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På'n igjen 
Ja, kjære medlem, endelig er Skiold-avisa kom 

met i gang igjen. Det er 17 år siden det forrige 
nummeret kom ut, og da var Alf Paulsen redak 
tør. Det er vårt håp å gjøre Skiold-avisa av i dag 
til en like hyggelig og representativ avis for klub 
ben som den var den gang, og vi er helt sikre 
på at dette håpet vil gå i oppfyllelse hvis alle 
medlemmene har en positiv innstilling overfor 
avisa. Dermed er alle Skiold-guttene med på å 
avgjøre klubbavisas være eller ikke være. 

Skiold-avisa vil komme ut med fire nummer 
i året, og den vil være gratis for alle medlemmer. 
Men, som det er gjort oppmerksom på annet 
sted i dette nummer, vil de Skiold-gutter som 
ikke har betalt sin kontingent, heller ikke få 
avisa tilsendt. Vi har forsøkt å gjøre avisa så 
moderne som mulig både når det gjelder trykk 
og utseende for øvrig, og vi håper at dette vil 
falle i smak hos leserne. 

Det er med stor glede vi utgir den første 
Skiold-avis etter alle disse årene. Grunnen til vår 
glede er jo ganske åpenbar. En klubbavis vil på 
så mange måter knytte medlemmene enda bedre 
sammen. Det hersker jo på forhånd et meget 
godt kameratskap blant Skiold-guttene etter hva 
vi erfarer. Vi vil faktisk gå så langt som til å 
påstå at det ikke finnes noen idrettsforening 
i Drammen hvor det er et slikt forhold mellom 
medlemmene som i vår klubb. Men det finnes 
ikke noe som er så godt at det ikke kan gjøres 
bedre! Vi mener dermed at kameratskapet kan 
bli enda bedre ved hjelp av Skiold-avisa, og dette 
er en av årsakene til at vi med glede ser fram 
til å arbeide med den. 

Men det er også et par andre momenter som 
inspirerer oss til å gjøre arbeidet med Skiold 
avisa så godt som mulig. 

For det første tror vi at foreldrene ti I de yngre 
medlemmene gjerne vil vite hvorledes vi har det 
i foreningen vår og hvorledes vi dyrker vår idrett. 
Dette og mer til vil foreldrene få vite ved å lese 
avisa vår. 

For det andre tror vi at de idrettsforeningene 
som vi har forbindelser med, også vil vise en viss 
interesse for Skiold-avisa. Ikke fordi vi mener at 
avisa vår er noe ekstra, men på grunn av at det 
vil bidra til økt forståelse mellom foreningene 
når vi leser klubbavisene til hverandre. La oss 
med en gang forsikre om at vi leser de andre 
klubbavisene her i byen. 

Når det gjelder innholdet i avisa, så vil vi 

gjøre det vi kan for at alle grupper innen klub 
ben skal få spalteplass. Vi tenker da på Eldres 
avdeling, Damegruppa, de aktive seniorene, alle 
trofaste medlemmer og sist, men ikke minst, 
alle de yngre i junioravdelingen. Dermed har vi 
gjort det klart for alle at vi venter og håper på 
innlegg fra representanter for alle disse avdelin 
gene i klubben vår. Vi vil helst slippe å høre at 
noen er «redde» for å skrive i klubbavisa! Avisa 
er nemlig for det meste skrevet av medlemmer, 
om medlemmer og til medlemmer! Vi gjør opp 
merksom på at vi med hensikt skrev «for det 
meste» og p-å den måten uttrykke at vi også er 
mottakelige for inserater fra ikke-medlemmer. 
Dette vil bare være hyggelig, og vi vil ta slike 
innlegg som tegn på at Skiold-avisa vekker inter 
esse. 

Når dette skrives, er det nøyaktig en måned til 
kirkeklokkene ringer julen inn, og den er uten 
tvil den største høytidsfest vi har. I julen stanser 
nesten alt arbeid og all trafikk, og både store og 
små ser fram til denne tiden og det som følger 
med den. Alle søker hjem til sitt og sine, og vi 
får god anledning til å kople av fra det hektiske 
livet som opptar oss alle andre dager i året. 
Juletiden med klokkeklang og levende lys åpner 
vårt sinn og gjør det mottagelig for de mer verdi 
fulle ting i livet. 

«Og det skjedde i de dager at det utgikk et 
bud fra keiser Augustus at all verden skulle inn 
skrives i mantall.» 

Både i kirken og hjemme har vi hørt disse 
ordene mange ganger, og vi kjenner dem derfor 
godt fra før. Likevel sitter vi stille og alvorlige 
hver gang fortellingen om menneskesønnens fød 
sel blir lest. Dette er ikke så merkelig, for vi vet 
alle sammen at hver jul opplever vi noe nytt og 
verdifullt i 2. kapitel av Lukas' evangelium. Dette 
budskapet får al le våre hverdags I ige problemer 
til å virke som små bagateller, og på den måten 
finner vi også trøst og glede, slik at vi senere 
kan gå inn i det nye året med godt mot og et 
lyst sinn. 

I julen får vi også god anledning til å tenke 
tilbake på hva vi har opplevd dette året. Vi prø 
ver å huske hva vi har gjort både i arbeids- og 
fritiden vår. Det er hyggelig å ta for seg de gode 
minnene, men la oss heller ikke glemme alle de 
feil vi har gjort. Da vil vi finne ut hva vi må 
prøve å gjøre annerledes. Husk alltid at vi lærer 
av feilene våre! · 

Da dette selvsagt også gjelder i arbeidet for 
idretten, vil vi håpe at alle, såvel Skiold-gutter 
som medlemmer i andre foreninger, vil huske 
dette. 

