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«Bassen»s gutter - og «Bassen»s verk - Norqesmestrene for guttelag 1969. La oss fort legge til at han hadde god
hjelp av gutta til å vinne dette mesterskapet, men uten Oddvar Danielsens store innsats «bak kulissene», hans evne til
å holde gutta sammen, kameratskapet, treningsiveren - det å ville vinne, det skal såvisst Oddvar ha sin store andel
av. Inne i avisen har en patriot gitt sine inntrykk fra kampen, den er ellers behørig berect i dagspressen, så det skal
vi spare leserne for her. Men guttas navn skal fram, og de er i første rekke fra venstre: Tor Majormoen, Arild Reeen,
Frank E. Hansen, Tore Karlsen, Stein Brekke, Rune Andzrsen og Tor Ame Jacobsen. Annen rekke: Aksel Pedersen,
Jan Erik Amundsen, John Brurberq, Tore [ulseth, Per Bjernes, Øyvind Ågren, Tore Adamsen og oppmann «Beszen»,

Alt i SPORT
for sommer og vinter
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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

Strømsø Sveiseseverksted
og Gjerdefabrikk
Flettverksgjerder i alle størrelser. - Sveiseog platearbeid. - Mek. verksted.
Verksted: Kontor: Langes gt. 14. Tlf. 83 43 45
Fabrikk og lager: Daler på Gulskogen.
Tlf. 84 89 38.

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

OLAF M. STRØM
Dame- og herrefrisør
Tollbugt. 2
Tlf. 83 19 30

La vår erfaring komme Dem til gode
Egen tapet- og plastavdeling
Egen parfymeavdeling.

Haraldsens Farvehandel A.s

~
BRUG & GULDLISTEFABRI K
Gulskogen

Drammen og Opland Travselskap
Velkommen til The Royal Cup
og ny sesong 12. april.

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

Alt i reproduksjoner.

Christensengården.

Telefon 83 80 80.

Telefon 83 64 88.

Gullsmed

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

Drammen - Telefon 83 31 80.
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Redaktør: Ivar Rosendal.
Red.komite: Thorbjørn Gulbrandsen,
Tore Larsen, Finn Hansen, Rune
Reffhaug Johansen.
Forretningsfører: Harry E. Andersen
Fremtidens Trykkeri

Klubben har mistet to av
sine medlemmer Det er alltid så trist, så trist, når et medlem
faller bort, så uendelig mye tristere er det når
to av våre medlemmer i løpet av kort tid går
bort, Rolf Wold Andersen og Charles Stahl.
Begge var i en årrekke sterkt knyttet til Skiog Ballklubben Skiold, kanskje på hver sin måte
- gode klubbkamerater som vil bli dypt savnet.
Det er et tomrom etter våre kamerater - et
tomrom som ikke lar seg fylle, de har begge
risset sine navn inn i Skiolds historie. Vi viser
til minneord et annet sted i avisen.

*

Fotballtreningen er i gang, og det har den vært
til gangs i lengere tid. Trener Ulf Hagen og oppmann Tore Larsen har kjørt sine unge spillere
en hard skole i høst- og vintermånedene. Det
bør gi resultater, om man ikke i første omgang
skal tenke på de helt store seirer. Men en fremgang for fotballen i Skiold, bør, og skal det være.
Når dette leses er alle lag i vår klubb i gang
med fotballtreningen, og vi kan legge til at lilleputtene har hatt sin trening praktisk talt i hele
vinter. Det er Ulf Svendsen & Co. som har stått
for treningen av lilleputtene, og treningen har
foregått på Danvik skole - og oppslutningen
har vært kjempefin.

*

Norgesmestere, bragden sto guttelaget for, og
at det var fortjent forteller 5-0 seiren over
Ullevål. Det var bare et lag på banen, og det
var Skiolds guttelag. De ledet riktignok bare
1-0 ved pause, men bevares, det kunne like
gjerne vært tre goaler til. I annen omgang fikk
guttene mer utbytte av sine sjanser og scoret
fire ganger. Jubelen sto selvfølgelig høyt i taket
- men så er det heller ikke hver dag man blir
norgesmestere. Godt gjort!

