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V or V er den er jo of te 
så skoddetung og sur. 
Og Barnesid er Fange 
i Lænke og i Bur 
Og Ørnenebb vil hugge, 
og Høgeklo vil slå. 
Og gjerne vil de store 
bli større ved de små. 

Så var det, at Vorherre 
som [ulebern steg ned 
og lyste over forden 
sin himmelbårne Fred. 
Han kom at tørre Tårer, 
han kom at stanse Gråd. 
Han kom at redde livet, 
som ikke vidste Råd. 

Og alt imens et f uleneg 
løftes på sin Stang, 
så banker der et Hjerte 
mod Vintertidens Trang. 
Og alt i mens et f ulevers 
stiger ifra Bryst, 
så mindes bange Hjerter 
om fule budets Lyst. 

(Fra Per Sivle's skrifter). 

God 
jul 

Med snøen kom også 
det første skiinnrykket til 
Skiold-hqtte - perlen på 
Konnerud - som vi alle 
er så stolte over å eie. 
Det var først i november, 
og aldri tidligere på året - 
kanskje - har det vært 
slik en samling av ski uten 
for hytteveggen. 



Alt i SPORT 
for sommer og vinter 

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

Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning. 

Skioldfruer og gutter!! 
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. 83 10 57. - 83 76 37. 

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 

ønsker God Jul og takker 

for årets sesong. 

Telefon 83 80 80. 

Drammen - Telefon 83 31 80. 
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Fremtidens Trykkeri 

Ulf Svendsen fikk 
innsatspokalen 1968 

Om en generalforsamling 
Vi har holdt vår generalforsamling, i to timer 

varte den - men hvert eneste minutt verdt. Jeg 
tenker da i første rekke på det gode - meget 
gode - regnskap som ble lagt fram. Man skulle 
ha grunn til å tro det beste i klubbens historie. 
Tre av finanskomiteens medlemmer ble da også 
påskjønnet for sitt arbeid, hver sin lenestol fikk 
Tore Larsen, Dagfinn Hansen og Borgar Nygård 
- men det var sikkert ikke for at de skulle 
bruke den. Dertil er vel deres tid for kostbar 
i klubbens tjeneste, og det var sikkert ikke 
Skiolds mening at gutta skulle hvile på sine 
laurbær - heller at de skulle ha en stol å puste 
ut i mellom slagene og finne nye ideer. 

I styret ble det små forandringer, Henry Tufte 
går av som fotballoppmann for A-laget, og inn 
i UK. Tore Larsens jobb som klubbens sekretær 
blir overtatt av Borgar Nygård, og han er kjent 
med sekretærarbeidet fra tidligere år. For øvrig 
ble styret gjenvalgt, bortsett fra juniorformanns 
jobben som Finn Hansen påtok seg etter Ivar 
Rosendal. Det andre UK-medlemmet i fotball 
er Egil Ulsbøl, mens Bjørn Løksli ble gjenvalgt 
som fotballens kasserer. 

Finn «Mess» Hansen, ble som nevnt valgt til 
ny juniorformann - og et bedre valg kunne 
neppe generalforsamlingen gjort - hva jeg 
kjenner til Finn. Og han debuterer ikke på noen 
måte. For få år siden utførte han et kjempe 
arbeid i junioravdelingen, som ennå bærer fruk 
ter. Han var'n «Mess» for gutta - og han har 
igjen blitt Skiolds «Mess». Jeg vet at Finn ikke 
hadde tatt på seg denne meget viktige jobben 
hvis han ikke mente han kunne gå til for fullt, og 
når «Mess» går til for fullt blir det også resul 
tater. Må Skiold-avisa få takke - og gratulere! 

Noe betenkt kan det være at det ble så mange 
nye i juniorstyret - ikke for det, det kan være 
godt å få luftet ut. Torstein Roaas, ny visefor 
mann, Øyvind Nystøl ble kasserer og Knut Juul 
Andersen sekretær. Tre meget dyktige karer - 
og hva er bedre enn å bli lært opp i et junior 
styre før man trår inn i større oppgaver. Man 
lærer tingenes gang, det kan være en god opp 
læring. Ellers har den gamle garden innen junior 
avdelingen på ny trått til og da er den saken 
i de beste hender. 

Tore Larsen ny fotballoppmann. 
Vi vil avslutte kommentaren til generalfor 

samlingen med dette meget viktige verv. La oss 

Skiolds dyktige og talentfulle lagleder, Ulf 
Svendsen, ble under generalforsamlingen tildelt 
innsatspokalen for 1968. Og det var den største 
enighet om at pokalen - ja den var Ulfs, ingen 
hadde fortjent denne påskjønnelsen bedre. 

En hyggelig oppmuntring for unggutten, som 
med tiden vil bli en meget stor idrettsadmini 
strator. 

Vi i Skiold skal være glade for å ha en slik 
gutt blant oss - og han er ikke alene. Bak ham 
følger det på en rekke unggutter som alt har 
avslørt de beste evner som lagledere. Det er 
slik det må være i en klubb - uten ledere blir 
det heller ikke spillere. 

Gratulerer med pokalen Ulf - den var fortjent 

raskt få legge til at det var et godt valg - ingen 
kjenner fotballens krokveier bedre enn Toffa. 
Ved siden av seg har han Ulf Hagen som trener, 
det setter vi pris på, og han har Egil Ulsbøl og 
Henry Tufte som UK-medlemmer, begge «gamle» 
oppmenner. Det gir en betryggelse for at fot 
bal len kommende sesong blir godt ivaretatt. 

Toffa, en gutt, blant gutter, kjenner sine unge 
drabanter fra sommerens juniorlag - og ikke 
minst fra tidligere år. Han hadde oppmanns 
jobben for to år siden - ikke vet vi om det 
er riktig å si det - men han står bedre stillet 
i dag, når en rekke ungdommer banker på A 
lagets port. Og det skulle være grunn til å tro 
at ungdomslinjen blir fulgt også kommende 
sesong i likhet med i fjor - og vi har heldigvis 
ungdommer å ta av. 

Dr. Harald Ketilsson vil også neste år, det vil 
si, han har allerede startet opp i jobben, følge 
guttene i trening og med testprøver. Dette har sin 
kjempestore betydning, ikke bare Ketilsson som 
lege, men jeg tenker også på det psykiske. 
Hvor mange ganger i forrige sesong ble ikke 
vår lege oppsøkt av gutter med et lite gnagsår, 
eller de som trodde osv. De fant en støtte hvor 
de kunne legge fram sine små hverdagsproble 
mer - og bli hørt. Vi kan ikke tillegge dr. Ke 
tilssons arbeid stor nok betydning - vet bare 
at han må være der, for guttas skyld. De vil 
ha det sånn - og det vil også gjerne klubben. 

Jubileumskomiteen. 
Rundt 100 medlemmer overvar generalfor 

samlingen, allikevel ikke alle som ble valgt inn 
i jubileumskomiteen, hvorfor vi gjentar de navn 
som ble valgt: Johs. Christensen, Tore Ruud, 
Gunnar Fossum, Egil Ulsbøl, Harald Ketilsson, 
Knut Berg Nilsen, Reidar Schllssler, Ivar Rosen 
dal, Thorbjørn Gulbrandsen og Hans Erik Riwen. 

red. 
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I Akershus er gaten tilholdssted for 
70 % av 17-åringene · skrennende tall 

Omtrent 70 % av samtlige 17-åringer i Akers 
hus benytter fritiden til å «stå på gaten og å 
prate med kamerater», fremgår det av en under 
søkelse om Akershus-ungdommens fritidsvaner 
som firmaet Andersson & Skjånes har gjennom 
ført i år. 

Av undersøkelsen som er foretatt av sosial 
høgskole-hospitant I rene Lindstrøm fra Stock 
holm, fremgår det videre at over 50 % av 
ungdommen ville foretrekke å kunne møtes i et 
ungdomssenter, til tross for at de spurte aldri 
hadde vært i kontakt med noe slikt senter, 
skriver Morgenposten. 

