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Alt i SPORT 
for sommer og vinter 

CARL G. KNUDSEN A.S 
Telefon 83 75 93. Engene 18. 

Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning. 

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

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 
Tollbugt. 102. - Tlf. 831057. - 837637. 

Alt i reproduksjoner. 

Christensengården. Telefon 83 64 88. 

Gullsmed 
Th. Thorkildsen 

Schultz gt. 32 - Drammen. Tlf. 83 24 23. 

Strømsø Sveiseseverksted 
og Gjerdefabrikk 

Flettverksgjerder i alle størrelser. - Sveise 
og platearbeid. - Mek. verksted. 

Verksted: Kontor: Langes gt. 14. Tlf. 83 43 45 
Fabrikk og lager: Daler på Gulskogen. 

Tlf. 84 89 38. 

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

Har De byggeplaner? 
Spar penger - bruk endepløyd høvellast. 

Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

Drammen og Opland Travselskap 

Banen med de store utbetalinger 
Sport - Spenning 
på Drammen Travbane 

Telefon 83 80 80. 

Drammen - Telefon 83 31 80. 

- 
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Redaktør: Ivar Rosendal. 

Red.kornlte: Thorbjørn Gulbrandsen, 
Tore Larsen, Finn Hansen, Rune 
Retthaug Johansen. 

A V I S A Forretningsfører: Dagfinn Hansen. 

Fremtidens Trykkeri 

Treningsopplegget /or neste sesong klart: 

Ulf Hagen fortsetter 

En vekkelse - 
Likheten er der - en håndfull tillitsmenn kla 

ger over de voksnes passivitet når det gjelder 
ungdomsarbeid og idrett. Under en rundgang i 
Buskeruds klubber hvor undertegnede var med, 
gikk det samme igjen til stadighet - vi mangler 
hjelp fra voksne i vårt arbeid, men vi tør ikke 
be noen, for vi vet ikke om vi støter dem fra oss 
for godt. 

La oss poengtere - det var ikke i enkelte til 
felle, men en felles mening om samme problem. 
Og vi skulle selv kjenne til hvor skoen trykker 
i vår egen klubb. Vi kjenner kanskje ikke i dag 
begrepet tillitsmannskrise - takket være en 
håndfull ildsjeler som legger ned et kolossalt 
arbeid for sin klubb. Men vi tretter dem ut, en 
bemerkning som: Har du mistet interessen? Så 
rende i aller høyeste grad, men hva gjøres for at 
vedkommende ikke skal miste interessen. En 
klapp på skulderen etter fullført sesong - er 
ikke nok. Forsøk å avlaste vedkommende i hans 
mange gjøremål - det ville være som balsam, 
for hardt utnyttet personlig energi. 

Ord - ja selvfølgelig er det ord, men det må 
gjøres noe for å skaffe det nødvendige antall til 
litsmenn i en klubb - og det gjøres ikke i en 
fattig stund under en generalforsamling. Man kan 
si vi har jo så flinke folk - selvfølgelig har vi 
det, men hvorfor er de flinke? Fordi de tar på 
seg flere og flere oppgaver, eller er det for deres 
kvalifikasjoner. Ofte begge deler, men for å be 
lyse førstnevnte spørsmål først. Det å belegge 
sine tillitsmenn med flere og flere oppgaver er 
å misbruke deres administrative evner, trette 
dem i et evig intens arbeid, mens vi høyt ærer 
det kvantitative og ser gjennom fingrene med det 
kvalitative. Det er ingen tjent med. 

Unnskyld - oppfatt ikke dette som noen 
klagesang - ta det som en appell til de som be 
taler sin kontingent i vår forening. Det er dog 
ikke nok. Den innsats som kan gjøres på det 
administrative plan, teller så langt, langt mer enn 
de få kroner de betaler i form av kontingent - 
og en loddbok i løpet av året. 

Med penger gjøres dog ikke alt. Vi kan ikke 
kjøpe våre tillitsmenn - det er en dugnadsjobb 
som ethvert medlem må se seg forpliktet til å 
utføre for sin klubb. 

Dystre anskuelser? Vel kan være så, men hvor 
for fortie? Har vi ikke fortiet lenge nok. Hvor 
mange har vi trettet ut og hvor mange skal det 
bli? 

La oss ikke spille med noen joker i skjorte 
ermet. Til en klubb av vår størrelse skal det mer 

Også dr. Harald Ketilson vil følge 
A-laget kommende sesong 

Ulf Hagen, Skiolds nåværende trener i fotball, 
vil også neste år ta seg av vårt A-lag, noe Skiolds 
ledelse er svært fornøyd for. Hagen starter opp 
treningen igjen, eller om man heller skal si det 
slik: Ulf Hagen fortsetter treningen i oktober 
måned. Det vil si, gutta skal ikke føle noen 
lediggang, før de igjen er i Ulf Hagens varetekt. 

Hva skal man si om det som skjedde denne 
sesongen. Vi tror vi skal være fornøyde og med 
god grunn. I løpet av sesongen har Skiold skiftet 
«ham», nye fjes har kommet inn på vårt lag, 
og når vi vet at blant de nye finnes det hele 
åtte juniorspillere, og derav seks som har spilt 
fast på laget i sommer - ja da har vi grunn 
til å være fornøyde. Og la oss legge til - vi har 
beholdt vår plass i 4. divisjon med vårt unge 
mannskap. Hva det kan resultere i neste se 
song skal vi ikke våge å antyde. 

OGSÅ DR. HARALD KETILSSON 
FØLGER LAGET 
Ulf Hagen og hans fotballspillere har i denne 

sesongen hatt god støtte av dr. Harald Ketilsson, 
som har vist en fantastisk interesse for fotball 
sporten i vår klubb. Han har fulgt gutta på tre 
ninger, testet og «gransket både hjerter og lun 
ger». Ikke vet vi om dr. Ketilsson er fornøyd 
med det som har skjedd denne sesongen, men 
vi tror han kan tillate seg å være enig i at det 
er en god start, og at et lite grunnlag til noe 
mer er lagt. 

På side 6 gjengir vi Ulf Hagens treningspro 
gram for neste sesong, noe tid for lediggang 
utover det blir det ikke. 

~- 

enn en håndfull tillitsmenn. Vi har ikke råd til å 
ha den kategorien som sier - vel jeg kan hjelpe 
til - men jeg vil ikke binde meg. 

Et hvert medlem av en idrettsforening i dag 
må kjenne sine forpliktelser overfor sin klubb 
- din kontingent er ikke nok - det er deg selv 
klubben vil ha - til et løft mot noe nytt, et 
steg fremover. 

