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Vi presenterer her våre to lag
som ble kretsmestere i henholdsvis junior- og småguttklassen.

HØSTNUMMER 1967

Skiolds juniorlag som ble
kretsmestere, er i første
rekke fra venstre: Knut Tøger Aronsen, Nils Sørheim,
Age Skeri, Arne Thorshaug, Øyvind Nystøl og
Terje Gundersen. Bak fra
venstre: Sverre Erling Nilsen, Terje Andersen, Jan
Olav Lauritzen, Jan Egil
Brunn. Hans Petter Nilsen,
Arild Berg, Øyvind Rosendal og Halvard Olsen.
Oppmann er Tor Pedersen.
- ()---

Samtidig som Skiaids juniorer sikret seg årets kretsmesterskap i sin klasse, var
ikke småguttelaget til v.
snauere. Finalekampen mot
SIP endte med 4-1 til Skiold
og her er laget. Foran fra
venstre: Axel Pedersen, Øivind Dahl, Arnulf Evensen, Kjell Kristiansen og
Øivind Aagren. - Bak fra
venstre: Stein Kortvedt,
Runar Gundersen, Jan Pedersen, Tor Arne Jacobsen,
oppmannen Runar Larsen,
Rune Andersen, John Pettersen, Harry Pettersen,
Tore Julseth og Runar
Aronsen.

Alt i SPORT
for sommer og vinter

Strømsø Sveiseseverksted
og Gierdefabrikk
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.

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

Engene 18.

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

Har De byggeplaner?
Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning.

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

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

La vår erfaring komme Dem til gode
Egen tapet- og plastavdeling
Egen parfymeavdeling.
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Haraldsens Farvehandel A.s

BRUG & GULDLISTEFABRIK
Gulskogen

Drammen og Opland Travselskap
takker publikum for årets travsesong
på Drammen Travbane

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

Alt i reproduksjoner.
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Th. Thorkildsen
Schultz gt. 32 - Drammen.
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Fremtidens Trykkeri

Kommune - Politikk
Idrett
De politiske partier hadde ved kommunevalget
ofret noen Hl linjer på ungdom og idrett i sine
valgprogram. Innholdet viste igjen at partipolitikerne ikke vet hvor skoen trykker i vår kommune. Hvis de vet det, burde det kommet fram
på de respektive valgprogram. De valgte gir liten
eller ingen tid til å se på idrettslagenes problemer, ja, for vanskeligheter er det mange av i vår
by, og undertegnede ber så pent de nyvalgte bystyremedlemmer og formannskap å ta turen om
Marienlyst eller en av våre andre idrettsplasser
en treningskveld. Ta en prat med de mange ungdomsledere som kveld etter kveld, år etter år tar
seg av hundrevis av ungdom, men som stadig
møter vanskeligheter som kommunen er ansvarlig for.
Partienes program angående idrett og ungdom
bar preg av hastverksarbeide, men som tilsynelatende så brukbart ut for folk som er uvitende
om idrettens forhold i vår kommune.
Det vil ta for stor plass i vår organ å nevne alle
skjeve ting, men vi nevner et punkt som flere
partier hadde med i sine program om gratis leie
av gymnastikksaler. Som kjent har denne sak
vært oppe før, og her er en av de få ting som har
blitt bedre med årene. Men hva hjelper det med
gratis leie når gymnastikksalene ikke er tilgjengelig mer en tre ganger i uken, da vaktmestrene har
inngått avtale om at gymnastikksalene kun skal
leies ut tre kvelder. For kort tid siden sto flere
lag på venteliste, ja, vår klubb måtte gi avkall på
en av de to kvelder vi har leid i vinterhalvåret
siden 1934. Nei, utgiftene i denne forbindelse er
latterlige åta med i et partiprogram.
Ikke ett parti har tatt opp leieavtalene ved
byens idrettsbaner. For kort tid siden ble prosentsatsene regulert etter søknad fra S.I.F. Disse
ble regulert på et helt annet trinn enn denne forening søkte om og som sjelden kommer til åvirke.
Med andre ord en latterlig regulering. Men hva
som ikke kommer frem ved denne anledning er
tilleggsutgiftene som ingen annen by har. Gad
vite hvor mange i Formannskapet vet at utover
for eksempel 25 % baneleie, må arrangøren betale høytaleranlegg, lys og garderobe ved den nye
stadion. I Oslo kommune er dette ting som naturlig følger med i 20 % avgiften som de her tar.
Hvis man regner litt på dette, ser man at det her

ligger store summer som idrettsklubbene burde
vært spart for.
At treningsforholdene for klubbene som sogner til Marienlyst er skandaløse sommer som
vinter vet vel politikerne. Eller vet de ikke det,
etter som ingen gir lyd fra seg.
Ingen av lagene som trener ved dette anlegg
får ansatt trenere grunnet det virvar som hersker
her. Bedriftslag, skolelag og gatelag erobrer treningsfeltet og de aktive klubbers lag må kjempe
om kvadratmeterne. Jeg har nevnt dette i møter
med idrettskomiteen og for andre rette vedkommende gang på gang, men disse godtar hverken
klager eller kritikk. Dette er krutt men fakta.
Finnes det for eksempel andre 1. divisjonslag
i bandy som kun har 2 timers treningstid i uken
på % bane avsperret med tau og uten en vanlig
bandybanes vant. At våre ungdommer må vike
for bedriftslag er ikke ukjent. I tre uker i sommer gjorde en av våre jr.-ledere forsøk på å få
leid bane, men uten resultat.
Vi mener idretten er så viktig faktor for ungdommen i dagens samfunn at kommunepolitikerne bør ofre litt tid på saker som blir tatt opp.
Det er ikke alltid idrettskomiteens og plansjefens
innstillinger blir sett på med «idrettsøyne», derfor bør de valgte sette seg inn i idrettens problemer.
Vi får håpe at neste periode vil by idretten
bedre kår, og at partiene finner interesserte folk
i idrettskomiteen. Vi har flere ganger opplevd at
ved kontaktmøter bare har møtt representanter
fra ett parti i idrettskomiteen.
La oss få partienes ungdom som forstår dagens
idrettsliv og ungdom lykke til med valg av disse
for oss viktige personer.
T. L.

GRISELOTTERI
Dessverre er ikke vår økonomi bedre enn at vi
igjen må gå på vårt tradisjonelle griselotteri. I år
har vi redusert bøkene til 10 lodd og vi håper
alle er behjelpelig med å selge disse. Innleveringsfristen er satt til 25. november.

SKIOLD-HYTT'A
ved Steglevannet på Konnerud.

Det ideelle stedet for turgåere sommer som
vinter. Hytta er åpen for servering alle søndager hele året.
Vi serverer mineralvann, kaffe og buljong.
De kan også få kjøpt kjeks og sjokolade.
Har De først en gang besøkt Skioldhytta vil
De sikkert komme tilbake til denne perlen
ved Steglevannet.
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Skiolds formann Tore Ruud og jr.-formann Knut Berg Nilsen overrekker det seirende lag Knut Ødegaards pokal.

