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Eldres avdeling ga oss flott banner

Som vi alle vet satser Eldres Avdeling friskt klubb, og Skioldavisa tillater seg å takke på
når det er noe det gjelder og det gjorde de alle medlemmers vegne for innsatsen.
også når de kunne skaffe klubben et så flott
På bildet fra venstre: Formann i Eldres Avbanner som de har gjort.
deling, Oskar Berg, mannen som har utført
Det er ikke ukjent for noen at gamlegutta arbeidet med banneret, Hiibertz, kasserer i
med Oskar Berg i spissen har hatt litt av en Eldres Avdeling, Kåre Madsen, og formannen i
jobb med å skaffe kapital og midler for å Ski og Ballklubben Skiold, Harry E. Andersen.
kunne overrekke en slik kostelig gave til sin
ir.
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Strømsø Sveiseseverksted
og Gjerdefabrikk

Alt i SPORT
for sommer og vinter

Flettverksgjerder i al le størrelser. - Sveiseog platearbeid. - Mek. verksted.
Verksted: Kontor: Langes gt. 14. Tlf. 83 43 45
Fabrikk og lager: Daler på Gulskogen.
Tlf. 84 89 38.
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LIE HØVLERI A.S

CARL G. KNUDSEN A.S

Tlf. 83 73 95. - Gulskogen.

Engene 18.

Telefon 83 75 93.

Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning.

Skioldfruer og gutter!!
Er håret langt - sveisen ugrei,
så hjertelig velkommen til meg

I

Har De byggeplaner?
Spar penger _ bruk endepløyd høvellast.

Når det gjelder:
SNEKKERFURU - KRYSSFINER
MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss.

AKTI ESELSKABET

OLAF M. STRØM
Dame- og herrefrisør
Tollbugt. 2
Tlf. 83 19 30

~
BRUG & GULDLISTEFABRIK
Gulskogen

La vår erfaring komme Dem til gode

Drammen og Opland Travselskap

Egen tapet- og plastavdeling
Egen parfymeavdeling.

ønsker vel møtt til en ny 10 års epoke på
Drammen Travbane, 22 kjøredager i 1965
i tidsrommet 24. april til 24. oktober.

Haraldsens Farvehandel A.s

Vår nye restaurant TRAVKROA vil stå til

Tollbugt. 102. - Tlf. 83 10 57. - 83 76 37.

tjeneste året rundt.
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Telefon 83 80 80.
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Christensengården.

Telefon 83 64 88.

Gullsmed

Th. Thorkildsen
Schultz gt. 32 - Drammen.

2

SKIOLD-AVISA

Tlf. 83 24 23.

Drammen - Telefon 83 31 80.

Redaktør: Rune Reffhaug Johansen.

V'

A V I S A

Redaksjonskomite: Borgar Nygård,
Tore Larsen, Oddvar Danielsen,
Ivar Rosendal.
Forretningsfører:

Dagfinn

Hansen.

Fremtidens Trykkeri

Junioravdelingens
Venner
Ved månedskiftet mars-april mottok foreldrene til våre yngste medlemmer et brev med et
meget viktig innhold som vi trodde ville vekke
interesse.
Brevet var adressert til foreldre og andre interesserte og hadde følgende ordlyd:
Les dette før dere kaster det i papirkurven, vi
vet det vil interessere i en sak som angår oss
begge. Felles har vi en ting - Deres sønn- begge vil vi han skal ha glede av den sportsklubben
han har valgt. De vil ha en kjekk gutt, vi vil også ha kjekke gutter på våre lag. Heldigvis kan vi
si vi har det i Skiold i dag, men det krever arbeid å holde en god standard enten det gjelder
den sportslige eller moralske side av saken, og
vi akter ikke å slippe det taket vi har i dag. Vi
vil mer, vi vil at Deres sønn skal bli en god kamerat, en god spiller, eller en god lagleder.
Hvorfor? - Jo, vi vil ha gode lag, vi vil bygge
videre på de gode spillere, vi vil bygge videre på
de som har administrative evner til beste for vår
klubb. Men vi vil ha med alle som søker Skiold,
vi vil ha et godt klubbmiljø som er enhver
sportsklubbs grunnpilar.
Tirsdag 16. mars tok vi til igjen med våre populære klubbaftener for junioravdelingen på
«Toppen» i Turnhallen, nettopp for å forsøke og
skape det ovenfor nevnte gode miljø.
Hvor vil vi egentlig hen?
Jo, vi vil at De skal komme på vår sammenkomst for foreldre og andre interesserte.
Her vil Petter Larsen fra Norges Fotbal I forbunds propaqandakomlte prate om disse tingene
som interesserer oss alle.
Vi tror vi kan si at vi driver godt i vår klubb
i dag når det gjelder junior og ungdomsarbeidet,
men vi trenger hjelpende venner - Junioravdelingens Venner - og kanskje nettopp dette
kan bli en instans som kan hjelpe oss videre i
vårt arbeide. Med et motto som for eksempel:
Felles tanke for felles sak.
La oss diskutere det - - -, vær vennlig og møt
opp. Vi skal ikke legge beslag på Deres fritid
mot Deres egen vilje, bare denne ene dagen.
Skulle De senere få lyst til å slutte opp om oss
og danne Junioravdelingens Venner, er ingen
mere glad enn vi. Ta ikke noe standpunkt før De
har hørt hva vi har å si, vær skeptisk, men la