Vi vil gjerne være med i medgang - hvordan 
er vår stilling i motgangens dager? 

La oss samtidig slå ihjel frasen om foreldre, 
og manglende interesse. De har i de fleste til 
feller aldri vært medlemmer i Skiold - knapt 
hørt snakk om vår klubb, før deres sønn opp 
daget kameratskapet og fellesskapet i vår klubb. 
Vi kan ikke kreve noen heroisk innsats fra deres 
side. Ikke misforstå - de er så absolutt hjer 
telig velkommen i våre rekker - men vi kan 
ikke forlange det, men det kan vi av våre egne 
medlemmer. 
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Svenske lag med i Skiolds guttecup ~ 
Skiolds guttelag til finalen; hvor de tapte 2-0 for Ørebro' s førstelag 

Skiolds gigant-turnering for guttespillere, kal 
ler gjerne pressen vårt årlige arrangement - 
guttecupen i fotball. Og de har så rett - dette 
arrangementet har vokst seg til å bli en gigant 
turnering. Rundt 30 lag deltok i cupen i år, og 
det ble spilt vel 30 kamper lørdag og søndag 17. 
og 18. august før man rakk fram til den avgjø 
rende finalen. I år fikk man også internasjonal 
deltagelse, da tre svenske lag stilte opp i cupen. 
Det var DBK's gjester Årnål, og Skiolds gjester 
Ørebro, som stilte med to guttelag i vår cup. Og 
la oss med engang legge til at de svenske gut 
tene kunne sin fotball-ABC, særlig imponerte 
Ørebro's førstelag ved flere anledninger. 

Vi skal ikke gå i detaljer fra dette omfangs 
rike arrangementet, men i korthet ta for oss fi 
nalekampen, ikke som referat, men fortelle den 
gledelige ting at vårt eget guttelag nådde fram 
til finalen, etter harde kamper. Og vi tilgir dem 
så gjerne at de forsinket arrangementet i kam 
pen mot Kongsberg, hvor det var uavgjort etter 
ordinær tid, og at hver av lagene måtte ta 15 
straffespark - for å kåre hvem som skulle gå 
videre. - Det ble Skiold til slutt. 

I semifinalen ble det en klar seier over Hokk 
sund med 2-0 og Ørebro's 1.-lag slo Steinberg 
1-0. Dermed var det klart for finaleplass for 
vårt guttelag - for første gang de fire årene 
guttecupen er arrangert. Vi var sikret en pokal! 
Det var ingen tvil, etter hvert som kampen skred 
fram, om hvem som var det beste laget - det 
var Ørebro. Men våre gutter kjempet iherdig, 
dog måtte de tåle et tap med 2-0. Men en fin 
innsats av vårt guttelag, som teller en rekke 
spillere som har fotball såvel i «hodet» som i 
«beina». Klubben vil få glede av disse kjekke 
guttene - og lovende emnene. 

Arrangementet var i «Toffa» Larsen-stil, greit, 
godt forberedt og avviklet uten knirk. Med seg 
hadde han staben i junioravdelingen, som hver 
skjøttet sin del av jobben. 

Skiolds formann, Knut Berg Nilsen, delte ut 
de oppsatte pokaler, som var gitt av firmaene 
Axel Helgeland, Knut Ødegaard, Strømsø Sveise 
verksted, og den oppsatte pokal fra Skiolds re 
presentantskap. 

Denne Skiold-cupen for gutter, har virkelig 
slått rot i fotball-Buskerud, og det er bare gle 
delige ting å høre hvert år et arrangement er 
brakt vel i havn. 

De ansvarlige arrangører vil også få benytte 
anledningen til å takke Sigurd Gulbrandsen, ba 
nemesteren på Gulskogen, for all den hjelpsom 
het han har vist ved våre arrangement. 

SKIOLD-HYTTA 
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. 

Skiolds guttelag som 

kom til finalen 

i årets guttecup. 
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Vår nybakte trener utdannet ved flere besøk på I han Lilliedahl. Øvrige deltagere ved Slemmestadleiren, 
Slemmestadleiren, og kurs for øvrig, Ulf Svendsen, tar er i bakre rekke fra venstre: Frank E Hansen, Knut 
her et nappetak med Slemmestadleirens «pappa», Jo- Juul Andersen, Per Bjørnes og Kjell Kristiansen. 

SLEMMESTADLEIREN 1968 
Årets Slemmestadleir, fra 4. til 10. august var 

begunstiget med det aller beste vær en kan ten 
ke seg, og la meg med det samme nevne at samt 
lige 60 deltagere fra 19 forskjellige klubber stor 
trivdes. Hovedhensikten med denne leiren er å gi 
deltagerne en innføring i instruksjonsmetoder og 
treningsledelse som fører fram til treningsleder 
eksamen. Selv om det ble mye teori så ble det 
også tid til litt aktiv idrett. Leiren hadde også 
sine mesterskap i orientering, friidrett og svøm 
ming. Onsdag var leirlagene i ilden, jentenes 
håndballag og guttenes fotballag mot lag fra 
Slemmestad I.F. Begge steder var leirlagene su 
verene, fotballkampen endte med seier for leiren 
med 12-0. 

Innkvarteringen var lagt til Slemmestad skole 
og bespisningen foregikk på klubbhuset. 

Opplegget og programmet for leiren var i år 
som tidligere år meget godt. Som vanlig var le 
delsen av leiren lagt i de aller beste hender hos 
Bjarne Håkonsen, Lauritz Emgård, Svein Thun, 
Anne Ebbestad, Gunni Pedersen, Grete Strand, 
banemester Finn Gundersen og vertskapet Hildur 
og Johan Lilliedahl. 

Valget av Slemmestad Idrettspark som arran 
gementsted viser seg å være et ypperlig valg, der 
er det fine forhold for håndball, svømming, fri 
idrett, fotball og volleyball. 

Fra Skiold deltok i år Per Bjørnes, Kjell Kris 
tiansen, Frank Hansen, Knut Juul Andersen og 
Ulf Svendsen. 

Alt i alt et ypperlig arrangement som barne 
og ungdomsutvalget har all ære av. 

U I f Svendsen. 

TORVHALLEN 
STØRST I SKO 
Telefon 83 19 56 

FAVORIT-FI LLIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34 

SKJOLD-AVISA 5 



Treningsplanen for neste fotballsesong 
Oktober 1968: 
Avspenningstrening og tekniske øvelser. 

To treningsdager pr. uke med treningskamp 
hver week-end så lenge værforholdene tillater det. 

Samtlige treningsdager på Marienlyst: Ball 
leker, ball-stafetter, tekniske øvelser, posisjons 
øvelser og five-a-side i forskjellige former. 

