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Strømsø Sveiseseverksted
og Gjerdefabrikk
Flettverksgjerder i alle størrelser. - Sveiseog platearbeid. - Mek. verksted.
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Har De byggeplaner?
Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning.
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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.

Haraldsens Farvehandel A.s

~
BRUG & GULDLISTEFABRI K
Gulskogen
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Gullsmed

Th. Thorkildsen
Schultz gt. 32 - Drammen.
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Fremtidens Trykkeri

øvrige verv tror jeg vi har fått med
ivrige og dyktige folk. Men for at
vi fortsatt skal ha fremgang må vi
ha hjelp av alle gode medlemmer i
klubben. Slik at når vi kaller på
dem at de tar et tak på den ene
eller andre måten. Det er dessverre
så altfor ofte i foreningslivet at det
er de samme som går igjen når noe
skal gjøres. Jeg håper derfor at når
vi ber om hjelp av det enkelte medlem at de stiller seg positivt og tar
et tak. På denne måte og kun på
denne måte kan de valgte tillitsmenn helt og fullt gå inn for den
jobb de er satt på og slipper å bruke tid og krefter på oppgaver som
lett kan gjøres av andre, bare viljen er til stede.
Jeg ønsker dere derfor vel møtt
til felles innsats for den klubb dere
tilhører og ønsker alle «Skioldgutter» en riktig gecbjul og et godt
nyttår med håpet om et godt år også for Ski- og Ballklubben «Skiold».

Den nye formann
har ordet:
Igjen har vi hatt generalforsamling i vår klubb. Det var en god generalforsamling, godt ledet av formannen Tore Ruud og sakene som
var på dagsorden gikk greitt unna.
Beretningen fra junioravdelingen
med sine gode resultater var da også høydepunktet.
Da flere av våre fremste tillitsmenn ikke ønsket gjenvalg, ble det
jo naturlig store forandringer i
klubbens ledelse. Valget på ny formann etter Tore Ruud som dessverre ikke fant å kunne fortsette, brakte det resultat at jeg ble valgt. Jeg
er fullt klar over at skal vi fortsatt
følge den fremgang klubben har
hatt under ledelse av Tore Ruud
krever dette full innsats. Ikke bare
av den valgte formann, men også
av alle de nyvalgte tillitsmenn. Jeg
har jo vært så heldig å få Tore Larsen som sekretær i hovedstyret og
ham kjenner vi alle, men også i de

Knut Berg Nilsen,

formann.

Ros fra bedrifsidretten
til ishockeygruppa
Under bedriftsidrettens ting fikk Skiolds ishockeygruppe ros for avviklingen av fjorårets
hockey-pockey sesong. Den sesongen strakk seg
til langt ut i mars, og man maktet faktisk å
holde isen brukbar, selv om det var nok å utsette på den, slik at man fikk avviklet finalekampen.

