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Skiolds formann, Tore 
Ruud, deler ut trofeene 
i Skiolds guttecup til vin 
neren M j Ø n d a l e n og 
finalisten Kongsberg. 
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Fremtidens Trykkeri 

Helligdagsfreden 
De fleste idrettsfolk har vel aldri reflektert noe 

over at vi her i landet har en lov til vern om hel 
ligdagsfreden. De rn av oss som en gang i blant 
har kommet denne loven i hu, har sikkert ikke 
tenkt at den kan ha noe å si på det vi arbeider 
med, men det har den likevel. 

For voksne fotballspillere vil ikke denne loven 
by på problemer av den grunn at de aldri spiller 
kamper før kl. 13 på søndager. 

I bandy derimot er det noe annerledes. Her 
blir blant annet en rekke kamper i Landsdels 
serien spilt på formiddagen, og slik er det jo for 
alle lag i junioravdelingene i klubbene rundt om 
i landet såvel i bandy som fotball. 

Noen vil kanskje si at dette er helt i orden, 
for man tar ikke entre av publikum, men vi er 
ikke helt sikre på at dette er nok til å gå uten 
om loven om helligdagsfreden. 

Vi skal ikke komme med noen påstander i den 
ne anledning, men bare gjengi de av lovens pa 
ragrafer som har betydning for oss idrettsfolk og 
dessuten minne om at det ved kongelig resolu 
sjon av 4. juni 1965 ble bestemt at loven skulle 
tre i kraft l. juli 1965. Red. 

§ l. 
For å verne om det gudstjenestelige liv og den 

allmenne fred på kirkens søn- og helligdager og 
for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være 
helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov. 

§ 2. 
Hel I igdagsfreden varer: 
l) Vanlige søndager, nyttårsdag, skjærtorsdag, 

annen påskedag, Kristi himmelfartsdag, annen 
pinsedag og annen juledag mellom kl. 06 og 13. 

§ 4. 
Med de unntak som går fram i § 5 og § 6 er 

det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å ar 
rangere eller holde: 
l) Offentlige forestillinger eller tilstelninger. 

En forestilling eller tilstelning regnes i denne lov 
for offentlig når den er tilgjengelig for alle, eller 
for en ubestemt krets av personer eller- for med 
lemmer med bekjente av en forening eller lignen 
de sammenslutning, uansett om det betales entre 
eller ikke og uansett hvor forestillingen eller til 
stelningen holdes. 

Som forestilling eller tilstelning regnes bl. a.: 
a. Forlystelser, herunder revy-, kabaret- og va 

rieteforestillinger, tivoli, sirkus og dansetilstel 
ninger. 

8-laget 
Vi har i løpet av denne sesongen hatt anled 

ning til å se Skiolds B-lag i aksjon på fotballba 
nen, men det kan ikke på noen måte sies å ha 
vært særlig positive prestasjoner vi har vært vit 
ne ti I. 

Det er ganske naturlig at resultatene blir så 
svake når man ved nærmere undersøkelse finner 
at laget har en rekke spillere som sikkert ikke 
har mer enn et par treningskvelder å se tilbake 
på i løpet av denne sesongen. Mener disse i fullt 
alvor at en spiller på B-laget ikke trenger tre 
ning? 

Ti I tross for dette er det mange gutter på tre 
ningene ,og flere av disse kunne med fordel bru 
kes på reservelaget. Hvorfor blir ikke dette gjort? 

Svaret får vi av A-lagets oppmann Tore Larsen 
som forteller at disse guttene heller vil trene med 
A-laget enn å spille på B-laget! 

En slik opplysning bekrefter vår mistanke om 
at det er noe galt et eller annet sted. Men hvor 
er feilen? 

Vi har inntrykk av at B-lagets oppmann Tore 
Lagesen før hver kamp gjør det han kan med det 
spillemateriell han har til rådighet og setter sam 
men laget etter beste evne. Derfor tviler vi på at 
han kan klandres for den ovenfor nevnte merke- 
1 ige situasjon. 

