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Fremtidens Trykkeri

Fritidsproblemer
Vi lever i en velferdsstat med mange tekniske
hjelpemidler på alle områder. Dette er en vesentlig årsak til at arbeidstiden i de siste årene stadig har blitt kortere. Når vi har fått færre arbeidstimer, har vi følgelig skaffet oss lengre fritid hver dag. På denne måten har vi fått et meget
viktig problem. Vi vet ikke hva vi skal benytte
fritiden vår til, for fritid har vi nok av alle
sammen, det kan vi være enige om. I våre dager
gjelder dette like mye enten vi bor i byen eller
på landet.
Fritiden har vokst seg større enn arbeidstiden
når vi ser på timetallet. De som arbeider 45
timer i uka og bruker, la oss si, 9 timer i døgnet
til søvn, har ennå et timeoverskudd på 60 i uka.
Det blir altså 60 timer fritid på de som arbeider
45 timer! Noen av de 60 timene går med til måltider, men hvor blir det av resten?
Hva bruker vi fritiden vår til?
Når folk stiller seg selv dette spørsmålet, vil
noen finne ut at de benytter denne tiden på en
ganske fornuftig måte. Noen vil oppdage at de
absolutt ikke har fått noe ut av denne fritiden.
Den er rett og slett bortkastet for dem. Til sist
har vi en gruppe mennesker som ved å besvare
det nevnte spørsmål vil forstå at de har fritidssysler som er direkte skadelige både for dem
selv og samfunnet.
Vi kan nevne eksempler på de tre gruppene
vi har nevnt her.
De som benytter fritiden til sport, holder seg
i god fysisk form, og dette har man stor nytte av.
Mennesker som nesten hver kveld sitter på
kafeer, restauranter eller kino har rett og slett
kastet bort sin fritid til ingen nytte.
Til sist har man folk som begår kriminelle
handlinger i fritiden sin, og de ødelegger for
seg selv og andre.
Mennesker som nytter fritiden sin på de tre
forskjellige måtene vi har nevnt ovenfor, vil vi
også finne her i Drammen. Vi vil her ta for oss
fritidsproblemene til de unge, for det er unge
mennesker som har mest fritid og samtidig
størst virketrang.
Også i byen vår er det folk med lysskye fritidsbeskjeftigelser, og det kan vi se når vi leser
avisene. Etter vår mening må disse menneskene
ha en svak karakter, for de kan ikke skille mellom sunne og skadelige gjerninger. Men man må

også være oppmerksom på at disse unge men. neskene kanskje ikke skjønner at.detflnnes andre alternativer for sin virketrang i fritiden.
Derfor er det helt innlysende at de trenger hjelp,
og det kan og må de få av folk som vet å bruke
fritiden på en riktig måte.
Nå skulle man tro at de kommunale myndigheter ville hjelpe disse ungdommene, og det gjør
de nok også til en viss grad, men etter vår mening er denne hjelpen for ufullstendig og tilfeldig.
Etter hva vi tror er det meget viktig at myndighetene skaffer ungdommen, og i sær de med
svak karakter, flere gode muligheter for fritidssysler. På den måten vil det oppstå valgmuligheter, slik at hver enkelt ungdom kan finne noe
som passer for seg. Av egen erfaring vet vi at
ungdom i Drammen kan få vanskeligheter med
å finne på noe i fritiden, og myndighetene må
gjøre noe for å rette på dette.
I Drammen, som andre steder, finnes det en
del ungdom som benytter mesteparten av fritiden sin til å sitte på restauranter og kafeer, og
på slike steder blir .det ofte til at man slår seg
ned med en sigarett og et glass øl. Dette kan

Minneord
Uforståelig og som et sjokk virket budskapet om at vår klubbkamerat Ivar Eriksen ikke lenger var blant oss. En gutt som
nettopp skulle begynne livet ble helt uforståelig revet vekk i en alder av 17 år.
Ivar har vært medlem av Skiold helt fra
lilleputt-alderen, og spilt på de forskjellige
lag oppover til han nå hadde nådd junioralderen. Bandy var den sportsgren som lå
mest til rette for Ivar, og han var en av de
mest lovende spillere klubben har hatt. Alt
som 16-åring debuterte han på klubbens
førstelag, og naturlig nok ventet hans
klubbkamerater seg meget i denne sesongen for Ivars vedkommende. Det hele startet da også så fint opp, med flott innsats
i årets første seriekamp for førstelaget, og
forventningene var likesom innfridd.
Ingen forsto noe da Ivar begynte å trekke
seg mer og mer vekk fra trening og kamper
- ingen forsto at han da ikke var riktig
bra, og Ivar var den siste som skulle fortelle noe om sin sykdom.
Det virker så uforklarlig at en så ung
livstråd skal bli brutt alt før livet egentlig
tar til, det hele lå så fjernt for oss at det
kom som et sjokk, da vi fikk det triste budskapet at Ivar ikke lenger var i blant oss.
Ord sier så lite ved en slik anledning, men
i dag står det en plass tom i kameratflokken, som vil minnes deg som den gode
klubbkamerat og idrettsutøver du var.
Vi lyser fred over ditt minne.
Ivar Rosendal.
SKIOLD-AVISA
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FARVEL