nysgjerrigheten ta overhånd og friste Dem til å
komme til vår sammenkomst - - -.
Dette brevet gav klar beskjed om hvilket viktig problem Skiolds Junioravdeling hadde til hensikt å behandle.
Sammen med foreldrene ville man diskutere
seg fram til de best mulige løsninger på de
yngstes fritidsproblem. Ledelsen i klubben vår
ser det nemlig som en av sine viktigste oppgaver
å Hi ungdommen til å forstå at man kan bruke
fritiden til noe annet enn å drive gatelangs eller
sitte hver eneste kveld på en eller annen restaurant el ler kafe.
Tok vi virkelig så feil da vi skrev: «Vi vet det
vil interessere i en sak som angår oss begge»?
Er virkelig ikke foreldre klar over hvilket ansvar
de har for sitt eget avkom? Føler man det ikke
som en selvfølgelig plikt å hjelpe sine barn på
beste måte, eller har man den oppfatning at
skolen skal sørge for oppdragelsen deres, mens
andre institusjoner skal beskjeftige dem i fritiden slik at foreldre ikke behøver gjøre noe?
Våre yngste medlemmer tilbringer en stor del av
fritiden sin sammen med sine respektive lagledere og andre voksne innen junioravdelingen.
Er foreldrene overhodet ikke interessert i hva
slags personer barna deres blir ledet av?
Alle de ovenfor nevnte spørsmål rant oss uvilkårlig i hu da vi så hvilket dårlig frammøte det
var til det omtalte møtet med foreldre og andre
interesserte som Skiolds Junioravdeling hadde
fått i stand. Det var ikke mer enn om lag 30
tilstedeværende der! Var det noe rart at vi tvilte
på foreldrenes interesse? Selvsagt var det nok
noen foreldre som ikke kunne komme fordi de
var opptatt akkurat denne dagen, men vi tror
ikke vi tar for hardt i om vi sier at møtet burde
samlet omkring hundre personer.
Vi vil her benytte anledningen til, i grove
trekk, å informere de interesserte foreldre om
hva vi snakket om på Junioravdelingens sammenkomst.
Formannen i Skiolds Junioravdeling, Ivar
Rosendal, åpnet møtet med å ønske alle hjertelig
velkomne og orienterte om kveldens program.
Deretter overlot han ordet til kveldens kåsør,
Petter Larsen fra Norges Fotballforbunds propaqandakomlte. La oss med det samme nevne at
Larsen også er redaktør av N.F.F.'s offisielle organ «Fotball», så man må si det var en godt
orientert foredragsholder. Han pratet selvsagt
om ungdom og fotball og kom inn på mange
viktige problemer.
Etter at han som en innledning hadde snakket
om fotballspillets utbredelse i de forskjellige områder av verden og gitt oss en historisk oversikt
over hvorledes denne ballek hadde spredt seg i
Norge, forsøkte Larsen å fortelle oss hvorfor og
hvorledes en gutt ble tilknyttet en fotballklubb.
Hvorfor begynner gutten å spille fotball?
Larsen gav oss flere svar på dette. For det
første er det naturlig å tenke seg at gutten på
denne måten vil søke samvær med andre jevnFortsettes side 9.
SKIOLD-AVISA
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Tl LLITSMAN NSMØTE
Skiold har også i år avholdt tillitsmannsmøte.
Innbydelsen til dette ble sendt i god tid til alle
som hadde et eller annet verv i klubben.
Møtet ble holdt på Central Hotell med om lag
30 deltagere. Hensikten med en slik sammenkalling er å få oversikt over de forskjellige avdelingers resultater og fremtidige planer.
Skiolds formann orienterte om kveldens program, og deretter benyttet han anledningen til å
oppta en rekke nye medlemmer i klubben.
Representantskapsmedlem Ch. Stahl minnet
forsamlingen om at Skioldhytta i år kan feire
30 års jubileum. Vi tror sikkert hyttekomiteen
vil lage et tilstelning på Konnerud i forbindelse
med dette.
Fra en av de tilstedeværende kom det spørsmål om det ville være mulig å skaffe lys i hoppbakken vår. Arne Haugan svarte på dette og fortalte at man hadde kontaktet myndighetene og
spurt om man kunne få kjøpt noe av det utrangerte lysmateriellet på Marienlyst. Klubben
har dessverre ennå ikke fått noe svar fra kommunen, og det ser faktisk ut til at man må skaffe
seg de nødvendige artikler fra annet hold.
Tore Larsen redegjorde for junioravdelingens
trening på Marienlyst, og han presiserte sterkt
at klubben absolutt trenger flere ledere og trenere. Tilgangen på yngre medlemmer er for tiden
meget stor i Skiold. Man kan trygt si at klubben
har gode ledere nå, men slik situasjonen er i dag,
har hver leder for mange unggutter å ta seg av.
Dermed vil ikke lederen få anledning til å hjelpe
og rettlede hver enkelt slik han gjerne vil. Hvorfor kan ikke de Skioldguttene som har sluttet
med aktiv idrett, hjelpe til som trenere en gang
i blant? Vi tenker i denne forbindelse særlig på
de «gamle» fotballspillerne fra A-laget.
Dersom noen vil ofre seg enda mer som
trenere blant våre yngste medlemmer, vil de ha
stor glede av et treningskurs som Drammen og
Omegn Fotballkrets skal arrangere i sommer.
Klubben vår har til hensikt å sende deltagere til
kurset, og man bør derfor gi beskjed i god tid
hvis man vil delta.
Formannen i Eldres Avdeling, Oskar Berg, ga
en orientering om denne avdelingens virksomhet,
og han kunne blant annet fortelle at våre eldre
medlemmer har møter i Vestbanegården den andre mandagen i månedene oktober, november og
desember dette året.
Bandylederne i Skiold har henvendt seg til tre
forskjellige land, Østerrike, Tsjekkoslovakia og
Nederland med spørsmål om man er interessert
i å motta vårt bandylag på en propagandatur til
fremme for «vinterens fotball» som mange kaller
bandyspillet. Klubben venter spent på svar fra
disse landene, og hvis en slik tur kan realiseres,
er det ikke tvil om at det vil bli konkurranse om
å komme med på vårt A-lag.
Da bandyoppmannen hadde hatt ordet, var
møtet egentlig slutt. Men deltagerne kastet seg ut
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i en livlig diskusjon om hva klubben i fremtiden
burde satse på, bandy eller ishockey. Noen ville
begynne med ishockey så snart som mulig, mens
andre ville fortsette med bandy. Formannen måtte til slutt erklære møtet for hevet, ellers tror vi
diskusjonen kunne ha fortsatt til dagen etter.
Red.
-0--