Vi er heller tilbøyelige til å tro at det er samt 
lige B-spillere som på grunn av sine dårlige re 
sultater fra begynnelsen av sesongen er skyld i at 
andre ikke vil forsøke å få en plass på laget. Om 
dette er riktig, så er det i aller høyeste grad en 
original måte å sikre sin egen deltagelse på! Men 
på den annen side er det også dårlig sportsånd 
av de som ikke vil spille på laget fordi det ikke 
er godt nok. Red. 

b. Markeder, utstillinger og oppvisninger. 
c. Ballett- og teaterforestillinger, konserter, 

sangerstevner og filmframvisninger. 
2) Basar, lotteri, lykkespill, ferdighetsspill el 

ler fiskekonkurranser som kommer inn under 
lotteri loven. 
3) Opptog eller oppmarsj som ikke står i sam 

menheng med gudstjeneste. 
4) Underholdning på offentlige bevertnings 

steder eller på andre offentlige steder. 
5) Sportskonkurranser og sportsstevner som 

er beregnet på å samle tilskuere eller er tillyst 
åpne for alminnelig deltagelse av publikum. 

§ 6. 
Sportskonkurranser og sportsstevner kan uten 

hinder av forbudet i § 4 holdes i tiden for hellig 
dagsfreden på dager som nevnt i § 2 nr. 1, der 
som dette er nødvendig fordi arrangementet er 
særlig tidskrevende eller når arrangementet ikke 
er beregnet på å samle tilskuere, og på første 
pinsedag etter kl. 13. 

Reglene i paragrafen her gjelder ikke motor 
race på bane, flygestevner, travløp, galoppløp, 
veddeløp og profesjonelle sportskonkurranser og 
sportsstevner. 
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FOTBALLTU R ;' 

TIL HOKKSUND 
I 1912 

Gutteklubben «Urd» (forløperen for Glassver 
ket Idrettsforening) skulle spille mot Hokksund 
Idrettsforening på banen bak sorenskrivergården. 

Da jeg søndag morgen skulle samle guttene, 
kom ikke Harald. Jeg gikk hjem til ham og fant 
ham liggende til sengs. Han hadde gått i søvne 
og sparket til ovnen, og resultatet ble tre knuste 
tær. Han lå og jamret seg og ventet på doktor. 
- Ja, Harald, sa jeg, - hva skal vi nå gjøre? 

Vi har jo bare 11 mann. 
- Du får spørre fetteren min, svarte Harald. 
- Han bor ved Rundtom og heter A.K. 
- Vel, sa jeg, - kan han spille fotball? 
- Jeg tror han er brukelig som forsvarsspil- 

ler, opplyste Harald. 
Jeg skvatt litt da jeg omsider fant A.K. Han 

var en lett plugg og veldig hjulbent, men han var 
villig til å bli med. 

På Hokksund stasjon ble vi møtt av Hokksund 
musikkorps og marsjerte til Folkets Hus for inn 
kvartering, og deretter var det banebefaring. Ba 
nen var i sannhet et trist syn. Det var en sand 
slette som skrånet kraftig nedover. Langs banen 
randt en elv, og til skjerm mot denne var det 
satt opp et piggtrådgjerde. 

Da kampen skulle begynne, ble det straks opp 
styr. Vi hadde med oss en vanlig juniorball, mens 
Hokksund kom fram med en gammel og altfor 
stor ball for oss. Dommerens salomoniske dom 
lød: - Vi spiller en omgang med hver ball. 

Dette ble godtatt av begge parter. Det ble en 
loddtrekning som resulterte i at vi skulle starte 
med vår ball. Det gikk bare noen minutter før 
vår back scoret på en lang ball som gikk inn helt 
oppe i vinkelen. Deretter fulgte to raske mål sliK 
at vi ledet 3-0 ved pause. Men så kom annen 
omgang med den digre ballen, og dertil hadde vi 
motbakke. Ballen var altfor tung, og backen A.K. 
som vi lånte, altfor sen. Men guttene hang på. 
Vår half T.T. var kommet bort i piggtråden og 
gråt så tårene trillet, men skallet og sparket med 
iturevne bukser. Vår keeper J.T. som begynte i 
sin vakre, hvite drakt, så nærmest ut som en le 
vende søleklatt. 

Det ble fem mål mot oss i annen omgang, og 
tapet 5-3 var da vårt første nederlag i den se 
songen. Men la meg legge til at vi revansjerte oss 
senere i Drammen. 

Dette var en av mine første s tore kamper 
utenbys. Charles Stahl. 