*

BINGO - hva nå? Pussig, nesten utrolig, men
det var altså ikke idrettsforeningene forundt på
denne måten å skaffe seg noen høyst veltrengte
kroner. Bingo er ingen hasard, selv om man
kanskje har måttet ty til premier ut over den
tillatte verdi for å trekke publikum - men her
har det ikke forekommet noen personlig vinning,
om man kan si det slik - midlene som er

kommet inn er igjen brukt i arbeid for andre,
enten det er den eller den institusjon. Så lenge
ikke stat eller kommune kan støtte opp om
idrettsarbeidet bedre enn det gjøres i dag, burde
ihvertfall idrettsforeningene selv, delvis, få lov
til å løse de økonomiske problemene. Idretten
er en viktig, meget viktig, faktor i vårt samfunn.
Vi kan til det kjedsommelige, og det er gjort,
nevne den store betydning idretten har, hva
den har gjort for ungdommen, og hva den i
fremtiden vil bety for vår oppvoksende slekt vi orker ikke å gjenta det mer.
Derimot forstår vi den enorme skuffelse idrettsledere må føle etter det siste vedtak som
er sendt ut fra de stedlige politikammere. Vi
savner virkelig en departemental smidighet også i denne saken.

*

Ishockeysporten i vår klubb kjemper fremdeles med de samme problemer som de startet
med - laget. Guttene har vist spill som virkelig
lover noe, men de har ikke en eneste gang i år
kunnet stille med samme lag, og man forstår
hva det vil bety. Jeg tror med den største sikkerhet å kunne si at vårt lag var det beste i årets
tredje divisjon, og det burde vært oss som var
klare for opprykking. Slik gikk det imidlertid
ikke, vi manglet folk i en del kamper, og det
ga seg utslag i unødvendige tap. De beste lagene
har vi spilt jevnt med, eller slått. Mon tro om det
ikke var på tide å ta ishockeyen opp til fornyet
drøfting - det ser ut til at vi ikke kan greie
begge våre vinteridrettsgrener. Både gutter, smågutter og lilleputter har gjort sine saker meget
godt i Asker og Bærum-serien.

EN SKAM

-

Undertegnede synes det er stor skam at så få
av våre medlemmer følger vårt nye og unge
lag. Hvis halvparten av våre medlemmer som
følger Strømsgodsets kamper både ute og hjemme viste våre unge spillere den oppmerksomhet
å møte fram på hjemmekampene, kunne dette
føre til økonomisk balanse. Men aller viktigst
er at det ville stimulere våre spillere så mye
at de sportslige resultater kunne stige en god del.
Jeg sikter spesielt til de årsklasser av våre medlemmer som spilte i junioravdelingen de år vi
reiste ti I Vel je på Idrettshøyskolen flere år. Disse gutta opplevde en rekke store ting, som ingen
annen klubb dengang kunne gi. Jeg håper dere nå
kan gi litt igjen til klubben og til de som nå
skal prøve å få klubben fram. Flere hevder at de
har gitt sitt til klubben ved flere års aktivitet.
Ærlig talt. Det kan vel ikke være alvorlig ment?
Nei, klubben trenger nå «publik». Gamle gode
Skiold-gutter, vis dere fram på klubbens kamper.
Jeg sier som Drafns tidligere formann, Leif Henriksen: Det hender ihvertfall noe da Skiold
spiller.» Velkommen til Skiolds kamper sesongen 1969.
T. Larsen.
SKIOLD-AVISA
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Charles Stahl til min,ne
Søndag 16. februar kom det triste budskap
til Skiold-guttene at en av klubbens eldste og
beste medlemmer, Charles Stahl, var gått bort.
Den 14. mars ville han fylt 72 år.
Stahl ble innmeldt i Skiold i 1919, det første
året vi begynte treningen på Marienlyst gressbane. Han kom fra Glassverket Idrettsforening,
hvor Stahl var en av stifterne. Et par sesonger
spilte Charles fotball, men straks finner man
ham i det administrative arbeid for klubben.
Allerede i 1920 ble Charles Stahl valgt til klubbens kasserer, et meget viktig verv, så viktig
at mange mente han var for ung i klubben til
å bli betrodd kassererjobben. De senere år viste
at Charles var selvskreven til alle tillitsverv i
styret. Og han er den eneste som har bekledd
samtlige tillitsverv i Skiolds styre, en rekord
som vanskelig lar seg slå.
Men det var ikke bare i Skiold Charles Stahl
ga mye av sin fritid for idretten og ungdommen.
Han har også bekledd flere stillinger i Drammen og Omegns Fotballkrets, og var formann
der i mange år. Hvor god jobb han gjorde innen
fotballkretsen forklares ved at Norges Fotballforbund henstilte til ham å stille seg som kandidat til styremedlemsvervet i forbundet, og
høsten 1947 ble Charles Stahl valgt til styremedlem i Norges Fotballforbund, et verv han
skjøttet om i flere år.
Utenom alle disse viktige gjøremål og verv,
var også Stahl medlem av de fleste komiteer
i vår klubb, som Eldres avdeling og ikke minst
Skiold-hytta. Det var hans ide at Skiold eldre
ble stiftet, og Stahl utarbeidet også statuttene
for avdelingen og var selv den første formann.
Charles Stahl har i 50 år vært med på alt
som har rørt seg i Skiold, men det som jeg
personlig beundrer mest er hans ide, arbeid og
initiativ til bygging av Skiold-hytta i 1935.
Tidlig på våren samlet Stahl 7-8 av klubbens
eldre medlemmer for å ta ut hyttetomt på Kon-
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nerud, etter at Charles hadde blitt enig med
Kinnerud om grunn. Det var kommet til enighet
med Kinnerud om kjøp av ett mål grunn for
en pris av 500 kroner. Stahls plan var å sikre
tomta og støpe grunnmur, men ved god planlegging, optimisme og eventyrlig innsats, fra
Stahls side, og ikke minst fra hyttekomiteen og
eldre og yngre medlemmer, sto hytta ferdig
høsten 1935. At Charles Stahl er Skiold-hyttas
far er alle enige om, selv om mange av våre
eldre medlemmer også kan takkes for at hytta
i dag står som et symbol på god Skiold-ånd og
kameratskap.
Fredag 21. februar ble Charles Stahl bisatt
under meget stor deltagelse. Et vell av blomster
og kranser smykket båren og kapellet. Representantskapet møtte opp og formannen, Johs.
Christensen, la ned krans med takkens ord for
hva Charles Stahl har gjort og betydd for Skiog Ballklubben Skiold. Det vil bli tomt og trist
på møter og Skiold-sammenkomster når man
ikke lenger kan høre Stahls innlegg og meninger,
men la oss fortsatt arbeide i klubben til beste
for ungdommen og idretten. Vi vil på den måten
ære Charles Stahls minne.
Bj. H.