SKIOLDS CUP
HYTTA
Nå har sesongen så smått begynt på Skioldhytta igjen. Høsten har kommet og det er ikke
lenge før snøen ligger der igjen. Jeg vet at hyttekomiteen nettopp i disse dager holder på med
å sette opp vaktlista for vintersesongen, og jeg
er sikker på at de ville sette pris på om noen
ville si fra til komiteen at i år vil også gjerne
jeg ta en vakttørning på Skioldhytta. Det er bare
trivelig å stå bak disken på Skioldhytta, mange
hyggelige mennesker kommer man i kontakt med
også. Det er en god del som skal skje fra Skioldhytta i høst og utover vinteren. Både A- og juniorlaget i bandy skal holde week-end-samlinger på
Konnerud. Juniorlaget fra 28. til 29. oktober, Alaget fra 18. til 19. november. Når A-laget skal
holde sin samling skulle det være gode muligheter for at isen skulle ha lagt seg på Stegla. Det
tradisjonelle guttehopprennet skal gå av stablen
den 14. januar. Barneskirennene som sist vinter
viste seg å være litt av en suksess, skal avholdes
også i år. Det er planer om at det skal bli fast

Kai Møller & Sønner A.s
Boktrykkeri
Griffenfeldtsgt. 1

-

Drammen

Tlf. * 83 81 20

Skrim, Kongsberg ble populær vinner av
Skiolds cup, som ble avviklet i Gulskogen Idrettspark 19. og 20. august. Skrim ble overrakt Knut
Ødegaards flotte gavepremie og hver av finalespillerne fikk Strømsø Sveiseverksteds pokaler.
Liungen som finalist fikk Representantskapets
premie. Aarrangementet gikk i vanlig regi, med
en banemester Sigurd Gulbrandsen som ydet
flott service. 24 lag deltok, hvorav 3 guttelag fra
vår klubb!
T. L.

skiskole fra hytta hver søndag i vintersesongen,
slik at barn kan få lære å gå riktig på ski.
Bakkekomiteen holder nå på med å renske opp
i lia bak badstua. De har hogd ned en del kratt.
Så når snøen kommer vil det her bli fine skibakker for unger. Skikomiteen består jo av
ganske mange medlemmer, men det er ikke mange som hjelper til med arbeidet i bakken. Det
kan da ikke være så mye å gjøre for medlemmene
av denne komiteen at de ikke kan avse et par
søndager i året for å hjelpe til litt. Det er minst
10 medlemmer av skikomiteen, men så vidt jeg
kan skjønne, er det bare et par som har hjulpet
til noe i år. Dere får jamen gjøre noe dere andre
cgså, ikke bare stå som valgt på papiret.
Skioldhytta har i høst hatt besøk fra Ørebro og
fra Kristiansand S. Rynninge Jdrottsklubb fra
Sverige overnattet på Skioldhytta fra fredag til
søndag. Fjorten dager etter kom Start fra Kristiansand på besøk en week-end. Det er nå tredje
gangen Start er Skiolds gjester på Skioldhytta.
Drammens Skøiteklub har også i år leid hytta
to ganger for å avholde treningsleire ·

Borgar Nygård.
Rettelse: Konnerud-Skiold 1-0, skal være
0-3 i småguttekampen.

Fra høyre: Th. Thorkildsen, Alf Jansen, Charles Stehl, Johan Ruth, T. Larsen, Bjarne Halvorsen, Ernst Larsen,
Erling T'homrnesen, Erling Strand, Otto Berqlie, Eivind Nielsen, Olaf Johansen, Olaf Hansen, Eugen Gulbrandsen og
Stensrud var dessverre forhindret.

,,GODE, GAMLE SKIOLD-GUBBER"

~

«Nei, men er det ikke'n Erling, og der har vi'n
Olaf, Bjarne og Alf», slik lød det da fotballspillere fra 1915-25 møttes i sommer hos Charles
Stahl. Flere hadde ikke sett hverandre på 40 år.
Men dette enestående gjeng av gamle karer hadde ikke glemt. Kamper, turer, trening og referater ble gjengitt i detaljer. Første norske lag
som slo Brann i Bergen var disse karene og seieren over Frigg var kamper som huskes.
Karene hadde mange gode minner fra tiden
med den svenske landslagsspiller Magnusson som
trener.
Han innførte systemet med linjespillet, som
laget ble kjent for. Man merket på atmosfæren i
dette selskap at kameratskapet hadde vært lagets
styrke. Ikke bare på banen, men i privatlivet
ellers hjalp disse gutta hverandre. Vi var som
brødre, lød det. Premier har fotballspillerne aldri
blitt rike på, men minner er disse gubbene
fulle av.
En av tingene Erling Strand mintes godt, var
åpningskampen på Marienlyst gressbane, der han
spilte e.f. på bylaget og hvor han fikk æren av å
score det første mål på gamle gressbanen. Ordføreren i byen kom på banen og omfavnet vår
e.f. etter kampen. Laget var stadig på reiser med
matpakka i veska. Husker du da moren din var
så trøtt en søndags morgen at du fikk niste med
smør på begge sider av brødstykke? Ja, de minste
detaljer husket disse karene. Spilloppmakeren på
laget hadde vært den gode keeper Stensrud. En

gang i Skien kom laget ut i uvær som de aldri
siden har opplevd. Det ble helt mørkt på søndags;
middagen og skybruddet som fulgte gjorde at
gutta trodde det var dommedag. Strømmen gikk
og laget satt i en krok i garderoben med en fyrstikk tent og skalv. Da lød det kaldt fra Stensrud'en: «Nå kan dere ha igjen for all kortspillinga nå gutte'r».
Ingen av de tilstedeværende ville ha unnvært
denne tiden i Skiold, som hadde gitt og lært dem
en masse.
Den hyggelige kvelden hos Charles Stahl ble
avsluttet med noen alvorsord av Erling Strand og
som takket på alles vegne for at dette møte hadde kommet istand.
Skioldavisas utsendte: T. L.