/ 

Samtale med bandyoppmannen 
Som kjent er det Kjell Westby som i år skal 

lede vårt A-lag i bandy. Kjell er ikke ukjent med 
denne sport da han, som alle vet, har vært en av 
klubbens beste og ivrigste bandyspiller i en år 
rekke. 

Allerede i begynnelsen av august fikk fjorårets 
spillere på A- og juniorlag beskjed om at man 
måtte forberede seg på en ny vintersesong. Hen 
vendelsen kom til hver enkelt i form av et brev 
med opplysninger om at man ville drive for 
håndstrening på Marienlyst to ganger i uken. 

Etter en av de første treningskveldene hadde 
vi en samtale med oppmannen. 
- Er du fornøyd med frammøtet, Kjell? 
- Ja, i grunnen så er jeg det. Vi er jo midt 

i fotballsesongen enda, og en god del av guttene 
følger treningen der. Jeg har med meg 8-10 spil 
lere hver kveld, så jeg kan ikke klage. 
- Hvordan legger du opp treningen? 
- Vi løper en del og har noe gymnastikk. 

Kveldene har gjerne vært avsluttet med litt fot 
ballsparking på Marienlyst. Jeg har ikke til hen- 
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sikt å drive guttene hardt enda. Meningen med 
å begynne bandytrening så tidlig er å få aktivi 
sert de spillere som ikke driver idrett i sommer 
sesongen. 
- Du har juniorspillere med i treningen og 

så. Skal man ta det som et tegn på at noen av 
dem vil bli å se på vårt A-lag i år? 
- Juniorlaget gjorde jo en ypperlig innsats i 

NM siste sesong. De skal som kjent spille den ut 
satte finalen mot Sagene i begynnelsen av denne 
sesongen og trenger derfor all mulig trening. Det 
er grunnen til at jeg også har tatt dem med. Men 
for å svare på ditt spørsmål, så har jeg merket 
meg to--tre av dem, og dersom de viser interesse 
i tiden framover, tror jeg nok vi kan få glede av 
dem på vårt A-lag. 
- Hovedseriens to avdelinger er alt sammen 

satt. Hva med dem? 
- Jeg tror vi bør være fornøyd. Strømsgodset 

blir nok det beste laget i vår avdeling, men an 
nenplassen har jeg god grunn til å tro at vi skal 
være i stand til å kjempe om. Det ville utvilsomt 

/ 
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JUNIORGRUPPAS RØST: 

Småguttelaget 
best i år! 

Hva med neste års 
juniorlag? 

Vi har «gjort» det godt i junioravdelingen i 
sommer, selv om vi ikke kunne nå toppen i noen 
av klassene - best har imidlertid småguttelaget 
vært, som sluttet likt med Drafn i poeng, men 
hadde noen få mål for lite. 

Det samme småguttelaget har da også vært en 
tur i Sande i sommer og hentet seg en pokal, det 
var ved baneåpningen derute. Og i Mjøndalen se 
nere i sommer kom det innbydelse til smågutte 
cup - og nok en pokal. Det er flinke gutter på 
det laget, og de har hatt en dyktig trener i sin 
oppmann Oddvar Danielsen i sommer. De spiller 
god fotball - overvåket av sjefen sjøl ( «Bas 
sen») på sidelinja, og det høres, hvis det ikke går 
for seg som det skal. 

For videre å gå i den rette rekkefølgen, har ju 
niorlaget hatt en svært enkel sesong, men så har 
laget også bestått av vesen ti ig guttespi Ile re, og 
de har lett for å bli for veike. Men de har havnet 
midt i tabellen i serien, de gjorde en flott innsats 
mot Ørebro, og de slo Rapid, Moss, i en privat 
kamp i år. 

Guttelaget kom ett poeng etter Åssiden i sin 
avdeling, men likt med Drafn, og har vist mange 

gode ting. Disse guttene blir juniorer neste år, de 
har spilt sammen siden de var lilleputter, og ikke 
noe lag er det vært snakket mer om. Likesom 
hele klubben har bare ventet på at gutta skulle 
vokse opp - og så skulle det skje, endelig skulle 
man få et lag. Undertegnede har fulgt gutta opp 
over årene - og nå er han veldig spent på hva 
som blir gjort. 

Er det noen som skal gjøre arbeidet videre? 
Det er riktig at vi neste år får et juniorlag som 
vi ikke har hatt på mange år - hva vil skje - 
er det noen som tror at noen kommer til å ta 
seg av dem. Det skal bli interessant å se. 