GRISELOTTERIET
Trekning
Gev. 1. ½ gris nr. 3773, ( solgt av T. Ruud).
Gev. 2. ½ gris nr. 3572, ( solgt av Jan Ulsbøl).
Gev. 3. ½ gris nr. 846, ( solgt av T. Røste). Gev.
4. ½ gris nr. 1149, ( solgt av Arve Martinsen).
Gev. 5. ½ gris nr. 1180, (solgt av R. Muggerud).
Gev. 6. ½ gris nr. 6764, ( solgt av Larsen).
SKIOLD-AVISA
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Fra generalforsamlingen
Det var et godt frammøte til klubbens høstgeneralforsamling, som ble holdt lørdag 25. nov.
i Frimurerlogen. Det var gledelig å se en slik stor
samling Skioldgutter i alle aldre.
Etter den vanlige, høytidelige åpningen av generalforsamlingen, konstaterte formannen det
sørgelige faktum at det også dette halvår har
skjedd et dødsfall blant klubbens medlemmer.
Skiolds kjente og kjære tilhenger Bjørn Berling
har gått bort, og med et halvt minutts stillhet ga
klubbkameratene ham en siste æresbevisning.
Alle regnskap ble gjennomgått og godtatt. De
var alle meget godt og oversiktlig ført. Men blant
de frammøtte savnet man revisorene, og det er
meget beklagelig.
Klubbens kontingent ble ikke forandret, og
det var ingen kommentarer i denne forbindelse.
En uttalelse om dette finnes imidlertid annet
sted i dette nummer.
Rapportene fra A- og B-laget i fotball og fra
junioravdelingen var alle detaljert og godt skrevet.
Angående A-laget kan vi opplyse at i alt 29
spillere er blitt benyttet, og av disse er det 14
som har deltatt i mer enn 10 av de 31 kampene
laget har hatt i sesongen. Lagets kaptein, Arve
Fjell, er den eneste som har spilt samtlige kamper. Franz Salomonsen ble lagets toppscorer i
sommer. Han tegnet seg for 14 av lagets 57 mål.
For dette ble han av oppmannen, Tore Larsen
tildelt en flott premie.
Av representasjoner framgikk det av styrets
halvårsberetning blant annet at Tore Larsen har
sittet som styremedlem i Norges Bandyforbund.
Ved gjennomgåelsen av regnskapene fikk Alf
Jansen ordet og hevdet at baneleiene her i byen
er uforholdsmessig høye for klubber i lavere fotballdivisjoner. Man sliter her med store økonomiske problemer fra før, og Jansen henstilte til
klubbens styre å kontakte kommunen i håp om
å kunne senke baneleien ved de forskjellige
idrettsplasser.
Siden 1924 har Marienlyst gamle gressbane
vært Skiolds hjemmebane. Av A-lagets 31 kamper denne sesongen har man imidlertid bare
spi It seks kamper på denne banen! Hvorfor?
Spør byens idrettsvesen, men vi tviler på at man
der får et saklig og overbevisende svar på spørsmålet.
Junioravdelingen har man i vår klubb satset
mer og mer på i de senere årene, og det ser nå
ut til at man kan begynne å høste fruktene av
dette iherdige arbeidet. «Gamle» og pålitelige
medlemmer uttaler at det ikke har ligget så
godt til rette i Skiolds junioravdeling siden 1940.
De samme kilder kan opplyse at man må lete
i protokollene fra før krigen for å finne klubbens forrige juniormester i fotball.
Junioravdelingens regnskap og forskjellige rapporter var helt ypperlige, og det siste året må
kunne regnes som det beste i vår historie når det
gjelder de yngre medlemmene.
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Dette framgår tydelig når halvparten av den
tiden man brukte til å avvikle generalforsamlingen, gikk med til å dele ut diplomer, pokaler og
merker til unge Skioldgutter, som de eldre medlemmene med rette er mektig imponerte av.
Vi la merke til at det i junioravdelingen var 25
gutter som hadde tatt NFF's ferdighetsmerker.
Fordelingen av de tre merkene var slik: 6 gullballer, 4 sølvballer og 15 bronseballer.
Som vanlig fikk alle frammøtte tildelt samtlige regnskap og rapporter før generalforsamlingen begynte sitt arbeid. Men i år fikk vi også
her en meget gledelig overraskelse, for alle papirene var meget praktisk, smakfullt og elegant
heftet sammen i en fin perm med blått omslag
hvor klubbens kjente, røde merke prydet forsiden. Dette arbeidet ble blant de frammøtte omtalt i meget rosende ordelag, og det var fullt fortjent. Vi vet ikke hvem som har hatt ansvaret
for dette, men vi takker herved for den gode
ideen og det fremragende arbeidet!
Tor Pedersen og Tore Larsen har vært meget
populære oppmenn denne sesongen, henholdsvis
for juniorlaget og A-laget. Ved generalforsamlingen ble begge hyllet av sine respektive «undersåtter» og kunne motta hver sin flotte gave som
takk for all hjelp i løpet av sommeren.
Etter generalforsamlingen var det fest for medlemmer med bekjente, og her var det stor stemning til langt ut i de små timer. Skioldguttenes
gode kameratskap fornekter seg aldri!
R. R. J.

Kai Møller &. Sønner A.s
Boktrykkeri
Griffenfeldtsgt. 1

- Tlf. * 83 81 20
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Isen lot vente på seg på hockeybanen

Vi vet ikke hvor lenge ishockeygruppa gikk
og verket for å komme i gang med isleggingen av
hockeybanen, men vantene var ihvertfall ferdig
reparert, malt og oppsatt først i november
måned.
I desember ble ovenstående bilde tatt - fremdeles uten en kuldegrad, og dermed heller ingen
is. Som ventelig ble komitemedlemmene noe utålmodige, og et av dem, Ivar Rosendal på ovenstående bilde, ser med mismot på en rød tennisbane, hvor det på daværende tidspunkt burde
I igget spe i !blank isflate.
Forholdene har imidlertid rettet seg når dette
skrives og 6. desember kom de første minusgradene, og fredag 8. desember var man i full
gang med å sprøyte banen. Det gikk med rekordfart, for søndag etter kunne de første skøytetak
taes på banen.
Første seriekampen i ishockey skulle vært
spilt på Holmen mot hjemmelaget onsdag 13.
desember, men de maktet ikke å gjøre banen
klar, og det hele ble vendt om, og nå skulle kampen arrangeres i Drammen. Det ble gjort et iherdig forsøk, men et noe mildere vær satte inn og
komiteen klarte ikke å fullføre sin påtenkte oppgave.
Kampen ble utsatt.
Når det leses har ishockeyspillerne, og særlig
de unge hatt mange treningstimer bak seg,

