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Det var store planer som ble satt ut i livet da det ble nedsatt en komite for reising av en ishockeyhall, og kanskje visste
ikke komitemedlemmene selv hva de ga seg
i kast med - da de påtok seg tillitsvervet.
Det var en stor drøm - lot det seg i det
hele tatt realisere? I dag kan komiteen gratulere seg selv med at de har kommet et
sjumilssteg i vei, i og med at tomtespørs-

'

målet praktisk talt er i orden. Og det er
kjernen, uten tomtespørsmålet ordnet kan
man heller ikke gå videre med prosjektet
- et prosjekt som i manges ører har hørt
ut som reneste «ønskekonsert» og skyhøye
fantasidrømmer.
Det er gjort utkast for hallen (bildet til
høyre), og vi synes selv det virker imponerende, og man får håpe at det ikke vil vare
så forferdelig lenge før publikum kan ønskes velkommen til Skiold Amfi. - Hvor
hyggelig måtte det ikke være å se barns
muntre lek - eldre mosjonister - for ikke
å si issportens utøvere i fri utfoldelse på
isen - beskyttet for 20 kuldegrader og
Marienlyst-snoa.
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Fremtidens Trykkeri

Ishockey
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Vår klubb har i alle år spilt bandy og kan
rose seg av å være en av eliteseriens «aristokrater» i denne sporten her i landet. Det er nok enkelte klubber som kan vise til fler enn to NM,
slik våre gutter kan, men vi slår oss i alle fall
til ro med at det alltid har stått respekt av navnet Skiold i norsk bandy.
Til tross for disse kjennsgjerningene som i
grunnen er ganske flatterende for vår klubb, har
det i Skiold vært ledere som har gått inn for at
klubben skal ta opp på sitt program en ny lagidrett. Når dette ved flere anledninger har vært
offentliggjort i avisene, skulle man anta at de
fleste drammensere vet hvilken sport det her er
tale om. - Skiold skal begynne med ishockey.
Fra forskjellige hold rundt omkring i distriktet hører vi ofte følgende spørsmål: Hvorfor i
all verden skal dere slutte å spille bandy? -Tror
dere at ishockey i fremtiden vil bli mer populær
enn bandy? - Mener dere å ha penger og spillere nok til å kunne drive med ishockey?
La oss se på disse spørsmålene slik at man
med en gang kan eliminere alle gale rykter og
gjettinger i denne saken. Vi tar for oss spørsmålene i den rekkefølgen de er fremsatt ovenfor.
Etter hva vi på det nåværende tidspunkt har
kunnet bringe i erfaring har det aldri på ansvarlig hold innen Skiold blitt tatt noe standpunkt
til om vi skal slutte å spille bandy. På vårgeneralforsamlingen i år ble det enstemmig vedtatt
at man skulle begynne med ishockey, men ikke
en eneste av de frammøtte var inne på tanken
om at klubben bare skulle drive denne lagidretten om vinteren. Som nevnt innledningsvis har
Skiold rike tradisjoner innen norsk bandy, og
vi tror vår klubb skal kunne delta i denne sporten i de få årene NBF ennå kan drive effektivt.
Her kommer vi straks over til spørsmål nummer to, og vi mener med bestemthet å kunne si
at ishockey i årene framover vil bli meget populært, i motsetning til bandy, som vi tror vil
dø helt ut.
Etter bandysesongens slutt viser det seg at flere av elitelagene dessverre må vise til underskudd
på flere tusen kroner, og dette er etter en sesong
som varer bare i omkring to måneder. I Sverige
opererer man med betyde I ig større underskudd
enn her hjemme. Publikum har sviktet totalt, og

