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Fremtidens Trykkeri 

Foreldrene 
atter en gang Gamle fotballminner 

Er dere interesserte i hva deres kjødelige av 
kom gjør i fritiden? Dere vil sikkert alle sam 
men svare et selvfølgelig ja til dette naive spørs 
målet og kanskje bli litt irritert over at vi tren 
ger oss inn på dere på denne måten. Mange av 
dere mener det er noe som ikke angår oss, men 
ærlig talt mener vi spørsmålet har sin beretti 
gelse når vi tenker på at det er så få av 
dere som viser interesse for våre yngste spillere 
og deres idrettsinnsats. Vi er sikre på at et be 
søk på Marienlyst vil friste til gjentakelse. For 
det første må det være med en viss stolthet og 
glede man står på tribunen og ser sitt eget barn 
dokumentere en aktivitet og livslyst som det slett 
ikke er en selvfølge at alle barn kan vise maken 
til. For det andre vil den unge være stolt av å 
vite at mor og far ser på ham og setter pris på 
hans egen fritidsinteresse. For det tredje tror 
vi at den unge idrettsmannen vil gjøre en ekstra 
innsats på banen til ære for mor og far. Sist, 
men ikke minst, mener vi at dere foreldre ved 
hjelp av noen slike besøk på Marienlyst (eller 
andre steder hvor våre yngre medlemmer utfol 
der seg) vil kunne skape et mer kameratslig for 
hold til deres egen sønn som uten tvil har behov 
for å vite at hans idrettsaktivitet blir satt pris på. 

Hvordan er den lederen vår sønn blir overlatt 
til når han deltar på et av lagene i Skiold? 

Har dere noen gang stilt dere selv et slikt 
spørsmål? Vi håper det. Svaret vil dere få ved 
å være med sønnen deres på en trening eller en 
kamp. Her vil dere møte guttens lagleder, og ved 
å gjøre dere kjent med ham, kan dere samtidig 
finne ut hva slags person det er. Lederen er 
utvilsomt også interessert i å komme i kontakt 
med foreldrene til spillerne på laget for å dis 
kutere forskjellige problemer med dem. 

Er disse refleksjonene uvesentlige? Svaret må 
bli nei, og derfor ber vi dere så innstendig vi kan: 
Vær med gutten deres på idrettsbanen en gang 
i blant. Da hjelper dere både ham, dere selv og 
oss. R. R. J. 

DRAKTER!! 
Behøves det å sies noe mer? - Det ligger jo 

en god del drakter rundt omkring i hjemmene. 
Kunne det være mulig for klubben få få dem til 
bake? Drakter - betyr penger, og vi har annet 
å bruke pengene til. 

I siste nummer av Skiold-avisa har Charles 
Stahl skrevet om den «triste» fotballkampen i 
Sarpsborg mot Kvik, Halden, da vi spilte med 
8 mann! At både Stahl og jeg kan huske litt feil 
etter 47 år er helt naturlig, men når det er snakk 
om kamper Skiold har spilt fra 1915 til 1960, 
tror jeg selv at jeg er på «hjemmebane». Hvor 
for jeg vil skrive om denne kampen er av den 
grunn at Skiold, tross 7-0 i tap, kunne ha fått 
omkamp, hvis vi hadde nedlagt protest! 

Først om reisen: Vi hadde etter loven full rei 
segodtgjørelse for 15 mann. Det ble bestemt at 
vi skulle ha med 11 spillere, 2 reserver og 2 le 
dere. Den ene reserven som var en av våre beste 
spillere var på sykelisten, men ble tatt med fordi 
klubben ville gi ham denne velfortjente honnør, 
og den andre gikk hjem, da han hørte at han bare 
skulle være reserve. Av de tre som skulle komme 
i drosje søndag, var to kommet fra Helgelands 
moen, den tredje ville vel gjerne også være med 
på denne eventyrturen, som en slik reise var i 
1920. 

Drosjen, som dessverre ble kjørt av en svensk 
sjåfør, kjørte feil mellom Moss og Sarpsborg, 
dessuten hadde også vifteremmen røket, så Stahl 
og de tre spillerne Helgerud, Henriksen og Gul 
brandsen, kom ikke fram til kampen før ca. 10- 
15 minutter ut i annen omgang. 

Det var da Helgerud som førstemann ville entre 
banen, dommeren gjorde sin store feil, han viste 
ham ut av banen, slik at vi måtte spille hele kam 
pen med 8 mann. 

Loven sier det samme i dag som i 1920, at en 
spiller som ikke har vært på banen kan settes 
inn under hele kampen, men reserver for skadede 
spillere kunne ikke settes inn i annen omgang. 
Altså selv om det bare hadde vært 5 minutter 
igjen av kampen, hadde Skiold hatt full rett til å 
sette alle tre spillere inn. 

Dommeren forvekslet dette med reserver for 
skadet spiller - og spillere som ikke hadde vært 
på banen. Denne protest hadde man vært nødt 
til å ta til følge, da dommeren forbrøt seg mot 
loven i dette tilfelle. Hadde spillerne kommet før 
pause hadde de blitt satt inn i kampen uten å 
spørre dommeren. Bj. H. 
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Tanker om en ishall 
Det er ikke ukjent i Drammen at vår klubb i 

lengre tid har arbeidet for å bygge en innendørs 
ishockeystadion. Etter en rekke møter mellom 
partene har man, etter det undertegnede og an 
dre utenforstående har kunnet bringe i erfaring, 
konsentrert seg om en tomt i nærheten av trav 
banen. La meg straks gjøre oppmerksom på at 
det var gledelig å erfare at kommunen handlet 
så pass hurtig i tomtespørsmålet, og jeg tar det 
som et bevis på at de bevilgende myndigheter i 
byen vår virkelig er interessert i å få en slik 
ishall. 

