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EN TAKK
TIL DERE ALLE!
Undertegnede,

som

har

påtatt

seg den ikke så enkle oppgave etter
beste evne å samle materiell om
Skiolds historie gjennom 40 år, må
forutsi at evnen muligens ikke står
i forhold til vår vilje. Vi tar imi dler eid fatt med glede og pågangsmot, og skulle en sak, en person eller annet som burde vært nevnt, bli
uteglemt av historien, ber vi

om

overbærenhet - det blir ihvertfall
ikke gjore av mangel på anerkjennelse fra vår side.
Til

belysning

av det materiell

som står til vår rådighet for utarbeidelsen av en 40 års beretning,
kan vi opplyseat notatene for årene
1910-18 dessverre er meget sparsommelige.
Om derfor enkelte punkter i vår
historie kan synes noe svakt belyst,
:.'.orsikrer vi at vi har tatt med det
vi etter 'eget skjønn mener gavner
våre medlemmer og klubben best.
Spalteplassen tillater at bare en
kort historikk av det som er nedtegnet kan komme med i jubileumsavisen denne gang.
Likesom mange av de unge som
var samlet på hotell «Du Nor'd» den
7. juni 1910 forlengst har follet seg
ut i kraft og manndom - har også
du «Sk iol d» - vår kjeledegge gjennom 40 år - follet deg kraftig og
livsfrisk ut.
Båret på unge, sterke skuldre av
kr e Ler som er gitt deg i troen på
idret .ens gode mål, skal du holde
fram som du stevner til heder for
klubbens farger, til glans for by og
land.
Drammen i oktober 1950.
Charles J. Stahl.
Alf Paulsen.
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Alf Jansen.

Olav Brænne.

Når vår klubb nå har rundet 40
år finner jeg det å være på sin
plass å rette en takk til alle medlemmer for de år som har gått.
Først og fremst retter jeg takken
til våre eldre medlemmer, som
gjennom årrekker har tatt mange
tunge lØft for klubben. Når vi blar
i de gulnede blader som utgjør
klubbens historie så springer det
fram mange navn som alltid vil bli
minnet. Gjennom de 40 år har flere av våre beste medlemmer vandre'. bort og vi minnes dem i dag
med vemod og en stille takk for
hva de har betydd for vår forening.
En ting har dere eldre alltid hatt
og det er felles kjærlighet til klubben, men ikke bare det, med den
friske tone og det gode kameratskap som har vært et av vår klubbs
stør s:e klenodium de; har dere alltid satt i første rekke. Hør dere
yngre medlemmer: Har dere lagt
merke til tonen blant våre eldre?
Lett harselerende, litt bitende i replikken og aldri redde for at en
skal få en god latterbølge over seg,
men bak de: hele de; gode kameratskap som gjør at der kan pirkes lite grann på hverandres svake
sider. Det er denne ånd som gjør
oss til ekte Skiold-gutter, gamle eller unge, takk skal dere ha for dere
har gitt oss den arven.
Vår klubb har ikke tilhørt de
grådige når det gjelder mesterskap
og store pokaler, men noe har vi,
som vi setter høyes: av det hele, og
det er gleden over å ha fått lov til
å drive den idrett, eller de idrettsgrener, som vi har hatt hug til og
under de tvangfrie former som alltid har vært innen våre rekker.
Idrett er lek, og de: ber jeg dere
yngre om all tid å huske på og være
forsiktige med for da vil dere få
den rette glede av deres idrett, da
vil dere ikke synes det er så tungt
å forsake ting som en idrettsmann
må forsake for at resultatene skal
bli helt gode. Husk også på at det

er dere som skal fØre forening
videre, ja lengere fram enn vi h.
.
I
til har maktet, og det er det e
og alene dere som kan utføre gje
nom den kraft hver enkelt av de
har i form av livsoverskudd, m
husk endelig på at idretten ik
skal ha al, men vær oppmerksor
me på at dere ikke går så o))l:
idretten at dere forsømmer der
Øvrige og nødvendige utdannel:
som skal bevirke at dere står gc
rustet for å ta opp kampen for c
daglige utkomme.
Til slutt vil jeg rette en takk
klubbens damer. Damer sier d:
mannlige medlemmer kan hem
vi har jo ingen damegruppe. N
jeg sier klubbens damer så tcn k
jeg på alle de som gjennom åre
sammen med sine respektive h
tatt en, ja mangen tørn med SE
vering på vår prektige hyt ;e el
ved våre basarer. Ja, jeg tenl
på de som har vært med å ka:
glans over våre fester, ennvidt
tenker jeg på dem i de mange hjr
som har holdt Skiold-guttenes t
i skjønneste orden så han alltid t
vært en pryd for vår klubb.
Takk skal dere ha alle sammr
Carl Carlsen.

Carl Carlsen,
formann i jubileumsåret.
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KJELDSORD og sterke uttrykk setter et mindreverdighetsstempel på en idrettsutøver. En som banner når
han gjør bommert blir 13.g:
merke til. Det er dyktigheten
i bena som skaffer respekt.

3

S

'KOMMER jeg ikke i dag, s:'i
kommer jeg i morra. Ordtaket kan settes som motto
over mer enn en spillers forhold til klubben og laget. Det
er med bedrøvelse vi konstanterer at det eksisterer.

I

KKE en A-lagsspiller i bandy eller fotball kan ta sin
stilling al vor lig nok. Men
det er ikke dermed sagt at
spillere på de andre lagene
bare kan la det suse. De har
vel håp om å nå til topps?

G så må den spiller som ikke
tar
sin oppgave så alvorlig
)
som han skal - hvilket lag
han enn spiller på - huske
at han i alle fall for en tid
stenger veien for de som
både kan og vil noe.

L

ENGE har vi hørt medlemmer kritisere alt styret foretar seg. Det bør det bli slutt
med.
Vedkommende
bør
henvende seg til rette vedkommende isteden. Da ville
han kanskje gjøre litt nytte.

ET er rart med det. Går det
) bra for et lag så er det lage:
som får ros. Går det dårlig,
ja så er det oppmann som
får ris. Slik er det overalt.
Men har ikke spillerne selv
også en god del av skylden?

VISEN er det mange som
spør etter. Og det er jo hyggelig. Men, det å utgi en
avis i dag er ikke billig, og
vi som steller med avisen
vet at klubbens inntekter
har vært små de siste år.

A

Til klubbens
veteraner
Jeg sitter og fØlger
med øynene spent,
gjennom mangfoldige sider.
Klubb-referater
jeg har her på prent,
tettskrevne linjer
om hva som har hendt
i løpet av disse tider.
Innkomne forslag
krevde sin tid, drøftet ble
mulige veier.
Ofte det fremkalte
kiv og strid.
Veteranenes holdning,
ord og flid
tørste til seier.

I er av den oppfatning at det
kassereren har å rutte med
har kommet godt med på andre felter. Vi vet ogs'3. at
styret setter pris på avisen
og strekker seg så langt de
kan når det gjelder Økonomisk støtte.

V

NSERATER har det ikke
kommet mange av. Men det
er vi jo vant til. Får vi endel
i nær framtid, er det utsikter til at vi kan sende ut et
julenummer i år. Så nå får
medlemmene bestemme om
så skal skje.

I

A VIDT vi forstår av de linjer og den ånd som klubben
nå har gått inn for, skal ikke
veien slenges eller stein bli
lagt til byrde for den som
vil være med å holde klubbens ære og tradisjoner hØyt.

IV! ange forskjellige
virksomme menn,
trofast har
sittet ved roret.
Oppgavene vokste,
men løstes om senn.
Alle vi andre
fikk godt av den
innsats de gjorde.

S

N korrekt og fair opptreden
på sportsplassen, ja for den
saks skyld i det private liv,
kommer ikke alene en selv
til gode, men like meget
klubben, dens tillitsmenn og
alle medlemmer for Øvrig.

E

Nevne her alle
vil iere for vidt,
de som i
årrekker strevet.
Disse som
uegennyttig
har stritt,
finne vil sikkert
navnet sitt
når boken om
Skiold blir skrevet.

OEN har det med at han aldri gjør noe galt, det er bare
hans medmennesker som feiler. Det er ille å ha gjort
gale ting, men det er enda
værre hvis en ikke har lært
noe av det gale en har gjort.

N
RED.

Drammens Rørleggerforretning A.s
Telefoner
Bokholderi
3551
Lager og eksp 3561
Rørleggervakt 1972

Tollbodgaten 5
Autorisert Rørleggerforretning
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Represeritan ts kapet
hilser jubilanten!
Når klubben vår i år passerer
40 års milepelen, vil representantskapet nytte høve til å sende en
hilsen til klubbkameratene, de aktive som passive, og takke for innsatsen og samværet i de år som er
gå:t.
Det er i grunnen ganske naturlig å kaste et lite blikk bakover og
minnes denne tiden. Personlig vil
jeg si at jeg har bare gode minner,
minner om mange morsomme kamper, hyggelige turer og sammenkomster. Minner om kamerater som
er borte; bare kjekke Skiold-gutter
alle sammen. Jeg skal ikke nevne
navn her. - De fleste av oss eldre
har jo en gang hatt den glede å
representere klubben aktivt. Derfor
står vi i dag i gjeld, en gjeld som
vanskelig og kanskje aldri blir betalt. Men lønn har vi, god Iørin, når
vi ser medlemmenes offervilje, innsats og oppførsel.
Vi ser på tingene slik: Intet verv
er for stort, intet for lite. Den enkelte av oss er ledd i den kjeden
som driver klubben. Blir et ledd
borte, står vi der. Det blir -et spørsmål til deg: Hva har du å gi, til
glede for deg selv og til gagn for
klubben?
Vårt anlegg på Konnerud med
hytta og tilliggende herligheter er
et godt bevis på hva det kan utrettes.

Otto Berglie,
formann i representantskapet.

SKIOLDS

ÆRESMEDLEM

Representantskapet Ønsker i årene som kommer en Øket innsats. Vi
har flere ganger vært nede i bØlgedalen og kommer fortsatt til det
- kanskje. Men det vet og tror
jeg: Motgang er bare sunt. Det styrker samholdet og Øker kameratskapet.
Må til slutt få lov til å komme
med et personlig Ønske ved jubileet. Aldermannsliga, hvor vi så
vidt mulig kan samle de menn som
har vært med fra 1910 og utover.
Til slutt vil vi få takke styret,
oppmenn og spillere samt medlemmer for Øvrig for åra som er gått
og Ønske klubben fortsatt fremgang
og hell.
Med klubbens motto:
«Jernfast vilje, stålfast kropp.»

Oscar Simensen.

For Representantskapet:
Otto Berglie,
formann.

--------------

OSCAR SIMENSEN - klubbens en(
s'.e nålevende æresmedlem hører til e
av

0

Gang på gang blir det gjentatt
på medlemsmøter og generalforsamlinger: det er ungdommen vi
må bygge på, det er den som skal
føre klubben videre! Og det er så
sant som det er sagt. Arbeide med
de yngste er meget viktig og bør'
stilles på linje med hvilket som
helst annet verv innen klubben.
Når vi nå ved 40 års jubileet
stopper opp og ser tilbake på lagene, på høyere hold, såvel i bandy
som fotball, finner vi at de fleste
av spillerne tidligere har vært med
på ett eller flere av junioravdelingens lag. Det er der de fikk sin første systematiske opplæring i spillets teknikk og den individuelle
ballbehandling.
Og de fikk også
forståelsen av at skal et lag nå
toppen, må disiplin, lagånd og kameratskapet settes i høysetet.
Ikke så få mesterskap er erobret
av junioravdelingen disse år, og
flere vil det nok bli. Klubben rår i
dag over en stor stab kjekke, lovende ung-gutter vi virkelig kan være
stolte av. Og nå er vi ved kjernen
av saken, - det som har foranlediget meg til å skrive disse linjer. Nå

Ski-

og Ballklubbe

Vi benytter anledningen og gratul,

0

Ta vare pa
vare yngste!

skaperne av

Skiold.

rer ham m.eti 40 års jubileet og legg,
særlig

vekt

på

hans

arbeid i åre,

1910-20 hvor han var formann og si)
remedlem flere ganger.
Det fulgte a!ltid et friskt pust der

Simen var med og vi savner ham 1.
mange vis, særlig som symbol på de
eldre årgang som var med i fotballer
barndom.
I de senere år har han trukket se
noe tilbake fra klubben og vi ser hm

sjelden på våre årsmøter, hvilket vi bE
klager.

gjelder
krutter1
guttene
dem -

det å ta vare på våre re
Intet må spares for å hold
i samme spor. Vi trenge
og de trenger oss!

Mange av disse unge spillere e
gode emner, - vi må ikke la de
bli med emnene. Det vil være opp
muntrende for guttene om vår
seniorer, som har lagt støvlene elle
skøytene på hylla, møtte fram p
treningen og ga gode råd og sørge
for at guttene tilegner seg en lang
som og naturlig utvikling.
La oss verne og slå ring om vår
juniors, så de får fØle de har hel
klubben bak seg!
APS. I
0
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Kort \historikk gjennom
STIFTELSEN

Under navnet av Br agerøen Idettsforening ble Ski- og Balllublen Skiold stiftet den 7. juni 1910.
· Den 7. juni var jo den gang en
estens dag og samlingstanken lå
.ok i luften.
Endel gutter med
rscar Simensen i spissen, samledes
å en tomt på Bragerøen. Tomten,
om populært kaltes «Garveromta», var ca. 40 meter lang og
el. mellom P. Chr istensens Tr icotaefabrik og Halmrast Skofabrik.
Følgende 21 mann var til stede
_g stiftet vår forening:
Oscar Simensen. Olaf Simensen,
~ristian Lundgren, Eivind Tomme2n, Kr is.ran Kulland, Kåre Pederen, Albert Larsen, Andreas Hanlon, Torbjørn Olsen, Olaf Aronsen,
tarl Larsen. Aksel Simensen, Juius Lundgren, Eivind Bjzir nsen,
;inar Olsen, Nils Kullan -:l, Sverre
l.ndersen, Martin Olsen. Arne Herpfsen, Oscar Narvesen, Harald Anlersen.
t Foreningens fØrs;e medlemsmøte
\e holdt på Hotell Du Nord på
'øytorget. Stedet kaltes den gang
,så for «F'jel dtr ampen ». Her ble
lubbens første styre valgt:
Oscar, Simensen, formann.
. Eivind Bjørnsen, viceformann.
1\ Albert Larsen, sekretær.
Sverre Andersen, kasserer.
) Aksel Simensen, materialforv.
Julius Lundgren, styremedlem.
l Angående drak .cr forteller prookollen:
«Man gik til behandling om an;kaffelse af dragter ':il foreningens
;pillere. Ei ter en li ten de bat eneles man om hvid genser med rød
'and rundt livet, samt anskaffelse
,f mærker. A. Andersen vilde at
vi skulde brodere en pil og forenin~ens navn paa vaare dragter. For.nanden syntes det var mindre hel;lig og vil de helst sette paa dern
nogle blaae og røde baand. Olaf
Simensen vilde at man skulde for'l;ire hvilket var bill igst.»
Kontingenten ble satt til kr. 0,50
,'.ff. medlem.

r
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De første Øvelser ble
drevet på « Garvertomta» nede på Bragerøen til stor
ergrelse for de omkringboende ria1boer. Det kan vi så gjerne tenke
for en av de første utgiftsposter
~oreningen hadde, var ifØlge regn-

I
,_

19ro-~-r950---:

skapet fra sesongen 1910: 2 vindusru ter 3 kroner.
Det bie innkjøpt 12 fotballdrakter etter en pris av kr. 1,00 pr. stykket. Disse første drakter var helt
hvite med et rødt bånd rund': livet,
hvorfor de også fikk navnet «Margar.nkassa».
For s .e kamp klubben spilte var
på «Tel thusløkka» ved Strømsø
.sk ol e, mot et sammensatt lag fra
Strømsø. 23 mann møtte opp og
alle rnen ;c seg gode nok Ior Alaget. Resul':atet ble at vi vant 4-3.
Utpå hps en spilte vi vår neste
kamp på plassen bak parken mot
Kjelstad Idrettsforening. Den gikk
i flere graders kulde og dette ble
en ny seier for laget 3-2.
Lørdag 8. oktober ble høstgencralforsamling holdt på Hotell Du
Nord.
ELerpå var det en hyggelig fest
med damer. For å få festen til å
bære seg Økonomisk, hadde formannen ordnet med et sukkerbrød som
ble loddet ut. Overskuddet ble således kr. 1,69.

1911

Dette år var det stor
tilgang på medlemmer
såvel fra Lier, Kjelstad og Øvre
Bragernes.
Generalforsamling ble holdt 29.
aor i l hvor fØlgende styre ble valgt:
Formann: Gus':av Gulbrandsen.
Viseformann og sekretær: Oscar
Simensen.
Kasserer: Nils Mortensen.
Materialforvalter: Karl Pedersen.
Styremedlemmer: Kristian Green
og J. Green.
Fotballaget var meget godt denne sesong. Laget var i Mjøndalen
og spilte mot hjemmelaget med resultat 0--0. På høsten ble det arrangert dampbåttur til Berger. Der
deltok 35 mann og 1 kvinne. Ved
middagstid møtte vårt lag Berger
Idrf. og seiret etter en hard kamp
2-0. Senere hadde vi Mjøndalen
Idrf. på besøk som gjenvisitt på
plassen bak Parken, hvor vi seiret
5-2.

Selve gjennombruddet var da vi
beseiret Kristiania Idrf. 3-1. Det
var den gang meget vanskelig å
skaffe gode mots :andere for klubber som ikke var tilsluttet N.F.F.
Styret opptok · derfor tanken om å

40

0

ar

søke opptagelse i Forbundet, og på
møte den 16. august ble saken drøftet. Karl Pedersen og Gustav Gulbrandsen ble valgt .til å reise til
Kristiania for å konferere med daværeride president i N.F.F., C. F.
B. Schøyen. Vårt andragende om
opptagelse møtte imidlertid motstand. Dog ble vi støttet av bl. a.
Julius Owern, Ørn, Horten, og Fritz
Ludvigsen, Drafn. På forbunds.inget i Tøns berg høsten 1911 ble vi
opptatt som medlem.

1912

På. generalforsamlingen 20. aprrl ble dette
styret valgt:
Formann: Gustav Gulbrandsen.
Kasserer: Nils Mortensen.
Sekretær: Oscar Simensen.
Oppmann: Arthur Andersen.
Styremedlem: Kristian Green.
Klubben som nå kunne spill? i
B-klassen tok sin gjerning meget
alvorlig og ble dette .år kretsmestre
i sin klasse med seire <over Drammens Ballklubb 5-0 og 2-1 over
Drammens Idrettsforening i første
kamp 7-1 og i annen kamp ble vi
tildelt 2 poeng da Drammens Idrf.
benyttet 2 ulovlige spillere. I kampene mot Drafn ble det seier 2-0
og tap 1-6, mot Ørn, Horten,
spilte vi uavgjort 1-1 og da Ørn
trakk seg i sis ·:e kamp sto vi likt
med Drafn, hver med. 11 poeng.
Omkampen var berammet til 6. oktober, men Drafn meddelte at de
ikke kunne stille lag, og vi var dermed årets kretsmestre i B-klassen.
Kretsmesterenes navn er:
Einar Kristiansen, Olaf Hansen,
Gustav Gulbrandsen, Ferdinand
Ingver dsen, Martin Martinsen, Einar Olsen, Nils Martinsen, Kristian
Gregersen, Olaf Aby, Nils Kulland,
Ar ~h. Andersen.
Medlemstallet var dette år Øket
til 55, og på et medlemsmøte den
27. aor il ble etter forslag fra Olaf
Simensen vedtatt å anskaffe nye
drakter: Røde gensere med hvite
oppslag, som vi siden har beholdt.

