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Skiolds juniorlag som ble norgesmestere er fra venstre i første rekke: Helge Biernes, Tor Reidat Kristiansen, Øyvi~d Rosendal, Per Ohrberg, Arild Berg, Bjørn Gundhus. Bak: Bjarne Borgersen (oppmann), Sverre Erling Nilsen.
Runar Larsen, Per Lund Nilsen, Tom Erik Nilsen, Arne Ruud, Runar Evensen, Terje Andersen, Ståle Eknes og
Jan Olav Lauritzen.

Alt i SPORT
for sommer og vinter

i

CARL G. KNUDSEN A.S
Telefon 83 75 93.

Engene 18.

Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning.

a

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

Strømsø Sveiseseverksted
og Gjerdefabrikk
Flettverksgjerder i alle størrelser. - Sveiseog platearbeid. - Mek. verksted.
Verksted: Kontor: Langes gt. 14. Tlf. 83 43 45
Fabrikk og lager: Daler på Gulskogen.
Tlf. 84 89 38.

LIE HØVLERI A.S
Tlf. 83 73 95. - Gulskogen.

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
Egen tapet- og plastavdeling
Egen parfymeavdeling.

Haraldsens Farvehandel A.s
Tollbugt. 102. - Tlf. 83 10 57. - 83 76 37 •.

Drammen og Opland Travselskap
Velkommen til årets travsesong
på Drammen Travbane
Åpningsløp med The Royal Cup 15. april

(
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Alt i reproduksjoner.

Christensengården.

Telefon 83 80 80.

Telefon 83 64 88.

Gullsmed

Th. Thorkildsen
Schultz gt. 32 - Drammen.
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Forretningsfører: Dagfinn Hansen.
Fremtidens Trykkeri

I nterkretskamper i /otball

l'
'i

Etter det vi har forstått er ikke Drammen og
Omegn Fotballkrets fri for økonomiske problemer. Man har sikkert mange positive planer, som
på grunn av pengemangel, ennå ikke kan settes
ut i livet. Dermed skulle det være sagt at vi ikke
tviler på den gode vilje hos våre tillitsmenn. Det
eneste hinder man støter på er det faktum at
planene deres vil koste penger for å kunne reellseres.
Hvordan er det så mulig å gjøre kretsen økonomisk sterkere?
Mange mener kanskje å ha funnet svaret når
de peker på at Strømsgodset I.F. og Mjøndalen
I.F. har spilt seg opp i henholdsvis 1. og 2. divisjon, og derved kommer til å skaffe store summer til kretsen ved hver hjemmekamp.
Dette tror ikke vi er helt riktig.
Det vil selvsagt bli en viss økning av inntektene, men den blir så lite merkbar at den på ingen måte vil være i stand til å endre kretsens
regnskap vesentlig.
Dette er selvsagt beklagelig, men Fotballforbundet er den instans som kan forandre på de
bestemmelser man her har å rette seg etter.
Derfor må Drammen og Omegn Fotballkrets
finne andre hjelpemidler i sine bestrebelser etter
å bedre sine inntekter.
Hva kan man så gjøre?
Enkelte vil kanskje mene at loddsalg er en
brukbar løsning, men, ærlig talt, la kretsen være
spart for slike uoriginale og lite populære tiltak.
Man må i det lengste forsøke å finne andre fremgangsmåter.
Vi mener kretsen har det rette hjelpemiddel i
sin egen midte, nemlig kretslaget for våre seniorspillere!
Dette laget har alltid vært et fargerikt og velsett team som til fulle har bevist at de kan spille
fotball. Laget burde være i stand til å skaffe kretsen gode inntekter ved sine kamper, men da må
ledelsen arbeide med å finne velegnede motstandere. Slik man inntil nå har arbeidet, har dessverre overskuddet av kretskampene vært minimalt. - Man må satse på bedre motstandere.
Alle fotballtilhengere i vårt distrikt husker
med glede den gangen vårt kretslag rundspilte
det norske landslaget på Marienlyst. Det var en
virkelig publikumssuksess som gjorde «våre»
gutter kjente og populære. Årsaken til at tilskuerantallet ble stort under denne kampen var
at kretslagets motstander var god og kjent av

alle. Vellykkede arrangement av tilsvarende art
er det vi mener fotballkretsen kan satse på for å
gjøre sin økonomiske stilling tryggere.
Årlig avtale med landslaget er det kanskje
ikke lett å få i stand, men man har da andre
gode lag som det kan være forsøket verd å kontakte. La oss her komme med enkelte forslag til
gode motstandere som vi tror vil samle stort
publikum på Marienlyst.
Kretsen kunne sette seg i forbindelse med
kjente klubblag fra vår 1. divisjon. Vi tror drammenserne gjerne ville se en styrkeprøve mellom
kretslaget og en av aristokratene i norsk fotball,
for eksempel Lyn, Fredrikstad eller Skeid.
Kretslaget er et sammensatt lag, og da er det
også hyggelig å spille mot andre lag av samme
art. Derfor kunne man forsøke å kjempe mot
bylag. fra Oslo, Bergen eller Trondheim. Slike
lag vil bestå av kjente fotballspillere, og disse
trekker tilskuere.
Det er ikke usannsynlig at svenske og danske
klubb- eller bylag også vil være interesserte i å
prøve krefter mot et så godt lag som Drammen
og Omegn Fotballkrets kan sette sammen. Det
koster i alle fall ikke mye å sende et brev med
innbydelse om dette. En slik henvendelse ka n
gjøre sitt til å skaffe penger i kassa.
Kamper mot motstandere som ovenfor nevnt,
er vanskelig å få i stand på grunn av at spillerne er for opptatte med obligatoriske klubbkamper, påstår mange.
Hvem har nevnt at en slik kamp absolutt må
spilles i den mest hektiske perioden av en fotballsesong?
Flomlyset på Marienlyst har vært så lite benyttet i mørke høstkvelder at folk nesten har
glemt at vi har det! Vi går imidlertid ut fra at
det er anskaffet for å brukes, og det burde gi
kretslaget muligheter til å spille mot gode motstandere som på denne tiden ikke er så opptatte
med andre kamper. På denne tiden burde det også være muligheter til å spille mot lag som har
blitt slått ut av cupen.
Kamper i flomlys har også den fordel at de
kan henlegges til hverdager hvor folk har anledning til å gå ut om kvelden. Dermed burde forholdene ligge godt til rette for å skaffe kretsen
gode overskudd i slike kamper.
Dette forslag til en bedret økonomi håper vi
kan skape meningsutveksling blant fotballkretsens tillitsmenn og andre idrettsinteresserte. De
vil kanskje finne andre gode ideer som kan løse
problemene deres, og Skiold-avisa ønsker Drammen og Omegn Fotballkrets lykke til i sitt arbeid
med å skape en sportslig og økonomisk god sesong i 1967.
Red.