Det er undertegnedes håp at Skiold ved kom 
munens hjelp kan klare å bygge innendørshallen 
så snart som mulig, og årsakene er ikke bare 
at det vil gi store muligheter for vår klubb til å 
opparbeide et ishockeymiljø i Drammen, men og 
så følgende: 

1. Buskerud-håndballen kan få mulighet til å 
spille seg opp i hovedserien. Undertegnede er 
ikke godt nok informert om denne idrettens 
problemer i Drammen og nøyer seg derfor 
med å referere «Dagbladet» (fredag 22. mars 
d.å.) hvor man under overskriften «Buske 
rud-håndballen gis ingen sjanser» kunne lese 
følgende: «Har ingen hall og kan ikke bli med 
i hovedserien. Heller ikke i år får lag fra 
Nedre Buskerud Håndballkrets anledning til 
å kvalifisere seg for hovedserien. I håndball 
kretser i Drammen har man hatt den bestem 
te mening at kretsmesterne skulle få sjansen 
til å spille kvalifiseringskamper, men Hånd 
ballforbundet har visst en annen mening, da 
kretsen ikke har hørt et ord fra forbundet. 
Det er blitt antydet at lagene i Nedre Buske 
rud Håndballkrets ikke kan få kvalifiserings 
sjanse, da kretsen ikke har noen hall .... ». 

2. Når innendørshallen kan bli en realitet, får 
den lokale forretningsstand dekket behovet 
for den messehall man i så lang tid har sav 
net. Med denne kan byens handelsmenn gi 
befolkningen bedre veiledning om og demon 
strasjon av sine artikler. Man må kunne reg 
ne med at den videre følge av dette kan bli 
større fordeler for den en kei te forretnings 
mann og hans kunde. 

3. Mange skremmes kanskje av at en ishockey 
hal I vil bli for kostbar å bygge. Det er riktig 
at man i denne forbindelse må snakke om be 
tydelige beløp, men man kan klare å tjene 
inn dette og mer til når hallen tas i bruk. Det 
kan være på sin plass å henvise til hva som 
skjer i Sarpsborg i disse dager. Der bygget 
man for noen få år siden Sparta Amfi, og nå 
arbeider man allerede med å utvide dette an 
legget til blant annet å skulle omfatte en 
kunstfrossen skøytebane. 
Man må satse noe for å se resultater! 
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Man skal ikke forsøke å bortforklare at Skiold 
også tenker på egne interesser når man vil bygge 
en ishockeyhall. Klubben har nå drevet med is 
hockey i to år, men alt i år var laget meget sterkt 
inne i bildet som kandidat til en plass i 2. divi 
sjon. Med muligheter til trening og kamper i en 
innendørshall tviler jeg ikke et øyeblikk på at 
våre unge ishockeyspillere vil gjøre seg bemerket 
i høyere divisjoner. 

Som ovenfor nevnt var det hyggelig å se hvor 
raskt man arbeidet seg fram til en mulig plass 
for en ishal I i Drammen, men etter dette ser det 
imidlertid ut til at saken bokstavelig talt er lagt 
på is. Hva årsaken til dette kan være, vet jeg ikke, 
men la oss håpe at de interesserte parter ikke lar 
arbeidet hvile før man har is i ha 11 en. 

R. R.J. 

Asle Larsen død 
Det triste budskap har igjen nådd vår klubb - 

Asle Larsen er gått bort. Asle husker vi best som 
den glade gutt han var, på banen - men også 
utenfor banen lot han sitt gode humør lyse blant 
klubbkamerater. Han gikk bort i en altfor tidlig 
alder - han hadde ennå så mye ugjort. 

Fra bandybanen husker vi Asle som en frisk 
spiller, alltid villig til å gi full innsats i den sports 
gren han satte så stor pris på. Asle Larsen gjestet 
da også kretslaget i bandy en rekke ganger, og er 
en av de som har risset sitt navn inn i Skiolds 
bandyhistorie. 

Asle vil bli savnet, i første rekke av hans nær 
meste, men også de klubbmedlemmer som lærte 
Asle å kjenne vil dypt beklage hans bortgang. 

Vi lyser fred over hans minne. 

TORVHALLEN 
STØRST I SKO 
Telefon 83 19 56 

FAVORIT-FI LLIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34 



Bandyoversikt 

1967-68 

A-laget. 
1. divisjon - Avd. A: 

Tåsen-Sarpsborg 
Skeid-Drafn 
Hafslund-Skiold 

5-2 
1-2 
0-2 

(Ferdigspilt) 

ha sin tid. Hele laget holder imidlertid alderen 
neste sesong, så vi er fornøyd med plasseringen 
i serien, selv om den med fullt lag til en hver tid 
kanskje hadde vært enda bedre. Arild Berg og 
Sverre Erling Nilsen har vært landslagsaspiranter. 
Arild Berg ble med i VM-troppen til Finland. 
Flere av våre spillere laget en fin innsats på 
kretslaget mot landslaget. Øivind Nystøl scoret 
her kretsens mål. 

Tåsen 10 7 2 1 20-15 16 
Drafn 10 5 5 0 32-16 15 
Skiold 10 4 1 5 21-20 9 
Skeid 10 3 2 5 19-20 8 
Sarpsborg 10 2 2 6 13-22 6 
Hafslund 10 3 0 7 12-32 6 

Vårt A-lag har i år hatt mer uflaks enn tenke 
lig. Hele fem ett måls tap har laget måtte døyve, 
og i flere av disse oppgjør har det ligget an til 
seier eller minst et kryss. Det er ikke bare udyk 
tighet som mange vil ha det til. Men Kjell West 
by's gutter holdt hodet kaldt i de siste kampene 
og dro iland hovedserieplassen nok engang. 

Vi regner årets sesong for meget viktig, da 
laget i år er fornyet med flere spillere, og hygge 
lig er det at alle våre unge gutter har holdt mål. 
Neste år slår de muligens ut i enda større grad. 