TIL

Vi har blitt et hutrende folk, vi vil heller se
en fotballkamp en varm sommerdag enn stå og
fryse på en bandybane - og er det ikke dette
selvsagt være direkte skadelig for de unge, og
vi synes det er merkelig at de folkevalgte i byen
vår ikke gjør noe med dette. Det ser faktisk ut
til at de sistnevnte er uvitende om de unges skadelige restaurantliv her i byen! Dette vil vi påstå
når vi blir vitne til at det i tillegg til de skjenkesteder man har her i byen, gis tillatelse til at det
blir bygget enda flere. Man skulle da tro at behovet for restauranter er dekket i Drammen.
Dette synes vi er ille nok, men enda verre blir
det når en restaurant som vesentlig blir besøkt
av ungdom under 20 år, får lov å selge øl! Det
er ganske innlysende at kommunen kan bevilge
penger til foretagender som er mer nyttig for
byens innbyggere enn en restaurant er. Har virkelig ikke myndighetene forstått dette?
Det finnes mennesker som gjerne vil gjøre noe
for ungdommen, også i denne byen. Disse menneskene er fulle av ideer og virketrang. Vi tenker
her blant annet på de mange lederne i idrettsforeningene, og vil man ha rede på hva barn og
ungdom trenger av sunne og positive fritidsbeskjeftigelser, kan man spørre disse lederne som
ofrer mesteparten av sin fritid for å ta seg av
den idrettsinteresserte ungdommen her i Drammen.
Det viser seg altså at det er idrettslederne og
ikke myndighetene som har greie på hvilke fritidsproblemer de unge kan ha. Det skulle derfor
være naturlig at myndighetene satte seg i forbindelse med disse lederne for å få vite noe om
disse problemene og hva som kan gjøres av
positive tiltak slik at de kan elimineres. Men
her i Drammen er man visst ikke interessert i å
samarbeide med idrettsforeningene, for det kommer aldri en henvendelse til dem fra kommunen.
Vi kan gi et godt eksempel på hvor uinteresserte myndighetene er.
Vi har noe så flott som et idrettsstyre her i
byen, og det skal blant annet arbeide med det
som skal gjøres på Marienlyst og lede utbyggingen av dette idrettsanlegget. Vi vet ikke hvor
mange som sitter i idrettsstyret, men vi vet i
alle fall at idrettsforeningene her i byen ikke er
representert der. Myndighetene mener sannsynligvis at dette ikke er nødvendig fordi idrettsstyret et par ganger i året har kontaktmøter med
idrettsforeningene. Men når disse møtene blir
holdt, har idrettsstyret allerede bestemt hva som
skal gjøres på Marienlyst, og idrettsforeningene
kan ikke få endret noe av dette. Da har vel ikke
.disse kontaktmøtene noen betydning i det hel~
tatt?
Til tross for myndighetenes passive holdning
har en rekke institusjoner klart å løse noen av
fritidsproblemene som de unge har her i Dram·
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BANDY

.,•

som vil gi bandyen dødsstøtet og en ny æra for
ishockey? Vi vil ha komfort, vil gjerne se vinterens fotball uten forfrysninger av enhver art
- vi vil ha innendørshaller, kort sagt. Bandyen
har vært et underskuddsforetagende i de siste
årene, publikumsinteressen svikter fra år til år,
endel klubbtilhengere følger fremdeles med lasset, men det er som regel bare «faste og kjente»
fjes. Bandyen blir ikke tilført noe nytt, i første
rekke publikum, den vinner ikke. lenger terreng,
det virker likesom noe dødt, som blir livet opp
en hektisk januarmåned, og så er også det årets
sesong forbi. Det er ingen vei utenom, det må
skaffes en innendørs bane snarest mulig, selv
om det vil bety at bandyens dager er talte til
fordel for ishockey. En idrett kan ikke drives
uten publikum og inntekter, og aller minst bandy
som kan bli ganske kostbar i løpet av en sesong.
En hall for bandy er vel et foretagende så stort
at det ikke er til å tenke på, men en mindre
hall som passer ishockeyspillet er ingen umulighet, og Drammen er snart den eneste byen
som ikke har anskaffet seg en slik hall.
La oss ikke huke oss uløselig fast i gamle
tradisjoner angående bandyen som koster tusener
i løpet av en sesong, mens inntektene er minimale. Med en kunstfrossen innendørshall og hyggelige arrangement vil vinterens lagspill på skøyter, selv om det vil hete ishockey, vinne igjen
sine tilhengere, og vi vil få lengere sesonger mot
den nå hektiske avvikling i januar.
ir.
men. Forholdene ligger relativt godt ti I rette for
dem som er interessert i å gå på ski.
Det finnes noen ungdomsklubber her i byen,
og et par av idrettsforeningene har maktet å
bygge egne klubbhus.
Når vi tenker på vår egen forening tror vi ikke
det er mange Skiold-gutter som har særlige fritidsproblemer. Hos oss hersker det nemlig et
sjeldent godt kameratskap, og en rekke av våre
medlemmer reiser til Skiold-hytta så snart de
har anledning. Hytta på Konnerud står nesten
aldri tom, og den er et samlingssted som vi setter veldig stor pris på.
Skiolds eiendom på Konnerud er et meget
godt eksempel på hva en idrettsforening kan
klare å få i stand, og dette er blitt gjort på eget
initiativ. Det skulle dermed være klart, også for
myndighetene, at alle byens foreninger i samarbeid med kommunen kan gjøre en god innsats for idrettsungdommen. På denne måten
kunne man hjelpe en mengde ungdom i byen
vår til å erverve seg sunne fritidsbeskjeftigelser.
Det er vårt håp at myndighetene snarest mulig
blir klar over at de unge blant annet må ha økonomisk hjelp for å bli kvitt fritidsproblemene
sine, og denne hjelpen kan og bør organiseres
med støtte av idrettsforeninger og andre ungdomslag.
R e d.

Har

Vl

tid for kc

Hvorfor blir så sjelden en leder født? Ja, dette
problemet drar de fleste klubber med, og jeg
skal ikke gi den bestemte oppskrift og løsning
av problemet, men drysse noen tanker som
muligens kan være verd å tenke over.
De beste ledere finner man blant de som ikke
er helt topp innen en idrett - de som har interessen, men ikke kan føre den videre i praksis.
Dette er lederen, som gjennom andre kan føre
videre det han selv ikke har maktet, eller av
andre grunner ikke har kunnet gjennomføre.
De som vi i første rekke bør konsentrere oss
om, er de som alt i 15-års alderen eller gjerne
tidligere peker seg ut som mulige ledere, og som
nevnt er dette karer som har det mer i «hue»
enn i bena. Disse karene har gjerne hanglet med
fra de er lilleputter, de liker seg som oftest
meget godt i sin klubb, og har funnet seg til
rette, men de har ikke de egenskapene som fordres ti I en god spi I ler, el ler han er rett og slett
ikke god nok til å komme på laget. Dette melder

