spillet i denne kampen var av så :hØY klasse at ledelsen spenningen over for denne !Jåtlg. 
mente «lfltttP:> måtte snu seg. Mot Birke!beineren på Marienlyst Men når gutta er dømt til tap 

Et lite tilbakeblikk av Bj. H. 

I 
\ 

I .·. 
~-' __ , 

Forts. side- 2; 

Hallo, 
klubbiamerat ! 

l 

1 

l 
' 



2 SKIOLD-AVISEN 

Brennevin 
idrett. og 

A-lagets sesong 1946. Fortsatt fra side 1. 

31. mai måtte guttene atter se seg beseiret med 2-0. Bedre gikk det 
heller ikke mot MjØndalen 4. juni på Marienlyst grusbane, idet tapet 
også her ble 2-0. Begge mål scoret etter frispark utenfor straffe 
sparkfeltet. For øvrig ikke noe sensasjonelt, da flere mål også i de 
foregående divisjonskamper ble scoret på vårt lag etter frispark. 

For å la kampene komme i kronologisk orden fletter jeg inn at 
vi i pinsen deltok i Kongsberg Idrettsforenings pinsearangement, 
hvor vi møtte Snøgg, Notodden. Dette var et sterkt og velspillende 
lag og at tapet ble hele 4-1 var ingen tilfeldighet. Våre løpere hadde 
i denne kampen, som i de fleste foregående, gode· målsjanser, men 
avslutningene uteble, - skal vi si som vanlig? 

Gressbanen ble åpnet 19. juni med divisjonskamp mellom Drafn 
og Skiold. I denne kamp hentet laget sitt største nederlag t.serten: 
3-0. Det samme gjentok seg også denne gang: våre løpere gikk av 
banen med nu 11 mål på samvittigheten sin! 

Vi har feiret sommer og det går 
med raske skritt mot høsten og 
de store idrettsmønstringer. Av 
disse samler vel de store fotball 
kamper de største tilskuermasser. 
Parallelt med disse kamper pleier 
det å JØlge brennevinsflasker og 
fulle folk. 
er ~~::e er_ :~ ~je~sgjerni~g som «Annen runde» i 1. divisjon begynte for vårt lag 2. juli. Det var 
En m~m.i:k nl ~l or s~or e~d - midt· i terten og ledelsen hadde vanskeligheter med å stable et noen- 

tro at n
1år eViu e seg 1

1nnt ~ . en lunde habilt lag på bena mot Solberg. Kampet spiltes i Solbergelva nmonopo e 1gJ en , 
har ·å.pn t sin dØ t . h fått og guttene tapte 3-1. e , 1 e rer a v1 ar . . . . en ordning, som forhindrer et . Etter en måneds ferie deltok v1 2. august 1 «Lyncupen»,. hvor v1 
hvert misbruk. Nei! La oss inn- 1 første kampen møtte Slemmestad. Denne ble v~nnet pa poeng 
stille OSB på at alt for mange enda etter at resultatet endte 1-1. I kamp nr. 2 tapte v1 for Dra:fn, som 
ikke kan more seg eller se på en ble cupmester, p~ J?O_eng. 
·fotballkamp uten at de på for- Den annen dlvtsjonskamp mot Ballklubben spiltes 6. august. 
hånd har fått atskill. dr Denne kampen ble en stor oppmuntring for Skiold-medlemmene, 
innenfor vesten. Da 1f:ier ~!~:; idet guttene lede,t både i spill og resultat til det gjenstod 7 minutter, 
så mye kjekkere, og de aktive ute ela scoret Ballklubben 2 mål, så sluttresulatet ble. 2-2. 
på plassen får slengt til seg både I .samme måned, 12. og 18. august, spiltes 2 privatkamper. Den 
usakelige og skitne replikker. Og ene var mot Lyns reservelag (tap 2-0) og den andre mot GjØa, 
det er flaut for anstendige men- hvor det også ble tap 3-1. Felles for begge disse kamper var at 
nesker å sitte i hop med disse Skiold hadde det meste av banespillet, men de andre fikk målene! 
fylliker. I seriekampen på Gulskogen mot Sif. 22. august fikk vårt lag sin 
De som steller med idretten må første seier i serien med 2-1. Sif.s danske trener uttalte seg meget 

finne en løsning på dette. rosende om Skiolds innsats og guttene øynet en liten lysning, men 
Samtidig som den edru kontin- denne lysning ble ·formørket allerede i neste kamp mot Slemmestad 