Anmerkn.: Dette treningsopplegg gjelder også 
for første uke av november. I den andre uken av 
november tar vi helt fri, før den egentlige form 
oppbyggende trening for sesongen begynner i 
uke 47. 
November 1968: 
Kondisjon, styrketrening og tekniske øvelser. 

I midten av november går vi over til følgende 
treningsplan: To treningsdager ukentlig, pluss ob 
ligatorisk svømmetrening med badstue lørdager. 

1. treningsdag i gymnastikksal: Sirkeltrening 
og gymnastikk, ball-leker. 

2. treningsdag fra Badet - Ridehuset: Lang 
distansetrening, tekniske øvelser, five-a-side i for 
skjellige former. 

Lørdager på Badet: Badstue, svømmestafetter, 
200 meter, furunålsbad. 
Desember 1968: 
Kondisjon, styrketrening og tekniske øvelser. 

Tre treningsdager ukentlig, pluss obligatorisk 
svømmetrening med badstue lørdager. 

1. treningsdag fra Badet - Ridehuset: Lang 
distansetrening, tekniske øvelser, five-a-side i for 
skjellige former. 
2. treningsdag i gymnastikksal: Sirkeltrening 

og gymnastikk, ball-leker. 
3. treningsdag fra Badet - Ridehuset: Lang 

distansetrening, tekniske øvelser, five-a-side i for 
skjellige former. 

Lørdager på Badet: Badstue, svømmestafetter, 
300 meter, furunålsbad. 
Julehelgen 1968: 

2. juledag arrangeres en five-a-side turnering 
for spillerne i et egnet lokale f. eks. Turnhallen 
eller en annen stor gymnastikksal. 
Januar 1969: 
Kondisjon, styrketrening og tekniske øvelser. 
Tre treningsdager ukentlig pluss obligatorisk 

svømmetrening med badstue lørdager. 
1. treningsdag fra Badet - Ridehuset: Lang 

distansetrening, tekniske øvelser, five-a-side i for 
skjellige former. 
2. treningsdag i gymnastikksal: Sirkeltrening 

og gymnastikk, ball-leker. 
3. treningsdag fra Badet - Ridehuset: Kort 

langdistansetrening, stigningsløp, fartslek, tek 
niske øvelser, five-a-side i forskjellige former. 

Lørdager på Badet: Badstue, svømmestafetter, 
400 meter, furunålsbad. 
Februar 1969: 
Kondisjon, hurtighet og tekniske øvelser. 
Tre treningsdager ukentlig pluss obligatorisk 
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svømmetrening med badstue og spillemøte lør 
dager. 

1. treningsdag fra Badet - Ridehuset: Lang 
distansetrening, tekniske øvelser, five-a-side i for 
skjellige former. 
2. treningsdag fra gymnastikksal: Hurtighets 

trening, gymnastikk, ball-leker. 
3. treningsdag fra Badet - Ridehuset: Inter 

valltrening, stigningsløp, fartslek, tekniske øvel 
ser, five-a-side i forskjellige former. 

Lørdager på Badet: Badstue, svømmestafetter, 
500 meter. furunålsbad, spillemøte. 

Mars 1969: 
Hurtighet, kondisjon, presstrening, tekn. øvelser. 
Tre treningsdager ukentlig pluss obligatorisk 

svømmetrening med badstue og spillemøte lør 
dager. 

1. treningsdag fra gymnastikksal: Hurtighets 
trening, fartslek, stigningsløp, presstrening med 
baller, gymnastikk. 
2. treningsdag fra Badet - Ridehuset: Kort 

langdistansetrening, intervalltrening, fartslek, 
presstrening med baller, tekniske øvelser. 

3. treningsdag fra gymnastikksal: Hurtighets 
trening, fartslek, stigningsløp, presstrening med 
baller, gymnastikk, ball-leker. 

Lørdager på Badet: Badstue, svømmestafetter, 
500 meter, furunålsbad, spillemøte. 

April 1969: 
Hurtighet, presstrening og tekniske øvelser. 

Tre treningsdager ukentlig i første halvpart av 
måneden pluss obligatorisk svømmetrening med 
badstue og spillemøte lørdager. 

1. treningsdag fra gymnastikksal: Hurtighets 
trening, presstrening, gymnastikk, ball-leker. 
2. treningsdag fra Badet - Ridehuset: Inter 

valltrening, stigningsløp, fartslek, presstrening, 
tekniske øvelser, five-a-side. 

3. treningsdag fra gymnastikksal: Hurtighets 
trening, presstrening, gymnastikk, bal I-leker. 

Lørdager på Badet: Badstue, svømmestafetter, 
500 meter, furunålsbad, spillemøte. 

I den siste halvdel av april, dvs. de siste 14 da 
gene før seriestart reduseres treningsprogrammet 
til to treningsdager ukentlig bl. a. fordi vi tren 
ger tid til treningskamper, og også fordi belast 
ningen på spillerne ikke skal bli for stor. Den 
obligatoriske svømmetreningen lørdag faller og 
så ut. I den siste halvdel av april blir trenings 
programmet som følger: 

1. treningsdag på Marienlyst: Hurtighetstre 
ning, tempotrening 15/15 og 30/90, tekniske 
øvelser, posisjonsøvelser, kampsituasjoner, gym 
nastikk. 
2. treningsdag fra Marienlyst: Hurtighetstre 

ning, intervalltrening, tempotrening 15/15, tek 
niske øvelser, posisjonsøvelser, kampsituasjoner, 
five-a-side i forskjellige former. Spillemøte. 



Bemerkninger til treningsplanen: 
Med 100 prosent fremmøte gir dette trenings 

program ca. l 00 treningskvelder ialt før serie 
start, inklusive lørdagstreningen på Badet (av 
spenningstrening) og den tekniske trening i ok 
tober 1968 som utgjør ca. 35 treningskvelder 
ialt. I tillegg kommer treningskampene. 