det er meget forståelig. Bandy, som før var et
elegant lagspill, har nå utviklet seg i gal retning
slik at dens hovedregel synes å lyde: «Ta motstanderen før ballen!» Behøver man å vite mer
for å skjønne at bandy ikke har noen fremtid
her i landet?
Ishockey blir derimot omfattet med stadig
større interesse i Norge både av ungdom og av
voksne. Som eksempel kan nevnes at ishockey
er en av de aller mest populære idretter som
vises i fjernsyn. Bandy spilles i beskjeden målestokk i fire land. Ishockey spilles i minst 20 land
og har stått på det olympiske program siden
1920, så internasjonalt er det også meget stor
forskjell på disse to vinteridrettene.
Spørsmål nummer tre gjelder penger og spillere. Med hensyn til de økonomiske forutsetninger for å kunne starte en ny idrett, har ishockeykomiteen i klubben garantert at Skiold ikke skal
belastes med igangsettelsen og utstyret. Det tyder altså på at man allerede har funnet en løsning på problemet.
Folk mener vi ikke har spillere nok i vår egen
klubb til å få i gang et ishockeylag. Dette har vi
ærlig talt ikke tatt så tungt, for vi mener dette
slett ikke er noe problem. Da vi sannsynligvis
blir byens eneste klubb som spiller ishockey, vil
det være naturlig at folk fra andre klubber kommer til oss for å prøve seg i denne sport. Dermed skulle vi få et godt utvalg av aktive. La oss
straks gjøre oppmerksom på at vi allerede på det
nåværende tidspunkt har hørt fra andre klubbers spillere som ønsker å delta på vårt ishockeylag når dette blir aktuelt.
Samtidig med at Skiold begynner å spille ishockey, håper man på at planene om en kunstfrossen innendørshall skal kunne realiseres. Det
skulle være unødvendig å gå i detaljer om planene for dette prosjektet, for byens aviser har
allerede gjort publikum kjent med det.
Det er hevet over tvil at byen vil få stor nytte
av en slik hall. I vintersesongen vil den selvsagt
bli brukt som ishockeyarena, men i sommersesongen kan den komme til nytte for mange andre forskjellige interesser. Drammen har som
kjent lenge lidd under savnet av en messehall,
og en kunstishall mener vi kan hjelpe til med å
dekke det behovet man har for en utstillingsplass.
De kommunale myndigheter har sett med stor
velvilje på vårt initiativ angående innendørsbanen, og tomtespørsmålet ser det nå ut til at man
kan løse. Vi er meget takknemlige for den forståelse og velvilje vi allerede er møtt med og
håper at et samarbeid i fremtiden vil kunne
gjennomføres i behagelige former til gagn og
glede for begge parter.
Utbyggingen av kunstishaller er i gang blant
annet i Stavanger, Bergen, Trondheim, Ålesund,
Fredrikstad, Hamar og Kristiansand. Dette skulle
være et godt bevis på at den sport Skiold nå har
tatt opp på sitt program, er i sterk fremgang og
om få år finner sitt publikum over store deler
av vårt land.
Re d.
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Til medlemmene
Fotballsesongen står for døren og vi håper i år at flere av våre medlemmer møter
opp på våre kamper. Dette har større betydning enn mange tror. Økonomisk teller
det jo en del, men for gutta som er på
banen betyr det enormt at de har støtte
av publikum. Vi ser gjerne en mer optimistisk tone blant våre tribuneslitere, en
tone som kan oppmuntre, ikke bryte ned.
Da blir det virkelig morsomt for våre spil-lere og kanskje yter de noe ekstra.
Vi tør be medlemmene propagandere
blant venner og bekjente om våre kamper,
så vi kommende sesong kan fylle en del
benker ekstra.
Vårt lag stiller for øvrig i neew-look,
med hvite trøyer med rød vertikal stripe
(samme drakter som i 1910) og hvite bukser. - Vel møtt på Marienlyst kommende
sesong.
T. L.

ARVE FJELL
Landslagskeeper igjen
Bandy UK valgte igjen vår keeper til å vokte
det norske buret i årets landskamper. De angret
sikert ikke på det, da Arve spilte utmerket i
kampene mot Sverige på Bislett og mot Finland
i Uleåborg. I pressemeldinger heter det at Arve
var en av landslagets beste spillere. Arve Fjell
har nå 4 A-lags-kamper og en rekke U-landskamper og han kan bli vår første bragdmerkemann. Skiold har stilt i topp-serien fra 1932,
og det skulle være hyggelig om vi fikk en spiller
med denne utmerkelsen.
Bildet: Arve til høyre.