Med dette vil vi få ønske alle våre medlemmer 
og andre Skiold-patrioter en riktig god jul. Vi vil 
også få benytte anledningen til å takke for det 
året som er gått og ønsker alle framgang og 
lykke i året som kommer. 

Sist, men ikke minst, vil vi få takke alle våre 
annonsører som har vært oss behjelpelige med 
å «gjenføde» Skiold-avisa. Vi ønsker dere en god 
jul og et godt nytt år! 
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Vi går over til å prate litt om sesongen som 
kommer, og vi vil gjerne vite om A-laget også " 
i år skal ha noen trener. 
- Ja, svarer oppmannen glad. - Arild Hord 

nes vil fortsette som trener i klubben vår også 
i sesongen 1965. Dette er både ledere og spillere 
på A-laget meget glade for. Jeg tror ikke vi kan 
få en trener som glir bedre inn i miljøet i Skiold. 
Jeg har også et bestemt inntrykk av at Hordnes 
er meget godt likt av våre passive medlemmer. 
- Ser du med optimisme fram til den neste 

sesonqen P, spør vi. 

Per Wøllo gjenvalgt som A-lagets oppmann 
Per Wøllo ble gjenvalgt som oppmann på A 

laget i fotball da Skiold hadde sin høstgeneral 
forsamling i Park Hotel 14. november. Tov Støa 
og Jonn Johansen ble valgt som UK-medlemmer. 
Etter det vi forstår var utfallet av disse valgene 
meget populære blant de aktive spillerne. 

Vi traff Per Wøllo på Marienlyst for noen 
dager siden og fikk en hyggelig prat med ham. 
Vi spurte når A-laget startet sin forhåndstrening 
siste sesong. 
- Vi startet allerede i november, og vi må 

vel kunne si at dette var tidlig. 
- Hvem ledet treningen? 
- Klubben hadde fått Arild Hordnes, DBK, 

til å trene guttene. Og la det være sagt med en 
gang, bedre og mer populær trener tror jeg ikke 
vi kunne få, sier Wøllo. 
- Hvorledes var frammøtet, og hvor ofte tre 

net dere? 
- A-laget skal ha ros for sin gode trenings 

iver, og ofte var det for liten plass til alle guttene 
i gymnastikksalen på Strømsø skole. Fram til 
februar måned ble det trenet to ganger i uka, og 
siden ble det utvidet til tre ganger. Alt i mars 
måned ble de første treningskampene spilt på 
grusbanen i Hokksund. 
- Hvorledes var sesongen som helhet?, spør 

vi videre. 
- Ja, A-laget spilte 30 kamper denne seson 

gen, bemerker Wøllo. - Disse kampene ga oss 
15 seire, 6 uavgjort og 9 tap. Laget vårt scoret 
52 mål og fikk 42 mot seg. Jeg vil også få nevne 
at Arne Sandlie har lagd 23 mål og at Rolf 
Hæhre har spilt samtlige kamper. 
- Det ble jo 4. plass i serien. Er du fornøyd 

med det? 
- Ja, jeg vet ikke, svarer Wøllo litt nølende. 
- Det er ikke riktig å si at jeg er misfornøyd, 
men laget kunne utvilsomt gjort det bedre. Det 
fantes dessverre ikke noe innsats i guttene våre 
da de spilte begge kampene mot Eidsvoll og den 
ene mot Kjellmyra. Det ville være fint om vi 
kunne unngå slike kamper i den neste sesongen. 
Det er klart at vi hadde fått bedre plassering på 
serietabellen dersom poengene hadde gått til 
Skiold i disse tre kampene. 
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- Ja, absolutt, svarer Wøllo raskt. - Vi kom 
mer til å starte med treningen 8. desember. 
Inntil videre skal det trenes to ganger i uka, 
og alle guttene som spilte i år, har sagt ja til å 
gå inn for A-laget i 1965 også. Arve Fjeld kom 
mer tilbake fra militærtjeneste i god tid før 
sesongen, og den unge, lovende sidehalfen Yng 
var Gjerrud vil også bli å finne på A-laget til 
sommeren. Med disse to forsterkningene vil laget 
utvi I somt bl i betrakte! ig bedre. 
- Vil vi få se noen nye juniorer på laget 

neste år? 
Oppmannen tenker seg om et øyeblikk: 
- Jeg kan ikke uttale meg om noen bestemt 

spiller. A-laget vårt er jo ungt fra før, men jeg 
kan iallfall med sikkerhet si at nye lovende ju 
niorspillere vil bli holdt under oppsikt av oss. 

Vi drister oss til å spørre om lederen har noen 
forhåpninger når det gjelder cupen. 
- Guttene gjorde en hederlig innsats mot 

Moss i sommer, og vi får håpe det vil gå enda 
bedre i 1965. Det viser seg nemlig at det er i 
cupen man kan tjene penger - 
- Hvordan tror du treningsmulighetene blir 

her på Marienlyst til sommeren?, spør vi, og 
nikker i retning av gjerdet som er satt opp på 
treningsfeltet. 