Foreningstilsluttet ungdom og ikke-organisert 
ungdom, så vel skoleelever som arbeidstagere av 
begge kjønn, har omtrent de samme interesser 
når det gjelder å få kontakt med andre. 

De fleste ønsker seg et sted hvor det er aksep 
tert at ungdom av forskjellig kjønn møtes. 

De vil gjerne kunne drikke en cola og lytte 
til popmusikk. Men mange av de ikke-organiserte 
sier at de også ønsker å delta aktivt i tvangs 
arbeid. 

SPØRRESKJEMA 
For å få en oversikt over det organiserte til 

budet på fritidsaktivitet har instituttet sendt ut 
intervjuskjemaer til fylkets 639 foreninger, vi 
dere til 25 kommuner og 25 kirkesogn. 

Av foreningene har 20 prosent svart, og svar 
prosenten fra de øvrige var omtrent tilsvarende. 

De nevnte foreninger har, med utgangspunkt 
i 1966-tallet ca. 35.700 medlemmer, mens det 
til sammen i fylket er va. 57.000 ungdommer 
i alderen 12-25 år. 

Svært mange unge er med i mer enn en 
forening og derfor vil den proventvise fordeling 
av de som er medlem av foreninger, være ca. 30, 
mens ca. 70 prosent er ikke-medlemmer. 

For å kartlegge nærmere ungdommens fri 
tidsvaner og behov for fritidsbeskjeftigelse, ble 
det gjennomført en rundspørring blant ung 
dommen i Lørenskog. Ungdommen i denne kom 
mune er ment å representere typisk forstads 
ungdom. 

Av intervjuene i Lørenskog fremgår at ca. 70 
prosent av de spurte har en fritid på 30-40 
timer i uken. På spørsmål om hva de benyttet 
denne fritiden til, svarte omkring 40 prosent 
at de «står på gaten og prater med kamerater». 

Ellers gikk det fram av svarene at ca. 30 
prosent av de unge hver uke driver en eller 
annen form for idrett. 

VIA KJENTE 
Av svarene fra både de unge og foreningene 

fremgår at når det gjelder å verve nye medlem- 
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mer til foreninger og lag skjer dette gjennom 
personlige kontakter og bekjente. Dette gjør 
det særlig vanskelig for innflyttere, som kjen 
ner få på det nye stedet, å oppnå kontakt med 
og kjennskap til den lokale foreningsvirksom 
heten. Av de foreningene i fylket som har svart, 
mener 66 prosent at de mangler ungdomsledere, 
men at de stort sett har tilstrekkelig med loka 
ler. Undersøkelsen viser at det i dag er dårlig 
samarbeid mel lom de som tar hånd om ung 
domsarbeidet. For å bedre på disse forhold 
ville mye være vunnet om kommunene kunne 
ansette en kombinert ungdoms- og fritidskonsu 
lent. En slik konsulent ville naturligvis også 
kunne organisere instruksjon i lagsarbeid, i 
idrett, amatørteater og annet, heter det i under 
søkelsen. 

Hva med oss - -? 
Det var «svarte» tall og dystre opplysninger. 

For Drammens vedkommende har byen sin ung 
domsklubb, og det blir arbeidet godt innen 
ungdomssektoren - også for de som ikke 
er tilsluttet noen idrettsforening. Det såkalte 
frivillige ungdomsarbeid. Idrettsforeningene er 
en viktig faktor i ungdomsarbeidet, men de er 
vanskeligere stillet enn mange andre institusjo 
ner - sett fra et økonomisk synspunkt. 

Idrettsforeningen gjør et utmerket arbeid for 
ungdommen, etter de muligheter de gis. Men 
vi tror, og vet, at de gjerne vil samle ungdommen 
rundt seg også utenfor trenings- og kampdager 
- for eksempel i en ungdomsklubb. Dette lar 
seg imidlertid ikke gjennomføre av den enkle 
sak som heter økonomi. Dyre lokaler må i så 
tilfelle leies, en ekstra påkjenning for en ellers 
hardt belastet klubbkasse. 

Enkelte klubber har sine klubbhus hvor de 
kan arrangere klubbaftener og sammenkomster 
- vi i Skiold har det dessverre ikke, og må i 
tilfelle leie lokaler, hvilket aldri vil være reg 
ningssvarende, selv med en utlodning, eller hva 
det måtte være av inntektsgivende «påfunn». 

Vi har forsøkt ved leie av «Toppen» i Turn 
hallen - dessverre, det var ikke lenger stedet - 
ikke det stedet ungdom søker til i dag. Eller 
var det vår egen feil - at vi ikke kunne arran 
gere slik at det fenget. 

Men det er ingen tvil, selv om våre medlem 
mer er knyttet godt sammen - det kunne bli 
bedre. hvis vi kunne holde dem samlet også 
utenfor vanlige treningsdager - i et godt miljø. 



Fra kontaktkonferansen med ungdomsnemnda i Drammen 
Kontakt-konferansen som Drammen kommu 

nale ungdomsnemnd arrangerte må sies å ha 
vært meget vellykket og interessant. Det var 
møtt ca. 25 representanter fra forskjellige orga 
nisasjoner i Drammen, men som formannen, 
Ole Kr. Mortensen, var inne på, glimret de fleste 
ungdomsorganisasjonene med sitt fravær. Hen 
sikten med denne konferansen, som vil bli et 
årvisst foretagende, var å knytte kontakter. 

Først ute av innlederne var Ole Kr. Morten 
sen som tok for .seg nemndas arbeid fra starten 
for 20 år siden, hvor den levde en anonym til 
værelse og bevilgningene var små. For ti år siden 
ble det bevilget 5.000 kroner til nemndas arbeid, 
mens det fra neste år er bevilget 15.000 kroner 
til arbeidet. 

Virksomheten de siste årene i to punkter: 
1. Økonomisk støtte til ungdomsorganisasjo 

nene og støtte til ungdomslederkurs for å øke 
ledernes organisasjonsmessige kunnskaper. 

2. Nordisk samarbeid på ungdomssektoren. Det 
vil her bli gitt en viss støtte til formål som 
tar sikte på å utvide det nordiske sam 
arbeidet. 

Videre kom Mortensen inn på de oppgaver som 
ventet den nye nemnda som trådte i kraft fra 
årsskiftet. Den viktigste av disse var ansettelse 
av ungdomssekretær. Det er av stor viktighet 
at det blir ansatt en ungdomssekretær, dette vil 
lette arbeidet med å få utført i praksis de ideer 
og forslag som måtte komme fram. En annen 
viktig sak var ungdomsklubb i Drammen. Dette 
er nå blitt en realitet, og tilholdsstedet for denne 
er i Skarra-bygget. Plassen i denne har allerede 
vist seg å være for liten. Mortensen kunne også 
fortelle om konkrete planer for påbegynnelse av 
ungdomsklubber på Åssiden og Glassverket, og 
han mente at målet måtte være en klubb i hver 
bydel. Disse klubbene har helt sikkert i dagens 
og fremtidens samfunn en bred plass, ikke minst 
for den foreningsløse ungdom, men også for 
den organiserte, som kommer inn i et avveks 
lende miljø. 

Sekretær Jan Aas ved ungdomskontoret i 
Oslo holdt et meget godt og interessant foredrag 
om ungdomsarbeidet i Oslo. Han kunne fortelle 

at Oslo har omlag 20 ungdomsklubber hvorav 
6 klubber er spesialklubber, bl. a. for handi 
kapet ungdom og en klubb for motorinteressert 
ungdom. Videre var det å merke seg at klubbene 
ledes av ansatte på heitidsbasis. 