B-laget: 
Drafn 5 5 0 5 35- 8 10 
Strømsgodset 5 4 0 1 35-16 8 
Sparta 5 3 0 2 17-19 6 
Mjøndalen 5 2 0 3 19-20 4 
Skiold 5 1 0 4 13-32 2 
Bragerøen 5 0 0 5 8-23 0 

Spillemateriellet her har ikke vært stort, men 
Arne Ruud har vært rene tryllekunstneren når 
det skulle stilles til kamp. Vi fikk beskjed sam 
me dag om kamp som skulle spilles på kvelden 
kl. 18.00 på Brakerøya. Flere spillere var på jobb 
i Oslo, men Arne hadde fullt lag på banen til 
fastsatt tid. Fin jobb av Arne og «kollega» Helge. 

Strømsgodset 
Drafn 
Skiold 
Bragerøen 
Mjøndalen 
Sparta 
Åssiden 
Solberg 
DBK 

Juniorlaget: 
8 8 0 0 
8 6 1 1 
8 4 2 2 
8 5 0 3 
8 3 1 4 
8 3 0 5 
8 3 0 5 
8 2 0 6 
8 0 0 8 

58-14 
43-18 
38-25 
26-30 
43-19 
18-25 
15-34 
21-60 
9-46 

16 
13 
10 
10 
7 
6 
6 
4 
0 

Juniorlaget har vært meget godt, men da flere 
av spillerne har deltatt på A-laget, har ikke disse 
alltid spilt juniorkampene da skolearbeidet må 

Guttelaget: 
Mjøndalen 6 5 0 1 36-19 10 
Drafn 6 4 1 1 32- 8 9 
Solberg 6 4 0 2 26-21 8 
Bragerøen 6 4 0 2 14-18 8 
Skiold 6 2 1 3 20-23 5 
Sparta 6 0 1 5 15-35 1 
Strømsgodset 6 0 1 5 12-31 1 

Steinar Olsen og Helge B jørnes som ledere har 
hatt en del problemer med å sti I le lag. Seriekam 
pene i ishockey har blitt spilt på søndagene sam 
tidig med kretskampene i bandy, og det har ik 
ke vært til å unngå at det er flere spillere som 
har deltatt i begge grener, og de fleste har da 
valgt Oslo-turer. Laget har spilt uavgjort mot 
kretsmesteren og mot annet-laget til Drafn, som 
muligens var det beste. 

Bingoklubben S. B. 
Ja, hva står egentlig denne klubben for. Jo, 

dette er en ren supporterklubb til Brygga Idretts 
lag og Ski- og Ballklubben Skiold. Deres inntekt 
på Bingo-kvelder går i sin helhet til disse idretts 
lag, som her har fått en betydelig støtte den sis 
te tiden. Gledelig hadde det vært om flere fra vår 
forening hadde funnet veien til S.B. i Velferds 
salen på Brygga, der det er fint miljø og god 
stemning på mandagskveldene. 

Tuna Tekstil 
TRIKOTASJEFABRIKK 

Stjerneveien 15 
Telefon 82 13 80 

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

treningsdresser i crepe og bomull. 
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Ishockey: 

Vi står fortsatt • I 3. divisjon 
Men Ski old er tildelt 100 treningstimer i den nye ishockey 
ha 11 en i Asker - vil det hjelpe oss opp av avgrunnen? 

Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi er 
skuffet fordi vi ikke gikk opp i 2. divisjon i is 
hockey etter endt sesong - men jeg er også 
skuffet over at så mange av våre medlemmer 
viser en så negativ holdning til sporten, sier is 
hockeygruppas formann Tov Støa i en prat med 
Skiold-avisa. Men jeg tror bestemt at ishockeyen 
vil få sitt gjennombrudd også hos oss - kanskje 
allerede til neste år. Jeg tenker da på den glim 
rende avtalen vi har fått istand med Asker om 
benyttelse av deres nye ishall, hvor vi er lovet 
100 treningstimer. Det er mye sannsynlig at vi 
kommer til å gjøre avtaler om å spille en del av 
våre seriekamper der også. 

Men om jeg er skuffet ser jeg til gjengjeld lyst 
på dagens situasjon, hvor så mange unggutter 
slutter opp om ishockeyen. Vi er i den situasjon 
at juniorer står i kø som aspiranter til kom 
mende års A-lag - en utvikling som er meget 
gledelig. 

Hva som kunne vært gjort i fjor er ikke noe 
som bør ta unødig spalteplass i dette tilfellet - 
men vi vet hva som må gjøres til neste år. Vi må 
intensivere arbeidet også under trening, få fram 
en stamme som er villig til å gå inn for ishockey 
- kombinasjonen bandy/ishockey har ikke vært 
av det beste for noen av partene - og da heller 
ikke for klubben. 

I sommer får vi slikke våre sår etter de feil vi 
gjorde i vinter og på ny frisk gå inn for neste 
års sesong - en sesong som jeg har de beste 
forhåpninger til. Nådestøtet fikk vi i siste kamp 
mot Eiksmarka hvor vi tapte 4-6 på Jordal 
Amfi. - Eiksmarka ble avdelingsvinner, og kva 
lifiserte seg for 2. divisjon senere. 

ISHOCKEYAVDELINGEN, JUNIORER 
Her gir vi prisen til juniorlaget, som på Ma 

rienlyst kjempet jevnt med årets norgesmestere 
Isbjørnene. 4-4 endte dette serieoppgjøret - 
og vi kunne gjerne vunnet kampen. Disse to la 
gene møtte hverandre også i norgesmesterskapets 
2. runde, hvor vi tapte 6-8, etter å ha ledet 
6-4 til det gjensto 13 minutter av kampen. Det 
holdt ikke, gutta hadde tatt seg helt ut, men et 
resultat oppmannen var meget stolt av. Vi kan 
vel si at årets juniorlag led en smule på grunn 
av bandy, da vi sjelden kunne stille fullt lag. 