,

ULF JACOBSEN
250 fotballkamper /or Skiold
Ulf Jacobsen har spilt sin kamp nr. 250 for
Skiold. Ulf har betydd meget for sin klubb opp
gjennom årene, Med sin eleganse og teknikk,
som vel ligger en god del over vanlig nivå, har
han vært av de spillere publikum setter pris på
å se. Ulf Jacobsen har spilt på samtlige av Skiolds
lag oppover, og startet sin karriere på Skiolds
småguttelag, så ble det guttelag og juniorlag, og
senere fast på A-laget, bortsett fra de to årene
Ulf spilte for Kongsberg. Mang en smågutt har
hatt «Kikken» som forbilde, og stått beundrende
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til hans ballsjongleri, og vi har sikkert mange
med oss når vi håper Ulf vil få en vellykket jubileumssesong.

Posetivt ting i Drammen og Omegn Fotballkrets

\

.•.

Vi nøyer oss her med å omtale og komme med
bemerkninger til en del av det de 81 frammøtte
representanter og styrets fem mann gjennomgikk. - En av fotballens mangeårige ildsjeler,
Evald Teie fra Åssiden, rettet søkelyset mot NM
for juniorlag og mente at det ikke kan være rettferdig at man tar ut deltagerne til dette mesterskapet etter stillingen i vårsemestret. Med den
nåværende ording mente han at man ikke på
noen måte hadde garanti for at de beste lagene
kom med.
NFF's representant på tinget, generalsekretær
Nicolai Johansen, svarte Teie og var enig med
ham i at den ordningen man nå praktiserte, kunne by på problemer. Han kunne imidlertid opplyse om at denne saken hadde vært drøftet i forbundet, og fra kommende sesong vil man benytte
seg av en annen ordning. Hver krets vil få anledning til å delta i junior-NM med et bestemt antall
lag, og det vil senere i sesongen bli kretsens oppgave å utpeke disse.
Skoleidretten ble også nevnt på møtet, idet
Ole Barkås fra DBK mente at «leken med lærkula» nå ble distansert av andre idretter i skolen.
Han mente derfor at det absolutt var påkrevet
å sette i gang med skolekampene igjen.
Formannen, Knut Berg Nilsen, opplyste i denne anledning om at. kretsen for tre år siden innførte smågutt-serier her i distriktet. Av den
grunn er det blitt mellom tre og fire hundre
flere dommerutnevnelser, og det vil bli vanskelig
for kretsen å gjennomføre både skolekamper og
smågutteserier med det antall kamper man nå
har.
Helge Clausen fra Mjøndalen minnet representantene om at man på Nedre Eiker hadde avviklet skolemesterskap i samarbeid mellom skolene
og foreningen, og han mente at det også kunne
gjøres slik andre steder.
Vil vil her erklære oss fullt ut enige med mjøndølingen. Dersom et par foreninger kunne gå
sammen om å arrangere skolemesterskap i Drammen, vil det sikkert bli mottatt med glede av
både kretsen og skolene. Det vil være god propaganda for fotballsporten, og dommerproblemet
som Berg Nilsen nevnte i sakens anledning, mener vi bør kunne løses. Dersom hver av klubbene i byen kunne finne fram til en eller to av
sine medlemmer (f. eks. aktive spillere) som
kunne være dommere i disse kampene, er kretsformannens problem eliminert.
I vår klubb stiller man seg uforstående til en
uttalelse fra DBK's Tor Michaelsen som hevdet
at det er en betenkelig svikt i tilgangen på unge
aktive. Slik har vi det ikke i Skiold, for det er
stadig flere ungdommer som melder seg inn i
vår forening. Problemet vårt er derfor å skaffe
dem flest mulig dyktige ledere, for vi vil gjøre
vårt ytterste til glede for Skiolds yngre garde.
Michaelsen nevnte at man måtte drive propaganda for fotballen i skolene. Kan dette gjøres