Lilleputtene våre har hatt en fin sesong under 
ledelse og trening av Helge Bjørnes. Her bor det 
mange lovende fotballspillere, så angående re 
krutteringen kan Skiold se fremtiden lyst i møte. 

Når dette leses har begge småguttelagene og 
begge lilleputtlagene vært i Sandefjord og spilt 
mot Sandefjord Ballklubb. Kampene skal gå i 
Bugårdsparken, og etterpå skal guttene bli ser 
vert middag i Jotunhallen. Begeistringen er stor 
foran turen, og det at de skulle få servert mid 
dag, likesom de voksne gutta, er uhyre populært. 

Ellers er gutta+ sving med å ta ferdighetsmer 
ker, og også i år ser det ut til at vi skal få en 
god sesong i så måte. 

En svakhet som stadig går igjen er drakter - 
og det kan bli oss et problem, hvis nå ikke alle 
etter sesongen, leverer de drakter de har fått ut 
delt tilbake til sin oppmann. Det går ikke som 
det har vært, med en drakt her og en der. Hvis 
det er noen som leser dette og har sluttet å spille 
fotball, og enda til har dårlig samvittighet for 
den drakta som ligger i skuffen eller på loftet - 
vel gutter, lett samvittigheten og lever inn drakta. 

ir. 

' 

vært verre i den andre avdelingen hvor man blant 
andre finner både Drafn, Sagene, Stabæk og 
Skeid. 
- Blir laget vårt det samme som i fjor, eller 

er det noen av de «gamle» guttene som gir seg? 
- Laget blir nok noe endret, men jeg har ikke 

hørt om noen som skal slutte å spille. 
- Det har i de siste sesongene vært vanlig å 

samle spillerne på Skiold-hytta et par dager når 
isen er kommet på Stegla. Vil dette bli aktuelt 
i år? 
- Det kommer an på om guttene har anled 

ning til det. En slik samling må legges på en lør 
dag og søndag, men dersom bare et fåtall av gut 
tene kan være med, har det ingen hensikt. Vi skal 
i alle fall gjøre det vi kan for å komme på hytta. 
Det er jo førsteklasses treningsmuligheter for oss 
der oppe. 

For en tid siden skrev vi i Skiold-avisa om 
bandy og ishockey. Det var ikke særlig opitimis 
tiske tanker vi der ga uttrykk for med hensyn til 
bandysportens framtid her i landet. Vi spurte 
den nåværende oppmann om han var enig i dette. 
- Så absolutt ikke! Det er ikke merkbar til 

bakeqanq i antall klubber. Tilskuerantallet er jo 
noe variabelt. Vårt lag har ikke hatt noe stort 

' 

publikum i de siste årene, men det må være vår 
egen skyld. Jo bedre vi spiller, desto flere folk 
vil se på. Strømsgodset, for eksempel, er popu 
lære blant bandyinteresserte og tjener en god del 
penger i hver kamp. Det er dessuten ganske klart 
at jeg ikke ville blitt leder for vårt A-lag uten å 
ha tiltro til norsk bandy. 
- Et personlig spørsmål til slutt, Kjell. Har 

du selv tenkt å slutte som aktiv når du er blitt 
oppmann? 
- La oss si det slik at jeg ikke kan spille selv 

dersom det viser seg at andre er bedre. Vi har 
jo som før nevnt aktuelle unggutter fra fjorårets 
juniorlag. Men på den annen side har jeg slett 
ikke lyst til å gi meg, og jeg skal trene for å for- 
søke å få en plass på laget. Red. 

Kampstatistikk i bandy: 
Tore Jahnsen . . . . 227 Per Smerkerud 55 
Kjell Westby . . . . 212 Rolf Hæhre . . . . . 52 
Thor Pedersen . . . 199 Ingar B. Johansen 42 
Tore Larsen . . . . 198 Jan Hansen . . . . . 42 
Ulf Jacobsen . . . . 185 Per Ohrberg . . . . 28 
Kjell Johansen . . 175 Per Lund Nielsen . 27 
Arve Fjeld . . . . . . 75 Tor R. Kristiansen 19 
Rune R. Johansen 69 Runar Larsen . . . 17 
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Ørebro-juniorer på Drammensbesøk 
Orebro Sportklub besøkte oss fredag 16. til og 

med søndag 18. septbr., og overnattet på hytta. 
Fredagskvelden på hytta sto det mat ferdig til 
svenskene da de ankom, idet Dagfinn Hansen og 
hans mor, assistert av Oddvar «Bassen» Daniel 
sen hadde stått for forberedelsene. Pølser, rund 
stykker og stappe er mat selv for en kresen, og 
fat ble behøring ryddet. 