Aas kom også inn på den stadig økende ung 
domskriminalitet og den stadig økende fritid 
ungdommen får til rådighet. En undersøkelse 
foretatt i Oslo viser at 70 % av ungdommen 
har fra 30-50 timer fritid i uken og 10 % 
har mer enn 50 timer i uken, problemet er da 
å fylle denne fritiden. De unge må tilpasse seg 
et samfunn, komme inn i et godt miljø og vende 
seg til at fellesskapsfølelsen tross alt er den 
sterkeste. Det viser seg at i dag er 30 % av all 
ungdom organisert, men hva så med resten? 
Her ligger det en kjempestor utfordring til kom 
munene. 

For Skiold på konferansen: Oddvar Danielsen 
og Ulf Svendsen. US 

Nye medlemmer 

TORVHALLEN 
STØRST I SKO 
Telefon 83 19 56 

FAVORIT-FILLIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34 

Følgende nye medlemmer er opptatt i klubben 
siste halvår: 

Nils Arne Austad, Bjørn Roar Finsrud, Jan 
Nilsen, Erik Svendsen, Øivind Aas, Tom Arne 
Hennum, Tor Jacobsen, Håvrd Nielsen, Arild 
Lagesen, Erik Kalmo, Sverre Saxegaard, Lars 
Berg, Ståle Nilsen, Terje Larsen, Morten Mose 
rud, Pål Reinertsen, Gunnar Johansen, Morten 
Much Christoffersen, Brynjulf Sørensen, Tore 
Kristiansen, Eigil Ulsbøl, Dennis Karlsen, Trond 
Egge, Morten Jagland, Roar Krogh, Kjetil Hal 
vorsen, Roar Hansen, Johnny Olafsen, Tore Knut 
sen, Steinar Larsen, Jan Dargan, Stein Bjarne 
Eikeland, Trond Dag Haagensen, Tom Ulriksen, 
Jan Sjøberg, Jan Brynjulf Sørensen, Petter Sol 
stad Nielsen, Roger Hansen, Trond Moen, Espen 
Nilsen, Pål Solstad Nielsen, Tom Helgerud, Ole 
Erik Eidsberget, Geir Moserud, Erling Andersen, 
Ari Id Inge Brattavle, Morten Andersen, Hallgeir 
Riise, Tom Egil Jørgensen, Carl Erik Utengen, 
Finn Heivang Olsen, Gunnar Blom Bakke, Hen 
ning Knudsen, Per Otto Larsen, Kjell Hverven. 

I alt 57 nye medlemmer. 2 medlemmer er ut 
meldt. 

Drammen Travbane 
Innehaver: Nils J. Berg 

Byens raskeste servicestasjon 
Rekvisita og bilgummi 

Pølsekiosk 
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En kamp for kroner og ører 

I en klubb som vår, med så mange gjøremål, 
så er det enkelte som er «gjemt» - men allike 
vel ikke glemt. Vi tenker da på basarkomiteen, 
som arbeider i det stille, misforstå ikke, under 
basartiden arbeider de såvisst ikke i det stille - 
de utfører et kjempearbeid, det er bare det at 
så få vet hva et slikt arbeid dreier seg om. Alle 
de timer som blir nedlagt i forberedelser og 
ikke minst i den tiden basarvirksomheten pågår 
- og de sier aldri selv hva «offer» de har gjort. 
Påskjønnelse - hvem har spurt om det? Ihvert 
fall ikke basarkomiteen. La dette være en på 
skjønnelse, ikke i kroner og ører - kanskje 
den fattigste påskjønnelse som kan gies - en 
takk for et uegennyttig arbeid for Ski- og Ball 
klubben Skiold. 

Drammens-dagen, det er ofte de samme som 
trer inn igjen i en økonomisk kamp for klubben. 
Det gir kroner i kassa, men noen stor opplevelse 
er det ikke for noen. At vi ennå har folk innen 
klubben som vil tre inn i slike jobber skal vi 
være enormt glade for - de er tross alt en av 
grunnpillarene i klubben. 

Vi skal ikke komme inn på noen enkelte navn 
- men bare for Skiold-avisas, og medlemmenes 
del, få rette en hjertelig takk til samtlige. 

Bildet viser vår stand på Drammens-dagen 
1968, og dagens «betjening» er fra venstre: 
Arild Berg, Arve Fjeld, Terje Andersen og Dag 
finn Hansen (foran). 

En spesiell takk vil vi gjerne rette til Dame 
gruppas medlemmer, som ved denne, og andre 
anledninger alltid stiller seg villige til å slå et 
slag for Ski- og Ballklubben Skiold. 
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Representasjon 
Norges Bandyforbunds ting: Knut Berg Nilsen, 

Bjarne Borgersen. - Buskerud Bandykretsting: 
Knut Berg Nilsen, Bjarne Borgersen, Kjell Johan 
sen. - Norges Bandyforbund styremedlem: Tore 
Larsen. - Norges Bandyforbund ungdomsko 
mite: Tore Larsen. - Buskerud Bandykrets 
dommerkomite: Sverre Muggerud. - Drammen 
og Omegns Fotballkrets forr.f.: Sverre Jansen. - 
Utvalg for kunstisbane: Hans R. Larsen. - Bus 
kerud Idrettskrets revisor: Johnny Ulleberg. - 
Drammen og Omegn Skikrets: Arne Haugan. - 
Drammen og Omegn Juniorkretslag: Øivind Ro 
sendal, Sverre Erling Nilsen. - Drammen og 
Omegn Guttekretslag: Tore Julseth. - Dram 
men og Omegn Prøve Jr.lag: Arne Thorshaug. - 
Drammen og Omegn Prøve Jr.lag: Terje Ander 
sen. - Norges Bandyforbunds landslagstr. for 
A-lag: Arve Fjell. Norges Bandyforbunds lands 
lagstr. for juniorer: Arild Berg, Bjørn Gundhus, 
Sverre Erling Nilsen, Øivind Nystøl. - Ungdoms 
konferanse i Kolding, Danmark: Helge Bjørnes. 

Kai Møller &. Sønner A.s 

Boktrykkeri 

Griffenfeldtsgt. 1 - Tlf. * 83 81 20 

Drammen 



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 

1,)~1~,~,~~~'i~~la 
Konnerudgaten 3 - Drammen Telefon 83 54 95 
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Skiolds tur for i u n ior- og 
guttespillere til Ørebro 
Det var med stor forventning fredag etter 

middag 33 reiselystne gutter møtte fram på 
Strømsø torg. Da alt var klappet og klart med 
hensyn til bagasjen, tok vi farvel med de som 
var møtt opp for å se oss vel avgårde. Vi var 
heldige med været reisedagen, noe som gjorde 
sitt til at humøret hele tiden var på topp. Le 
dere for turen var Dagfinn Hansen og Helge 
Bjørnes. Både på fram og tilbaketuren ble det 
en kort stopp ved grensestasjonen Ørje, hvor 
Arnulf Evensen gjorde stor lykke med sitt piano 
spill. 

Vi ankom Ørebro senere enn ventet, slik at 
kveldsmaten måtte sløyfes. Istedet kjøpte vi nes 
ten ei pølsebu tom, for å stille vår sult. Vi ble 
hjertelig mottatt av ledere fra Rynninge ldrotts 
forening, som var med og hjalp oss tilrette med 
innkvarteringen. Denne ble lagt til en ny og mo 
derne pensjonatskole, som vakte stor begeist 
ring. 

Første morgen på svensk jord opprant med 
strålende vær. Samtlige måltider ble spist på en 
kafe i sentrum. Etter frokost reiste vi til «Gus 
tavik friluftsbad» der det ble ordnet gratis ad 
gang. Vi kunne gratis benytte friluftsbadet så 
lenge vi oppholdt oss i Ørebro. Et tilbud som 
man må si ble dårlig benyttet. Friluftsbadet had 
de 50 m baner og stupetårn på 10 m, og var 
ellers et topp moderne anlegg med opptil 23.000 
besøkende pr. dag. 