og den første hjemmekampen for A-laget er spilt.
Det er kampen mot Høvik tirsdag 19. desember.
Resultatet vet man ikke nå, men ishockeygruppa
håper at guttene kan gjøre et godt inntrykk, selv
om man ikke regner med noen seier i dette oppgjøret.
I ishockeygruppa er det stor glede over at så
mange unge slutter opp om sporten, og etter det
juniorformannen Ivar Rosendal kan fortelle til
Skioldavisa, vil det så snart man har kommet
i gang bli startet en ishockeyskole.
Gruppa regner med at når dette leses, har man
forlengst kommet i gang innen junioravdelingen
med hockeykamper, og det første avtalte møtet
er et privatoppgjør mot Tønsberg Ishockeyklubb
på vår bane søndag 17. desember. Sannsynligvis
kommer Tønsberg med tre lag, fra junior og
nedover.
Ishockeygruppa har i år kostet på lysanlegget,
som man var noe misfornøyd med etter fjorårets
sesong. Likeledes er det kjøpt inn nye nett til
målburene. Vi husker en morsom episode fra i
fjor, hvor pucken for med lynets fart, uten at
noen kunne registere det med sikkerhet, tvers
igjennom buret og nettingen.
Det er også i år kjøpt inn nye drakter til juniorlaget, samt et nytt målmannsutstyr.
T. L.
SKIOLD-AVISA
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Seriekamper
i

bandy

Buskerud Bandykrets har satt opp kretsserien
i junior-, gutte- og reservelagserien. Vi gjengir
her Skiolds kamper:
Junior:

20/12
27/12
10/1
15/1
22/1
29/1
5/2

Skiold-D.B.K.
Solberg-Skiold
Skiolc!-M.I .F.
S.I.F.-Skiold
Skiold-Åssiden
Drafn-Skiold
Skiold-Sparta
Gutter:

7 /1
14/1
21 /1
28/1
4/2
11/2

Skiold-Sparta
Bragerøen-Skiold
M.I.F.-Skiold
Drafn-Skiold
Skiold-Solberg
S.I.F.-Skiold

5/1
10/1
24/1
26 / 1
1 /2

Skiold-S.I.F.
M.1.F.-Skiold
Drafn-Skiold
Skiold-Bragerøen
Sparta-Skiold

Reservelag:

TORVHALLEN
STØRST I SKO
Telefon 83 19 56

FAVORIT-FILLIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34

La det gå sport i det
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER
~ I,~~
På torget i Drammen.
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,,BAK KULLISENE"
Vi har også i vår klubb medlemmer som gjør
saker og ting som vi gjerne kaller arbeide bak
kulissene.
Skioldavisa vil fremover presentere en del av
disse for våre lesere.
Vi hører ofte at medlemmer kvier seg for å
ta et tillitsverv på grunn av for dårlig tid. Dette
kan vi ikke godta når vi ser at en byens mest
opptatte menn kan ta på seg en rekke ting for
klubben vår.
Johs. C h r i s t e n s e n er fortiden ordfører i
representantskapet i Skiold, men utover dette
er han til hjelp i klubben på de forskjelligste områder. For å nevne en av de større ting de senere
år, må vi nevne skibakken, hvor han var å se
hver eneste søndag under oppbyggingen av stillaset. Planleggingen og finansieringen hadde han
også en finger bort i, da det nye stillaset skulle
reises. De som har vært fotballoppmenn har fått
støtte, bandyreklame har han vært behjelpelig
med å skaffe flere år, bil til disposisjon ved
kjøring til kamper, ved junioravdelingens papirinnsamlinger har vi fått låne lastebiler, Bingoklubben har fått hjelp, ja, det er ikke så få ting
han har vært bort i «bak kulissene».
Vi må være et slikt medlem evig takknemlig.

FANTASTISK!
Erling Larsen må nevnes i forbindelse med
vårt griselotteri. Denne gang har Erling solgt 33
bøker. Gratulerer.
Ikke langt etter følger Per W ø I I o med 27
bøker. Imponerende. Gratulerer begge og takk
for innsatsen.
Premieringen i junioravdelingen kommer vi tilbake til i neste nummer.

-

Som
sportsmann
kjenner De velværet
ved

personlig hygiene ...
Etter turen er det deilig å kunne ta et bad eller en dusj i trivelige
omgivelser Vår forretning har nå et kjempeutvalg i baderomsutstyr
som vi anbefaler å ta en kikk på.
Badespeil, medisinskap, badevekter, badematter, ryer osv. - alt
i forskjellige farger og kvaliteter. Stikk innom forretningen en dag,
vi finner sikkert noe som passer for Dem.