191 d9

Styret i dette år besto av:
Arthur Andersen, formann.
Oscar Simensen, sekretær.
Olaf Simensen, kasserer.
Karl Andersen styremedlem.
Martin Olsen, styremedlem.
Laget var som det foregående år,
men det ble arrangert få kamper og
interessen dabbet av etter hvert.
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Skiolds styre i jubileumsåret 1950.
Stående fra venstre: Kaare Jansen, Bjarne Gade Jensen, Egil Arenth, Ole Evju,
Alfred Lagesen. - Sittende fra venstre: Erling Thommesen, Johnny 0. Ulleberg,
Carl Carlsen (formann), Olav Brænne og Alf Jansen.

Privat arrangerte laget en tur med
«Farmand» til Berger. Etter en så
godt som sportslig død sesong ble
generalforsamlingen holdt i Arbeiderforeningen om høsten.

1914

Styret besto av:
Olaf Simensen, formann.
Oscar Simensen, kasserer.
Gustav Gulbrandsen, styremedl.
Våren kom med bud om en ny tid
for foreningen, idet gutteklubbene
Lyn, Konggaten, og Djerv, Nedre
Bragernes sluttet seg sammen med
Bragerøens Idrettsforening, og foreningens navn ble Ski- og Ballklubben Skiold. Laget var dette år meget godt og hadde mange pene resultater å se tilbake på.

1915

Styret dette år var
Arthur Hansen, form.
Nic. Thomassen, viseformann.
Sverre Hanssen, sekretær.
Oscar Simensen, kasserer.
Alf Jansen, materialforvalter.
Aret 1915 ble et merkeår for
klubben. Dette år ble klubben av-

delingsmester i sin avdeling i kl. B.
og spilte finale i Mjøndalen mot
Mif. og seiret 2-0 og var dermed
kretsmester i kl. B.
Laget var fØlgende:
Finn, Eriksen, Olaf Hansen, Erling Christiansen, Alf Jansen, Hans
Johansen, A. Berglund, Olaf Skar,
T. Helgerud, Erling Antonsen, Lorentz Andresen, Eivind Nielsen.
Fotballkampene spiltes på plassen bak Parken og under kampene
våre ble plassen pyntet med et stort
Skiold-merke som en av klubbens
medlemmer hadde laget, samt norske flagg. Og laget hadde ikke nederlag denne sesongen.
Entreen
den gang var 25 og 10 Øre.
Drammens Idrettsforening var
dette år dårligste A-klubb og møtte
vårt lag i kvalifikasjonskamp om
høsten, Skiold leverte en strålende
kamp og seiret 7-0.
I annen omg., ettersom målene rant
inn og det var 20 min. igjen av kampen, avbrøt dommeren kampen da
det kun var 7 mann igjen av Drammens Idrf'.s lag. Skiold var således

A-klubb og skulle spille i Avkla.
sen fra våren 1916.
5 års jubileumsfest ble holdt ):.'.
Fagerhei. Det var godt Irernrnøt
og stor stemning.
Dette år ble også anskaffet d
gamle Skiold-merker, som sener
er forandret.
I vinterhalvåret ble arranger
klubbrenn.

1916

Styret: Olaf Simen
sen, formann.
Nic. Thomassen, viseformann.
Oscar Simensen, kasserer.
Sverre Hanssen, sekretær.
Aksel Nilsen, styremedlem.
Eivind Nielsen, styremedlem.
Til deltagelse i sesongens kre
kamper hadde klubben anmeldt A_.
og B-lag. A-laget spilte 17 kampe
og fikk mange pene seire. Bl. a. ka,
nevnes 5-1 mot Lyn, Gjøvik, året
semifinalister; 2-1 mot Drafn, 3--:
mot Ørn på dennes bane, 2-2 mo
Urædd, Porsgrunn, og 2-0 mr
Moss.
I

'.s
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Det ble spilt to kamper, første og
annen dag, og gjestene seiret 1-0
og 4-1.
B-lagets sesong må betegnes som
meget god. Laget spilte 9 kamper.
Det ble 5 seire, 3 tap og 1 uavgjort,
målaverage 22-16 i vår favør.

Styret hadde oppsatt en pokal til
len mest fortjenestfulle spiller inten A-laget, og denne tilfalt Eivind
Eelsen, som således fikk æren av
motta klubbens før ste påskjønielse til aktiv spiller.

Etter forslag fra Olaf Simensen
ile en håndskrevet klubbavis inntiftet og fikk navnet «Skioldtosten». Avisen ble fØrste gang lest
iPP på høstgeneralforsamlingen i
Iarmonien den 29. oktober og inneioldt flere interessante stykker
om var levert inn.
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Styret besto av:
Einar Antonsen, form.
Torgeir Helgerud, viseformann.
Sverre Hanssen, sekretær.
\ Oscar Simensen, kasserer.
Arthur Hansen, styremedlem .
Finn Eriksen, materialforvalter.
"t

Et sportsutvalg ble opprettet og
ile bestående av formann, oppmann
lg kaptein på A-laget.

I Klubbens medlemstall Øket med

f2 og vi hadde nå et medlemtall på

f6, det meste klubben hittil hadde
iatt,
Sportslig sett ble sesongen meget
od både for A- og B-laget.

f A-laget ble avdelingsmester i sin

vdeling med 8 poeng, og kvalifi\rte seg til å spille finalen i kretsjesterskapet mot Drammens Ball.lubb. Kampen endte med nederg for våre gutter med 0-2. Klub\eltok for første gang i Norgesmes1
erskapet
og møtte Storm, S k'ieri,
Aå dennes bane. Det var stillet stole forhåpninger til laget, men disse
~le ikke helt innfridd. Laget måtte
.eise hjem med et nederlag på 2
mot 5 mål.

, I pinsen spilte vi, vår første kamp

mot et utenlandsk lag. Det var det

\venske lag Halmstadkameraterna
som gjestet oss på plassen bak Parken. Skiold viste seg fra sin beste
side og det var fart over spillet,
kombinasjonene gikk lekende lea,
og kampen var utvilsomt sesongens
beste fra vår side. Resultatet ble
3-3 som var meget smigrende for
'oss.

Olaf Simensen.

Skiolds fortjenstmedalje i gull:
Olaf Simensen.
Vi fikk vår første kretsdommer
i fotball idet Erling Christiansen
ble autorisert.
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Styret: Einar Antonsen, formann.
Aksel Nilsen, viseformann.
Oscar Simensen, kasserer.
Sverre Hanssen, sekretær.
Christian Gregersen, styremedlem.
Både A- og B-laget ble påmeldt
i kretsserien i sine respektive klasser. Sammenlagt spilte A-laget 17
kamper, hvorav 4 ble vunnet, 12
tapt og 1 uavgjort. De fleste av de
tapte kamper var knepne og kunne
med litt hell gjerne gått i vår
favør.
To av klubbens spillere, Eivind
Nielsen og Eugen Gulbrandsen, representerte oss på Vestfolds kretslag, henholdsvis som indre venstre
og venstre half. På Drammens bylag var Eugen Gulbrandsen uttatt,
samt vår målmann Sigurd Stensrud.
For egen regning arrangerte vi
vår første internasjonale klubbkamp. Det var den svenske klubb
GAIS (Gbteborg Atlet- og Idrotsselskap) som gjestet oss i pinsen.

Styret: Olaf Simensen, formann.
Aksel Nilsen, viseformann.
Georg Wøien, sekretær.
Oscar Simensen, kasserer.
Georg Nielsen, oppmann.
Eugen Gulbrandsen, materialforvalter.
Fra Sverige hadde vi fått Harry
Magnusson til å trene laget og han
utførte et godt arbeide.
A-laget spilte 20 kamper og utfallet ble 8 seire, 9 tap og 3 uavgjorte. I første, runde i NM hadde
vi hjemmekamp mot Lyn, Gjøvik,
og seiret 4-2. Annen rundes motstander het også Lyn, men denne
gang var de fra Kristiania og det
ble tap med hele 1-10. Dette er
det største nederlag vi har hatt,
men resultatet må sees på bakgrunn
av at det var klubbens fØrste kamp
på gress.
B-laget oppnådde å bli mester i
sin avdeling med 8 poeng og spilte
mot Ørn, Horten, om finaleretten.
Kampen ble spilt på Marienlyst
hvor vi tapte 3-1.
Sk.iol ds fortjens:medalje: Oscar
Simensen.

1920

Styret_ dette år var:
Oscar Simensen, form.
Bernhard Olsen, viseformann.
Georg Wøien, sekretær.
Charles Stahl, kasserer.
Georg L. Nilsen, oppmann.
Dette år ble det opptatt 40 nye
medlemmer og medlemstallet var
170.
Inntekten på fotballsesongen var
kr. 11.500,00.
Sportslig sett må sesongen betegnes som en av de beste i klubbens historie. Vi kom dette år i forbindelse med noen av landets beste
fotballag, idet vi spilte mot Lyn,
Oslo, og Brann i Bergen. Vi seiret

lYemtiden
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over Lyn med 4-0 og Frigg, Oslo,
2-0, og med 3-2 over Brann i
Bergen, mot Ørn, Horten, 3-3.
Disse resultater taler for seg selv
da både Ørn og Frigg var årets
finalister.
Klubben arrangerte jubileumskamper. De deltagende lag var:
Storm, Skien, Drafn og Drammens
Ballklubb. Drammens Ballklubb
vant over oss, og Drafn over Storm.
I finalen vant Drafn og fikk den
oppsatte vakre pokal som ble delt
ut ved en stilig jubileumsfest i Børsen.

19
21
·

Styret besto av:
Oscar Simensen, form.
Aksel Nilsen, viseformann.
Fritjof Olsen (Sørby), sekretær.
Charles Stahl, kasserer.
Georg L. Nielsen, oppmann.
For første gang stilte vi 4 lag
sesongen, A, B, C og guttelag.
Medlemstallet var Øket til 218
medlemmer. Inntekten var kr.
7200,00 og utgifter kr. 8100,00.
Det ble utarbeidet nye lover som
ble vedtatt.

Sportslig sett må sesongen betegnes som meget god. C-lag2t ble
kretsmestere med 15 poeng, spilte
l7 kamper, 14 seire og 1 uavgjort
og 2 tap. Målkvote 42 for og 20 mot.
Kretsmesterne:
Otto Berglie, Arthur Danielsen,
Bjarne Kristoffersen, Birger Christensen, Gunnar Sørensen, Birger
Eriksen, Lorentz Lund, Rolf Kristoffersen, Rolf Pedersen, Tyrolf
Hartmann.
B-laget spilte 17 kamper, 5 seire,
3 uavgjorte og 9 tap, med 34 vunne
og 35 tapte mål.
Guttelaget spilte 8 kamper, 4
seire. 2 uavgjort og 2 tap. Målkvote: 15 for og 7 mot.

Styret: Torgeir Helgerud, formann.
Olaf Simensen, viseformann.
Frithjof Sørby, sekretær.
Hans Berntsen, kasserer.
Georg L. Nielsen, oppmann.
A-laget kom i kontakt mer
Sarpsborg Fotballklubb, gjennon
Hamar Fotballag, hvor vi var inn
budt til jubileumskamper i pinser,
A-lagets viktigste kamper dett,
år bør nevnes, serien om Steenber,
& Co.s oppsatte statuett som vi van
med seire over Strømsgodset Idrettsforening 4-0, over Drafn i fi.
nalen 2-0.
B-laget vant også en vakker pokal som var oppsatt av Strong
O~o.
'
Dette år ble det nedsatt et ishockeyutvalg: Rolf Kristofferse\
(Alborg), Juel Wold pluss kapteir
på laget. Disse fikk i oppdrag ~
sammenkalle til møte for å komrnr
i gang så fort som mulig.
Medlemstallet var ved årets slut
kommet opp i 247 medlemmer.
I
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Styret dette år var
Torgeir Helgerud, forrrl:
Rolf Bastrup, viseformann.
Charles Stahl, oppmann.
Georg Wøien, sekretær.
Hans Berntsen, kasserer.
Medlemstallet var nå 269.
På en avholdt basar ble nettoe'
kr. 2100,00.
Fotballsesongen var en av de li,.
ligsfe i klubbens historie.
,,
A-laget ble for første gang krett
mester kl. A.
I kretsserien spilte vi 5 kampe
alle med seire. Målkvote 18 for o,
3 mot. I finalen på Gulskogen sei\'
ret laget 2-1 over Mif.
Kretsmesternes navn var fra md
til ytre venstre:
Sigurd Stensrud, Rolf Henriksen, Erling Kristiansen, Tyrol,
Hartmann, Ei vind Nielsen, Øivind
Kristiansen, Alf Kristiansen, Birger Pettersen, Er). Antonsen, Bf
Halvorsen, R. Johansen.
I pokalturnering på Lillehammer i Pinsen spilte vi mot Mercantile med resultat 0-0 etter 2 timer.
Seier over Fremad 5-0. Omkampen i Drammen mot Mercantils
vant vi 3-1.

Drammens Sparebank
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Laget hadde dette år en flott tur
til Trondheim og spilte første dag
mot Freidig med resultat 0-0. Dagen etter mot Kvikk også denne
gang uavgjort 1-1.
På kretslaget deltok: S. Stensrud,
J. Fuhre, Birger Pettersen, Erling
Pettersen og Øivind Kristiansen 2
ganger.
Ishockey. Vi ble dette år inn\meldt i Ishockeyforbundet. Utvalget som ble nedsatt i fjor hadde
ordnet med kamp mot Mercantile.
Vi tapte kampen 6-4.
Ski. Skisesongen var meget livlig denne vinter. Der holdtes såvel
klubbrenn som sør perenn og deltagelsen var stor og konkurransen
I meget hard. Disse renn holdtes ved
Landfaldtjern med Tiurleiken som
hovedkvarter og startplass.
\
I Holmenkollen deltok J Ør gen
Joh ansen som den første fra vår
klubb, han oppnådde imidlertid
ikke premie.
Harald Sand tok flere lste premier i krets- og distriktsrenn. Han
var 18 år gammel.
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Styret dette år var:
Torgeir Helgerud, form.
t R. Bastrup, viseformann, (utmeldt 1/4-24), Oscar Simensen.
Charles Stahl , oppmann til våhen. Ny oppmann Eivind Nielsen.
\ Georg Wøien, sekretær.
Sigurd Rygh, kasserer.
Medlemstall 200.
Gressbanen i Drammen ble åpnet
' dette år. Vi deltok som arrangør.
\. Drammenslaget mot Odd, Skien.
;/
Olaf Simensen var formann i
gress banekomiteen.
Fortjenestmerke ble for fØrste
gang tildelt: Charles Stahl og Georg Wøien på generalforsamlingen
24. november med takk for deres
arbeide for klubben.
Fotballsesongen ble dessverre
ikke hva vi håpet på. I kretsmesterskapet spilte vi fem kamper,
hvorav 2 vunne og 3 tapte. I Gjøas
pinseturnering møtte vi Ready og
tapte 1-0. I Drafns pokalkamp
spilte vi 1-1 mot Drafn etter 2
timers kamp. Av nye forbindelser

B

dette år nevner vi Fredrikstad F .F.
hvor vi spilte i Fredrikstad med tap
5-2.
I interkretskamper deltok fØlgende spillere fra vår klubb: Øivind Kristiansen, Erling Kristiansen, Birger Pettersen, Otto Berglie,
Erling Antonsen, Alf Kristiansen
og Reidar Johansen.
Olaf Simensen var formann
Buskerud Fotballkrets.
B-laget hadde 12 kamper, 4
vunne, 1 uavgjort og 7 tap.
Ishockeysesongen begynte med
trening på Styrmodammen. Interessen begynte å tilta og 4 kamper
ble spilt.
jubileumsStyret
året var:
Olaf Simensen, formann.
Oscar Simensen, viseformann.
Geo. L. Nielsen, oppmann.
Charles Stahl, sekretær.
T. Helgerud, kasserer. (Han trakk
seg tilbake). 1. suppleant Eivind
Nielsen overtok.
Til 15 års jubileet sikret vi oss
Odd, Skien, Ørn Horten, samt Lyn,
Oslo. Kampene ble avviklet 19., 20.
og 21. juni. I første kamp møtte
vårt lag Lyn og vi seiret 1-0. Ørn
slo Odd 3-0, og i finalen seiret
Ørn over oss med 3-2. Alle disse
kamper gikk på Gressbanen.
På jubileumsdagen 7. juni spilte
vi mot det gode Hamburgerlag
Eimsbilttel. Vårt lag leverte en god
innsats og resultatet ble 1-1. Disse
4 kamper ble ingen Økonomisk suksess. Kampen 7. juni på grunn av
barnehjelpsdagen, og ved jubileumskampenes begynnelse satte det
inn med øsende regnvær som varte
i 3 dager.
Den nedsatte festkomite arrangerte en stilig middag i Børsen
hvor samtlige deltagende spillere
med ledere deltok. Ørn fikk her
overrakt seg den oppsatte jubileumspokal under stor jubel.
Av sensasjonelle seire dette år
nevner vi seiren over Brann i Bergen 3-2. Brann ble dette år Norgesmester.
Klubben stilte dette år også Bog C-lag, foruten juniorlag.

1925

Representasjon.
I Drammen og Omegn Fotballkrets ved T. Helgerud.
I Buskerud Distriktslag for Idrett
ved Olaf Simensen.
Av våre spillere deltok på Drammens Bylag: Alf Kristiansen, Birger Pettersen, Gunnar Høst, Eivind
Nielsen, Reidar Johansen, Øivind
Kristiansen, Eugen Anfinsen.
Hockeysesongen begynte meget
sent grunnet værforholdene.
Vi
stilte med vesentlig nye spillere. I
likhet med fjoråret ble det spilt 4
kamper.
Skisesongen ble også handicappet ved den dårlige vinter. Dog
fikk vi holdt det tradisjonelle sørperenn, samt tok noen av våre lØpere endel premier i kretshopprenn.
Fortjenestmedaljen i gull:
Torgeir Helgerud, Erling Anthonsen og Eivind Nielsen.
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Styret dette år var:
Torgeir Helgerud, form.
Thorolf Thorkildsen, viseform.
Bjarne Halvorsen, oppmann.
Otto Berglie, sekretær.
Eivind Nielsen, kasserer.
Charles Stahl, styremedlem.
Det ble et middels år for klubben, både sportslig og Økonomisk.
For å bedre på Økonomien holdtes
dansetilstellinger
på Konnerud,
samt utlodninger.
Representasjon.
På kretslaget ved Birger Pettersen og Otto Berglie.
Olaf Simensen var formann i
Drammen og Omegn Fotballkrets
og dessuten medlem av Idrettskomiteen.
Ishockey. Sesongen må betegnes
som middels. Laget spilte 5 kamper. Klubben hadde dessverre ikke
så mange hockeyspillere som Ønskelig, men de som har spilt på laget har vært interessert og er karer
å bygge på.
Skisesongen.
Oppmann Jørgen Johansen.
Det ble for første gang arrangert
4 klubbs-renn. Hopprennet foregikk i StrØdtvetbakken. Langrennet fra Fagerhøy. For Skiold startet
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Styret for dette år:
Olaf Simensen, formann
(til våren) Ch. Stahl.
Charles Stahl, viseformann.
Georg L. Nielsen, oppmann.
Georg Wøien, sekretær.
Oscar Simensen, kasserer.
Erl. Kristiansen, l ste varamann.
Det var bra tilgang på medlemmer dette år, idet 26 .nye medlemmer ble opptatt. Medlemstall 215.
Økonomien var svært dårlig, idet
beholdningen var kr. 81,00.
En nedsatt komite på 3 mann
arbeider med nye lover.
Ligakampene begynte dette år.
Sportslig var sesongen mindre god.
Det manglet på interesse helt fra
innetreningen begynte. I ligaserien
spilte laget fire kamper, 2 tap, 1
seier og 1 uavgjort og oppnådde 3
poeng.
I kretsserien ble det spilt fem
kamper, 1 seier, 3 tap og 1 uavgjort, hvilket ga oss plasering i
ligaens vestserie.
Pokalkamper: Laget var innbudt
og deltok i Mjøndalens serie. Første
kamp ble seier med 4-0 over
Snøgg, Notodden, men det ble tap
for oss i kampen mot· Mjøndalen
med 5-0.
Romapokalen med SnØgg som
arrangør ble resultatene:
Snøgg=-Skiold
3-1
Skiol d-c-Snøgg
8-1
Kongsberg-Skiold
2-2
Skiold-Kongsberg
3-3
Et lyspunkt i sesongen var lagets
deltakelse i kampene til inntekt for
de arbeidsløse i byen: Her spilte
laget virkelig godt og vant de av
Fremtiden oppsatte 11 begre.
Ishockey: Klubben har i år kunnet glede seg over s .ør rø interesse
for denne sportsgren enn tidligere.
Dette som fØlge av en stab av unge
spillere ble opptatt som medlemmer. Disse viste seg å være idrettsgutter med den rette sportsånd som
gikk inn for sin klubb med største
iver, og vi kunne således stille med
to gode lag i sesongens kamper.
Resultatene uteble da heller ikke,
og man hadde grunn til å nære de
største forhåpninger for kommende
år. - B-laget fikk to pene seire
7-3 og 11--4 over henholdsvis
Drammens Ballklubb og Gullaug.