Etter en god middag var det klart for fotball 
kamper mot Rynninge ldrottsforening. Disse 
endte alle med knepne tap. ( I guttelag 2-1, li 
guttelag 2-1, juniorlaget 3-1 ). Etter kampene 
ble juniorlagsspillerne tildelt Rynninges klubb 
merke. Om kvelden var lederne på en tilstelning 
med representanter fra Rynninge, ØSK samt ung 
domsnemnda i Ørebro. I samme tidsrom befant 
de fleste av guttene seg i en av Sveriges største 
folkeparker, nemlig «Brunsparken». Underhold 
ningen der sørget det kjente svenske pop-bandet 
Hep Stars for. 

Søndagen gikk for det meste til å slappe av 
og lade opp foran kampene mot Ørebro Sports 
klubb. Ellers var det tur på by'n og bese de mest 
kjente attraksjoner, som f. eks. «Svampen» der 
er et stort tomt vanntårn omgjort til en fin kafe 
(restaurant). 

Mandag kom med dårlig vær. Regnet silte 
trøstesløst ned dagen lang. Etter en bedre fro 
kost, ble vi tatt med på en interessant omvisning 
i en av Sveriges største kjeksfabrikker. Som en 
liten gave fikk vi alle en stor pose fyllt med for 
skjellige slag av kjeks. - Kampene mot ØSK 
gikk bedre enn mot RIK, idet I guttelag vant sin 
kamp 3-0, li guttelag tapte 3-0 mens junior- 
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Tillitsmannskurs på hytta 
Junioravdelingen arrangerte i høstmånedene 

et tillitsmannskurs for avdelingens yngre ledere. 
Kurset fikk en god oppslutning, med 14 delta 
gere. 

Kurset tok til fredag 20. september, og ble 
avsluttet mandag 23. september. Altså over fire 
dager, og en dag gjenstår, da dr. Ketilsson vil 
komme og fortelle om skader og forebygging 
av skader. Dette er vel kanskje en av kursets 
viktigste punkter, men dagen er ennå ikke fast 
satt. Dagfinn Hansen var kursets ansvarlige le 
der, og som kursleder gjorde han en god jobb - 
og ikke minst interessant for deltagerne. Vi viser 
ellers til det program som var lagt opp. 

FREDAG 20. september: 
Innkvartering. 

LØRDAG 21. september: 

Kl. 8.00: Vekking, personlig hygiene etc. 
» 9.00: Frokost. 
» 10.30: En tur i terrenget - Ball-lek. 
» 12.00: Studiegruppe ved Runar Larsen. 
» 14.00: Middag. 
» 16.00: Foredrag. 
» 17.00: Det spør's - kan vi svare? 
» 18.00: Kveldsmat. 
» 19.00: Lørdagskos på hytta. 

SØNDAG 22. september: 

Kl. 8.00: Vekking, personlig hygiene etc. 
» 9.00: Frokost. 
» l 0.00: Foredrag. 
» 11.00: Vi reiser og ser SIF-Rosenborg. 
» 16.00: Studiegruppe ved Ulf Svendsen. 
» 18.00: Kveldsmat. 
» 19.00: Søndagskos på hytta. 

MANDAG 23. september: 

Kl. 8.00: Vekking, personlig hygiene etc. 
» 9.00: Frokost. 
» l 0.30: En tur i terrenget - Ball-lek. 
» 12.00: Helge Bjørnes forteller fra Kolding. 
» 15.00: Avslutning. 

laget tapte 4-2. Over hele linjen ble det vist 
god innsats og bra oppførsel i hver kamp. 

Tirsdag kom og det var tid for å sette kursen 
hjemover igjen. Etter frokost ble lederne i RIK 
takket for et meget hyggelig og morsomt opphold. 
Vi var tilbake i Drammen utpå ettermiddagen 
en gang, og vi var alle noen minner rikere etter 
den meget vellykte turen til Ørebro, ikke minst 
takket være de to kjempegreie lederne. Vi tak 
ker alle klubben for den fine turen. 

K.J.A. 



Skiold-bakken var hoppklar lørdag 9. niov. 

Lørdag 9. og søndag JO. november ble det tatt de første 
svev i Skioldbakken - og det var ikke få. Innen dagene 
var omme var det gjort 800 hopp i bakken, under Dram 
men og Omegn Skikrets' hoppsamling. Guttorm Heidal 
var instruktør, og det falt mange godord om bakkens 
kvalitet. Hoppsamlingen tok til lørdag, hvor det var 

samlet 20 hoppere i bakken. Med søndagen steg antallet 
til 50 hoppere, og det var et yrende liv av ski 
entusiaster rundt hytteveggen. - Bildet viser ikke de 
store «folkemasser», men at bakken var klar til å taes 
i bruk allerede på et så tidlig tidspunkt som 9. november. 
Godt gjort av de som steller med bakken. 

SKISTAVENE 
Jeg har et ganske pussig minne fra Skiold 

hytta - fra den gang jeg var Drammens Tiden 
des «utsendte medarbeider» i forbindelse med 
et skirenn der oppe. 

Jeg var visstnok «sprek» dengang - gikk på 
ski opp til hytta. Satte skier og staver inntil 
veggen, som skikk og bruk er. Rennet ble unna 
gjort - premielister utregnet og ferdigskrevet. 
Alt klart for min retur til avisen med stoffet. 
Men - så ble det en aldri så liten ekstra prat 
m.m. med mine eldre Skiold-kamerater og - ti 
den gikk. 

Da jeg omsider var klar for nedfart - mens 
det ennå var lyst - sto bare mine ski utenfor 
veggen. Stavene var borte - vekk. Vel, hva gjør 
så en som kanskje var litt «ustø» etter hyggelig 

opphold i hytta? Mine venner fant fram et par 
«avdanka» staver, men det var da ihvertfall noe 
- å støtte seg til - nedover Konnerudbakkene. 

Det gikk bra alt sammen. Jeg kom «helskin 
net» hjem med ski og lånte staver. 
Omtrent på denne tiden hadde Skiold en ba 

sar og som den trofaste idrettens tilhenger jeg 
har vært gjennom mange, mange ( ?) år, sikret 
jeg meg selvsagt lodd sålangt «pungen og penga» 
rakk. Da trekningslisten ble offentliggjort i avi 
sene sto det blant annet følgende: 
«1 par skistaver lodd nr. 4711 - 

Reidar Juel-Bache.» 

Takk for spalteplass - takk for mange gode 
minner og takk for «lånet av stavene». 

GOD JUL! D.S. 
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CC-Bingo 
spilles i vår moderne og 

hyggelige kro. 
God mat - rimelige priser. 

CC-KRO 

Alt i 

elektriske artikler. 

Se vår lampeavdeling. 

CC-ELEKTRO 

Stedet hvor De kjøper 

god maling 

billigere. 

CC-Maling A.s 

Besøk 
vår nyinnredede forretning 

for dame-, herre- og 
barneklær. 

CC-Konfeksjon 

Alle varer til 

CC-priser - også sjokolade 

og tobakksvarer. 

CC-Matsenter 

- 

VI MINNER V ÅR 
- 
I 

På CC Kro - Tomtegata ~ 

Hver tirsdag o 
Hele inntekten går 



Vi har alt i FOTO. 

Godt utvalg i ur fra kr. 58,50. 
300 forskjellige LP-plater fra 

kr. 12,90. 

CC-FOTO 

\EDLEMMER OM 
-- ~NGO 
1ngang Brantenborggata} 

edag kl. 19.00 
,kiolds ir.avdeling 

GARDINER 
GARDINUTSTYR 
SENGEUTSTYR 

CC 
Gardiner A.s 

Landets største 

hjemmeinnredningsutstilling 

til landets laveste 

priser. 

CC-Møbler 

Vi har byens største utvalg 
i pelskåper til meget rime 
lige priser. - Se også vårt 

store utvalg i hatter. 