Vi viser her et kort sammendrag av trenings 
programmet og de forskjellige egenskaper hos 
spillerne som jeg vil legge størst vekt på å bygge 
opp i månedene fram til seriestart: 
Oktober: Avspenning. Teknikk. 
November: Kondisjon. Styrke. Teknikk. 
Desember: Kondisjon. Styrke. Teknikk. 
Januar: Kondisjon. Styrke. Teknikk. 
Februar: Kondisjon. Hurtighet. Teknikk. 
Mars: Hurtighet. Vilje. Teknikk. 
April: Hurtighet. Vilje. Teknikk. 
Når seriekampene er i gang vil treningen fin 

ne sted tre ganger ukentlig etter noenlunde det 
samme mønster som angitt for siste del av april. 
Ukens første treningsdag brukes utelukkende til 
teknisk trening og uttøying av muskulatur etter 
siste seriekamp. Denne treningsdag kommer altså 
i tillegg. Med hensyn til de to andre treningsda 
gene ville det vært gunstig om klubben kunne 
få leiet fotballbanen til Skoger I. L. en av disse 
treningsdagene. Fremmøtet ville eventuelt være 
på Marienlyst, slik at spillerne kunne få en verdi 
full treningstur både utover til Skoger og tilbake 
til Marienlyst en gang pr. uke. Treningsforhol 
dene på Marienlyst er dessverre så dårlige at 
klubben absolutt bør undersøke med Skoger I. L. 
denne mulighet. Det er viktig at vi har plass nok 
til treningen og at denne kan foregå på en riktig 
fotballbane. I kampperioden blir det et spille 
møte ukentlig etter treningen til kampanalyse av 
siste kamp og taktiske opplegg til neste kamp. 

Den foreslåtte treningsplan er ment som en 
arbeidsplan, og kan selvsagt bli gjenstand for for 
andringer, etter hvert som vi går fremover i tre 
ningen. Dr. Ketilsson vil teste spillernes form 
stigning en gang pr. måned slik at eventuelle kor 
reksjoner i treningsplanen kan foretas på et noen 
lunde sikkert grunnlag. Det er dog rimelig å an 
ta at den foreslåtte treningsplan vil gi klubbens 
spillere en sterk formstigning, fordi trenings 
planen bygger på de mest anerkjente trenings 
metoder for fotballspillere. Resultatene er like 
vel avhengig av regelmessig og intens trening. 
Dersom hver enkelt av dere følger treningspla 
nen fullt ut, kan jeg på min side love dere at 
det skal bli virkelig moro å spille fotball neste år! 
Klubbens spillermateriell. 

Skiold har i dag en talentfull gjeng unge fot 
ballspillere i sine rekker, samt 4-5 sterke og 
rutinerte «eldre» spillere som også kan utvikle 
seg adskillig. Man kan uten tvil allerede i dag 
ane konturene av et brukbart lag. Man skal like 
vel være klar over at talent ikke er nok i dagens 
fotball, dersom klubben og spillerne virkelig vil 
satse på høyere mål er trening og atter trening 
den eneste veien å gå. Jeg har inntrykk av at 
klubbens spillere dvs. flertallet er inneforstått 

med dette, og at de vil følge den skisserte tre 
ningsplan for kommende fotballsesong. 
Orienterende møte med spillerne. 

Treningsplanen vil kreve meget av spillernes 
fritid, og det er viktig at spillerne selv kan gi 
opplegget sin tilslutning eller ikke. Etter min opp 
fatning må vårt A-lag bestå av spillere som alle 
er villige til og har anledning til å følge trenings 
planen fullt ut. 

I forbindelse med en treningskveld vil spil 
lerne få utlevert hvert sitt eksemplar av trenings 
planen for 1969, slik at de har god tid til å sette 
seg inn i planen og vurdere om de er villige til 
å satse for fullt i sesongen 1969. Medio sep 
tember bør guttene gi klubben sitt svar slik at 
vi allerede før sesongavslutning i år har over 
sikt over lagets stamme for neste sesong. I denne 
forbindelse hadde det vært hyggelig med en en 
kel sammenkomst for spillere og interesserte 
Skiold-medlemmer. Det skulle være mulig å få 
landslagstrener Kment som foredragsholder til 
dette møtet, for å uttale seg om den skisserte 
treningsplan og treningsmetoder generelt for fot 
ballspillere. 

Spillerne må deretter på neste trening gi opp 
legget sin tilslutning eller ikke, og på bakgrunn 
av dette har klubben allerede før sesongavslut 
ning 1968 stammen til neste års sesong klar. 
Dette er nødvendig, da forberedelsene for fotball 
sesongen 1969 starter allerede l. oktober 196. 
Antall spillere. 

For å få effektivitet i treningen og samtidig ha 
tilstrekkelig antall gjennomtrenede og fullgode 
reserver for hånden, bør det fra vårt spillemate 
riell håndplukkes 16-18 spillere til A-lags tre 
ningen. Antallet er til en viss grad avhengig av 
det antall hjelpetrenere klubben kan stille til rå 
dighet (keeper - trener - oppmann). Skulle 
det vise seg at en eller flere av spillerne som er 
uttatt til treningen av en eller annen grunn like 
vel ikke kan følge treningsplanen, bør disse spil 
lerne omgående skiftes ut med nye interesserte 
spillere. 

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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Se mitt 

store utvalg 
. 
1 

sportsartikler 

YTØRYPIIAT 
Konnerudgt, 2, Drammen - Telefon 83 34 36 

En hilsen 
vestfra - 

Skiold-avisa har fått en hilsen fra et eller an 
net øyrike på Vestlandet - den tidligere redak 
tør av avisa har latt høre fra seg i et privat 
«telegram» til nåværende redaktør. Vi skal i 
store deler gjengi «telegrammet» i våre spalter, 
samtidig som vi bringer bilde av de utflyttede: 

Rubbestadneset 15. august 1968. 
Hei Ivar! 
Nå har vi endelig kommet i orden i leiligheten 

vår her på øya. Vi har tre rom og kjøkken, og alt 
er nyoppusset og fint. Dermed er boligforholdene 
ypperlige. Fra det ene stuevinduet kan vi se ned 
til sjøen med en del småøyer, og fra et av de 
andre stuevinduene kan vi se opp til en fotball- 
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bane 50-60 meter fra huset vårt. Det er gress 
bane!! Ved skolen er det en grusbane, så tre 
ningsmulighetene er gode. Så lenge vi har vært 
her har været vært helt fint selv om det enkelte 
dager har blåst ganske kraftig. I dag har jeg hatt 
god lyst til å fiske litt, men så har jeg selvsagt 
glemt fiskestanga hjemme. Båt har jeg ennå ikke 
skaffet meg, men de som bor i 2. etasje her, har 
en motorbåt så jeg håper på å ta noen turer i den. 

Her på øya ser det ikke ut til at folk er noe 
særlig interessert i hva som skjer på andre kan 
ter. Aviser er vanskelig å få tak i, og Oslo-aviser 
finnes ikke. Vivian og jeg har en reiseradio som 
som tar inn alle andre stasjoner, men ikke Oslo. 
Vi har heldigvis TV, så de eneste nyhetene fra 
den «siviliserte» del av verden får vi via «Dags 
revyen». Derfor en bønn til deg, Ivar. Kan du 
bestille «Fremtiden» til oss? Adressen vår er: 
Boks 83, Rubbestadneset. Betalingen går jeg ut 
fra at redaksjonen kan ordne over postgiro. 