HYTTA
For en måneds tid siden hadde vi celebre gjester på Skioldhytta, verdensrekordholderen på
skøyter, Fred Anton Maier, var der sammen med
Finn Hodt, Bjørn Tveter og Hallvard Smørgrav.
De to siste er som kjent blant de såkalte «coming
men» innen norsk skøytesport. Det var Buskerud
Skøytekrets som hadde leid hytta lørdag og søndag, så de hadde også noen av sine beste løpere
der oppe. Derfor var det i alt femten personer
som overnattet på eiendommen vår på Konnerud, og de var meget godt fornøyd med hytta og
den beliggenhet. De skal også arrangere en treningsleier på Skioldhytta i slutten av august.
Guttene på A-laget i fotball har også begynt å
legge noen av treningstimene sine på Konnerud.
I sommer er det meget som skal bli gjort på
eiendommen, og noe har hyttekomiteen allerede
gjort. Man har samlet sammen ved slik at vi
skulle være selvforsynte med brensel også denne
vinteren. Den ene siden av unnarennet i Skioldbakken er ryddet, skjønt dette i grunnen var skikomiteens jobb. Brygga må det gjøres noe med,
og vi har tenkt å ta stein fra skibakken og legge
på brygga slik at den blir noen meter lengre.
Peisestuegulvet er det meningen at vi skal
slipe dersom vi får penger nok. Gulvet er alt for
mørkt slik som det er i dag, og peisestua vil bli
mye triveligere om vi kan få det noe lysere.
I hovedstyret har det vært en del snakk om de
pokalene Skiold har erobret i løpet av årene.
Man mener at de skal plasseres på hytta, men
det er ennå ikke blitt noe høvelig premieskap.
Dette håper vi imidlertid vil bli gjort så snart
som mulig. Jeg tror ikke det er mange av oss
yngre Skioldguttene som har sett klubbens trofeer, og jeg er sikker på at de vil ta seg mye
bedre ut på Skioldhytta enn de gjør i dag der de
ligger godt innpakket i noen store kister på et
loft hos en av våre eldre medlemmer.
Vi håper at vi snart ser flere medlemmer på
Konnerud enn vi gjør i dag. Jeg tror ikke alle
dere kan være klar over hvilken «perle» dere
eier der oppe. Hyttekomiteen garanterer at
Skioldhytta er oppe hver eneste søndag hele året.
Borgar Nygård.

200
A-kamper

i

bandy

for

SKIOLD
Tore Jahnsen og Rolf Løken
med trofeet for 200 spilte A-kamper i bandy, som klubben har satt
opp til de som gjør seg fortjent
til hederen.
Ikke alle vet hva det vil si å ha
spilt over 200 kamper i bandy for
Skiolds A-lag, men disse gutta,
Rolf Løken og Tore Jahnsen vet
det. Ikke for at de mener at de har
ofret noe, det gjør vel ingen som
virkelig har glede av sin idrett, og
det vet Skioldavisa at disse gutta
har hatt, - og har.
Noen nærmere presentasjon av
disse gutta skulle være fullstendig
unødvendig da de nå skulle være
velkjente karer ikke bare innen
Skiold, men også innen norsk bandy. Vi gratulerer!
ir.