192,

J Ør gen Johansen.

5 Iøpcre i begge renn, nemlig i
hopp: J. Johansen, Gunnar Høst,
Sverre Olsen, Oskar Bruun og
Frank Gabrielsen. I langrennet:
Ernst Strørnnæs, J. Johansen,, Th.
Thomassen, Einar Hansen og Josef
Masch.
Disse løpere tok mange premier
i vinterens lep. I alt ble vunnet 22
premier, deriblant 5 førstepremier,
4 annenpremier, samt 1 damenes
pokal. Alle disse premier ble vunnet i skarp konkurranse med kretsens Iøpere. Til startkontingent
medgikk i alt kr. 233,00.
Det tradisjonelle sør perenn holdtes på Konnerud og hadde samlet
20 deltagere. Hopprennet foregikk
i Damåsbakken. Etter rennet var
det fest med premieutdeling hvor
40 par var til stede.

Ski: Mange av våre hoppere deltok i krets- og distriktsrenn og
J Ør gen
Johansen
representerte
klubben i Holmenkollen. Det ble
en ganske pen premiehes "' og samlet må sesongen få. betegnelsen
meget god.
Fortjenstmerket:
Thorolf
Thorkildsen, , Gunnar
Stangeby, Olaf Johansen, GunnarHøst og Otto Berglie.
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Styret: Charles Stahl,
formann.
,
Thorolf Thorkildsen, viseform.
Fritz Pettersen', oppm~nn.
Otto Berglie, sekretær.
Torgeir Helgerud, kasserer.
Bjarne Halvorsen, suppleant.
Det ble en til;ekst på medlems-'
antallet med 38, - 42 nye medlemmer og 4 .utmeldte.. Medlemsantallet var nå kommet opp i 253.
Aret ble et stort arbeidsår og mange viktige saker, i alt over 200, ble
behandlet. I februar måned ble det,
enstemmig besluttet å leie klubb- ·
lokale i Folkets Hus for våre medlemmer. Lokalet ble meget popu- ·
lært blant medlemmene, og'.d~t var
bestandig fullt .hus på klubbaLe-1
nene.
Sportslig ble året meget godt
Innetreningen begynte 15. mars ,
Folkets Hus store sal under ledelse
av forretningsfører Kirkvaag. Treningen foregikk etter et nytt og al.
deles utmerket system. Ute tok
treningen t il sist i april. Den 22·.
april hadde liganemda berammet
kamp for oss mot Falk. Den blø
avlyst, da det lå snø på banen, men'
dagen ble nyttet til trening.
B-laget har· i år hatt en av sine
beste sesonger på mange år. Til å
begynne med så de'. ikke bra ut,
men etterhvert kom laget. Det ble
spilt 15 kamper, med 7 seire og 8
tap. Målkvote: 45 mot 43.
1
Cvlagct spilte 9 kamper denne
sesong, hvorav 5 vunne, 1 uavgjort,
3 tap. Målkvote: 40 for, 26 mot.
Juniorlaget spilte få kamper.
Skisesongen startet med det vanlige 4-klubbsrenn, som ble overlatt Drammens Ballklubb.

Utmerkelser.
Skiolds gullmedalje ble tildelt:
Bjarne Halvorsen og Ernst Larsen,
og Skiolds fortjenstmerke: Oskar
Simensen, Olaf Simensen, Sverre
Carlsen, Eivind Nielsen og Georg
Nielsen.

Drammen og Oplands Privatbank A.s
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Klubbens årlige sørperenn holdtes søndag 1. april på Konnerud,
· med start for langrennet fra Fredli
og hopprennet holdtes i Damåsbakken. Det var bra deltakelse
med 19 i langrennet og 23 i hopprennet. Det arbeides dette år med
å skaffe klubben skibakke.
Hockey-sesongen begynte tidlig,
men ble kort tross gjennomgående
l bra vær, grunnet dårlig interesse
blant guttene. Vi ble slått ut i lste
runde av Forward med 10-1. Forward ble Norgesmester dette år.
A- og B-laget spilte kretskamper.
Fortjenstmerker: Seks merker
ble utdelt dette år: Johan Ruth,
Ernst Larssen, Bj. Halvorsen,
• Eugen An.j nsen, T. Helgerud, Nils
Halvorsen.
Styret: Charles Stahl,
formann.
Otto Berglie, viseformann.
Bjarne Halvorsen, oppmann.
Ottar Tandberg, sekretær.
Magnus Halvorsen, kasserer.
Erling Anthonsen, 1. suppleant.
Det ble i året holdt 37 styremøter.
Nye medlemmer i alt 44 og 4 utmeldte så medlemstallet pr. i dag
er 293 stk.
Fotballsesongen.
Innetreningen
begynte i Folkets Hus 5. mars under ledelse av Kirkvåg. Tilslutninl gen til treningen var ganske bra
idet det var over 20 stk. til stede.
i Sportslig sett må sesongen til tross
for at vi ikke maktet å slå oss opp
i ligaen betraktes som god.
Pokalkamp. Vi var innbudt av
Tønsberg Turn til pokalkamp og
vant den 2v konditor Halvorsen
oppsatte pokal med seier 3-0 etter godt spill.
Vi ble av kretsen uttatt til å spille
en propagandakamp i Nesbyen og
Hol i Hallingdal. Guttene hadde en
festlig tur og vi seiret 8-0 i Hol
og 10-1 i Nesbyen.
B- og C-laget har hatt en middelmådig sesong.
Juniorlaget har hatt en meget
god sesong med 9 seire, 2 uavgjorte
og 5 tap. Målkvote 41 for og 19 mot.
Guttelag. For første gang stilte
klubben med guttelag og spilte 3

1929

kamper med resultat 1 seier, 1 uavgjort og ett tap. Guttene viste gode
takter og fra neste sesong håper vi
på at de kommer i juniorenes fotspor.
Skisesongen. Skisesongen ble dette år kort. Det var dårlig med snø
og få skirenn. Vårt sørperenn måtte
avlyses grunnet snømangel.
Bandysesongen. (Hockey). Da
Norges Ishockeyforbund besluttet
å gå over til 11 manns spill med
benevnelsen bandy, og kretsen likeså besluttet at samtlige kamper i
kl. A og B skulle avvikles deretter.
Vi stilte såvel A- som B-lag.
Sammen med den gamle garde
fra 7 manns hockeyen ble klubbens
førs :e 11 manns lag i bandy meget
godt, og vi hadde de beste forhåpninger om å slå Drammens Ballklubb i den første bandy-kretskamp her i distriktet. Dette viste
seg også å holde stikk idet vi seiret
3-1.
De 11 var: Georg Eriksen, Bjarne
Olsen ( Uls bøl ), Thorleif Hansen,
Carl Carlsen, Einar Årholdt, Magne
Olsen (Ulsbøl ), Sverre Olsen, Daniel Aronsen, Sverre Berglie, Th.
Gulbrandsen, B. Stangeby.
I kretsserien ble vi nr. 2 med 4
poeng.
I Norgesmesterskapet møtte vi
Trygg i 1. runde og tapte 4-0 etter
godt spill.
B-laget har dessverre ikke fått
den start det skulle hatt, men håper vi det bedres neste sesong.
Av våre spillere var Georg Eriksen og Bergli uttatt på kretslaget
mot Oslo og begge kom meget godt
fra kampen.

1930

Styret: Bjarne Halvorsen, formann.
Charles Stahl, viseformann.
Fritz Pettersen, oppmann.
Ottar Tandberg, sekretær.
Magnus Halvorsen, kasserer.
Ernst Larssen og Otto Ber glie,
suppleanter.
Året sto i 20 års jubileets tegn.
En vakker og verdig opptakt ved
jubileet var bekransningen av våre

Norges Brannkasse
Bygnings- og løsøreforsikring
Undersøk betingelsene

Egne satser

Eivind Nielsen.

avdøde kameraters graver på Bragernes kirkegård. Bernhard Olsen,
Rolf Henriksen og Øivind Kristiansen.
FOTBALLSESONGEN
Som klubbens trener fungerte
Harry Magnussen i 2 måneder.
Følgende klubber deltok i våre
jubileumskamper som ble holdt 7.
juni (Pinsen): Ørn, Drafn, Trygg.
Pinseaften spiltes Skiold-Trygg
resultat 8-0. 1. pinsedag DrafnØrn ?- ? . 2. pinsedag finale Skiold
-Ørn 3-4.
Ørn vant den oppsatte vakre pokal. Klubbene var meget fornøyd
med jubileumsarrangementet som
avsluttedes med en stilig fest på
Viktoria Hotell.
Alt i alt kan vi ikke godt klage
over sesongen men det har allikevel ikke gått som det burde i sommer. Vi greide ikke å spille oss opp
i ligaen.
B-laget hadde i år en meget god
sesong. Det ble spilt 10 kamper,
hvorav 7 seire, 2 uavgjorte og 1
tap og nr. 2 i kretsserien.

Branntakstbestyrer Einar Johansen
Nedre Torggate 4

Telefon 4308
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Charles J. Stahl.

C-laget hadde en bra sesong og
ble avdelingsmester i sin avdeling.
Juniorlaget ble nr. 2 i kretsserien
med 7 poeng.
Representantskap: Olaf Simensen, Alf Jansen, T. Helgerud, Oscar
Simensen, Charles Stahl. Til ordfører valgtes Charles Stahl.
BANDYSESONGEN
ble mindre god. Det ble ikke anledning til noen forhåndstrening
grunnet de dårlige isforhold. Vi
spilte bare 2 kamper i kretsserien,
begge med tap mot Mjøndalen 6-1
og mot Drafn 4-1.
B-laget spilte også bare 2 kamper, begge med tap.
SKISESONGEN
Snøforholdene var dårlige og det
var få som deltok i skirenn fra
klubben.
Det årlige sør perenn ble holdt på
Konnerud under meget slette snøforhold.
UTMERKELSER
Charles Stahl ble tildelt klubbens
høyeste utmerkelse - gullmedaljen.
Følgende fikk fortjenstemer ket:
Alf Jansen, Fritz Pettersen, Jørgen
Joh ansen, Nils Magnussen, Birger
Christensen, Ottar Tandberg, Magnus Halvorsen Einar Hansen, Bjarne Ek.

1931

Styret: Otto Berglie,
formann.
Charles Stahl, viseformann.
Alf Jansen, oppmann.
Ottar Tandberg, sekretær.
Ernst Larssen, kasserer.
1. suppleant Stahl som måtte
overta viseformannstillingen etter
Olaf Simensen.
FOTBALLSESONGEN
har sportslig sett vært bra. I den
forholdsvis harde kretsserie plaser-

te laget seg som nr. 3, med 5 poeng.
I Ligaen står vi med 4 poeng etter
4 spilte kamper.
Klubben har dessverre i år vært
henvist til å spil le sine fleste kamper på utebane av hensyn til Økonomien, som ikke har tillatt styret
å ta noen risiko med arrangement
av privatkamper.
B-laget har gjort de; bra i denne
sesong spesielt i privatkampene
hvor det bl. a. ble vunnet en pokal
som var oppsatt ved Stenberg Idrf.s
pinsearrangement.
Junioravdelingen har i år måttet
benytte mange nye spillere grunnet alderen. Juniorlaget har spilt 5
kamper, det ble 1 seier, 1 uavgjort
og 3 tap.
Guttelaget kom sent i gang, men
har spilt 2 kamper mer enn juniorlaget. Laget hadde 3 seire, 2 uavgjorte og 2 tap.
C-laget hadde 8 kamper denne
sesong, og ble nr. 3 i kretsserien.
REPRESENTASJON
I Buskerud Distriktslag ved Olaf
Simensen, i bandykretsen ved Fritz
Pettersen og Th. Hansen. I skikretsen ved Fritz Pettersen. På kretslaget spilte Arnold Eriksen. Magnus Halvorsen fikk dette år kretsdommergraden i fotball.
BANDYSESONGEN
i sin helhet må betegnes som ganske bra. Laget ble nr. 3 i kretsserien.
På Buskerud Bandykrets lag mot
Oslo deltok to av våre spillere,
Thorbj. Gulbrandsen og Magne
Olsen.
B-laget måtte trekke seg fra
årets kretsserie, da interessen ikke
var stor nok til å stille to lag.

Styret: Olaf Simensen, formann.
Th. Thorkildsen, viseformann.
Alf Jansen, fot balloppmann.
Ernst Larssen, kasserer.
Fritz Pettersen, sekretær.
De; har i åre'. vært holdt 17 styremøter, og tilgangen på nye medlemmer var 32.

19 3 2

FOTBALLSESONGEN
Det ble i sesongen benyttet hele
31 spillere, vesentlig p. g. av skader, og det var vanskelig å få stabilisert et lag.
Vi manglet kun ett poeng i årets
ligaserie til å få en plass i hovedserien.
B-lagets sesong har i år ikke
vært så god som man hadde grunn
til å håpe. Årsaken hertil har vært
at det var omtrent umulig å få de
samme 11 mann til å spille to kamper i rekkefølge. I flere kamper
var vi nødt til å bruke yngre spillere.
C-laget har spilt 8 kamper, vunnet 4, uavgjort 2 og 2 tap. Målkvo ;e 25 mot 20. C-laget har i likhet med B-laget måttet benytte seg
av yngre spillere.
Oldboys-laget. Vi stilte i år for '
første gang med oldboyslag som
hadde følgende sammensetning:
Otto Berglie, Alf Kristiansen, Ernst
Larssen, Alf Jansen, Hans Johansen, Eugen Gulbrandsen, Ivar Jansen, Th. Thorkildsen, Erling Antonsen, Bj, Halvorsen og Torgeir,
Helgerud. Laget møtte i sin første
kamp Drafn og vant overraskende
2-0 etter en god innsats.
Junioravdelingen.
Junior lagets
og guttelagets sesong må stort sett
sies å ha vært tilfredsstillende.
Småguttelaget som spilte for første gang hadde tre privatkamper,
alle utenbys og tapte alle.
BANDYSESONGEN
A-laget har i år hatt sin beste sesong hittil. I kretskampene gikk
laget til tops og ble mester med 5 .
poeng med uavgjort 3-3 mot
Mjøndalen, seier 6-2 over D.B.K.
og seier 2-0 over Drafn i siste
kamp.
Kretsmesterne er: Georg Eriksen,
Sverre Berglie, Thorleif Hansen,
Harald Eriksen, Carl Carlsen, Thorleif Muggerud, Bjarne Ulsbøl, Magne Ulsbøl, Thorbjørn Gulbrandsen,
Trond Røste, Darny Andreassen.
B-laget har i år på grunn av
manglende ledelse bare spilt en
kamp.
SKISESQNGEN
har i år vært stille og rolig og uten-

SKOGER SPAREBANK
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om sØrperennet var våre løpere og
hoppere lite med, dette må sees på
bakgrunn av en dårlig viner med
li'.e snø.
REPRESENTASJON
Klubben har vært representert i
Buskerud Distriktslag ved Olaf
Simensen og med Fritz Pettersen
,\ i fotball- og bandykretsen.
ØKONOMIEN
Klubben er nå gjeldfri. Dette
skyldes den andel vi fikk som arrangør sammen med D.B.K. og
Drafn av årets Norgesmesterskap i
Fotball.
Det er vanlig dårlig inngang på
kontingent. Her bØr det skje en forandring.

19 3 3

1

Styret: Th. Thorkildsen, formann.
Alf Jansen, viseformann.
Jørgen Johansen, oppmann.
Ernst Larssen, kasserer.
Bjarne Ulsbøl, sekretær.
Det var bra tilgang på medlemmer, med 34 innmeldte og 7 utmeldte.
FOTBALLSESONGEN
Innetreningen bl€ gjenopptatt i
.år, men fremmøtet var ikke så godt
som Ønskelig. Laget var Iang tfr a
stabilt og det ble bare 6 vunne kam' per av 24 i årets løp, I kretsserien
oppnådde vi bare 3 poeng og ble
dårligste klubb her. I likhet med
i fjor måtte vi ta kvalifikasjonskamp, denne gang også mot Solberg. Men vi vant også i år med
resultat 4-1.
B-laget har i sesongen som har
gått gjort en tilfredsstillende innsats. Sesongens lyspunkt var pinsekampene på Glassverket, hvor laget etter harde kamper erobret en
pen pokal i finalen mot Homannsbyen Idrf., resultat 2 mot 1.
C-laget hevdet seg ganske godt
og ble nr. 3 i kretsserien.
Junioravdelingen. Det har vært
et godt tilsig av· nye medlemmer
blant juniorene, så spillemateriellet har vært upåklagelig og de fleste av guttene er interesserte med-

lemmer som ikke ulik sine kolleger på høyere lag virkelig kan gå
inn for en kamp. I kretsserien oppnådde juniorlaget bare 4 poeng,
idet flere av kampene er tapt med
l mål. Etter innbydelse av B-14
deltok juniorlaget i pokalserie. Den
3dje deltager var Grane, Sandvika.
Det ble spilt i dobbelt serie og våre
gutter greide å erobre den Oppsatte
pokal med 3 seire og 1 uavgjort
kamp.
Guttelaget har en meget bedre
stilling i kretsserien og ble nr. 3.
Av privatkamper ble det spilt 4,
alle med seire.
Småguttelaget har bare spilt 1
privatkamp utenom endel treningskamper. Guttene har vært interesserte, men har vært små for sin alder og lederen har vært meget forsiktig med harde kamper.
BANDYSESONGEN
A-laget plaserte seg som nr. 4 i
l. div. i ligaen og beholdt plassen
til neste sesong. Det har vært endel forandringer på laget da 4 av
fjorårets spillere ikke var med i
år. Laget leverte sin beste kamp
mot Mjdnda len, hvor det ble seier
3-1 etter 2-0 ledelse ved pause.
B-laget. B-laget greide ikke å
komme opp på det nivå man skulle
tro det var is.and til etter det spillemateriell som vi rår over.
Juniorlaget. Laget har deltatt i
kretsserien, i alt 3 kamper, det ble
l seier, 1 uavgjort og 1 tap.
SKISESONGEN
Skikomiteens arbeide i år har
vært temmelig minimalt, idet få
av våre medlemmer deltok i skirenn. Størst deltagelse hadde vi i
det av Drafn arrangerte Finnemar ksløp hvor det startet 6 mann
fra oss. Josef March og Nils Magnussen oppnådde her respektabel
tid.
FORT JENESTMERKE
Følgende har blitt tildelt fortjenestemerket: Carl Carlsen, Thorbjørn Gulbrandsen, Trond Røste
og Harald Eriksen.
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Styret: Th. Thorkildsen, formann.
Alf J ansen, viseformann.
Thorbj. Gulbrandsen, oppmann.
Bjarne Ul sbol , sekretær.
Ernst Larssen, kasserer.
Det er i årets lØD opptatt 52 medlemmer og utmeldt 4.
FOTBALLSESONGEN
Vi startet med åpningskamp mot
Ørn, ·Horten, som vi vant i vanlig
vårform. I kretsserien plaser te vi
oss som nr. 3 etter Mjøndalen og
Ballklubben, og har all grunn til å
være fornøyd med innsatsen. I Stabekk-serien plaserte vi oss som nr,
2, etter Torp,
Representasjon: Vi har vært representert på kretslaget mot Østfold ved Harald Eriksen og Henrik
Alsaker N Østdal.
B-laget har i altspilt 12 kamper,
tre vunne, tre uavgjorte og seks tap.
I Glassverket I.F. pokalserie i pinsen erobret vi den oppsatte pokal,
etter seier over S':rømsgodset med
3-2, og i finalen over Glassverket
med 2-1.
Juniorlaget. Laget ble nr. 3 i
kretsserien. I en pokalserie vi hadde innbutt til med B 14, Stabekk
I.F. og som ble spilt som dobbeltserie vant vi den av representantskapet oppsatte pokal.
Guttelaget har i alt spilt 9 kamper, 1 seier, 2 uavgjorte og 6 tap,
og ble nr. 6 i kretsserien.
Småguttelaget har spilt 4 kamper,
hvorav det ble 2 uavgjorte og 2 tap.