Redaksjonskomiteen
ønsker Skiold-avisas lesere og annonsører
GOD PÅSKE
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,,Skyt fra midten, gutter - keeper'n er dålig!"
Denne historien er fra 1947. Det året hadde
vår gode Rolf Bolstad gitt seg som A-keeper, og
jeg hadde overtatt jobben etter ham. Året før
hadde jeg på slutten av sesongen hatt noen «suverene» kamper, alle var fornøyd med meg, til
og med avisene hadde tatt fram de beste superlativer; ja Fremtiden skrev allerede om landslagsplass. Men nå skal dere høre hvordan det
gikk:
- Innover mot Oslo. Vi skulle møte Lyn i den
første kampen, på Ullevål. Det var full rutebil
og god stemning. De var der alle sammen, Gade'n
med vitsene sine, og n'vesle Asle var med, og
n'King - disse lo godt av Gade'n. Han Ka'(, oppmann, holdt på å prate taktikk med Lages og
Børjers mens Kåre Abrahamsen og Kåre Jahnsen hørte andektig på. Raaen var der, Egil Ulsbøl,
Rolf Løken og n'Arthur Strand var der også.
Vi hadde mange som bare var med for «å værra med», først og fremst «pappa» Jansen og
n'Johnny Ulleberg for ikke å glemme n'Per Wøllo. - Solen strålte fra en skyfri himmel, og jeg
hopper nå fram til det øyeblikket dommeren blåser i fløyta og kampen skal ta til.
Han Per Wøllo hadde akkurat varmet meg litt
opp, og skuddene satt som klistret i hanskene.
Jeg bestemte meg kort og godt: Her skal det
ikke bli mange mål.
Kampen begynte med at Lyn-laget ble drevet
over på defensiven, ·og jeg tenkte atter: «Her
skal det ikke bli mye å gjøre». Det var bare en
som de kalte Marlow Bråthen som var igjen på
vår banehalvdel.
Det var som sagt strålende solskinn, og jeg sto
faktisk og sola meg ved goalstanga da denne
Marlow fikk ballen og kom oppover alene. Han
rundet Børjers på høyre side, lurte seg forbi
n'Kalle og skjøt fra 20 meter. «Bagateller», tenkte jeg fort, men akk hva hendte? Da jeg skulle ta
ballen, så satt'n i nettet bak meg. Det var som
om jeg skulle ta'n, men så var'n ikke der. 1-0
til Lyn. Det sto noen Lyn-patrioter bak min goal
og jeg hørte dem mumle noe om «målmannstabbe». Jeg orket ikke se den veien, rettet på hanskene, ekte «hjorteskinns», som jeg hadde betalt
i dyre dommer, sparket litt med skøytene, og
tenkte: «Her skal det settes bom for flere mål
i dag!»
Gudskjelov, Løken scoret, 1-1. Nå bestemte
jeg meg: «Vi s k a I vinne». Jeg tar noen gymnastiske øvelser og prøver stålet utover banen
litt. Da får Marlow atter ballen og denne gang
skyter han fra 40 meter, langskudd. Jeg skal til
å ta ballen, men det samme hender igjen: Den
sitter i «nota» bak meg så nettingen klirrer. Det
var da som «fanden»! Nå begynner'n Ka'( å se
rart på meg. Han spør om jeg er dårlig, for jeg
ser nokså bleik ut. Nei, jeg er da ikke det, men
jeg skjønner ingen ting. Han Børjers hånflirer
ute fra 16-meter'n, men sier heldigvis ikke noe.
Jeg ser Ulleberg'n har peiling på buret fra sin
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«faste plass» ved sidelinjen. Det begynner å bli
litt for mye fleip fra de unge Lyn-patrioter bak
buret, og jeg ber Ulleberg'n om å få jaget disse
vekk. Jeg hører ennå kjeften på de verste: «Å er'e
for slags målmann dere har med dere? Er'n en
trestokk?» Vel, vel, der er ballen igjen. Skudd,
jeg redder til corner. Alle mann inn i buret. Asle
flyr ut, blir drilla som vanlig, skudd fra Martin
Olsen. Utafor - gudskjelov. Like etter scorer
Løken igjen, 2-2.
Det blir omgang, og alle kommer med gode
råd til meg. Dette er jo bare en treningskamp,
og humøret, det er på topp. Gade'n ler som vanlig av sine egne vitser, og «King» sitter der og
hoster. Han spytter og harker, og hoster igjen.
Jeg orker ikke lenger å sitte og se på'n og får
med meg Per Wøllo ut på isen igjen. Varmer
opp og ballen sitter som støpt i klypa. Jeg skjønner ingen ting, det er da ikke noe gæli med meg.
Vel, kampen er i gang igjen, og det er vel ikke
gått mer enn fire minutter av annen omgang da
denne kampen skulle gå over i historien og for
meg hende så tragisk: Han derre Marlow på Lynlaget skyter et langskudd igjen, fra midten, og
ballen spretter akkurat foran meg, mellom beina
mine og - inn i «nota» igjen. 3-2 til Lyn. Jeg
er på gråten. Det er akkurat som det er helt utgjort i dag. Ingen ting vil lykkes. Til og med
Ulleberg'n rister på hodet og forsvinner ut av
banen. Han Marlow begynner nå å hisse opp sine lagkamerater og skriker så hele Ullevål hører
det: «Skyt fra midten, gutter, skyt fra midten,
keeper'n er dårlig!»
Det er nettopp dette Lyn-guttene nå gjør. Martin Olsen skyter også et langskudd, på samme
måten - mål igjen. Jeg har klump i halsen som
ikke går vekk. Å, jeg kaldsvetter. Jeg tenker tilbade på treninga; hele sommer'n hadde jeg
drømt og prata bandy, og nå var det hele ramlet
sammen - som et korthus - i løpet av en eneste kamp. Heldigvis for Skiold endte kampen 4-4
etter to nye scoringer av Løken, så vi tapte da
ihvertfall ikke.
På treningen tirsdag etter denne minneverdige
kampen, meddelte jeg Karl Karlsen, oppmannen,
at Egil Ulsbøl måtte overta buret etter meg. Seriekampene begynte søndagen etter, og jeg ville
ikke ta noen unødig risk. Egil var god det året,
og jeg ble kretsmester i kl. B.
Året etter, og i mange år framover, var jeg
på A-laget igjen. Litt dårlig somme tider, men
jeg hadde også kamper som var helt suverene.
Den kampen jeg husker aller best, var mot Mode på Marienlyst. Vi var nederlagsdømt av alle
aviser, men vi avgjorde kampen til vår fordel etter en typisk forsvarskamp hvor han Ka'(, Lages,
Børjers, Asle og jeg spilte over evne. Etter den
kampen ble jeg båret på «gullstol» ut av banen
av overbegeistrede Skiold-patrioter, noe som få
bandy-keepere kan rose seg av. Mode kom seg
aldri av det sjokket og har siden spilt i de lavere
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To Skiold-gutter på
iuniorlandslaget, men
Arild Berg og Per Lund Nielsen var tatt ut på
juniorlandslaget til Nordisk juniormesterskap i
bandy. Etter min mening fullt fortjent. Dessverre
var ikke UK-sjefen i juniorkomiteen, Engebretsen fra Sagene, av samme mening. Laget var på
forhånd nominert og det var der ingen tvil om at
våre gutter ihvertfall var innbyttere. I kampen
mot Finland i Mjøndalen fikk Arild Berg beskjed
om at han ikke engang skulle skifte, men han
skulle få spille i Drammen mot Sverige, noe vår
elegante indreløper Per Lund Nielsen fikk beskjed
om at han ikke skulle. Istedet ble en av Engebretsens klubbkamerater foretrukket begge dager. Et råd til de som steller med juniorer: Vær
rettferdige, og gjør ikke forskjell på noen. Særlig er dette viktig i landslagssammenheng der
klubbfarge ikke må tas hensyn til. Da det var
tatt ut 16 spillere var det klart at en måtte stå
over i hver av de to kampene. Dette burde vært
klart fra juniorkomiteen før de siste minutter
foran kampen, da det var mange klubbkamerater og skolevenner av Arild som hadde tatt turen
til Mjøndalen for å se ham i aksjon. De som skulle ta en ekstra titt på Per i Mjøndalen ble også
skuffet, da han bare var på banen i 4 minutter
og 30 sekunder.
Da Boye Skistad ble skadet burde Per vært den
selvfølgelige erstatter, skjønt erstatter er misvisende, da det etter min mening burde vært omvendt fra starten av. Boye Skistad kunne omtrent ikke gå etter denne kampen, men landslagsledelsen fikk ham på bena etter at han hadde fått smertestillende sprøyter før kampen mot
Sverige på Marienlyst søndag middag. Mente virkelig junior-UK at vår gode løperspiller var dårligere enn en halv Boye Skistad. ba bør det snarest mulig være en oppgave for forbundsstyret å
skifte disse menn som har så dårlig vurderingsevne.
Arild, som bare er guttespiller, kom igjen og
bli fast på laget. Per, som den fine type han er,
viste ingen skuffelse, men jeg hadde håpet at han
kunne få vist sine kunnskaper på banen i mer
enn 4½ minutt i denne nordiske juniorturnering.

H.Bj.

divisjoner. Dette var Skalleberg-brødrenes «Waterloo».
Men jeg kan ikke avslutte denne historien uten
å fortelle at Marlow Bråthens kraftuttrykk siden
har forfulgt meg, og jeg synes ennå å kunne høre
hans: «Skyt fra midten, gutter, keeper'n er dårlig!
Finn Hansen.

Per Lund Nilsen

Arild Berg

Bandymestere ne
Årets bandyfinale er forlengst ferdigspilt. Det
ble også denne sesongen Strømsgodset I .F. som
kunne smykke seg med NM-tittelen. I de siste
årene har det nesten blitt en vane å se disse guttene hale mesterskapet i land.
SIF åpnet sesongen noe svakere enn vi har
vært vant til fra dette laget tidligere, men siste
halvdel av serien ble gjennomført i velkjent stil.
Da laget kom til finalen, var vel de fleste bandyfolk klar over hvem som ville vinne. SIF har satt
spor etter seg i norsk bandy, og det står virkelig respekt av disse guttene.
Vi gratulerer årets Norgesmestere!
Red.

FIN INNSATS AV TOM ERIK
Tom Erik Nilsen fra guttelaget ble tatt ut til å
representere Norge i en ferdighetskonkurranse i
forbindelse med Nordisk juniormesterskap i bandy. Dessverre var Tom Erik uheldig å falle i en
rygge-øvelse i Mjøndalen, men han kom sterkt
igjen og fikk 2. plass i Oslo og 3. plasser i Drammen og var medvirkende til at Norge vant sammenlagt. Uten fallet ville han sikkert ha vært
med å kjempe om l. plassen.
Fin innsats av «Vesle Sjauer'n».
T. L.