Gå til Jagmannen - gå til

Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95

SKIOLD·AVISA
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Vinterveden sikres til Skioldhytta

DT og BB' s fotograf
Thorleif Sagen fanget
inn denne stemningen
under en tur på Konnerud. V åre to æresmedlemmer
Charles
Stahl og Alf Jansen
jobber utrettelig på
hytta i dag som for
30 år siden. Her er
det vinterveden til
hytta og badstua som
sikres. Finn Hansens
datter er behjelpelig
med bortkjerinq, Hyttekomiteen trenger adskillig hjelp i helgene
framover og oppfordrer de som har anledning om hjelp. Vi har
planer om skiskole på
hytta i vinter og det('e medfører mer aktivitet. Den store skare med faste turgåere
ønskes velkommen til
en ny fin skisesong
på Konnerud og til
Skioldhytta.
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Vi presenterer formannen
Skiaids nye formann Knut Berg Nilsen er vel
så godt kjent innen klubben at noen særlig presentasjon skulle være unødvendig. La oss allikevel ta et lite tilbakeblikk, og fortelle litt om
Knuts bakgrunn i vår forening. Medlemskapet
går helt tilbake til 1930, og som de fleste andre
fikk han anledning til å spille på samtlige av våre
yngre lag. Senere ble det B-laget og noen ganger
akslet han også A-lagstrøya. Men det er allikevel
ikke som direkte aktiv spiller at Knut har satt
spor etter seg. Det ble dommergjerningen som
etter hvert ble hans store interesse, og her har
han drevet det lenger enn de fleste. Det ble kretsdommergrad både i fotball og bandy, og senere
også forbundsgraden i begge disipliner. Det er
vel ingen som har noen tall på antallet av de
ganger han har vært 23. mann på banen! Også
på det administrative plan har Knut gjort god
nytte for seg. Han har sittet både i fotballforbundets og bandyforbundets dommerkomite, og
har med held vært benyttet som linjemann i flere
landskamper, både hjemme og utenlands.
Også i Skiaids administrasjon har han ( selvfølgelig) vært temmelig aktiv. Han har tidligere
vært viseformann, junioroppmann, B-oppmann,
trener for A-laget, og en god del mer. I Drammen
og Omegn Fotballkrets har han innehatt formannsvervet, og flere år bak seg som medlem av
dommerkomiteen.
I dag sitter han altså som Skiaids høyeste tillitsmann, etter et enstemmig valg på siste generalforsamling. Skiold-avisa benyttet anledningen,
ved et sammentreff, til å gratulere og ønske lykke til med vervet.
- Og så herr formann, kan vi få en liten programerklæring?
- Først og fremst må jeg jo si at det blir
ingen helt lett oppgave å ta over etter Tore Ruud
& Co. Men med et godt samarbeid i det nye
styret vil vi prøve å følge opp det gode arbeid
som har vært gjort i de siste årene. Personlig
kan jeg love at jeg skal gjøre mitt beste og så
håper jeg at framgangen vil fortsette. - En rekke fine tiltak i det siste har jo gjort at klubben
står avgjort sterkere økonomisk enn på lenge,
og det betyr jo en masse for å kunne drive en
klubb av Skiolds størrelse i dag. - Jeg tenker
da på vår meget omfattende junioravdeling som
jeg hadde gleden av å sitte som formann for det
siste året. Her lærte jeg å kjenne en rekke flotte
Skioldgutter, både blant lederne og de aktive,
og særlig ved dem har jeg meget god tro på fremtiden. - Ellers vil vi selvsagt arbeide for at
klubben skal gå stadig framover på alle felter.
Det første store målet jeg håper vi kan nå er at
fotballaget greier å spille seg opp en divisjon, det skulle ikke være noen umulighet ( jfr. de
andre Drammenslagene). Og som sagt, håper jeg
på et godt samarbeid, både innen styret og de
mange komiteer. Da ser jeg fremtiden imøte med
store forventninger.
TEGE.