ADRESSELISTE
Adresse- og telefonliste for Ski- og Ballklubben Skiold. All post til klubben sendes
til Postboks 78, 3001 Drammen.

Formann:
Knut Berg Nilsen, Scheitliesgt. 8.
Privat: 83 80 73.
Viseformann:
Hans R. Larsen, Ringsgt. 7. Priv.: 83 36 95.
Sekretær: Borgar Nygård, Schultzgt. 40.
Kontor: 33 02 80 (9-15).
Privat: 83 72 71.
Kasserer: Terje Harvik, c/o Eiker Fabrikker, 3310 Steinberg. Kontor: 82 64 80.
Fotballoppmann: Tore Larsen, Engene 17.
Kontor: 83 46 76. Privat: 83 65 59.
Bandyoppmann: Kjell Westby, Kollenveien 34. Privat: 83 7 55.
Ishockeyoppmann: Tor Undersrud, Bergstien 53. Kontor: 78 52 60.
Skioppmann: Arne Haugan, Wernersgt. 11.
Kontor: 83 81 70. Privat: 83 58 60.
Junioravd., formann: Finn Hansen, Elias
Kremmers vei 9.
Sekretærens telefon kan nyttes:
330280 (9-15). Privat: 837271.
Skioldhytta, formann: Dagfinn Hansen,
Kobbervikbakken 1. Kontor: 83 78 90.
Redaktør, Skiold-avisa: Ivar Rosendal,
Anchersens vei 23.
Kontor: 83 78 80. Privat: 83 66 56.
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Rolf Wold Andersen
til minne

~

Siden siste nummer av Skiold-avisa har vår
klubb lidt et meget følelig tap, idet to av klubbens mest markante skikkelser har gått bort.
Jeg tenker da på Charles Stahl og Rolf Wold
Andersen. Undertegnede vil, som en gammel
venn og kamerat av Rolf Wold Andersen, få si
noen minneord om ham. Rolf kom tidlig med
i Skiold, og helt fra guttedagenes sorgfrie lek
og fram til hans altfor tidlige bortgang var han
et lysende eksempel på idrettens høye mål. og
motto: En sund sjel i et sundt legeme.
Det vil føre for langt og ramse opp hans
meritter på banen, men de fleste av oss noe
eldre medlemmer husker godt hans innsats for
sin kjære klubb. Han gikk gradene fra gutte
og junior og ble straks en støttespiller på vårt
bestelag i en årrekke. Han var også en god
støtte for vårt kretslag. Hans høye idealer gjorde
ham til en gentleman både på og utenfor banen.
Uten å stikke seg selv fram satte han alltid