Barne- og ungdomsutvalget i Buskerud Idrettskrets har funnet vårt medlem Finn Hansen verdig til bronsemedalje med diplom for hans utmerkede arbeid for ungdomsidretten i vår klubb.
Avisa gratulerer Finn med utmerkelsen, en gratulasjon som hele Skiold vil slutte opp om.
Tidligere er vårt medlem Alf Paulsen hedret
for det samme, og det foregikk ved Norges
Idrettsforbunds 100 års jubileum. - Vår klubb
har all grunn til å være stolte av disse gutta og det er vi også.
Finn Bolstad og Egil Ulsbøl, begge fra Skiold,
har denne sesongen vært i Sverige og dømt
landskamp mellom Sverige og Finland. Disse to
bandynasjonene møttes til dyst i Uppsala og
Nassjo hvor det var henholdsvis 4500 og 7500
tilskuere, og det er meget når vi tenker på hva
vi er vant til i vårt land. Men de to norske kamplederne kunne fortelle at de ikke var det spor
nervøse, og de ledet kampen på en tilfredsstillende måte.
Da vi traff Egil Ulsbøl, var han ikke særlig
villig til å snakke om selve kampen. «Vi var kanskje litt for snille. Svenskene og finnene spiller
gjerne noe hardere enn vi gør her hjemme», var
det eneste vi fikk ut av ham i denne forbindelse.
De svenske avisene ga de to Skiold-guttene bra
kritikk som dommere, og det er et godt nok tegn
på at Bolstad og Ulsbøl gjorde det bra.
Vi gratulerer Arve Fjeld, Rolf Hæhre og Per
Smerkerud med deltagelse på ungdomslandslaget
- og ikke å forglemme Ulf Jacobsen med ypperlig innsats på prøvelandslaget, likeså alle Skioldguttene som bekledde kretslagstrøya.
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Vi vet at det blant Skiolds medlemmer finnes
mange som for noen år siden var gode fotballspillere, og det burde derfor ikke være vanskelig
for klubben vår ·å stille et old-boys lag i fotball.
Motstandere skulle det ikke være vanskelig å
finne, for i årets første nummer av «Fotball»
finner man denne innbydelsen til Østlands-cupen
for oldboys 1965:
«Som arrangør av Østlands-cupen for old boys
1965 innbyr vi hermed interesserte lag til å delta
i årets turnering.
Østlands-cupen spilles i likhet med tidligere
etter utslagsmetoden og etter statutter som er
godkjent av Norges Fotballforbund.
Startkontingenten er satt til kr. 40,00 pr. lag.
Vinneren av årets turnering må påta seg å arrangere Østlands-cupen neste år eller eventuelt kontakte en annen forening som er villig til å påta
seg det.
Vi ber om at de som er interesserte, sender
•·· _. l • · - --•, "·- · ·-
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anspore ham til innsats - være behjelpelig med
ideer, og ikke minst ha et program hans lag skal
gjennomføre ved trening etc. Jeg vet at enkelte
gutter liker å ha et ansvar, de vil gjerne ha et
ord med i laget, og det må de få lov til, det er
bare tegn på initiativ og interesse, og den må
for all del ikke drepes. De som påtar seg disse
jobbene er gutter som vil skape noe innen sin
klubb, og de må ikke bremses på, la de utfolde
seg, og så får de mer «erfarne» heller gripe inn
hvis sakene skulle bli for løfterike.
Flere klubber har nå gått inn for kurser som
nettopp er for unge vordende ledere, og det er
jo et langt skritt i riktig retning. Så gjenstår det
bare å få noen til å melde seg på til kursene,
og her bør det vises kløkt og smidighet så ikke
vedkommende får følelsen av å forsvinne ut av
idrettslivet i og med han går over til det mer
administrative. Det motsatte er jo tilfelle, en
leder er kjernen i det som skal foregå og det
er han det dreier seg om enten det er et lag
eller en klubb. Gjør det interessant for ham, la
ham forstå at han er av betydning for klubben,
få føle at han skaper noe, som han også i virkeligheten gjør.
ir.

BRANN
For en tid siden brøt det ut brann i en
stor, eldre gård på Strømsø. Skiold-gutten
Th. Thorkildsen hadde sin gullsmedforretning i dette bygget, og lokalene hans i første etasje ble vannskadet og kunne ikke
brukes. - Vårt medlem måtte derfor flytte
sin varebeholdning inn i andre lokaler, og
Thorkildsen har i disse dager etablert sin
forretning i Schultz gate 32 hvor han en
tid framover vil være a finne bak sin disk.
SKIOLD-AVISA
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Arne Bakker: De yngre talentfulle spillere bør få en særbehandling til gagn for den enkelte og klubbene Arne Bakker, en
av vår tids aller ypperste idrettsmenn,
hvor han særlig har
utmerket seg innen
lagidretten, har oppnådd idrettens høyeste triumf, Egebergs
Ærespris, som han
her holder i armene.
En bragd vi bare
må bøye oss i støvet for.

Dette utmerkede
og interessante intervju med Arne
Bakker, en av våre
absolutt store landslag.smenn i såvel
fotball som bandy,
har vi sakset fra
fotballforbundets organ «Fotball». Som
tittelen antyder er
det den yngre del av
fotballens
utøvere
det omhandler, og
vi kan ikke annet
enn anbefale våre
lesere stoffet.