Wøllo rister på hodet: - Det er trist å se hvor 
liten forståelse idrettsforeningene blir møtt med 
i idrettsstyret. Vi hadde et møte med medlem 
mene i dette styret for en tid siden, men jeg 
kan ikke si vi ble hverken klokere eller mer 
optimistiske etter det. Og her må våre medlem 
mer være oppmerksomme på denne fortvilte si 
tuasjon vi ufrivillig har kommet opp i. De aktive 
er enige i at det vil være bedre for oss å trene på 
Skiold-hytta, og vi håper derfor at vi snart får 
noe bedre plass der oppe. 

/ 

., 

Vi takker fotball-oppmannen Per Wøllo for 
praten og skal til å gå, da han legger til: 
- Jeg ønsker alle guttene vel møtt til fotball 

treningen og håper på et godt frammøte. 
R. R. J. 



Ikke l - en øre 
koster Skiold-avisa deg. Du får den fritt 
tilsendt, og det er sjelden man får noe 
gratis i våre dager. Nå må du ikke tro 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 annonsene i avisen og 
handle det du trenger i de forretninger 
som averterer i Skiold-avisa. Du gjør deg 
selv og klubben din en tjeneste ved å bruke 
det som annonsørene har å by deg. På den 
måten støtter du bladets økonomi, og du 
har det igjen ved å få avisa gratis. Derfor: 

Kjøp hos de som averterer i Skiold-avisa! 

0 

Arets bandysesong 

' 
HYTTA 

' 

Skioldhytta har i sommersesongen hatt åpent 
hver søndag, og hyttestyret vil betegne sesongen 
som god. Fotballgutta har også i år lagt en del 
av treningskveldene sine til Konnerud, for der 
oppe har de mye større plass å tumle seg på 
enn nede på Marienlyst. Neste år regner vi med 
at fotballaget kommer til å bruke hytta enda 
mer, og dere er hjertelig velkomne. A0laget og 
de forskjellige lagene innen junioravdelingen har 
hatt sine avslutningsfester på hytta. 

Også i år har det vært gjort en del vedlike 
holdsarbeid. Hele badstua er blitt skrapt og oljet 
innvendig og utvendig. Det er også blitt lagt inn 
vamtvannsanlegg der. Vannledningen fra hytta 
opp til badstua er blitt ettersett og gjort i stand, 
for i fjor frøs hele greia for oss. Varmtvanns 
anlegget blir drevet med propan, så nå slipper 
vi å fyre i timesvis for å få skikkelig varmt vann. 
Mye ved sparer vi også på denne måten. Ved ja, 
i år har vi ikke kunnet hogge noe i vår egen 
skau, men vi har fått opp et helt billass av 
veden som ble igjen etter rivingen av Torghallen, 
og det skulle nok holde for i vinter. 

Hyttekomiteen holder i disse dager på å sette 
opp vaktlista for vinteren, og det ville være vel 
dig hyggelig å se noen nye navn på denne lista. 
Det er bare å gi et av medlemmene i hyttestyret 
et vink så kan dere være sikre på å komme 
på den lista dere også. Alt mineralvannet for 
vinteren er kjørt opp, så nå venter vi bare på 
snøen og det store innrykket på Skiold-hytta. 

Til slutt vil vi få ønske alle Skiold-medlem 
mer en riktig god jul og et godt nytt år - som 
jeg håper vil bli til gavn for klubben. 

B. N. 

Våre A-lags spil 
lere har trenet 
1. september. - 
Alle fjorårets 
spillere er i gang, 
unntatt Lars 
Lund og Arild 
Johnsen. - Sist 
nevnte har flyttet 
til Oslo og skal 
spille for Tåsen. 
Arve Fjell er i militærtjeneste, men kommer til 
bake til seriekampene starter. Arve Fjell og Rolf 
Hæhre er blant de uttatte kandidater til VM 
i Moskva 1965. Vi kan få fler! 

Det vil også i kommende vinter bli old boys 
lag. Ildsjelene i dette arbeidet, Gunnar Fossum 
og Tore Ruud, håper at alle som har vært med 
de to siste sesongene trekker i trøya. Det er 
fortsatt noen av gamle-gutta som savnes, men 
i år håper Fossum/Ruud at de innfinner seg. 
«Gaden» er observert på Ormtjern allerede. 

A-lagets seriekamper i avd. A: 
13/12-64 kl. 13.00: Stabæk-Skiold, Stabekk 
20/12-64 kl. 13.00: Skiold-Ready, Marienlyst 
27 / 12-64 kl. 13.00: Skiold-Tåsen, Marienlyst 
3/ 1-65 kl. 13.00: Drafn-Skiold, Marienlyst 
6/ 1-65 kl. 19.00: Skeid-Skiold, Dælenenga 

l 0/ 1-65 kl. 13.00: Skiold-Stabæk, Marienlyst 
16/ 1-65 kl. 16.30: Ready-Skiold, Røabanen 
20/ 1-65 kl. 19.00: Tåsen-Skiold, Dælenenga 
24/ 1-65 kl. 13.00: Skiold-Drafn, Marienlyst 
31/ 1-65 kl. 13.00: Skiold-Skeid, Marienlyst 

Treningskamper i bandy i vinter. 
22/11: A-laget: Skiold-Mif. 5-7 
26/11: A-laget: Mif.-Skiold 3-4 
29/11. A-laget: Skiold-Sif. 3-5 
22/11: Junior: Skiold-Mif. 1-5 
29 /11: Junior: Skiold-Sif. 6-2 
29 /11: Junior: Skiold-Bestum 2-2. (Jordal 

cup, Skiold tapte på straffe.) 
28/11: Lilleputt: Mif.-Skiold 6-0 
29/11: Gutter: Mif.-Skiold 3-1 
29/11: Smågutter: Mif.-Skiold 0-2 

Juletrefest 
0 

I HANDVERKEREN 
2. etasje 23. januar 1965. - For barn fra 

kl. 16.15. - For voksne fra kl. 20.00. 
Julenisse, poser og brus pl barnefesten. 
For de voksne, god musikk og show. 