Fire Skiold-gutter på
byla·get for gutter
Som nevnt annet sted i avisen vant
Skiolds guttelag Drammens-cupen som ble
arrangert av Drammen komm. Ungdomsnemnd, og denne kampen gjaldt også uttagning til et bylag for guttespillere.
Dette guttelaget skal delta i festlighetene
i forbindelse med Ørebros byjubileum, og
det vil også komme lag fra Danmark og
Finland og selvsagt Sverige som guttene
skal spille mot.
Våre spillere gjorde sine saker meget
godt, og de vant ikke bare cupen, men vi
fikk også med hele fire mann til Sverige.
Drammens Ballklubb fikk med 2, Strømsgodset 2, Drafn 3 og Åssiden 4, dessuten
blir ytterligere to fra Skiold med bortover,
da Dagfinn Hansen og Kåre Madsen følger
med som ledere.
Våre fire representasjonsspillere er:
Sverre Erling Nilsen, Tom Erik Nilsen,
Bjørn Nilsen og Jan Bruun.
ir.

Fra FIFA' s dommerkomite
har Norges Fotballfobund mottatt følgende som
man vil innskjerpe overfor klubbene:
A. Reserver:
De nasjonale fotballforbund skal ikke tillate å
sette inn reserver - selv i privatkamper - uten
at spillerne er skadet eller ikke er i stand til å
fullføre kampen.
B. Match-ballen:
På grunn av episoder som har inntruffet svært
ofte på slutten av kamper hvor spillerne - ja,
selv dommerne - har prøvd å sikre seg ballen
som suvenir, ber vi de nasjonale fotballforbund
merke seg regel l i The International Footboll
Assosiation Law hvor det heter: «Matchballen
som blir brukt under en kamp, tilhører det forbund eller den klubb som står som arrangør og
skal, når kampen er slutt, tas vare på av dommeren».
Det er dommerens plikt å sørge for at ballen
blir levert tilbake til arrangøren.
SKIOLD-AVISA
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Guttelaget
vant
Drammenscupen
Godt hittil i jr.avdelingen
Guttelaget har vel foreløpig lagd årets bragd
da de gikk hen og vant Drammens-cupen for
guttelag. Dessverre var det altfor få av medlemmene som var til stede på Åssidens bane da
kampene fant sted, og de gikk da også glipp av
virkelig godt spill fra et Skiold-lag. Hele tre
kamper måtte guttene igjennom før de var mestere, men det var lykkelige om enn kanskje slitne
karer som kunne motta hyllest og pokal for en
utmerket innsats. Det ble spilt 2x15 minutter
i hver kamp, og de fikk følgende utfall for vårt
vedkommende:
Skiold-Åssiden 1-1, vi vant på straffer.
Skiold-Drafn 2-0.
Skiold-DBK 0-0, vi vant på straffer, etter
en langvarig og ikke minst spennende straffespark-konkurranse.
Guttene som vant er: Hans Petter Nilsen, Terje
Andersen, Johnny Krogsund, Jan Bruun, Øyvind
Rosendal, Tommy Nilsen, Bjørn Nilsen, Tom
Erik Nilsen, Arne Thorshaug, Sverre Erling Nilsen og Terje Gundersen.
Etter endt forsesong i fotball får man være
meget fornøyd med de forskjellige lags stillinger
på tabellene. Guttelaget ligger øverst i sin klasse,
og også smågutter og lilleputter topper eller ligger blant de to beste i sine avdelinger.
Lilleputtlagene

Lilleputt I er lovende og vi venter oss meget
av disse karene, da mange av dem også er teknisk gode spillere. I serien har de beseiret Drafn
med 5-1. N. Sande 1-0, mens det ble tap 1-0
for Sparta. Laget har store muligheter til å vinne
sin serie.
Lilleputt 11 består av en svært ung garde, men
har levert fine kamper, og laget har mange lovende evner og poengene kommer sikkert med
årene. I en privatkamp vant laget 4-0 over
Drafn, mens de tapte 1-0 i seriekampen, og
spilte uavgjort 1-1 mot Sparta.
Småguttelaget

er ikke bare et velspillende lag, men guttene spiller dessuten meget effektiv fotball. Riktignok ble
det knepent 2-1 tap for Bakke, men her tror
jeg respekten for Bakkes store spillere var utslagsgivende. Også småguttelaget ligger øverst på
tabellen eller blant de to beste i skrivende øyeblikk.
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Her er resultatene fra seriekampene:
Skiold-Bakke 1-2.
Skiold-Strømsgodset 7-0.
Skiold-Kongsberg 2-1.
Skiold-Birkebeineren 7-0.
Guttelaget

har vi nevnt innledningsvis, og får bare føye til
at laget ikke har tapt i serien, og ligger svært
godt an.
Her er forsommerens kamper:
Skiold-Strømsgodset 1-0.
Skiold-Kongsberg 1-1.
Skiold-Birkebeineren 3-2.
Guttelag li

har vi også i år, og det er for at vi har så mange
medlemmer i denne klassen som gjerne vil spille
fotball. Vi kan ikke stille to like gode lag, og det
er det vel heller ingen som venter, men guttene
viser stor interesse, selv om det ikke har blitt
poeng ennå.
Juniorlaget

er ikke av det sterkeste vi har hatt, og det skyl
des vel først og fremst sviktende interesse hos
guttene selv. Skole og utdannelse er sikkert også
en ingrediens, men de som har funnet interesse
og anledning til å trene og spille har til gjengjeld
gjort et kjempearbeid. Også en del guttespillere
er benyttet på juniorlaget, men vi håper forholdene vil rette seg noe etter ferien, slik at vi
kan plukke våre første poeng.
ir.