- For å gå rett på saken, Arne Bakker, så har
du med dine mange landskamper i fotball og
bandy akslet landslagstrøya oftere enn noen annen norsk idrettsmann, da bortsett fra Thorbjørn Svensen. Du har følt hva det vil si å være
gjenstand for de idealkrav som en representasjonsspiller blir stilt, og vi tror det både er med
en viss rett og forpliktelse vi nå ber deg forme
dette idealkravet.
- Det første jeg vil kreve av en landslagsspiller, er 100 prosent positiv innsats for laget
gjennom hele kampen, respekt og disiplin overfor lagledelsen og dens disposisjoner, samt god
lagånd før - under og etter kampen. Jeg mener
det er galt å satse på spillere som mangler en
eller flere av disse egenskaper. Spillere som viser
disse egenskaper kun sporadisk, bør også holdes
utenfor representasjonen. Man kan ikke satse på
spillere som ledelsen håper skal få inspirasjon
u n der kampen. Hva resultatet blir hvis han
ikke får den, er jo helt klart for alle. Målet
for et lag må og skal være 11 spillere med sam-
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me innstilling til lagarbeidet, spillere som trekker i de samme tråder, som er gode venner og
som er villige til å hjelpe hverandre i alle kampens faser, i med- og motgang.
- Det er ikke små krav du stiller. Men kan
vi på noen som helst måte fremelske disse egenskaper du nevner, hos dagens unge spillere?
- Jeg tror vi kan få fram disse egenskaper
hos de unge spillerne ved stadig å meddele dem
hva som kreves av en I a g s p i I I e r, trekke
fram gode og mindre gode eksempler på individualister og «luksusspillere», disse som først
og fremst har seg selv og publikum i tankene.
Altså er vi her inne på noe om gjentagelsens
hemmelighet, og er ikke det god pedagogikk da?
Og så skal vi rose de ekstra som har den rette
innstilling til lagarbeidet, selv om nå disse kan
ligge etter rent teknisk. Men teknikk og godt
lagarbeid hverken er eller bør være noen motsetning.
- Et noe nærgående spørsmål, Arne Bakker.
Drives det for mye veldedighet og sosialt arbeid
i juniorfotballen? Skal vi våge en utskilling i
kvalitet allerede i ung alder, eller vil dette skape
for mange problemer?
- Satsing på kvalitet i fotballens yngre avdelinger vil nok by på mange problemer. Jeg er
enig i at man i junior- og gutteklassen skal være
forsiktige med å særbehandle teknisk begavede
spillere som ligger lenger framme enn gjennomsnittet. Dette vil kunne føre til stort frafall. Men
jeg vet det er mulig å formidle I i t t vi de regåen de kunnskaper til de beste emnene,
kanskje gjennom en ekstra treningsdag eller små
særoppdrag under fellestreningen, da basert på
større vanskelighetsgrad. Dette er ting som bør
tenkes igjennom og drøftes. Men jeg er svært
redd for at fotballen vil stagnere hvis en
juniorleder eller trener behandler talenter og
ikke-talenter fullstendig likt. - Det er i de
yngre år man er mest mottagelig for fotballlærdom, så hvorfor vente til man vet det blir
vanskeligere og vanskeligere? Går ikke en masse
talenter tapt fordi trener og ledelse stiller samme
krav til dem som til de spillere man vet aldri
kan bli til noe? Resultatet av et slikt opplegg er
muligens at talentet blir mere og mere blasert,
gjør de enkle tingene vanskeligere og vanskeligere og ender allerede i 16-17-årsalderen som
primadonnaer i et lag som de ved litt særbehandling kunne sette sitt preg på - da ved hjelp av
sine anlegg. Kort sagt: De yngre, talentfulle spillerne bør få en god kritisk særbehandling til
gagn for den enkelte og klubben. Men jeg er
klar over at mye av dette blir vanskelig å gjennomføre i lag med minimal rekruttering. I større
klubber er det lettere å gjøre utvalg. Men noe
kan man gjøre i positiv retning med særbegavelsen, hvor enn han fins.
- Nå sitter du jo som medlem i Teknisk
Komite, din egen klubb Stabæk har en junior-

På besøk i eldres avdeling
HYTTA
Vi har hittil hatt en god vintersesong på Konnerud, og hver søndag er Skiold-hytta full av
folk. Vi har i vinter vært så heldige at en del
bedrifter har lagt skirenn for sine ansatte til
hytta vår, og det trekker mye folk med seg.
Skiold har også holdt langrenn for klubbens
medlemmer. Man gikk da på idealtid, og det var
god oppslutning om rennet.
Vi i hyttekomiteen er i grunnen skuffet over
den dårlige interessen mange av medlemmene
viser for hytta. Dere kan godt tilby dere å hjelpe
til litt når dere først er der oppe! I år har det
nesten bestandig vært de samme som har arbeidet der hver eneste helg, og da har man veldig
lett for å gå trett, men vi håper at også d u snart
tar din tørn på hytta.
B. N.

avdeling som er flinke til å avlegge prøver for
ferdighetsmerkene. Ut fra dette og med det du
har sagt om kvalitet blant de yngre, så vil vel
ferdighetsmerke-prøvene være en god indikator
for en juniorleder, samt en god testing for den
enkelte spiller?
- Ferdighetsmerkene er en glimrende plattform i de unges fotballutdannelse. - Øvelsene
er jo slik at de representerer alt det en spiller
bruker under en fotballkamp, og det er selvsagt
å håpe at samtlige gutte- og juniorledere går inn
for disse prøvene med full kraft. Men det bør
poengteres overfor merketakerne at disse prøvene kun er et m i d de I til å nå høyere standard og at man kun er et stykke på veien ved
avlagt prøve.
Det er klart for alle at instruksjonen blant de
yngre må intensiveres og få en bredere plass
i klubbens treningsopplegg. En slagkraftig junioravdeling er jo selve grunnlaget for klubbens fotballavdeling. De yngre må ikke overlates tilfeldighetene med mangelfull trening, dårlige instruktører og ettergiven ledelse. Kommer en ung,
talentfull spiller skjevt ut fra starten av, er han
som regel tapt for fotballen senere.
La meg til slutt presisere mitt syn: Instruksjonen blant de yngre må ta sikte på å fremelske det beste i fotballspillet, godt kameratskap
og respekt for med- så vel som motspiller. Jeg
tror dette med respekten f o r hverandre, men
respekten mot å snylte på andres vilje, kondisjon og energi, må få en vesentlig større plass
i opplæringen av våre yngre spillere. Vi må legge
mere vekt på inn sti I I ingen til fotballspillet. Og fotballspllets egentlige funksjon er og
blir I a g s pi 11 et. Bare innenfor lagspillets
ramme må eneren få utfolde seg. Og da kan han
utfolde seg til gang og inspirasjon. Går talentets
utfolding ut over lagspillets ramme, da lider
fotballsporten under det.

Forleden avla avisa et besøk hos Eldres avdeling som tradisjonen tro hadde sitt møte i Vestbanegården. Vi ble straks overbevist om at de
kunne kunsten å hygge seg i denne gruppen av
vår forening, og som kveldens foredragsholder
virket Bjarne Halvorsen. Den samme Halvorsen
hadde mye å fortelle av Skiolds historie, og trakk
lett sine tilhørere med seg bakover i minnenes
rike. Små problemer hadde også denne gruppe,
og bl. a. var det meninger om at kontingenten
måtte forhøyes. Men vi hadde ikke kommet dit
for å referere Eldres møte, men for å få en prat
med Eldres entusiastiske formann, Oskar Be r g.
- Hvor mange medlemmer har Eldres avdeling i dag, Berg?
- Vi er ca. 80 medlemmer, men kunne gjerne
hatt det dobbelte, og det kunne også kontingenten være. I dag er den 5 kroner året, og det blir
det ikke så mye ut av.
- Hvem danner styret i dag?
- Det er meg som formann, Hiibertz har jobben som sekretær og kasserer, mens Ohrberg og
Stenberg er styremedlemmer.
- Og frammøtet?
- Det kunne avgjort vært bedre. I dag er det
20 av oss som møter opp, men det hadde vært
hyggelig om det hadde vært noen flere av oss,
når vi først steller i stand til en hyggekveld.
---

Og som sagt hygge seg kunne «gamlekara»,
og vi måtte la formannen slippe løs fra oss og
overlate ham til forsamlingen, som alt lenge
hadde forsøkt å påkalle hans oppmerksomhet.
Vi derimot slo oss til i godt lag og fikk ikke
bare en nyttedag, men også en hyggekveld ut av
besøket i Eldres avdeling.
Red.