SMÅGUTTENE 
De ligger såvisst ikke etter og igjen måtte 

Tønsberg se seg slått ut i 1. runde i norgesmes 
terskapet. I 2. runde møtte guttene Spartacus 
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- og hvis Oslo-gutta kom til Drammen med 
seiren i lomma måtte de snart revidere sin opp 
fatning. Spillet bølget fram og tilbake, det var 
fullstendig uvisst hvor seiren ville havne. Dess 
verre for oss, var Spartacus de mest heldige og 
kunne reise til Oslo med 4-3 seier, og retten 
til å spille 3. runde. 

GUTTELAGET 
spilte i likhet med juniorlaget i Oslo-serien, 

og mens juniorene spilte jevnt med samtlige 
Oslo-lag, kan ikke det samme sies om guttelaget. r 
Men til gjengjeld lærte vi så mye mer av årets 
seriedebut - og den lærdommen skal vi dra for- 
del av i neste sesong. Men også her ble det vist 
mye positivt av gutta. 

LILLEPUTTENE 
har i første rekke konsentrert seg om hockey 

skolen, men spilte et par kamper, blant annet 
slo de Sandefjord på bortebane, etter tidligere på 
året bare å ha spilt en kamp, mot Tønsberg - 
hvor det også ble seier. Det er ganske pussig å 
se disse gutta på isen, i en drakt som nærmest 
ligner en subbesid kjole - men hvor skøyte 
kunnskapene ikke står i forhold til det unette 
utstyret. Gutta kan gå på skøyter og de får et 
godt drag på spillet etter hvert. Det skal bli in 
teressant å følge utviklingen videre. 

Drammen Travbane 
Innehaver: Nils J. Berg 

Byens raskeste servicestasjon 
Rekvisita og bilgummi 

Pølsekiosk 

I INGENIØR GRÅN 
Drammen. 
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Som 

sportsmann 

kjenner De velværet 

ved 

personlig hygiene ... 
Etter turen er det deilig å kunne ta et bad eller en dusj i trivelige 

omgivelser Vår forretning har nå et kjempeutvalg i baderomsutstyr 

som vi anbefaler å ta en kikk på. 

Badespeil, medisinskap, badevekter, badematter, ryer osv. - alt 

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

vi finner sikkert noe som passer for Dem. 

Gå til Jagmannen - gå til 

Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95 
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fikk overveldende deltagelse av barn og voksne. Særlig morsomt var det å se barn fra 3-4 års-alderen som satte 
i vei i ren elitestil. Det var nær 400 som deltok i denne skisportens festdag fra Skioldhytta. At alle barna ble 

premiert var populært. På bildet ser vi Tore Jahnsen som forsøker å få orden i rekkene. 

Kjell Johansen og Ulf Jacobsen fikk Skiolds bandytrofe 
Under vårgeneralforsamlingen i Park Hotel ble 

to nye bandygutter tildelt trofeet for 200 spilte 
A-kamper, Kjell Johansen og Ulf Jacobsen. Begge 
har betydd uendelig mye for Skiold-laget i en 
årrekke, støttespillere som de begge har vært. 
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Både Kjell og Ulf er så kjente innen bandykretser, 
og i klubben i særdeleshet, at noen presentasjon 
skulle være unødig. Skiold-avisa vil nøye seg med 
å gratulere trofe-vinnerne - og mon om de 
ikke blir å se på bandylaget også neste år? 



Juniorgruppas røst: 

Småguttlaget 
kretsmestere 
i bandy 

Hva har skjedd i vår junioravdeling i vinter? 
- Jo, vi har igjen fått et kretsmesterskap, et lag 
som ikke har tatt sitt siste mesterskap - hvem? 
Årets smågutter selvfølgelig, en gjeng som kan 
sin bandy-ABC, behersker den edle skøytekunst 
til det fullkomne, og som i år tok hjem krets 
mesterskapet til sin klubb - grattis! 

Vi røper ingen hemmelighet når vi forteller at 
disse guttene blir det holdt et våkent øye med 
- ikke på grunn av deres oppførsel, den har 
vært eksemplarisk både innenfor og utenfor ba 
nen - men vi vet at det bor så mye i de gutta 
- at dem vil vi ta vare på. 
Juniorgutta møtte sitt Waterloo mot Strøms 

godset, 0-10 i tap forteller en del, men ikke alt. 
Laget er slett ikke dårlig, samtlige ble kretsmes 
tere for gutter i fjor - og har sjansen til å 
«reise kjerringa» neste år. Det ble en tredjeplass 
på tabellen - men at de kan viste de i årets 
første seriekamp, hvor DBK ble sendt fra Ma 
rienlyst med 1-13 tap. 

Arild Berg og Sverre Erling Nilsen har vært 
aspiranter til juniorlandslaget, og Arild Berg fikk 
turen til Finland, hvor han spilte godt. 

GUTTELAGET 
Dessverre var det ikke til å unngå at det ble 

kollisjoner med ishockeylaget og laget havnet noe 
langt ned på tabellen etter endt seriedyst. Men 
som på småguttelaget finner vi også her en rek 
ke lovende evner - og vi kan love at de skal bli 
holdt øye med - noe annet har vi ikke råd til. 
Øyvind Nystøl spilte på guttekretslaget mot Oslo. 

LILLEPUTTENE 
Det ble ingen topp i år - men den kommer, 

bare gutta får vokst til. Vi stilte i år med et 
«ungt» lilleputtlag som ga tydelig bud om at de 
vil komme igjen ved neste korsvei. Vi er glad for 
å kunne si at det også på dette laget var gutter 
som gikk inn for sin oppgave med liv og lyst - 
de hadde glede av sin idrett - et tap eller to ga 
ingen grunn til å miste motet. 