Dersom det ikke er mulig å sende avisen til 
oss, vil jeg gjerne vite det så snart som mulig. 

Ha det godt, Ivar, og hils alle kjente fra 
R u n e Re f f h a u g. 

I INGENIØR GRAN 
Drammen. 



..•.. Lilleputtleiren på Skioldhytta 
Vi har i tidsrommet 24. juni til 30. juni arran 

gert en leir for våre lilleputter på Skioldhytta. 
Værgudene viste seg fra sin aller beste side un 
der det ukelange oppholdet, og det var ikke noe 
som var så hyggelig som det fordi programmet 
var lagt opp slik at guttene fikk være mest mulig 
ute. Hva vi håpet å oppnå ved denne leiren var 
i første rekke å få samlet guttene til en ukes 
hyggelig samvær og trening, få styrket det gode 
kameratskapet som rår i klubben vår. 

Dagsprogrammet bød på svømming, fotball, 
volleyball og skogsturer. Deltagerne ble delt inn 
i tre grupper, fordelt etter alderen og hver grup 
pe hadde sin leder og ambulerte hele dagen mel 
lom de idrettsgrener som nevnt ovenfor. Hver 
ettermiddag hadde vi konkurranser og det ble 
konkurrert i svømming og terrengløp, hvor det 
var individuelle konkurranser, mens i fotball, 
terrengløp med variasjoner og i stafett ble det 
konkurrert mellom de forskjellige konkurranse 
lagene som ble satt opp. Det ble konkurrert i to 
forskjellige årsklasser, nemlig født 56 - 57 og 
58 - 59 - 60 - 61. Kveldene var besatt med film 
og foredrag av en rekke av klubbens ledere. 

Som avslutning på en vellykket leir spilte 1. 
laget forkamp mot SIF's lilleputter før 3. runde 
kampen SIF-Moss. Kampen endte med tap, men 
guttene har all ære av spillet og ikke minst opp 
førselen de viste på banen. - Fra denne kampen 
bar det direkte opp til Skioldhytta hvor «Lages» 
hadde gjort i stand til pølsefest og avslutning 
med premieutdeling. 
Til slutt vil jeg nevne at samtlige deltagere 

oppførte seg meget godt og de gjorde sitt til å 
skape en hyggelig atmosfære, et godt miljø og 
ikke minst en vellykket leir. - Jeg vil også nevne 
alle foreldre som viste interesse for leiren og av 
la den et besøk, noe vi som ledere og sikkert og 
så guttene satte stor pris på. 

Her er de beste i konkurransene, som tellet 
sammenlagt ( svømming, terrengløp med og uten 
variasjoner, stafett, fotballturnering). 

Klasse 56 - 57: 
1) Stein Bjarne Eikeland 35 poeng 
2) Jan Ole Chistoffersen 30 « 
3) Erik Dag Knutsen 25 « 
4) Esben Nilssen 23 « 
4) Per Kristiansen 23 « 
6) Tore Åserud 18 « 

Klasse 58 - 59 - 60 - 61: 
1 ) Jørn Finnebråten 37 poeng 
2) Stig Roaas 21 « 
3) Jarle Tomter 18 « 
4) Ronny Andersen 15 « 
4) Kjetil Ulvin 15 « 
6) Roar Haugan 14 « 
7) Dennis Karlsen 10 « 
8) Tom E. Jørgensen 3 « 
9) Arild Lagesen (7 år) 1 « 

Samtlige deltagere ved leiren ble premiert. 
U I f Sven ds en . .-., 

La det gå sport i det 
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

9/anHn~'JS 
På torget i Drammen. 

~ZZZZZZZ-ZZZ&S 
Et 50 års minne - 

En av byens aviser har følgende å fortelle i et 
klipp fra spalten «For 50 år siden». På en hen 
vendelse fra Skiold-avisas redaktør, ble jeg bedt 
om å fortelle hva som egentlig skjedde den dagen 
for 50 år siden, hvilket jeg her vil forsøke. Som 
avisen skriver, foregikk dette arrangementet på 
plassen bak Drammen Park, mot et av Sveriges 
beste fotballag, GAIS (Gøteborg Atlet- og Idretts 
selskap). 

For 50 år siden. 
21. mai 1918. 
Arrangementet ved de store «internatio 

nale» pinsekampe paa pladsen bak parken 
hadde «Skjold» ordnet paa en fuldt tilfreds 
stillende maate. Rammen var altsaa første 
klasses og den arrangerende klub til megen 
ære. Dermed er imidlertid det væsentligste 
gode om stevnet sagt, ti selve kampene var 
uinteressante og bød sjelden, for ikke at si 
aldrig, paa noget spil der hævet sig over 
jevnt godt norsk. 

Den gang var det meget populært med pinse 
turneringer, og disse kampene foregikk 1. og 2. 
pinsedag. - Hvorfor jeg særlig godt husker den 
ne kampen har flere grunner. En av dem er at 
vår beste B-spiller, den store fotballbegavelsen 
Bernhard Olsen, ble satt opp på A-laget det året. 
Han spilte to gode kamper, men vi kunne ikke 
tilgi ham at han med vilje satte et straffespark 
4-5 meter utenfor - han mente det var tvil 
somt dømt. 

GAIS-spillerne sa etter kampen at de ikke var 
enige med Bernhard. At resultatet 1. pinsedag 
hadde blitt 1-1, mente våre svenske venner 
hadde vært rettferdig! 

Kampen 2. pinsedag vant svenskene 4-1, uten 
å sette alt inn. Vi som den gang var B-spillere 
var overbegeistret over Skiolds gode spill - og 
at vi alle var enige om at Bernhard var den beste, 
husker jeg ennå. 
Til slutt kan jeg opplyse at Bernhard Olsen 

aldri siden «brant» et straffespark. I en meget 
viktig kvalifiseringskamp på Marienlyst gress 
bane i 1920, satte han med letthet inn tre straffe 
spark - vi vant 4-3. 

B j a r ne H a I vor sen. 
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Den nordiske vennskapsby-uke i Kolding 
Denne vennskapsbyuken var et ledd i den nor 

diske ungdomslederutveksling, hvor man møtte 
ungdomsledere fra forskjellige institusjoner. (Le 
dere fra de forskjellige ungdomsnemnder i de 
fem nordiske land, politisk ung.org., kristelige 
ung.org, speiderbevegelsen og sist, men ikke 
minst, idrettsklubber). 