genten av tilskuere må reagere 30. august. Denne måtte vinnes skulle vi ha den minste teoretiske 
krafti.gere i m_ ot diss. e fyllebøtter. Isj anse ti~ å _holde oss i 1. di~isjon. Skold ~pnet denne kamp, s~m så_ 
De må både i ord og gjerning gå mange tidligere, med målsjanse på malsjanse, men alt fa1:t 1 fisk 
mer hardhendt rram, og ikke som foran mål. I stedet scoret Slemmestad 2 ganger. i første omgang. 
til'fellet er mange ganger opptre I annen omgang scoret Skiold 2 mål, så guttene gikk av banen med 
med overbærende latter og kan- sin fjerde uavgjorte divisjonskamp! 
skje oppmuntringer. Mot Birkebeineren tapte vi 2-0 på Marienlyst gress den 6 . septbr, 
I Sverige er det gjort 'flere ær- I den annen kamp mot Drafn 29. september ble tapet det samme 

Uge forsøk på å stanse dette uve- som i den første kamp: 3-0. 
senet. Bl.a. har ordensvernet med Arets siste divtsjonskamp spiltes i MjØndalen lØrdag l9. oktober· 
politiets bistand ved enkelte an- mellom Mif. og Skiold. Det ble som ventet en solid seier .for Mif.: 4-0. 
ledninger regelrett kroppsvisitert Tar vi et tilbakeblikk over sesongens kamper, ser vi at resultatene 
hvert eneste «mistenkelige> men- for vårt lag altfor ofte viser 0, hvilket også tabellen kan fortelle om. 
neske som passerte telleappara- I 14 divisjon:skamper har laget scoret 10 mål! Derimot har forsvaret 
tene. · · «bare» sloppet inn 31 mål. Fire av de øvrige 1. divisjonslag har større 
Om en ikke ville gå til så drast- målavrasje mot seg enn Skiold, men til gjengjeld har samtlige 

iske skritt, så kan det være andre lag som har deltatt i denne serie scoret fra 37 ned til 23 mål. Dette 
måter å ordne seg på. viser med all ønskelig tydelighet at vårt lag i år har vært sørgelig 
Drikk og tullprat må bannlyses ineffektivt. En feil som må rettes på skal vi ha den minste sjanse 

fra idretten. '.l'anke -. t'il å spille oss opp igjen i 1. divisjon. 

I Norgesmesterskapets første runde 23. juni møtte vi Kapp, Toten. 
Et forsåvidt ukjent lag for våre gutter, men et lag som hadde flere 
gode resultater i sin krets, med bl. a. seier over Raufoss Idrettsfor. 
Etter 2 timer endte :kampen 2-2. Omkampen på Marienlyst gress 
bane ble for vårt lag en sørgelig forestilling. Skiold spilte sin svakeste 
kamp av året og når så en av våre beste spillere, Rolf Bolstad, ble 
skadet i det første minutt av 2. omgang mistet spillerne både lysten 
og interessen. Kapp vant fortjent 6-0! Et så stort nederlag i 
Norgesmesterskapet har ikke vår klubb hatt på 2'7 år. Kampen og 
de fleste spilleres innsats bør for alltid gå over i - glemmeboka! 
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SJELDEN har jeg sett et lag 
- med slik utur som Skiold, 

hører vi etter så å si hver 
eneste kamp. Vi kan delvis 
være enig, - men er det 
ikke noe som heter dyktig 
også?' j 

KAMERATSKAPET på laget IS rn å k O rn • I V , har alltid avisens spalter 
. vet vi har vært godt! Likevel I O O O O O I åpne for gode råd og beret- 

0 ° 0 0 0 tiget kritikk. Til spalten 
0 0 er det noe som ikke er som 

det skal. Tonen er ikke der. 
Og glØd og ~ampånd har det 
h~ller ildre vært f,or mye -a V 
hos enkelte! 

I ~- en innen klubben tror 
v1 misunder Johan Bye opp-I Når dU har fått den «allround»,. 
mannsjobben. Han har gjort I trening som gymnastikken gir, - 
hva gjøres kan for guttene· da først kan du tenke på å gå inn 
- vært på farta og ofret tid I for spesialidrett. 
fra treningen tok til i I * 
februar. Gå ikke inn i en idrettsklubb for 

å bli «stjerne», men gå inn for å 
trene kroppen din, skaffe deg mo 
sjon og gode kamerater! · Qo det å få vekk kritikk og 

·. dorståsegpå» snakk er ikke 
lett. En ting er iallfall sik 
kert: Det skader mer enn 

· det gjør nytte. Hvorfor ikke 
oppmuntre i steden? 