Flink SKIOLD-gutt fra
Spikkestad
Vi overvar Lilleputt l's første seriekamp mot Drafn hvor våre gutter vant
5-1. På vårt lag festet vi oss ved en liten
back som allerede viste godt spill. Gutten
er 8 år, og han kan dermed spille på Lilleputtlaget i fire år til, den gode Rune Svendsen fra Spikkestad. Han har møtt trofast
frem til treningskveldene fra vi trenet på
Strømsø skole. Rune forsøker alltid å gjøre
det som er riktig, både på trening og i
kamper. Han er en type som fotballsporten
vil få glede av. Hans oppførsel på og utenfor banen bør være et eksempel for mange
eldre gutter i junioravdelingen.
Og vi har flere ivrige smågutter i Skiold
som f. eks. Terje Kristiansen som med sine
8 år snart er veteran på lilleputtlaget. Terje
har fulgt med på treningene sommer som
vinter alt i mange år, og når vi vet at han
har henimot fire år til på lilleputtlaget
skulle rutinen være den beste når han klatrer oppover i de høyere klasser.

Umulig ungdom
Det er vi voksne som er dovne, vi vil ikke være
med å lede ungdommen inn på det rette sporet.
Vi lever i et velferdssamfunn, og der vil vi lulle
oss inn i vår egen makelighet. Ungdommen vil
engasjeres, men vil vi voksne være med på det.
Jeg vil si nei. I de fleste tilfeller blir det til at
ungdommen må greie seg og sine problemer, og
de går trette. De møter ikke den forståelse og
den hjelp de trenger i sin verden, vi voksne vil
leve vårt eget liv og med minst mulig komplikasjoner av enhver art. Dette føles for de unge, det
er ikke de som er et problem for oss, det er vi
som er problemet for ungdommen. Hvorfor kan
vi ikke forstå dem? De finner på ting som kanskje vi har vokst fra, og det viser vi så tydelig
at vi på denne måte støter dem fra oss. Hvorfor kan ikke vi som er gamle forstandige mennesker forstå at vi må ned på de unges friske nivå for å få et innblikk i deres liv og tenkesett.
Og er det noe offer for oss, kan vi ikke for en
gangs skyld la være å tenke så økonomisk, så
voksent, så avskylig kulturelt, hvorfor være så
ovenfra, kan vi ikke stille vårt øre til disposisjon for å lytte til de unge.
Finnes det umulig ungdom? Jeg har mest lyst
til å si nei, men unntagelser er det her som i alt
annet. I Skiold vil jeg påstå vi har bra ungdom,
ungdom som det er en fornøyelse å samarbeide
med, ungdom som det lett går an å føre en samtale med, og det er vi glad for, så glad at vi til
enhver tid vil stille vårt øre til disposisjon for
deres tale.
Ungdomsarbeidet er meget ansvarsfullt for
den som tar det på seg, men så er det til gjengjeld så givende. Hvem organisasjon drar ungdommen vekk fra gatehjørnet, hvis det ikke er
idrettsorganisasjonene? En masse tekniske og
nye ting følger utviklingen og som blir de unge
til del, men hvem skal gi dem en forklaring til
dette? - Hvem skal retteleie dem i vår moderne
verden, det følges ikke opp, vår ungdom lever
i et haltende samfunn.
La oss se det fra en annen kant.
Idrettsforeningene arrangerer kamper, turneringer eller lignende for sine medlemmer, de
engasjerer ungdommen minst to ganger i uka til
trening, det er moral med i bildet. Idrettsforeningene må greie seg selv, de må tro, også på
ungdommen, og det gjør vi så gjerne vi som
ferdes blant dem. Vi har ingen annen støtte enn
vår tro, det gjør arbeidet vanskeligere, men vi
akter ikke å gi opp, tvert om, for vårt vedkommende har vi en masse planer å føre ut i livet.
I år stiller vi seks lag i junioravdelingen, det
krever selvfølgelig en del arbeide, men vi har
ingen tillitsmannskrise i Skiold i dag, og det kan
vi nettopp takke ungdommen for. Det er de som
tar seg av deres barn i dag, det er ungdom, i det
som de voksne kaller den vanskeligste alder. De

• •

finnes det!

følger opp om deres sønner, de føler det fulle
ansvar, de gjør alt hva et voksent ansvarsfullt
menneske måtte forlange. Skal ikke da vi voksne
støtte opp om dem igjen til gjengjeld?
Jeg vil også gjerne få ta med et par sitater
fra konferansen for de kommende ungdoms- og
idrettsutvalg i Buskerud og Vestfold:
- Jeg vil si som fylkeslege Kjos i Akershus:
Hva hjelper det å gi ungdommen større lærdom,
hvis man ikke samtidig sørger for at de kan ta
vare på sin helse. Kunnskap man ikke har fått i
sinne skoleår, kan man erverve seg senere, men en tapt, ødelagt helse kan man aldri få
igjen. Derfor er det så viktig med fysisk aktivitet, og da - etter hva jeg kan skjønne - ikke
skolen makter denne oppgaven, må vi forsøke å
legge alt til rette slik at idrettslagene kan gjøre
størst mulig innsats her.
Det var formannen i utvalget for Barne- og
Ungdomsidrett i Idrettsforbundet, Carl E. Wang,
som sa disse ordene på konferansen for de kommunale ungdoms- og idrettsutvalg i Buskerud og
Vestfold på Central Hotell.
Sitat videre:
Harry W. Karlsen skulle ønske at Wang hadde
snakket rett til de folkevalgte. Idrett er det billigste vernearbeide vi har, barnevernet koster
kolossalt i forhold til idretten, sa han.
Wang tok videre fram et avskrekkende eksempel fra Oslo der en klubb på 70-80 medlemmer
som vesentlig «satt inne og drakk coca-cola og
spilte plater» kostet kommunen 30 000 kroner i
året, mens Skeid som driver et ypperlig ungdomsarbeide for 500 ungdommer fikk avslag i
søknad om ettergivelse av leie for idrettsanlegg.
ir.