VI ANBEFALER OSS
TIL TURKJØRING

OG SELSKAPSREISER
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Bjarne Halvorsen.

C-laget, har i alt spilt 7 kamper,
og det ble 3 seire, 1 uavgjort og
3 tap.
BANDYSESON(xEN
A-laget har i år i likhet med i
fjor tilhørt mesterskapsklassen i
Bandyforbundet og spilt i ligaens
vestre avdeling sammen med Grane, Mjøndalen, Ready og Frigg. Det
ble 2 seire og 2 tap, og laget fikk
annenplassen, etter Grane som gikk
til finalen. Resultatet må sies å
være godt. For første gang i klubbens historie har et av våre lag
vært utenfor landets grenser. Laget spilte i nyttårshelgen en kamp
i Karlstad mot Karlstad Idrottsklubb og en kamp i Kristinehamn.

Vi tapte begge kamper med 1 mot
3. Begge våre motstandere tilhørte
svensk 2. div. Vi lærte meget av
svenskene og fikk til fulle bevis
for hva det vil si å ha kondisjonen
i orden. Vi greide oss godt i fØrste
omgang i begge kamper, men maktet ikke svenskenes harde sluttspurt.
B-lagets bandysesong i år må vel
uten tvil betegnes som den beste
hittil. Kretsserien ble ikke ferdigspilt. Vi spilte bare 3 kamper og
det ble 2 seire og 4 poeng.
Juniorlaget. Heller ikke juniorlaget maktet å fØre hjem noe kretsmesterskap, men ble nr. 2 med 5
poeng. Det er mange lovende emner blant juniorene, og flere er allerede nådd langt hva kølleteknikk
og skøyteferdighet angår, samt forståelsen av spillets finesser.
Representasjon: Harald Eriksen
spilte på et sammensatt lag i Sandvika. Georg Eriksen, Thorleif Hansen og Harald Eriksen spilte på
kretslaget mot Oslo.
SKISESONGEN
Av våre løpere har Jørgen Johansen og Oskar Bruun i år startet i
flest renn, men også Nils Magnussen, Kristian Bakke og Bjarne
Frøyland med flere har deltatt.
Jørgen Joh ansen tok 1. premie i
følgende 4 renn: Spikkestadrennet,
Glassverkrennet, Stoppenkollen og
Tronstadrennet. Oskar Bruun fikk
Iør ste og damenes premie i Grøstadbakken.
Årets sørperenn var berammet
til søndag 18. mars på Konnerud.
Deltagelsen var dårlig idet bare 12
mann startet, men det elendige vær
får vel ta endel av skylden. Hopprennet ble sløyfet på grunn av snøværet.

UTMERKELSER
Georg Er iksen ble tildelt klubbens fortjenstemerke.
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Styret: Olaf . Simensen, formann.
Alf Jansen, viseformann.
Bjarne Halvorsen, oppmann.
Ernst Larssen, kasserer.
Charles Stahl, sekretær.
Oskar Berg, Carl Carlsen og Olaf
Johansen suppleanter.
Olaf Simensen måtte p. g. a. sykdom trekke seg tilbake og Alf Jansen overtok.
Det har vært en bra tilgang på
medlemmer dette år, i alt 30.
Økonomisk har vi greid oss bra,
og sesongen gikk med overskudd.
Klubben feiret sitt 25 års jubileum med en stilig fest i Harmo- '
nien hvor ca. 100 medlemmer med
damer var til stede.

SKIOLD-HYTTA
Hyttespørsmålet som har vært
på tale i mange år er nå blitt et ·
faktum. Oppe på Konnerud ved
Steglevannet har vi i sommerens
løp reist Skiold-hytta som det nå \
bare mangler innredning på fØr
den er ferdig. Vi hilser med glede
den offervilje som medlemmene har
vist ved å delta i oppførelsen. Vi
har hatt en stor stab av faste medlemmer, kjente ansikter som har
deltatt søndag etter søndag hele
sommeren igjennom og nedlagt et
ærefullt arbeide for Skiold.
Klubbens interesserte damer har.
ved godt basararbeide i 3 år bidratt
til at hytta kunne reises.
FOTBALLSESONGEN
A-lagets plasering ble nr. 2 i
kretsserien, en meget god prestasjon og leverte flere gode privatkamper.
I jubileumskampen 5. juni hvor
vi hadde Ørn på besøk tapte vi 3-0.
Foruten Ørn deltok også Drafn og
Drammens Ballklubb i jubileet.
I pokalturnering som Snøgg arrangerte med deltagerne Tønsberg
Turn, Snøgg og Skiold vant vi den
oppsatte pokal.
B-laget hadde en meget god plasering i kretsserien, idet de gikk
ubeseiret gjennom 7 kamper. Vi
har funnet flere lovende emner
som det kan bygges videre på.
Juniorlaget har prestert en enestående sesong med et vunnet kretsmesterskap og et eneste tap i N.M.
i. semifinalen etter omkamp mot
Gjøvrk-Ly n. Guttelaget har også
hatt en god sesong, med bra plasering i kretsserien og ikke å forglemme våre aller yngste, «smågut-
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tel aget», som har gått ubeseiret
gjennom sesongen. En flott prestasjon. Vi har den glede at vår unge
garde har bevist i vårt 25 års jubileum at vi har en god stab med
rekrutter.
Juniorlaget fikk 1. napp i Tiedemanns Vandrepokal og ble tildelt
en miniatyr av vandrepokalen'. Jui niorleder var Sverre Jansen.
Oldboys-laget. Komiteen fikk i
stand jubileumskamper mot Glassverket, Skoger og Nordre Sande.
Pokalen ble vunnet av Skiold med
seire i alle kampene.
REPRESENTASJON:
Klubben var representert ved
Stahl i fotballkretsen og F. Bjarre
i bandykretsen.
På kretslaget mot Oslo spilte
Henrik Nøst.dahl og som suppleanter var med Harald Eriksen og Cally Tiedemann. Bjarne Halvorsen
ble autorisert som forbundsdommer.
BANDYSESONGEN
A-lagets sesong inneværende vinter var meget god. Treningen begynte tidlig på Ormetjern i november måned. I ligaen kom vi på 3.
plass med 6 poeng av 10 mulige.
Laget kunne glede seg over at vi
i år fikk internasjonale spillere. I
landskampen mot Sverige i Karls .ad spilte Rolf Lagcsen h.back,
Harald Eriksen v.halfb. og Torbjørn
Gulbrandsen i. venstre. Samtlige
fikk god presse: ! Vinteridrettsuken
i Oslo · spilte et uttatt lag mot
A.I.K., Stockholm, på Dæhlenengen. Fra Skiold del tok de 3 som
spilte på landslaget.
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Konkurransen gikk ut på å stille
25 mann i langrenn og 25 mann i
hopp fra hver forening. Dog med
det forbehold at såfremt ikke 25
mann deltar eller tullfører telles
kun for 20 mann.
Der oppsettes 2 lagpokaler, 1 i
hopp og 1 i langrenn. Beste mann
i hver Øvelse tildeles dessuten 1.
premie. For øvrig klubbvis premiering med diplomer til hver
klubbs 25 beste.
SKISESONGEN
Rennets avholdelse og sted bestemmes hvert år etter konferanse
Det er også i år avviklet klubbmellom de respektive foreningers
renn i forbindelse med sØrperennet
skikomiteer. Dommerne skal være
ved Fredholt med god deltagelse i
alle klasser. Hopprennet foregikk i
nøytrale.
Wisting-kollen.
Første konkurranse holdtes på
Fredli med Skiold som arrangør
På jubileu'msfesten i Harmonien
søndag 1. mars. Det var sikkert
ble fØlgende tildelt klubbens for3-400 mennesker til stede da opptjenestmedalje i gull: Thorolf Thorropet foregikk.
Skiold stilte til
kildsen, Otto Berglie, Alf Jansen,
langrennet med 36 mann og Skoger
Olaf Johansen og Birger Christenmøtte med 28. Begge klubbformenn
sen.
meddelte for øvrig at man skulle
Fortjenestmerke ble tildelt: Gunnok ha samlet adskillig flere, men
nar Gundersen, Cally Tiedemann,
hele foretagendet var kommet i
Gunnar Johansen, Bjarne Ulsbøl,
stand på mindre enn 1 uke, så det
Rolf Wold-Andersen, Bj. Gadefikk ikke den reklame det fortjente.
Jensen, Rolf Lagesen, Sverre JanDet ble intet av hopprennet i
sen, Arvid Pettersen, Bjarne Frøyland samt årets juniormestere, som Damåsbakken. Imidlertid fant man
en bakke borte i baklia som egnet
var fØlgende, i fotball: Elmer Johansen, Eugen Hansen, Arne Wæseg utmerket. Her deltok i alt 63
mann. Hoppene var, alt tatt i berensen, Rolf Bolstad, Kåre Gjøslien, Willy Bergh, Erik S. Olsen,
traktning, meget respektable.
Rolf Råen, Torbj. Jarnæs, Erl. ChriSkoger ble beste lag i langrenstoffersen, Freddy Larsson.
net med tid 18 timer 3 min. 33 sek.
Skiold brukte 19 timer 21 min.
5 sek.
I hopprennet ble også Skoger det
Skikomiteen dette år fikk i stand
beste
lag med samlet poengsum
konkurranse med Skoger Idretts1511,8, og Skiold fikk notert 1304,3.
lag.

B-laget hadde få kamper dette
året. I alt 4, det ble 2 seirer og 2
tap.
Junioravdelingen har hatt en jevn
sesong. Juniorlaget ble nr. 2 i kretsserien, laget hadde videre 2 privatkamper med seier 3-0 over
B-14 og tap 2-1 for Stabekk.
Guttelaget hadde samme antall
kamper.

Fra bandykampen Skiold-Lyn 1934. Resultat 2-~1 til Skiold.
Ved målstolpen med hendene i siden Rolf Lagesen. I bildets motsatte side Thorleif
Muggerud avventende. Liggende Georg Eriksen (Goggen) og bØyd over ham med
hvit kant på !uen Thorleif Hansen.
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Olaf J. Johansen.

19 3 6

Styret: Olaf Johansen, formann.
Alf Jansen, viseformann.
Reidar Borge, oppmann.
Fritz Bjarre, sekretær.
Ernst Larssen, kasserer.

NYE MEDLEMMER
Klubben har siden siste generalforsamling hatt en stor tilgang av
nye medlemmer den største på
mange år, i alt 73 stk.
ØKONOMIEN
Klubben har greid seg godt Økonomisk da basaren ga et godt overskudd.
SKJOLD-HYTTA
Hyttekomiteen har nedlagt et
godt arbeide med driften av hytta,
og besøket har vært godt. Serveringen ble åpnet 12. januar og har
det lykkes oss ved damenes oppofrelse å tilfredsstille det ofte store
innrykk. Det har vært slitsomt
mangen gang, særlig med å få varene fram, men her har mange av
våre medlemmer vært flittige til
å assistere.
FOTBALLSESONGEN
Fotballsesongen har vært utmerket for A-lagets vedkommende, idet laget for første gang gikk

Drammens Handelsbank
OPPRETTET
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til 4. runde i klubbens historie,
etter .å ha beseiret Viking, Stavanger i 3. runde på Marienlyst etter
.ekstraomganger med 1-0. Vi tapte
·4_ runde rnot årets Norgesmester
Fredrikstad på deres bane med
,2-0.
I kretsserien plaserte laget seg
som nr. 3 og spiller av den grunn
fra neste år i ligaens Norges-serie.
Laget har også vunnet gressbanekupen som ble arrangert av Fotballkretsen, og klubben fikk den
oppsatte pokal og s~illerne hver
sitt minnebeger.
B-laget. Lagets sesong må stort
sett sies å ha vært god. I likhet med
A-laget ble det 3. plass i kretsserien. I pinsen deltok laget i Vikersunds jubileumskamper, og erobret
den oppsatte pokal.
J uni.oravdelingen.
Junior laget
har hatt en jevn innsats i kretsserien hvor laget ble nr. 3. Det har
skortet på privatkamper, idet det
bare er spilt en kamp utenom pliktkampene.
Guttelaget fikk plasering 4 i
kretsserien, og de har også bare
hatt en privatkamp.
Småguttelaget har spilt fire kamper i alt. Det ble to uavgjorte og to
tap.
Representasjon: Av våre spillere
har Cally Tiedemann deltatt på
kretslaget mot Middlesbrough og
mot Oslo bylag. Nils Magnussen
deltok også mot Oslo bylag. Mot
Ber lins by lag: Cally Tiedemann,
Gunnar Johansen og Trond Røste.
Reserver: Elmer Johansen og Gunnar Gundersen. I uttagningskamp
for landslag: Cally Tiedemann. Blandslaget mot Sverige i Halden
deltok Cally Tiedemann og er således Skiolds første internasjonale
fotballspiller. Kretslaget mot Østfold: Cally Tiedemann. Reserver
Elmer Johansen og Nils Magnussen.
I uttagningskamp på Vestlandet var
Cally Tiedemann reserve. I landskampen Norge-Finnland i Oslo
var Bjarne Halvorsen linjemann .
BANDYSESONGEN
A-laget har til tross for at det
ikke nådde til topps hatt en god

Mottar innskudd til høyeste
forrentrun,g og utfører forøvrig alle almindelil§e bankforretninger. - Irikasso.

sesong. Man må i denne forbindelse
ikke se bort fra at laget spilte i den
krevende Østre divisjon som av alle
ble betegnet som ualminnelig hard.
B-laget har i år hatt sin beste
sesong til dato, og ble mestere i sin
klasse. Laget møtte som avdelingsmestere Sparta i finalen og vant
2-0. Mesterne regnet fra mål til
ytre venstre: Rolf Bolstad, Freddy
Larsson, Bjørn Gundersen, Elmer
Johansen, Willy Bergh, Per Olafsen, Rolf Wold Andersen, Erling
Stokke, Hans Spæren, Einar Ulsbøl, Erling Christoffersen. Dessuten
fikk Olav Brænne diplom da han ,
hadde deltatt i alle innleden dr,
kamper, men dessverre ble syk like
fØr finalen.
SKISESONGEN
Skisesongen i år kan vel betegnes som den beste på lang tid. Det
må i første rekke skrives på hyttas
konto.
Sørperennet som ble holdt 22.
mars på hytta med god deltagelse
- over 50 mann - ble en god
prøve foran Skoger-konkurransen.
For første gang arrangerte vi
Skoger-konkurransen fra egen hytte. Det deltok fra begge klubber
over 100 mann.
Hopprennet ble avviklet først 1
Skiold-bakken. Tilskuertallet var
400. Lengste hopp var på 26,5 m.
Farten var lik for alle.
Langrennet startet fra hytta,
løypa var ca. 8 km og gikk til
Svartkulpa, Øvre Hogstet om Nikkerud over Stegla til hytta.
Det ble en spennende innspurt,
idet man lenge skiftet på ledelsen.
Resultatet viste dog at Skoger Idrf.
vant med ca. 5 min. foran Skiold.
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Styret: Olaf Johansen, formann.
Bjarne Ulsbøl, viseformann.
Thorleif Hansen, oppmann.
Bjørn Berling, kasserer.
Fritz Bjarre, sekretær.
Thorbjørn Gulbrandsen, suppl.
NYE MEDLEMMER
Tilgangen på nye medlemmer er
43 stk.
I år har klubben lidd et smertelig tap, Olaf Simensen døde 25.
april. Simensen har hatt alle de
styreverv en klubb har, og han var
en førende skikkelse i den Øverste
fotballadministrasjon innen kretsen.
SKJOLD-HYTTA
har vært åpen for servering, og det
har vært planert endel og flaggstang er reist. Hyttas Økonomiske
stilling er god.
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FOTBALLSESONGEN
Sesongen begynte med innetrening i Turnhallen og varte til sist
i april, da vi kunne ta fotballen i
bruk på Marienlyst. Allerede 4.
mai spilte vi vår før ste kamp.
BvIaget må sies i år å ha hatt en
god sesong. I pokalserien mellom
Norgesseriens B-lag ligger ,vi meget godt og hvis guttene går inn for
de gjenstående kamper skulle vi
ha gode sjanser til å bli beste klubb
i denne serie. Laget erobret en statuett, nemlig B-klubbenes lyncup
på Strømsgodsets bane.
C-lagets sesong var middels god.
Utenom sine obligatoriske kretskamper har laget bare hatt en privatkamp.
Juniorlagets sesong må betegnes
som middels. Flere av spillerne ble
dette år benyttet på høyere lag og
da noen av fjorårets spillere var
for gamle ble laget henvist til å
bruke spillere fra guttelaget. Det
ble snilt 8 privatkamper og 2 kretskamper.
Guttelaget leverte flere gode
kamper som viste at det var stoff
i guttene.
Småguttlaget hadde i alt 6 kamper. Guttene skal ha ros for sin
iver ved treningen, men i kampene
. ble de for kløkke, da hele laget kan
benyttes neste år.
REPRESENTASJON
Av spillere har følgende deltatt
på kretslaget mot A.I.F.s kretslag
i Buskerud: Nils Magnussen. Kretslaget mot Oslo bylag: Gunnar Gundersen. Bylaget mot sammensatt
lag mot Øvre Buskerud: · Harald
Eriksen, Gunnar Gundersen, Bj.
Gade-Jensen og Rolf Wold-Andersen.
I administrasjonen har klubben
vært
representert ved - Charles
Stahl i fotballkretsen, Th. Thorkildsen i skikre'sen og Fritz Bjarre i
bandykretsen. Bj. Halvorsen er formann i Drammen og_ Omegns Fotballkrets dommerkomite.
Klubbens stab av fotballdommere Øker stadig. I år er Knut Berg
Nilsen og Olaf Johansen autorisert
som kretsdommere.
SKISESONGEN
Vi har i vin ter holdt et guttekretsrenn i hopp med god og fyldig deltagelse. Konkurransen med
Skoger Idrettslag ble holdt på Andorsrud i Skoger, vi stilte tilsammen 31 mann og resultatet ble at
Skoger vant både hopp og langrenn. Det tradisjonelle sØrperenn
ble holdt ved Skioldhytta. Det ble