Våre svenske gjester synes vi hadde et meget 
flott sted på Konnerud og kalte det noe slikt som 
«jetteflott», og det skal være utlagt til kjempe 
fint - og det kan vi være enige med dem i - 
Skiold-hytta er alle tiders. 

Lørdag morgen benyttet de til trening ute på 
sletta, og fikk ristet ned en alle tiders frokost, 
som var stelt i stand til dem. Så var det å se seg 
litt om, og i første rekke var det tur til Spiralen. 
De ble mektig imponert over dette «byggverket», 
og likte seg svært godt oppe på toppen. 

Lørdag ettermiddag skulle så vårt møte på 
fotballbanen skje, på Gulskogen stadion, da Ma 
rienlyst var opptatt denne dagen. Det som videre 
var meningen med svenskenes besøk var at de 
hadde innlagt landskampbesøk på Ullevål i sitt 
program. 

En del av svenskene var borimot dobbelt så 
store som våre fotballspillere - det fikk vi se 
når lagene kom på banen, og det er vel ikke noe 
å legge skjul på at vi ventet et dundrende neder 
lag. Undertegnede måtte opptre som dommer i 
kampen, da den forespurte dommer ganske en 
kelt unnlot å møte. Spør om forundringen ble 
stor etterthvert som klokka gikk, og fremdeles 
ingen svensk scoring - og til overmål spilte våre 
gutter fotba Il så det var en fryd. De svenske 
lederne syntes vi hadde et meget godt juniorlag, 
og hadde slett ikke ventet så stor motstand. Før 
ste omgang endte målløs - og vi var fornøyde 
til overmål. Fullt så godt gikk det ikke i annen 
omgang, som slett ikke var gammel da den første 
scoringen kom. Så fulgte neste, straffe var den 
tredje, en liten feilberegning av vår gode mål 
mann Svein Larsen ble den fjerde - og den 
femte var det ingenting å gjøre ved. Det var ingen 
som sa noe til at svenskene vant, de kunne sin 
fotball-ABC, men vi spilte med vi også. 

Det var selvfølgelig overrekkelser av gaver og 
blomster, og vi mottok et banner av svenskene - 
som henger meget høyt i Orebro Sportklub, mens 
de fikk et større Spiraltroll av oss, og klubb 
merket med krans. 

· Den som fremhevet seg på vårt lag foruten 
målmannen Svein Larsen, var i første rekke Egil 
Halvorsen, som vi hadde «lånt» fra A-laget. 

Lørdagskvelden «gjorde» svenskene byen, og 
søndag morgen dro de til Ullevål, hvor de først 
fikk seg en forskrekkelse ved at Norge ledet 2-0 
i første omgang - men så gikk det «normalt» 
i annen. 

Vi har mottatt brev fra den svenske lederen, 
Bengt Clevenhag, som takker for det hyggelige 
arrangementet ved deres Drammens-besøk. 

Det kan ofte virke kjedelig å se de samme an 
sikter igjen i Skiold-avisa, men denne gang gjor 
de tilfellet det slik at dommeren ikke møtte til 
kampen, så den jobben måtte undertegnede ta 
seg av. Og kaptein for juniorlaget er Øyvind Ro 
sendal, som her er fremme og hilser på den sven 
ske lagkaptein - derfor dette familiemøte, som 
beklageligvis har oppstått på grunn av tilfeldig 
heter. 

ir. 