CC-Pels og 
ParlymeA.s 

Spiller De Bingo? 

Besøk først vår moderne 
salong. 

CC-Dame-og 
herrefrisør 



Vi minnes fra Skiolds gode gamle dager - 

Bjarne Halvorsen har igjen bladd i hukom 
melsens arkiv i Skiold-avisas tjeneste, og frisket 
opp minner fra Skiolds tidligste år. Og her er 
hva Bjarne kan berette denne gangen: 

Blant mine gamle Skiold-bilder, finner jeg 
dette som kanskje kan ha interesse også for 
våre yngre medlemmer. Jeg vil forsøke å skrive 
litt «historie» om de elleve spillere og den popu 
lære oppmann, Georg Nielsen, som her er av 
bildet: Fra venstre i første rekke: Alf Christian 
sen, Sigurd Stensrud og Rolf Henriksen. Annen 
rekke: Eivind Nielsen, Bernhard Olsen og Eugen 
Gulbrandsen. Tredje rekke: Torgeir Helgerud, 
Birger Pettersen, Erling Strand (Antonsen), 
Bjarne Ha Ivarsen og Thorolf Thorkildsen. Sju 
av disse ble kretsmestere i kl. A, ved å slå Mjøn 
dalen på Strømsgodsets bane 2-1 i 1923. 

Litt om de enkelte spillerne: 
Alf Christiansen. - Alf kunne brukes både 

som back og som ytre høyre. Han tilhørte en 
«fotballfamilie», da fem av hans brødre spilte 
fotball, og tre av dem var blant byens beste 
i mange år, og alle spilte interkretskamper. Alf 
var med mot Odd, da Marienlyst gressbane ble 
åpnet i 1924. 

Sigurd Stensrud. - Han var en av landets beste 
målmenn. Han er en av stifterne av Slemmestad 
Idrettsforening, og sto i mål for denne klubben 
fram til 1917. Fra 1918 til 1923 var han en 
meget fargerik spiller i Skiold-målet. Han hadde 
en god del av æren, da vi som det første norske 
laget i 1920, slo Brann, Bergen, 3-2 på Branns 
egen gressbane. Han reddet blant annet et straf 
fespark, som ble plassert en fot fra stolpen. Av 
de tusener som så kampen var det bare vår opp 
mann som så at ballen lå hos Stensrud etter en 
fantomredning. Etter en kamp mot Brann, Ber 
gen, på gressbanen bak «Parken» i 1918, skrev 
«Sprinter» i Fremtiden: «Sigurd Stensrud står 
fullt på høyde med Alf Lagesen og langt over 
Wathne (Branns målmann), som skal stå i mål 
for Norges landslag førstkommende søndag». 
Stensrud flyttet senere til Bingen og var mål- 
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mann for klubben der i mange år. Om ham 
kunne det skrives mange spalter i Skiold-avisa. 

Rolf Henriksen. - Han var en av spillerne 
fra Konggata, som meldte seg inn i Skiold i 1915. 
Rolf var en meget kontant back, hurtig og rask 
i tacklingene. Jeg vet at Stensrud var trygg da 
Rolf ryddet opp i feltet. Dessverre ble han syk 
og døde etter fem gode og aktive år i Skiold. 

Eivind Nielsen var blant de mange aktive i 
1914 - mellom gutteklubben Lyn og Djerv - 
meldte seg inn i Bragerøen Ballklubb, og i mine 
øyne den beste spiller. Da Skiold i 1915 kom på 
banen var Eivind den selvskrevne senter. Han var 
en farlig herremann foran mål, men han be 
hersket alle plasser og ble benyttet som ytre 
venstre, senterhalf og sidehalf. Det var han som 
scoret mål nummer to på MIF, da Skiold ble 
kretsmestere i kl. B. - et mål som hverken 
han eller noen andre så før nettmaskene dirret. 
Hvor mange mål han scoret da vi samme år 
spilte oss opp i kl. A, ved å slå Drammen Idretts 
forening 7-0, vet jeg ikke. Eivind var en av de 
mest fryktede på Skiold-laget i klubbens første 
10 år. Han flyttet til Oslo sist i 20-årene, men 
fremdeles følger han med sin gamle klubb og i 
Skiold-avisa. 

Bernhard Olsen. - Bernhard var blant de unge 
spillere som i 1915 kom til Skiold for å danne 
et B-lag. Jeg har i artikler og kåserier skrevet 
og fortalt så meget om denne spilleren som jeg 
mener er den beste Skiold har fostret. Han ble 
lånt ut en gang til Drammens Ballklubb og sco 
ret tre mål, til tross for at det så ut som de 
fire andre løperne ikke ville spille på ham. 
I 1916 stilte Skiold B-lag for første gang. Vi 
spilte mange gode kamper, blant annet husker 
jeg en kamp mot Slemmestads A-lag. Sigurd 
Stensrud, som var målmann for Slemmestad, 
var allerede kjent som et fenomen mellom 
stengene. Han var også i denne kampen banens 
beste, tross 9-0-tapet til Slemmestad! Bern 
hard Olsen la inn fem goaler for Skiold, mål 
som ingen målmann hadde kunnet redde. Til 
Stensruds største fortvilelse maktet ikke hans 
forsvar å demme opp for Bernhard, som tredde 
inn ballen så den snittet stolpen. I 1921 ble 
Bernhard syk og døde i 1922. 

Eugen Gulbrandsen. - Jeg tror at Skiold i 
1915 ikke hadde ett medlem som bodde på 
Strømsø. Eugen var det første! Han spilte på 
A-laget, men var ikke med i Mjøndalen da vi ble 
kretsmestere i kl. B. De som ikke har sett Eugen 
på banen har gått glipp av mye. Da han hadde 
ballen var det vanskelig for motstanderen å ta 
den fra ham. Han spilte ytre venstre noen kam 
per, men det var som venstre half han ble kjent. 
Han spilte på bylag og kretslag, og han var en 
sesong på tale som spiller til landslaget. Han 

- 



- er et av de ivrigste medlemmer i Eldres avdeling, 
og følger med i alt som rører seg i Skiold. 

Torgeir Helgerud var blant de sju Lyn-gutta 
som meldte seg inn i Skiold og kom på A-laget. 
Han spilte indre høyre de første årene, men fra 
1918 til 1923 spilte han ytre høyre .Det siste 
året, 1922, var han også klubbens formann, et 
verv han hadde i fire år. Helgerud satt også i 
styret som kasserer og viseformann, foruten 
at han var medlem av kretsstyret. I 1932 spilte 
han en god kamp mot Drafns Old Boys lag, som 
vi slo 2-0. Torgeir Helgerud var en stor teore 
tiker i alt han interesserte seg for, og ingen 
kunne bedre gjenta fotballspillets ABC, som vi 
lærte av trener Magnusson i 1919. Helgerud døde 
i 1965, få uker etter at han fylte 70 år. 

Birger Pettersen var en av de gode spillere 
som kom fra Lierstranda. Han hadde mange kam 
per som indre høyre, men det var som høyre 
half han ble kjent som en av kretsens beste 
spillere. Han hadde god ballbehandling og et 
overblikk som få andre. Det utroligste kunne 
han gjøre under en kamp. Som løper hadde han 
målteft og som half visste han hvordan løperne 
ville ha oppleggene. Birger spilte flere ganger 
på kretslaget og ble lånt ut til Drafn, da laget 
skulle på åtte dagers turne. Birger Pettersen 
spilte også sine siste sesonger for Sparta, etter 
10-12 år som aktiv for Skiold. 