Fra Drammen deltok følgende: Margit Klem 
mensen, Sturla, Øyvind Nielsen, Drammen kom. 
ungdomsnemnd, Runar Hannevold, AUF, Terje 
Franz Nielsen, UH, og undertegnede. 

Avreise skjedde fra Drammen jernbanestasjon 
lørdag den 3. august med tog til Oslo. Videre 
med båt til Århus, så med tog til Kolding, hvor 
vi ankom ved middagstider søndag. 

Kolding er en typisk dansk by (en gammel by, 
700 år gammel) med små koselige hus, en del 
også med stråtak og med et innbyggerantall på 
36.000-37.000. 

På jernbanestasjonen i Kolding ble vi mottatt 
av en representant fra Kolding ungdomsnemnd 
og ble deretter innlosjert på en appostolisk høy 
skole tilhørende en kristelig sekt som kan sam 
menlignes med Pinsemenigheten. 
Om ettermiddagen var det omvisning i den 

geografiske have, hvor man kunne finne trær og 
planter fra nær sakt alle verdens land. Etterpå 
var det velkomstsamvær i kroen «Den Gyldne 
Have». Her ble det servert en rett, det ble sun 
get sanger fra de fem nordiske land, og holdt 
velkomsttale. 

Utpå kvelden var vi norske deltagerne sammen 
med en del dansk ungdom en tur på by'n for å 
se på livet. 

Mandag formiddag skjedde den offisielle åp 
ning på Koldinghus slott som kort tid i forveien 
hadde feiret 700 års jubileum. Åpningstalen holdt 
Koldings borgermester Peter Ravn. Deretter 
fulgte beskuelse av Koldinghus slott. Foruten å 
være et slott var det også en festning ved den 
tyske grense. Den tyske grense gikk bare noen 
få km. fra slottet i gamle dager. 

Etter middagen ble det holdt et foredrag av 
Borg Mogensen, en lektor fra Kolding. Foredra 
get var innledning til en diskusjon, og emnet som 
skulle diskuteres var «Oppdragelse til fritids 
samfunnet. Stort sett var alle enig at det virke 
lig hadde oppstått problemer i samfunnet og at 
det fantes en god del mennesker rundt omkring 
i alle de nordiske land som hadde det problemet 
å stri med. Men noen enstemmig løsning av det 
te problemet ble det ikke funnet, dertid var det 
for mange meninger som kom fram i dagen. 

Om kvelden var det aftenhygge på Havens Od 
de, der hvor Koldings speiderbevegelse hadde et 
par hytter. Vi ble samlet rundt et leirbål og det 
ble sunget en del leirbålsanger. 

Tirsdag var det arbeidsutflukt til ungdoms 
høyskolen ved Ribe. Forstanderen, Tom Madsen, 
viste oss rundt på skolen og fortalte om de nye 
perspektiver i ungdomsundervisningen. 
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På tilbakeveien var vi innom en dansk bade 
strand og badet. Stranda var sikkert mange mil 
lang. Man kunne bare se sand helt ut i horison 
ten. Vi var også innom en av, kanskje Danmarks 
største turistattraksjoner, nemlig Legoland. 
Tirsdagskvelden var vi på et discotheque som 

het Pontecorvo. r 
På onsdag ble det holdt et foredrag av Peter 

Schiøler, adjunkt fra København. Emnet hans 
var: «Narkotika, tidens svøbe eller .... ?» I kor 
te trekk fortalte han om de forskjellige narko 
tiske midler og skadevirkningene de enkelte nar 
kotiske midler hadde. Deretter fulgte gruppear 
beid med diskusjon. På ett punkt var det stort 
sett stor enighet og det var hvordan man burde 
forebygge narkotikamisbruk. Skolene burde enga 
sjeres mye mer. Det burde lages lærebøker på 
dette området, slik at de unge ble opplyst om 
skadevirkningene, ikke bare at narkotika er 
farlig. ,;- 
Onsdagskvelden begynte med en svensk-dansk 

gymnastikkoppvisning i KIF-hallen. Samtidig med 
den nordiske vennskapsuke i Kolding, hadde Kol 
ding Idrettsforening besøk av en tropp gymna 
stikkjenter fra Ørebro (AGF) som var svenske 
mestre av 1967. De danske «pigene» var ute av 
trening. De svenske «flickorna» var suverene og 
holdt en presisjon at det var rent nifst. Deretter 
fulgte en sammenkomst i KIF-hallen hvor alle de 
nordiske deltagerne selvfølgelig var med. De 
danske og svenske «gymnastene» var også til 
stede. 

Torsdagen startet opp med sightseeing i Kol 
ding. Etter middagen sto det på programmet seil- 
tur på Kolding fjord og i Lillebelt. ,,,,... 

Fredagen begynte atter en gang med foredrag 
av den danske undervisningsminister Helge Lar 
sen om Foreningen Norden og det nordiske sam 
arbeidet. Blant annet var det fremme om man 
burde innvie andre land i en slik vennskapsby- 
uke. Om det var det stor enighet om at man ,,.- 
først burde få en nordisk vennskapsbyutveksling 
i fastere former først og heller deretter ta opp 
spørsmålet til ny overveielse. 

Om kvelden var det bankett og avslutning av 
vennskapsbyuken. 

Lørdag begynte hjemreisen. Vi startet opp med 
tog fra Kolding til Fredrikshavn. Deretter båt til 
Larvik og videre tog til Drammen. 

Hva utbytte har man igjen for en slik uke? 
Kan man få noe utbytte i det hele tatt eller er 
det bare en ferie? Nei, det er ingen form for 
ferie. Det kan man lese av programmet. Man 
kommer i kontakt med andre mennesker og 
lærer dem å kjenne, lærer deres ungdomsproble 
mer å kjenne. Dessuten er det sikkert en del 
man direkte kan bruke i sitt arbeid som lag 
leder o.s.v. 
Til slutt står det bare igjen å takke Drammen 

kom. ungdomsnemnd for at jeg fikk lov til å 
representere Drammen. He I g e Bjørn es. ,,,.-. 



Skiold ble kretsmester for lilleputter 

Skiolds lilleputtlag som også ble Dremmensmestere i fotball: Foran fra venstre: Rune Sjødal, Kjell Hansen, 
Trond Egge, Erik Knutsen, Esben Nilsen, Stig Roaas og Erling Andersen. Bak fra venstre: Roar Krogh, 
Rune Svendsen, Tom Hennum, Pål Reinertsen, Per Kristiansen, Stein B. Eik/and, Per Evensen, Eige/ Llls 
bøl og Ronny Andersen. Helt bak: Runar Evensen og Ulf Svendsen, ledere. - Kampens gang er tidligere 
brakt i dagsavisene, vi skal her bare nøye oss med å fortelle at gutta spilte fin fotball, at de ledet 1-0 ved 
pause, etter scoring av Rune Svendsen - og at Stein Bjarne Eik/and kopierte Rune og driblet seg gjen- · 
nom Bødalens forsvar og ga 2-0, og et kretsmesterskap til Skiold. Fin laginnsats av våre lilleputter, som 

klubben vi få glede av. 