TORVHALLEN
STØRST I SKO
Telefon 83 19 56

FAVORIT-FI LLIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34
SKIOLD-AVISA
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~ iold og Brygga Idrettslag har gått sammen om
()) en bingo-klubb i Velferdsalen på brygga. Hver
mandag er det anledning til å vinne mange fine
gevinster. Mandag 11. desember er siste gang
før jul.
K retslaget for gutter har spilt flere prøvekamper, men det har ikke lykkes jr.kornlteen å
få mostander i andre kretslag. Vår gode guttespiller Øivind Nystøl er av de som har blitt
prøvet.
Ishockey-gruppa har i høst reparert og snekret
nye vant til banen. Disse er også malt opp for
kommende sesong. Fin innsats av Støa & Co.

stillingen i jr.finalen lenge. Da folk
0-0fra var
den «grønne-leier» ankom og fikk høre
resultatet, var kommentarene: Har de nettopp
begynt? Hva de nå måtte mene med det.
i bandy arbeider fortiden med å
Lagledelsen
skaffe A-laget nye drakter til kommende
sesong.
Drammens-dagene ble for oss igjen en skuffelse økonomisk. Vi håper at vi neste år
får tildelt et bedre arrangement. Hadde vi ikke
tatt initiativet til å få istand salg av Candy-flosh
hadde utbyttet blitt magert etter så mye strev.
Arild Berg, vår gode juniorspiller i bandy, ishockey og fotball, er tatt ut til årets første
samling for ishockey-landslaget for juniorer.
Vidar Hansen, vår førstelagsspiller som har
spilt i Skiold fra småguttdagene har meldt
seg inn i Drafn for å forsøke seg i 3. div. neste
sesong.
I kommende bandysesong har Norges Bandyforbund oppnevnt Tore Larsen, Skiold som
medlem av forbundets juniorkomlte.

somstamme
tilskudd til vår tidligere habile bandyhar vi fått Tor Undersrud fra Drammens Ballklubb.
Avisa savner ennå en del innlegg fra medlemmene. Vi har ved flere anledninger hørt at
medlemmene har hatt annet syn på forskjellige
ting vi har tatt opp i avisa og de har lovet å
komme med sine innlegg. Så sett igang, så får
du det med i julenummeret.
T. L.
0

Hurra for SIF# MIF# Drafn og AIF
skrev en av våre tidligere storspillere i en av
byens aviser. Dette kan vi bare underskrive og
nevnte klubber har i år høynet nivået i vår krets
på kort tid. Vi gratulerer samtlige av disse klubbers spillere og ledere med resultatene.
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Vi besøker
bandygutta
Aldri så galt - så er det godt for noe. Vi
tenker da på meldinga i dagspressen om at Østlandet ikke vil få strømrasjonering i vinter, og
det er jo trass i alt et «lyspunkt» i denne våte og
mørke høsten vi har hatt i år. - Det regnet også temmelig tett da Skiold-Avisa fant på å avlegge bandygutta et besøk på Strømsø skole forleden, og vi tenkte at i kveld er vel frammøtet
heller dårlig. Vel, det kunne selvsagt ha vært bedre, noe oppmannen Kjell Westby ga uttrykk for.
SIDEN SEPTEMBER

- Og hvor når startet dere forhåndstreningen, Kjell.
- Vi tok til først i september med trening
her fra Strømsø skole tirsdag og torsdag, og senere har det blitt kølletrening på Marienlyst hver
søndag.
- Og frammøtet har vært bra?
- Det kunne ha vært bedre. Men vi får nå ta
i betraktning at en god del av spillerne har vært
aktive fotballspillere helt til det siste, ja juniorerne er jo ennå i virksomhet. Men en ti til
tolv man har møtt fram, og dertil driver jo juniorgruppa for seg selv.
- Hvem leder treningen i år?
- Det har jo hittil vært det viktigste å forsøke å bygge opp en skikkelig kondisjon og det
har blitt adskillige løpeturer ute i «terrenget».
Ellers er det gymnastikk her i salen, og det er jeg
selv som leder treningen.
- Og det som alltid interesserer - I aget?
- Bortsett fra Per Lund Nilsen, som holder
på med avsluttende klasse på handelsgym., regner jeg med at samtlige spillere fra i fjor også
går inn for en ny sesong. Flere av våre juniormestere banker imidlertid på når laget skal settes opp, og jeg tror nok at det skal bli konkurranse om plassene.
- Noe nytt ellers?
- Vi har vært i kontakt med fire Oslo-lag om
besøk på Valle Hovin, og det håper jeg går i orden. Her i byen ser det jo ut til at alt pratet om
bygging av ishall bare er luftkasteller, og vi får
finne oss i å tilhøre de tilbakeliggende distrikter.
Ellers har vi treningssamling på Skiold-hytta 18.
-19. november, og det kan jo tenkes at det er
is inne på Konnerud til den tid.
Vi takker Kjell for praten idet han gjør seg
klar til den vanlige turen ut (i regnværet), og
kan bare ønske ham og bandygutta en god sesong. Juniorlaget i fjor viste at det nytter om
bare alle mann går inn for oppgavene.
TEGE

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

S.KIOLD-AVISA
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Slemmestad-leiren
Ishockeygruppa
forbereder
sesongen

En ny ishockeysesong nærmer seg med raske
skritt, og de første forberedelser er forlengst
tatt. I skrivende øyeblikk er det klart at ishockeygruppa også i år skal stå for driften av ishockeybanen bak gamle gressbanen. Vi hadde
grunn til å ha sterk mistanke om dette, og tidlig
i høst tok man til med reparasjon av vanter,
maling etc. slik at vantene er klare for montering når tiden kommer.
Vi sleit svært med snøen i fjor, vi håper vi
ikke skal få de samme strabasiøse forhold kommende vinter. Men i alle tilfeller er ishockeygruppa gla for all den hjelp man kan få - hvis
det er noen som føler seg kallet.
Vi vil i år stille lag i alle klasser, A-lag,
juniorlag og guttelag skal spille serie i Oslo, og
særlig for de to yngste lagene vil det bli litt av
en ilddåp. Men vi har valgt denne utveien, ikke
minst for at guttene skal lære så meget som mulig av ishockey, og de beste læremestere tror vi
man finner i Oslo.
For småguttelagets vedkommende, synes vi det
er noe tidlig å delta i et så sterkt distrikt som
Oslo, når det gjelder seriekamper. Vi har valgt
bare NM som obligatoriske kamper for disse guttene, samtidig som vi håper å få matchet dem
sammen med Oslo-lag i privatkamper.
Lilleputtene vil bli sterkt engasjert gjennom
hockeyskolen, som skal settes i gang hver lørdag
fremover, så snart isen tillater det. Mest sannsynlig er det at vi også med disse karene tar til
med «tørrtrening» før isen legger seg.