bedre enn å arrangere en serie eller cup for alle
skolene i byen?
Da man på tinget kom inn på det noe vanskelige problemet om de forskjellige banene i Drammen, opplyste Ole Barkås at han hadde hørt det
var snakk om å legge grus på den nye banen på
Øren. Han håpet at dette ikke medførte riktighet,
og mente at det absolutt burde bli en gressbane.
Den andre av DBK-representantene minnet i
denne anledning om at det dreiet seg om en bane
med internasjonale mål. Kretsen har bruk for en
slik, og det må være i hele distriktets interesse
å få en gressbane på Øren.
For vår klubb var det meget gledelig å høre
generalsekretær Nicolai Johansens rosende omtale da han på vegne av forbundet overrakte en
pokal til Skiolds representant, Tov Støa, for
klubbens innsats for ferdighetsmerket. Da dyktige fotballspillere innen vår junioravdeling har
klart å erobre 9 gullballer, 7 sølvballer og 16
bronseballer, har Skiold nemlig oppnådd annenplass i sin klasse med 66 poeng. Generalsekretæren mente det var en stor og god prestasjon.
Arbeidet for disse merkene er ikke noe mål i seg
selv, men et godt middel til å skaffe guttene
bedre tekniske ferdigheter.
Kåre Ø. Hansen fra Bragerøen gjorde de frammøtte oppmerksom på at vår krets ikke har noen
representant i NFF's dommerkomite og kunne
ikke forstå hvorfor det var slik.
Han fikk svar av Nicolai Johansen som ga uttrykk for at det bare er kvalifikasjonsmessige
forhold som bestemmer medlemskapet i denne
komiteen.
Vi kan godt forstå Hansens forbauselse over
det svar han fikk av generalsekretæren. Gode
dommere har vi, og vi minner om at siste cupfinale ble dømt av en drammenser!

Tuna Tekstil
TRIKOTASJEFABRIKK
Stjerneveien 15
Telefon 83 49 43 - 82 13 80
Alt i sportstrikotasje, fotballtrøyer, turndrakter, brytedrakter, langrennsdresser og
treningsdresser i crepe og bomull.
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KJELL WESTBY
Kjell Westby ble den neste av våre gutter som
passerte 200 A-lagskamper i bandy. Tidligere har
Tore Jahnsen og Rolf Løken kommet over dette
anselig antall kamper. Årets sesong var den 18.
Kjell Westby spilte for Skiold. 14 år på A-laget
og 4 år som gutte- og juniorspiller. Som junior
var Kjell en fryktet storskytter, men han har
etter hvert blitt tilretteleggeren og organisatoren
i vår løperkjede. Han var med på guttelaget og
vant pokalturneringen til bandykretsen, og som

junior ble det Østlandsmesterskap og kretsmesterskap. I 1957 ble det NM og i 1958 ble det
endelig landskamp på vår sterke indre høyre.
Mot Sverige fikk han en spesiell oppgave og fikk
ikke utfolde seg som vanlig.
Kjell har alltid hatt glede av bandysporten.
Hans treningsvilje er et kapitel for seg, og kan
de unge i klubben ta Kjell's treningsiver som
eksempel, da kan vi se fremtiden lyst i møte.
Kjell Westby er nå nyvalgt bandyoppmann et verv han sikkert vil utføre like godt som
de mange oppgaver han har mestret på bandyarenaen.
T. L.

I'

Kjell Westby blir gratulert av Skiolds formann Tore Ruud.