Fest kom i teen. 

\ 
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På 8 dagers fotballtokt til Sandefjord med småguttelaget ,, 

/ 

Det var ikke noen vanskelighet å få hele Norges Thorbjørn til å posere sammen med guttene, som er i bakre 
rekke fra venstre : Øyvind Berg, Henry Evensen, Øyvind Rosendal, Thorbjørn Svenssen, Tom Erik Nilsen, Øyvind 
Nystøl, Sverre Erling Nilsen, Arne Thorshaug. I første rekke: Johnny Krogsund, Tommy Nilsen, Ulf Svendsen, 
Hans Petter (Yashin) Nilsen, Terje Andersen, Jan Kolek og Erik Amundsen. - Jan Olav Lauritzen og Tore Mad 
sen var dessverre syke da bildet ble tatt. I bakgrunnen en del av Jotunhallen, forøvrig litt av et C byggverk. 

småguttelagets tokt til hvalfangerbyen Sande- 
fjord i sommer ble en enestående stor opp 

levelse - ikke så rik på sportslige triumfer kan 
skje, men vi fikk se og lære mye og kanskje ikke 
minst føle hvordan det er å kampere i fellesskap. 

Helt på høyde var vi riktignok ikke da vi kom 
ned til Bugårdsparken og så at alt som het telt 
plasser var opptatt, og fikk beskjeden: Her er 
det fullt! Vi forsto jo at det måtte være en mis 
forståelse ett el ler annet sted, og etter at vi 
hadde fått kontaktet en alle tiders vaktmester, 
fikk vi et midlertidig oppholdssted for våre telt 
og oss selv. 

Men mandag var stevnedeltagerne til Misjons 
sambandets årsmøte reist. Det var de som hadde 
stevne i Bugårdsparken, og hadde tatt vår plass, 
men nå kunne vi flytte. Mandag ble vi vist rundt 
av vaktmesteren i Bugårdsparken, og la det være 
sagt med en gang, det var et kjempeflott sted. 
Vi har tidligere nevnt at den samme mann var 
en meget elskverdig herre, og det fikk vi til fulle 
erfare. Hele Bugårdsparken ble gitt til vår dispo 
sisjon, litt sterkt sagt kanskje, men her er det 
vi hadde lov til å benytte: Tyve mål treningsfelt 
med tre flyttbare mål kunne benyttes hele dagen 
uken igjennom, svømmebasseng og til og med 
en tennisbane ble stilt til vårt bruk. Og det får 
man si var litt av en service. Middag spiste vi 
i Bugårdsparkens kafeteria, et meget pent og 
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moderne sted som serverte god mat forholdsvis 
rimelig i hyggelig miljø. 

For de som ikke har vært i Bugårsdparken, 
skal jeg forsøke å beskrive stedet, selv om dette 
er vanskelig. For det første er det en park, som 
det ligger i navnet, og denne parken er til gjen 
gjeld meget velstelt. Midt i parken er det en liten 
innsjø som strekker seg gjennom et ganske stort 
område, og her svømmer en masse svaner og 
ender mellom små øyer og sjarmerende siv ved 
strandbreddene. I det hele tatt en meget idyllisk 
del av Bugårdsparken. Plenene rundt omkring 
var omhyggelig pleide, selv om vaktmesteren 
fortalte at de i første rekke skulle gjøre tjeneste 
som bruksplener. Svømmebassenget med stupe 
tårn lå meget hensiktsmessig i nærheten av riks 
veien, men omgitt av plener på alle kanter. Jo, 
i Sandefjord hadde de fått meget ut av sitt tid- 
1 igere vannverk, og vannverket ble dette flotte 
stedet ofte kalt av innfødte sandefjordinger. 

Betingelsene var til stede på alle måter der 
borte, men så kunne da også en klubb som 
Sandefjord Ballklubb stille seks lilleputtlag på 
en treningsdag, hvilket skulle fortelle litt om det 
miljø vi kom opp i. 

Betegnende var det at guttene heller foretrakk 
kveldsstundene oppe i Bugårdsparken enn nede 
i Sandefjord by, jo trivselen var det ingenting 
å si på. 



\ 
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Vi spilte en kamp på treningsfeltet i Bugårds 
parken og tapte 4-1 for Sandefjord Ballklubb. 
De hadde et meget godt lag som spilte hard og 
god fotball. Våre gutter ble i minste laget, men 
forsvarte seg tappert. 

På besøk hos Runar 

Idrettslaget Runar hadde sitt eget anlegg, og 
vi var en tur der ute og spilte en kamp, hvor 
vi tapte 2-0 etter å ha hatt hele spillet og vist 
glimrende fotball som gamle Runar-patrioter ga 
seg over for. Målene teller, så det er ikke noe 
å gjøre ved det. Men vi kom til alle tiders hygge 
lige folk og ble vist rundt i et klubbhus som 
mange kunne misunne dem. Dette klubbhuset, 
som praktisk talt var helt nytt, besto av en stor 
festsal, kjøkken og styrerom oppe, mens under 
etasjen inneholdt garderober, alt utført ved dug 
nad. Banen var ikke helt god, men så sto den 
også for en betydelig omleggelse. Hele banen 
skulle tas opp og såes til og moderniseres, og 
da vil Runar ha et meget flott anlegg. Det er 
driftige karer i den forholdsvis lille foreningen, 
og de vet å satse, hvilket klubbhuset skulle gi 
bevis for. 