Skiolds bandy-B-lag 1938. Kretsmestere for 3. gang.
Stående .fra venstre: Erik S. Olsen, Rol.f Raaen, Erling Kristoffersen, Odd Sjuve,
Einar UlsbØl, Freddy Larssen, Willy Bergh, Olav Brænne. -- Foran fra venstre:
Gunnar Gundersen, Rolf Bolstad og Bjørn Gu:-idersen.

meget god deltagelse takket være
bandysesongens slutt, så bandyspillerne møtte fram.
BANDYSESONGEN
Klubben har stilt med fire lag i
krets- og ligakamper og samtlige
lag har gjort sine saker utmerket.
A-laget ble nr. 2 i sin avdeling
med 8 poeng av 10 oppnåelige. Blaget har også hatt en utmerket
sesong, i det laget ble kretsmester.
Kretsmesterne er: Rolf Bolstad,
Gunnar Gundersen, Bjørn Gunder.sen, Olav Brænne, Willv Bergh,
Odd Sjuve, Erik S. Olsen, Rolf Råen, Erling Christoffersen, Freddy
Larsen, Einar Ulsbøl.
Juniorlaget har spilt. fire kretskamper· og vunnet samtlige. Målkvote 8 mål og 2 mot. Kretsmestere
er: Finn Bolstad, Freddy Larsen,
Per Olafsen, Rolf Lund, Willy
Bergh, Willy Aschim, Kaare Jansen, Rolf Råen, Einar Sørbye, Einar
Ul sbal, Kåre Bjørndalen.
Guttelaget kom sent i gang med
kamper, men de kom godt. De trenet iherdig og vant kretsmesterskapet. Kretsmesterne er: Egil Ulsbø l, Bjarne Lagesen, Arne Johannessen, Knut Simensen, Rolf Lund,
Oddmund Toteng, Bjarne Borgersen, Kåre Bjørndalen, Einar sør-

bye, Harry Andersen, Knut Haugerud. Odd Brekke spilte 2. omgang da Knut Simensen ble skadet
og fikk tildelt diplom. Kaare Jansen ble også tildelt mesterdiplom
da han på grunn av sykdom ikke
kunne spille finalen.
Styret: Olaf Johansen, formann.
Thorbjørn Gulbrandsen, viseformann.
Fritz Bjarre, sekretær.
Bjørn Berting, kasserer.
Reidar Borge, fotballoppmann.
Carl Carlsen, bandyoppmann.
Sverre M. Johnsen, skioppmann.
Alf Paulsen, junioroppmann.
Det er i årets lØp holdt 28 styremøter, og tilgangen på nye medlemmer er 51.
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Klubben har gått i gang med
egen avis. Første nummer ble sendt
medlemmene som julenr. og ble
god; mottatt av såvel medlemmene
som pressen. Avisens redaktør ble
Alf Paulsen som har all ære av
dette populære tiltak.
HYTTA
Det har i år vært vanlig vedlikehold med oljing og lakking, og hytta

Alt i SKOTØY og HERREKONFEKSJON
fra de beste norske fabrikker anbefales

J. A. MAG N U S S E N
Bragernes Torv

Telefon 4454
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har vært åpen for servering. Peisen har blitt ommuret da steinene
Iøsnet. Besøket har vært jevnt godt,
og Økonomisk sett må året betegnes
som meget bra.
KONTINGENTEN
Styret har i året gjennomført
systemet med medlemsbøker og
kontingenttegn til å klebe inn. En
mann har blitt sendt rundt til medlemmer som ikke var ajour med
kontingentbe':alingen og resultatet
ble godt.
FOTBALLSESONGEN
For A-laget må sesongen betegnes som middels god. Laget har levert noen gode kamper og det må
også tas i betraktning at motstanderne har vært så å si topplag. Det
har ikke blitt scoret mer enn 4
poeng i ligaen, og laget ligger i
faresonen.
B-lagets sesong ble meget god.
Laget vant den av Gjøa oppsatte
pokal for A-klubbers B-lag som
deltok i samme pulje i ligaen.
C-laget kan betegnes som både
og. Det samme går igjen at det er
vanskelig å skaffe lag.
Junioravdelingen.
Juniorlaget
har i år hatt en meget god sesong,
laget ble kretsmester med 5 seire
og 1 uavgjort kamp og med målkvote 16-4. I og med at vi var
mester måtte vi atter en gang møte
Strømsgodset som var den annen
finalist i serien. Denne gang om
Tiedemanns store vandrepokal som
er oppsatt til det juniorlag som hadde flest mesterskap i de siste 4 år.
Skiold hadde mesterskapet i 1935
og Sif. i 1936 og 1937 og omkarn-

Norgesmesterne i bandy 1939.
Fra venstre bakerst: Rolf Råen, Bjarne Gade-Jensen, Trond Røste, Carl Carlsen,
Erling Christoffersen, Odd Sjuve, Sverre Nilsen og TorbjØrn Gulbrandsen.
Foran: Bjarne Olsen, Rolf Bolstad og Leif Eriksen.

pen ble vunnet av Skiold med 2-0
og pokalen tilfalt Skiol d til odel og
eie.
Som kretsmester var Skiold
Drammens og Omegns representant
i N.M. for juniorer. I 1. runde møtte
vi Follomesteren Ski Turn- og Idrf.
Vi seiret 5-0. I annen runde møtte
vi Vikersund i Vikersund. Her ble
det tap 1-3.
Kretsmesterne regnet fra mål til
y. venstre: Erling Helliksen, Sigm.
Grønli, Arne Karlsen, Arne Aronsen, Frank Knutsen, Odd Durban
Hansen, Einar Johansen, Per Olafsen, Kåre Jansen, Rolf Lund, Freddy Larsen.
Guttelaget har også hatt en bra
sesong og ble nr. 2 i serien med 2
seire, 1 uavgjort og 1 tap.

Skiold junior. Krets- og Østlandsmester 1939.
Stående fra hØyre:

Odd Hansen, Odmund Tofteng, Rolf Lund, Kaare Jansen,

Finn Bolstad og Arne Knudsen. - Foran fra hØyre: Øivind Holst, Arne Carlsen,
Aage Jansen, Sigmund GrØnlie og Olaf Olsen.

Småguttlaget hadde mange flinke og ivrige spillere å velge mellom, men som så mange ganger før
var våre gutter for små og kløkke.
I småguttserien greide laget seg
forholdsvis godt og fikk 7 poeng og
sto likt med Drafn og D.B.K. og
omkamper måtte til.
SKISESONGEN
v-i var denne vinter arrangør av
4-klubbs-rennets langrenn som foregikk fra Ski.old-hytta. Løypa var
ca. 10 km lang og gikk i meget kupert terreng som stil ~e store krav
til løpernes skiferdighet. Det startet 36 mann. I kl. B ble vi 2. mann
ved Øivind Gundhus og juniorklassen ble vunnet av Daniel Solvang,
Skiold.
Skoger-konkurransen ble dette år
arrangert av Skoger Idrettslag på
Andorsrud. Det ble igjen en seier
for Skoger som dominerte såvel i
hopp som langrenn, sammenlagt,
men vi hadde dobbel+seier i hopp
ved Arvid Palmesen og Fridtjof
Andersen.
Vårt årlige sør pererin ble holdt
på hytta med meget god deltagelse.
BANDYSESONGEN
har i år ikke vært så god som vi
håpet. Ved siden av de obligatoriske kamper spilte vi etter innbydelse av Gota, Karlstad, i Sverige
i julen. Det ble tap 5 mot 0, men vi
fikk god kritikk i den svenske
presse.
Nyttårscupen som ble arrangert
av bandykretsen på Marienlyst ble
en seier for Skiold. Laget vant 2-0
over Sif. i finalen og vant dermed
den flotte pokal oppsatt av Svein
Helling.
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B-laget har kopiert bedriften fra
forrige år og erobret kretsmesterskapet på nytt.
Mesterne var: Rolf Bolstad, Gunnar Gundersen, Bjørn Gundersen,
Olav Brenne, Willy Bergh, Odd
Sjuve, Erik S. Olsen, Rolf Råen,
Erl. Kristoffersen, Freddy Larsen,
Einar Ulsbøl.
Juniorlaget har i sesongen hatt 3
kretskamper og 3 privatkamper. I
serien ble laget nr. 2, med 2 uavgjorte og 1 seier.
Guttelaget ble også nr. 2 i serien.
Laget hadde bare 3 kamper. 1 seier,
1 tap og 1 uavgjort. Målkvote 3-3.
REPRESENTASJON
I administrasjonen har klubben
vært representert ved Charles St ahl
som formann i fotballkretsen. Th.
Thorkildsen som medlem av skikretsen og Fritz Bjarre som medlem av bandykretsen. Th. Gulbrandsen er 1. varamann til Buskerud Bandykrets. Bj. Halvorsen er
formann i Drammens og Omegns
Dommerkomite.
Rolf L. Olsen er autorisert som
forbundsdommer i bandy og Knut
Berg Nilsen som kretsdornmer i
bandy.
Styret: Alf Jansen,
formann.
Arvid Pettersen, viseformann.
Bjarne Halvorsen, fotballoppmann.

1939

Olav Brænne, sekretær.
Arvid Nielsen, kasserer.
Carl Carlsen, bandyoppmann.
Kjell Sjuve, skioppmann.
Alf Paulsen, junioroppmann
fotball og bandy.
NYE MEDLEMMER
Tilgangen på nye medlemmer
alt 41.
REPRESENTASJON

FOTBALLSESONGEN
Laget lå i faresonen i Norgesserien etter høstens kamper men
klarte å holde stillingen i vårkampene idet de oppnådde 7 poeng av
10 oppnåelige. I pinsen deltok laget i Slemmestads 25 års jubileum
og van· den oppsatte pokal. Turneringen gikk over to dager. I første kamp vant vi over Lilleaker
med 4'--0 og i finalen vant vi over
Slemmestad med 2-1.

I adminis.rasjonen har klubben
vært representert ved: Charles
Stahl som formann i Drammen og
Omegn Fotballkrets, Bjarne Halvorsen formann i dommerkomiteen
i Drammen og Omegn Fotballkrets,
Alf Paulsen som medlem i juniorutvalget i fotballkretsen. Fritz
Bjarre som styremedlem i Norges
Bandyforbund, Rolf Olsen som varamann i dommerkomiteen for
bandy.
I sesongen har fØlgende spillere
representert klubben: På Drammen og Omegn kretslag: Trond
Røste mot Bolton Wanderes i Drammen. På kretslaget i Bergen spilte
Olaf Nilsen og Rolf Wold Andersen og Bjarne Gade Jensen. I
Drammen mot Østfold Fotballkrets spilte Trond Røste. I uttagningskamp for landslaget i bandy
spilte Carl Carlsen og Leif Eriksen. Begge ble reserver til landslaget;

Bvlaget. Lagets sesong har vært
forholdsvis god. De leder sin avdeling og kan bli kretsmester.
C-laget. C-laget hadde få kamper og sesongen ble tidlig avsluttet da den valte oppmann på grunn
av private gjøremål ikke kunne
fortsette i stillingen.
Junioravdelingen.
Juniorlagets
sesong må betegnes som strålende
og den beste i klubbens historie,
idet laget gikk hen og van: såvel
kretsmesterskapet som det uoffisielle N orgesmesterskap for juniorer, den såkalte Østlandsserie,
hvor i alt 14 kretser deltok.
Samtlige kretskamper ble vunnet med en samlet målkvote 11-1.
Avdelingsmesterskapet ble vunnet
og vi var klar for finalen. Denne
gikk som forkamp fØr kretslagskampen Drammen-Østfold - motstanderen var Glassverket og vi
seiret 4-1.

Skiolds guttelag, kretsmestere 1940.
Stående fra venstre: Arvid Johansen, Odd Hagen, Erik Gulbrandsen, Egil UlsbØl,
Per Tvedenstrand, Odd Skinstad, Rolf Løken og Erling Thommesen.

-

Kne-

stående: Helge Moe, Sverre Hansen, Finn Hansen, Tor Gjester og Leif Hansen.
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Skioltis B-lag i fotball, kretsmestere 1940.
Slående fra venstre: Rolf Pettersen, Age Wallen, Johann Bye, Finn Bolstad, Arne
Knudsen, Kaare Jansen, Carl Carlsen, Oddmund Tofteng. - For:i,n fra venstre:
Gunnar Gundersen, Erling Helliksen, BjØrn Gundersen.

De innledende kamper i Østlandsmesterskapet vant vi og møtte
i finalen Lyn, Oslo, som vi beseiret
med 3-0.
Laget var: Age Jansen, Sigmund
Grørilie, Arne Karlsen, Olaf Olsen,
Odd Durban Hansen, Øivind Holst,
Arne, Knudsen, Finn Bolstad,
Kaare Jansen, Rolf Lund, Oddmund Tofteng.
Laget har i alt snilt 22 kamper,
15 seire, 1 tap, 6 uavgjort. Målkvote 45 for, 7 mot.
Guttelaget. Sesongen for guttelaget må også betegnes som bra.
Det ble 5 poeng i kretsmesterskapet og laget leder sin pulje, men
den ble ikke ferdigspilt p. g. a. bensinforbudet.
Småguttlaget. Laget har deltatt
i Drammens Ballklubbs smågutteserie. Det ble imidlertid bare spilt
3 kamper p. g. a. misforståelser fra
de forskjellige klubblederes side.
Fremmøte fra våre gutter har vært
godt.

BANDYSESONGEN
Bandysesongen har vært en Ønskesesong for klubben i år. A-laget
gikk helt til topps og erobret klubbens første Norgesmesterskap. Mesterskapet var fortjent og laget fikk
anerkjennelse såvel fra motstandere som publikum og presse. De
var alle samstemt i at vi vant mesterskapet helt fortjent.
Således
skrev
Sportsmanden
følgende:
«Skiolds mesterskap er et av de
mest utpregede lagmesterskap vi
har hatt her i landet». Og hadde
samme blad under Ukens beste prestasjon: Skiolds Norgesmesterskap.
Norgesmestere er: Rolf Bolstad,
Leif Eriksen, Bjarne UlsbØl, Odd
Sjuve, Carl Carlsen, Trond Røste,
Thorbjørn Gulbrandsen, Sverre
Nil sen, Erling Kristoffersen, Rolf
Raaen og Bjarne Gade-Jensen.
I sesongens ordinære kamper er
laget ubeseiret. Kun ett uavgjort
resultat.
Vi var av Norges Bandyforbund
tildelt arrangementet av årets ban-
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dyfinale som gikk på Marienlyst
26. februar. Det ble en ekstra spiss
på finalen da Drafn var motstanderen. Kam oen ble spennende.
Begge lag gjorde sitt ytterste og
før s! i kampens siste minutt - da
både sp.il Ier ne og publikum var innstilt på eks "raomganger - gikk
Sverre Nilsen igjennom og scoret
kampens eneste mål. Seiren var
helt fortjent etter lagets gode innsats i annen omgang.
Etter kampen arrangerte vi finalefest i Harmonien, hvor Bandyforbundets styre, begge finalelag,
samt en del innbudte var til stede.
Både arangementet av kampen og
festen var meget vellykket.
B-laget har tradisjonen tro erobret klubbens 4. mesterskap på rad.
Det er også en prestasjon som teller. Laget har spilt 8 kamper, vunnet 6, uavgjort l og tapt en privatkamp. De 11 kretsmestre er:
Georg Eriksen, Bjørn Gundersen, Per Olafsen, Finn Bolstad, Rolf
Lund, Olav Brænne, Erik S. Olsen,
Einar Ser by, Kaare Jansen, Freddy
Larsen og Erling Stokke.
SKISESONGEN
Sesongen har vært en av de beste
i klubbens historie, både hva interessen blant guttene og de sportslige resultater angår. Dette gjelder
først og fremst våre hoppere som
helt fra begynnelsen av sesongen
har vært med ikke bare i krets-
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renn, men også i distrikts- og
landsrenn og i skarp konkurranse
tatt over 40 prcrnier , deriblant flere
første premier. Dessuten har guttene for første gang erobret en lagpokal i firemannslag i Tvetenbakken i Sy Iling. Disse fire er: Rolf
Knudsen, Frank Knudsen, Nils Dalene og Oskar Bruun. Frank Knudsen har i alt tatt 9 premier.
Skogerkonkurransen i hopp og
langrenn mo: Skoger Idrettslag ble
i år vunnet for første gang. Hele
46 Skiold-gutter stilte til start i
langrennet oe; vi vant med ca. 7
minutter for an Skoger.
I hopprennet stilte Skiold og
Skoger med ca. 25 mann hver. Skoger-guttene som i de fire foregående konkurranser har vist seg helt
overlegne hadde i år ingen sjanser
mot våre konkurransetrenede hoppere og vi besatte de fem første
plassene og fikk for første gang et
napp i hopp-pokalen. Old boyspokalen i hopp gikk også til Skiold,
mens Skoger Old boys sikret seg
det annet napp i langrennspokalen.
Av andre arrangements på hytta
har vi foru'en et utvidet gu rtekretsrenn med ca. 110 deltakere også
hatt et treningsrenn og det tradisjonelle sør perenn, Sørperennpokalen tilfalt Kol bjør n Rolid til odel
og eie. Dessuten arrangerte vi et
merkerenn, hvor 14 løpere klarte
fordringene til Norges Skiforbunds
ferdighetsmerke.
Klubbens fortjenstmerke ble ;ildelt: Odd Sjuve, Thorleif Hansen,
Arne Karlsen, Øivind Holst, Kaare
Jansen, Alf Paulsen, Leif Eriksen,
Aage Jansen, Olaf Olsen, Arrie
Knudsen, Rolf Lund, Sverre Nilsen,
Sigmund Grøril ie, Odd Durban
Hansen, Finn Bolstad og Oddmund
Tofteng.