Divisjon IV i fotball
Skiold har i flere sesonger spilt i samme avdeling som Kjellmyra, og som kjent blir det da
lange reiser med store utgifter. Klubben vår har
gjort N.F.F. oppmerksom på dette, men det må
også en rekke andre idrettsforeninger i samme
situasjon ha gjort, for i kommende sesong er
avdeling A i divisjon IV satt sammen av bare
Buskerudlag.
2/5 Skiold-Slemmestad
13/5 Geithus-Skiold
26/5 Skiold~DBK
30/5 Skiold-Jevnaker
13/6 Svelvik-Skiold
20/6 Liv-Skiold
23/6 Skiold-Åssiden
13/8 Slemmestad-Skiold
20/8 Skiold-Geithus
27 /8 DBK-Skiold
5/9 .Jevnaker-Skiold
12/9 Skiold-Svelvik
18/9 Skiold-Liv
2/10 Åssiden-Skiold
SKJOLD-AVISA
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Etter ·å,rets bandyfinale
Etter en meget god bandysesong av vårt A-lag
kunne de stille opp i finalen i NM mot Strømsgodset. Våre spillere så fram til denne kampen
med stor spenning, for ingen av dem hadde noen
gang spilt i en bandyfinale. Skiold ble Norgesmester i 1957, men den gangen var Hovedserien
ordnet slik at det ikke ble noen finale.
Kampen på Gulskogen ble en stor skuffelse
for våre spillere og medlemmer. Vi tapte som
kjent 5-0. Da denne kampen sikkert er blitt
diskutert ganske meget av våre tilhengere, vil vi
ikke gå nærmere inn på den her.
La oss heller nevne litt om de hyggelige timene
etter kampen. - Man skulle tro at våre spillere
vil le være i et elendig humør etter å ha tapt en
bandyfinale så klart som 5-0, men humøret var
det ikke noe å klage på. Etter kampen reiste
guttene direkte til Marienlyst hvor de badet og
skiftet. Derfra reiste de over til Grand Hotell
hvor klubben hadde leid en sal der spillere og
lagledere ble servert en enkel rett.
Her fikk man også kveldens første tale, og
det var Rolf Raa en, tidligere bandyoppmann
i Skiold, som på en enkel måte takket guttene
for den fine innsatsen de hadde gjort denne sesongen. Raaen nevnte også den ypperlige lagånd
og det gode kameratskapet som hadde hersket
på A-laget. Taleren takket også lagledelsen, med
Tore «Toffa» Larsen i spissen, for det gode arbeidet de hadde utført. Raaen mente at Tore Larsen,
Per Wøllo og Tov Støa hadde en stor del av æren
for at vår klubb ble representert i årets finale.
Både Skiolds formann, Harry An der sen,
og representantskapets formann, Johs. C h r i sten sen, holdt gode taler i velvalgte ordelag.
Spillere og ledere fikk sin velfortjente ros for
god innsats. En av talerne var også så omtenksom at han takket spillernes koner og forloveder
for at guttene fikk lov til å bruke så mye tid
på å spille bandy!
Men at damene også faktisk er glade for at
guttene deres spiller bandy, fikk vi et godt bevis
for. I anledning denne middagen hadde en av
konene diktet en sang som var delt ut ved bordet. Den var på seks vers og meget god, og vi
refererer her fjerde vers:
Hva gjør vel det om vi må vaske klær som lukter ille,
om bare vi får æren av å se når Skiold skal spille.
:/: Hipp hurra for Skiold i år :/:
Søndag etter søndag de kan seiren hjemtage.

A-lagets kaptein, centerhalf Kjell Joh a ns en, takket ledelsen på vegne av spillerne for
sesongen som i vår klubb vil bli husket som en
av de beste. Kapteinen rettet en spesiell takk til
Tore Larsen for hans utrettelige arbeid for Alaget og gjorde ham oppmerksom på at alle spillerne ønsket ham som oppmann neste år. Til
slutt benyttet Kjell anledningen til å overrekke
den populære «Toffa» en gave fra spillerne, og
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under kraftig applaus fra samtlige k61'l~e kap1 ·,
teinen gi ham et armbåndsur. ,
Det rettes en spesiell takk til festkomiteens
medlemmer, Jonn Johansen, Hans-Erik Riwen og
Helge Evensen for det gode arbeidet de hadde
utført i anledning ettermiddagens og kveldens
arrangement.
R ed.
Kampene som ga finaleplass:

STABÆK-SKIOLD 2-4.
l. omgang ble det spilt meget godt, og det ble
en fortjent ledelse ved halvtid.
Scorere: Kjell Westby 3, Ivar Eriksen l.
SKIOLD-READY 5-2.
Godt driv over løperspillet i annen omgang.
Scorere: Per Smerkerud 2, Thor Pedersen 2,
Ulf Jacobsen l.
SKIOLD-TÅSEN 5-2.
En god første omgang av løperrekken. 3-1
ledelse ved pause. Rune Reffhaug Johansen scoret årets goal på «tennisen».
Scorere: Ulf Jacobsen 2, Rune Reffhaug Johansen l, Per Smerkerud l, Thor Pedersen l.
DRAFN-SKIOLD 1-l.
God l. omgang av Drafn. Sluttspurten kom for
sent, og 1-1 var OK.
Scorer: Thor Pedersen l.
SKEID-SKIOLD 2-2.
Stygg kamp. 0-0 ved pause.
Scorere: Jan Hansen l, Per Smerkerud l.
SKIOLD-STABÆK 2-1.
Spennende kamp. 1-0 ledelse ved halvtid.
Godt forsvarsspill i sluttminuttene berget seieren. - Scorer: Ulf Jacobsen 2.
READY-SKIOLD 2-3.
Godt Ready-spill før pause av hjemmelaget.
Annen omgang ble Skiolds og nye poeng.
Scorere: Thor Pedersen 2, Per Smerkerud l.
TÅSEN-SKIOLD 2-4.
Jevn l. omgang, 2-1 til Skiold. Annen omgang var bra og fortjent seier.
Scorere: Rune Reffhaug Johansen 2, Westby l,
Thor Pedersen l .
SKIOLD-DRAFN 2-4.
Svak innsats av forsvaret i l. omgang. Sluttspurten var bra, men ikke bra nok.
Scorer: Thor Pedersen 2.
SKIOLD-SKEID 2-l.
Fin-fin l. omgang. 1-0 ledelse. Slapp avslutning.
Scorere: Ulf Jacobsen l, Kjell Westby l.
SCORINGSTABELL
Ulf Jacobsen
.
Thor Pedersen
.
Kjell Westby
.
Rune Reffhaug Johansen
.
Per Smerkerud
.
Tore Jahnsen
.