HYTTA
La oss med en gang slå fast at denne sesongen
økonomisk må betegnes som mindre god. Det
har vært mindre omsetning i år enn i fjor, men
man vil likevel ikke få noe riktig bilde av situasjonen dersom man sammenligner Skioldhyttas
regnskap fra i fjor med det som ble lagt fram på
vårgeneralforsamlingen i år fra denne sesongen.
I år har nemlig ikke omsetningen i påsken
kommet med på regnskapet, og salget i disse dagene kom opp i et betydelig beløp. Men selv om
man legger dette til årets regnskap, viser det
seg å være en lavere sum enn det vi er vant til å
høre om fra Skioldhytta. Dette skyldes nok den
ualminnelig kalde og snørike vinteren vi har hatt.
Været har ikke vært så fint at folk har blitt lokket ut til skiturer i marka. På grunn av denne
vanskelige vinteren har heller ikke skikomiteen
klart å arrangere det nå så tradisjonelle guttehopprennet i Skioldbakken. Dette har jo alltid
vært en god dag både økonomisk og sportslig
for de trofaste sliterne på klubbhytta.
Til tross for de ovenfor nevnte nedslående nyheter, viser det seg at hyttekomiteen har arbei-
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det godt og at Skioldhytta er av vital betydning
for klubben.
For det første har hyttekomiteen sett seg i
stand til å betale 1.000 kroner på klubbens pantegjeld, og det er selvsagt gledelig.
For det andre har det vært gjort en god del
vedlikeholdsarbeid i denne sesongen. - Vannlistene på taket er blitt skiftet ut med nye, og
en del malingsarbeid er utført innvendig. I badstua er det blitt satt opp krakker i det innerste
avkledningsrommet.
Hytta har også i år vært selvforsynt med ved,
men fra neste vinter ser det ut til at dette ikke
kan fortsette.
Medlemmene har vært flinke til å besøke stedet vårt på Konnerud, opplyser hyttekomiteens
formann, og legger til at det især er et populært
sted for våre juniorer. I vinterferien var det
blant annet åtte gutter der oppe. Det er en rekke
bedrifter som i år har avviklet sine familieskirenn med utgangspunkt fra Skioldhytta. Dessuten har Drammen Skøyteklubb og Nedre Buskerud Skøytekrets arrangert flere treningsleire der.
Vår egen klubb har også hatt skirenn med deltagelse av både damer, herrer og barn. Oppslutningen om dette var meget godt, og dette tiltaket ser ut til å være så populært at man vil forsøke å arrangere det hver vinter.
Vår eiendom på Konnerud omfatter Skiold-

,

JUNIORGRUPPAS RØST:

Juniorlaget lagde
vinterens bragd
er klar for finale i NM

'
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Hvor stolte ville vi ikke vært om juniorlaget
vårt hadde kunnet smykke seg med en Norgesmestertittel, dessverre kan vi ikke det i skrivende øyeblikk, men vi har sjansen - vi er finalister og skal spille om mesterskapet.
Det er synd at vi ikke fikk spilt finalen i vinter
- guttene ville noe, og de var virkelig gode nok
til å vinne mesterskapet. Undertegnede tenkte
sitt da gutta gikk av banen etter å ha slått Mjøndalen i semifinalen - og han var glad ikke gutta
var skadefro - og han innrømmet at han hadde
tatt feil. Det høres kanskje noe mystisk ut, men
det er så enkelt. Jeg skulle vikarere som junioroppmann i en kamp på Bragerøen - og vel, jeg
ble kanskje noe bøs, og ga uttrykk for min skuffelse og fortalte gutta at med slikt bandyspill
kom de ikke langt. Tro meg - det er ingen som
er mer glad for å ta tilbake alt han har sagt enn
undertegnede - og var dette måten å straffe mine ord på - vel, da har ingen blitt straffet mer
behagelig enn meg.
Men for å komme ned på jorda igjen så hevdet
vi oss ikke særlig i kretsserien og sluttet sånn
midt på tabellen. En av tingene som kom i bildet
hytta med badstue og hoppbakke. Klubben eler
i alt et område på 17,5 mål.
I den senere tid har hovedansvaret for dette
prektige anlegget hvilt på Bjarne Lagesen som på
vårgeneralforsamlingen takket for seg og overlot det viktige vervet til Dagfinn Hansen.
Da Lagesen la fram sin rapport for denne sesongen som nå er avsluttet, rettet han en hjertelig takk til alle som hadde ytet hyttekomiteen bistand i deres arbeid. Spesielt takket han tre personer som hadde vært til stor hjelp.
Den ene var fru Hansen, den nye hytteformann Dagfinn Hansens mor, som hadde hjulpet
til med servering og matlagning. Hun var blant
annet på hytta alle dagene i påsken og stelte meget godt med alle de Skioldguttene som var der
i den tiden. Samtlige satte meget stor pris på
fru Hansens moderlige omsorg.
De to andre var tvillingene Leif og Lars Lund
som på en ypperlig måte utførte slipingen av
peisestuegulvet. De gjorde ikke bare selve arbeidet, men de visste også hva slags varer som
skulle kjøpes. Dette fraktet de inn til hytta, og
på denne måten ble hyttekomiteen spart for en
mengde arbeid.
R e d.