HYTTA
Nytt skisenter på Konnerud
Arbeidet med skisentret på Skiold-hytta er nå
kommet så langt at man faktisk kan skimte hvordan det påtenkte prosjekt vil ta seg ut. Idrettskonsulent Erling Langeland har befart vårt skisenter, og ble meget begeistret for det som er
gjort, og for den glimrende tanken med å begynne en skiskole. Han ville påta seg oppgaven
med å organisere skiskolen, og var også villig til
å stille skilærere til disposisjon. Skiskolen er i
første rekke tenkt på som en grunnskole for
barn, og man håper også å kunne få med fru
Synnøve Sagen som instruktør for barna. Fru
Sagen er utdannet som skilærer, og vil være en
meget god hjelp for oss, sier Finn Hansen. For
guttene har Arne Haugan stilt seg til disposisjon,
og det er særlig hopperne han har i tankene, men
med den erfaring Haugan har innen skisporten
kan han yte oss verdifull hjelp, også utenfor sitt
spesialfelt, hoppsporten.
Den store bakken, ca. 36 meter er nå hoppklar, og i tillegg til Skiold-bakken, som har vunnet popularitet i hele distriktet, får vi nå tre
bakker fra 5 meter til ca. 20 meter i og med at
det nå er ryddiggjort et stort område rundt bakbakken og badstua. Vårt populære skirenn for
barn kommer til å utvides i vinter til å gjelde
flere søndager.
Tanken bak det hele er å danne et skisenter i
tilknytning til Skiold-hytta, som fra tidligere er
er populært vinterutfartssted. Vi ønsker våre
medlemmer og andre skiinteresserte vel møtt til
en ny skisesong fra vårt populære sted på Konnerud - Skiold-hytta. Ta med barna, de er hjertelig velkommen fra de minste til de største.

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.

SKJOLD-AVISA
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lsprerniere på Stegla

r

Det har blitt dårlig
med istrening for våre
bandygutter. - Men
ovenfor er guttene i
gang med istandsette/se av bane på
Stegla første søndag
i desember. Kampen
mot Øvrevoll endte
med 5-1 seier .
Foto: Th. Sagen.
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GAMLE FOTBALLMINNER
En bedøvelig 1. runde
1920 ble vi satt opp mot Kvik, Halden i 1.
runde og kampen skulle spilles i Sarpsborg. Vi
hadde den gang 3 av våre beste spillere på Helgelandsmoen, samt undertegnede som var kasserer
og som derfor fikk i oppdrag å sørge for at
karene fikk perm. Det var ikke alltid så lett den
gang.
Vi ankom alle 4 til byen ved 8-tiden om kvelden lørdag, og skulle egentlig reise videre om
Oslo samme kveld da de øvrige var reist i forveien.
De 3 spillere var alle forlovet og straks vi ankom til byen møtte 3 damer opp på stasjonen.
Det ble hyggelig møte, mye prat osv. Men en
stund før vi skulle reise ble 4. mann så å si
angrepet av damene, som alle mente det måtte
greie seg godt å reise om søndags morgenen de måtte ut med sine kjærester om kvelden og
mente at vi kunne ta en bil om morgenen, så
hadde vi god tid.
Jeg var svært betenkt for å gå med på dette.
Kvikk var jo et altfor sterkt lag for oss - de var
jo Norgesmester i 1918, hvor de i Drammen slo
Brann, Bergen med 3-0. Men vi hadde jo også
et ganske bra lag. Men de unge damer ga seg
ikke, og jeg var helt for svak selv, så da damene
tilbød seg å legge til for halve bilutgiftene måtte
jeg melde pass.
Jeg fikk da tak i drosjeeier Brodahl og avtalte
å reise om morgenen kl. 8, for å ha god tid for bilene hadde jo ikke den gang slik fart som
i dag. Brodahl regnet med bortimot 4 timer på
turen.
Vi kom pent avgårde og alt gikk bra helt til vi
kom midtveis mellom Moss og Sarpsborg. Plutselig hørte vi et kraftig smell fra motoren og
bilen stoppet. Det viste seg at viftereima var gått
tvers av, og der sto vi langt ute på landet. Vi ble
nervøse, for kl. var da 10 minutter på 12, men
Brodahl forklarte at dette skulle han nok greie.
Men det gikk ikke så lett, for han hadde ikke
reserverem og ga seg til å skjøte remmen, men
det tok tid, klokken ble ett kvarter over 12 før
vi kom i gang igjen. Men etter å ha kjørt 1 km
sprang remmen igjen, og nå ble vi for alvor redde, vi sprang rundt for å prøve å få tak i en
telefon, men det viste seg umulig. Vi prøvet
å få tak i hestekjøretøy, men alt var håpløst og
der sto vi i nærheten av Råde st., men det var
3 mil fra Sarpsborg og kampen skulle spilles
kl. 13.
Da Brodahl omsider fikk bilen i gang 1g1en,
satt det 4 temmelig nedstemte karer som hang
med hodet. Da vi omsider kom til Sarpsborg
stadion var jo kampen i full gang og det var spilt
i nesten ½ time og Skiold med bare 8 mann.
Kviks og landslagets senterforward Johnny Helgesen hadde allerede scoret 3 mål på Stensrud,
og målene kom på løpende bånd, for dommeren

nektet våre 3 spillere å komme inn før etter
pause.
Det ble en pause full av bebreidelser, det hjalp
oss lite å skylde på bilen. Vi skulle tatt toget,
punktum. Karer som Stensrud, Bjarne Halvorsen
og Colemann sparte ikke på konfekten når det
gjaldt guttenes kjærester, og den snille kasserer.
Resultat 7-0.
C. S.