Hos Store Bergan 

ble vi også meget godt mottatt, og vi takket 
med å vinne en sikker seier på 4-1. Her var 
vi klart best, men guttene satte ikke helt pris 
på den store varmen og spillet var ikke som i 
kampen mot Runar. Dette var den siste kampen 
for oss i Sandefjord og vi avsluttet med å vinne 
en kjærkommen seier både for guttene og leder. 
Vi hadde lært mye på denne turen, og vi lærte 
også at vi slett ikke var så gode som vi fra først 
av trodde. 

Dagene gikk ellers med til trening to ganger 
daglig, og vi gjorde på den måten at vi delte 
treningen i to timer på formiddagen og to eller 
tre timer på ettermiddagen. Dette arrangementet 
gikk meget godt, og vi benyttet også tiden til å 
avlegge de resterende prøver for bronseballen. 

Vi hadde med oss en liten gave i form av et 
Spiraltroll, hvor det var festet et Skiold-merke, 
til hver av lagene som vi gjestet og spilte mot, 
og dette ble meget populært. Og til slutt vil jeg 
legge til at det ikke er så helt enkelt å slippe til 
i Bugårdsparken, men Skiold ble ønsket velkom 
men igjen et annet år. 

I va r Rosen da I, smågutteleder. 

I-LAGET 
og dets oppgaver? 

Jeg har inntrykk av at Skiaids B-lag nå i flere 
år har vært drevet etter et helt feil opplegg. Det 
har hele tiden sett ut som om B-lagets oppgave 
har vært å ta vare på gamle spillere fra A-laget. 
Slik har det vært både i bandy og fotball, men 
dette er selvsagt fullstendig galt! Det er ikke 
dette vi har B-laget til. 

B-lagets og B-oppmannens oppgave må være å 
ta vare på unge spillere som er for gamle for 
juniorlaget og ikke gode nok for A-laget. Der 
med er vi kommet fram til hensikten med et 
B-lag; det skal være et lag hvor man samler alle 
de spillere som senere kan bli aktuelle kandida 
ter til A-laget. Jeg har ikke dermed sagt at en 
for gammel A-lagspiller ikke kan være med, men 
laget skal ikke utelukkende bestå av disse spil 
lerne. To eller tre av de beste kan selvsagt få 
plass på B-laget, men resten må være mulige 
A-lagskandidater. Det bør jo være ganske klart 
at de yngre spillerne som trener for å komme 
på A-laget, men ikke klarer det, burde få prøve 
seg på B-laget. Når en ung spiller som er for 
gammel til juniorlaget ikke kommer med på 
B-laget, får han altså ikke være med på noen 
kamper. Dermed vil han naturlig nok bli lei av 
det, og så blir det til at klubben mister ham. 
Dette har vi sett mange eksempler på. 

Oppmannen på A-laget, både i fotball og ban 
dy, vil gjerne ha et sterkt B-lag i ryggen. Det 
er jo meningen at han skal låne spillere fra dette 
laget dersom han av en eller annen grunn mang 
ler mannskap til A-laget. Derfor kalles B-laget 
også for reservelaget! Vi må snart få øynene opp 
for at B-laget ikke på noen måte er mindre viktig 
enn noen av de andre lagene i klubben vår. 
Derfor må vi så snart som mulig bygge opp et 
sterkt reservelag både i bandy og fotball. 

Jeg vil til slutt si til de eldre og erfarne spil 
lerne at hvis de fremdeles vil holde seg i form, 
kunne de hjelpe til med å trene de aller yngste 
Skiold-guttene. Det tror jeg den nye formannen 
i junioravdelingen, Ivar Rosen da I, ville sette 
stor pris på. 0. D. 

Vi håper det kan bli en livlig debatt om dette 
emnet, og vi tar gjerne i mot flere innlegg om 
B-laget. R. R. J. 

Skioldmedlemmer med familie og våre annonsører 

VI ØNSKER DERE EN GOD JUL 
OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR 

Styret 
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JUNIORGRUPPAS RØST: 

Framgang 
og 
opptimisme 

etter god sommersesong 

Det har også i sommer vært en hektisk sesong 
i junioravdelingen. Det begynte med innetrening 
på Strømsø skole og tilslutningen her var meget 
god, og særlig den yngste garde var flink til å 
møte fram. Juniorlaget trente sammen med A 
laget. Dessverre løste ikke de som hadde meldt 
seg som trenere sin oppgave, så jeg håper at de 
som påtar seg dette for fremtiden går mer inn 
for saken. 

Det har vært spilt 60 kamper i sommerseson 
gen. 1. lilleputtlag spilte i alt 10 kamper og fikk 
2. plass i Åssidens pokalturnering. - 2. lille 
puttlag var i finalen i sin pulje og hadde en 
hyggelig avslutningsfest på hytta. 