12 mål
10 })
8

})

7

})

6
2

})
})

Er dommermangelen innen bandy
så stor at
kvalifikasjoner er unødvendig?
Hvorfor utarter bandykamper seg til å bli mer
eller mindre slåsskamper mann mot mann, hvor
spillet helt blir glemt til fordel for slag over
skøyter, legger, lår, eller hva en oppfinnsom
forsvarsspiller måtte finne på? Er det spillereglene som trenges å pusses opp, eller er det dommerne som er for tolerante og kvier seg for å
ilegge strenge utvisninger? Et annet spørsmål
man kan stille seg er dommerstanden og deres
kvalifikasjoner. Det er ikke til å unngå at man
ser mer eller mindre uforståelige avgjørelser, ja
til og med at to dommere i samme kampen har
dømt hver sin vei i samme forseelse. Det må
være en fei I et eller annet sted, det er vel først
og fremst kamplederne som har myndigheten til
å skape ro over spillet.
De herrer bandyreferentene har da også i vinterens forløp gitt uttrykk for de samme tanker
som oss, og skjelden har de kunnet notere seg
at dommeren har vært god, som regel ting som:
«Hadde ingen god dag». «N. N. var uheldig i sine
avgjørelser», eller noe sånt som: «Dommeren
mistet taket på kampen og det hele utartet».
I 90 pst. av årets kamper har kritikken vært
noe lignende det vi har antydet ovenfor, og det
skulle tyde på at vår dommerstand ( synd å
måtte ta alle over en kam) er en god del under
middels, og at ting må gjøres for å bedre forholdene. Å slå en motstander så vedkommende
må bæres av banen eller lignende bør belønnes
med minst 15 minutter, ikke vanlige 5 minutters
hvilepauser.
Har man fått dommerkortet en gang så ser
det ut til at man kan beholde det akkurat så
lenge man vil, og er vel kjempefeilen som gjør
dette: «Dommeren mistet taket på kampen».
For å beholde sitt dommerkort skulle det være
prøver f. eks. tredje hvert år, vedkommende
skulle dømme for graden, ikke bare den ene gangen han avla prøven, men siden med visse års
mellomrum, slik at man kan si vedkommende
er i «form». La oss slippe å se at man uten
videre kan slå sin motstander ned og «belønnes»
med 5 minutter, man kan bli motløs av mindre,
og hvorfor skal kamplederne dra spillet ned til
et lavmål? La oss få prøver som til et sertifikat
for bil, vi har også hatt den glede å se gode
dommere som har vært kamp I eder e. ir.

GENERALFORSAMLING
holdes i Frimurerlosjen lørdag 24. april
kl. 16.30. - Fra kl. 20 fest for medlemmer
med bekjente.
GOD MUSIKK
SERVERING
Styret.

Obs!
Som dere alle vet var julenummeret det
første eksemplar av Skiold-avisa på 17 år.
Arbeidet med avisa er både nytt og fremmed for redaksjonskomiteen, og dersom
det er noen av klubbens medlemmer som
mener at arbeidet med avisa bør gjøres på
en annen måte, er vi meget takknemlige
for å få beskjed om dette. På den måten
kan vi diskutere oss fram til å få en så
god avis som mulig. Nøl derfor ikke hvis
det er noe dere misliker. Vi forsikrer dere
at vi tåler kritikk.
Det er en bestemt del av arbeidet vårt vi
mener bør og kan gjøres mye bedre. Det er
hvorledes vi skal sende ut avisa. Vi må nok
innrømme at utsendelsen av julenummeret
var et hastverksarbeid, og vi forsøker nå å
rette på dette og få det inn i en fast rytme.
Hvis det mot vår formodninger skulle være
noen medlemmer som ikke har fått julenummeret av Skiold-avisa, håper vi at de
vil henvende seg til oss slik at denne feilen
kan rettes. Men husk, det er bare de som
har betalt sin kontingent som får Skioldavisa.
Red.

Salgstekni.kk
Haugevis av kornband, og
disse skulle selges, og med
fortjeneste, håpet jun ioravdel ingen og A-laget i bandy.
Vi greidde å bli kvitt nesten
l 000 nek, ikke minst på
grunn av flott innsats fra
Finn Hansen. Han har en
frapperende salgsteknikk hvorav følgende historie ut.. spant seg:
"/~::(""' - God dag frue, skal det
1111
•
\m!t~1!1e'I':;;,~ "· være et kornnek?
- Nei takk, vi skal reise
bort i julen. - Vår uforlignelige selger: - Men
kjære frue, skal pippipene reise bort også!
Fullstendig overgivelse og Finn Hansen avsluttet nok en handel.