Prat med juniorformannen
Knut Berg Nilsen overtok roret etter Tore
Ruud som klubbens formann, og som avtager
som juniorformann etter Knut Berg Nilsen påtok
Ivar Rosendal seg vervet. Han burde være godt
kjent med jobben fra tidligere, og ved sin side i
juniorstyret har han et godt team, samarbeidsvillige og med god innsikt i den store betydning
det er å ha en god junioravdeling.
Skioldavisa vekslet noen ord med den nye juniorformannen forleden:
- Noe opplegg for den nye perioden?
Alvorlig talt så har jeg ikke kommet meg
over sjokket etter at jeg påtok meg juniorformannsvervet. Men en ting som gledet meg svært
på generalforsamlingen sist, var det store oppbud av flinke unge fotballspillere vi har - det er
sikkert på denne sektoren vi bør satse i første
rekke. To kretsmesterskap er ikke forundt enhver klubb.
Vi bør følge opp ganske sterkt på fotballsektoren, dermed mener jeg ikke at vi skal la vintersporten gå fløyten.
- Hvorfor disse tankene, det er i bandy vi
har hevdet oss?
- Fullt oppmerksom på det, og kanskje er
det også igjennom årene satset sterkest på bandy
- uten at jeg tør påstå noe slikt.
Men tross alt er det fotballen som vil bli den
tellende sport, hvor det er muligheter til å kunne
tjene penger - jeg sikter ikke til de store
pengene, men nok til å kunne «leve» av det. Vi
må oppover i divisjonene, og da bør det satses
der hvor det er muligheter til å bringe oss dit i junioravdelingen. Jeg tenker særlig på vårt
fremragende småguttelag, aldri har vel Skiold
tidligere kunnet vise fram så mange lovende
emner.
- Hva med ishockey?
- Du skal få fribillett til ishockeyhallen vår,
når vi spiller v~r første seriekamp i 1. divisjon.
T. L.
Skioldmedlemmer med famelie og
våre annonsører.
Vi ønsker dere en god jul
og et rikig godt nyttår.
Styret.
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Men det varte ikke lenge før vi finner ham på
guttelaget i fotball og i bandy - for så å finne
ham på juniorlaget i bandy - det laget som ble
Østlandsmester i bandy i 1951, ved å slå Lyn,
Oslo, i finalen med 2-1.
Siden gikk det raskt oppover på A-lagene i fotball med over 250 kamper og i bandy, som spiller og leder - han sviktet aldri.
I de senere år har han jo vært borti alt som
rører seg i klubben. Med rette er han kalt
«Skiolds ildsjel» og vi er alle enige.
Som oppmann, som trener i fotball, som spiller, oppmann i bandy, med i ishockeyen, Skioldavisas faste, skaperen av Bingoen sammen med
Brygga, med på hytta, ivrig i rivingen av nr. 18.
Ja, vi ser hans finger borti alt i klubben vår, og
vi sier:
Harry Andersen og Tore Larsen.

Våre to nye gull-gutter!
- På høstgeneralforsamlingen 25. november
1967 ble Skiolds gullmerke under sterk applaus
fra de fremmøtte overrakt 2 veltjente Skioldgutter, nemlig Harry Andersen og Tore Larsen.
Det var representantskapets viseformann Olaf
Johansen som foretok overrekkelsen og de tilstedeværende gullmerkemenn dannet en pen
ramme om utdelingen.
Harry Andersen

har alltid vært en av klubbens trofaste medlemmer og vi finner ham første gang som kretsmester på Skiolds guttelag i bandy i 1937. Men
best kjent er vel Harry fra administrasjonen etter krigen - fra hans tid som kasserer i 1952 53 - 54 - 55 - 56 - 57 og 1958 - vel den
lengste tid noen har sittet som kasserer i Skiold.
Harry var sikker som et hvelv når det gjaldt
penger - kjent for sin påholdenhet - ikke et
øre skulle ut i fånytta - det var ingen som
greide å lur'n Harry - der måtte bilaget riktig
attestert frem før Harry motstrebende tok opp
boka.
Men han fikk også tid til å stelle med andre
ting i klubben, Harry - vi finner ham i den
yngre sektor - han tok seg av basarer - og var
en hjelpsom kar på Drammensdagen. Også på
hytta var han med.
Intet for lite - intet for stort - for Harry.
- Harry var klubbens energiske formann i
1963--,-64 og 1965, og fortsatt finner vi ham
ivrig opptatt og i første geledd.
Vi gratulerer ham med gullet - og takker.
Tore Larsen.