FOTBALLEN 
er kommet godt i gang også i junioravdelingen, 
men i skrivende øyeblikk er det bare juniorlaget 
som har spilt kamper. - Først møtte guttene 
Strømsgodset og spilte uavgjort 3-3, og i deres 
neste kamp ble det seier 3-1 over Vinn, Sande, 

selv om det var avgitt fem juniorer til A-laget 
samme dag. Så det lover godt. 

Guttelaget, småguttelaget og lilleputtene er og 
så forlengst i gang, og på guttetreningen er det 
rundt 30 mann, så her ser det i sannhet lyst ut. 
Vi stiller selvfølgelig lag i alle klasser, og vet at 
det blir to lag i lilleputt og gutter, om det blir 
ett eller to lag i smågutteklassen vet vi ikke på 
nåværende tidspunkt. 

ØREBRO OG SANDEFJORD 
Det er vårt håp at vi i år kan makte å sende 

junior- og guttelaget til våre venner i Ørebro, og 
likeså at vi kan få realisert våre planer om en 
ukes treningsleir for småguttene i Sandefjord. 
Det arbeides med begge oppgaver, og håper vi 
skal finne en løsning. 

SKIOLD-HYTT'A 
ved Steglevannet på Konnerud. 

Det ideelle stedet for turgåere sommer som 
vinter. Hytta er åpen for servering alle søn 
dager 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. 

La det gå sport i det 
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

Kai Møller &. Sønner A.s 

Boktrykkeri 

Griffenfeldtsgt. 1 - Tlf. * 83 81 20 

Drammen 
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Junior VM • 
I Finland 1968 

«Toffa» Larsen, den russiske bandypresident Greqor Granaturoff og Arild Berg. 

Det var med spent forventning jeg så frem til 
juniorlandslagets tur til Finland og deltagelsen 
i junior-VM, som skulle arrangeres der i tiden 
22.-25. februar i år. 

Etter flere prøvekamper i løpet av vinteren ble 
deltagerne tatt ut og samlet til en siste trening i 
Mjøndalen 17. og 18. februar. 

Onsdag 21. reiste vi to fra Skiold, Tore Larsen, 
«Toffa», som leder og jeg sammen med fem 
andre Buskerud-gutter som var tatt ut til turen, 
inn til Fornebu, hvor vi plasserte oss i Caravellen 
og steg til værs kl. 10.00 på formiddagen. Vi mel 
lomlandet i Stockholm, hvor Finlands langrenns 
tropp fra olympiaden i Grenoble med blant annet 
Mantyranta, Taipale, Tiainen og andre kom om 
bord. Vi fikk straks kontakt med dem, og det var 
jo nok å snakke om fra olympiaden. 

Vi landet i Helsingfors ca. kl. 12.30 norsk tid, 
så turen gikk raskt unna. Etter å ha sørget for at 
Mantyranta og de andre finnene var vel plassert, 
reiste vi fra Helsingfors i buss til Lappeenranta 
(Villmanstrand) hvor vi ble innkvartert sammen 
med svenskene og russerene. 

Vi skulle spille våre kamper i Mikkeli og Ima 
tra som lå henholdsvis 10 og 3,5 mil fra Lappeen 
ranta, så vi fikk lange bussreiser til kampstedene. 

Vi møtte Finland torsdag 22. i Mikkeli, hvor 
vi tapte 2-1. Fredag spilte vi samme sted mot 
Sverige og tapte også da knepent 2-1. 
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Dette så virkelig svart ut, og vi hadde bare 
kampen mot Russland igjen. Den ble spilt i Ima 
tra nær den russiske grensen. Vi fryktet nok det 
verste her, og det gikk ikke bedre enn at vi måt 
te gå av banen med 5-0 tap. Det ble altså en 
fjerdeplass på det norske juniorlandslaget i VM 
i år, men det var tross nederlagene ingen sure 
fjes å se. 

Fritiden benyttet vi til å se oss om på de ste 
dene vi var. Vi gikk heller ikke glipp av den 
finske «sauna» (badstue) og det tradisjonelle 
måltid med grillpølser og øl som følger med. 

I Imatra var vi etter kampen mot russerne 
byens gjester i en ny svømmehall hvor vi også ble 
bevertet. 

Søndag kveld var det avslutningsbankett i Lap 
peenranta med premieutdeling og tildeling av 
minnegjenstander fra VM i bandy 1968. 

Mandag 26. februar steg vi så inn i bussen i 
Lappeenranta med kurs for flyplassen i Helsing 
fors, hvor vi kl. 12.00 tok plass i flyet med Ar 
landa og Fornebu som neste mål. Vi var i Dram 
men allerede kl. 15.00. 

Turen og oppholdet i Finland var en opplevelse 
som jeg nødig ville ha unnvært, og den er bevart 
i minnet blant andre opplevelser. Arild Berg. 



Hvor har de tatt veien? 
Lilleputtene fra 1955 

Vi har i en årrekke stilt lilleputtlag i fotball. 
Opptil tre lag i lilleputtklassen. Men hvor blir 
det av disse guttene? Jeg har gått tilbake til 
lilleputt I fra 1955 som jeg var leder for og 
som den gang spilte seg fram til finaleplass i 
serien. De aller fleste av disse guttene dyrker 
idrett, selv om det ikke har blitt hos oss, eller 
de har valgt idretter som ikke vi har på pro 
grammet. Hovedsaken er jo at vi får ledet disse 
ung-guttene inn i en riktig gate. - Disse gutta 
spilte i 1955: 
Jan Kinder, nå ishockeyspiller på Hasle/Løren 

og reserve på junior-landslaget i fotball 1962. 
Representerer Liull. 
Jan Erik Larsen, A-lagets keeper i Mjøndalen 

Idrettsforening. 
Pål Sætrang, best kjent som Skeids matsch 

vinner. To ganger NM i fotball. Også kjent som 
-..., landets ledende bowlingspiller. 

Arve Fjell, vårt A-lags keeper i bandy med 
fire landskamper og fotballspiller i vår klubb. 