0 

Vi må ikke glemme at den so 
lide oppbygging av vår kropp som 
vi får gjennom gymnastikken, gir 
oss den basis vi skal bygge all 
annen idrett på! · 

* 

AVISEN har latt vente på seg 
denne gang. Grunnen for 
det el" mange. I første rekke 
ferien og den interesse med 
lemmene viser. Inserater 
forekommer så å si ikke! 

LA oss i samme forbindelse 
nevne en annen ting: Klub 
ben har over 400 medlem 
mer i fØlge kartoteket. Et 
sørgelig fåtall av disse støt 
ter klubbens arrangement. 
Hvorfor? 

DOMMERE har vi mange av 
innen Skiold og .flere får vi. 
Av de «gamle» har Knut 
Berg-Nielsen vært mye be- 

* 
Er du medlem av en klubb skal 

du ikke være der for å bli opp 
vartet av andre, men du skal per 
sonlig gå inn for å hjelpe alle 
som trenger hjelp! 

* 
Mange røier seg kanskje tunge 

og legger ikke godviljen til, fordi 
de innvendig gir opp. Le ikke av 
dem, gi dem heller et lite puff. 

* 
Som regel er det alltid en som 

er dårligere enn. deg selv i ett 
eller annet, gi ham en håndsrek 
ning, oppmuntre ham, det gir 
også deg stor glede! 

Hjertelig takk 
nyttet. Han dømte bl. a. in- til alle Skioldgutter som viste oss 
terkretskampen østfold- oppmerksomhet ved vårt bryllup. 
Vetfold. Petra og Erling Thommesen. 

«Medlemmene har ordet» 
har vi ikke mottatt en ene- 
ste linje! Hva er grunnen! 

I NTERESSEN for badstue på 
Skiold-hytta kunne vært 
bedre, si-er badstuekomiteen. 
Det er de samme som går 
igjen der oppe, men skal vi 
få den opp må alle ta et tak! 

S A har de som har vært der 
oppe til gjengjeld gjort et 
bra arbeid. Stedet hvor bad 
stua skal ligge er ryddet og 
grunnmuren støpt. I alt er 
det hogd over 2 favner ved 
på tomta! 

EN alt for stor prosent av 
medlemmene forstår visst 
ikke hvor mye en slik bad 
stue har å si! Ikke bare for 
fotball- og bandyspillerne, 
men også for hvert enkelt 
medlem! 

N A går vi mot mørke kvelder. 
Var det ikke en tanke for 
våre damer å få blåst liv i 
damegruppa? Det bør ikke 
mangle tilslutning! 

' I 

I 

\ 

P. Th. Thorkildsen 
Gullsmed 

Tolll:,ugt. 6. Telef,on 2423. 

Alf ORNUM 
BOK- OG PAPIRJIANDEL 
Tlf. 8138. Drammeø. N. Storg~ 17 

Helll'W J. Sfekke 
i». & hronometennaha 

Drammen 
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De norske fotballspilleres j'lli pu&enteJte,t,: 

svakeste side er pleserinqen 
hevder Sldolds brilisie trener O'Callaghan. 

Det ikorn som litt av en overraskelse at Skiolds engelske trener, 
C a 11 a g h a n, var reist fra byen. Det gikk så altfor fort. Vi visste 
han skulle reise til Sandefjord, men ikke at han .skulle ·bli der uten 
å få tatt avskjed med ham. Et intervju i klubbavisen b.ad(le vi 
gjort regning med, men nå var .det altså for .sent. En utveg måtte 
finnes og vi allierte oss med Kaare J a n s e n (som i parantes be 
merket fungerte som tolk for gutta i sommer) og han tilskrev Calla 
ghan som straks .skrev tilbake et hyggelig brev, Det er ':el.ette vi har 
plukket endel ut av. 

Innledningsvis forteller Callaghan at han ser tilbake på dagene 
i Drammen med glede og beklager at 'han måtte bryte opp så fort, 
uten å få sagt hver enkelt «takk 1for seg». Han håpet· at det han 
hadde lært laget og de enkelte spillere ikke måtte gå i glemmeboken 
for fort, men at de ville fortsete og gjenta øvelsene for det om ikke 
han kunne være til stede. Norske spilleres svakeste ,side er plasertn 
gen, skriver han videre, og dette gjelder også Skiold. Mange av 
gutta hadde mye fotball i seg, men den svake pla.seringen henger I Innmeldt i S'kiold 2518 1924 
for en stor del sammen med manglende evne til å fatte raske be.slut- I · 
ninger når de får ballen. Og han framholder at det er av stor be- FØdt 8112 1905- 
tydning at lagetholder spillemøter og bruker tavlen. Guttenes iver I Yrke: Konstruktør ved N.S.B. 
og store interesse gjorde disse sammenkomster til det de skal være: I Adr.: Gate nr. 3, Austad, Strømsg. 
en hyggelig og lærerik kveld, parret med god lagånd! 