KAMP-STATISTIKK
Thore Jahnsen
Rolf Løken . . .
Kjell Westby .
Thor Pedersen
Lars Lund . . .
Tore Larsen . .
Kjell Johansen
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JUNIORGRUPPAS RØST:

Godt og
mindre godt
vintersesongen

1965

Har vi rett til å være skuffet - jeg tror det
ikke selv om vi hadde ventet oss noe mer av
årets juniorlag. Vi har i vinter stilt med fem lag
i junioravdelingen hvilket tyder på full beskjeftigelse, og vi kan vifte med et mesterskap til småguttelaget, mens lilleputt I ble nr. to i sin avdeling bare 1 poeng etter årets mestere, Sparta.
Det så ut som vi sku I le få store vanskeligheter
med å stille guttelag i år, men nyinnmeldelser
og felles innsats for å skaffe et lag, ble kronet
med hell. Riktignok ingen stor-sesong, men abso1 utt noe å bygge videre på ti I neste år.
Og la oss ikke glemme morgendagens menn
- lilleputt 11. En rekke meget unge herrer som
klubben sikkert vil få mye glede av med årene.
I år ble det riktignok nestsist på tabellen, foran
Drafn 11, men det går flere tog for disse karene.
Hvor skal vi så begynne, ris eller ros først?
Vi tar det siste først, for ingenting har gledet
undertegnede mer i vintersesongen enn lilleputtoppmennene Oddvar «Bassen» Danielsen og Helge Bjørnes. Disse gutta har gjort alt hva der må
forlanges av en lagleder, og la meg nevne litt:
Aldri skoftet en kamp, og de to lilleputt-lagene
har i år spilt 16 kamper.
Alltid møtt til trening.
Holdt utstyret i perfekt orden.
Holdt glimrende kontakt med junioravdelingen for øvrig.
At guttene er behagelige å samarbeide med og
har initiativ gjør det hele så mer gledesstrålende.
Enkelte vil kanskje si at dette var så mye ros
at man kan vri seg av det, men her vil jeg gjerne
understreke at det er berettiget.
Men vi trenger flere slike karer, og det vil
ikke bli spart noen midler for å få tak i dem,
gode ledere er junioravdelingens fundament.
Lilleputtene har som nevnt hatt en god sesong,
og førstelaget sluttet bare ett poeng etter Sparta
som ble årets mestere, og de fleste av dem har
alderen til neste år.
Småguttelaget har vært godt, men ikke av den
kvalitet det var i fjor. Riktignok ble det mesterskap også i år, men rytmen i laget var ikke den
samme. Det var med nød og neppe laget halte
i land mesterskapet i finalen mot Mjøndalen
med 1-0. Vel, jeg er overbevist om at det er
forbigående, og hver enkelt spiller er god nok
for seg, og kameratskapet i laget må betegnes
som meget godt. Klubben har meget å bygge på
i dette laget hvor de om ikke så lenge må hente

12

SKIOLD-AVISA

seg representasjonsspillere for A-laget. Det var
fjerde gang på rad småguttene var i finale, og
det har gjennom årene blitt 1 mesterskap i lilleputt og 2 mesterskap i smågutt. Blir det et i
gutter neste år? Guttene vil gå inn for det.
Årets guttelag ble svært sammensatt, men
jevnt bra. De største vanskelighetene laget hadde
var å gjøre mål, men det har jo gått igjen på
flere lag. Neste år vil disse karene supplere
juniorlaget, da interessen hos guttene var til
stede i rikt monn.
Og så har jeg med vilje gjemt de «håpefulle»
til slutt. Ja, det er ikke noe å legge skjul på at
vi håpet litt av hvert av juniorlaget i årets sesong,
men så ble skuffelsene større og større etter
hvert som laqet revnet i sømmene. Alt så lyst
ut da laget slo Mode 4-0 i kvalifiseringskampen
for NM, men så ble bit for bit borte av laget,
og mot slutten av sesongen deltok det like mange
småguttespillere som juniorspillere på laget vi klarte altså ikke lenger å stille juniorlag. Det
er litt flaut når andre lags ledere håper at vi stiller lag i den og den kampen. Så svart kan det
se ut, men heldigvis er det lyspunkter. 5-6 av
juniorspillerne har vært innbyttere og prøvd på
A-laget med hell, og vi har en rekke kjekke gutter
som vil noe, og som vil ta det forsømte igjen
til neste år.
Surt eller søtt, ros eller ris - hjertelig takk
for årets sesong, spillere og ledere.
Ivar Rosendal, juniorformann.

Slutt opp om fotballtreningen.
ber den nye fotballoppmannen for junior,
Henning Hansen, om. Henning vil satse mye på
juniorlaget i år, og han håper også juniorene
er av samme mening, slik at laget vil stå godt
rustet da sesongen tar til.
--For egen regning håper jeg at alle lag denne
sesongen virkelig vil gå inn for treningen, som
i år vil bli ledet av «Toffa» Larsen.
Juniorformann.

Ståle Eknes
har ved flere anledninger vist at han er
en lovende fotballspiller. For en tid siden
fikk vi et bevis på at han også har gjort seg
bemerket utenfor vår by. Det kom nemlig
et brev fra N.F.F. hvor det var vedlagt et
bestemt treningsprogram. Brevet ga beskjed om at Ståle er blant kandidatene til
juniorlandslaget i fotball - og dersom
Skiold-gutten ikke fulgte treningen til vårt
A-lag, ville forbundet at han skulle trene
etter det vedlagte program. Men Ståle er
selvsagt å finne på treningen til seniorspillerne, og han er blant de sterkeste på vårt
lag. Vi er ikke i tvil om at Ståle Eknes vil
være en god representant til et mulig juniorlandslag.

Skiolds smågutter best i år igjen!

Skiolds lag som vant Spartas smågutteserie. Første rekke fra venstre: Hans Petter Nilsen, Tore Madsen,
Svein Jokstad, Øyvind Rosendal, Kjell Winge og Arne Thorshaug. Bak fra venstre: Ivar Rosendal (lagleder),
Roar· Holter, Steinar Raaen, Jan Olav Lauritzen, Terje Andersen, Tom Erik Nilsen, Øyvind Nystøl, Henry
Evensen, Sverre Erling Nilsen. Per Trugard var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bandycup i Mjøndalen.

Til kretslagstreningen for junior

Etter sesonqslutt fikk småguttlaget og lilleputtlaget i bandy innbydelse til å spille cup i
Mjøndalen. Det ble ingen suksess da lilleputtlaget tapte sin ene kamp mot Solberg 4-2, mens
de i trøstefinalen spilte 1-1 mot Mjøndalen.
Her var det Sparta som vant pokalen. I småguttcupen spilte vi 1-1 mot Bragerøen i en kamp
hvor ikke akkurat lykken sto oss bi. I straffeslagkonkurransene greidde vi ikke å få inn noen
straffe og tapte. - Trøstefinalen gikk mellom
Mjøndalen og oss og endte 2-2, og vi var heldig, noe vi også var i straffeslagkonkurransen
hvor vi vant 2-1.
Drafn vant cupen for smågutter.

har vi fått med to mann, Ståle Eknes og Egil
Halvorsen, to av våre lovende juniorspillere, og
vi har videre nominert Tor Reidar Kristiansen,
Per Lund Nilsen og Bjørn Nilsen, som vi håper
kan komme med hvis kurset blir utvidet.