Når dukket denne ildsjelen opp?
Første gang vi så ham var som en liten ivrig
og interessert kar da han like etter krigen satt
ved ribbeveggen i gymnastikksalen og med store
øyne fulgte sin far Hans Larsens trening av
Skioldgutta.

12
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«Er det ikke utrolig. hvor mye en enkelt kan
gjøre - bare han går hen og gjør det».

Tore er ung - en rolig og lun kar med utpreget samarbeidsvilje - og vi håper og tror at
Skiold kan vente seg mye av denne karen også i
framtiden.
Vi gratulerer ham med gullet - og takker for
innsatsen.
C. S.

ADRESSELISTE
Formann: Knut Berg Nilsen, Scheitliesgt. 8.
Tlf. 83 80 73.
Viseformann: Hans R. Larsen, Ringsgt. 7.
Tlf. 83 36 95.
Sekretær: Tore Larsen, Engene 17.
Tlf. 836559 - 834676 (9-16).
Kasserer: Terje Harvik, Strømliveien 54.
Tlf. 84 84 90 (9-16).
Bandyoppmann: Kjell Westby, Kollenveien.
Fotballoppmann: Henry Tufte, Hermann
Wildenveisgt. Tlf. 83 51 65 (9-16 ).
Ishockeyformann: Tov Støa.
Maria Feghtsgt. 31.
Tlf. 833467 - 833436 (9-16).
Ishockeyoppmann: Rolf Ra aen,
Knut Bjørhusvei 43.
Tlf. 83 77 66 (9-16).
Skioppm.: Arne Haugan, Wærnersgt. 11 C.
Tlf. 835860 - 835194 (9-15).
Juniorformann: Ivar Rosendal,
Anchersensvei 23.
Tlf. 83 66 56 - 83 78 80 (9-14).
Hytteformann: Dagfinn Hansen,
Kobbervikveien 1.
Supl. til styret: Kjell Johansen,
Einar Aassvei. Tlf. 83 42 80.
Ordfører i representantskapet:
Johs. Christensen, Danvikbakken 3 A.
Tlf. 83 25 38.
Formann i eldres avdeling: Alf Paulsen,
Selmersgt. 13. Tlf. 83 50 72.

.~

Bingo-klubben S-8

- Skiold sammen med Brygga
Idrettslag har gått i gang med det
nye populære spillet «Bingo» det har blitt en suksess. Hva er
det som opptar deltagerne så enormt sterkt er det vanskelig å si,
er det sin egen evne de setter inn i
spillet? Såvisst ikke, det er så enkelt - men så uhyre spennende å
følge med i de tallene som blir
kunngjort - er det deres tall det
gjelder denne gangen. Over hele
Europa spilles det «Bingo», spillet
vinner mer og mer popularitet,
og det kan forekomme at det kommer noen kroner i slunkne klubbkasser rundt omkring.
Over ser vi en del av de som
vier seg til spillet i Velferdssalen
på Brygga, og i bakgrunnen
«Bingo»-mester Dagfinn Hansen.
- Bildet ved siden av viser de to
hovedkasserere, Borgar Nygård til
venstre og Kjell Ullberg.
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Ulf Jacobsen 200 kamper
på Skiolds A-lag i bandy
Hvorfor Ulf Jacobsen først i 1967 oppnådde
sin kamp nr. 200 på Skiolds A-lag i bandy,
har sin enkle og naturlige forklaring. Ulf oppholdt seg nemlig i flere år på Kongsberg, og av
naturlige grunner ble det Kongsbergs ishockeylag han spilte for.
Men Ulf kom tilbake til Drammen, og spilte
seg igjen inn på Skiolds A-lag i bandy. Som fotballspiller har Ulf Jacobsen vært meget verdifull
for Skiold, hens eminente teknikk har hjulpet
klubben i mange vanskelige situasjoner, - og
blendet publikum har han ofte med sine ferdigheter.
Men det er vinter og det er bandy det snakkes
om. Ulf spilte seg til Sovjet-tur i 1955, han var
sterkt i bildet under neste Sovjet-besøk for et
par år siden, og det kan vel være et spørsmål om
han ikke skulle hatt turen.
Ulf har både A-lags og ungdomslandskamper.
Hans elegante skøyteføring og fine teknikk setter
landets bandypublikum pris på. Hans oppførsel
på bandyplan burde stå som et eksempel for
samtlige landets bandyspillere. Den som hadde
blitt tilbudt en krone for hvert frislag Ulf har
pådratt seg i de 15 år han har spilt på Skiolds
A-lag fikk neppe papirpenger. Kun en gang har
han fått fem min. utenfor vantet, det var etter
at han hadde blitt slått blå over hele kroppen i
nesten to omganger.
Skioldavisa vil gjerne gratulere den kjekke
idrettsgutten med utmerkelsen, som nå venter
ham på generalforsamlingen.
T.L