Småguttelaget spilte 17 kamper og besatte 2. 
plassen i serien etter Åssiden. - Jeg vil takke 
Eldres avdeling og Damegruppa for den økono 
miske hjelp de ga småguttelaget da de hadde sin 
sommerleir i Sandefjord. Angående smågutte 
laget så har NFF innvilget vår søknad, så disse 
skal være ballgutter ved en landskamp på Ullevål 
neste sesong. 

Guttelaget spilte 9 kamper i sommer og opp 
nådde 3. plass i sin avdeling. De satte punktum 
for sesongen med en kamp mot Kjelsås i Oslo. 
Juniorlaget møtte hele 19 motstandere i som 

mer og fikk 3. plass i sin avdeling. Dessuten 
klarte de å få 2. plass i Åssiden-turneringen hvor 
kretsens beste lag deltok. Juniorlaget hadde mu 
ligheter til å bli kretsmestere, men laget ble be 
tydelig svekket da hele tre spillere ble benyttet 
på A-laget gjennom hele sesongen. Også dette 
laget hadde avslutningsfest på hytta. 

I junioravdelingen har det vært holdt både 
medlemsmøter og styremøter. Det er en hyggelig 
oppmuntring for oss at tilgangen på nye med 
lemmer har vært meget bra denne sesongen. 
Junior-medlemmene i Skiold har ikke på noen 
måte ligget på latsiden når det gjelder å skaffe 
penger i klubbkassa. Vi kan her nøye oss med 
å nevne at på et halvt år har guttene samlet 
papir og skaffet til veie omtrent 2000 kroner 
netto. 
Til slutt vil jeg få takke alle aktive samt opp 

menn for innsatsen i sommersesongen som må 
få betegnelsen «stort sett bra». Jeg vil også rette 
en takk ti I representantskapet, styret og hytte 
ledelsen for all hjelp til junioravdelingen. 

På vegne av juniorstyret vil jeg ønske alle 
Skiold-gutter en riktig god jul og et godt nytt år! 

K å re M a ds en. 
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Rapport for juniorlagets fotballsesong 1964 
Treningen begynte like etter nyttår, sammen 

med A-laget, og frammøtet var godt. Juniorlaget 
kunne i år blitt meget godt, men «dessverre» 
var det tre gutter som var så gode at de ble 
faste på A-laget, så dem ( Vidar Hansen, Ståle 
Eknes og Yngvar Gjerrud) fikk vi jo ikke benytte 
som vi ville. 

Resultatet av årets kamper må sees på bak 
grunn av dette. Et eksempel: Sparta-Skiold 
11-0, Skiold-Sparta 2-0. Tallene taler for 
seg selv. 

Det er i år spilt 18 kamper, derav 12 serie 
kamper med 6 seire, 1 uavgjort og 5 tap, mål 
forskjell 22-33, 7 privatkamper, 2 seire, 1 
uavgjort og 4 tap, målforskjel I 7-18. 

Den beste prestasjonen i år må vel være finale 
plass i Åssidens gressbane-cup for juniorlag. 

Det er blitt benyttet 18 spillere, derav 8 gutte- 
spi I lere. - 5 stykker var med på Drammen og 
Omegns treningsleier for juniorer, Ståle Eknes, 
Vidar Hansen, Yngvar Gjerrud, Egil Halvorsen 
og Per Lund Nielsen. 

Ståle Eknes og Yngvar Gjerrud kom med på 
juniorkretslaget, men det er vel ikke tvil om at 
Vidar Hansen også skulle vært der. 

Sesongen ble avsluttet med en liten fest på 
Skiold-hytta, som beviste at om ikke resultatene 
er av beste merke så er kameratskapet desto 
bedre. 

Det er ikke tvil om at Skiold neste år fåt et 
godt juniorlag, hele 16 av de 18 som har spilt 
i år holder. 
Til slutt vil jeg bare takke alle for året som 

er gått, og håper at dere slutter like godt opp 
om den nye oppmannen, som dere har gjort 
mot meg, da er jeg sikker på at Skiold kan se 
fremtiden lyst i møte. 0 p pm a n n. 

TRENERKOMITE 
Det er meningen at fotballtreningen i junior 

avdelingen skal komme inn i mer faste former. 
I forbindelse med dette arbeid ble det på gene 
ralforsamlingen valgt formann i en trenerkomite " 
for junioravdelingen, og han skal organisere 
dette arbeid. - Den nye formanneni junior 
avdelingen, Ivar Rosen da I, har store planer 
for kommende sesong, og etter Rosendals me 
ning må flere av de tidligere aktive fotballspil 
lere trekkes med i dette opplegget. 

Planene går ut på at hvert lag skal ha minst 
en trener og lagleder til stede på hver trenings 
kveld. Det vil si at vi må ha 6 medhjelpere til 
stede på hver treningsdag. Disse medhjelpere blir 
ikke bundet for hele sesongen, men det vil bli 
satt opp en tørn-ordning. Man kan da ta sin 
tørn når det passer best for den enkelte. - Vi 
skal komme tilbake til denne sak i første num 
mer på nyåret. 

Skeids kjente lagleder Per Laurentz uttalte på 
et møte i sommer i Åssidens klubbhus: Det er 
bedre med en lagleder og ingen gutter på en 
trening enn 15 gutter uten leder. 

I' 
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Merkeprøvene ble en 
oppmuntrende suksess 

Man kan vel med rette si at det var med en 
viss forsiktig opptimisme prøvene til Fotball 
forbundets ferdighetsmerker ble satt i gang - 
men heldigvis for oss ble det en stor oppmunt 
ring og en spore til fortsatte forsøk neste år. 