Vår honør
til Finn og Reidar Muggerud for den fine
innsatsen som måldommere i vinter. Til
samtlige Drafn hjemmekamper har de to
karene møtt trofast fram, enten termometret har vist minus 20 grader eller snøføyka
har gjort det riktig utrivelig på Marienlyst.
Det har mye å si for ledelsen i en klubb å
ha med pålitelige folk å gjøre, og det betyr også en god del for anseelsen utad. Altså, vår takk og honnør til to blad Muggerud.
Tege.
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Bandyoversikt
1966-67
Ved T. L.
A-laget
l. divisjon - Avd. B

Tåsen
Strømsgodset
Sarpsborg
Skiold
Ullevål
Ready

10
10
10
10
10
10

7
7
6
3
3
1

1
0
1
1
0
3

2
3
3
6
7
6

28-17
34-22
18-16
19-31
19-25
13-20

15
14
13
7
6
5

Forsesongen tegnet bra, med god innsats i privatkamper og i åpningscupen på Valle Hovin.
Særlig 0-0 kampen mot Ørebro, med helt ungt
lag var løfterikt. Men formen hadde nok vært for
tidlig ute, for i seriekampene gikk det ikke så
bra. For første gang siden 1932 kom laget i faresonen, men reddet seg i land i siste kamp mot
Ready. Kun tre ganger har laget hatt anledning
til å trene på Marienlyst, noe som viser hvor hektisk sesongen har vært, med to kamper i uken.
Da første serieomgang måtte utsettes, har alle
seriekampene blitt avviklet i tidsrommet 22. desember 1966-29. januar 1967. Dette er alt for
kort sesong og noe må gjøres med opplegget hvis
bandyinteressen skal kunne holde seg.
Også i år har nye unge ansikter vært å se i
A-lags-genser. Særlig de to guttespillerne Arild
Berg og Tom Erik Nilsen har innfridd forventningene. Kjell Westby har gjort en god jobb som
oppmann, trener og spiller. Vel blåst med fornyet kontrakt.

Strømsgodset
Drafn
Sparta
Skiold
DBK
Mjøndalen
Bragerøen

B-laget
6 6 0
6 3 2
6 3 1
6 3 1
6 1 1
6 1 1
6 1 0

0
1
2
2
4
4
5

46-16
28-21
23-18
25-23
18-32
17-35
23-35

12
8
7
7
3
3
2

B-laget åpnet lovende, med seire over Mjøndalen, Bragerøen og Sparta. Mot Drafn ble det
tap, men vi var fortsatt med om vi kunne slå SIF.
Guttene fra Gulskogen ble for sterke og ble verdige mestere. Siste kamp mot DBK endtemed X,
og vi falt ned til 4. plass i serien.
Da flere av B~spillerne har hatt kveldsarbeid,
har oppmannen Lars Lund gjort en god jobb
med å få samlet lag til kampene. Det er i år benyttet flere yngre spillere og B-laget i år har langt
fra vært preget av å være «Old Boys-lag».
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Mjøndalen
Strømsgodset
Drafn
Sparta
Åssiden
DBK

Juniorlaget
5 5 0 0
5 3 0 2
5 3 0 2
5 2 0 3
5 1 1 3
5 0 1 4

31- 1 10
29-13
6
27-13
6
20-18
4
8-27
3
3-54
1
Skiold møtte ikke til sine to siste kamper,
lagets samtlige kamper annulleres derved.
Som man ser av ovenstående er ikke dette
særlig bra. Da juniorlaget har bestått vesentlig
av guttespillere som ved siden av å spille på guttelaget også har spilt på ishockeylaget i gutteklassen og noen har også deltatt på A-laget både
i ishockey og bandy. En forstår da hvorfor ovenstående har hendt. Det er bare å beklage at vi
påmeldte lag i denne klassen.
Guttelaget
Skiold
6 6 0 0 45- 8 12
Drafn
6 4 l l 20-13
9
Mjøndalen
6 4 0 2 18- 8
8
Bragerøen
6 3 1 2 16-15
7
Åssiden
6 2 0 4
6-17
4
Strømsgodset
6 1 0 5 10-24
2
Sparta
6 0 0 6
8-38
0
Kretsmester: Ski- og Ballklubben Skiold.
Egil Halvorsen og Steinar Olsen har i år vært
ledere for «Rosendals gutter». De samme guttene
har jo spilt sammen fra de var lilleputter og tatt
med seg de mesterskap som har vært mulig. Guttene skuffet heller ikke i år. Sjelden blir et mesterskap vunnet så klart. Tabellen taler for seg.
Vi viser til bilde og nærmere omtale annet sted
i avisa.
Småguttelaget
Bragerøen
4 3 1 0 29- 1
7
Skiold I
4 3 1 0 13- 7
7
Mjøndalen li
4 1 1 2
4-14
3
DBK
4 0 2 2
3-18
2
Sparta
4 0 1 3
3-12
1
Småguttelaget tapte finaleplass på for dårlig
målkvote. I siste kamp ledet laget over Bragerøen til to minutter gjensto. Bragerøen fikk dermed topplasseringen på uavgjort kamp. Det var
nære finaleplass for våre gutter. Laget fikk tre
seire og en uavgjort i seriekampene. Helge Bjørnes har også vært i Oslo med sine gutter og her
var Ready motstander.

Drafn
Solberg
Mjøndalen I
Strømsgodset
Skiold Il

Småguttelag
4 3 1
4 2 2
4 2 1
4 1 0
4 0 0

li
0
0
1
3
4

14- 6
7
15- 3
6
13- 6
5
13-13
2
1-28
0
Vi har også stilt med småguttelag li i serien.
Men 2. laget har naturligvis ikke kunnet hevde
seg i serien med andre klubbers 1. lag. Men guttene har kjempet bra og interessen har hele tiden vært på topp.
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To Skiold-gutter med A-Landslaget til Bollnas
I Norges Bandyforbunds tropp til landskampen
mot Sverige i Bollnås var Arve Fjell med som
målvakt og undertegnede som leder. Etter en reise på 11 timer med tog, ankom vi Bollnås hvor
termometeret viste minus 30 grader. - Troppen
ble innkvartert ved turiststedet Bolleberget, hvor
også det svenske landslaget lå samlet i treningsleir.
Landskampen var opprinnelig lagt til kl. 19 .00,
men da det ved middagstid «bare» var 20-25
minus-grader ble kampen omberammet til kl.
13.30. Resultatet kjenner vel de fleste, 3-3 mot
Sverige var vel bedre enn de største optimister
hadde håpet på.
Etter matchen var Bollnås kommune verter ved
en bankett på Bollnesberget. De norske spillere
og ledere mottok minnegaver fra Bollnås by,
Hålslnqland bandykrets og spillemerker fra det
svenske bandyforbundet. Under middagen underholdt stedets «idol» Snoddas, med kjente viser,
og den kjente reporter Putte Kock deltok. Den
norske hovedleder Halvor Ditlev Simonsen holdt
en meget god og treffende tale.
Det som imponerte meg mest ved siden av det
gode norske spill, var at landskampen samlet 700
tilskuere i minus 25 grader og det på en tirsdag
middag. Man kan vel forstå det hvis man får vite
at f. eks. «Bempa» Eriksson er mer kjent enn en
Jonny Nilsson i Sverige. Landslagsspillerne har
kontrakt med kjente sportutstyrfabrikker som
får bruke deres navn på køller, hansker, beskyttere og hjelmer. Køller med «Bempa Guid» og

Lilleputt
Strømsgodset
Mjøndalen
Skiold
Sparta
Solberg

4
4
4
4
4

3
1
1
1
1

1
3
1
1
0

0
0
2
2
3

29- 2
8- 6
4- 9
4-21
7-14

7
5
3
3
2

Lilleputtlaget I har en seier og en uavgjort i
seriekamper og fikk dermed 3 poeng. I privatkamper har laget seire over Solberg og Drafn.
I Sparta-turneringen kom laget til finalen med
seier over Drafn. Finalen endte med tap mot
Strømsgodset.
Lilleputt li
Skiold
4 4 0 0 17- 2
8
Sparta
4 2 0 2
5-11
4
Mjøndalen
4 1 1 2
9- 5
3
Strømsgodset
4- 8
4 1 1 2
3
Solberg
4 1 0 3
6-15
2
Lilleputt li ble vinner av serien. Laget har vunnet alle sine kamper. Solberg ble slått 4-1,
Mjøndalen 3-1, Sparta 6-0 og Strømsgodset
ble slått 4-0. I Sparta-turneringen kom laget til
finalen og vant her over Strømsgodset. - Vi gratulerer Oddvar Danielsen og hans flinke bandygutter.
Tore L.

«Ulf Fredin Spesial» selges selvsagt lettere enn
andre, og toppspillerne lider ingen nød, fikk vi
bekreftet.
Til slutt et klipp fra en Falun-avis som sikkert
interesserer bandyentusiaster i Skiold:
«Basta man i ett kåmpastarkt och raggande
gott norskt lag var målvakten Arve Fjell. Han
svarade for ett flertal verkligt goda råddnlnqar.
Två metersmannen, vånsterbacken Tom Ørehagen, var den som holl ihop det allra bakersta
ledet, han var också mycket saker på klubban.»
Tore L.