4 ,,Gullballer" i Skiold
Junioravdelingen har fortsatt der de
slapp i fjor, og alt gått i gang med prøvene
for Fotballforbundets ferdighetsmerker.
At klubben har hatt en god start har vi
lov til å si når det alt i år er avlagt fire
prøver for «Gullballen», mens tre har klart
fordringene til «Sølvballen» og tre «Bronseballen».
De fire som har klart «Gullballen» er:
Øyvind Nystøl, Erik Amundsen, Sverre Erling Nilsen og Øyvind Rosendal. - «Sølvballen» er tatt av: Erik Amundsen, Jan
Bruun og Bjørn Nilsen. - «Bronseballen»
av: Arnulf Evensen, Frank E. Hansen og
Jan Bruun.
Klubben vil fortsette med prøvene etter
ferien og håper å komme opp i et enda
bedre resultat enn i fjor.
ir.
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Skiolds guttecup ga administrativ seier
Et kjempearrangement tillater vi oss å benevne den guttecupen med, som vi arrangerte for
alle kretsens guttelag. Vi som stelte med dette
ble en smule sjokkert etterhvert som påmeldingene til cupen strømmet inn, og da fristen var
ute hadde det meldt seg 20 lag.
Men kort og godt: Det ble vellykket. Vi vil
gjerne forsøke oss til neste år med samme arrangement. Kan det bli en permanent historie er
det til gavn for guttefotballen i kretsen. Dette
er tanker som vi sitter igjen med etter at det hele
er avviklet og vi vet at det ble et vellykket arrangement.
Hvorfor det ble så vellykket og at det hele
gikk prikkfritt etter timeplanen, kommer av et
meget godt lagt opp program av Tore Larsen, og
ikke minst enestående innsats av våre to dommere Dagfinn Hansen og Finn Hansen, som praktisk talt dømte samtlige kamper.
Til vinneren av cupen hadde vi et meget flott
trofe som vi hadde fått i gave, mens vi til tap-

ende finalist hadde kjøpt et mindre men lignende
trofe. Som en gave fra Kåre Madsen kunne vi gi
hver av vinnerne på det seirende lag en minneskje med Drammensmotiv, så vi tør vel si det var
et premiebord av god standard vi hadde å by på.
Seiren vår denne gang var på det administrative planet, da ingen av våre to guttelag gjorde
det noe særlig ekstra.
En ting som vi konstanterte med største tilfredshet var at publikum hadde møtt frem i så
stort antall som tilfellet var. Det viser at det er
interesse for slike oppgjør, og frister til gjentagelse.
Mange var flinke til å hjelpe oss denne dagen.
Vi tenker da på alle stedsnærværende Borgar Nygård, Per Wøllo med sine A-lagsgutter, våre
juniorer med Runar Larsen, Oddvar Danielsen
og Helge Bjørnes i spissen og om vi ikke har
nevnt alle som var tilstede, takker vi dem alle
for hjelpen, og håper å kunne komme igjen en
ir.
annen gang.