Skiold-sl i ps 
Klubbens styre har gjennom en forret 

ning i Drammen klart å skaffe til veie slips 
med Skioldmerket på. Det er en engelsk 
produsert vare, mørk blå av farge med to 
hvite skråstriper og rødt klubbmerke. 
Medlemmene har altså anledning til å kjø 

pe dette. Prisen på 20,00 kr. er ikke direkte 
lav, men slipset må jo være hyggelig å bære 
for en klubbpatriot. En del slips er allerede 
solgt, så det skulle være anledning til å se 
dem i bruk. Ved å henvende seg til et av 
klubbens styremedlemmer skulle det ikke 
være vanskelig å komme i besittelse av et 
eksemplar. 
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Ny suksess for Skiolds guttecup 

' 

Vår klubb arrangerte i fjor med stort hell en 
cup for distriktets guttelag. Denne turnering ble 
gjentatt i år lørdag 20. og søndag 21. august. 
Tiltaket fikk en overveldende deltagelse, og av 
hensyn til reisetid og -omkostninger satte man 
opp de lag som hører hjemme lengst fra Dram 
men i 2. runde søndag sammen med turnerin 
gens beste lag fra i fjor. For å gjøre det mest 
mulig rettferdig ble alle kampene trukket. 

Lederne i vår junioravdeling hadde her påtatt 
seg et omfattende og vanskelig arbeid. Det var i 
alt 24 lag som skulle forsøke å kjempe seg fram 
til finalen. Vi skal ikke her komme inn på de for 
skjellige kamper, men nevner at cupen startet 
med 8 kamper lørdag og fortsatte med 15 kam 
per søndag. For oss så det ut ti I at spillerne satte 
pris på en slik turnering. Dette ga seg uttrykk i 
meget stor innsatsvilje og iver, og kampene ga 
god underholdning for det fremmøtte publikum. 
Man fikk ofte se meget fint fotballspill av de un 
ge aktørene, og på alle lag kunne man legge mer 
ke til bestemte spillere som utmerket seg med 
fin teknikk og godt blikk for spillet. La oss ut 
trykke håp om at disse spillerne vil bli tatt godt 
vare på av sine respektive ledere, slik at de i 
årene framover kan bli til glede og nytte for klub 
bene og kretsene. 

Etter mange spennende kamper ble det Mjøn 
dalen og Kongsberg som skulle møtes i finalen, 
og den endte med seier til førstnevnte. Dermed 
kunne lagets kaptein motta seierstrofeet, Knut 
Ødegaards premie, av Skiolds formann Tore 
Ruud, og dessuten fikk hver spiller på vinnerla 
get et minne om turneringen, gitt av Strømsø 
Sveiseverksted. Den andre finalisten ble overrakt 
Representantskapets premie for den utmerkede 
innsatsen Kongsberg hadde gjort ved å yte Mjøn 
dalen hard motstand i den siste og avgjørende 
kampen. 

Skiolds junioravdeling har all ære av dette ut 
merkede arrangementet som ble gjennomført 
uten noe som helst avvikelse for det oppsatte 
programmet. I den tiden vi oppholdt oss på Ma 
rienlyst mens turneringen varte, var det ikke an 
net enn lovord å høre hverken fra publikum, 
spillere eller ledere. 

Denne gutte-cupen vil bli arrangert hver se 
song, og det er vårt ønske at de klubber som alle 
rede har deltatt, vil være å finne på kamppro 
grammet også i fremtidige turneringer. 

Også i år ble cupen først og fremst en seier 
på det administrative plan, og dette er et godt 
bevis på at Skiolds yngre avdeling er i trygge 
hender. Klubben er disse personer stor takk skyl 
dig. Dessuten må vi ikke glemme å takke de av 
klubbens medlemmer som på forskjellige måter 
var til hjelp for disse ildsjeler i de to dagene. 

Men det er også andre vi vil rette oppmerk 
somheten på. For det første er det de seks dom 
merne som på en utmerket måte var med på å 
gjøre cupen vellykket. Uten støtte fra følgende 

myndige kampledere hadde arrangementet vært 
vanskelig å gjennomføre: Thor Odd Hansen, Kåre 
Ø. Hansen, Kåre Nilsen, Per Thoen, Johnny Nilsen 
og Per Ourdahl. 

For det andre må vi også rette en hjertelig 
takk til de som skaffet oss det meget representa 
tive premiebord. Gjenstandene var alle gavepre 
mier. Firma Knut Ødegaard ga oss trofeet til det 
seirende lag. - Strømsø Sveiseverksted ga oss 
skjeene til hver spiller på vinnerlaget. - Skiold's 
representantskap sto som giver av den premie det 
tapende finalelaget ble overrakt. 