Publikumsreaksjoner
JUNIOR-NM
Finn Hansen var en av de mest hørbare tilskuerne på tribunen. Han forsøkte ved hjelp av
positive tilrop å drive våre gutter til seier. Men
Sagene spilte godt, og i en periode oppsto det
mange prekære situasjoner i Skiold-guttenes forsvar.
Men «Mess» ropte «Heia Skiold!» like taktfast.
En annen tilskuer så mer nøkternt på situasjonen og bemerket: «Nå har Skiold virkelig flaks
nede i forsvaret.»
Mellom to heiarop fikk «Mess» tid til et raskt
svar: «Flaks, detta? Det er spell, det gitt!»

*

Dagfinn Hansen, Skiold-avisas utmerkede forretningsfører, tilsto at han ikke hadde nerver til
å se kampen. Derfor satt han inne i garderoben
og tok en titt ut av vinduet hver gang han hørte
kraftige rop fra andre klubbpatrioter på tribunen.

*

Borgar Nygårds nerver klarte heller ikke påkjenningen i ekstraomgangene. Da Ståle Eknes
satte seiersmålet bak ryggen på Sagene-keeperen,
vendte Nygård ryggen til banen med den fortvilte
bemerkning: «Nå orker jeg ikke mer!»

*

Tore Ruud og Gunnar Fossum, henholdsvis
klubbens formann og sekretær, hadde det heller
ikke godt der de med nervøse skritt ruslet rundt
banen. Begge to hadde som kjent gjennom avisene dagen før nærmest lovet at Skiold skulle
gå av banen med seier.
Etter som tiden gikk ble det vanskeligere og
vanskeligere å snakke med dem. De fulgte utviklingen på banen med den aller største oppmerksomhet og la ikke merke til noe annet. Men etter
kampen var det bare smil og glede, og de snakket i munnen på hverandre av bare begeistring!

*

Konklusjon:
En klubbtilhengers nerver
hans humør så lett forderver.
Men blir det så en seier,
han gleden ei styre greier.

Red.
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Guttelaget kretsmestere

•

I

bandy

(

Arets kretsmestre i gutteklassen. I første rekke fra venstre: Tore Jolseth, Terje Andersen, Kjell Winge, Øyvind
Rosendal, Bent Håkon Grestad, Bjørn Gundhus og Henry Evensen. I ba.kre rekke: Steinar Olsen, lagleder,
Hans Petter Nilsen, Jan Olav Lauritzen, Arild Berg, Tom Erik Nilsen, Øyvind Nystøl, Sverre Erling Nilsen
og Egil Halvorsen, lagleder. (Rune Andersen var ikke til stede da bildet ble tatt).

Lilleputt li mestere

Lilleputt li som ble mestere, er i første rekke fra. venstre: Age Ka.risen, Knut Gurvin, Dagfinn Haug, Håkon
Moen og Erik Berntzen. I ba.kre rekke: Per Ludvig Nilsen, Tore Ka.risen, Tor Arne Jacobsen, Jon Pettersen,
Tor Knutsen og Terje Kristia.nsen. Jan Fredriksen er dessuten kretsmester da han har spilt samtlige kamper,
men var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt.

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

~

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

SKIOLD-AVISA

9

Er ishockey kommet for å bli i vår klubb?

Vi lar Per Ludvig Nilsen representere det unge Ishockeyfolket i Sklold.

Er ishockey kommet tor å bli i vår klubb eller er det bare en døgnflue som har summet
fra seg etter en sesongs forløp? Det er sikkert
rnanqe som stiller seg dette spørsmålet blant
våre medlemmer. Er det videre verdt det arbeidet som er gjort - mener de som steller med
ishockey at spillet har noen fremtid hos oss?
Hva med årets A-lag i ishockey - hva skjedde
etter en forholdsvis god seriestart - og har vi
grunn til å være skuffet? En masse slike spørsmål har man rett til å stille seg. Grunnlaget må
ligge i de unges interesse for spillet - og da
Ivar Rosendal, som har stelt med juniorhockey
i vår klubb, har «skrytt» av de yngres interesse
og prestasjoner i vinter, er det nærmest å henvende seg til ham.
- Hva med debutsesongen, og hvor ble det
av planene med 2. divisjon fra neste år?
- For å ta det siste først, må jeg for mitt
vedkommende tilstå at jeg var meget «blåøyd»
foran denne sesongen. Vi trodde ishockey i 3.
divisjon sto på et mye lavere nivå og måtte sluke
et bittert medisin, som senere har gjort oss godt.
Jeg personlig er glad for at vi ikke klarte noen
plass i 2. divisjon fra neste år - vi kunne lett
kommet i den situasjon at vi drattet ned ·året
etter - og hva da? Jeg tror de som steller med
ishockey i Skiold er fullt på det rene med at vi
kan for lite av spillet - et spill som vi vil forberede oss til med mye mer alvor fra neste
sesong.

10
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Når det ellers gjelder debutsesongen føler jeg
tillatelse til å nevne at vi har hatt en meget god
sesong i junioravdelingen. Det har skjedd langt
mer gledelige ting enn vi turde håpe på. For å
gå i rekkefølge og ta guttelaget først, har de vist
en innsats, vilje til samarbeid, vilje til å løse
problemer, som kanskje i første rekke hørte
hjemme hos oss eldre, vilje til å gi noe av seg
selv til klubb og sin idrett, som har imponert
meg, og jeg har aldri forlangt for lite av de gutta
jeg har hatt å stelle med.
Jeg vil nevne banen vår - aldri hadde vi hatt
noen bane i rimelig tid, uten guttelagets innsats
på banen. I hele juleferien, fra morgen til kveld,
holdt de på, måkte snø, vannet - dag etter dag
og kveld etter kveld, før den tiden var de med
og satte opp banen og snekret vanter. Når så
isen kom fordelte de seg så godt de kunne etter
terminlisten for bandy og ishockey - mens de
måtte gi avkall på treningstimer. I ishockeykampene vokste gleden til stolthet - jeg var virkelig kry når jeg kom innover i Asker og Bærum
med gutta, eller Oslo - hvor ofte ble jeg ikke
«tilsnakket» og mottok «skryt» av guttas spill,
som jeg kanskje en gang eller to - eller tre har
latt gå videre - må jeg få lov til som 90-åring
å sitte å mimre, tenke tilbake til denne sesongen
og gutta som jeg fikk lov til å være i sammen
med - de ga meg troen og sin klubb grunnlaget.
Og denne «grunnmuren» i Skiolds hockey,
som kanskje slo en aldri så liten sprekk denne
sesongen - den blir behørig dyttet igjen av et
småguttelag og et lilleputtlag, som har tatt «arven» opp etter guttelaget. Hjelper til på anlegget,
tar sin tørn og som man reder ligger man heter
det - hver søndag i vinter har det falt snø, og
de aller yngste som har hatt trening på denne
dagen har måttet rede som man har villet ligge
- eller for å si det på en annen måte, har de
måttet måke banen selv. Aldri har det vært et
kny og som regel har det vært bort i et par
timers jobb. Hvor skal vi ende med en slik ungdomsflokk blant oss - jeg tør ikke si det, men

T raningen for
[r, avdelingen
starter fra Strømsø skole torsdag 30.
mars kl. 17.30. - Guttespillere tar
med utetøy.

I

innerst inne vet jeg det - og jeg letter på min
hatt for det unge hockeyfolket i Skiold.
- Ptroo! Bevares for en kondisjon - men er
det smurt litt vel mye på?
- Jeg vil ikke si det, men hvor deilig og lettet
jeg føler meg. Dessuten kan jeg fortelle at det er
ikke bløff! Hvert ord er sant.
- Hvor kommer så den sportslige prestasjonen i dette «arbeidsbildet»?
- Nå vil jeg begynne, hvor jeg synes overraskelsen er størst, og fortelle at lilleputtlaget er
ubeseiret - ikke så rart etter bare to spilte
kamper, men så kan jeg til gjengjeld fortelle at
deres motstandere er «gamle» hockeyklubber
som Eiksmarka, de ble beseiret 4--1, og Hafslund, Sarpsborg, som ble beseiret 5-1, vi skulle
såvisst vist til flere resultater, hadde bare isforholdene holdt seg.
Småguttelaget vant sin første kamp i norgesmesterskapet for smågutteklassen med 4--2
over Tønsberg Ishockeyklubb, og viste godt
hockeyspill. I 2. runde ble de slått 4--1 av Hafslund, men så kan jeg til gjengjeld fortelle at
Hafslund slo ut Vålerengens småguttelag i samme mesterskapet. Guttelaget er med i Asker og
Bærums gutteserie hvor det har blitt følgende
resultater: Skiold-Stabæk 5-0, Skiold-Frisk,
Asker, 6-0, Skiold-Jar 3-4, Skiold-Holmen
8-0, Skiold-Eiksmarka I 11-2, Skiold-Eiksmarka li 5-2 (juniorlaget til Eiksmarka), mens
vi har en uspilt kamp mot Høvik, hvor vi ikke
er uten sjanser. I norgesmesterskapet for junior,
Canada Cup, møtte vi Tønsberg Ishockeyklubb
og tapte 4--2, hvor guttelaget gjorde en fin innsats. I «Puck på TV» hadde vårt guttelag med 15
spillere, og fire fra Kongsberg. Etter en hard
kamp tapte vi 5-0, men vi holdt Bærumslaget
til det var igjen 13 minutter.
- Hva så med neste år - virker ikke dette
som lettere buldrende skryt?
- Det er mulig, men hvordan skal det sies,
når vi registrerer mellom 40 og 50 lilleputter og
smågutter på ishockeytrening en søndags formiddag, hvor dagen blir innledet med snøskuffa
- og de kommer igjen neste gang også! Vi har
fått en rekke kjekke, meget kjekke gutter fra
andre klubber, gutter som med den største letthet faller inn i dette miljøet - et miljø som de
selv vil være med på - redd for å falle utenfor.
At det går an, for en frimodighet - for noen
talegaver.
At gutta har være flinke med banen er det
ingen tvil om, og i forbindelse med avviklingen
av hockey-pockey-serien har vi klippet en notis
i en av byens aviser som vi syntes har tilknytning
til det som her er sagt: «Det var meget uvisst om
kampene denne uke kunne gå etter programmet
da vi igjen fikk snøfall med helgen. Men takket
være en prektig innsats av Skiold-medlemmer
maktet de å få banen klar på mandag. Isen var
overraskende god etter forholdene og det ble
avviklet tre kamper. Også tirsdag ble det spilt
en kamp. Dommere har vært Henry Larsen og
David Eriksen.
T. L.