1967

Vi ankom Slemmestad Idrettspark søndag 31.
juni hvor det ble kontrollert at alle leirdeltagerne
var til stede og hvor det var korte hilsningstaler
fra kommunale og idrettslige myndigheter hvoretter vi ble innlosjert på Slemmestad skole.
Leiren hadde i år samlet i alt 53 deltagere fra
hele Buskerud fylke. Fra Skiold deltok i år Frank
Hansen, Knut Eriksen, Knut Juul Andersen, Ulf
Svendsen og Per Arne B jørnes. Al le slags idrettsgrener var representert på leiren og programmet
var variert og godt, dagene var lagt opp slik at vi
ble delt inn i fire grupper og vi ambulerte hele
dagen mellom voleyballbanen, friidrettsbanen,
svømmebassenget og orienteringsundervisningen.
I tillegg til det idrettslige kommer så noen timer
daglig med administrative kurser. Timeplanen
bød ellers på forskjellige idrettslige konkurranser med svømmestevne, voleyballkamper, orienteringsløp, friidrettsstevne og fotballkamp.
Alle Skiold-guttene hevdet seg meget fint i
det harde selskap i de individuelle konkurransene, enkelte kjempet til og med helt oppe i teten uten at vi var spesialtrenede. For oss var det
jo fotballkampen vi så fram til, der tre av oss
var med på leirlaget som slo Slemmestad gutte/
juniorlag 2-1.
Vertskapet var i år som tidligere år formannen i Slemmestad I.F. Johan Lilliedal med frue,
som også sørget for at ingen gikk sultne fra matbordet. Fredag kveld var det avslutningsfest hvor
det gikk ganske livlig for seg til ut i de små timer
med dans og musikk. - Lørdag den 5. juli sa vi
takk for oss etter fem fin-fine dager ute på Slemmestad Idrettspark og satte kursen hjemover.
Ledelsen var i år som tidligere i de beste hender hos Svein Thun som sjefinstruktør, Bjørg
Moum, Anne Ebbestad, Per Wright, Lauritz Emgaard, med Bjarne Håkonsen som leirsjef.
Vi hadde et alle tiders opphold der ute og håper at vi får god bruk for de mange nyttige ting
vi lærte.
U I f Sven ds en.

Istrening pil Sparta Amfi.

Når dette leses har senior-, junior- og guttelag
hatt sin første istrening på Sparta Amfi. Egentlig
BANDYENS 1. DIVISJON 1967 /68.

10/12:
17 /12:
31/12:
4/1:
7 /1:
14/1:
17/1:
21/1:
28/1:
4/2:
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13.00, Tåsen-Skiold, Voldsløkka.
13.00, Skiold-Skeid, Marienlyst.
13.00, Skiold-Drafn, Marienlyst.
19.00, Skiold-Sarpsborg, Marienlyst.
13.00, Skiold-Hafslund, Brakerøya.
13.00, Skiold-Tåsen, Gulskogen.
19.00, Skeid-Skiold, Dælenengen.
13.00, Drafn-Skiold, Marienlyst.
13.00, Sarpsborg-Skiold, Sarpsborg.
13.00, Hafslund-Skiold, Sarpsborg.

SKJOLD-AVISA

var det bestemt at denne turen skulle foregå 4.
og 5. november, men Bandyforbundet la beslag
på denne datoen og den eneste datoen som var
disponibel for oss var 28. og 29. oktober, hvilket
vil si at vi ikke hadde noe valg - hvis vi ville
prøve skøytene.
Vi ble møtt med den beste velvilje av Sparta
Amfi's daglige leder, Carsten Stensrud, som også
lovet oss en trener til denne treningshelgen.
Ved imøtekommenhet fra bandygruppa, har
våre ishockeygutter fått lov til å delta i forhåndstreningen til bandygutta.
Vi vil ikke legge skjul på at vi går mot denne
sesongen med den største spenning - det er
lagt ned et stort arbeide, hva resultatet vil bli vet
ingen - i dag.

Juniorgruppas røst:

2 mesterskap
og 1 finalist !
6 Lag med i seriene

Når en ser på fotballsesongen 1967 for Skiold's
junioravdeling kan en vel trykt si at det har vært
en av de beste i klubbens historie.
For å ta det hele i tur og orden så ble vårt
juniorlag kretsmestere, med seier 2-1 over
Drafn i finalen på Marienlyst nye gressbane. Seieren kom etter solid innsats av hele laget og
var så absolutt fortjent. Laget takket således meget pent for den fine turen guttene hadde til
Danmark i sommer. Ellers har laget i hele sesongen vært godt og det beste er at de har hatt
evnen til å vinne i jevne oppgjør. Men så har
også oppmannen Thor Pedersen og «viseoppmann» Ivar Rosendal gjort et meget godt arbeid
med laget og fått frem de beste egenskapene i
guttene. Og det skal de ha takk for.
Vårt guttelag har ikke hatt hellet med seg i
sommer. Det ble dog allikevel toer i sin pulje i
kretskampene og det er jo ikke dårlig. Laget har
til sine tider spilt god fotball og med litt flaks
kunne vi også i denne klasse vært finalister. Elles har guttene vært på en meget vellykket tur
til Geilo, en tur som for øvrig er omtalt på annet
sted i dette nummer. Guttelagets utrettelige oppmann har vært Helge Bjørnes, som for øvrig også
har vært jr.avdelingens meget villige sekretær og
som har vært undertegnede til meget stor nytte.
Mesterskap nummer 2 tok vi så i smågutteklassen. Laget tok et helt suverent mesterskap,
og for at det ikke skulle være noen tvil tilstede
slo vi Strømsgodset med hele 4-1 i finalen, som
gikk på Åssiden gressbane. Guttene lå, unntatt
en liten periode i annen omgang godt over motstanderen i spill og seieren var heller for liten
enn for stor. Ellers er det bare å vise til statistikken for kampene og studere denne. Men så
har laget også hatt en meget dyktig og initiativrik oppmann i Runar Larsen. Han har foruten
spillemøter også samlet guttene til en meget nyttig og fin treningsleir på hytta vår. Leiren som
varte ca. 1 uke hadde også besøk av noen av våre
seniorspillere som hadde ting å fortelle og som
guttene fulgte interessert med i. Dette laget var
også med til Geilo og i likhet med guttelaget
viste de en meget fin oppførsel der oppe, som
klubben kan være stolt av. Vi har også stilt med
et småguttelag 2 og også dette lag har vært
flinke og vist solid innsats.
Og så har vi våre aller yngste, nemlig lilleputtlaget, som også var helt i finalen, men tapte
for klassens store lag, nemlig Åssiden. Her stilte

vi også med to lag og annetlaget viste også at
vi i lilleputt, har en hel del gode emner som det
skal bli moro se utvikle seg videre. Lagledere for
guttene har vært Ulf Svensen og Runar Evensen,
som også har hatt et fint tak på det hele. Disse
to har også hatt sine gutter i treningsleir på
hytta, med et fint og avvekslende program.
Vi har også i år hatt vår guttecup, som ble
avviklet på Gulskogen og hvor «Toffa» var den
store organisator og den ble berømmet av samtlige lagledere. Og vi har hatt besøk til avdelingen
fra Rynninge ldrottsklubb fra Ørebro, som kom
hit med fire lag og alle ble innkvartert på Konnerud. De fleste på hytta, men på grunn av det
store antall gutter ble noen også innkvartert på
Trekkhundklubbens hytte.
På grunn av de til stadighet vanskelige baneforhold i Drammen, var vi nødt til å henlegge kampene til Mjøndalen, som kunne varte opp med
en helt ypperlig bane. På grunn av at vi måtte
legge kampene dit opp, fant vi ut at det også var
riktig å dele arrangementet med dem.
Senere fikk vi besøk av Start, Kristiansand,
med 45 gutter som også ble innkvartert på hytta.
Men igjen viste Idrettsvesenet seg negativ, og vi
ble nektet å bruke Gulskogen. Som en reddende
engel viste Liungen en meget fin sportsånd og lot
oss få bruke sin private gressbane til kampene,
og vi takker klubben hjerteligst for dette. Og i
Dagfinn Hansens fravær grunnet militærtjeneste
var det Helge Bjørnes som var sammen med dem
på hytta og ordnet opp.
Både lederne fra Ørebro og Kristiansand takket i pene ord for den velvilje som var vist dem
ved oppholdet i Drammen.
Å gi opplysninger om avdelingens økonomi
kan jeg dessverre ikke i skrivende stund, da vår
kasserer Dagfinn Hansen er på militærtjeneste.
Han har forresten vist en meget fin måte å ordne
det hele på, så jeg tror det ikke skulle ligge så
aller verst an.
I det hele så har avdelingens lagledere vist en
iver og et pågangsmot som enkelte ganger har
kunnet ta pusten fra noen og hver og uten deres
utrettelige arbeid hadde vi ikke kunnet oppvise
de flotte resultater vi har nådd.
Dette var i korte trekk hva vi har utført i sommerens løp. Å gå videre i detaljer skulle ikke
være nødvendig. Jeg sitter med så overveldende mange inntrykk at jeg jo, bare har fått
med det som kanskje har festet seg best i erindringen. Sulle jeg ha glemt noen, ber jeg om unnskylding for dette.
Knut Berg Nilsen, juniorformann.