Til .slutt sender han sin ,varmeste hilsen til alle han kom i be 
røring med og ønsker han alt godt for klubben i de kommende år! 

OLAF J. JOHANSEN 

Nå har Callaghan forlatt Norge og reist til London hvor han for 
tiden trener opp nye talenter ror Fulham Football Club .. Men kan 
skje han allerede neste sesong er tilbake og får se et Skiold-lag spille 
slik som han ville det. 

Gid det var så vel! Aps. 

Høstgeneral 
torsamling 

holdes i CENTRAL HOTELL 
lørdag 23. november kl. 18 

· ( 6) presis. 

Vet du at: 
- Hederlighet er idrettsman 

nens største dyd! 
- Selvdisiplin er plikt for en 

hver idrettsmann! 
- Uten ærlig sprll misliker vi 

alle stevner! 
- Bare den ridderlige ånd kan 

skape virlreMg moralsk verd i 
idretten! 

Aktiv: 
Fotball, B-lag 1926. 
Fotball, A-lag 1927 t. o. m. 1938. 
Kretsdommer i fotball,fra 1937. 

• Administrative: 
Formann 193:5 - 36 ~ 37. 
Medlem av hyttekomiteen fra 
1935. Formann i hyttekomiteen 
1940. 

Utmerkelser: 
Fortjenstmerket i 1927. 
Gullmedaljen i 19:t5. 
Olaf Johansen har energiskt og 

viljefast gjennomført sine opp 
gaver for klubben, og mange har 
disse oppgaver vært. Han grunnla 
bl. a. kartoteket og innførte her 
med ordnede forhold av klubbens 

VET DU OM medlemmer. Energi og arbeide 
F kl 21 1 k 1· · I , kan stå som motto for Olaf Jo- . ra .. , se s ape 1g samvær j et eller annet firma 'Som har in- h . k . Sk" Id 

teresse av en annonse i Skiold- ansens vir e 1 10 • 
med damer. Styret. avisen? vennligst gi beskjed til · Vi takker deg, Olaf, for innsat- 
i-----------....,,.,,.,.,...----, J forretningsføreren. sen. Pam. 
I -~ I 

L'"'!1,•••n 

Valg i følge lovene. 

AKTUELL OG SAKLIG 

Jmnticlen 6 ~ s,ort 
I 

~ 



SKIOLD-AVISEN 5 

GAMLE 
~- 
MINNER 

.•. ,..,.,..,,,,,,.,,,., . ....... 
.•.. -.,·. ··- - _... -.,-,,..,-,,.,--- 

Vi hadde spilt i Larvik eller 
Porsgrunn, husker ikke helt sik 
kert hvor. På hjemturen fortalte 
Thorkild oss, at han ferierte ute 
i Sande et sted og at det ville bli 
lang vei for ham å gå fra sta 
sjonen. Forslag kom promte fra 
flere av gutta. Du som sports 
mann har bare å hoppe av der det 