Til sist vil vi vise til et lite brev fra et av våre 
medlemmer. Det retter oppmerksomheten på ju 
nioravdelingens vellykkede arrangement og har 
et par forslag å stille. Vi skal ikke på det nåvæ 
rende tidspunkt gå nærmere inn på denne hen 
vendelse, men bare gjøre leserne kjent med inn 
holdet. - Det står: 

Apropos gutte-cupen ! 
Var det en tanke å arrangere gutte-cupen på 

Drammensdagene, og da med deltagelse fra andre 
kanter av landet? De beste Oslo-klubbene ville 
sikkert gjerne komme. 36 lag klarer sikkert vår 
dyktige junioravdeling å ta imot, og premierin 
gen burde større Drammensfirmaer være interes 
sert i, skulle vi tro. 

En tanke for de som steller med cupen! 
Red. 

HYTTA 

Planer for området 
ved Skioldhytta 

' 

Skioldhytta ble ferdigbygget i 1935 og har si 
den vært til meget stor glede for klubbens med 
lemmer. Det har i denne tiden ikke blitt foretatt 
endringer av betydning hverken med hytta, bad 
stua, hoppbakken eller området for øvrig. Vi ser 
her bort fra vanlig vedlikeholdsarbeid. Dette 
kommer ikke av mangel på muligheter ved eien 
dommen og heller ikke av dårlig interesse blant 
klubbens medlemmer. I likhet med andre relativt 
små idrettsforeninger har også Skiold alltid hatt 
økonomiske problemer, og dermed har enhver 
utbygging på Konnerud blitt hindret på grunn av 
pengemangel. Til tross for dette har man ofte i 
den senere tid snakket en del om hvilke mulig 
heter vi har til å gjøre eiendommen ved Stegla 
enda bedre for våre medlemmer, og vi vil her 
gjerne få gi plass for en del av de ideer som er 
kommet fram. 
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- - - - også på Drammensdagen 

Det later til at enkelte i Skiold aldri er «opprådd» for jobber - ihvertfall er de samme ansiktene å 
se gang på gang. Her er det tre av våre styremedlemmer som har tatt seg «ekstrajobb» Drammensda 
gen, Tore Larsen, Gunnar Fossum og Tov Støa - ikke fordi de synes det er så fryktelig morsomt 
men i Skiold er det ingen til å gjøre det. Enkelte ganger kan det faktisk se ut som om klubben be 
står av et dusin mennesker, men det er bare i de tilfeller når et eller annet skal gjøres. 

Mange mener at selve hytta i sin nåværende 
form blir for liten og vil at den skal bygges ut 
i vinkel i den enden hvor peisestua er. Dermed 
vil det bli større plass slik at man på de store ut 
fartsdager kan ta imot flere gjester. Dessuten ville 
det også gi muligheter til å bygge to eller tre 
små soverom slik at det blir flere sengeplasser. 
Hemsen er jo ikke alltid den ideelle soveplass 
for voksne og eldre ektepar, selv om det ikke 
akkurat er plassmangel der. 

Den nåværende hytteformann, Dagfinn Hansen, 
ga for en tid siden uttrykk for at man kunne ha 
nytte av et hobby- eller fritidsrom for de yngre 
medlemmene som nesten hver helg overnatter på 
Skioldhytta. Dette er en tanke vi gir vår fulle 
støtte til, og en slik utbygging skulle være mulig 
å gjennomføre. Slik man nå har det, bruker rnan 
ikke mer enn en tredjedel av den mulige kjeller 
plass, så man kunne med fordel lage et slikt rom 
for de yngre under peisestua, og det kan bli like 
stort som denne. 

Klubbens formann mener man ikke skal byg- 
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ge hytta større, men hel ler forsøke å skaffe et par 
små hytter med plass til fire eller seks soveplas 
ser i hver, og på den måten lage gode overnat 
tingsmuligheter for medlemmer med familie. Det 
te skulle vi ha nok av grunnareal til å kunne 
gjennomføre. 

Charles Stahl, en av de som var med på å byg 
ge hytta, er også av den mening at Skioldhytta 
ikke bør utvides. Men han har en annen god ide 
som går ut på å bygge ut badstua og skaffe små 
soverom der. Dette skulle det være muligheter 
for å realisere uten alt for store utgifter. 