J 940

Styret: Alf Jansen.
formann.
Arvid Pettersen, viseformann.
Cally Tiedemann, oppmann.
Olav Brænne, sekretær.
Arvid Nielsen, kasserer.
Carl Carlsen, bandyoppmann.
Kjell Sjuve, skioppmann.
Erling Thommesen, Alf Paulsen.
junioroppmenn.
Et medlem av representantskapet
har tiltrådt s yret.
Før vi går videre i beretningen
vil styret gjerne si litt om den situasjon vi kom opp i den 9. april
da landet kom opp i krigen. Dette
har bevirket at idrettsarbeidet kom
i en vanskelig stilling og vi fikk en
periode hvor all fotball lå nede. Det
var først i midten av juli at det ble
bestemt at fotballen skulle settes

Alf Jansen.

i gang. Kretsstyret opprettet 2n enkelt serie for A- og B-klassen, samtidig som N.F.F. satte i gang cupen
i august måned. Vi hadde rustet
oss for sesongen idet vi begynte
forhåndstreningen
i
Drammens
komm. Bad. Denne trening fikk vi
imidlertid intet utbytte av.
Vi underhandlet om jubileumskamper som skulle vært spilt på
stiftelsesdagen 7. juni, men privatkamper var forbudt av N.F.F. inntil
1. august med lag utenfor kretsen,
så arrangementet var umulig å
gjennomføre. Men tross kort sesong
har allikevel fotballagene hevdet
seg bra.
FOTBALLSESONGEN
A-laget leverte flere gode kamper ocr nådde 3. runde i Norgesmesterskapet hvor vi tapte knepent for
Sarpsborg 2-1. Av privatkamper
var vi med i Larvik Turnforenings
75 års jubileum hvor vi leverte en
flott kamp og slo Larvik Turn med
'1-3, det fØrste nederlag denne
klubb hadde på egen bane i år. Videre spilte laget en kamp mot Ørn
Hor een hvor det ble nederlag 1-4.
I alt ble det denne sesong spilt 18
kamper, hvorav 7 vunne, 5 uavgjorte og 6 tap, Målkvote 35 for, 42
mot.
B-laget har hatt en meget bra
sesong. Guttene var ivrige i treningen og fikk gjennombruddet i krets-

serien ved å bli mester i klassen.
Finalen ble spilt mot Liungen hvor
vi seiret 2-1. Laget hadde 4 seire
og 1 uavgjort og målkvote 14 for
og 3 mot.
Kretsmesterne heter: Erling Helliksen, Bjørn Gundersen, Gunnar
Gundersen, Johan Bye, Age Wallen, Carl Carlsen, Odmund Tofteng,
Kåre Jansen, Rolf Knutsen, Finn
Bolstad, Rolf Pettersen.
C-laget hadde ikke kamper, da
kretsen ikke arr anger .e kretsserie
for denne klasse.
Junioravdelingen. Kretsen arrangerte ikke kresser ie for juniorer,
men Drammens Ballklubb arrangerte en juniorturnering ( pokalturnering) med alle junioravdelingens lag fra 8 av kretsens klubber.
Laget oppnådde 11 poeng og målkvoten var 12 for og 6 mot, og vant
denne turnering. Laget hadde også
3 privatkamper, 1 seier, 1 uavgjort
og l tapt kamp.
Juniorlaget fikk betegnelsen uoffisielle kretsmestere 1940.
Laget har \ ært preget av et kameratskap og en lagånd som har
vært helt enestående.
Guttelaget spilte 7 kamper. Det
ble 1 seier, 3 uavgjorte og 3 tap.
Målkvote 7 for og 14 mot.
Småguttelaget har spilt 6 kamper
og det ble 1 seier, 2 uavgjorte og 3
tap. Målkvote 3 for og 4 mot.
BANDYSESONGEN
A-laget oppnådde 5 poeng i ligaserien, men tapte avdelingsmesterskapet mot Njår d med 1-0 etter å
ha ført an gjennom hele kampen.
Laget deltok i «svenske-serien» og
spilte 2 kamper i julehelgen. Mot
Koping Idrottsselskap hvor vi tapte
2-1 etter god innsats av laget.
Den andre gikk i Karlstad mot
Skoghall
Idrottsfi::irening.
Laget
tapte her 1-0 og kampen må betegnes som meget god. Returkampen mot Skoghall ble spilt nyttårsaften i Drammen og det ble tap
4-0, som lå 2 mål i over kant eiter
de svenske lederes uttalelser. Laget
spilte også 3 privatkamper, mot
Lyn, Oslo, med seier 1-0, mot
Sparta med seier 5-2. Finaledagen
spilte laget mot Grane, Sandvika,
og vant 3-1. I denne kamp stilte
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Kretsmestrene 1946.
Stående fra venstre: Knut Haugerud, Kaare Jansen, Bjarne Lagesen, Car! Carlsen,
Erling Christoffersen, Rolf Raaen, Bjarne Gade Jensen.

-

Knestående: Asle

Larsen, Sverre Nielsen, Rolf Bolstad, Bjarne UlsbØl.

vi med flere nye spillere som gikk
godt inn på laget og viste lovende
spill.
B-laget fikk intet kretsmesterskap i år, men kom inn på 2. plass
med 8 av 10 oppnåelige poeng. Dette må dog sees på bakgrunn av at
tre lag trakk seg fra serien, så vi
fikk poengene uten kamper. Laget
har spilt mot samtlige av 1. divisjonslagene i kretsen og vunnet
alle. Av privatkamper er det spilt
3, 2 med seire og 1 tap. Bl. a. spilte
vi mot Eidanger Idrettsforening, og
etter kampen fikk vi en pen skrivelse fra laget som roste oss for
pent og sympatisk spill, og uttalte
videre at de hadde mye bandy å
lære av Skiold-guttene.
Junioravdelingen har hatt en bra
sesong. Juniorlaget har mange
pene resultater å se tilbake på.
Guttelaget har hatt en flott sesong.
Laget erobret kretsmesterskapet.
Kretsmes .rcne heter: Finn Hansen,
Sverre Hansen, Tor Gjester, Haakon Moe, Erik Gulbrandsen, Leif
Hansen, Arvid Johannessen, Odd
Hagen, Egil UlsbØl, Per Tvedenstrand, Odd Skinnstad. Rolf Løken
ble tildelt diplom idet han har spilt
tre av kampene i serien.
SKI-SESONGEN
har vært tildels god. Vi har erobret
en pokal i juniorklassen i konkurranse
med Drafn, Mjøndalen,
Strørnm og Strømsgodset. Lagpokalen ble vunnet i Skiold-bakken av
Arne Knudsen, Thorleif Svendsen,
Reier Torgersen og Harry Narvesen. Dessuten har flere av våre løpere hevdet seg bra i konkurranser
ute og har vunnet mange premier.

I Skoger-konkurransen stilte vi,
på noen få unntagelser nær, opp
med de samme løpere som i fjor
vant pokalen, men Skoger-guttene
tok i år revansje og vant . både
hopp- og langrennet. Dermed har
Skoger vunnet begge pokaler til
odel og eie, da de sammenlagt har
flest poeng etter 3 år.
FORTJENESTEMERKE
Følgende har fått hvert sitt fortjenestemerke for sin innsats for
klubben: Bjørn Gundersen, Johan
Bye, Olav Brænne og Kjell Sjuve.

1941-1945

Styret: Alf
Jansen, form.
Arvid Pettersen, viseformann.
Sverre Nilsen, oppmann.
Olav Brænne, sekretær.
Arvid Nilsen, kasserer.
Leif Eriksen, bandyoppmann.
Alf Paulsen, junioroppmann
fotball og bandy.
Sverre Jansen, skioppmann.
UNDER N AZISTYRET
Vi har selvsagt ikke drevet idrett siden høsten 1940, for da begynte nazistene å avsette alle ledere innen norsk idrcttsadministrn-

sjon , for selv å overta ledelsen. Det
ble fra nazihold både lokket og
truet med at idrettsarbeidet innen
foreningene skulle settes i gang.
Det var i denne tid den norske
idrettsfront ble skapt. I februar
1942 fikk alle landets klubber pålegg om å holde ekstraordinære
generalforsamlinger for å ta standpunkt til å drive idrett. Vi skal
her sitere et utdrag av forordning
av 20. mai 1941 om beskyttelse av
norsk idrett. § 4 lyder slik:
«Den som rettstridig søker å hindre eller hindrer idrettsarbeidet eller søker å unndra eller unndrar
midler tilhørende et idrettslag som
ventes oppløst, straffes med fengsel og bo .er eller en av disse straffer.»
Likeledes siteres et punkt i skrivelsen fra det nazistiske Norges
Idrettsforbund, fotballavdelingen:
«Hvis klubbtinget beslutter begjæring om oppløsning, tas det forbehold om å treffe tiltak i tur og
orden overfor enkeltpersoner eller
klubber som ansees formålstjenlige,
i samsvar med gjeldende lover og
forordninger.»
Den pålagte generalforsamling
ble holdt i bystyresalen den 4. mars
1942. Av de 260 medlemmer som
var tilskrevet møtte 62 stemmeberettigede. På tross av forannevnte trusler ble det enstemmig' besluttet ikke å drive idrett under
nazistyret. Det ble også enstemmig
besluttet at klubben skulle opplø .
ses. Styret fikk generalforsamlin-.
gens fullmakt til å avvikle klubbsakene. 61 medlemmer iberegnet
styret undertegnet forhandlingsprotokollen. 1 medlem undertegnet
ikke. Beretningen fra forhandlingene på generalforsamlingen ble
oversendt det nazistiske Norges Idrettsforbunds Fotballavdeling og
er vedheftet beretningen.
Følgende møtte og underskrev
protokollen: Alf Jansen. Arvid S.
Nielsen, Alf Paulsen, Olav Brænne,
Sverre Jansen, Sverre Nilsen, Arvid Pettersen, Harald Western,
Knut S. Svendsen, Trygve Johan
Iversen, Åge Jahnsen, Olaf Nordahl, Willy Egeberg, Sverre R. Ek-
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nes, Oddmund Tof'teng, Odd H.
Holthe, Reier Torgersen, Alf Johansen, Finn Hansen, Erik Gulbrandsen, Thor Gundersen, R. Borge,
Harry Hansen, Lars Bolstad, Bjarne Lagesen, Sigmund Grerilie, Erling Tommesen, Alfred Lagesen,
Finn Bolstad, Johnny Simensen,
Odd Sjuve, Knut Berg Nilsen, Arne
Larsen, Bjørn Gundersen, Rolf Pettersen, August Olsen, Johan SØremshaugen, E. Gulbrandsen, Kjell
Hansen, Rolf Johansen, Rolf Bolstad,
Leif
Eriksen,
Gudmund
Hæhre, Leif Hansen, Cato E. Nielsen, Erling Helliksen, Odd Brekke,
Geo. L. Nielsen, C. J. Stahl, M.
Hansen, Henry Lagerqvist, Bj.
Gade-J ensen, Jørgen Johansen,
Bjarne Olsen, Olaf J. Joha~sen,
Magnus Halvorsen, Johs. Sørensen,
Bjarne Halvorsen. Ernst J. Larssen. Johnny 0. Ulleberg.
Styre: skriver videre i sin beretning:
Skioldgutter, idrettskamerater!
Dette er jo en beretning hvor alt
som heter idrett ikke eksisterer,
men det er et historisk dokument
som kan bevise at dere alle er norske idrettsgutter og alle dere i idrettsadministrasjonen har vært tro
mot idrettsfronten, den fronten som
samlet har bidratt til å gi oss friheten tilbake, friheten for norsk
idrett og landet vårt.
Vi har så mange ganger fØr på
generalforsamlingene vært stolte
når vi f. eks. har tatt Norgesmesterskapet i bandy. Eller da juniorlaget i fotball ble Østlandsmester.
Og når vi synes vi kom litt lengere
opp i rundene enn vanlig, da har
vi alle fØl; at vi har gjort en seierrik bedrift. Ja, det er så, men den
aller største seier er den vi i disse
dager har vunnet over nazistyret,
som i disse 5 år med vold og terror
har forsøkt å nazifisere den norske
idrettsungdom. Når vi nå atter etter disse tunge, lange år igjen skal
ta fatt på idrettsarbeidet vårt som
frie mennesker, hvor vi kan handle
fritt både i tale og skrift, hilser
styret dere alle sammen vel møtt
igjen for å reise idretten oppover
og framover til gagn for Norges idrettsungdom og vårt kjære fedreland som atter er fritt.
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Styret: Alf Jansen,
formann.
Arvid Pettersen, viseformann.
Johnny Ulleber g, kasserer.
Olav Brænne, sekretær.
Sverre Nielsen, fotballoppmann.
Thorbjørn Gulbrandsen, bandyoppmann.

Bandy-B-laget mester 1947.
Stående fra venstre:

Knut Berg Nilsen, oppmann,

Oddmund Tofteng,

Sverre

Kristoffersen, Olav Brænne, Kåre Bjørndalen, Einar Johannessen, Rolf Løken,
Trond RØste og Erik S. Olsen.

Knestående: Sigmund Grønlie, Finn Bolstad og

Odd Sjuve.

Alf Paulsen, junioroppmann i fotball og bandy.
Sverre Jansen, skioppmann.
Det er i året opptatt 87 nye medlemmer. Vi har nå over 400 medlemmer.
IDRETTSOPPMARSJEN
3. JUNI 1945.
Den 3. juni arrangerte samtlige
foreninger i Drammen og nærmeste omegn en idrettsmønstring under meget stor tilslutning. Skiold
hadde vel en av de flotteste mønstringer blant deltagerne med en
god tropp idrettsgutter som i klubbens vakre farger vakte beundring
blant tilskuerne. Oppmarsjen var
innledningen til at vi fikk vår frihet tilbake igjen etter idrettsfrontens faste holdning under 5 lange
krigsår. Det var en idrettsmønstring
som sent vil glemmes. Charles
Stahl, arrangementskomiteens formann, Ønsket idjettsungdommen
vel møtt igjen etter trigjørmgen i
sin tale til idrettsungdommen på
Marienlyst. Olaf Watnebryn holdt
dagens tale for idretten og idrettsfronten. Etter talene var det oppvisning av forskjellige idrettsøvelser og Marienlyst var tettpakket
av tilskuere, det største antall som
vel har vært på Marienlyst for å
gi sin tilslutning og hyllest til idrettsungdommen og idrettsfronten.
FOTBALLSESONGEN
Tar man i betraktning de forhold vi startet under etter fem års
krig og lite forberedt til å kunne
hevde oss på det sportslige område
må en stort sett være fornøyd med

innsatsen. A-laget gikk til 3. runde
i cupen og tapte så knepent som
1-0 for Skeid, Oslo, og plaserte
seg som nr. 2 _i sin avdeling om
kretsmesterskapet.
B-laget har levert endel gode
men også dårlige kamper.
C-laget har hatt endel privatkamper og var uten tap.
Junioravdelingen som i åra fØr
krigen var blant de beste har
ikke formådd å komme opp til fØrkrigsnivået. For smågutter og gutter har det ikke blitt noe av
mangel på materiell, men til neste
år og med Paulsen som leder tror
vi på kvaliteten skal komme igjen.
REPRESENTASJON
Representasjon av spillere: Arne
Karlsen spilte på Norges B-landslag
mot Danmark i Oslo. Harald Eriksen og Rolf Bolstad på Drammen
og Omegn kretslag mot Skotsk
militærlag i Drammen. Arne Karlsen var også uttatt, men fikk spilleforbud av N.F.F. Trond Røste spilte
på Drammen og Omegn kretslag i
Drammen mot Oslo kretslag. I treningskamp for Drammen og Omegns
lag 1 spilte Harald Eriksen og på
lag 2 Rolf Bolstad, mens Trond
Røste erstattet Kristian Hval i 2.
omgang.
Representasjon i administrasjonen: I administrasjonen er vi representert ved Charles Stahl som
formann i Drammen og Omegns
Fotballkrets. Ved Bjarne Halvorsen som formann i Drammen og
Omegns Fotballkrets dommerkomite. Ved Alf Paulsen som medlem
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av Norges Bandyforbunds juniorkomite. Ved Torbjørn Gulbrandsen
som 1. styremedlem i Buskerud
Bandykrets. Ved Johnny Ulleberg
som varamann for revisor i N. Buskerud Idrettskrets og ved Knut
Berg Nilsen som varamann i Norges Bandyforbunds dommerkomite
og medlem av Buskerud Bandykrets dommerkomite og Drammen
og Omegn Fotballkrets dommerkomite.
KRETSDOMMERE I FOTBALL
Vi har ikke fått autorisert noen
nye kretsdommere i fotball i år,
men føl gende har bestått den teoretiske prøve: Sverre Jansen, Finn
Bolstad og Kaare Jansen med beste
karakter: Meget godt. Av 16 som
avla prøven var det kun Skiolds 3
representanter som oppnådde beste
karakter.
Samtlige skal avlegge den praktiske prøve til sommeren og vi håper på en ny tilvekst til våre dommere. Som aspiranter til bandykretsgraden er anmeldt Finn Bolstad, Olav Brænne og Sverre Jansen.
HYTTA
Serveringen har dessverre ikke
kommet i gang, men hytta er satt
i stand, unntatt peisestua, og når
dette er i orden kan serveringen
begynne. Skikomiteen har ligget
der oppe og arbeidet med bakken,
renset unnarennet for småkvist,
kjøpt inn materialer til nytt hopp,
men frammøte til hjelp i bakken
kunne godt vært større.
JUBILEUMSFESTEN
35 års jubileumsfesten ble holdt
i Central Hotell 24. november under meget stor tilslutning da i alt
18 9 deltok. Fes ten, for løp i det kameratslige samvær, og det var ikke
delte meninger om at festen var
en av de hyggeligste klubben hadde
hatt.
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Styret: Alf Jansen,
formann.
Arvid Pettersen, viseformann.
Johann Bye, fotballoppmann.
Johnny 0. Ulleberg, kasserer.
Olav Brænne, sekretær.
Alf Paulsen, junioroppmann.

Kretsmestrene i Ungdomsklassen 1947.
Stående fra venstre: Ulf Fredriksen, Gunnar Fossum, KolbjØrn Teigen, Rolf LØken,
Jan Hannevold, Bjarne Helliksen, Ivar Rosendahl, Jan Haraldsen. - Knestående:
Odd Knudsen, Leif Paulsen O.'J Hein Myhre.

Thorbjørn Gulbrandsen, bandyoppmann.
Sverre Jansen, skioppmann.
Vi har i året fått 57 nye medl.
FOTBALLSESONGEN
A-laget har hatt en dårlig sesong, tross vi hadde den engelske
trener Callagahn. Han var en god
spiller, en som forsto fotballens
mange finesser, men var ikke klar
over at vårt lag sto overfor oppog nedrykning i divisjonen. Spillemateriellet var nok ikke det beste,
men kondisjonstreningen ble det
ikke tatt tilbør lig hensyn til, og
det er vel kanskje hovedgrunnen
til at laget måtte ned i 2. divisjon.
Av 24 spilte kamper tapte laget
15, spilte uavgjort i 5, og vant bare
4 kamper. Målkvoten 21 mål for og
53 mot.
B-lagets sesong må betegnes som
ordinær. I kretskampene ble det 1
seier, 1 uavgjort og 2 tap. Det ble
også spilt 6 privatkamper med 3
seire, 1 uavgjort og 2 tap. Samlet
målkvote 13 for og 13 mot.
Junioravdelingen.
Juniorlaget
har hatt en ganske god sesong, idet
laget ble avdelingsmester i kretsserien. Laget var også med i Asenturneringen i Oslo og vant fØrste
kampen mot Sterling, men tapte
neste kamp mot Stabekk. Utenom
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kampene har laget hatt 2 turer til
Oslo, hvor de overvar landskampene mot danskene og svenskene.
Gotte- og småguttelaget har hatt
en ordinær sesong. Frammøte til
treningen har vært særdeles god,
og det er mange gode emner blant
dem.
BANDYSESONGEN
Det har vært en meget god sesong for A-laget. 2. juledag hadde
vi besøk av Lesjof'ors I.F. fra Sverige. Så lenge vårt lags kondisjon
holdt spilte vi jevnt med svenskene og ledet en tid 2-0. Gjestene
trakk imidlertid det lengste strået
og vant etter en god sluttspurt
7-3. I NM nådde vi 3. runde
hvor vi ble slått av Bestum med
3-0. Etter dette var det å gå inn
for kretsmesterskapet hvor laget
gikk helt til topps. Kretsmesterne
heter: Rolf Bolstad, Sverre Nilsen,
Bjarne Ulsbøl, Bjarne Lagesen,
Carl Carlsen, Asle Larsen, Knut
Haugerud, Kaare Jansen, Erling
Kristoffersen, Rolf Raaen og Bjarne
Gade Jensen. Egil Ulsbøl fikk også
tildelt diplom som kretsmester da
han hadde spilt errdel kamper i
serien.
B-laget har hatt en bra sesong,
men tapte i avgjørende kamp om
kretsmesterskapet.
Junioravdel<ingen. I kretsserien
ble juniorlaget best med samme
poengsum som Mjøndalen, men gikk
foran på bedre målaverage. Laget
deltok i Østlandsmesterskapet og
vant første runde over Ready. I
annen runde fikk vi Frigg og spilte
2-2. Omkampen ble berammet til
Ullernbanen i Oslo som kveldskamp
i flomlys, noe som var uvant for
våre gutter og det ble tap 1-6.
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SKISESONGEN
Det .har i år ikke vært større aktiv deltagelse. De som har deltatt
har imidlertid hevdet seg bra. 25manns-konkurransen ble arrangert
på Skiold-hytta. Det ble igjen seier
for de gode Skoger-lØperne.
FORTJENESTMERKE
Fortjenestmerke er utdelt til fØlgende: Johs. Sørensen, Alfred Lagesen, Arvid Nielsen og Olaf Nilsen.
Styret: Alf Jansen,
formann.
Arvid Pettersen, viseformann.
Reidar Borge, fotballoppmann.
Johnny Ulleberg, kasserer. ·
Einar O. Joh ansen, se kre tær.
Per Wallo, junioroppmann i fotball og bandy.
Bjarne Næss, skioppmann.
Carl Carlsen, bandyoppmann.