Bandyskolen for lilleputter.
Også i år har Skiold drevet bandyskole for
sine lilleputter, og ble avsluttet med utdeling av
diplomer på «Toppen», som vi innviet til våre
klubbaftener samme dag. Nærmere 30 lilleputter
har deltatt i bandyskolen som ble ledet av Rune
Reffhaug Johansen. Diplomer, cola og forskjellig
underholdning gjorde sitt til at det ble en vellykket aften for klubbens yngste utøvere.

En flott statuett
er satt opp av junioropmannen Henning Hansen og skal tilfalle den junior som viser størst
interesse og fremgang, samt best oppførsel på
og utenfor banen i sesongen 1965.

Vi håper
at alle våre medlemmer. er klar. over at
klubben vår har papirinnsamling et par
ganger hvert år. Det er guttene i junioravdeligen som har denne jobben, og arbeidet
deres har alltid blitt belønnet med bra
fortjeneste.
Men, kjære medlem, vi ka n tjene mer
på dette, og det avhenger av d eg. Det kreves ikke mye arbeid, for du kan bare finne
en plass i kjelleren eller på loftet og legge
det gamle avispapiret der. Skiold gir beskjed om når papiret skal hentes, og når
g\ltten.e f,· j,unipraxsfelin,gen kommer, .bærer
de det 'ut fra· lagringsplåssen der har'.
Vi takker deg på forhånd for de gamle
avisene du sikkert skaffer oss ved de fremtidige papirinnsamlingene klubben setter
i gang.
Red.
SKIOLD-AVISA
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HUSK
PAPIRINNSAMLING
SKAL LEVERES TIL
A/S PAPIRSENTRALEN - DRAMMEN
Mallinggt. 10. Telefon 83 84 59

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

Marienlystgt. 24.

MOTORS

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

Drammen Turistbil A.s
Benytt busser fra 16 seter og oppover
Telefon 83 44 64

Nordahls Pølsekiosk
Konnerudgaten
Anbefales alle Skiold-gutter

a INGENIØR GR~N
Drammen.

14 SKIOLD-AVISA

Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.

Tlf. 83 22 43.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

GENERAL

KAFE GLOBUS

La det gå sport i det
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER

På torget i Drammen.

~zzzzzzz~zzz:z
Nye navn
Det er tydelig at Skiold er en forening i vekst.
Klubben har i den siste tiden fått en rekke nye
medlemmer. Vi nevner navnene på nye og utmeldte medlemmer:
Innmeldt:
Einar Kristian Andersen, .. f.
Steinar Olsen . . . . . . . . . . . i>
Erik Johansen
i>
Terje Gundersen
i>
Tor Hansen
»
Helge Iversen . . . . . . . . . . . »
Bjørn Einar Thorrud
>i
Per Kristian Syversen
>>
Helge Martinsen . . . . . . . . »
Fredrik Julseth
»
Dagfinn Haug
»
Jonny Andersen . . . . . . . . . )>
Helge Dalen
»
Torolf Kristensen
»
Torstein Roaas
»
Knut Tore Bøe
»
Utmeldt:
Yngvar Svendsen
Bjørn Tolpinrud
Bjørn Ottesen

31/ 8
4/ 7
10/ 9
21/ 7
27/ 8
20 / 4
19/ 7
26/ 8
22 /3
15/ 1
3/ 6
22/ 1
17/11
6/ 8
20/12
2/ 5

1946
1944
1949
1948
1949
1949
1949
1953
1949
1910
1955
1953
1925
1931
1930
1952

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».

Reidar Danielsen
TOBAKK - FRUKT - SJOKOLADE

Tlf. 83 54 16
Konnerudgt. l 0

Drammen

Trygg trafikk
LI ER SPAREBANK

skapes gjennom

Drammen.

H. ØLSTAD

Filialer:
Lierbyen, Lierskogen og Sylling.

Sjåførskole.
Konnerudgt. 31.
Tlf. 83 50.42.

\V

Skiold-gutter !

PRINSESSE

Til god sport kreves godt utstyr.
Kjøp sportsutstyret i

~-~

STØA' S sportsforretning
Konnerudgaten.

~

Drammens Sparebank
Opprettet 1823.

~ fl
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···..:..·:-·-·······················-·-·
.. ·1
···· ....
1
& ·a
=·X·.=;11
···-········ au
•.·-·-·-·-·-·-·
-i klær for hele familien
Alt

..

·=·

.

i'(-J

.

Kjøp alt på et sted

Filial på Åssiden.

~met Øåegt:uUt:l & ~.
Hauges gate 4.

Tlf. 83 84 22.

Drammens
Rørleggerforretning A.s

LIDO

Aut. rørleggerforretning.

Folkelig - Festlig

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

Velkommen.

Rørhandel en gros - en detail.

SPORT
De kjøper billigst kjøkkenstoler og bord gryteskap - matskap - oppvaskbenker og
Elfa-artikler i

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

Spesialforretningen KJØKKENET, Tollbugt. 29
3 min. fra Strømsø Torg. - Telefon 83 84 59
Sentralbord 83 79 70.
SKIOLD-AVISA
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Tlf. 83 15 64.

Th. Helgerud.
-~ SEL•K,\PET

~

1'.IC>F<_.c:3~

Bilgummi. - Rekvisita.
Servicestasjon.

- og det er
målene
som teller!

- den selvfølgelige
dessert.
Telefon 8325 56.

is

DRAMMEMS
Pensjonat
Kafeteria
Trivsel
Hygge
God mat

Det gode sport- og turutstyr får D~ ALLTID i

'.

DOMUS
med k/cer - for enhve

Stadig flere husmødre har funnet veien til oss,
Grunnen er:

LTZ. NIELSEN.' &
'

Malermestere.

Alltid gode matvarer i største
utvalg. - Byens
største utvalg i
diabetikervarer.

Alt i malerarbeider.
Tlf. kontoret 83 14 47.

Programmer - Billetter
Loddsedler
- og ikke å forglemme -

Klubbaviser

SØN.N

Yremtiden

leveres fra vårt
moderne trykkeri.

1Jelikat

1

•

Bygningsartikler, jernvarer,
kertevarer, kjøkkenut$tyr,
··I· .
sportsartikler. · ·
'·

'

·.

.

'-.'

·

t

NORLØFF
.JERNVAREFORRETNING A·S

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