Adresseliste
Formann: Tore Ruud, Langeløkka 17.
Telefon 83 12 02.
Viseformann: Tov Støa, Konnerudgt. 2.
Telefon 83 34 36, pr. 83 34 67.
Sekretær: Gunnar Fossum, Nordbyvn. 115.
Telefon kontor 83 26 80.
Kasserer: Terje Harvik, Strømliveien 54.
Fotballoppmann: Tore Larsen, Engene 17.
Telefon 83 65 59, kontor 83 46 76.
Bandyoppmann: Kjell Westby, Kollenveien.
Skioppm.: Arne Haugan, Wærnersgt. 11 C.
Telefon 83 58 60, kontor 83 51 94.
Ishockeyoppmann: Rolf Raaen, Knut Bjørhus vei.
Juniorformann: Knut Berg Nilsen, Scheitliesgt. 8. Telefon 83 80 73.
Hytteformann: Dagfinn Hansen, Kobbervikveien 1.
Sup!. til styret: Reidar SchUssler, Nordal
Brunsgt. Telefon 83 77 30.
·
Ordfører i representantskapet: Johs. Christensen, Danvikbakken 3 A. Tlf. 83 25 38.
Formann i Eldres avdeling: Alf Paulsen,
Selmersgt. 13. Telefon 83 50 72.
Formann i Damegruppa: Åse Larsen, Fjellsveien 37. Telefon 83 84 13.
Redaktør i Skiold-avisa: Rune Reffhaug
Johansen, Webergsgt. 19. Tlf. 83 12 48.

Ishockey
Klubben har som kjent tatt opp denne
vinteridretten på sitt program, men vi må
være klar over at dette ikke på noen måte
hadde vært mulig uten ypperlig hjelp av
byens myndighter og Drammens Jern. Kommunen har for det første ytet økonomisk
støtte, men man har i tillegg til dette latt
oss få legge ishockeybanen på en plass som
passet glimrende. Drammens Jern som i
form av reklame ga oss en god start med
utstyret og igangsettelsen av ishockeysporten i vår klubb. Vi kan forsikre at vi vet å
verdsette den imøtekommenhet som kommunen og andre har vist oss i dette tilfelle.
Klubben takker hjertelig og håper å kunne
skape et hyggelig ishockeymiljø i Drammen
slik at den støtte vi har fått, kan bli brukt
til glede for flest mulig av byens idrettsinteresserte.
Skiold har også fått den assistanse man
håpet på da man henvendte seg til STUI.
Også her ble man møtt med velvilje, og
klubben er dette organ stor takk skyldig.

SKIOLD,AVISA

1

11

D.T. og B.B.'s fotograf tok dette bildet fra starten på «skistadion» på Steglevannet.

Skisportens Dag på Skioldhytta
Til tross for snødrev fikk hyttekomiteen enorm
deltagelse til merkeprøvene på Skisportens Dag,
særlig var oppslutningen i barneskirennet stor.
Fra 2-3 åringer til piker og gutter opp mot 15
år viste fine langrennstakter.
Premieutdelingen i peisestua ble ledet av Finn
Hansen, som vanlig fikk stemningen på topp.
Premiebordet var imponerende og ingen gikk
skuffet hjem da det var premie til alle. Fint tiltak av hyttegutta, som nok bør regne med at
deltagelsen kan bli større neste år da premiene
fra dette rennet vil bli husket.
På premielisten går flere kjente Skiold-navn
igjen.
Resultatene:
PIKER
3-4 år:
1. Guri Ullhaug
2. Hanne Lund
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5 år:
1. Inger Pedersen
2. Toril Gulliksen

6 år:
1. Berit Hansen
2. Grete Kristiansen
7 år:
1. Nina Fossum
2. Ingun Høsøien
3. Anne Marie
Kristoffersen
4. Kjersti Hansen
8 år:
1.
2.
3.
4.

Inger Danielsen
Ragne Theodorsen
Kjersti Gundersen
Borghild Hansen

9 år:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Birgit Larsen
Kari Ruud
Hilde Hansen
Runi Steen
Tone Kristoffersen
Anne Stubberud
10 år:

1.
2.
3.
4.

Unni Kristoffersen
Vera Halgrimsen
Else Marie Nilsen
Anne Grete
Gulliksen
5. Anne Kristine
Hansen
6. Hanne Johansen
7. Eva Hennum

I

\

I~

Nytt /ra styret
Ivar Rosendal har anmodet styret i brev av
13/1 om å bli løst fra sitt verv som juniorformann da han er så sterkt engasjert på annet hold
i klubben. Vi forstår selvfølgelig hans standpunkt, men beklager det sterkt. - Styret har
i møte 3/2 anmodet Knut Berg Nilsen om å tiltre
denne stilling. Berg Nilsen var villig til å innta
Rosendals plass med virkning fra nevnte dato
til valg skal holdes. Vi takker Berg Nilsen for
positiv innstilling.
- Klubben er blitt tildelt et nedrivningsprosjekt av Johs. Christensen ( et område som vi
tidligere har vist at vi mestrer). Arbeidet skal
igangsettes når snøen begynner å forsvinne. Hold dere klare, gutter!
- Ideen om innendørs fotballtrening i Ridehuset, Lier, slo meget godt an. Gutta trives stort.
- Styret har stadig kontakt med kommunens
folk vedrørende tomten til Amfi Hallen.
- I samarbeid med vår damegruppe regner vi
med å holde en basar i våres.
Tore Ruud, formann.

11 år:
l. Siw Larsen
12 år:
l. Heidi Weber
2. Grete Lønning
3. Bjørg Gundersen
GUTTER
l.
2.
3.
4.
5.

I

I

Idag prater vi med

~
l.
2.
3.
4.
4.

3--4 år:
Espen Rokke
Henrik SchUssler
Idar Kreutzer
Geir Hennum
Trond Reier
Larsen
5 år:
Jan Røgeberg
Rune Hennum
Tom Oorschot
Alek Evmirides
Pål SchUssler

6 år:
1. Bjørn Ruud
2. Pål Rokke
3. Leo Oorschot
l.
2.
3.
4.
5.
6.

7 år:
Øistein Nilsen
Helge Stubberud
Terje Borgersen
Per Lønning
Tor Dag Eriksen
Espen Bergsmark

8 år:
Jan Høsøien
Holgeir Treholdt
Trygve Edvardsen
Ulf Petter Noreng
Trond Sagbakken
Einar Wiik
Andersen
7. Asle Wang
8. Tom Otto Bråthen

l.
2.
3.
4.
5.
6.

9 år:
l. Tor Løstegård
2. Egil Danielsen
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10 år:
Svein Tofteng
Svein Røgeberg
Tom Lønning
Tore Utengen
Arve Johansen
Ragnar Edvardsen
Tore Kreutzer
Terje Hansen

l.
2.
3.
3.

11 år:
Geir Dahl
Terje Kristiansen
Dagfinn Haug
Gjermund Nyhus

12 år:
l . Jan Nyborg
2. Hans Opsahl

ALF PAULSEN (APS.)
- Det viktigste er jo at Skiold-avisa bringer
stoff som i første rekke interesserer oss Skioldmedlemmer, sier Alf Paulsen til vår medarbeider.
Jeg synes avisa har kommet godt i gang igjen,
og ung-guttene som har gått inn for dette har
gjort en god jobb.
- Men er du bare fornøyd?
- Vel, litt av hvert ville kanskje jeg gjort litt
annerledes, men jeg regner med at det kommer
etter hvert. Det ser imidlertid ut til at redaktøren slipper å skrive alt selv, og det betyr jo ikke
så lite.
- Hva mener du bør komme i avisa?
- Personlig synes jeg medlemmenes innlegg
og morsomme minner har mye for seg, og det
ville være hyggelig om det ble mer av det slaget.
- Et ønske til slutt?
- Det måtte bli at avisa stadig blir bedre, og
at den blir det «håndgripelige» bindeledd mellom klubben og medlemmene som var tanken
da vi startet.
Og med dette sier vi takk til Alf Paulsen for
praten for denne gangen. Vi fikk imidlertid et
bestemt inntrykk av at skaperen og den første
redaktør av Skiold-avisa hadde adskillig mer på
«hjertet», og «er det noe jeg kan hjelpe til med
så bare kom og spør». Det kan nok tenkes at vi
vil benytte oss av det tilbudet!
Tege.