her var at en del av juniorene gjorde sin tjeneste
på A-laget i vinter.
Guttelaget ble nestbest i serien, ett poeng etter
Drafn. Vi hadde ventet noe mer, men har ingen
å legge skylden på. Vi var ikke bedre i den avgjørende kampen mot Drafn som vi tapte 1-0.
Småguttelaget var vel ikke helt på høyde i vinter, men kommer sikkert sterkere igjen. Bedre
var det med lilleputtene som i år avslørte at vi
har en masse lovende emner å bygge videre på
- og det er vi veldig glade for. Lilleputt I ble
nummer to i sin serie, mens lilleputt 11 ennå har
sjansen til å nå helt til topps med seier over
Mjøndalen i en hengekamp. Godt gjort, gutter!
Vi bør være fornøyde - men er vi det? Ja,
absolutt, vi har hatt en god sesong - og det som
kanskje teller mest er at vi innen vår avdeling
har en masse kjekke gutter som det er en fornøyelse å samarbeide med. Derfor er det så morsomt for oss som steller med de yngre at vi til
gjengjeld kan by dem noe igjen - og vi vil gjerne gjøre det, utvide samarbeidet med guttene, få
fortsatt lov til å ha deres tillit, det er nemlig
i disse kretsene vi kan skaffe grunnlaget som gir
det gode klubbmiljø, som en hver idrettsforening
må ha for å være sterk.
Vi har forsøkt oss på noe nytt i vinter - vi
har spilt ishockey - og det er ikke noen grunn
til å legge skjul på at gutta syntes dette var alle
tiders. Vel, det er et fasinerende spill i og med
at det til enhver tid skjer noe.
Nå er det også så at ishockey fra neste år skal
tas opp på programmet i vår klubb, etter et enstemmig vedtak på generalforsamlingen. Det betyr igjen et visst ansvar fra både ledere og spillere - og det er bare i et fellesskap vi kan
trekke lasset.
I dag vet vi ikke hvilke lag som kommer til å
spille ishockey - det er så mange ting som kan
komme inn i bildet - spillemateriellet har en
stor betydning - men sikkert er det at det er
en sport som vil fenge hos enhver unggutt.
Nå står vi foran en ny sesong, som alt er forsinket av en vinter som har altfor store vanskeligheter med å gi slipp på oss - men la oss
komme til - la oss forsøke å føre de fine prestasjonene fra vinterhalvåret over til sommersporten. - Dere som er aktive spillere må passe
treningsarbeidet, og dere kan være sikre på at
de respektive oppmenn skal gjøre sitt til at dere
får de kamper etc. som dere kan forlange.
Ferdighetsmerkene har vært litt av en suksess
for oss de siste årene - la oss ikke slappe av
på dette området. Det har en stor betydning for
deres klubb - og tenk hva det vil si for dere
selv å ha et slikt kvalitetsstempel på jakkeslaget.
Gutter - la oss i fellesskap dra lasset i sommersesongen - ikke bare til beste for oss selv
- la klubben æres av deres innsats - er det
ikke det vi alle vil?
Juniorformann.
SKIOLD-AVISA
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På nyttårs tur til Ørebro
Tiden er klokken 8 morgen og den aller nyeste
dagen på året - 1. nyttårsdag - 37 bandygutter, mer eller mindre søvndrukne, og 8 timers
busstur foran seg.
Som leder var det med en viss spenning jeg
så fram til Orebro-turen. Veldig morsomt å kunne komme dit for å se - men allikevel noe betenkt med ansvaret for så mange på langtur.
De gledelige forventningene ble innfridd, forresten ikke noe overraskende. Vi fikk se et anlegg som ikke undertegnede har sett maken til
når det gjelder sportsarenaer, og vi ble på alle
måter tatt godt i mot av våre svenske verter.
Betenkelighetene med å ha ansvaret for så mange var bortkastede bekymringer - guttene oppførte seg som de gentlemen de er - og jeg
kunne med stolthet høste mange lovord for deres
flotte opptreden.
Angående turen kan man vel si det var en noe
matt stemning de første milene, men dette tok
seg opp etter at de mest trøtte etter nyttårsfeiringen hadde lurt seg til en kort, men oppkvikkende dupp.
Håkon Becker var sjåfør på turen og dermed
var vi i de aller beste hender når det gjaldt ansvaret for kjøringen. Etter at vi hadde hatt en