· passer deg . og så snakker Affen 
med lokomotivføreren, slik at han 
slakker endel på farta der du skal 
[umpe av. Affen .snaket da med . Ette~ et av våre· mange besøk 
føreren, kom tilbake og sa at alt i. Larvik, stoppet toget i Sande 
var i orden. Diskusjonen gikk høyt fJord ca. 10 minutter. Alle mann 
og mange slags forslag kom fram hodekula inn på restauranten. 
om hvordan han skulle jumpe på J~g la da i ~arte~ spesielt merke 
beste måte. Toget nærmet seg nå _til to, 1:emhg Bjarne og Bern 
stedet og vi hadde gjort sakene hard. Sk1ønte de hadde noe ekstra 
klar for spranget. Tporkild sto ~or seg: 2 flasker brus ble bestilt 
klar på nederste stigbrett. Vi sto i en fei, de slo litt i glassa og så 
bare å ventet på at toget skulle letta Bernhard litt på jakka og 
slakke litt på farta, men enten helte noe fra innerlomma hvor en 
hadde ikke Affen snaket med fØ- annen flaske var plasert. Alt gikk 
reren eller så hadde denne glemt så fint syns de,. men de kan tro En Skioldhilsen . . 
avtalen. Et par av skøyergutta kar~ ble lange i ansiktet de ser- E1v. Nielsen. 
roper plutselig: Nå, nå saktner vermgsdama kom rett bort til =-============== 
det farta (vi andre merket ikke deres bord og tok begge glassa fra ei, konduktøren kom og ba oss ta 
noe til dette), men var likevel dem, fØr de hadde smakt på sa- plass og det var ingen vei utenom. 
fullt enige. Bjarne sier at skal kene. Serveringsdama satte glas- Den hjemturen var morsom for 
du hoppe, så må du gjøre det nå. sa i reolen t>ak disken, De andre oss, men mindre morsom for 
Først gikk kofferten, den kantret gutta og jeg lo godt ~v dette og Bjarne og Bernhard. 
rundt flere ganger så drakt, mest av alt av alle de forsøk som Hilsen til alle gamle og unge 
strømper og støvler fØyk omkring. Bjarne og Be~nhard gjorde for å Skioldgutter. 
Og så var det Thorkilds tur, for komme bak disken, men dengang Erling Anthonsen. 
alle vi andre var jo enige om at 
nå var farten på taget atskillig 
svakere. Nå foretok han spran 
get, helt perfekt, med sammen 
krøuet 'kropp tok bena marka og 
Thorkild gikk flere ganger rundt 
som et tønnebånn. Alle mann lå 
rlute i vinduene for å se hvordan 
det ville gå. Thorkild reiste seg 

straks opp og vinket, så vi forsto 
da at alt hadde gått bra, tross 
toget ikke hadde slaket noe på 
farta. Jeg har Affen stygt mis 
tenkt for ikke å ha snakket med 
føreren, for å skape litt løyer av 
dette, men det kunne jo gått galt. 

Neste gang vi igjen tra'ff Thor 
kild, var vi alle enige om hans 
store sjanse som akrobat. 

Hallo klubbkame,ate, ! 
Fortsatt fr a-side I. 

det blir seier, vil de vel bare bli 
hØye i hatten og tro de er flinke, 
og så er tapet der neste gang. 
Ja, jeg husker så godt den epi 

soden i Larvik om straffesparket 
som Bjarne skrev om i Skiold 
avisen, men han hadde bare glemt 
poenget. 

Vi regnet oss for mye bedre enn 
«Agnes» og det skulle bli bøtta 
full for oss, men det var løgn de't. 
«Agnes» kjørte på og da det var 
gått ca. 15 min. så lå ballen i net 
tet, ikke hos «Agnes>, men i Vårt 
nett. Så gikk det vel ca. 10 rnln., 
så fikk vi stra:l:ifespark. Jeg spilte 
centerhalf og var helt oppe i hjør 
net av feltet til «Agnes» ved en 
korner, og jeg syns jeg hadde bal 
len på vris1ten og så den allerede 
satt klint opp i hjørnet på målet, 
da en av «Agness-sptllerne hop 
pet meg overende. Nå hadde jeg 
også hatt benet for høyt lØftet, og 
det var muligens derfor Bjarne 
syns det var litt hardt å sette det 
inn. Ja, jeg glemmer ikke de 
Øynene Bjarne satte på meg da 
jeg i fullt alvor svarte: «Kan du 
lage to, så gjØr det». 
Ja, jeg Siter nå å tøyser og 

glemmer meg helt bort. Jeg sen 
der deg en postanvisning en av 
dagene og ønsker badstuekomi 
teen hell og lykke med den nye 
badstua, og håper jeg kan få kom 
me og få svette ordentlig ut, ikke 
for Skiold mer, men for mitt eget 
beste. 
Du får hilse alle de gamle gutta 

og A-laget og be dem vise at de er 
kjekke Skioldgutter og reiser kjer 
ringa fra forsommeren! 

Oslo den 24. juni 1946. 