Bedriftsidrett - Aktiv idrett
Av Tore Larsen
I bladet TRIVSEL slo en etter min mening forferdelig overskrift mot meg: GODE BEDRIFTSLAG BØR SLIPPE TIL I KONKURRANSE MED
VANLIGE KLUBBER. Det er formannen i et av
landets største bedriftsidrettslag som uttaler seg
og sier blant annet: «I fotball burde gode bedriftslag få delta i serie og i det norske cupmesterskap». Går det virkelig i denne retning?
Skal vi oppleve om noen år å få se Drammens
Slip eller Jernbanens Idrettslag, Sundland i finalen på Ullevål Stadion mot Akers Mek. Verksted?
Vi håper ikke det, men det ser stygt ut med den
utvikling bedriftsidretten har.
Våre juniorledere har vanskeligheter med å få
leid baner til våre lag i junioravdelingen. Hvorfor? Jo, det er en hærskare av bedriftslag i flere
divisjoner som opptar banene. Disse lagene betaler bedre enn våre lag i junioravdelingen og
får lettere leid baner i distriktet, noe jeg finner
naturlig. Men er det riktig at ungdommen skal
trenges vekk? Svaret blir avgjort nei. Begge
burde hatt plass nok, men dessverre har våre
«valgte menn» hatt andre interesser og våre
baner og anlegg forfaller og skrumper inn etterhvert, noe som gjør at det blir kniving mellom
den aktive idrett og bedriftsidretten. Men hva
kan gjøres i vår by. Anleggene er sprengt og nye
anlegg er det ikke satt av noen plass til.
Ungdom som har falt for idrett som må utøves
ved et idrettsanlegg blir tilsidesatt i høy grad i
vår by. Marienlyst-anlegget har jo dessverre blitt
en politisk fadese, ( bortsett fra badet) istedet
for idrettsanlegg. Ukyndige personer har klatt-
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bevilget i en årrekke en masse kroner, som har
blitt benyttet ufornuftig og i dag står vi i Drammen uten treningsmuligheter for både ungdom
og bedriftsutøvere.
Hva er viktigst bedriftsidrett eller ungdomsidrett. Begge deler er viktig. Men med den form
bedriftsidretten har fått er den etter min mening
mindre bra. Idretter som bordtennis, volleyball
og vanlig mosjonsgymnastikk burde vært bedriftsidrettens virkeområde. I stedet blir det
spilt seriekamper i flere divisjoner, hvor forholdsvis utrente folk stiller opp og det går
mange ganger på livet løst i disse kampene. Lyspunkter er det selvsagt også her, men det er det
tidligere aktive som står for.
Vi behøver ikke gå lenger enn til vår egen
klubb, der en rekke forholdsvis unge gutter har
stått over en sesong på A eller B-laget og blir
spilleklare for bedriftslaget. Klubbkamerater
som har spilt en rekke år i sammen i junioravdelingen forsvinner til bedriftlag og mange
lovende spillere og kanskje kommende ledere
blir borte fra oss.
Klubbmiljøet svekkes, og som bedriftsspillere
får de turer og utstyr igjen for minimal trening.
Dette må være galt og usundt, men hva kan klubbene gjøre? Jo, de må stille B-C-D og oldboyslag.
Arrangere morsomme turneringer, få igjen frisk
klubbpatriotisme, som igjen skaper godt A-lag.
Ingen klubb har råd til å miste medlemmer til
bedriftsidrett i dag. Vi må kjempe mot denne utvikl ing, hvis ikke går vi nedenom og vi får cupfinalen som er nevnt i innledningen.

Junioravdelingens Venner Fortsatt fra side 3.
aldrene. For det andre kan det hende at de fleste
av kameratene hans spiller fotball, og da får
også han lyst til å være med. For det tredje kan
fotballspillet, og for den saks skyld all annen
sport, ha noe med selvhevdelsestrangen å gjøre,
for hvis en gutt nesten ikke på noe område kan
hevde seg blant kameratene, vil han bli noe tilsidesatt. Men dersom han kan behandle en fotbal I, vil han i alle fall på ett område finne kamerater som aksepterer ham.
Kåsøren nevnte også at en ungdom i dag har
mange ulike idrettsgrener å velge mellom, og
derfor belyste han en rekke av de momentene
den unge ofte tar i betraktning før han melder
seg inn i en bestemt idrettsforening. Foreldrenes
interesser har selvsagt mye å si i denne forbindelsen. Snakkes det mye om for eksempel fotball i hjemmet, vil det være ganske naturlig at
gutten forsøker seg i denne lagidretten. Kanskje
han gjør det nettopp for å glede faren slik at de
to kan knyttes sterkere sammen i fritiden. Dessuten er det også svært ofte, som før nevnt, at
man søker opptagelse i en bestemt forening fordi man har kameratene sine der. Men kameratskapet og miljøet forøvrig er av stor viktighet.
Det er jo ganske klart at gutten søker seg til en
klubb hvor han får gode kamerater, og et godt
klubbmiljø vil være til stor lettelse for foreldrene som dermed ikke behøver være redde for
barna sine.
Petter Larsen snakket også om at en idrettsutøver ikke måtte overdrive slik at det for eksempel gikk ut over det arbeidet han hadde. I
vårt tilfelle vil det hovedsakelig bli snakk om
ungdom som ennå går på skolen. Det er ganske
klart at en fornuftig leder må passe på så de
unge ikke blir beskjeftiget mer enn at de til
nhver tid klarer lekselesingen sin. Her må lederen være våken, ellers blir foreldrene tvunget til
å nekte gutten å sparke fotball. Den unge selv
er som regel ikke enig i at skolen og lekselesing er langt viktigere enn idretten.
Foredragsholderen hevdet også at de unge m å
få slippe til med sine meninger og ideer. På den
måten vil de ha følelsen av å være med på noe
mer enn bare å sparke fotball, og dessuten oppstår det en bedre kontakt mellom lederen og
ungdommene samtidig med at det oppstår en
gjensidig respekt.
De administrative oppgavene måtte, etter kåsørens mening, spres på et stort antall av klubbens medlemmer. Da vil ikke arbeidspresset bli
så stort for hver enkelt, og arbeidet vil bli gjort
bedre på grunn av at de vanskelige oppgavene
kan drøftes blant flere.
Petter Larsen unngikk ikke å komme inn på
de problemene en ungdomsleder har. For det
første må han vise en eksemplarisk oppførsel
slik at han også her kan lære de unge noe.
Barn og ungdom har jo som kjent meget lett
for å etterlikne de voksne i deres oppførsel.