Hele 35 ferdighetsprøver ble avlagt av våre 
smågutter og lilleputter, og selv om ikke dette 
er noen sensasjonell begivenhet er det en meget 
god begynnelse. Disse karene som har avlagt 
prøvene, vil dra nye med seg til neste år, slik at 
vår lille suksess skal fortsette på dette område. 
26 har avlagt kravene til bronseballen, mens 9 
har klart kravene til sølvballen. 

Følgende har bronseballen: Hans Petter Nilsen, 
Terje Andersen, Jan Kolek, Erik Amundsen, 
Øyvind Rosendal, Johnny Krogsund, Tommy Nil 
sen, Øyvind Nystøl, Henry Evensen, Tom Erik 
Nilsen, Arne Thorshaug, Sverre Erling Nilsen, 
Ulf Svendsen, Øyvind Berg. - Disse avsluttet 
prøvene i Sandefjord. - Videre fra smågutte 
laget: Knut Juul Andersen som har kommet til 
senere. Av guttespillerne er det Bjørn Nilsen som 
har tatt bronseballen. 

Men var det dårlig fra guttelaget, ble det ut 
merkede resultater fra våre lilleputter, og her 
er de 10 flinke karene som har klart fordringene: 

Tore Julseth, John Brurberg, Tor Majormoen, 
Terje Baltzersen, Stein Erik Brekke, Dagfinn Jo 
hansen, Tor Arne Jacobsen, Knut Eriksen, Tom 
Ourdahl og Kenneth Raaen. 

9 sølvballer har det som nevnt blitt og her 
er de karene som klarte den oppgaven: Øyvind 
Nystøl, Sverre Erling Nilsen, Terje Andersen, 
Tom Erik Nilsen, Øyvind Rosendal, Knut Juul 
Andersen, Tore Julseth, Stein Erik Brekke og 
John Brurberg. - Alle disse har gjort en god 
innsats og har dessuten skaffet sin klubb 6 
matchballer. En ball for hver tiende prøve, og 
tre baller som en av de tre beste klubber i sep 
tember måned. 

Vel utført jobb gutter - og til neste år går 
vi inn for flere merker og flere baller! 

Diplomer og merker ble utdelt ved en liten 
tilstelning i Trekkhundklubbens hytte, hvor blant 
andre Bjarne Halvorsen var til stede og pratet 
om Skiold opp gjennom årene og om fotball, 
selvfølgelig. 

INNLEVERING AV DRAKTER 

henger alltid igjen, og det er heller ingen unn 
tagelse i år. - Derfor: De som har drakter eller 
klubbgensere hjemme, vennligst lever det til 
deres respektive oppmenn. På forhånd takk! 

FRA JUNIOROPPMANNEN I BANDY 
Enkelte av guttene på juniorlaget har trenet 

med A-laget i hele høst, og formen er stigende. 
Men halvparten av laget har ikke trenet regel 
messig, og dermed blir laget som helhet noe 
haltende. Det kan bli godt og hevde seg i krets 
serien og junior-NM, men guttene må gå litt 
mere inn for treningen. 

Laget har, når dette skrives, god skøytetre 
ning, og det blir treningsleir på Skiold-hytta og 
treningskamper på «Stegla», og vi skal på Jordal 
Amfi for å delta i bandycupen. Det er sendt brev 
til Sverige, og jeg antar at det blir en tur til 
Vånersborq for juniorlaget. Dette var nok om 
juniorlaget, som jeg tror kommer til å bli godt. 

Mess. 

den var go' 
Vi var vitne til en liten 

hyggelig episode på Skiold 
hytta klokken to om natten 
da vi fikk det første virke 
lige snøfallet på Konnerud 
i vinter. - Fire stykker av 
oss gjorde det vi kunne for 
å måke snø av isen for at 
A-laget kunne få skøytetre 
ning dagen etter. 
Oddvar «Bassen» Daniel 

sen, med spade i hånden og;,-;;; 
ivrig opptatt med å rydde\,;':(:• 
snø vekk rundt brygga, sa 
henvendt til oss andre: «Dere må passe dere 
her! Det er et hull i isen, og vannet presser seg 
opp.» 

Den ofte tunghørte og ikke alltid våkne Ståle 
Eknes bemerket raskt: «Å, det hullet der. Det 
er der vi hentet vann siste vinter, det!» 

ti 

på tråden 
hadde vi her om dagen Charles 
Sta h I, og spurte om han 
hadde noe bestemt på hjertet. 

- Ja, det er kanskje ikke så mange som vet 
at Eldres avdeling feiret sitt ti-års jubileum med 
fest 10. desember. Vi eldre stiftet vår avdeling 
for at de yngre medlemmene kunne få litt hjelp 
-av oss eldre Skiold-gutter. 

Dessuten var det vår hensikt å få regelmes 
sige møter slik at vi eldre kunne komme sam 
men og minnes tidligere år. Jeg må si at dette 
har gått bra. Det er nå mange medlemmer i 
Eldres avdeling, og Skiold har hatt god nytte av 
oss. Vi har stadig vært framme både med penger 
og gode råd. 

Vi sier takk for praten og vil bare få legge 
til at da Eldres avdeling ble stiftet i 1954, var 
den ivrige Charles Stahl en av initiativtagerne. 
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Køllebruk og teknikk 
Køller er en ganske anselig konto for en 

idrettsforening, vis derfor respekt for den red 
skapen dere har eller får utlevert. Å slå etter 
bena til en motstander for å stoppe ham, er tegn 
på dårlig skøyteferdighet, og så koster det gjerne 
en kølle. Vis at dere behersker spillet, de tek 
niske ferdigheter på skøyter, og bruken av kølla. 