Drammens Rørleggerf orr~tning A/ s 
Telefoner 
Bokholderi 3551 
Lager og ek.sp .. 3561- 
Rørleggervakt 1972 

Autorisert Rørleggerforretning 
Rørhandel · En gros En detail 

Tollbodgaten 5 · 
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Uogdomsf otball 
Av Asbjørn Halvorsen. 

fotballsporten i sin alminnelighet. 
Derfor, vær på vakt. 
sørg for at guttene tilegner seg 

grunnlaget i teknikken og ball 
behandl'ingen og arbeid for en 
langsom og naturlig utvikling. Se 
bort fra for mange og for store 
arrangementa for guttene. Stor 
arangements for gutter og junio 
rer er en uting. 
Hva selve treningen for gutte 

spillere angår så skal den så å si 
utelukkende bestå av øving i tek- 

Noe av det viktigste, lfor ikke å n~ke detaljer ~v balle~er og lag- . 
si det viktigste 1 norsk fotball 1 spill. Det skal ikke drives kondi- 2. Balløvelser. - J)empnmg og 
dag, er ungdommens systematiske sjonstrentng i likh~t med ~en!i.or- hodespill. (20 mmutter). 
opplæring i fotballspillets teknikk lagene. Planmessig tremng er a) Balldempning. Legge ballen 
og den ind'ividuelle baUbe'hand- nødven~ig og_ de enkelte tekniske «dØd» og få den under kontroll i 
Ung. - Klubbenes beste og mest og takt~ke ting må øves_ som ~n en bevegelse. 
pålitelige tillitsmenn må settes til ABC. Spillerne deles opp 1 enkelte b) Bodspill. Holde ballen i luf 
ledere for ungdomsavdelingen. grupper,. h'V'is an tal beStemm_es i ten mellom to eller !tre (som kon 
Hjemmene må ha .sikkerhet for for'hold til ant.all bal'.ler. Helst ikke kurranse). Bare med lett fotball 
at ungdomsavdelingen ledes på over 6 gutter 1 _hver gruppe. eller tennisball. 
~n forsvar~ig måte. Klubben må I . FØrSt kaller inStruktøre.n samt- c) Balldempning. 1) med bry- 
ikke lede sin smågutt-, gutte- og; llge ~rupper sammen og for~la:er stet. 2) med hodet (lett ball) 
junioravdeling med det for øye I og ~ISer hvordan de forskjellige parvis. 
for enhver pris å vise gode resul- tekniske øvelser skal utføres, . . 
tater og seire, og instruktøren for ~voreter gruppene _fordeles utover ' d) Hodespill. 1) Hoppe opp til 
tt _... "kk b · oanen med hver sin ball og går hodeball. 3 gutter. (En kaster bal- 

gu ene nu" 1 e edemmes e'tter . ' 11 t · · 
t 11 i f 

. 
1 

grennom de viste øvelser Til å en mo. pannen til den tredje, an a se re or sine ag, men et- · · 
t d t t 11 å tt tt 

'begynne med er det mest praktisk som stopp. er ballen. 2) Det sam- 
er e an a sm gu - og gu e- · ( t · -11 h h fåt t· at alle grupper ti'l samme tid øver me en kas' er ballen til de to an- so1 ere som an ar t 11 å vise · . .. . pa samme øvelse Altså f eks dre, som hopper opp og skaller 
aktiv interesse for fotballspillet. . . · ' · · til ballen) Bare med lett ball D o • øver samtlige grupper på samme . . 
f ~:t~: ;ises d~n :Iler stør~e tid dempning av ballen, så pas- e) Balldempning. Legge ballen 
0::• •g e og om an e ved fas - ninger osv. Siden når framskrit- «dØd» med innsiden og utsiden av 
ste elsDe atv kåa~kpkprogramf for gut- tene er påtagelige, kan gruppene J foten (høyre og venstre ben). 
ene. e m 1 e være or man- I 
g k b l t·t "kk 

1 
øve om hverandre. Instruktøren f) HcdspiJI. Fem_,geks spillere e amper, a so u · 1 e ange . . · 

reiser, og det bør helst ikke være gar fra gruppe til gru?p~ og pås~r i ring, e~ gutt i m~dten. 
ka . k t"d T"J . at øvelsene utføres riktig. Stadig 3 Lagsplll (35 minutter) mper 1 e samens I en. 1 min . . . · · 
bed Ø 1 o • å . · avveksling er av betydning, hvor- Kamp mot 2 mål. 

r ve se sa Jeg. pmngen av se- for der tkk bØ 
songen i år ble gjort av to gutte- minutte: :d ; øves me~ e~n 5 Programet kan naturligvis va- 
lag. Disse lag skal ha en lang og øvelse angen P ver ~rieres. Dette gjelder f:. eks. ball- 
m'å.lbevisst trening bak seg før · øvelser som på neste treningsdag 
den første kamp i sesongen. Bal1-leker er utmerkede øvelser kan omhandle f.eks. øvelser i pas- 
Meget kan Ødelegges ved en dår- for gutter. Det gjør treningen mer I ning og ballføring. Istedet for 

lig ··og· 11te 1forståelsesfull ledelse a vve~s~ingsrik, og gir guttene lagspillet kan man ta «five a side> 
av våre gutte. - og juniorlag, ikke I samtidig båd~ . teknikk, ballkon-, for å · øve opp kombinasjonsevnen 
/bare for klubben selv, men for trol'l og kondisjon, og plaseringskunsten. 