TRIM! 
Arne Børgesen, landslagsspi I ler i håndbal I. 

Også god friidrettsmann. Spiller håndball for 
Oslo-studentene. 

Rune Reffhaug Johansen, A-lags-spiller for 
Skiold både i fotball og bandy. 

Tor Arne Gabrielsen, A-lags-spiller i Dram- 
mens Ballklubb. 

Per Kristoffersen, passivt medl. av vår klubb. 
Ole Nilsen, passivt medlem av vår klubb. 
Alf Kristiansen, sjømannsfotball. 
Hans Hansen, bandyspiller i Solberg. Bedrifts 

fotball. 
Som vi ser er de aller fleste aktive i en eller 

annen idrett ennå. Dette gleder oss som steller 
med de yngre i Skiold og lilleputtene av i dag 
kan se at også vi har fostret store spillere. 

Småguttelaget kretsmestere 
Også denne sesongen ble det mesterskap i 

junioravdelingen. Det har faktisk blitt tradisjon i 
denne avdelingen nå, både sommer og vinter. 

Småguttelaget ble bandysesongens store lag i 
klubben. Avdelingen ble vunnet med klar mar 
gin og Jaget var ikke snauere enn at de slo 
selveste Mjøndalen 6-1 i finalen, etter 5-0 ved 

pause. Bragerøens B.K. sto for arrangementet og 
guttene fikk hver et minnebeger, samtidig som 
klubben fikk en elegant sølvpokal. Gratulerer 
gutter, gratulerer Helge Bjørnes! Det blir ikke 
den siste pokal disse guttene erobrer skulle vi 
tro. Vi presenterer Jaget: 

Første rekke fra venstre: Tore Ame Jacobsen, Øivind Dahl, Rune Andersen, Arnulf Evensen, Runar Aronsen, 
Stein Brekke og Tor Majormoen. Bakre rekke fra venstre: Arild Raaen, Harry Pettersen, Per Egelandsdal, Aksel 

Pedersen, Tore [ulseth, Øivind Ågren, Joh. Pettersen, Øistein Hagen og lagets manager Helge Bjemes. 
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TREN RIKTIG 
1. Lær å løpe riktig. 
2. Korte lette steg. 
3. Da fordeler du kroppstyngden likt på begge 

benene og oppnår en bedre balanse, og har 
til enhver tid herredømme over kroppen. 

4. Alt hva du gjør i fotball, faller tilbake på 
løpesettet. 

5. Med riktig løpesett så lærer man at kroppen 
skal utføre tilslaget på ballen. 

6. Samtidig skjermer man ballen bedre. 
7. Ved riktig løpesett så bevarer man hele 

tiden mykheten og elastisiteten i musklene, 
og kan ha samme fart i fra første sekund 
og til siste sekund. 

8. Å starte på riktig måte er ikke anstrengen 
de. Enten du skal starte fremover eller til 
begge sider. 

9. Teknikken i å starte er følgende: 
Hvis du står stille, så begynner du med en 
liten sig i knærne, retter kroppen lynsnart 
opp og begge benene går som trommestik 
ker, men I ed i g og I et t, og du får en 
følelse av at du flyter gjennom luften ved 
en slik start. Som oftest når du ballen før 
motstanderen får tak i den. Men plutselig 
må du bråstoppe? Og må sidestarte, da må 
man passe på at man har det riktige ben 
foran. For eksempel skal du starte til ven 
stre, må du ha det høyre ben foran, og skal 
du starte til høyre, må du ha det venstre 
benet foran. Lynsnart en liten sig i knærne 
og like hurtig opp med kroppen. Samtidig 
snur du kroppen i den retning du skal løpe. 

10. lnnøvelse når det gjelder avstandsberegning 
er meget viktig. I særlig grad når det gjelder 
skuddøyeblikket. Samtidig må man ha rik 
tig løpsrytme, for man er avhengig av det 
skal man bruke kroppen med tilslaget på 
ballen. Legg foten riktig på ballen i den ret 
ning du skal ha den. Og ikke å forglemme 
en lynhurtig reaksjonsevne og kald bereg 
ning. Det gir resultater i å lage mål. 

11. En spiller som løper riktig, kan tillate seg å 
finte med kroppen for å narre sin motstan 
der. Dette har meget å bety for en gjennom 
bruddsspiller. 

12. Ta aldri langt steg i skuddøyeblikket. Her 
synder de fleste noe grusomt med at de tar 
et langt steg og måker ballen uten adresse 
i hytt og vær. Hvis du gjør denne general 
feilen, så får du ikke med kroppen i til 
slaget. Med kroppen bestemmer du om til 
slaget skal være en løs eller en passe hard 
ball eller en kanon. 

13. En måte å trene på for å lære å løpe riktig. 
Det er at du lar ballen smådanse på hodet 
ditt. Du løper fremover med lette steg, ledig 
rytme i kroppen, og du klarer det fint. Jeg 
så en liten lyslugget skotte som laget to 
mål i en kamp på den måten. Han gikk tvers 
igjennom motstanderens forsvar med ballen 
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smådansende på hodet og nikket ballen mel 
lom hendene på målmannen. 

l. Når du får en høy centring, skal du bruke 
pannen eller siden av hodet. Dermed får du 
tilslag på ballen. Enten skal du ha den i 
mål, eller som en sentring til medspiller. 

15. Som lagspill betraktet og mest sjanseskap 
ende er at pasningene går etter bakken. Her 
må det innarbeides en effektiv vekselvirk 
ning mellom forsvarsspiller og angrepsspil 
ler. 
For det første står de stille og for det 
andre står de med ryggen mot motstan 
derens mål. For det første, når han får en 
passning fra enten back eller half, så må 
han stoppe ballen, og for det andre må han 
snu seg, og da er det altfor sent, for da er 
alt motstanderen på ham. Spillet er stoppet 
og det angrepet er falt i fisk. Men derimot 
hadde han løpt riktig og med siden av ~ 
kroppen mot motstanderens mål, så kunne 
han ha tatt ballen på direkten og i mål. Vel 
å merke før motstanderen fikk forhindret 
ham i det. 