Skiheisen på Åssiden
Gledelig er det å kunne konstatere at det stadig blir bedre muligheter for et variert idrettsog friluftsliv i byen vår. Et av de siste positive
tiltak i denne forbindelse er byggingen av skiheisen på Åssiden.
Denne gir folk en lettere adkomstvei til det
ski-eldorado som finnes i traktene nord for
Drammen. De av byens befolkning som liker å
gå på ski, vet nok å verdsette skiheisen.
Vi retter en varm takk til de personer som
har vært med på å gjennomføre dette tiltaket.
Det skulle ikke herske tvil om at skiheisen vil
bli flittig benyttet.
Til orientering for våre medlemmer kan vi
opplyse at Skiold har kjøpt to aksjer a 100 kroner i dette anlegget.
Red.

Generalforsamlingen
på Park Hote! fredag 21. april kl. 18.30.
Vi håper på godt fremmøte.
Hjertelig velkommen.

Styret.

14 år:
1. Tore Pedersen
SKIOLD-AVISA
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Fysisk forfall og annet
For en tid siden hørte vi et foredrag om idretts- og friluftsliv. Kåsøren var Thorleif Schjelderup som vel er kjent av de fleste, fordi han i
sin tid også var en meget kjent sportsmann.
Vi skal ikke gjøre noe forsøk på å referere alt
han sa i dette kåseriet, men ganske kort henlede oppmerksomheten på noen forhold som våre lesere selv kan tenke over.
Schjelderup innledet med å tale om menneskenes fysiske forfall i vår tid. Han mente at i våre dager finnes det så mange tekniske midler
som gjør vår tilværelse så makelig at det er direkte farlig. Vår verden har nesten på alle områder endret struktur, men mennesket som biologisk vesen er uforandret. Er vi så i stand til å
gjøre bruk av våre oppfinnelser uten selv å ta
skade av det? Meget tyder på at svaret her må
bli nei.
Schjelderup la fram konkret eksempel som
viser at vi allerede i lang tid har fått føle negative virkninger av en livsførsel uten fysisk aktivitet.
I USA må alle rekrutter gjennomgå en fysisk
prøve før de blir godtatt som soldater. I 1939
var det 71 prosent som klarte kravene. I de seneste årene er det bare om lag 32 prosent som
blir godtatt av forsvaret, og prøven har vært den
samme i alle år!
Schjelderup snakket meget om trening og gjorde oppmerksom på at denne ikke kan lagres i
kroppen, og det kan sikkert alle aktive idrettsfolk bevitne. Han underbygde sin uttalelse på
en tysk undersøkelse hvor forskerne kom til at
ethvert spor av trening foresvinner etter et halvt
til ett år. Man er altså bare i god fysikk så lenge man driver trening.
I forbindelse med den systematiske trening
blant toppidrettsfolk nevnte han den verdenskjente fri-idrettsmannen Glen Davis. Schjelderup
hadde nemlig hørt at denne mannen til tross for
ypperlige resultater sjelden eller aldri ville trene.
Dette hørtes unektelig merkelig ut, og på en
utenlandsreise fikk Schjelderup anledning til å
treffe Davis og treneren hans. Nordmannen spurte da treneren om dette, og han svarte at dette
var riktig. Det var nesten umulig å få Davis ut
på en idrettsbane dersom det ikke var i forbindelse med et stevne, sa han. Men ved å iaktta idrettsmannen selv, fant Schjelderup ut at han i
virkeligheten trente uhyre meget. Mannen drev
ypperlig trening så lenge han var våken! Han
kunne ikke se en trapp uten å løpe i den, han
hoppet over bord og stoler, sto på hendene og
tok raske dansetrinn hver gang han hørte antydo·

PA SKITUR?
Besøk SKIOLDHYTTA ved Steglevannet.
Den er åpen for servering hele påsken.
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ning til musikk! Davis benyttet alle tenkelige og
utenkelige anledninger til å styrke kroppen sin.
«Var det da nødvendig for ham å trene på en
bane etter kjedelige skjemaer?» spurte Thorleif
Schjelderup.
Men tilbake til det fysiske forfall. Det ble også i denne forbindelse nevnt idrettslagenes virksomhet. Disse kan ikke redde oss fra denne snikende fare, mente Schjelderup. Idrettslagene
samler ikke mer enn 10 prosent av landets befolkning, og av disse er ikke mer enn halvparten
aktive.
For å aktivisere flest mulig, må man for eksempel få hvert eneste menneske i Norge til å
se hvilke muligheter vi nordmenn har til fysisk
aktivitet. Landet er stort. Det gir ypperlige muligheter til fotturer, sykling, svømming og skiløping
bare for å nevne noen av de aktiviteter vi alle
kan gjøre bruk av for å oppnå gleden av å ha en
sunn kropp.
Vi nevnte gleden. Denne er uhyre viktig, mente Schjelderup. Få folk til å oppdage gleden ved
å være ute i naturen hvor man kan boltre seg
fritt og komme vekk fra andre mennesker. Vi
har godt av det. Vi har enkelte ganger et behov
for å være alene og oppleve skjønnheten og freden ute i naturen. Folk som ferdes mye i skog og
mark er sikkert enige i dette.
Om gleden sa Schjelderup også noe annet.
«Men hensyn til trening - enten det er systematisk eller ikke - gjelder regelen at gleden er
den beste av alle instruktører.»
Red.

Lagets kaptein
I «Fotball» finner vi følgende oppfordring som
vi mener har sin berettigelse. Systemet har med
hell vært gjennomført blant annet i bandy. Det
står:
«Forbundsstyret henstiller til samtlige klubber at lagets kaptein får et armbind på sin drakt,
som i farge klart adskiller seg fra drakten. Armbindet skal være minst 6 cm. bredt og bæres
på venstre overarm».
Dette kunne man lese i Skiold-avisas julenummer for 1966.
Vi skrev det fordi vi mente alle klubbens lag
burde følge denne oppfordringen fra Fotballforbundet. Fra dette hold mener man altså at en
slik ordning er nødvendig, og vi er helt enige.
Det vil være til stor hjelp for dommerne som
dermed ikke skulle ha vanskeligheter med å finne de to lagkapteinene på banen under kampen.
Som alle vet er det ikke ualminnelig at dommerne har beskjeder å gi til et lag, og da er det kapteinen han skal henvende seg til. Det er derfor
i alles interesse at denne bestemte spiller har et
kjennetegn på sin drakt.
Til tross for vår oppfordring ble ikke dette
praktisert av Skiold i fjor, og det er meget beklagelig.
La oss rette på dette i kommende sesong, og
utstyre våre kapteiner på de ulike lag med armbind!
Red.

I
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Fra fotballfronten
Møtet pi Globus 2. januar
På dette hyggelige møtet ble det blant annet
diskutert et par emner som bør nevnes:
Lagkapteinen.
Det er visstnok ikke alle som er klar over hvor
viktig en lagkaptein er for sitt lag. Hans oppgave er i første rekke å holde disiplin, ha oversikt
over spillets gang og ved angrep som forsvar å
dirigere sine medspillere. Dessuten bør han gi
ros der dette er påkrevet og påtale feilgrep når
slikt inntreffer. I det hele må en kaptein være i
besittelse av visse evner på banen. Han må kunne snakke til sine medspillere på en fornuftig og
overbevisende måte.
Lagkapteinen skal i følge loven velges av og
blant spillerne, ble det uttalt på dette møtet. Dette er imidlertid helt feilaktig! Den passusen sto
i den gamle loven, men den nye loven vår inneholder i n tet herom.
Derfor må en kaptein ikke velges av og blant
spillerne hvor en antipati eller sympati blir det
avgjørende for valget.
La sportsutvalget oppnevne kapteinen og legg
så utvalgets mening fram for spillerne - uten
å være bundet av deres mening. Og velg en av
spillerne som har et sundt omdømme i tillegg til
utpreget energi og innsatsvilje. - Da får vi en
kaptein.
Kapteinen på et idrettslag hva enten det gjelder fotball eller bandy bør velges blant spillere:
1. Helst på backplassen ( centerback).
2. I nødsfall blant sidehalfene, men i k k e
blant løperne.
Ubeherskede tilrop fra tilskuere.
Det ble fra et par av spillerne påtalt at de var
utsatt for irriterende tilrop og til dels grovheter
fra tilskuerne som skulle være medlemmer av
klubben.
Her er man straks inne på historien om «Misnøyens fløyte» som den amerikanske president
Lincoln en gang fortalte. Det var om en liten
elvebåt som hadde en stor fløyte. Hver gang styrmannen trakk i fløytesnoren, ble det brukt så
mye damp at båten s a k n et f a r te n.
Det finnes alltid en eller annen som går rundt
og blåser i misnøyens fløyte - forhåpentligvis
uten å tenke over hva han ødelegger på den måten. Han svekker tilliten og det gode samarbeidet
i laget, han skaper uro og vantrivsel for spillerne, han undergraver grunnlaget for lagets innsats og for hele klubbens virke.
Enda verre er han som gir uttrykk for sin misnøye overfor spillerne på fotballbanen ved å
snakke høyt og surt om enkelte. Han kan ikke
tenke på at han på denne måten er i ferd med
å sage over den gren han selv og vi andre i klubben sitter på, ved sitt surprat. La oss være fritatt for den slags på fotballbanen, i alle fall fra
våre egne medlemmer!
Er det virkelig noen som føler glede ved å gi