Treningskamper. Det skal også 
selvfølgelig lages treningskamper 
og her blir det instruktørens opp- ID f b d I 
gave under kampen ved tilrop å raqPrDf.S arfe 81 fl 
påpeke de feil som bltr gjort. 

Guttene må kunne spille på alle 
plasser og naturligvis med begge 
ben. - Selv målmannen må også 
i treningskamper av og til spille 

Fotballforbundets populære 
sekretær, ASbjØrn H a 1 v o r 
s en, har skrevet en artikkel: 
c:Ungdomsfotbalb, som vi elsk 
verdigst har fått hr. Halvor 
sens tila telse til å ta inn i 
Skiold-avisen. Fotballgenera 
lens navn er så godt kjent ait 
'Vi er overbevist om at art'iklen 
blir lest med stor interesse. 

Red. 

ute på. en annen plass. Senere når 
guttene kommer opp i 18-års al 
deren kan de spestahsere seg for 
den plassen som ligger dem best, 
og som de har størst interesse av 
å spille. 

Treningsprogram for guttespillere 
l. Oppvarming i "form av leker. 

('5 minutter). 
a) «:Konge i ringens. Qtittene 

stiller seg innenfor en opptrukket 
ring med armene over kors. På 
et signal fra instruktøren . hopper· 
alle på et ben og forsøker ved 
«dytting» å bringe en kamerat ut 
av likevekten. Den som til slutt 
alene hopper på et ben er «konge 
i ringen». 

b) LØpe mellom oppaatte stos 
ker, 2 meter fra hverandre. Sta 
fettkonkurranse. 

Nar def gjelder 
tobakk og sigaretter 
går vi til 

Konnerudgatens 
Fruktforretning A.s 

ARTHUR STRAND 

Torvet 

Telefon 2755 - 4058 
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\_JUNIOR·. OG GUTTESIDEN ) 
JUNIORAVDELINGEN holdt sitt første møte den 6 . .mai i Sports 

restauranten. Nære 60 gutter var møtt fram. Det viste seg dess 
verre· at ·bare 3 ,- tre - av disse hadde fotbalstevler, så sant å si 
så det ikke Videre lyst ut hva utstyr angår. Undertegnede holdt et 
kåseri om ,fotball og gjennomgikk reglementet. Etterpå fik:k guttene 
anledning til å stille spørsmål, hvis det var noe de var i tvil om, og 
flere benyttet seg av det. 

SMAGUTTELAGET har vist stor interesse på treningen. Fram 
møtet har det ikke vært noe å si på, men det-ville være.bra om. en 
eller helst flere seniorer kunne møte opp og .V'e1lede guttene. Det er 
kanskje vanskelig med tiden om· etermiddagen · for manges vedkom 
mende, men noen er det vel som arbeider skift, slik at de kunne ta 
en tur. - Laget har hatt et par treningskamper. Etter ferien har 
laget deltatt i Lundgreenserien. 

GUTI'ELAGET har ikke hatt noen kamper, da det har vist seg 
at det er meget vanskelig å få stabilisert et lag. Mange er så altfor 
unge at ledelsen har ment det er bestikke å slippe dem til i konkur 
ranse foreløpig. Viser det seg imidlertid at de vedlikeholder trenin 
gen og det er nok av dem, skal det forsøkes å arrangere kamper for 
guttene. 

JUNIORLAGET hadde sin første kamp mot Sparta og seiret 2'--1. 
Bragerøen, Strømsgodset, Vestfossen og MjØndalen har vi også spilt 
privatkamper mot og alle endte med tap 0-1. I samtlige kamper 
har laget ikke ligget noe under hva spill angår, men målene har 
uteblitt. I Asenturneringen i Oslo var laget med og spilte første 
runde mot Sterling. Resultat 2-2. Skiold vant på. loddtrekning: 
Annen runde mot Stabekk tapte laget 1-3. 

I alt har 16 spillere •fåt prøvd seg og blant dem er det flere som 
nok kommer til å nå opp på høyere lag. 