JUNIOR-REPRESENTASJON
Til Hortensleiren for junior ble Sverre Erling
Nilsen, Hans Petter Nilsen og Øyvind Rosendal
uttatt. Øyvind Rosendal spilte også på juniorkretslaget i kampen mot Vestfold i sommer.
Øyvind Nystøl har spilt på guttekretslaget i
sommer, foruten at han har spilt samtlige kamper på vårt juniorlag, og er dermed kretsmester
av året.
SKIOLD-AVISA
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Skiolds juniorlag kretsmestere
Vårt juniorlag har i år gjort mer enn mange
ventet av dem ved å bli krestmestere i Drammen
og omegn. Få hadde tenkt seg det på vårparten
da kampene tok til, og vi prøvekjørte på Hokksund. Disse kampene er selvfølgelig ikke så riktig
å regne med, men ble allikevel stillet opp som
målestokk.
Seriekampene tok til og guttene vokste med
oppgaven. Geithus ble slått 4-0 i den første
kampen, mens Åssiden som vanen tro, gjorde
det vanskelig for oss - vi måtte dele poengene,
etter å ha spi It 1-1 og scoret begge må lene selv
- men slikt kan hende. I Hokksund hadde vi
vanskeligheter med å få hull på byllen, det lykkes omsider, og vi kunne reise hjem med 1-0
seier. Mjøndalen har vi alltid hatt den største
respekt for - den var ikke mindre denne gangen.
Uheldigvis fikk undertegnede bare se annen omgang, men fornøyd for det. Mjøndalen stoppet i
vår kompakte forsvarsmur, mens vi nyttet anledningen til å score tre ganger. 3-0 seier.
Neste runde etter ferien ga nye seirer. Geithus
måtte vende hjem med 5-0 tap. Hokksund ble
rammet av 3 fulltreffere. Mjøndalen ble igjen et
stort spørsmål, og denne gangen skulle kampen
gå i Mjøndalen. Igjen måtte Mjøndalens rekke
nøye seg med å skumpe i vår forsvarsmur, mens
vi gikk hen og scoret den ene nødvendige goalen.
Åssiden skapte like store problemer som sist,
men nå scoret de målet sitt selv, og 1-1 igjen.
Vi var klar for semifinaler, hvor Drafn og
Slemmestad var de andre kandidatene. - Vi
«slapp» semifinalen. Drafn og Slemmestad trakk
sammen, og her vant Drafn og skulle møte oss i
finalen.
Dagen kom - vi var slett ikke så sikre på
å vinne som våre motstandere, men vi øynet
selvfølgelig et håp, og la opp taktikken etter det.
Det var en kolossal påkjenning, kanskje mest
for oss som sto og så på, men vi overvant oppgjøret - og det gjorde også guttene, etter kjempeinnsats, hvor tre av spillerne ble trukket av
banen med krampe i leggene. Nils Sørheim ga
oss ledelsen 1-0 og han syntes sikkert ikke at
det ville strekke til, og la på til 2-0 kort etter.
Vi kjempet og Drafn stanget i vår forsvarsmur,
og bare en glipp hos oss ga dem trøstemålet. Vi
vant kretsmesterskapsfinalen med 2-1 over
Drafn - vi var storglade, guttene slitne og
skitne, men overlykkelige. Det er ikke hvert år
vi forunnes et mesterskap.
Ut av Norgesmesterskapet

gikk vi med brask og bram mot Solberg, i en
kamp hvor vi tapte 4-1. Vi behersket ikke en
sleip og vanskelig bane, som dessuten var altfor
tung for våre gutter. Vi tror ikke Solberg er
uenige med oss om vi sier de fikk en heldig seier
og lettkjøpte mål. Men vi var ikke lei oss for det
- nå begynte vi å konsentrere oss for alvor om
kretsmesterskapet.
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Tap i fylkesfinalen
og heller ikke i dette oppgjøret var vi forfulgt
av særlig, hell. Den første goalen til Jevnaker
scoret vi selv, etter at stillingen i første omgang
var 0-0. Særlig heldig var vi heller ikke ved
mål nummer to, mens Jevnakers tredje scoring
var en perle. Vi er ikke skamfulle for å tape for
et lag som Jevnaker, de har tidligere vist at de
spi I ler god fot ba 11, ved å komme høyt opp i rundene i årets norgesmesterskap.
Skiolds kretsmestere i juniorklassen 1967 er:
Hans Petter Nilsen, Terje Andersen, Jan Egil
Bruun, Sverre Erling Nilsen. Øyvind Rosendal,
Halvard Olsen, Jan Olav Lauritzen, Nils Sørheim,
Øyvind Nystøl, Arne Thorshaug, Arild Berg og
Terje Gundersen. Reserver: Åge Skari og Knut
Tøger Aronsen. Oppmann Tor Pedersen.

JUNIORAVDELINGEN
PA HIGHLAND HOTEL
0

Det var på smågutt og guttelagets tur til Geilo i høst
at vår kjære «Bassen» Danielsen ordnet opp. Det var besti It middag lørdag, men ved
en misforståelse var det ikke
i orden med frokosten. Ved
7-tiden søndag morgen begynte de første å mase etter
mat. - «Bassen» ringte alle
mulig billige steder først,
men ingen kunne ta imot
40-50 gutter på kort varsel.
Da var det «Bassen» ringte
Hotell Highland. Men heller
ingen her kunne ta imot gut-,,,,
ta. Men «Bassen» ga seg ik-'it
ke. Direktøren måtte vekkes, ,,. ·
og vår gutteleder forespurte om frokost kunne
ordnes? Jo, det lot seg gjøre, svarte en hyggelig
direktør, men prisen passet dessverre ikke
Danielsen. Han forklarte på sin egen måte at
dette dreide seg bare om gutter som ikke spiste
så mye og han klarte å få prisen betraktelig ned.
Direktøren gikk med på dette etter betenkningstid og ringte opp Danielsen, som ga beskjed om
at gutta kom straks.
- «Sitt pent, ikke bråk og bare spis», var
Danielsens ordre. Han sto selv i salen og pratet
med direktøren, som syntes gutta var et sympatisk bekjentskap. Under denne samtalen var det
direktøren sa: De Danielsen, de nevnte noe om
at disse gutta ikke spiste så mye. Ser du han der
borte han tar nå brødstykke nr. 16. At gutta ble
ønsket velkommen igjen må vel godskrives oppførselen, ikke prisen på frokosten.