Når man blant medlemmene snakker om hva 
som kan gjøres med Skioldhytta og området om 
kring ,er det mange som hevder at man først og 
fremst må anlegge en skikkelig fotballplass der. 
Det er nok også en del sannhet i dette. Det areal 
man nå har anledning til å benytte, blir nemlig 
for lite når 15-20 spillere skal trene. Dersom 
man klarte å jevne ut plassen fra hytta til hopp 
bakken, ble dette en ypperlig plass for våre ak- 
tive spillere i alle aldre. Red. 

/ 



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, bad.ematter, ryer osv. - alt 

i forskjellige farger og kvaliteter. Stikk innom forretningen en dag, 

vi finner sikkert noe som passer for Dem. 

Gå til fagmannen - gå til 

Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95 
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Tuna Tekstil 
TRIKOTASJEFABRIKK 

Stjerneveien 15 
Telefon 82 13 80 

Alt i sportstrikotasje, fotballtrøyer, turn 
drakter, brytedrakter, langrennsdresser og 

treningsdresser i crepe og bomull. 

Stedet lar modeme trykksaker 

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

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. 

Drammen Turistbil A.s 
Benytt busser fra 16 seter og oppover 

Telefon 83 44 64 

Drammen Travbane 
Innehaver: Nils J. Berg 

Byens raskeste servicestasjon 
Rekvisita og bilgummi 

Pølsekiosk 

La det gå sport i det 
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

I INGENIØR GR~N 
Drammen. 

VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

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

Nordahls Pølsekiosk 
Konnerudgaten 

Anbefales alle Skiold-gutter 

Hei gutter 
Vi møtes i Globusgården. 

Spesialforretningen med spesialfrisyren. 

Svein Bjørge Ellingsen 
Globusgården 



Central Hotell, Drammen 
Sentralbord 83 15 90. 

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

«Bo sentralt i centrum». 

Trygg trafikk 
skapes gjennom 

H. ØLSTAD 
Sjåførskole. 

Konnerudqt. 31. Tlf. 83 50 42. 

\Jf 
PRINSESSE 
,.%,dt-~ 

~ 

Drammens Sparebank 
Opprettet 1823. 

Filial pil Åssiden. 

Drammens 
Rørleggerforretning A.s 

Aut. rørleggerforretning. 

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

Rørhandel en gros - en detail. 

KAFE GLOBUS 
Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

Reidar Danielsen 
TOBAKK - FRUKT - SJOKOLADE 

Tlf. 835416 
Konnerudgt. 10 Drammen 

LI ER SPAREBANK 
Drammen. 

Filialer: 
Lierbyen, Lierskogen og Sylling. 

Skiold-gutter ! 
Til god sport kreves godt utstyr. 

Kjøp sportsutstyret i 

STØA' S sportsforretning 
Konnerudgaten. 

l , .. ·.··············:;:,::;1:~l§m:;;;.;·m :;Jliømftm; ··· 
Alt i klær for hele familien 

Kjøp alt på ett sted 

~HUt Øt:legaarå & @!o. 
Hauges gate 4. Tif. 83 84 22. 

Tordenskioldsgt. 40 · Telefon 83 72 97 

SPORT 
og uteliv krever spesielt utstyr. 

I vår sportsavdeling får De alt i sportsutstyr 
til alle i familien. 

Etabl. 1851. ~l,Æ(!#_ L _ 1'P!_ 
Alt på ett sted. t::J/(;:!!f°~ 

Sentralbord 83 79 70. 



~ 

~ 

&nt,i.at 9Jen"in"1a",jø.n 
Th. Helgerud. Tlf. 83 15 64. 

Bilgummi. - Rekvisita. 
Servicestasjon. 

- og det er 
målene 
som teller! 

[!fi!f.] 

DOMUS 
med k!cer - ror enhve 

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

Alltid gode mat 
varer i største 
utvalg. - Byens 
største utvalg i 
diabetikervarer. 

Pensjonat 
Kafeteria 
Trivsel 
Hygge 
God mat 

LTZ. NIELSEN & SØNN. 
Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Programmer - Billetter 
Loddsedler 

- og ikke å forglemme - 

Klubbaviser Yremtiden 
leveres fra vårt 
moderne trykkeri. 

7Jelikat 

- den selvfølgelige 
dessert. 

Telefon 83 25 56. 

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

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer, kjøkkenutstyr, 
sportsartikler. 

NORLØFF 
.Jl!IINVAIU!f'ORRl!TNING A•S 

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

Drammen 

I' 