I 
I " 
I 

SEMIFINALEN 
Skiold tapte 2-0 for Mjøndalen. 
Kampen gikk . på marienlyst I vant Drafn over MjØndalen med 

gress. Skioldguttene satte opp 3-0. Et fortjent mesterskap var 
farten med engang og hadde in- dermed vunnet. Det var Drafns 
nen 3 minutter var gått flere far- rørste i juniorklassen og vi be 
Iige visitter oppe ved MjØndalens nytter anledningen til å gratulere 
mål; Pene skudd ble også levert, laget og dets leder, Harald R. 

Halvorsen:, med innsatsen! men keeper var både heldig og 
god. Etter hvert jevnet spillet seg ,,. 
ut og omgangen endte målløs. 
I 2. omgang Mif. å score 2 gan 

ger og kunne gå av banen som 
finalist. Seiren var fortjent. 

DRAFN KRETSMESTER 
I sluttkampen om mesterskapet 

~ . NB! 
Annonsørene har interesse av klub 

ben, og klubbens avis av annonsørene. 
Vær patriot. Støtt avisen. 

Jun i o ria g et. b I e 
avdelingsmester 
Kretskampene for junior var i 

år oppdelt i 4 a vdelinger. Skiold 
var satt i avd. 3, sammen med 
Liungen, Glassverket, Birkebei 
neren og Grå:bein. Første kamp 
Skiold-Gråbetn var berammet 
til 26/5. Skioldlaget og den opp 
nevnte dommer møtte mens Grå 
bein uteble. Senere. trakk Birke 
beineren seg. Laget fikk såiedes 
begge sine kamper på utebane. 
Kampen mot Glassverket endte 
med 4-1 seier og mot Liungen 
vant laget 3-1, og var dermed 
avdelingsmester. 

VI BER 
oppmennene holde klubbavisen 
underrettet og vi er· også takk 
nemlig om noen av gutta på la 
gene vil skrive et eller annet de 
har o:p'.plevd på idrettsplassen 
enten under kamp eller trening. 
Nå da skiløperne tar fatt vil vi 
gjerne også hØre fra dem. 

ER DU MISFORNØYD 
med ett eller annet angående 
avisen? Er det kanskje noe du 
vil rette på eller ha anderledes? 
Kom da til oss og vi skal da mot 
'ta deg med åpne armer. Gode råd 
kan vi 'ikke få for mange av! 

Slilold 

REDA:KTØR: 
ALF PA UL SEN 

Telef,on 5072 (etter kl. 5). 

FORRETNINGSFØRERE: 
"VERRE BRANDT og PER WØLLO 

STIL OG 'KVALITET 
Vå,t gamle slagord skal 
sna1I bli wirlrnJighel igjen. 

VEL MØTT IGJEN! 
Ø. Storgt. 9 «har sniffet» 
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Besøk vår sportsavdeling 

Konnerudgt. 10 - Drammen - Tlf. Ø4%. 

Jernva1er, kjøkkenutstyr, glass, 
stentøy en detail, kortevarer, 
tekstil, friStNartikler en gros. 

It · kllMl's elll. 
E. Chr Knudsen. 
Engene 3, Drammen. 
Telefoner: Forretning 3865, 
Lager 3728, Kontor 3628. 

Skiold-gutter! 

BESØK 
TOBAKKSFORRETNINGEN 

Amtm. Bloms ~t. 5. 

lon,h. lqe Ols,o 

~ 

Spo,ttMutau,uM&t. 
Telefon 4808 

RAMMENS 

SKIFÅBRIK 

Til hyttetur og fest 
provianter hos oss. 

Alt i KOLONIAL og FRUKTER 
De ringer - Vi bringer. 

f'RUKTLAGERET A/S 
BJøm Ulleberg. 

Telef. 4256. ø. Torggt. 4. 

SKOTØYMAGASINET 

ALT I MALING 
OG LAKK· 
BILLIGST I 

~ø-ft 

CENTRAL 
•••••••••••••••••••••••• 

Kenn,rudqatens 
Far11f.lt1ndel. 

HOTELL •....••••............ 

BIRGER HANSEN, TLF. 2161 I Stedet fi"Of ftUUl, ~U 6-eg. 

Iaoolege Roll Slolilie 
Vestbanegården. 

Telef. 1774. 

lhmnaøs Handelsbank 
OPPRETTET 1898 Rugland Radio 

Mottar innskudd til høyeste 
for.renitnmg og utfører ,for 
øvrig, ailile alminde':ligie bank 
forretninger. ~ Inkasso; 

Konnerudgt. 10, 

DRAMMEN 

Fremtidens trykkeri - Drammen. 