LILLEPUTTLAGET I SARPSBORG 
Søndag 29. september kl. 7.30 står 43 lille 

putter og seks ledere klar for avreise til Sarps 
borg. Det var 43 meget forventningsfulle gutter 

""""' som var klar for avreise, det var også en del 
foreldre som ville se sin sønn vel avgårde. Den 
ne turen var kommet i stand ved at samtlige 
gutter har samlet flasker og solgt lodder ved en 
privat utlodning, resultatet av dette ble meget 
godt så turen kunne bli en realitet. 

Presis kl. 8.00 svingte en av Lien's busser ut 
fra plassen foran Turnhallen på sin ferd mot 
Sarpsborg. Underveis stoppet vi ved Eidet kro 
før vi satte oss tilrette og kjørte det siste styk 
ket til Sarpsborg og Sparta. Vel fremme og kam 
pene skulle starte. 

Først ute var 3.-laget som åpnet meget friskt 
og ledet 1-0, men de klarte ikke å fullføre i 
samme stil og gikk av banen med 1-5 tap. Best 
på Skiold var Tore Kristiansen. 

Deretter var det 4.-laget som skulle i ilden, 
og de åpnet liksom 3.-laget svært bra, men klarte 
heller ikke å fullføre i samme stil og tape 5-0. 
Skiolds bestemann var Jørn Finnebråten. 

Så kom turen til 2.-laget, en kamp vi så fram 

til fordi det på papiret var et slagkraftig lag, 
men Sparta hadde også et godt lag og tok raskt 
ledelsen og økte til 3-0 før omgangen var ute. 
Etter pause kom imidlertid Skiold-guttene sterkt 
og reduserte til 2-3, resultatet ble imidlertid 
4-2 til Sparta. Best på Skiold-laget var Erling 
Andersen. 

1.-laget spilte en god kamp som med litt hell 
kunne vært avgjort til vår fordel. Resultatet ble 
1-1 etter scoring av Stein Eikeland, som for 
øvrig spilte en god kamp. Lagets og banens beste 
var allikevel 10-åringen Stig Roaas. 

Etter kampene ble det tid for skøytegåing på 
Sparta Amfi og en liten titt på noen av Borre 
gaards fabrikker. - Middagen ble fortært på 
Tunheim et stykke utenfor Sarpsborg. Hjem 
reisen startet kl. 16.30 og vi var hjemme kl. 
19.00. 

Selv om ikke de sportslige resultatene ble så 
veldig gode. så oppførte guttene seg meget godt 
under hele turen, så når alt kommer til alt, en 
vellykket tur som ikke minst guttene selv har 
æren av. 

Ulf Svendsen. 
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Skiold' s småguttleir i Sandefjord 
Lørdag den 10. august dro 21 smågutt-spillere 

og tre ledere til en ukes opphold i Bugårdsparken. 
Vi benyttet oss av personbiler som foreldre og 
Skiold-medlemmer hadde stilt til disposisjon for 
guttene. Reisen gikk bra og når vi kom fram be 
gynte vi med oppsetting av telt. Dette gikk bra, 
selv om vi hadde en del vanskeligheter med et 
stort hustelt. Etter en del mislykkede forsøk, 
greidde vi ved hjelp av en ekspertkomite å få 
satt opp noe som lignet et telt. Etter innkvarte 
ring var det middag å få på kafeen i Bugårds 
parken. Etter dette fikk guttene fri og dro på 
byen for å se på denne. Da kvelden kom og vi 
skulle gå til ro, var det en plass for lite i teltene, 
men undertegnede kan bekrefte at været var bra. 

Søndag morgen var det frokost i det fri, og 
brødskjærermaskinen sto ikke stille før vi hadde 
brukt opp ni brød. Etter frokost var det rydding 
av leiren, hvorpå vi dro ut til en av Sandefjords 
mange badestrender, Granholmen. Været var ik 
ke det beste, men vannet var bra. Etter noen ti 
mer på Granholmen var vi tilbake på kafeen i 
Bugårdsparken hvor vi inntok et herlig måltid. 
Jeg foreslo at guttene skulle skrive et kort hjem, 
men dette falt nok svært vanskelig for noen. Det 
var også kveldsmat, og et arbeidslag som besto 
av tre mann hver dag tok seg av oppvask og 
rydding. Om kvelden fikk vi besøk av Dagfinn 
Hansen og Frantz Salamonsen som hadde med 
et telt til. 

Klokken 8 mandag morgen var alle oppe og 
arbeidslaget var og kjøpte melk og brød til en ny 
durabelig frokost. Etter frokost tok Ulf Svendsen 
seg av oppvarming foran fotballtrening, dette be 
sto av stafetter, gymnastikk m.m. Siden var det 
spesialtrening av forsvarsspillere ledet av Knut 
Juul Andersen, mens Ulf Svendsen tok seg av 
keeperen og undertegnede tok seg av løperspil 
lerne. Etter middag var det avslapping og klar 
gjøring av utstyr til kampene mot Sandefjord. 
Kampen mot Sandefjord Ballklubb gikk bra selv 
om det ble 3-1 tap. Kjell Svendsen debuterte i 
målet og gjorde en god innsats. Da dessverre 
Sandefjord ikke kunne stille to lag, spilte I-laget 
mot I I-laget, hvor resultatet ble 5-1 i I-lagets 
favør. 

Tirsdagen var i opplegg omtrent slik som man 
dagens, men vi avsluttet treningen med en fot 
ball-cup der laget med Andersen, Egelandsdal, 
Berntzen, Ågreen og Carlsen vant. Vi hadde en 
ganske lang fottur etter middag da vi gikk opp til 
Runar-banen hvor vi ble hyggelig mottatt. Første 
laget lå under med 2-0. men så spilte gutta seg 
opp og utlignet til 2-2 før pause. Da Tore Carl 
sen i annen omgang fikk til en av sine «brasse 
spark», og ballen gikk i mål var kampen avgjort 
og vi vant til slutt med 4-2. Hele laget spilte 
godt, ja sine beste kamp av året, og Jan Nilsen 
i forsvaret utmerket seg, men det var fremfor alt 
en god laginnsats. Annet-laget åpnet kampen fint 
og vi holdt følge med Runar til 2-2. Da fikk 
dessverre Runar noen lettkjøpte scoringer og de 
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vant til slutt hele 7-2. Etter en ny anstrengende 
dag var det hjem til teltene og kveldsmaten. 