Erling Strand (Antonsen) - År 1915 var et 
rikt år for Skiold på mange måter. Klubben vår, 
som i 1913 og våren 1914 hadde vanskeligheter 
med å stille 11 spillere, fikk høsten 1914 og 
våren 1915, så å si to lag innmeldt. Bare et par 
av Bragerøens spillere var å finne på Skiold 
laget, som spilte seg opp i A-klassen i 1915. 
Fra Lierstranda kom flere aktive, blant disse 
Erling. Han ble den selvskrevne senter i 15 år 
fremover. Erling hadde god ballbehandling og 
fordelte ballene på vingene som få andre sentere 
kunne gjøre etter ham. Ingen behersket linje 
og lukespillet bedre enn ham. Det teknisk og 
pene spillet Skiold var kjent for i 20-årene har 
Erling en stor del av æren for. Han spilte også 
på krets- og bylaget, som åpnet Marienlyst gress 
bane i 1924, hvor han scoret to perler av mål. 
I sine siste år som aktiv spilte han for Sparta. 

Bjarne Halvorsen - Jeg var en av gutta som 
ivret mest for å skaffe Skiold et B-lag i 1915. 
At jeg ikke selv ble satt opp i de to første kam 
pene, er en annen historie. Om meg selv vil jeg 
si at jeg hadde med meg fra løkkefotballen en 
ballfølelse og teknikk, som jeg misbrukte mange 
ganger. Som en liten fjær i hatten kan nevnes 
at jeg, da Bernhard ble syk i 1921, ble valgt til 
lagets kaptein. Ikke bare det, men jeg ble også 
satt ti I å ta straffesparkene i en årrekke. Jeg 
var ikke den sikre som min venn Bernhard, men 
alle gikk inn. Jeg spilte i 10-12 år på A-laget 
og som en reserve spilte jeg første A-kamp i 
1915 og siste i 1932. 

Thorolf Thorkildsen bodde i Skoger, da han i 
1917 meldte seg inn i Skiold, og bare noen da 
ger senere ble han satt opp på Skiolds A-lag, 
til stor overraskelse for mange av B-spillerne. 
Som senter-half på B-laget spilte han et par se 
songer. Sine beste og fleste år som aktiv hadde 
han på A-laget som venstre half. Sin styrke på 
denne plassen hadde han i sine gode opplegg. 
Flere av disse ble det scoret viktige mål på, som 
vi i de fleste kamper fikk for få av etter spill og 
sjanser. Thorolf har i flere år sittet i Skiolds 
styre, blant annet som formann. Han er klub 
bens eneste medlem som er autorisert som dom 
mer i fotball og ski. 

Georg Nilsen - Fra 1919 til 1927 var «Cole 
mann», et navn han fikk etter Bergens-kampen 
i 1920, vår populære oppmann. Georg spilte 
fotball da han i 1913 reiste til Amerika. Der var 
han til han kom tilbake i 1919 og ble seks ganger 
gjenvalgt til oppmann, et verv han gikk inn for 
med stor entusiasme. Han hadde mange gleder 
da Skiold i disse årene hadde seiret over flere av 
landets beste lag. Han var et ivrig medlem av 
klubben inntil sin død. 

Jeg har dessverre aldri ført noen dagbok, eller 
statistikk fra yngre dager, så muligens kan det 
være ett eller annet tall som ikke stemmer. Det 
er så meget jeg har på hjertet fra Skiolds 25 års 
periode, 1915-1940, som kanskje også vår 
yngre garde kan ha glede av, men skrivegleden 
mangler hos meg - som hos alle de andre eldre 
medlemmer i Skiold. 

Til slutt må jeg få takke for den gode Skiold 
avisa, som dere yngre medlemmer har ære av. 
Gi ikke opp, men forsøk å få både eldre og yngre 
til å yte et lite bidrag i form av en artikkel. 

Bjarne Halvorsen 

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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Bildet viser det stedet hvor Rune og hans kone tilbringer sin «utlendighet». 

Rune(r) vestfra - - - 
«Gamle-redaktøren», Rune Reffhaug Johansen, 

sender rett som det er en hilsen til medlem 
mene, og her i dette «telegrammet» antyder han 
at han vil ha igjen sin gamle A-lagstrøye, alle 
rede kommende sommer - det var hyggelig. 
Og slik forteller han hvordan han har det: 

Hei var! 
Takk for avisa! Det er hyggelig å lese nytt 

hjemmefra. Da føler man seg ikke så langt vekk. 
Her er det fint, og vi trives begge to. Jeg har 
fått 11 gymtimer i uka, så det er fin-fin anled 
ning til å holde seg i form. Jeg har spilt en kamp 
for et av lagene her borte, men vil ikke melde 
meg ut av «Skiold». Vi regner med å være til 
bake til sommeren, så da vil jeg forsøke å få 
drakta mi tilbake. Ha det! Hilsen Rune. 

Hopp da, Fjell'ern - eller var det han Rune? - 
Dette er en historie som hendte i julen 1954. 
- Det kan kanskje ha vært noe senere, men his 
torien er ihvertfall sann. 

Hovedpersonen det hele dreier seg om, er en 
Skiold-gutt ved navn Arve Fjeld ( Fjell'ern). - 
Dette hendte altså i 1954 og han var da bare en 
guttunge på 11 år og heller ikke så kjent som 
han ble senere. ( Landslag og sånn). 
Junioravdelingen besto den gang av mange gut 

ter som nettopp hadde meldt seg inn i klubben. 
Rune Reffhaug Johansen, Jan Erik Larsen, Bor 
gar Nygaard, Pål Sætrang og mange flere som 
siden har gjort seg bemerket både sportslig og 
administrativt. 

Men tilbake til «Fjell'ern». Vi hadde skisøndag 
i avdelingen og i Skiold-bakken, som var hopp 
klar, var det noe slikt som 35 gutter. Jeg prøvde 
å få disse gutta til å være litt «freske» - hoppe 
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- for de enkelte ville helst bare stå og glane på 
de andre. De første og modigste suste ned unna 
rennet, og langt om lenge kom da endelig 
«Fjell'ern» og Rune. Jo, dette var moro. Opp 
igjen og utfor - i unnarennet. 

Haugan og en del guttehoppere kom nå og be 
gynte å hoppe på det store hoppet. Vi andre sto 
og så på. Flotte hopp, langt nede i bakken. 

Det var da jeg kom til å si: «Den av dere som 
tør hoppe på det store hoppet får ei krone hver». 
Alle glante opp på stillaset. Det var mange som 
alt var på vei opp trappene. Nå angret jeg meg, 
dette kunne komme til å bli dyrt for meg. 

Jeg så også vesle Jan Erik Larsen på vei opp 
over. Han var jo av aller minste slaget. Jan Erik 
tok fart fra nederste avsats. Det gikk bra, han 
landet riktignok et sted mellom hoppet og kul'n, 
men han sto bakken ned. En stor seier for han, 



han hadde vunnet over seg selv. Han hadde hop 
pet i Skiold-bakken. Bare 12 år gammel. 

Flere hoppet og noen tok endog flere hopp. 
Dette var moro, men dyrt ble det for meg. 

Da var det det hendte. Plutselig, uten at noen 
ante hvordan - der sto «Fjell'ern» - på top- 
pen av stillaset. Det kvakk i meg - han var jo 
den aller minste av alle de små. Han lot flere 
sette utfor, men så var det hans tur. Det lå spen 
ning i luften. Nei, så var det visst noe gæli med 
bindingene. Andre hoppet. «Fjell'ern» hadde nå 
fått et godt tak i den stolpen som vi festet flag 
get til hver gang vi hadde renn. Han holdt seg 
godt fast. Det var begynt å blåse. Det gikk lang 
tid. Enkelte nede på sletta begynte å rope noe 
slik som: «Nå må du se til å komme, før det 
blir mørkt». 

«Fjell'ern» hadde fortsatt god tid. Han prøvde 
gli'en på skiene og tok tak i stolpen igjen. Nå 
begynte noen å slenge hånsord, også fra de som 
hadde hoppet. Selv måtte jeg bort i hytta en 
tur. Da jeg etter en god stund kom tilbake, sto 
«Fjell'ern fortsatt deroppe. 