T. L.

Lag li.

Lilleputtlagene
Lilleputtlagene har hatt en fin, fin sesong, med
mange store seire. Laget har deltatt i ÅIF's jubileumsturnering hvor laget tapte for vertene. Åssiden er for øvrig det eneste lag som har beseiret
våre gutter denne sesongen. Guttene har deltatt
i en week-end-samling på Skioldhytta, som var
meget vellykket. Førstelaget vant sin avdeling
ubeseiret med målkvote i serien på 24 for og 2
mot. I finalen ble laget noe lett, og de kunne
ikke gjøre noe mot ÅIF's store og farlige senter
som scoret 4 mål mot oss i finalen med hodet
etter cornere.
Lilleputt 11 har spilt 5 kamper i serien og har
vunnet 3. I alt har laget spilt 10 kamper og det er
bra aktivisering av lilleputt li spillere.
Lilleputtlagenes resultater i sesongen 1967.
Lag I.

Mjøndalen-Skiold
Hokksund-Skiold
Åssiden-Skiold
Solberg-Skiold
Mjøndalen-Skiold
N. Sande--Skiold (serie)
Skiold-Drafn (serie)
Sparta-Skiold (serie)
Lier I L-Skiold (serie)
Skiold-Strømsgodset
Åssiden-Skiold (ÅIF's cup)
Skiold-Konnerud (serie)
Åssiden-Skiold (finale)

0-1
0-3
2-0
1-1
1-1

0-7
5-1
0-4

1-4
3-0
2-0
1-0

6-0

Skiold-Drafn (serie)
Sparta-Skiold (serie)
Åssiden-Skiold
Solberg-Skiold
Mjøndalen-Skiold
Skiold-Ytterkol len
Glassverket-Skiold (serie)
Lier IL-Skiold (serie)
Skiold-Strømsgodset (serie)
Åssiden-Skiold (serie)

0-3
0-1
2-3
2-1
4-0
1-1
1-3
0-1
1-3
2-0

Småguttlagene
Fotballsesongen er over for i år, og det står
bare igjen å komme med en oversikt over hva
småguttelagene har gjort i år. Tiden før ferien
har jeg tidligere skrevet om, men for å få den
fulle oversikt vil jeg ta med litt av forsesongen.
I den første tiden, før kampene begynte, var
ikke fremmøte noe å skryte av, men senere viste
det seg at det skulle bli bedre. Da de siste kampene før ferien skulle spilles, hadde vi spillere
til 3 lag i smågutteklassen. På treningen var det
vanlig med ca. 25 spillere. Kampresultatene var
også gode, noe jeg skal komme tilbake til senere.
Da sommerferien tok til, lå vi på topp av serien
med førstelaget, og annetlaget hadde også oppnådd gode resultater. I ferien ble det arrangert
treningsleier i en uke på Skioldhytta for småguttespi Ile re. ( Bildet nedenfor).

SKIOLD-AVISA
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Etter ferien begynte guttene med den samme
store interesse, og seierene fulgte på løpende
bånd. I en jubileumsturnering Åssiden I.F. ar-

rangerte for småguttelag, ble det seier, etter å ha
slått S.I.F. med 1-0 og i finalen Slemmestad
med 4-0. Her ble det en fin pokal til klubben,
og fine pokaler til hver av spillerne.
Småguttelag I.
Førstelaget toppet sin avdeling uten ett eneste
tap. I den avgjørende kampen mot D.B.K. ble det
seier med 5-1. Så var vi klare for semifinalen,
hvor vi møtte Tofte, og resultatet ble 3-1 i vår
favør. Finalen måtte vi vente lenge før vi fikk
spilt, da alle banene i lengre tid lå ubrukbare
på grunn av regnværet. Men den ble spilt på
Åssiden tilslutt, og motstander var her Strømsgodset I.F. Etter en velspillende kamp, ble det
kretsmesterskap ti I Skiold etter å ha vunnet 4-1.
Seriekampene ti I førstelaget:
Skiold-Berger
N. Sande-Skiold
Skiold-Drafn
Konnerud-Skiold
Ski old-Svelvik
Skiold-D.B.K.

16-0
0-7
1-0
1-0
9-0
5-1

Målkvote: 41-1. (Det ene minusmålet var
selvmål, så ingen andre.Iaq klarte å score på oss).
Det deltok 31 lag om KM. I alle årets kamper
har førstelaget scoret 72 mål og fått 10 mål imot.
Småguttelag li.
2.-laget har også gjort det bra i sesongen. Hyggelig er det at så mange har møtt til treningene,
og at de i hele sommer har kjempet for å få
en plass på førstelaget, noe som også har lykkes
for noen av dem. I alle kampene de har spilt i
serien, har de gjort en god figur. Noe resultatene
nedenfor gir et tydelig inntrykk av. Dessverre ble
det ingen seirer, men nære har det vært mange
ganger. Det må jo tas med i betraktningen at det
bare er førstelag de har spilt imot. De fleste av
spillerne på annetlaget i år, holder alderen på
småguttelaget til neste år, og det er disse som
da blir stammen på førstelaget. Seriekampene for
førstelaget er som følgende:
Skiold 11-Bragerøen I
Vikersund 1-Skiold 11
Skiold 11-S.I .F. I
Geithus 1-Skiold 11
Åssiden 1-Skiold 11

0-0
2-1
0-1
2-0
3-1

Som avslutning på sesongen i år ble det arrangert tur til Geilo sammen med guttelaget. Det
var i alt 20 småguttespillere med på denne turen.
Reisen ble finansiert ved salg av Olympialodder,
tilskudd fra styret og ved at guttene betalte
kr. 15,00 hver. Turen varte fra lørdag morgen til
søndag kveld.
Så står det bare igjen for meg som oppmann
å takke hver enkelt av dere for innsatsen i som-
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mer. Oppførselen har vært upåklagelig, både
utenfor og på banen har den vært eksemplarisk,
og klubben kan være stolt over å ha dere som
medlemmer. Oppførselen utenfor banen teller
like mye for klubben som oppførselen på banen.
Den oppførsel dere viser har vært fin propaganda
for klubben og dere har vist dere verdige som
Skioldgutter.
Takk for i sommer alle sammen. Det har vært
hyggelig å bli kjent med dere, og jeg håper at
dere til neste år må oppføre dere like bra for
deres nye oppmann, som dere har gjort overfor
meg. Jeg håper at dere må vise den samme treningsiver og spillelyst, og at det gode kameratskapet som vi har i Skiold må holdes, men husk
at skolearbeidet alltid må gå før treningen.
Skiold
Konnerud
Drafn
DBK
Vinn
N. Sande
Selvik
Berger