18. Den riktige treningsmetode når det gjelder 
å angripe og å oppnå en skuddferdighet og 
avstandsbedømmelse, er den gamle engelske 
treningsmetode. Det er at det er en mål 
mann i mål, tre backer og fem løpere. Spil 
ler mot det ene mål. Det virker ensformig, 
men er meget effektivt. De som skal for 
svare mål, får en god øvelse i å starte på 
løperen og snappe ballen fra ham. Hvis en 
løper har fått ballen, må du ikke stoppe 
opp som de fleste gjør, stå der og vente 
som om de har gjort det de skulle ha gjort. 
Mens du løper rett på ham, skal du legge 
merke til hvilket ben han tar imot ballen 
med. Tar han imot ballen med høyre ben, 
skal du angripe med høyre ben, eller om- 
vendt når han tar imot med venstre ben. ,,-.. 
Dette er benhard trening. Løperne skal lære 
seg å ta imot en passning uten å stoppe 
ballen, enten det gjelder passing eller skudd, 
helst i fra 10 til 15 meter. Alle må lære 
dette. Såvel forsvarsspillere som løpespil- 
lere. Vel å merke er dette god trening for 
målmannen. Dette er en kombinasjon av 
enkeltmannstrening og lagtrening. Denne 
form for trening er meget viktig og gir 
øvelse i å reagere lynsnart når det gjelder 
å levere en passning eller å ta imot en pass- 
ning. Her er det ikke tale om promenade 
skytning på målmannen, som ingen verdi 
har, men kanonskudd med hele kroppens 
tilslag bak seg. 

19. Utøv treningen ved enhver anledning også 
når det har vært regnvær, og det er såpe 
glatt på banen. Legg merke til hvor hjelpe 
løs en spiller er som tar lange steg når han 
løper. Han får ikke stoppet, men sklir bort- 

,,-- 



Fra 

1. juni til 6. juli 

kan De se min 

campingutstilling 
på Central Bensinstasjon 

YTØRYPOAT 
Konnerudgt, 2, Drammen - Telefon 83 34 36 

Gullmerkemenn 
Det er kommet en del spørsmål til redaksjons 

komiteen: 
1. Hvor mange gullmerkemenn har vi i Skoild? 

Svar: Det er utdelt i alt 32 gullmerker. Av 
disse 32 er 7 døde og 1 emigrert til Amerika. 

2. Burde ikke disse gullmerkemenn samles et 
par ganger i året og drøfte klubbens mange 
problemer? 

over banen. Han får ikke skjermet ballen og 
ikke levert den ordentlig fra seg. Alt har 
tilfeldighet og slump bak seg og det fatale 
med lange steg er at lår- og leggmusklene 
etter 20 minutter eller en halv time begyn 
ner å trekke seg sammen og stivheten be 
gynner å melde seg i kroppen. Da må han 
ha hvilepause, og da er det ikke lek om 
ballen lenger, men s I i t. 
For å komme tilbake til såpeglatt bane å 
trene på, så er det et hjelpemiddel til å 
lære å løpe riktig på, og man oppnår en 
fabelaktig teknikk i å få herredømme over 
kroppen når det gjelder balanse og hykhet, 
og en fenomenal trening for konsentrasjon 
og reaksjonsevne. 
Før krigen trente Brann, Bergen, på en 
glatt bane ved enhver anledning. Derfor 
oppnådde de en teknikk og slagkraft som 
det sto glans av. 

Vi lar spørsmålet gå videre til gullmerke 
mennene. 

3. Var det ikke en tanke at disse kunne danne 
et slags høyere råd i Skiold? 
Vi hører gjerne fra våre gullmerkemenn her 
om. 

4. Burde ikke Skiolds styre prøve å dra mer nyt 
te av alle disse gullmerkemenn? 
Svar: De aller fleste av gullmerkemennene er 
faktisk engasjert i representantskap og andre 
avdelinger. 

:FOT'BALL 1968 
Terminlisten er klar og vårt lag skal ut i føl- 

gende kamper: 
Hasle/Løren-Skiold 
Skiold-Svelvik 
Kongsberg-Skiold 
Skiold-Asker 
Slemmestad-Skiold 
Skiold-Ready 
Kampørn-Skiold 

Som man ser har vi i år ingen reiser til Glåm 
dalslagene. Vi hadde i fjor ca. 5.000 kr. i reise 
utgifter, disse bør bli betydelig redusert i år. 
l. kv. runde spilles 5. mai og 2. kv. runde 19. 

mai. - Vi håper på en fin sesong, at laget blir 
mer stabilt og at gutta får evnen til å vinne jevne 
kamper. 
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Ulf Hagen, Skiolds trener 

Ulf Hagen, A-lagets trener 
Dr. Harald Ketilsson lagets lege 

Ulf Hagen, Drafns storspiller gjennom en år 
rekke, har i disse dager ansvaret for at Skiold 
guttene skal finne fram til serieformen. 

Treningen har da også i vinterens forløp.vært 
drevet meget intens og kondisjonen hos guttene 
later til å være tilfredsstillende. Ulf Hagen har 
av naturlige grunner, han kjenner jo ikke kan 
didatene, eksperimentert en del for å finne fram 
til årets lag. En rekke unggutter har vært prøvd, 
og i skrivende stund er det mest trolig at en 
4-5 juniorer i år vil aksle A-lagstrøya i løpet 
av sesongen. 

Dr. Harald Ketilsson 
en av klubbens nye medlemmer, har i vinter 
testet guttenes sunnhetstilstand, og fulgt dem i 
treningsarbeidet. Samtlige har vist en fin stig 
ning i sin formkurve og Ketilsson vil fortsatt 
følge guttene når serieoppgjørene tar til utover 
sesongen. 