uttrykk for sin misnøye - burde de finne andre
former for glede. Da ville vi andre bli glade.
Dette betyr ikke at kritikk skal forstumme.
Men husk: Har du noe godt å si, så rop det ut
til oss og andre, har du kritikk, så la rette vedkommende få den - men skrik den ikke ut over
fotballbanen.
C. S.

Foran en ny sesong
Så står vi igjen foran en ny fotballsesong og
det spørsmålet som alle Skiold-gutter er spent på
er om vi fortsatt skal stå «på stedet hvii». De
siste sesongene har vi jo sett at laget virkelig kan
levere godt spill i enkelte kamper, d.v.s. når alle
spillerne trekker sammen og går inn for oppgaven som et lag. Men så har vi også sett at laget
har levert kamper hvor det hele har virket temmelig giddeløst, og resultatet har blitt tapte
poeng. La oss håpe at vi unngår dette denne sesongen !
Tenk om vi kunne få fram et «gjeng» på bortimot 20 spillere som virkelig ble enige om å gå
helt og fullt inn for sesongen - da er det ikke
tvil om at også resultatene ville komme. Vi har
jo to meget fine eksempler på at det også nytter for lag her i kretsen, og vi håper at Strømsgodset og Mjøndalens suksess også må anspore
våre spillere.
Forhåndstreningen har jo allerede pågått en
god stund, og vi håper bare at guttene har benyttet tiden godt. Det betyr så uendelig meget at
laget har grunntreningen i orden, og at spillerne
allerede i de første seriekampene kan yte full
innsats. Ingen «forlanger» at laget skal gå fra
seier til seier, til det er konkurransen for stor.
Men vi venter at de spillerne som skal representere på Skiolds førstelag gjør sitt beste. Vi har
spillemateriell godt nok, men vi har dessverre
inntrykk av at laget ikke alltid har trukket godt
nok sammen.
Det er en ærlig sak å tape for et lag som spiller bedre enn en selv, men forutsetningen må
selvsagt være at våre gutter har gjort sitt beste.
Det er også forutsetningen for et bedre publikumsframmøte, noe som igjen ville føre til en
bedre økonomi for hele klubben. La oss håpe at
årets lag virkelig går inn for oppgavene og at
guttene danner det kameratgjenget som uten tvil
har lettere for å lykkes.
Og så ønsker vi alle som trekker i Skiold-trøya,
fra A-laget og ned til de aller minste lilleputter,
en riktig god og framgangsrik sesong 1967.
Tege.
OBS.
Vi gjør oppmerksom på følgende:
MEDLEMSMØTE
på Kafe Globus fredag 7. april kl. 19 .30.
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Ny puljeinndeling ·
div. IV
Man har i det siste hørt fra forskjellige hold
at IV. divisjon i vårt distrikt ikke burde spilles
som ren kretsserie for Buskeruds vedkommende.
I høst reiste Åssiden Idrettsforening saken og
fikk tilslutning fra mange hold på siste kretsting.
Norges Fotballforbunds styre har 'tatt ønskene
ad notam, og kommende sesong skal det spilles slik:
Avd e I i n g A:
Asker
Drafn
Eidsvoll Turn
Kongsberg
Lunner
Spartacus
Svelvik
Vito

Avd e I i n g B:
Flisa
Grue
Kampørn
Kongsvinger
Liull
Skiold
Slemmestad
Åssiden

Det er selvsagt ingen som på det nåværende
tidspunkt kan si hvilken avdeling som vil gi de
hardeste kampene. Imidlertid ser man at våre
gutter vil få tre lange og anstrengende reiser,
henholdsvis til Flisa, Grue og Kongsvinger. Vi får
håpe økonomien vil strekke til slik at reisene
ikke skaffer klubben underskudd.
Lykke til med sesongen gutter!
Red.

Gledelig utvikling
Vi har i tidligere nummer blant annet ønsket
våre naboklubber Strømsgodset I.F. og Mjøndalen I.F. all mulig framgang i fotball, og uttrykt
håp om at de skulle klare å heve Buskerudfotballen opp fra den bølgedalen den så lenge har
vært i.
Begge klubbene har vært i stand til å oppfylle
dette ønsket idet SIF fra denne sesong spiller i
1. divisjon og MIF i 2. divisjon.
På vegne av alle våre medlemmer vil vi gratulere begge klubber med en slik ypperlig innsats.
Vi er ikke et øyeblikk i tvil om at dette har kostet både spillere og ledere mye slit, men de har
også fått noe igjen for det.
Alle er nok enige om at det er hyggelig når
man ser positive resultater av det man gjør, bare
spør spillerne fra Strømsgodset og Mjøndalen.
Vi håper de to nevnte klubber vil stå som eksempler for de øvrige foreninger i vår krets. Det
ville være gledelig om også de kunne spille seg
opp i høyere divisjoner. Det er ikke umulig, men
det trengs en sterk vilje og en god innsats gjennom hele sesongen.
Imidlertid er Buskerudfotballen allerede nå
med i landsmålestokk igjen, og vi tviler ikke på
at SIF og MIF kommer til å gjøre det godt i sesongen 1967 og skaffe sine respektive motstandere grå hår i hodet ved sitt innsatsfylte spill på
banen.
Red.
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Hva med klubbavisa?
Vi har i den siste tiden tenkt mye på dette
spørsmål og lurt på hva andre interesserte mener om det. I julenummeret i 1964 skrev vi blant
annet: «En klubbavis vil på så mange måter
knytte medlemmene enda bedre sammen.»
Denne påstand vil vi fremdeles holde fast ved,
men da må man kreve at avisa behandler stoff
av interesse.
Gjør Skiold-avisa dette, eller er bladet så uinspirerende lesning at det blir tatt rett fra postkassa og lagt i papirkurven? Dersom dette er
riktig, vil vi gjerne vite det, for om mulig å rette
på avisas feil.
Når vi allerede har nevnt stoffvalget, fører det
oss også inn på et annet problem. Vi kan sette
opp tre ulike interesseområder for en klubbavis:
1. En klubbavis kan behandle problemer og
episoder som bare har aktualitet for foreningens
egne medlemmer.
2. Man kan utvide interesseområdet til å gjelde klubben og idrettslivet i den krets man tilhører.
3. Klubbavisa kan inneholde artikler hentet
fra selve klubben, kretsen og samtidig ta opp
problemer av landsomfattende interesse innen
idrettslivet.
Vi håper Skiold-avisas innhold tydelig tilkjennegir hvilket punkt den nåværende redaksjonskomite arbeider etter, uten at vi dermed vil hevde at det er det beste opplegg. Avisa er mottagelig for alle gode ideer fra medlemmene.
Det er redaktøren som er hovedansvarlig for
hva som skal trykkes i avisa. Lederen for en
klubbavis følger gjerne ett av de tre ovenfor
nevnte punkter. Det fortsetter han med helt til
foreningens medlemmer s k r i f t I i g gir sitt
mishag til kjenne og ønsker radikale endringer.
Slik er det også i Skiold-avisa.
Hvorfor kommer det aldri kritikk av vårt medlemsblad?
Det kan blant annet være følgende to grunner:
For det første kan man være «redd» for å si
sin mening offentlig og gjør heller sine kamerater kjent med den. Dette vil vi karakterisere som
feigt og lite sportslig!
For det andre kan man sette seg rolig ned og
vente på at andre skal rette på feilene. En slik
holdning må man kalle ren latskap!
Det kan selvsagt være andre årsaker til en taus
oppførsel i denne sammenheng. Vi slår imidlertid fast at redaksjonskomiteen ikke er så blåøyd og tror samtlige medlemmer er tilfredse
med innholdet av Skiold-avisa. Dessuten må man
være oppmerksom på at vi ønsker alle former for saklig kritikk velkommen i våre spalter.
Det finnes ikke-medlemmer som sikkert leser
Skiold-avisa med argusøyne, nemlig foreldrene til
våre yngste medlemmer. Er disse alltid godt fornøyd med det som gjøres innen Skiolds junioravdeling? Er det ikke noe som kan gjøres bedre?