194,

FOTBALLSESONGEN
A-laget ha, som trener hatt Finn
Bjarne Johannessen. I rundekampene ble vi slått ut i fØrste runde,
etter 1~0 ledelse mot Sarpsborg
på Marienlyst, til det gjensto et
kvarter av kampen. Laget fikk en
god start i 2. divisjon med en klar
ledelse i sin avdeling på 6 poeng
etter 3 kamper. Dessverre kom en
reaksjon på laget så vi tapte hele
fire kamper på rad. Vi ligger nå
som nr. 3 og først til våren vil avgjørelsen komme.
B-laget har hatt en bra jevn sesong. Laget har erobret en pokal i
Sande.
J unioravdclingen har i sommer
hatt mange kamper, i alt 41, og
sesongen som helhet må betegnes
som god.
Ungdomslaget har gjort det best.
Laget greide å vinne kretsmesterskapet. Mestrenes navn er: Leif
Paulsen, Odd Knutsen, Hein Myhre,
Jan Hannevold, Rolf Løken, Ulf
Fredriksen, Jan Haraldsen, Bjarne
Helliksen, Kolbjcr n Teigen, Gunnar Fossum, Ivar Rosendal.
Junior-, gutte- og småguttelaget
har også mange seire å se tilbake
på. Guttelaget har scoret i alt 32
mål og er det laget som kan vise
den flotteste målkvote.
BANDYSESONGEN
A-lagets sesong må betraktes
som god idet laget bare har 2 tap,
ett mot Mjøndalen Idrettsforening,
som ble Norgesmester, og ett tap
mot det svenske laget Lesji:ifors
som vi spilte mot i Lesji:ifors. Turen
ble i alle deler vellykke,.t.

B-laget har levert en strålende
innsats med å ta mesterskapet til
klubben for femte gang. Mestrene
er: Finn Bolstad, Sigmund Grønlie,
Odd Sjuve, Sverre Christoffersen,
Kåre Bjørndalen, Olav Brænne,
Erik S. Olsen, Einar . Johanssen,
Rolf Løken, Trond Røste, Oddmund
Tofteng.
Junioravdelingens sesong har
vært middels. Juniorlaget ble nummer to i sin avdeling. Guttelaget
lå midt på tabellen. Begge lag har
hatt pr ivatlcampcr.
SKISESONGEN
har heller ikke i år vært så god
som Ønskelig, men det er dog en
liten lysning til det bedre. De skiIøpere vi rår over har tatt endel
premier, og nye ungdommer har
kommet til som skulle ha muligheter for å hevde seg.
REPRESENTASJON
Charles Stahl 3. styremedlem i
Norges Fotballforbund. Bjarne Halvorsen formann i Drammen og
Omegns Fotballkrets dommerkomite. Thorbjørn Gulbrandsen sekretær i Buskerud Bandykrets. AL'
Paulsen formann i Fotballkretsens
junior komite og medlem av Norges
Bandyforbunds junior komite. Knut
Berg Nilsen medlem av Bandyforbundets dommerkomite. og medlem av fotballkretsens dommerkomite. Sverre Jansen oppmann i
fotballkretsen.
På kretslaget i bandy i Drammen mot Edsbyn, Sverige, spilte
Rolf Bolstad, Asle Larsen, Bjarne
Gade Jensen med Kåre Abrahamsen som reserve.
NY FORBUNDSDOMMER
Knut Berg Nilsen er autorisert
som forbundsdommer i fotball.
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Styret: AH Jansen,
formann.
Odd Durban Hansen, viseform.
Einar Owe Johansen, sekretær.
Johnny 0. Ulleberg, kasserer.
Reidar Borge, onprnann i fotball.
Carl Carlsen, oppmann i bandy.
Fritjof Andersen, skioppmann.
Per W o ll o, junioroppmann i fo':ball.

Alf Paulsen,
bandy.

junioroppmann

REPRESENTASJON
Bjarne Gade Jensen spilte på
bandykretslaget i kampen mot
Våstanfors. Charles Stahl har vært
3. styremedlem i Norges Fotballforbund. Sverre Jansen oppmann i
Drammen og Omegn fotballkrets.
Thorbjørn Gulbrandsen 3. styremedlem i Norges Bandyforbund.
Bjarne Halvorsen formann i fotballkretsens dommerkomite.
Alf
Paulsen formann i fotballkretsens
juriiorkom ite, formann i Bandyforbundets juniorutvalg. Johnny 0.
Ulleberg revisor for særkretsene
i Nedre Buskerud og kasserer i
Buskerud Bandykrets.
NYE FORBUNDSDOMMERE
Finn Bolstad og Sverre Jansen
har tatt forbundsgraden i bandy.
GULLMEDALJEN
Følgende fem er tildelt klubbens
gullmedalje: Carl Carlsen, Jørgen
J ohansen, Trond Røste, Johs. Sørensen og Cally Tiedemann.
FORTJENESTMERKE
Johs. Christensen, Bjarne Næss
og Harry Hansen har rått klubbens
fortj enestmer ke.
FOTRALLSESON GEN
A-laget har ikke gjort det særlig
skarpt i sommer. Det var dårlig
frammøte til trening, og da må vi
finne oss i at det gikk som det
gjorde. Poengene henger høyt, en
får dem ikke gratis, men må kjempe for dem. Vi måtte ta kvalifiseringskamper og da Sandaker gikk
opp i hovedserien ble vi i første
divisjon.
B-laget har spilt 3 kretskamper
og 9 privatkamper samt deltatt i
2 pokalturneringer. I den ene pokalserien, som Sylling arrangerte,
vant laget, hver spiller fikk et minnebeger og klubben diplom.
Junioravdelingen har hatt en
middels sesong. Grunnet militærtjenes ;e har vi ikke spilt mer enn
en kamp i ungdomsklassen. Juniorlaget har spilt 13 kamper pluss en
cup-kamp, og guttelaget 12 kamper hvorav 5 kretskamper. Små-

DRAMMENS SKIFABRIKK
SKI OG RAGKETER

-SKI6Lb-AVISEN
og ble spilt i alt 4 ganger. Siste
gang var skuespillerinnen Edit
Rolfsen fra N ationaltheatrøt ogsa
med som gjest.
NY BAT
Finn Hansen har gitt et par ski
til u .Iodnirig. Inntekten skal gå til
ny båt, og utlodningen brakte penger så han fikk sitt Ønske oppfylt.
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Skiolds badstue.

guttelaget har deltatt i en serie som
D.B.K. arrangerte.
BANDYSESONGEN
De første kamper i serien ga gode
løfter, og siste kamp, som var mot
Pors, var avgjørende for avdelingsmesterskapet, og dermed retten til den ene semifinale. Stillingen fØr kampen var den at vi måtte
seire med fire måls overvekt, men
det holdt ikke. Kampen endte 3-2
for oss, og laget kom på annen
plass.
B-laget greide kretsmesterskapet, uten å avgi poeng i serien.
Mestre er: Finn Hansen, Thorbjørn
Danielsen, Sigmund Grønlie, Kåre
Bjørndalen, Odd Sjuve, Olav Brænne, Gunnar Fossum, Einar Johansen, Sverre Christoffersen, Trond
Røste og Arthur Strand.
Junioravdelingen. Guttelaget har
spilt 9 kamper og sesongen var
gjennomgående god. Laget greide
3. plass i kretsserien. Etter serien
var ferdigspilt arrangerte Strømsgodset, Drammens Ballklubb og
Skiold en pokalserie mellom klubbenes guttelag. Vi vant våre kamper og dermed den oppsatte pokal,
og spillerne fikk hver en liten minnepokal.
Juniorlaget kom på samme poengsum som avdelingsvinneren,
men tapte på dårligere målkvote.
Telefoner:

SKISESONGEN
Vinteren har vært usedvanlig
kald, med lite snø i de lavere strøk,
og utfarten har vært deretter. I de
fleste av de få renn som er holdt
har våre gutter deltatt, og oppnådd
gode plaseringer. Et gutterenn i
Skiold-bakken med over 100 deltagere ble mønstergyldig avviklet,
og 25-mann-konkurransen med
Skoger likeså. Skoger vant igjen
både hopp- og langrennet.
Skibakken har fra tidlig på sesongen vært i god stand og vært
godt benyttet til trening.
SKIOLD-REVYEN
Klubben har for første gang satt
opp en revy. Den fikk ti telen: « Vi
skal gi deg - -» og var skrevet
og satt i scene av Alf Paulsen.
Følgende medvirket: Vesla Rolfsen fra Edderkoppen, Oslo, Grethe
Killen, Gerd Iversen, Astri Nøding,
Solveig Røste, Sverre Nielsen, Rolf
Løken, Ulf Jacobsen, Gunnar Fossum, Harry Andersen, Olav Brænne, Sverre Brant og Alf Paulsen.
Musikkledsagelse: Eva Svendsen.
Dekorasjoner: Olav Brænne. Barwins 5 manns orkester spilte fØr
forestillingen og i pausen.
Premieren fant sted 26. november i Drammens Teater som var
fullt besatt av et forventningsfullt
publikum. Revyen ble godt mottatt

Butikken Torget
Pclsefabr ikkcn Aabygt. 6.
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Kjøtt - Flesk - Pølsevarer og Smørbrødpålegg
En gros - En detail

Styret: Odd Durban
Hansen, formann.
Carl Carlsen, viseformann.
Einar Owe Johansen, sekretær.
Johnny 0. Ulleberg, kasserer.
Jørgen Johansen, oppmann i fotball.
Trond Røste, oppmann i bandy.
Ernst Larssen, skioppmann.
Egil Ulsbøl, junioroppmann fotball.
Alf
Paulsen,
junioroppmann
bandy.
FOTBALLSESONGEN
A-laget ble innkalt allerede 24.
januar til forberedende møte under
ledelse av oppmannen og med kåseri av Bjarne Halvorsen om de
forskjellige finnesser i spillet. Treningen tok til en måned senere
med Hans Larsen som utmerket
trener for guttene. Det var stor interesse for denne treningen og det
var opptil 26 spillere til stede.
Dessverre fikk ikke laget de nødvendige poeng så vi måtte ned i
2. divisjon. Heller ikke i annen divisjon gikk det særlig godt, laget
fikk bare 7 poeng etter 10 kamper.
Før sommerferien var laget på tur
til Arendal, og spilte der mot Grane. Det ble en helt igjennom fin tur,
og resultatet som ble seier 1-0 for
oss var dess mer gledelig da det
var første gang i klubbens historie
vi gjestet Sørlandet.
B-laget begynte bra på forsommeren, men det dabbet av etter ferien og avslutningen ble dårlig.
Junioravdelingen har stilt junior-, gutte- og småguttelag. Det
har vært en ordinær sesong for lagene.
Old Boyslaget har deltatt i en
privatserie og i en turnering som
Åssiden arrangerte. Laget nådde
finalen i turneringen hvor det ble
tap for Drammens Ballklubb.

SKIOLD~GUTTER!
RADIO kjøper De hos
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BANDYSESONGEN
A-laget har hatt en jevnt god,
sesong. Laget tapte for Frigg i avgjørende kamp om avdelingsmesterskapet. Vi har hatt e · svensk lag,
Allingsås, på besøk. Dette ble et
vanskelig arrangement å få istand
på grunn av mildværet som truet
med å Ødel?gge isen. Vi tok sjansen og lot laget komme. Det var
ordnet med privat innkvartering.
Om kvelden var de klubbens gjester på Teatret hvor Skiold-revyen
ble gitt som natine. Søndag middag
ble kampen spilt på Marienlyst og
gjestene vant 2-1, men seier med
samme siffer for oss hadde ikke
vært noe å si på.
B-laget tok - tradisjonen tro mesterskapet. Det var det 7. for
klubben. Mestrene heter: Rolf Bolstad, Sigmund Grønl.ie, Tore Ruud,
Thorbjørn Danielsen, Kåre Bjørndalen, Olav Brænne, Bjarne Jahnsen, Eiriar Johansen, Gunnar Fossum, Trond Røste og Arthur Strand.
Noe av en rekord må en vel si
Olav Brænne har. Han har nemlig
vært mester alle syv gangene.
Junior- og guttelaget har hatt
få kamper og resultatene har vekslet. På begge lag finnes det gutter
med gode anlegg for bandy, som
vi nok kommer til å få høre mer
om.
SKISESONGEN
Endel av hopperne har tatt premier i forskjellige renn, men langrennsløpere har vi ingen av. Vi
har også i år arrangert gutterenn
i Skioldbakken med stor deltagelse.
REPRESENTASJON
Klubben har vært representert
ved Charles Stahl som 2. styremedlem i Norges Fotballforbund. Ved
Sverre Jansen som oppmann i
Drammen og Omegn F'otballkr e :s.
Ved Thcr bjør'n Gulbrandsen som
3. styremedlem i Norges Bandyforbund. Ved Bjarne Halvorsen som
formann i fotballkretsens dommerkomite. Ved Alf Paulsen som formann i fotballkretsens juniorkomite, som kasserer i Buskerud Bandykrets og som formann i Bandyforbundets juniorutvalg. Ved Johnny
0. Ulleberg som revisor for særkretsene i Nedre Buskerud Idrettskrets. Ved Finn Bolstad, Rolf Olsen og Sverre Jansen som medlemmer av Buskerud Bandykrets
dommerkomite.
På kretslaget mot Østfold i 2.
divisjon spilte Bjarne Helliksen og
Trond Røste. 3 av våre spillere var
med i bykamp mot vennskapsbyen
Kolding i Kolding, nemlig Ragnar

Skiolds A-lag 1950.
Stående fra venstre: Bjarne Helliksen, Rolf Wold Andersen, Kaare Jansen, Eina;·
Johannessen, Rolf Lund og BjØni LØkslid.

Knestående: Rolf Bolstad, Ragnar

Andersen, Horaui Solstad-Nielsen, Trond RØste og Gunnar Fossum.

Andersen, Einar Johansen og Bjarne Helliksen.
På juniorkretslaget mot Vestfold
deltok Kjell Langlie o,,,; Reidar Larsen. Kjell Langl ie spilte 1. omgang
kretslagskamp mot Østfold.
BADSTUA
I løpet av sommeren har endel
medlemmer ved godt og iherdig arbeid greid å fullføre det resterende
arbeid i forbindelse med badstua.
Nå er vannet inne og bads .ua venter på medlemmenes besøk.
·

19 5 0

Styret: Car 1 Carlsen,
formann.
Olaf Brænne, viseformann.
Kåre Jansen, sekretær.
Johnny 0. Ulleberg, kasserer.
Alf Jansen, oppmann i fot ball.
Erling
Thommesen,
oppmann
bandy.
Ole Evju, skioppmann.
Alfred Lagesen, junioroppmann
fotball.
Egil Arnth, junioroppmann bandy.
Bjarne Gade Jensen, styremedl.
REPRESENTASJON
Charles Stahl er 2. styremedlem
i Norges Fotballforbund. Sverre
Jansen oppmann i Drammen og
Omegn fotballkrets. Alf Paulsen
formann ·i fotballkretsens juniorkomite og kasserer i Buskerud Bandykrets. Bjarne Halvorsen formann
i fotballkretsens dommerkomite.
Johnny 0. Ulleberg revisor for
særkretsene i Nedre Buskerud Idrettskrets. Sverre Jansen, Finn

Bolstad og Rolf Olsen mod lemmer
av bandykretsens dommerkomite.
Bjarne Gade Jensen spilte på
prøvelandslaget. Ulf Jacobsen spilte på j un ior'k rct.sl aget ri bandy. Leif
og Lars Lund og Tor Pedersen spilte på bandyguttekretslaget. Leif
Lund spilte på Norges Bandyforbunds guttelag. Jan Erik Larsen
var skikretsens representant i guttelandsrenn.
BANDYSESONGEN
Sportslig sett har A-laget vist
meget sterk innsats, og greide annen plass i eliteserien. Laget var
en tur i Sverige og spilte mot AlIingsås.
B-laget klarte ikke å forsvare
foregående års mesterskap, men
juniorlaget har hatt en strålende
sesong. Lagets største bragd var at
de nådde semifinalen i Østlandsmesterskapet.
SKISESONGEN
Skigutta har hatt en bedre sesong enn på lenge. Klubben tok
bl. a. et kretsmesterskap i hopp
klasse gutter 11-12 år ved Jan
Erik Larssen.
FOTBALLSESONGEN
Innetreningen begynte 21. februar i Strømsø skole og ble ledet
av Hans Larsen, Drammens Turnforening, med gymnastikk og lØp
ute. Fra april overtok treneren
Arnt Fuhre utetreningen og som
han har ledet hele sesongen med
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Representantskapet i jubileumsåret 1950.
Stående bak fra venstre: JØrgen Johansen, Bjarne Eek, Johs. Sørensen, Bjarne
UlsbØl, ThorbjØrn Gulbrandsen, Bjarne Halvorsen, Obj Johansen. - Sittende fra
venstre: Charles Stahl, Sverre Jansen, Otto Berglie (ordfØrer), Johs. Christensen,
Thorolf Thorkildsen og Bjarne Næss. - Arthur Hansen og Odd Sjuve var forhindret i å være tilstede da bildet ble tatt.

faste spillemøter hver uke med instruksjon etter treningen. Det har
vær t arrangert flere treningskvelder på Skiold-hytta med badstubad og hyggelige sammenkomster
i peises .ua hvor spillets teori har
blitt grundig undervist av treneren. Da laget i seriekampene lå i
faresonen etter høstens avslutning
på 6.-plassen med 7 poeng med Bødalen hakk i hæl på samme .poengsum, ble forhåndstreningen lag,
slrk an at laget skulle være. mest
mulig i form til de gjenstående vårseriekamper.
Det gikk da også bra. Det ble
seier i de resterende fire kamper
med 2---0 over Strømsgodset, 7-1
over Lunner, 3-1 over Sparta og
6-1 over Bødalen med en målkvote 18-3 og som ga oss fjerdeplassen på tabellen.
I rundekampene seier hjemme i
1. kv. runde over Runar 2-1, mot
B.F.G. borte i 2. kv. runde 2-2 i
omkampen hjemme vant vi 3-0.
1. ordinære runde hjemme seier

over Nydalen 2-0, og i 2. runde
hjemrn.e tap .e vi hederlig 2-1 for
Ørn, Horten, etter en god innsats,
Jubileumskampen ble spilt 30.
juni på Marienlyst med Mjøndalen
som gjester. Mjøndalen vant 2-1,
men Sk.iol ds spill i denne kampen
viste oss mye god og riktig fotball.
Etter kampen var det en enkel
og hyggelig sammenkomst i Central
Hotell hvor begge lag og ledere var
til stede.
Sesongen har vist framgang for
laget. I vårsesongen ble det levert
flere gode kamper, og det har· blitt
lagt an på å spille riktig fotball.
E .ter ferien var laget i dovnperiode o,g det _gikk ikke så bra som
på forsommeren. I seriekampene
ligger vi, når dette skrives, nå 4.
plass, men har en utsatt kamp igjen
hjemme mot Svelvik, og med seier
her kommer vi opp på 3.-plassen.
Laget har vist stor interesse med
treningen i sesongen, og treneren
Arnt Fuhre har lagt et godt grunnlag i sitt treningsarbeide i denne

sesong, og kan vi få ham til å fortsette til neste sesong nå som han er
blitt kjent med guttene, vil det
være en fordel som sikkert vil bli
et puff framover.
B-laget har hatt en jevn sesong
og Old Boys har hatt flere kamper
med gode resultater.
Junioravdelingen har i år hatt
stor tilvekst av nye medlemmer, de:
har vært lett sak å stille tre gode
lag, på en og samme dag. 'I'ilsammen er det blitt 68 spillere. Hittil
har juniorlaget hatt 18 kamper,
guttelaget 14 og småguttene 13
kamper. Guttelaget er det lag som
har kommet lengst i kretskampene.
De var bets i sin avdeling sammen med Drafn som gikk foran på
bedre målkvote. De hadde scoret
ett mål mere en Skiold-guttene. Etter ferien har ikke guttelaget nederlag, i alt ble det i sommer for
guttelaget 8 seire, 3 tap og 3 uavgjort. Målkvoten for hele junioravdelingen er 83 for 51 mot.