Smågutter avd. 4.
6 6 0 0 41-1
7 5 0 2 22-4
7 4 1 2 33-5
5 3 1 1
7-7
6 3 0 3 19-9
7 2 0 5 11-25
6 1 0 5
2-33
6 0 0 6
0-51

12
10
9
7
6
4
2
0

Semifinale.
Skiold-Tofte
Strømsgodset-Kongsberg

3-1
3-0

Finale.
Skiold-Strømsgodset

4-1

Smågutter avd. 1.
Strømsgodset
7 6 1 0 42-3
13
Åssiden
7 6 0 1 29-4
12
Geithus
6 4 1 1 15-9
9
Åmot
7 4 0 3
8-19
8
Vikersund
6 2 0 4
7-24
4
Bragerøen
6 0 2 4
2-26
2
Skiold Il
6 0 1 5
3-11
1
Bakke
5 0 1 4
2-15
1
Runar A. Larsen, oppmann.

Ferdighetsmerket
Prøvene for N.I .F.'s ferdighetsmerke er også
avviklet i sommer. Prøvene startet på Skioldhytta under smågutteleiren. Ved avslutningen på
Marienlyst i høst ble resultatene: 6 gullballer,
3 sølvballer og 5 bronseballer.
De som tok gullballen er følgende: Stein Kortvedt, Arnulf Evensen, Jan Pedersen, Øivind Dahl,
Runar Aronsen og Tor Arne Jacobsen.
Sølvballen: Rune Svendsen, Odd Eivind Gabrielsen, Runar Gundersen og Harry Pettersen.
Følgende har tatt bronseballen: Per Kristiansen, Frank Hansen, Erik Knutsen, Stig Roaas,
Jarle Tomter, Rune Sjødal, Per Evensen, Arvid
Ågren, Pål Reinertsen, Arvid Råen, Wiggo Gustafsen, Tommy Clausen, Kjell Kristiansen og Rune
Andersen.

~

Lokalavisene og juniorfotball

Guttelaget
Guttelaget har i sesongen spilt 19 kamper. Laget ble nr. 2 i sin avdeling, med kun et tap. I vår
egen gutteturnering stilte vi med 3 Jag som alle
gjorde en bra innsats. Best var førstelaget som
overrasket med å slå to av favorittene i innledende runder, Mjøndalen og Slemmestad. I semifinalen tapte vi for turneringens vinner Skrim på
straffesparkkonkuranse etter at kampen hadde
endt 1-1. I Åssidens cup ble laget slått av årets
kretsmester med 2-1, og i M.I.F.'s cup spilte vi
2-2 mot Åssiden, men straffene ble misbrukt.
Guttelagsspillerne har vært på tur til Geilo,
hvor det ble spilt mot hjemmelaget. Vi seiret
hele 5-1. I alt har laget scoret 53 mål, hvor Jon
Brurberg har besørget 21 og Kjell Winge 11.
Gutter avd. 4.

.-.,

Drafn
Skiold
Vinn
DBK
N. Sande
Selvik

5
4
4
4
5
4

5
3
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
3

24-3
19-6
14-14
8-16
3-14
4-19

10
6
4
2
2
2

Helge Bjørnes.

Ingen fremgang for A-laget,
men vi holdt stillingen
Igjen var det en god høstsesong som rettet opp
stillingen for A-laget. Laget tapte kun en kamp
etter ferien. 4-0 seiren over avdelingsvinneren
er av de kamper som man husker. Ja, det er vel
år siden et Skiold-lag har spilt så fin fotball. Vi
vet at det er så mye fotball i laget som de viste
her, og det er derfor dobbelt ergerlig å se laget
i enkelte kamper, hvor alle tar det hele lite alvorlig. Ingen tar det tungt om laget taper. Nei, gutta
har det like morsomt etter matchen for det. Er
det her det ligger noe? Tar vi ikke oppgavene
alvorlig nok. Kontakten mellom spillerne har vel
heller ikke vært som den burde, og vi må også
ta med de dårlige treningsforhold på Marienlyst
med i betraktningen. Det skal mye til å få et lag
til å konsentrere seg om treningen i et slikt virvar som hersker på treningsfeltet. Derfor er det
av stor betydning at vi får utvidet vår treningsslette på Skioldhytta noe.
Årets juniorlag bør kunne gi A-laget innsprøytninger, så det kan bli oss som avanserer en divisjon neste sesong.
T. L.

B-laget
Egil Martinsen overtok B-laget etter ferien og
han utførte laglederjobben bra. Noen fast stamme på Slaget har det ikke vært i år heller, men
noe bedre resultater kan Jage vise til. Seier over
Mjøndalen og uavgjort mot Drafn var brukbare

«Er denne kampen hernmeliq» ble vi spurt om
på juniorfinalen Skiold-Drafn. Ikke et ord i
avisene, ikke en annonse. Nedenstående leder i
bladet «Fotball» tar opp en viktig sag som bør bli
en sak som må tas opp på bred basis neste kretsting. Se håndballkretsen med ajourførte tabeller
og kampresultater hver eneste uke. Vi tillater oss
å gjengi omtalte lederartikkel.
T. L.
Så er høstsesongen over og den hektiske kamp
om poengene. Det ser ut til at spenningen skal
holde seg, at stillingen på tabellen skal være med
på å holde liv i fotballpraten. Den praten mangler
ikke emner. Og ingenting er vel mer gledelig enn
at vår kjære sport er på folkemunne, hvor stille
ville det ikke bli her i landet den dagen fotballen
ikke skulle bli omtalt?
Likevel er vi ikke fornøyd når det gjelder fotbal len og interessen - og det gjelder det feltet
hvor den har sin største betydning og mest å gi
den enkelte utøver. Vi synes det er forbausende
stille om juniorfotballen her i landet. De store
avisene i deres kamp med stoffet lar den ikke
slippe til før juniorenes NM nærmer seg sin avslutning. Det har vel sine grunner - spaltemessig
ikke minst - men hvordan er det på det lokale
planet? Hvirdan er det med lokalavisene og stoff
om juniorfotballen i ditt distrikt? Bringer avisene noen reportasje - kommer det tabeller titt
og ofte fra de forskjellige serier fra lilleputt I og
11 og opp til juniorlagene? Vi vil ikke dømme alle
over en kam - men vårt hovedinntrykk er at
juniorfotballen ikke får den omtale og den plass
den fortjener. Og her skal vi fotballens folk ikke
bare skylde på avisene. Det er utrolig hvor langt
folkene i sportsredaksjonene landet over strekker seg med hensyn til spalteplassen, bare de får
stoffet. For de kan ikke rekke over alt. Men tabeller og ajourførte resultater må de ha, skal de
kunne få noe ut av det. Og her er vi mange som
kan hjelpe til. Hvordan er det med kretsens
juniorutvalg - har det denne siden av saken
under kontroll? Hvordan er det med dommerne,
blir resultatene sendt inn til rett tid? Og hvordan
er det med de enkelte lagledere, gjør de nok for
at kamper og resultater skal komme fram til
rette instans og godtfolk for øret? Vi synes det
er foruroligende stille om juniorfotballen her i
landet om dagen. Vi er ikke redd for interessen,
guttungen leker fortsatt med ballen sin og er
opptatt av kampene. Men skulle vi ikke sammen
skape litt mer blest om den. Kan vi alle sammen
gjøre noe mer og bedre for gutten og fotballen?
Det er den som er sportens framtid.