«Du får se til å komme deg ned nå, Arve», sa 
jeg, «det er ingen skam å gå ned hvis du synes 
bakken er for stor». 

Han bare sto der og tviholdt i stanga. Jeg kom 
mer aldri til å glemme «Fjell'ern» i den stillin 
gen. Han sto der flere timer før han endelig 
slapp seg utfor og landa fint på kul'n og - 
sto. - Vi andre klappa og ropte: «Hurra for 
«Fjell'ern». Han er sikkert den yngste som har 
hoppet i Skiold-bakken - 11 år. 

Når jeg nå, mange år etter, minner gutta om 
dette, er det om «Diplomet» som de fikk av 
klubben «for mot og dristighet» - ett av de 
trofeer de setter høyest av de premier de senere 
har oppnådd. 

P.S. 
Hvis dere skulle høre «Fjell'ern» si at det var 

Rune Reffhaug Johansen som sto der oppe på 
sti-I laset i timevis og holdt seg fast til månen kom 
opp den kvelden, så kan det være at jeg har tatt 
feil, men en av dem var'e ihvertfall. 

Va'kke den god? 
Hilsen F i n n H a n sen. 

Noe for fotballoppmann? 

i INGENIØR GR~N 
Drammen. 

Vi vet ikke så sikkert - men kan dette være 
noe for den nye fotballoppmannen, Tore Larsen? 
Nei, ikke på den måten - jenta er fotballspiller, 
det var det vi tenkte på. Navnet er Margaret 
Bow, hun er blond, uten betydning selvfølgelig, 
men hun er også toppscorer på sitt lag Grime 
thorpe i England. Hun er tøff - på banen, og 
har scoret 50 mål i år på 18 kamper. I en og 
samme kamp scoret hun 11 mål. 

Adressen, selvfølgelig - vi glemte den. Jenta 
heter som nevnt Margaret Bow, fra Hemsworth, 
Yorkshire. Alder: Så absolutt først i 20-årene. 
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,,Sorry, Mr. Hansen,, - 
Innen fri-idretten var det en mel lomdistanse 

løpers høyeste ønske å kunne presse seg ned un 
der fire minutter på en engelsk miles ( 1609 m.) 
Den engelske løperen - nå dr. Roger Bannister 
- var den første som brøt denne muren. Bislett 
var en av de arenaer som sto høyt i kurs blant 
rekordjegere og her forteller vår egen Finn Han 
sen (Mess) om den gang han var «hare» for 
Bann ister. 

Det er en strålende sommerkveld med sol over 
Bislett som har samlet stappfullt hus - 27.000 
tilskuere. Flaggene vaier lett og publikum følger 
levende med i Erling Kaas' rekordforsøk i stav. 

Selv står jeg litt «tafatt» og bortgjemt med 
et par flunkende nye piggsko under armen ved 
inngangen til den berømte banen. Jeg skal være 
«hare» i verdensrekordforsøk på en eng. miles 
- 1609 meter, noe som arrangørene har fått 
lurt meg til, denne gang. Tidligere har jeg vært 
med i flere stevner på Bislett, men da med be 
skjedne tilskuermengder. Nå er det som sagt 
stappfullt og de 27.000 setter i et brøl da Kaas 
klarer høyden - 4,25 m. 
Jeg blir vekket i mine funderinger: «Opprop 

for en eng. mil: Finn Hansen, Funkis, - Roger 
Bannister, England, osv.» Nå kom den store 
skjelven. Kunne jeg ikke holdt meg hjemme - 
på Marienlyst - hva skulle jeg hit for? - 
«Hare» på en eng. mil og for selveste løperkon 
gen - Roger Bannister. Publikum er vel kom 
met til Bislett for hans skyld. Men hadde jeg 
sagt A - vel, så fikk jeg også si B (for Bannis 
ter). 

«Fremad marsj», lyder det fra en funksjonær, 
og så er vi plutselig midt oppe i det - midt 
inne i Bisletts kokende heksegryte. Inne på ba 
nen, på vei mot startstedet. Idet vi kommer forbi 
hovedtribunen klarer Kaas ny høyde og brølet 
lyder igjen fra 27.000 struper. Det er øredøvende. 

Så lyder det fra publikum: «Der er'n». Det er 
Bannister de mener, men det er flere som peker 
på meg - syns jeg. Vi blir anvist en benk, og 
jeg er glad jeg har de nye «Drange-skoa». Jeg 
synes Bannister skuler litt, for han har helt 
«schabby» sko. Vi håndhilser på hverandre og 
Bannister sier noe om skoa mine. Han peker 
ihvertfall på dem og sier noe på engelsk. Jeg er 
så nervøs allerede at jeg bare svarer «no». Hvis 
det er skoa mine han vil ha, så har jeg god bruk 
for dem sjøl. 

Det er klart til start. Jeg har fått banen helt 
inne ved lista og med Bannister ved siden av meg. 
Det blir sagt noe i høytaleren og det blir helt 
stille på banen. Jeg hører som i søvne - «Fun 
kis» - England -» og så smeller det. 

Publikum er med fra starten og avtalen med 
arrangørene er at jeg skal dra feltet ca. 800 me 
ter - på 2.01-2.02 min. Da vi passerer etter 
første 400 meter er de andre sakket akterut, men 
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høytaleren annonserer: «Første 400 meter, - 
passeringstid 59 sekunder - det er Finn Hansen, 
Funkis, Drammen, som har tatt ledelsen foran 
Bann ister». 

Borte ved «Store stå» kommer en løper og vil 
forbi, men jeg vil fortsette «å dra» - slik jeg 
har fått beskjed om. Jeg lar ham ikke komme 
forbi. Nå er farten øket til desperat sprint, og 
rundt svingen er det blitt en luke på fem meter 
til nestemann. Jeg tror det var Hallgeir Brenden, 
Tjalve. Jeg synes jeg må slakke litt på farten, 
men straks er både Hallgeir og Bannister oppe 
på siden av meg igjen. Jeg kjemper ennå om 
førsteplassen inne ved lista, men kjenner at kref 
tene svikter - jeg blir likesom så stiv. 

«Heia Funkis - heia Hansen» lyder det fra 
tribunen langs oppløpssiden. «Dette går fint», er 
det en som roper. Men nå er det at jeg debu 
terer som skuespiller. De andre løperne passerer 
meg etter 800 m. Da trår jeg på lista, snubler, 
faller, og dermed ligger jeg plutselig nesegrus og 
helt utkjørt på indre bane. Høytaleren setter i: 
«Finn Hansen, Funkis, passerte 800 meter på 
2.01 ». - Nå har Roger Bann ister tatt ledelsen 
og Bisletts 27.000 heier og venter ny triumf, for 
han ligger meget godt an til verdensrekord etter 
800-meterpasser ingen. 

Selv blir jeg med store skrubbsår på knærne, 
hjulpet bort av velvillige funksjonærer. Ingen 
skjønner hvilken stor skuespiller de har foran 
seg. 

Det ble ikke ny verdensrekord, det manglet 
noen fattige tiendedeler for Bannister, denne 
gang. I badet gikk Bannister og småskjelte og sa: 
«Sorry, Mr. Hansen - sorry. Better luck next 
time». 
Om det var meg han mente eller seg selv, 

det vet jeg ikke, men han satte ny verdensre 
kord uka etter, og ble dermed den første løper 
i verden som klarte «drømmemila» under 4 mi 
nutter. 

Mannen 
bak drømmemila, 
Roger Bannister: 
Sorry, mr. Hansen. 