HUSK 
PAPIRINNSAMLING 

SKAL LEVERES TIL 

A/S PAPIRSENTRALEN - DRAMMEN 
Mallinggt. 10. Telefon 83 84 59 

Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

DRESSER 
er våre spesialiteter. 

For øvrig alt i herre- og ungdoms-klær. 
HØYT OVER I KVALITET 
LANGT UNDER I PRIS 

' 

~

~ Konnerudgt. 3. 
i#.,_tø. .•1',. Christensen- 
~&, U'IAI gården. 

GENERAL 
MOTORS 

VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

Autorisert forhandler. 

Konnerudgt. 23, Drammen. - Tlf. 83 84 90. 

a INGENIØR GR~N 
Drammen. 

KAFE GLOBUS 
Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

A. HUSUM &. CO. 
Kjøtt og delikatesse. 
Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. 

/ 

ADRESSER 
Formann: 
Harry Andersen, Austadv. 21. Tlf. 83 18 69 
Viseformann: 
Hans Erik Riwen, Konnerudveien 17 
Kasserer: 
Kjell Rokke, Kr. brenners v. 7. Tlf. 83 87 40 
Sekretær: 
Borgar Nygård, Schultz gt. 40 I "' 
Formann i representantskapet: 
Johs. Christensen, Danvikbakken 3 a. 

Tlf. 83 25 38 
Oppmann i bandy, A-laget: 
Tore Larsen, Tomtegata 16 
Oppmann i fotball, A-laget: 
Per Wøllo, Grønland 99. Tlf. 83 16 11 
Skioppmann: 
Arne Haugan, Werners gt. 11 
Hytteformann: 
Bjarne Lagesen, Elling Holst gt. 4 
Formann i junioravdelingen: 
Ivar Rosendal, Anchersens vei 23. 

Tlf. 83 66 56 
Kasserer i junioravdelingen: 
Dagfinn Hansen, Kobbervikveien l 
Redaktør i Skiold-avisa: 
Rune Reffhaug Johansen, Webergs gt. 19. 

Tlf. 83 12 48 
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Central Hotell, Drammen 
Sentralbord 83 15 90. 

Samtlige rettigheter. - God parkering. 
Stedet hvor i d r e t t s f o I k møtes. 

«Bo sentralt i centrum». 

Trygg trafikk 
skapes gjennom 

H. ØLSTAD 
Sjåførskole. 

Konnerudgt. 31. Tlf. 83 50 42. 

\V 
PRINSESSE 
fedL-~ 

~ 

Drammens Sparebank 
Opprettet 1823. 

Filial på Åssiden. 

Drammens 
Rørleggerforretning A.s 

Aut. rørleggerforretning. 

Konnerudgt. 3. Telefoner: 83 54 95 - 83 54 96. 

Rørhandel en gros - en detail. 

De kjøper billigst kjøkkenstoler og bord - 
gryteskap - matskap - oppvaskbenker og 

Elfa-artikler i 

Spesialforretningen KJØKKENET, Tollbugt. 29 
3 min. fra Strømsø Torg. - Telefon 83 84 59 

Reidar Danielsen 
TOBAKK - FRUKT - SJOKOLADE 

Tlf. 835416 
Konnerudgt. 10 Drammen 

LIER SPAREBANK 
Drammen. 

Filialer: 
Lierbyen, Lierskogen og Sylling. 

Skiold-gutter ! 
Til god sport kreves godt utstyr. 

Kjøp sportsutstyret i 

STØA' S sportsforretning 
Konnerudgaten. 

•tiAktkrd-~~ •. - •.........•...................• 
Alt i klær for hele familien 

Kjøp alt på et sted 

:K,u,t Ørleøt:UVtA & a,. 
Hauges gate 4. Tlf. 83 84 22. 

LIDO 

Folkelig - Festlig 
Velkommen. 

SPORT 
og uteliv på vinterføre krever spesielt utstyr. 
I vår sportsavdeling får De alt i sportsutstyr 

til alle i familien. 

Sentralbord 83 79 70. 
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fO- ~ SEUl<APET 

~ 
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Å være korrekt kledd gir høytiden 
preg og personlig glede. 

Velkommen til 

Stadig flere hus 
mødre har; fun 
net veien til oss . 
Grunnen er: 

Alltid gode mat 
varer i største 
utvalg~. - Bye,ns 

. største utvalg i 
diabetikervarer. 

Pensjonat 
Kafeteria 
Trivsel 
Hygge 
God mat 

~ 

~ 

Th. Helgerud. Tlf. 831564. 

Bilgummi. - Rekvisita. 
Servicestasjon. 

- den selvfølgelige 
dessert. 

Telefon 83 25 56. 

DRAMMEMS is 
Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med k/cer - -for enhve 

LTZ. NIELSEN &. SØNN 
Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Programmer - Billetter 
Loddsedler 

- og ikke å forglemme - 

Klubbaviser JFremfiden 
leveres fra vårt 
moderne trykkeri. 

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer, kjøkkenutstyr, 
sportsartikler . 

NORLØFF 
. Jl!RNVARl!FORRETNING A·S 

N. Storgate 7, Drammen. 
Centralbord 83 65 80. 

1Jelikat 
Drammen 

/ 

.,, 