TURN RAKETTEN
Sammen med Drammens Turnforening arangerte vi en vellykket uke i Turnhallen, med underholdning, dans 1m. m.
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sen. Den yngste var ca. 22-23 år og

Gamte

den eldste 28-29 år. Skiold har dess-

FC)TBALL--

nomi, og sesongen 192G tror jeg er en

verre

aldri vært plaget av

god Øko-

av de sletteste i klubbens historie Økonomisk sett. Det kunne fortelles mange
historier om beslutninger som ble fat-

minner

tet for at vi skulle spar e noen kroner.
Luksus sorn å Ice rom til styremøter
forekom

selv innkallelser til
Det var

forresten
høstens

Min første virkelige fotball.

ikke, ja

kampene pr. post sparte vi på
den

eneste

ros

vi

fikk

generalforsamling

at

vi

på
ikke

hadde brukt penger til administrasjon!

Skiold-Avisens redaktør kommer bort

Min stilling som oppmann for A-laget

til meg, der jeg sitter ved min sette-

ga meg, den gang anledning til å inn-

maskin, og sier spørrende - men samtidig meget bestemt - i det han viser

kassere ikke så få kroner. Det foregikk
på den måten at ;:,i fikk full dekning

meg en side av Skiold-Avisen som er

med jernbane for 15 mann pluss et be-

uten innhold:
- Du, Bjarne, du må fylle ut denne

lØ~J til middag Det var ikke så alminnelig med buss den gang som i dag.

siden med «gamle minners. Du har nok
av dem på lager, og jeg vet at de yngre

Og ved å benytte disse spartes .inn ikke

- ja, de eldre også - leser disse minnene med s.or interesse.
Da jeg er av den beskjedne type og
samtidig har meget vanskelig for å si
nei når en Skiold-gutt ber meie( om en
tjeneste i Skiolds navn, skal jeg forsøke
å finne fram et par minner som skal
fylle ut dsse nakne spalter so m redaktøren viste meg like fØr Skiold-Avisen
skulle gå i trykken.

*
Innen jeg var kommet i 10-års alderen

hadde jeg vært med på å stifte

flere

«fotballklubber,,,

men

dessverre

I?enne spareånd gikk igjen hes samt/;ge i styret, og tross vi ikke hadde ett

len!
En

overrasket ;7i generalforsamlingen med

arrangement
litt eldre fotballkamerat

og jeg

En tur vi hadde til Porsgrunn skulk
guttene spise middag. men denne måtte

beslutning:
Jeg som den yngste og minste· skulle

være billig. Etter en deputasjon hadde

gå inn til «den sinte mannen» og si at

l ?r betsemte vi å dele oss i to puljer.

den

med

en

sykkel.

den lånte syklen ute i

byen.

nervøsitet kunne eieren av haven ikke
stå for --- - og ballen

som

ble

fremsagt

hjertet langt opp i halsen og med en
gråtkvalt stemme på grunn

er

ble utlevert!

Hvordan vi kom hjem til jordene på

ningen

Ramborgstrøm

med

ballen

skal

ikke fortelle i .dctalj, - men
ble

den

jeg

at jeg

nystiftede fotballklubbs

bak

ria rk en
Draf'ns

i året

1912

guttespillere,

Billig middag.
1 året 1926 ble Skiolds styre besatt
tillatt seg å kritisere klubbens okonorni,
og

resultatet

av

dette

ble

at

de

og

«eldre" styremedlemmene gikk inn for
at de yngre skulle bli valgt inn i ledel-

Andreas

Mjelva,

Fritz

Bøhm

gården hadde også en hage son, eieren
var meget omhyggelig med, idet både
blomster og fruk'trær ble skjøttet på
beste måte av eieren.

Nå var guttene

mm ut og fortalte guttene at her var
1'.et både mye og god mat ble humøret
det beste. Ja, sa· jeg, her står grisen på
bordet med· gaflen i ryggen, så det er
oar« å skjære og spise. Om middagen
var verdt kr. 1,50 skal være usagt, men
guttene spiste eig humøret var på topp.

Rolf B:r" i spissen.
Målet hadde de
mellom to luer, som var plasert mot
murgården øverst på plassen.
Denne

med

1,50 mot kr. 3,50 på hotellet) og da jeg
1

Etter måltidet saml edes vi ved bussen.
Det var ennå et ·_p ar timer til kampen

av ungo krefter. En del av oss hadde
av

skulle snilles og vi satte oss inn i bilen.
Da

spør Helgerud:

k jore?',

beholdt ballen, og ville de ha den igjen

«Hvor

skal vi nå

Svaret kom ,kontant fra Gun-

nar Host: «KjØr et sted hvor vi kan få
kjopt litt mat",
G:mnar var ikke i min rmlje'

TIL SELSKAP OG FEST
BØHM'S IS ER BEST

uheldige, de spilte ballen over plankegjerdet oie( inn i den velstelte hagen til
,den sinte mannen" som guttene sa.
Han kom ut og sa til guttene at han

be-

mest

vi mistet den. Vår store drøm var å bli

noen

et par stikkorøvcr

skattede medlem kan enhver tenke seg:

eier av en virkelig rotball Det er minnet om denne opplevelse jeg skal for-

trenet

Etter

Jeg var først inne og forhørte meg om
prisen. Den var meget sympatisk (kr

med

kjøpe mange av, derfor foregikk tre-

telle først.
På nl assen

gruppa.

stemte vi oss for en Lten uanselig kafe.

Denne

smågutter svimlende pr is kunne vi ikke

En og annen gang .f'ant, vi

Helgerud ledet den ene, jeg den andre

ballen over i hagen, da je<; syklet på

og rodstri-iete fotballene til den for oss

en tennisball, og da var vi ovenpå til

Grunnen var at prisene på middag i
byens kafeer skulle undersøkes Torgeir

Selv

halvt

hyssirig.

undcrspkt prisen på ett av byens hotel-

ballen tilhorte meg, men at jeg hadde

et par timer to dager i uka, men hver
dag og opp til 5-6 timer. Disse gule-

laget av

utby ttc

en lengre rådslagning fattet vi denne

fortellingen,

nett rundt,

okonornsk

årigita.røm skulle bli virkelighet. Etter

bruk og «klubben" ble momentant oppløst.
Den gang var det ikke trening

sekkeballer med

med

ikke så få kroner i kassa."

øynet en liten sjanse til at var mange-

byttelånt

hjemmelagde

til

og gikk fra plassen uten å bekymre seg

hadde jeg ikke vært med !)å å sparke

med

1102

b s ste, som fikk inn i klubbens kasse.

det mms;e om denne virkelige fotbal-

da de kulørte «fotballene" vi kjøpte til
60 Øre pr. stk. sprakk etter få dagers

oftest

c:, tur utenbys uten at det ble

dagen etter.
Guttene tok på seg sine jakker og luer

disse klubbene hadde en kort levetid,

som

så få kroner. Tror ikke det forekom

kunne de hente den på politikammeret

Bestillinger telefon 4 2 5 8

-
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SKIOLD's
GULLMEDALJE

Skiolds deltagelse

Oscar Simensen

1919

Eivind Nielsen

1925

Torgeir Helceruii

1925

Erling Anthonsen

1925

Bjarne Halvorsen

1926

Ern.st Larssen

1926

Charles Stan!

1930

Thorolf Thorkilctscn

1935

Oi:o Berglie

1935

Alf Jansen

1935

Olaf Johansen

1935

Birger Kristensen

1935

1918:
1919:
1920:
1921:

1922:
1923:

1943

Johs. Sørensen

1948

Cal!y Tiedemann

1941!

koster Skinld-Avisan deg Du får den
fritt tilsendt og det er sjelden en får
noe uten å betale for det. Nå må du
ikke bli redd og tro at vi er ute og går
med tiggerstaven. Det er ikke det vi
sikter til. Nei, saken er den at vi vil
du skal lese alle avisens annonser og
handle det du trenger i de forretninger
.
.
.
som averterer i Sklold-Avisan Du siør
deg selv og din klubb en tjeneste ved
å bruke det annonsørene har å by deg.
På den måten støtter du bladets øko•

•
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0

•

3.

«

1.

1925:

1.

t:"år'ihk 1'urn

Uræd
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1.
1.
1.
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3.

1935:
1936:

~

1.
"
Amot
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1.
«
Kjelsås
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n

Vflffng :
~-Fredrikstad
Drøbak
Storm
Tistedalen

3.

0

!

l937:

4.
1
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2.

1938:

1.

4-2
1---c-3
5-0
2-8
2-1
6-1
1-2
5-0
2-3

2.

"

1.

"

3.
1945:

1.
2.

1946:

3.
1.

1947:

1.

1.
1948:
1949:
1950:

2.
1.

1.
1.

2.

-cJeng
Roy

J5ii,,nt#
"-s~

arvik
1
;i:g
Storm _.,
-· Streng
OmkamQ
Skeid
Kapp
Omkamp
Kval ,Ljungen ..
ru.ude_ Lt1ID1er
Sarpsborg
kval. Tollnes
Liv
Runar
« -

_,

0--1
3-1

--r=c4-2
-:r--...:2··
-1~2~·-

BFG

Qmkam_p_
1. runde Nydalen
2.
,
Ørn, Horten

2--4
2---"i
2-1
3--2
2-3

2. ,runde Larvik Turn
1.
Vardal

2.

0-2
6--2
3--2
1-6

2. --::---rtardy-:.__

2-

1940:

1-1

Omkamp
Agnes

"

1939:

2--3
4-2
1-10
4-1
0--7
4-1
3-'.l
0-3
6-0
1--3
4-1
2-ol
0-1

T!]'.1;,~

Fredrikstad
Stabekk
Tønsbergkam.
"
Vikersund
- -KviF,"""'Halden
1929: 1.
Li.llestrørnk am.
2.
Gjøa
1930: 1.
«~_y_gdø
f -: Fredrikstad
1931: 1.
"
Vikersund
2.
;;-K~lkk, Halden
3.
-;:-:-"i5æi)lenengen
19:32: 1.
Fremad, Filtvet
.2. --:"
Gjøa
(avbrutt kamp)
Omkamp
1933: 1
"
Lilleaker
2. -- «--Snøgg ---:3.
;:-"Brann""'"'"
1934: 1.
Fredensborg

IKKE EN ØRE

norm og du har det igjen ved a fa
avisen gratis. Altså: Kjøp hos de som
averterer i Skiold-Avisen!

2.

3.

1948

Trond Røste

2-5

Larvik Turn
Lyn, Gjøvik
Lyn, Oslo
Pors
~ 1. runde Kvik, Halden
1.
Fremad, Lilleh.
2.
Ready
3.
Odd
1.
«
S_Rortsklubbe:n 1910
2. - " =---wr;;'rcantile
1
Agne~
2.
1.
«
2.
;·
1. kval.

1924:

1926:
1927:
1D28:

1948

J Ør gen Johansen

1. runde Storm

lD17:

1917

Carl Carlsen

NM

FOTBALL:

er tildelt følgende:
Olaf Simensen

1

2-0

1--1
4-1

0-1
2-2

0-6

5-0
1-0
1--3
1-2
1-2
2-1

2-2
3--0
2--0
1--3

I

DET SRULLE IRRE
være langt mellom de gode sportshistorier i en stor klubb som vår,
og morsomme opplevelser fra idrettens verden har vi alle vært med
på. - Kom med dem!

0-2
2-1
3-2

0-2
5-0

1-2
3-2

0-2
2-1
4-3

1-0
0-2
5-0

1-2
1-0

ARNESEN GLASSMAGASIN
er stedet
Engene 15 - Telefon 1565
Jan Erik Larssen,
kretsmester i hopp for gutter.

P. Th. Thorkildsen
Gullsmed
Tollbugt. 6. Telefon 2423.

.Nå1t det yjelde1t
tobakk og sigaretter
går vi til

Konnerudgatens
Fruktforretning A.s
Arthur Strand

Ti I hverdag og fest,
min IS er best

IS-BAREN
· Telf. 1622, Øvre Torvgt. 4, Drammen

'

•
skiOLD-AVISEN

31

~,kiolds deltagelse i NM
ISHOCKEY og BANDY:
Finalen."

(7-manns lag).
1.
1.
1.
1.
1.

runde
runde
runde
runde
runde

Forward
D.B.K.
Drafn
Mjøndalen
Forward

1- 7
3- 5
4-14
3-10
1-10

BANDY
Cup.
1929-30:
1930-31:
1D31-32:
1932-33:

Cup.

1. runde Trygg
Ikke spilt.
1. runde Grane
1. runde Fagerborg

Fotballoppmann B:
1. runde Pors
1-1
Per wøno, Grønland 99, tlf. 1611.
1. runde Pors
3-0
2. runde Eidanger 4-2
Fotballoppmann junior:
3. runde Bestum
--o=::r-- Alfred Lagesen, Sehestedsgt. 13 a.

0-4
2--5
3--0

~<"'1"Und~t4Ligaserie.
Grane
Strong
Ready
Trygg
Mjøndalen
. Disse_ kampene brakte ess

Formann:
Carl Carlsen, Solbakken 8.

Sekretær:
Kaare Jansen, Haugesgt. 102, tlf. 4043
Skiold-Drafn
1-0-=
(9-15).
Norgesmester for.førsteg-~ K
asserer:
193~--40: Ready
Johnny 0. Ulleberg, Schwartzgt. ,~O
4-2
D.B.K
~
tlf. 4303 (9-16).
..,,.--2-2
Strømsgodset
Fotballoppmann A:
Njård
0-1
Alf Jansen, Vestfoldveien 27, tlf. 1369.

ISHOCKEY
1924-25:
1925-26:
1926-27:
1927-28:
1828-29:

Adresser

Ligaserie.
Bandyoppmann A:
Erling Thommesen, Øvre Storgt. 82.
Njård
3_1
Mode
-1·:::C Bandyoppmann B:
Birkebe.neren
5-1
Mjøndalen
- -- g:::::r-- Per wøne, Grønland 99, tlf. 1611.
.
Varg
6-1_
. .
. D1ss2. kampene brakte oss "'"!fa 3. plass
Bandyoppmann junior:
1 avdelmgen:
Egil Arenth, Abygt. 7, tlf. 2290 (9-16).'
Skioppmann:
1947-48: Varg
0-0
Ole Evju, Folkestadgt., tlf. 2451, (9-16).
HØ vik
4-.::l..Sparta
~-2
Formann i representantskapet:
Stabekk
__ 2:c:::L
Otto Berglie, Sehestedsgt 20, tlf. 3694.
Pors
3-2
Disse kampene brakte oss på 2. plass ' Formann i hyttekomiteen:
i avdelingen:
Kjell Sjuve, Danvikgt. 14, tlf. 1063.
1946-47:

1933-34:

a-

0 __4
_
5__4
2--3
3-1
pla;s

1 avdelingen:
1934-35:

Grane
3--4
Lyn
Ready
Stabekk
0-2
B. 14
3--3
Disse kampene brakte oss på 2. plass
i avdelingen.

-==-t=h·
I

1948-49:

1935-36:

Grane
4-1
--y
__:3
B. 14
Stabekk
2-2
Strømsgodset
0-2
Ready
3-2
Disse kampene brakte oss på-:3. plass
i avdelingen:

D.B K.
Lyn
Frigg
Høvik
Volden

4_2
- - ~2
2--4
4-4
3-3

Forretningsfører for hytta:
Bjarne Helliksen. Christen Switssgt. 4,
tlf. 2085 (9-16).

Takk!

Eliteserie.
1949-50:

Sarpsborg
3-3
Sparta
1-1
1936-37: Dratn
1-0
Varg
3-0
B. 14
Frisk
8-3 _
Grane
Bestum
-- - 2--f
2-~ I
Frigg
- - 3-1 Lyn
Strong
6-0 I
Mode
_... -1-=2
Disse kampene brakte oss på-"2'.=pTIE':';
Disse kampene brakte oss på 2. plass
i avdelingen:
i avdelingen.
1937-33: Heming
5--o'.-4---------------~I
-----I=3
Mjøndalen
Strong
0-1
Ready
1-2
Stabekk
2-2
Disse kampene brakte oss på 4. plass
i avdelingen.

-;-rr

MØLLER & SKARRA A.s

Jeg ber annonsører, Fremtidens
trykkeri, mine tre kolleger i beretntngskorrriteen, Drammens-avisene,
forretningsfører Per Wøllo og med·

lemmer som har gitt opplysninger
jeg har bedt om eller på annen måte
har ytet Skiold-avisen sin støtte,
om å ta imot min varmeste takk
for at jubileumsnummeret ble til.
RED.

Jernvareforretning

1938-39:

Mjøndalen
Lyn
Strong
Grane
Sparta

3-2
4-1-

-r::::Tt

STRØMSØ TORG

--···3-1
--13-0
I

Skiold
IDRETTSKAMERATER
REDAKTØR:

Kjøp Deres PELSKÅPE hos fajmanne-i

ALF PAULSEN
Telefon 5072 (etter kl. 5).

inerr N. S~crr?

FORRETNINGSFØRER:

PER

W ØL L 0.

Tlf. 1611,

SKIOLb-AVISEN

SKJOLD-DAMER!
Til

,-,
Herr

I.,.

.., _.,
/

;e,,~·

Besøk

Waaler Thommassen
DAM EFRISERSALONG
Schwenkegt I - Telefon 1544

ALT I MAUNG
OG LAKK

B. R. Solstad-Nielsen

BILLIGST I

t

Elektrisk Bakeri & Konditori

l\onnrrudgalens
J:ar\/Phandel.

I

Til god sport kreves godt
utstyr. Kjøp sportsutstyret i

Tlf. 4452 - Drammen

BJRGFR HANSEN, TLF. 2161

KONNERUDGATE'I

Besøk min assorterte
Frnkt- & Tobakksforretning

Alt i

Egerdahl' s Blomsterhandel
Tlf

Første Ira Ma. icnlvst

5042

Konnerudgt. 33

BLOMSTER - KRANSER
DEKORASJONER

E. Mogensen,
Tollbugt.

14.

Tlf. 4032.
KONNERUDGATEN

I '.

Konncrudgt. 10
Tlf.

5023.

10

C·entral Bensinstasjon
_

H. Mogensen,

Th. Helgerud.

GRØNLAND
TREVAREFABRIKK A.s

Matieney,6,t

REKVISITA - BILGUMMI

DØRER - VINDUER - TRAPPER

Sp,ø..tfo, xesiausani

SERVISEST ASJON

INNREDNINGER m. m.

Telefon 1808

..

Telefon 1564 - Drammen.

I

Telefon 2156.

ANDR. HANSEN
Hauges gate 2 4 - Drammen

TELEFON 31::8

Johan Kelmo
Transportforretning

I

t

Sto.'t.t eage1t au. mø6le1t f1ta iandeis Eest«
fa6'ti/Uie1t o.g egne ue'tft1,tede1t

Fremtidens trykkeri - Drammen.

Telefon 2140