- 
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YTØAYPIIAT 
Konnerudgt, 2, Drammen - Telefon 83 34 36 

Hyggelig julebord 
i eldres avdeling 

Eldres avdeling arrangerte forleden et meget 
vellykket julebord, hvor menyen ikke bare var 
for ganen, men også for hodet. Jeg tenker da på 
det meget interessante Thorleif Sagen, med sine 
lysbilder, kunne berette om fra Mexico-lekene, 
den fine sangen som formannen i eldres, Alf 
Paulsen, hadde diktet og akkompagnementet på 
gitar fra Cristen Nagløren. Jo det var luft i luka, 
selv om Sportskafeens vert, Olaf Nordahl, med 
sin utmerkede julerett, forsøkte å stoppe alle til 
løp til initiativ. En i alle deler vellykket aften. 
Og nedenfor sangen som medlemmene lot tone 
ut over Marienlyst-området denne førjulskvelden. 

TIL ELDRES JULEBORD I SPORTSKAFEEN 1968 

Melodi: «Der jord-mor Martha bor ... » 

Vi ønske vil velkommen nå 
til julebord i kveld. 
Vi håper du vil hygge få 
og være kun deg selv. 
For her skal ingen sture, nei 
la festen gå i moll. 
Kun godt humør skal prege deg 
BLANT ELDRES HER I SKJOLD. 

Når NORDAHL holder julemat 
da vet vi det blir bra. 
Medister ,......, pølse ,......, ribbefat 
og øl det skal vi ha. 
Det gjelder å forsyne seg 
og gi seg fest i vold. 
Nå skal du riktig kose deg 
BLANT ELDRES HER I SKJOLD. 

Og kveldens gjest det vet vi jo 
er SAGEN ,......, rett og slett. 
Med bilder i fra MEXICO 
og si hva han har sett. 
Og ellers lar vi praten gå, ,......, 
vær med på alle hold. 
Da vil du sikkert minner få 
BLANT ELDRES HER I SKJOLD. 

Vi takker for det gamle år 
som snart nå er forbi, ,......, 
og håper klubben fremgang får 
i året seksti-ni. 
Nå slutter vi vår lille sang 
før maten blir for kold. 
Velkommen si'r vi nok engang 
BLANT ELDRES HER I SKJOLD. 

APS 
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Rolf Raaen fyller 50 år 
torsdag 19. desember 

Han Rolf ja, eller Raa'en, så sannelig har han 
ikke krøpet godt over junioralderen, og tro ikke 
det, jeg skal såvisst ikke skamrose Rolf for hva 
han har vært for Ski- og Ballklubben Skiold - 
jeg har nemlig ikke lyst til å bli uvenner med 
ham. Men det må være meg tillatt å minne om 
hans tid som fotball- og bandyspiller i vår klubb, 
det var farge over denne spilleren, enten mot 
standeren likte det eller ei. Han var av de som 
behersket det vanskeligste innen fotballen, det å 
kunne spille også med innsiden av hodet. Nei 
ta ikke den - vi har ikke på noen måte glemt 
at Rolf i en opphisset stakket stund glemte å 
legge fingrene imellom i en tackling. Men han 
var en strateg, og det viste han også senere i 
sin oppmannstid. Rolf tråkket seg igjennom al 
dersklassene i Skiold, men alt som 16-17-åring 
fant man denne unggutten på klubbens A-lag, 
sommer som vinter, og han var der ikke bare 
i mange år, men skal vi si han holdt stillingen 
i flere generasjoner, og mange av oss unggutta 
fikk høre'n i en kritisk situasjon. Det var såvisst 
ikke galt ment, men Rolf var av den mening at 
skulle du ut på en bane, så burde du også vite 
hvorfor du var der. Han kunne være hjelpsom 
heten selv. Jeg husker, som junior fikk jeg 
ikle meg A-lagstrøya, nervene sto på høykant, vi 
spilte mot Jevnaker, der oppe, og som ving følte 
jeg meg som en fisk på land. Ikke videre bra 
med andre ord. Jeg spilte mot en back, en av 
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La det gå sport i det 
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

På torget i Drammen. 

~ZIZZZZZZZZSS 
Slik blir det også sett på det 

I siste nummer av medlemsbladet til Skeid 
skriver Jan Foyn en tankevekkende artikkel med 
en kanskje litt brutal tittel: «Går Skeid en stille 
død i møte?» - Høsttinget er nær forestående, 
og det er de alltid tilbakevendende I a g I eder - 
p ro b I e m e n e Foyn her tar opp. Nå er vel 
ikke dette noe som er symptomatisk bare for 
Skeid. Det er vel svært få foreninger og idretts- 
lag som ikke har akkurat de samme problemer ,-. 
i dag. Folk har rett og slett ikke tid ti I å ofre seg 
helt og holdent for foreningsarbeidet, man er 
mer opptatt av å dyrke «status-symboler» som 
hytte, bil og TV. Ikke minst TV. 

LIKESTILLES MED TRENERNE 
Vi vil altså helst bruke vår fritid til ting som 

ikke er så avvekslende og morsomme som en lag 
lederjobb, skriver Foyn. Men for å rette på for 
holdet kommer han med en ide som har noe for 
seg: Hvorfor ikke beta I e en lagleder som skal 
gjøre en jobb i fritiden? Kommunene bevilger 
årlig penger til fritidsledere i ungdomsklubbene 
og til fritidssysler i skolene. Som et argument 
for å betale en lagleder viser han til at i Skeid 
lønnes en t rene r for jobben han utfører, til 
tross for at denne har adskillig mindre å gjøre 
enn laglederne. 
--- 
Det verste er at det er så mye sant i disse 

skrevne ord. Tiden vil vise om disse spådommer ,-. 
vil slå til - og gjør de, ja hva skal man si - 
at det hele har kommet noe ut på viddene - 
eller at man har kommet inn på en rett vei innen 
idrettslivet? I dag virker det riktignok noe bru- 
talt, kanskje vi innen få år ser det hele på en 
annen måte. 

den typen som soper med seg alt i en tackling, 
og derav også meg. Dette gjentok seg, og ikke 
bare jeg ble sopt avgårde, men også de som 
satt på de nærmeste krakkene. Rolf spilte side 
half, og likte slett ikke den behandlingen jeg 
fikk: Ivar, bytt med meg! Det var en ordre, og 
jeg kan legge til at de som satt på de nærmeste 
krakkene, ja de fikk sitte i fred resten av kam 
pen, det var ingen back lenger som sopte med 
seg spillere og publikum. Han var blitt snill gutt! 
Gratulerer med dagen, Rolf! 

Ivar Rosendal 



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 
~-~ 

~ 

Hovedkontor Filial 
Bragernes Torv Vårveien 25, Åssiden 
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. 

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. 
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Alt i klær for hele familien 
Kjøp alt på ett sted 

~ ØtkgtJUUtl &&. 
Hauges gate 4. Tlf. 83 84 22. 

Nordahls Pølsekiosk 
Konnerudgaten 

Anbefales alle Skiold-gutter 

SPORT 
KAFE GLOBUS I og uteliv krever spesielt utstyr. 

I vår sportsavdeling får De alt i sportsutstyr 
Selskapslokaler og levering av kold og varm ' til alle i familien. 

mat til hjemmene. 

Sentralbord 83 79 70. 

\ 



A. HUSUM &. CO. 
Kjøtt og delikatesse. 

Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. 

[B 
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VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

a - ~ -~- --- - ,,.__ ..... - 
Autorisert forhandler. 

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

Hei gutter 
Vi møtes i Globusgården. 

Spesialforretningen med spesialfrisyren. 

Svein Biørge Ellingsen 
Globusgården 

Programmer - Billetter 
Loddsedler 

- og ikke å forglemme - 

Klubbaviser Yremtiden 
leveres fra vårt 
moderne trykkeri. 

Th. Helgerud. Tlf. 831564. 

Bilgummi. - Rekvisita. 
Servicestasjon. 

DRAMMEMS is 
- den selvfølgelige 

dessert. 

Telefon 83 25 56. 

Delikat 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med klcer - -for enhve 

LTZ. NIELSEN &. SØNN 
Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer, kjøkkenutstyr, 
sportsartikler . 

NORLØFF 
. IERNVAREFORRl!TNINO A·S 

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

~ 
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Drammen 