Tuna Tekstil
TRIKOTASJEFABRIKK

Stjerneveien 15
Telefon 82 13 80
Alt i sportstrikotasje, fotballtrøyer, turndrakter, brytedrakter, langrennsdresser og
treningsdresser i crepe og bomull.
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Kjære foreldre!
Misforstå oss ikke - men vet dere hva
en av de vanskeligste oppgavene våre oppmenn har - jo, det er å samle inn draktene etter endt sesong. Ikke for at guttene
gjerne vil beholde draktene, men som regel
så glemmer de å ta dem med seg - og til
slutt så glemmer vi det også, når en ny
sesong er påbegynt. På den måten mister
vi en rekke drakter hvert år - og det
koster oss ergrelser, og mange penger.
Vi vet at dere ofte kan være lei vask av
drakter og treningstøy, om dere ikke skulle
pålegges det å ha ansvaret for draktene.
Det er heller ikke det vi mener - dere
foreldre har ikke noe ansvar for vår klubbs
drakter - men kunne dere være så snill
å hjelpe oss og guttene med å huske innleveringen etter endt sesong?
Vi i juniorstyret takker dere så meget
på forhånd.
1

r

SAM
Sam Alsaker Nøstdahl ble for en tid siden
intervjuet i Aftenposten angående kunstfrossene baner og vi tillater oss å gjengi den fine reklame Sam ga oss her.
På spørsmålet om utendørs bane kan kombineres med ishockeybane svarer vår gode venn:
Det må være prinsipielt riktig å bygge egen ishockeyarena. Det må ikke bli noe enten eller, men
et både og. Her er vi i den lykkelige situasjon at
Skiold, en meget aktiv forening, er godt i gang
med sine planer for ishockeyarena på Åssiden.
Det har gått lang tid siden de første planer
ble lansert, men slike ting må nødvendigvis ta
tid, sett på bakgrunn av reguleringer, tomtespørsmål m.m.
Jeg er av den tro at Skiold alene vil løse denne
sak bedre ( i samarbeid med kommunen) enn
om det skulle bli klubbsamarbeide om saken.
Skiold har her menn i sin midte, menn som vet
hvordan man skal gå frem for å nå målet.
Det må ikke være spørsmål om enten ishockeyarena eller kunstfrossen bane i Drammen, men
begge deler, slutter Sam.

TRIM!

,,,,-

-

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. 835416
Konnerudgt. l O

Drammen

«Bo sentralt i centrum».

LIER SPAREBANK
Drammen.
Filialer:
Lierbyen, Lierskogen og Sylling.
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Skiold-gutter !
Til god sport kreves godt utstyr.
Kjøp sportsutstyret i

STØA' S sportsforretning
Kon nerudga ten.

~

.•_:::··, ,: :, :,:,:sa
: : :,:,:1111
,:: : ·* . .•: ..
=
·
•
I
.
J
•. :• :;
•
:=·

11

=·=···,= .

Alt i klær for hele familien
Kjøp alt på ett sted
Hovedkontor
Bragernes Torv
Telefon 83 67 80

Filial
Vårveien 25, Åssiden
Telefon 82 13 50

:KHut ØåøUU'tl&eø.
Hauges gate 4.

Tlf. 83 84 22.

Drammens
Rørleggerforretning A.s

Nordahls Pølsekiosk

Aut. rørleggerforretning.

Konnerudgaten

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

Anbefales alle Skiold-gutter

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.

~~

d/{;!!!& ~
Sentralbord 83 79 70.
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A. HUSUM & CO.

Telefon 83 25 56.

Eget pølsemakeri.
Tlf. 83 22 43.

a
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VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

.. ----

Bilgummi. - Rekvisita.
Servicestasjon.

- den selvfølgelige
dessert.

Kjøtt og delikatesse.

Marienlystgt. 24.

Th. Helgerud.

Tlf. 83 15 64.

.

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

Hei gutter

DRAMMEMS

is

Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
med k/cer - ror 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 -

NORLØFF

Klubbaviser

Yremtiden

'ERNVAREFORRETNINO A·S

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

leveres fra vårt
moderne trykkeri.
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