Natt til onsdag satte det inn med et voldsomt 
regnvær som fortsatte utover onsdagen. Jeg tror 
de fleste hadde det tørt selv om det var noen 
enkelte som var våte. Da det var vanskelig å få 
drevet på med noe ute var vi så heldig å få låne 
et rom på Jotunhallen. Her ble tiden benyttet til 
spill av forskjellig art. Det var også bowlingbane 
her som var meget populær, og Erik W. Berntzen 
var gutta's fremste bowler. 

Om torsdagen var været mye bedre og vi ar 
rangerte et terrengløp med full deltagelse fra 
samtlige. Det var en meget spennende konkur 
ranse, der Flemming Sørsdal tok første plassen 
i hard konkurranse med Tor Arne Jacobsen og 
Jon Pettersen. Så hadde vi middag og hvil før vi 
tok fatt på en svømmekonkurranse i bassenget 
i Bugårdsparken. Vannet var litt kaldt, men 
seierherre ble Bent R. Jensen, foran Per Egelands 
dal og Jan Pedersen. 

Om kvelden var det avslutningsfest med utde 
ling av premier i de forskjellige konkurranser. 
Det ble også utdelt en premie for god oppførsel, 
og selv om valget var vanskelig, var valget av 
Bjørn Roar Finnerud populært. Vi hadde et stort 
bål og allsangen ble praktisert etter alle kunstens 
regler. 

Fredagen var hjemreisens time kommet og et 
ter frokost og utover formiddagen ble telt og ut 
styr pakket samt leiren ryddet. Vaktmesteren i 
Bugårdsparken inspiserte der vi hadde ligget, og 
han ønsket oss velkommen igjen et annet år. Så 
var det bare middag og en busstur igjen av den 
ne turen. 
Jeg vil med dette takke alle som har hjulpet 

til slik at turen kom i stand, og samtidig takke 
Ulf Svendsen og Knut Juul Andersen for hjelpen. 
Jeg vil også takke Tron Pettersen og Per Ege 

landsdal for at de hjalp meg med denne rapport. 
Hilsen Oddvar Danielsen. 

Kai Møller &. Sønner A.s 
Boktrykkeri 

Griffenfeldtsgt. l - Tlf. * 83 81 20 

Drammen 

Drammen Travbane 
Innehaver: Nils J. Berg 

Byens raskeste servicestasjon 
Rekvisita og bilgummi 

Pølsekiosk 



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 fagmannen - gå til 

Konnerudgaten 3 - Drammen Telefon 83 54 95 
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Det ble med avdelingsmesteskapet - 
Dra/n vant 2-0 over Skiold i juniorfinalen på Marienlyst 

Våre juniorgutter hadde ikke akkurat hellet 
med seg i finalen i årets kretsmesterskap i fot 
ball. Drafn var guttas motstander, og at de vant 
er det ikke noe å si på, de var langt sterkere i 
angrep enn våre gutter. 2-0 til Drafn endte opp 
gjøret, og det første målet Drafn fikk, ble satt 
inn etter straffespark. Det er også helt i orden, 
men at vi ble snytt for et straffespark i annen 
omgang er ikke helt i orden. Magne Nilsen ble 
dyttet overende av en Drafn-forsvarer, under en 
hektisk situasjon innenfor Drafns 16-meter. Det 
måtte dømmes noe, det var alle klar over, men 
at det ble dømt indirekte frispark var vel en 
overraskelse for de fleste. Og frisparket ble det 
ingen resultater av, Øyvind Rosendal skjøt i 
tverrliggeren, og angrepet rant ut i sand. Vi 
hadde et godt tak på kampen i denne perioden, 
og et mål kunne kanskje forandret på mye. 
Vi er de første til å gratulere 

«Peggen» og hans gutter med årets kretsmes 
terskap - det var fortjent, ingen tvil om det. 

Drafn's lag består av en rekke kjekke gutter som 
går inn for sin fotball, og de har ved en rekke 
anledninger vist at de kan sin fotball-ABC - 
ingen skam å tape for et slikt lag. 

Spesielt morsomt synes vi det var for «Peg 
gen» at han etter «sine 7 år vant sin Rakel». Det 
var et mål «Peggen» hadde satt seg å vinne, 
et juniormesterskap - gratulerer «Peggen», du 
løste den oppgaven. 

Men Idrettsvesenet verdsetter ingen juniorfinale, r- 

skulle man ha grunn til å tro, når man fikk se 
den banen som var tiltenkt gutta å spille på. 
Forholdene var så absolutt ikke bra, søle, store 
vannansamlinger - det var faktisk de som sam 
menlignet banen med en potetåker. Vi kan godt 
forstå spi I ler nes skuffelse, da det tidligere var 
kjent at de skulle spille på gamle gress, og 
kampen ble flyttet til nye gress - med så slette 
forhold som vel mulig. 

Generalforsamling 
Lørdag 23. november kl. 16.30 i Frimurerlosjen 

Fra kl. 20 fest for medlemmer med bekjente - God musikk. 
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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 
$Æ-~ 
~ 

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. l O Drammen 

LIER SPAREBANK 
Drammen. 

Filialer: 
Lierbyen, Lierskogen og Sylling. 

Skiold-gutter I 
Til god sport kreves godt utstyr. 

Kjøp sportsutstyret i 

STØ A'S sportsforretning 
Konnerudgaten. 

Alt i klær for hele familien 
Kjøp alt på ett sted 

:KNc&t ØJ.ø4Ulrtl & 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. ~~ i1!:t 
Alt på ett sted. d'(;:!f& ~ 

Sentralbord 83 79 70. 
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A. HUSUM & CO. 
Kjøtt og delikatesse. 
Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. 

[G 
~ 

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. 

7Jelikat 

Th. Helgerud. Tlf. 83 15 64. 

Bilgummi. - Rekvisita. 
Servicestasjon. 

DRAMMEMS is 
- den selvfølgelige 

dessert. 

Telefon 83 25 56. 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

LTZ. NIELSEN & SØNN 
Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer, kjøkkenutstyr, 
sportsartikler. 

NORLØFF 
IERNVAREFORRETNINO A·S 

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

~ 
IIREDITKASSEK 

li ~ '6/zuJ/iallia ,9clanh °V'cÅ;u,ditkaMP 

Drammen 

r 