resultater. Laget har i år bestått av yngre spillere og vi håper disse kommer sterkt igjen neste
sesong. Kanskje vi burde søke om å få spille i
serie med 5. divisjons B-lagene, så ble det ikke
slik utklassing som vi dessverre var vitne til mot
SIF's B-lag.
T. L.
SKIOLD-AVISA
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Tuna Tekstil
TRIKOTASJEFABRIKK
Stjerneveien 15
Telefon 821380
Alt i sportstrikotasje, fotballtrøyer, turndrakter, brytedrakter, langrennsdresser og
treningsdresser i crepe og bomull.

-stasjonen
Drammen Travbane
Innehaver: Nils J. Berg
Byens raskeste servicestasjon
Rekvisita og bilgummi
Pølsekiosk

La det gå sport i det
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER

På torget i Drammen.

~ZZZZZZZ~ZZ&Z

e INGENIØR GR~N
Drammen.

Generalforsamling
avholdes i Frimurerlogen, lørdag 25. november,
kl. 17.00. Med den fremgangen klubben har hatt,
da særlig på jr.sektoren, ser det ut som valgkomiteen denne gang får en lett oppgave når det
gjelder denne avdelingen. Vi håper at vi blir like
heldig med valg av tillitsmenn som vi til nå har
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To av våre hedersmenn er vandret bort
Oskar Simensen døde i sommer nær 80 år
gammel. Han var en av stifterne av klubben og
var formann i 1912, 1918 og 1920. Videre har
han vært såvel kasserer som viseformann. Han
var gullmerkemann fra 1920.
Han gikk inn for Skiold med hele sin energi og
levet og åndet for de rød-hvite fargene. Hans
periode varte fra stiftelsen til litt opp i 20-årene.
Han var et symbol på den eldre årgang fra fotballens barndom.
Vi lyser fred over hans minne.
Bjørn Berling døde også i sommer 59 år gammel. Bjørn deltok i Skiold fra guttedagene og ble
kasserer i 1938. Videre var han klubbens sekretær i 1957-58-59 og i jubileumsåret 1960. Han
var en pliktoppfyllende og trofast Skioldgutt som
også deltok i serveringen på hytta sammen med
sin kone. I de senere år husker vi ham best som
festkomiteens ivrige deltager på juletrefester og
andre tilstelninger.
Vi lyser fred over hans minne.
C. S.

BINGO
For en tid siden inngikk vi et samarbeid med
Brygga 1.L. om en bingoklubb hver mandag i
Velferdsalen ved Tollboden. - I den anledning
sendte vi ut et rundskriv til våre seniormedlemmer om denne sak og oppfordret om at medlemmene skulle støtte tiltaket. Vi kan forstå at våre
medlemmer ikke alltid kan stå klar til en dugnad
med å rive hus, ja, hele kvartal, men at det
svares negativt til en kveld med hygge, spenning
og «råflotte» premier, det er vanskelig å forstå.
Ved hjelp av ukentlige annonser har allikevel
våre bingoaftener blitt bedre besøkt enn ventet.
Folk kommer fra hele distriktet til våre hyggekvelder og det er ikke få som har gått fra Velferdsalen med en pen gevinst. Vi har merket oss
flere av foreldrene til våre yngre medlemmer på
våre hyggekvelder, og vår faste stab som kommer om det er lilleputtkamp, seniorkamp eller
det gjelder dugnad, skuffer heller ikke her. Men
jeg må si det hadde vært oppløftende å se fler av
våre passive medlemmer. Ta med deg kona og
andre kjente neste mandag, annonsen i dagspressen minner deg på det
T. L.
vært. Rapportene fra de forskjellige grupper forteller også svært mye hyggelig.
Festkomiteen har vært i sving og kan love en
riktig hyggelig sammenkomst for medlemmer
med damer og bekjente, etter generalforsamlingen. Mellesmo's orkester skal sørge for musikken, og da må det jo bli stemning. Arrangementskomiteen kan også love annen underholdning
uten at vi skal røpe noe. Men sprekt blir det.
Så mye vet vi.
T. L.

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.
Spisesalen anbefales.

Reidar Danielsen
TOBAKK - FRUKT - SJOKOLADE

Tlf. 83 54 16
Konnerudgt. l O

Drammen

«Bo sentralt i centrum».

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

\Jf
PRINSESSE
~-~

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

5 TØA'S sportsforretning
Kon nerudga ten.

~
MED KONTO HOS OSS KAN VI
UTFØRE ALLE DERES OPPDRAG

Alt i klær for hele familien
Opprettet 1823
Filial
Hovedkontor
Vårveien 25
Bragernes Torv 11
Assiden

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

Kjøp alt på ett sted

:KHcdØJe,OUJll'tl&eø.
Hauges gate 4.

Tlf. 83 84 22.

Nordahls Pølsekiosk
Konnerudgaten
Anbefales alle Skiold-gutter

Rørhandel en gros - en detail.

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.

a:i

Etabl. 1851.
~~
Alt på ett sted. O,~ ~
Sentralbord 83 79 70.

SKIOLD·AVISA
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Th. Helgerud.

Tlf. 83 15 64.

Bilgummi. - Rekvisita.
Servicestasjon.

A. HUSUM & CO.
Kjøtt og delikatesse.

- den selvfølgelige
dessert.

Eget pølsemakeri.

Telefon 83 25 56.

Tlf. 83 22 43.

Marienlystgt. 24.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

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

Hei gutter

DRAMMEMS

is

Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
med klcer - -for enhve

LTZ. NIELSEN & SØNN

Vi møtes i Globusgården.
Spesialforretningen med spesialfrisyren.

Malermestere.

Svein Biørge Ellingsen

Alt i malerarbeider.
Tlf. kontoret 83 14 47.

Globusgården

Programmer - Billetter
Loddsedler

Bygningsartikler, jernvarer,
kortevarer, kjøkkenutstyr,
sportsartikler.

- og ikke å forglemme -

Klubbaviser

NORLØFF

J=remfiden

IERNVAREFORRl!TNINO A·S

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

leveres fra vårt
moderne trykkeri.
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Drammen