rekke strø-gult-på-snøen-pause, hadde vi vår første virkelige mellomlanding i Karlstad, hvor det
ble inntatt en matbit og anledning til å strekke
seg
Men vi hadde flere mil igjen og ingen tid ble
kastet bort - milslukeren satt igang og ved 17tiden vai ·i framme i Orebro, hvor svenskene
var klare n. ~ sørge for oss på beste måte.
Bevares, vi uetalte for oss - men det var den
elskverdige og omsorgsfulle måten vi ble tatt
vare på, som gjorde oss så hjertevarme. Et koselig og pent spisested sto med maten klar til oss
når vi kom, og det var også her vi inntok våre
øvrige måltider. Et billig sted hvor vi kunne
overnatte var det sørget for i en militærforlegning, og selv om det ikke var silke vi lå i, så
var det godt og varmt, og ingen klaget over noe.
Hva mer kan forlanges?
2. nyttårsdag klokken 10.00 tok kampene til,
og det ble ingen seier for oss, men vi gjorde en
innsats som vi godt kunne være bekjente av.
Guttelag B tapte 6-2, guttelag A tapte 4-2 og
juniorlaget tapte 2-1.
Det var gode spillere svenskene kunne vise
fram, og uten at det skal være noen unnskyldninger for oss, så hadde vi med en del småguttespillere på guttelag B, hvor svenskene stilte rent
guttelag. På juniorlaget hadde vi riktignok forsterket med «Boysen» og Olav Strøm, men så
hadde vi til gjengjeld guttelagets målmann, og
en del guttespillere. Om «Boysen» sa svenskene:
·«Det er en mycket hård spillare den femmare».
Den gode Vidar spilte for øvrig en meget god
kamp.
Vel, slik var det, og for oss gjensto det å innta
en bedre middag før hjemreisen. - Forresten,
når vi er inne på de kulinariske nytelser - den
svenske frokosten og grøten var det mange som
ikke ble helt dus med, på den annen side ble vi
kjente som noen riktige melkekalver - hvilket
vistnok var noe fremmed for våre verter.
Alt var vellykket på denne turen, en snøstorm
natt til 2. nyttårsdag kunne ikke engang skape
noen dårlig tone - bare en viss spenning om vår
gode sjåfør kunne finne veien til byen, i den
fullstendig tilblåste veien, med meterhøye snøfonner.
Det var fri på 1. dags kvelden og noen valgte
kino, vi var også innbudt til en håndballturnering, og noen av oss foretrakk dette, en del valgte
å se litt på byen, men kl. 22.30 skulle alle være
på plass i bussen for hjemreise. Ingen skuffet det var reint nifst.
Jeg vet ikke om det var for å spare lederen,
men jeg har ennå ikke hørt et misfornøyd ord
om turen - og heller ikke jeg har annet enn gledelige minner fra vårt brebro-besøk.
Ivar Rosendal (leder).
Øyvind Nystøl ( 9) overrekker sin svenske kol lega
en stander med Skiold-vimpel.
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Som
sportsmann
kjenner De velværet

'

ved

personlig hygiene. • •
Etter turen er det deilig å kunne ta et bad eller en dusj i trivelige
omgivelser Vår forretning har nå et kjempeutvalg i baderomsutstyr
som vi anbefaler å ta en kikk på.