BANDY - ISHOCKEY 
Har bandysporten noen fremtid? Etter de 

siste sesonger med stor publikumssvikt er jeg 
meget tvilende. Det er først og fremst på det 
økonomiske plan sporten vil måtte kjempe en 
fortvilet kamp. Slik stillingen er i dag med dyrt 
utstyr, høye baneleier, garderobeavgifter og dom 
merutgifter makter ikke klubbene å holde det 
gående uten publikumsoppslutning. Årsaken til 
denne svikten kan være flere. Det er innlysende 
at med 2-3 lag i toppserien fra vårt distrikt 
hadde det gitt bedre resultat. Publikum hadde da 
blitt konsentrert til færre kamper. Vi har det 
samme i Oslo-fotballen, der bare Vålerengen og 
Lyn trekker det store publikum. Drammens 
marka som ligger innbydende helg etter helg er 
vel også en av årsakene til at folk har forlatt 
bandy-arenaen på helgedager, da det jo er blitt 
en motesak å komme på ski hver søndag. 

Som oppmann de tre siste sesonger mener jeg 
det er galt å satse så mye økonomisk på bandy 
idretten i fremtiden. Vi har tradisjoner i norsk 
bandy, men vi kan ikke år etter år makte utgift 
ene i bandyavdelingen - som stadig blir større, 
grunnet dyrere utstyr og ovennevnte leier og 
avgifter. 

Men kan ishockey gi noe bedre resultater? 
Dette er også en dyr sport, men publikum vil 
i hvert fall bli konsentrert og folket vil komme 
fra hele byen, ikke bare fra enkelte gater. Før 
eller siden må det bli spesialklubber i vår by, 
og hvorfor skal ikke vi satse på ishockey som 
vår gren. At ishockey fenger publikum mer enn 
bandy er det ingen tvil om ( eksempel Finland 
og Sverige). Idretten i dag er dessverre blitt et 
økonomisk spørsmål, og vi må vurdere hva vi 
kan være best tjent med. Ishockeykampene går 
som kjent på hverdagskveldene og det er meget 
lettere å følge pucken enn bandballen i kveldslys, 
og av den grunn tror jeg ishockeyspillet vil 
trekke flere folk til kampene. 

Hva med unodommen i klubben vår? Hva vil 
de velge? Fremtiden ligger også på det sporstlige 
plan i ishockey, som står på det olympiske pro 
gram, og som hvert år arrangerer VM. Hvis våre 
unggutter allerede fra neste sesong går inn for 
ishockey, er i hvert fall ikke jeg i tvil om at 
Skiold om ganske få år har både olympiadelta 
gere og VM-spillere. 

BASAR 
Vi har igjen gått til det skritt å arrangere ba 

sar. Denne gang i Nedre Storgt. 15, tidligere Sto 
rebrands lokaler. Vår klubb har så godt som in 
gen spilleinntekter i fotball, bandy eller ishockey, 
og når man vet at det trenges 50-60.000 kr. pr. 
år for å drive disse idretter med senior og lag i 

junioravdelingen forstår man bedre disse utlod 
ningene til enhver tid. 

Vi er så heldig å ha en damegruppe, som er 
drivkraften i basarkomiteen, Åse Larsen, Bjørg 
Kristiansen og Else Borgersen, i tillegg sitter 
Hans R. Larsen og Harry Andersen i denne ko 
miteen, som vi ønsker et brukbart resultat. 
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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. 

«Bo sentralt i centrum». 

\Jf 
PRINSESSE 
Jtadt-~ 

~ 

Hovedkontor Filial 
Bragernes Torv Vårveien 25, Assiden 
Telefon 83 67 80 Telefon 82 13 50 

Drammens 
Rørleggerforretning A.s 

Aut. rørleggerforretning. 

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

Rørhandel en gros - en detail. 

KAFE GLOBUS 
Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

Reidar Danielsen 
TOBAKK - FRUKT - SJOKOLADE 

Tlf. 83 54 16 
Konnerudgt. 10 Drammen 

LIER SPAREBANK 
Drammen. 

Filialer: 
Lierbyen, Lierskogen og Sylling. 

Skiold-gutter ! 
Til god sport kreves godt utstyr. 

Kjøp sportsutstyret i 

STØA' S sportsforretning 
Konnerudgaten . 

l ·.··············11·11 9. •. • ··•··········· ·> •• ·····•· ; :;: . li ...•. :: .. .. Øii ._. Y•n.•.•.•.•.•~·. 

Alt i klær for hele familien 
Kjøp alt på ett sted 

~ ØJegtUUcl & a,. 
Hauges gate 4. Tlf. 83 84 22. 

Nordahls Pølsekiosk 
Konnerudgaten 

Anbefales alle Skiold-gutter 

SPORT 
og uteliv krever spesielt utstyr. 

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

Etabl. 1851. ~~ Il:, 
Alt på ett sted. d/(;::!!&Æ 

Sentralbord 83 79 70. 
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TROND RtlER 1_,!\nSEM, 
ENGEtJE 17, 
DRAM • 

Bilgummi. - Rekvisita. 
Servicestasjon. 

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

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. DRAMMEMs is 
ra 
[s 

VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

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

Hei gutter 
Vi møtes i Globusgården. 

Spesialforretningen med spesialfrisyren. 

Svein Bjørge Ellingsen 
Globusgården 

Programmer - Billetter 
Loddsedler 

- og ikke å forglemme - 

Klubbaviser Yremtiden 
leveres fra vårt 
moderne trykkeri. 

11elikat 

Th. Helgerud. Tlf. 83 15 64. 

- den selvfølgelige 
dessert. 

Telefon 83 25 56. 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med k/æ»: - for enhve 

LTZ. NIELSEN & SØNN 
Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer, kjøkkenutstyr, 
sportsartikler. 

NORLØFF 
'ERNVAREFORRETNINO A·S 

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

Drammen 