r

Til angrep på
foreldrereserven
I bladet «Start» som er et fellesorgan for skoleidrett og NIF's ungdomsidrett, tillater vi oss å
sakse et innlegg som vi mener har interesse. Det
er skrevet av Carl B. Wang som nå har overtatt sjefstolen i STU!, og han behandler her et
forhold «Skiold-eviss» har vært inne på tidligere.

i
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Av og til kan man forundre seg ikke så rent lite over at en del foreldre ( hvor mange er uvisst,
men i alle fall for mange) synes så blottet for
interesse og omsorg for hva deres barn foretar
seg i fritiden. Ja, for noen annen forklaring kan
det vel ikke være på det faktum at mange, mange barn, ofte i forskrekkende lav alder, reker omkring på gater og streder til langt på kveld og
natt, tilsynelatende uten styring og kontroll fra
de foresattes side.
Vi for vår del vil hevde at de unges fritidsinteresser byr de aller fleste foreldre ypperlige muligheter til 11 lære barna sine 11 kjenne så 11 si «fra
den andre siden». Selve miljøet innen familien,
atmosfæren mellom generasjonene i hjemmet er
sterkt avhengig av visse fellesnevnere. Her kan
idretten bli en samlende faktor. Dersom barna er
interessert i idrett, og det er de som regel på en
eller annen måte, vil foreldrene også for sin egen
del ha uendelig utbytte av 11 dele sine barns interesse. I beste fall kan det komme en ny dimensjon i familiens samliv, idretten forener mennesker mer enn den skiller.
Og så klager man nesten overalt over mangel
på mennesker til 11 forestå virksomhet. Hva ville
vel være naturligere enn 11 gå til angrep på den
leder- og kraftreserve som vi har i foreldrestanden? Rett nok er det sagt at av alle kategorier
mennesker i dag er det foreldrene som har minst
tid til 11 ta del i organisasjonsliv og lagsarbeid.
Men likevel - med egeninteressen som argument, dette at de selv vil oppnå fordeler via sine
egne barn ved 11 bruke litt tid på idretten og ungdommen, skulle man kanskje ha visse muligheter til 11 nå fram.
Foreldrene må trekkes mer aktivt med i arbeidet med barne- og ungdomsidretten. Det er plass
for alle og enhver. Kvalifikasjonene kan være så
ulike, men bare interessen, for ungdommen og
idretten, driver verket, blir det likevel resultater, uansett forutsetninger forøvrig.
Spørsmålet er bare dette: Har vi som ledere
lykkes i 11 få foreldrene i tale? I den grad at det
virkelig monner? Å nei, her ligger det fortsatt
store oppgaver og venter på lnltlatlv, oppfinnsomhet og fantasi.
«Selvsagt», vil de fleste svare på det siste
spørsmålet. Vårt neste spørsmål blir da: «Hva
bør rettes på og hvorledes bør det gjøres?»
Vi minner om at foreldrene også har anledning til 11 si sin mening i Skiold-avisa.

1100 kamper
FOR SKIOLD'S A-LAG

I FOTBALL OG BANDY
Vi gratulerer vire to bandyspillere Thor Pedersen
og Tore Larsen med spilte 200 bandykamper på
A-laget. Begge spilte for
første gang i sesongen

1952/53 og har siden spilt
de fleste kamper. Thor er
best kjent som den smarte goal-getteren, og han
var I flere år pi rad hovedseriens toppscorer. Tore startet også opp som
løperspiller, men ble sl•
den en nyttig half og bacl<
for laget. Vire Jubilanter
har spilt på \kretslaget I
bandy, og Thor har representert på ungdomslands•
laget. Gutta fra Nybyen
har også tatt med seg en
del mesterskap. VI nevner
Krets- og Østlandsmesterskapet I 1951, NM I 1957
og flere kretsmesterskap
i B-klassen.

Thor Pedersen

,

I

Tar vi med alle fotballkampene disse to gutta
har spilt I den røde
trøya, kommer vi opp I
det utrolige tall - 1.100
kamper pi førstelaget.
VI hiper at vi I fremtlden kan fl flere spillere
som kan bli til samme
nytte for virt A-lag.
I kommende fotballsesong Innehar begge de
viktigste .t~llltsverv I vir
klubb, Tore er A-oppmann I fotball, og Thor
er Junior-oppmann.
VI ønsker begge en
fremgangsrik sommersesong.
Tore Larsen

Dagfinn H.

Kjære leser, nå har du mulighet til 11 gjøre
grunnen til din irritasjon kjent, og på den måten
hjelper du oss.
Husk: Vi trenger din kritikk!

Red.
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SKIOLD-HYTTA
ved Steglevannet pl Konnerud.
Det ideelle stedet for turgåere sommer som
vinter. Hytta er åpen for servering alle søndager hele året.
Alle påskedagene er hytta åpen.
Vi serverer mineralvann, kaffe, sjokolade
og buljong. De kan også få kjøpt kjeks,
rundstykker, vaffler og sjokolade.
Har De først en gang besøkt Skioldhytta vil
De sikkert komme tilbake til denne perlen
ved Steglevannet.

TORVHALLEN
STØRST I SKO
Telefon 83 19 56

Tuna Tekstil
TRIKOTASJEFABRIKK
Stjerneveien 15
Telefon 82 13 80
Alt i sportstrikotasje, fotballtrøyer, turndrakter, brytedrakter, langrennsdresser og
treningsdresser i crepe og bomull.

Greni Sjåførskole

FAVORIT-FILLIALEN

Konnerudgaten 6 - Tlf. 84 70 35

SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34

Teori hver fredag aften kl. 18.30

Kai Møller Sønner A.s
Drammen Travbane
Innehaver: Nils J. Berg
Byens raskeste servicestasjon
Rekvisita og bilgummi
Pølsekiosk

La det gå sport i det
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER

Boktrykkeri
Griffenfeldtsgt. 1

- Tlf. ""83 81 20

Drammen

Nordahls Pølsekiosk
Konnerudgaten

~~'4
På torget i Drammen.

Anbefales alle Skiold-gutter

Hei gutter

I INGENIØR GR~N

Vi møtes i. Globusgården.
Spesialforretningen med spesialfrisyren.

Drammen.

Svein Bjørge Ellingsen
Globusgården
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Central Hotell# Drammen
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Sentralbord 83 15 90.
Samtlige rettigheter. · God parkering.
Stedet hvor i d r e t t s f o I k møtes.
Spisesalen anbefales.

Reidar Danielsen
TOBAKK - FRUKT - SJOKOLADE
Tlf. 83 54 16
Konnerudgt. 10

bram men

«Bo sentralt i centrum».

LIER SPAREBANK
Drammen.
Filialer:
Lierbyen, Lierskogen og Sylling.

'Jf

PRINSESSE

Jadt-~

Skiold-gutter !
Til god sport kreves godt utstyr.
Kjøp sportsutstyret i

STØ A'S sportsforretning
Konnerudgaten.

~
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:M ED KONTO HOS OSS KAN VI
UTFØRE ALLE DERES OPPDRAG
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Alt i klær for hele familien
Opprettet 1823
Hovedkontor
Filial
Bragernes Torv 11
Vårveien 25
åssiden

Kjøp alt på ett sted

:K,mt ØJegu,rtl&eø.
Hauges gate 4.

Tlf. 83 84 22.

Drammens
Rørleggerforretning A.s

Besøk Jahn's Frisørsalong

Aut. rørleggerforretning.

T. Jah'ns og K. Ellefsen

Konnerudgt. 3. Telefoner: 83 54 95 • 83 54 96.
Rørhandel en gros • en detail.

Tlf. 83 36 03. - Børsen

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

og uteliv krever spesielt utstyr.
I vår sportsavdeling får De alt i sportsutstyr
til alle i familien.
Etabl. 1851.
Alt på ett sted.
Sentralbord 83 79 70.
SKIOLD-AVISA
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A.. HUSUM & CO.

Th. Helgerud.

Tlf. 83 15 64.

Bilgummi. - Rekvisita.
Servicestasjon.

Kjøtt og delikatesse.

- den selvfølgelige
dessert.

Eget pølsemakeri.

Telefon 83 25 56.

Marienlystgt. 24.

GENERAL

MOTORS

°'_._

Tlf. 83 22 43.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

,:_:... ~

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

Pensjonat
Kafeteria
Trivsel
Hygge
God mat

Programmer - Billetter
Loddsedler
- og ikke å forglemme -

Klubbaviser

Yremtiden

leveres fra vårt
moderne trykkeri.

DRAMMENS

is

Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
med klce-r - -for enhve

LTZ. NIELSEN & SØNN
Malermestere.
Alt i malerarbeider.
Tlf. kontoret 83 14 47.

Bygningsartikler, jernvarer,
kortevarer, kjøkkenutstyr,
sportsartikler.

NOBLØFF
.JERNVAREFORRl!ITNING A•S

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

7Jelikat
Drammen