For det andre må lederen være klar over de
vanskeligheter ungdom har i puberteten. Det har
meget variable følelser og sinnsstemninger fra
dag til dag, og opposisjonstrangen er i høy grad
skjerpet. Overfor ungdom i denne vanskelige
alder må lederen derfor vise stor toleranse.
For det tredje må lederen være like real overfor alle de unge han har å gjøre med, og han må
til enhver tid passe på at det hersker en god
disiplin blant dem.
Dette var i korthet noen av de momentene
Petter Larsen la vekt på i sitt foredrag.
Ivar Rosendal takket kåsøren for hans utmerkede redegjørelse om ungdom og fotball.
Møtet fortsatte, og Junioravdelingens formann
spurte forsamlingen om ungdommen er så dårlig som mange voksne mennesker påstår. Selv
ville han svare benektende på dette spørsmålet,
og han mente at de voksne selv har stor skyld
i at de unges oppførsel viser så mange negative
tendenser. Ungdommen må engasjeres, de må på
en eller annen måte få bruke sitt store energioverskudd. Rosendal syntes det virket som om
den eldre generasjon var for lite interessert i å
hjelpe de unge. Det finnes mange som påstår at
det er bortkastet tid å arbeide for og med unge
mennesker, hevdet Rosendal.
Sistnevnte kom, i et av sine mange innlegg i
løpet av kvelden, inn på hva kommunen gjør for
å aktivisere de unge. Han mente at myndighetene
gjør for lite, og det virker ofte som om de ikke
har forståelse av hvor mye det koster av tid,
penger og forsakelser for de mennesker som frivillig og uoppfordret arbeider for ungdommens
beste.
Men Rosendal mente at vi selvsagt ikke måtte
underslå de positive tiltak fra myndighetenes
side. Han bemerket at alle lag i Junioravdelingen,
lilleputt-, smågutt-, gutte- og juniorlag, slipper
baneleie på Marienlyst. Vi er helt enige med
Skiaids juniorformann i at dette er meget gledelig, og det er et godt skritt i riktig retning!
Knut Berg Nilsen, formannen i Drammen og
Omegn Fotballkrets, var også en av dem som
hadde ordet i løpet av kvelden. Han sa blant annet at han trodde idrettsforeningene over hele
landet driver Norges største barnehage når man
tenker på alle de småguttene de tar seg av.
Før Ivar Rosendal avsluttet møtet gjorde han
oppmerksom på at lederne i Skiold har mange
planer og ser lyst på sakene i fremtiden.
Til slutt takket Rosendal de tilstedeværende
for at de hadde tatt seg tid til å komme, og deretter ble møtet hevet.
Dette var altså en del av de ting som ble behandlet i det møtet som vi innledningsvis karakteriserte som meget viktig. Det er vårt håp at en
rekke av de foreldre som ikke var på møtet, fatter interesse for de problemer vi her har diskutert. Vi vil ikke gi oss etter denne ene sammenkomsten, men om en tid vil vi igjen sende innbydelse til nytt møte, og da håper vi på større
fremmøte.
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.

I

KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.

Tlf. 83 22 43.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

La det gå sport i det
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER

9,.,,,,..,7/;;./;;+-

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

ADRESSER

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

Nordahls Pølsekiosk
Konnerudgaten
Anbefales alle Skiold-gutter

I INGENIØR GR~N
Drammen.
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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
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. 831248

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. 10

Drammen

Trygg trafikk
LIER SPAREBANK
Drammen.

skapes gjennom

H. ØLSTAD
Sjåførskole.
Konnerudgt. 31.
Tlf. 83 50 42.

\Jf

Filialer:
lierbyen, Lierskogen og Sylling.

Skiold-gutter !

PRINSESSE

Til god sport kreves godt utstyr.
Kjøp sportsutstyret i

~-~

STØA' S sportsforretning.
Konnerudgaten.

~

=?•

&oo'.;;;t1mr······:;;: :;i•·n

Drammens Sparebank
Opprettet 1823.

•=løwØØ.{

Alt i klær for hele familien
Kjøp alt på et sted

Filial pi Åssiden.

:KH«t
Hauges gate 4.

ff'Jeø'"""" & eo.
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
Spesialforretningen KJØKKENET, Tollbugt. 29
3 min. fra Strømsø Torg. - Telefon 83 84 59

og uteliv krever spesielt utstyr.
I vår sportsavdeling får De alt i sportsutstyr
til alle i familien.
Etabl. 1851.
Alt på ett sted.

~~
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U~4!
Sentralbord 83 79 70.
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Otto Bergli,

Sehestedsr-;t 20
•._,

------
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- og det er
målene
som teller!

[!æi]
Pensjonat
Kafeteria
Trivsel
Hygge
God mat

Th. Helgerud.

Tlf. 83 15 64.

Bilgummi. - Rekvisita.
Servicestasjon.

- den selvfølgelige
dessert.
Telefon 83 25 56.

DRAMMENS

is

Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
med k/cer - -for enhve

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

LTZ. NIELSEN & SØNN
Malermestere.

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

Alt i malerarbeider.
Tlf. kontoret 83 14 47.

Programmer - Billetter
Loddsedler

Bygningsartikler, jernvarer,
kortevarer, kjøkkenutstyr,
sportsartikler.

- og ikke å forglemme -

NORLØFF

Klubbaviser

Yremtiden

leveres fra vårt
moderne trykkeri.

•1ERNVAREFORRETNING A•S

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

1Jelikat
Drammen