Badespeil, medisinskap, badevekter, badematter, ryer osv. - alt
i forskjellige farger og kvaliteter. Stikk innom forretningen en dag,
vi finner sikkert noe som passer for Dem.

Gå til Jagmannen - gå til

Konnerudgaten 3

- Drammen - Telefon 83 54 95

•
SKIOLD-AVISA
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EGIL ULSBØL
Finale-dommer
Igjen ble det en Skiold-dommer som fikk
det ærefulle verv å dømme en finale. Denne gang var det finalen i bandymesterskapet mel lom Sagene og Strømsgodset, darr
Egil Ulsbøl var kampleder. Egil har stått
på tur noe for lenge etter vår mening, men
bedre sent enn aldri. Hans kvalifikasjoner
har vært tilstede i flere år, noe hans ledelse
av finalekampen viste.

~:s:

-~
. =
em'

Stedet lar modeme trykksaker
A. HUSUM & CO.
Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.
Marienlystgt. 24.

Tlf. 83 22 43.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

Autorisert forhandler.
Konnerudgt. 23, Drammen. - Tlf. 83 84 90.
Drammen Travbane
Innehaver: Nils J. Berg
Byens raskeste servicestasjon
Rekvisita og bilgummi
Pølsekiosk

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

La det gå sport i det
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER

Nordahls Pølsekiosk
~~'It

Konnerudgaten

På torget i Drammen.
Anbefales al le Skiold-gutter

Hei gutter
Vi møtes i Globusgården.
Spesialforretningen med spesialfrisyren.

Svein Bjørge Ellingsen
Globusgården
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I INGENIØR GR~N
Drammen.

/

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. 835416
Konnerudgt. l O

Trygg trafikk

LIER SPAREBANK
Drammen.

skapes gjennom

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

'

\V

Drammen

Filialer:
Lierbyen, Lierskogen og Sylling.

Skiold-gutter !

PRINSESSE

Til god sport kreves godt utstyr.
Kjøp sportsutstyret i

~-~

STØA' S sportsforretning
Konnerudgaten.

~

Drammens Sparebank
Opprettet 1823.

Alt i klær for hele familien
Kjøp alt på et sted

Filial pi Åssiden.

:KHut
Hauges gate 4.

'

Øtieø""""" & eø.
Tlf. 83 84 22.

Drammens
Rørleggerforretning A.s
Aut. rørleggerforretn ing.
Konnerudgt. 3. Telefoner: 83 54 95 - 83 54 96.

Tordenskioldsgt. 40 - Telefon 83 72 97

Rørhandel en gros - en detail.

SPORT
KAFE GLOBUS

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

Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.
j Etabl. 1851.
Alt på ett sted.

Sentralbord 83 79 70.
SKIOLD-AVISA
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X~TELL ~TOHANSIB,
GAfiiLi~ KQNGE.VII 8 .B
DHAf"lMh'N

1

Th. Helgerud.

Tlf. 83 15 64.

Bilgummi. - Rekvisita.
Servicestasjon.

- og det er
milene
som teller!

C€§.iJ
Pensjonat.
Kafeteria
Trivsel
Hygge
God mat

- den selvfølgelige
dessert.
Telefon 83 25 56.

DRAMMEMS

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 -

NOBLØFF

Klubbaviser

Yremtiden

IERNVAREFORRETNINO A·S

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

leveres fra vårt
moderne trykkeri.

~

1Jelikat

m

-

Drammen

,