SKIOLD-HYTT'A

laget i høysete, hans tanker gjaldt alltid helheten
og klubbens gode navn og omdømme.
Han kom inn på klubbens A-lag i begynnelsen
av 30-årene og fikk dermed fornøyelsen og gleden over å spille på laget i klubbens kanskje
beste år når det gjelder fotball.
Han ble på mange måter et eksempel for oss
andre, og «Nusse» var kjent og respektert langt
utenfor vår klubbs grenser.
Han var med da vi reiste hytta på Konnerud,
han var med og trente de unge da han selv
sluttet som aktiv, han var med på mange andre
felter når klubben kalte på ham, og alltid var
det hensynet til de unge i vår klubb som opptok
ham.
Rolf ble aldri noen sportsidiot i den forstand.
Han innså tidlig idrettens samfunnsmessige betydning. Han var hele tiden klar over at det
kom tider hvor det ble spørsmål om andre ting
enn idrett. Jeg tenker da på hans innsats og
rakryggede holdning under krigen.
Han utdannet seg videre i sitt yrke og hans
arbeidskamerater ble fort klar over hans kapasitet. Han virket i flere år som formann i sin
fagforening på Jernbaneverkstedet og ble siden
ansatt som verksmester samme sted. Også her
ble han respektert for sine kunnskaper, sitt
vidsyn og menneskelighet.
Men det var som nær venn man best lærte å
sette pris på hans menneskelige egenskaper. Det
var når livet røynet på, både for ham og for
oss, at vennskapet ble satt på prøve. Han ble
det faste holdepunkt for sin familie og sine
venner, vi snakket alltid åpent ut med hverandre
og gikk alltid styrket hver til vårt.
Det var et hardt slag for familie, venner og
kamerater hin søndags ettermiddag da meldingen kom om hans bortgng. Han vil bli husket
lenge i Skiold og han kan stå som et eksempel
for all den flotte ungdom som klubben vår rår
over i dag.
Vi lyser fred over hans minne.
Ro I f B. H a n s e n.

Tuna Tekstil

ved Steglevannet på Konnerud.
TRIKOTASJEFABRIKK
Det ideelle stedet for turgåere sommer som
vinter. Hytta er åpen for servering alle søn.daqer 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.

Stjerneveien 15
Telefon 82 13 80
Alt i sportstrikotasje, fotballtrøyer, turndrakter, brytedrakter, langrennsdresser og
treningsdresser i crepe og bomull.
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Med juniorlandslaget til Sverige
Nordisk mesterskap i juniorbandy ble i år
avviklet i Sundsvall, en by i Mellom-Sverige, i
tiden 14.-16. februar. Medelpads bandyforbund
sto som arrangør, en oppgave de løste på beste
måte. Den norske troppen som var der borte
telte 21 mann med ledere og spillere. Blant disse
var igjen fire Skiold-gutter, nemlig Arild Berg,
Bjørn Gundhus og meg selv, foruten Tore Larsen,
som var lagets hovedleder.
Avreisen var lagt til onsdag 12. februar, og
det var uten tvil med en viss spenning vi møtte
opp på Oslo Østbane. Derfra tok vi nattoget til
Stockholm, hvor vi ankom tidlig neste morgen.
Der ble vi mottatt av folk fra det Svenske Bandyforbund, som ga oss en bedre frokost. Deretter
fulgte en busstur på vel 50 mil, og den ble
både lang og anstrengende. Vi var da heller
ikke fremme i Sundsvall før sent på kvelden.
Innkvarteringen viste seg å overstige all forventning. Vi bodde nemlig på et hotell som
hette «Esso Motor Hotel», som lå noe i utkanten
av byen. Det var et nytt hotell, og rommene
våre inneholdt all den luksus vi kunne tenke
oss, som fjernsyn, telefon, bad, m.m.
Kampene, som vel er kjente for de fleste,
ble et kapittel for seg. Vi spilte første kamp
fredag mot Sverige. De åpnet knallhardt, og snart
var stillingen 4-0 i svenskenes favør. Da snudde imidlertid det hele seg, og etter å ha redusert
en gang like før pause, fortsatte vi i annen omgang. Svenskene ble presset på defensiven, og
i tur og orden reduserte vi den svenske ledelsen
til stillingen var 4-4. Da hadde det hele utartet
seg til full krig, og da vel ett minutt sto igjen
fikk svenskene corner. Denne klarte så en av
spillerne deres å score på, og slaget var tapt.
Det ergelige var at scoreren så tydelig sparket
ballen over målstreken. Men de svenske dommerne så det selvsagt ikke.
Det var derfor med en viss optimisme vi gikk
til lørdagens kamp mot Finland. Vi visste de
spilte hard bandy, noe vi også snart fikk føle.
Det var store og fysisk sterke karer som ikke
la fingrene i mellom. Det merkelige var likevel
at vi også denne gangen ble fullstendig utspilt
i de første minuttene, og stillingen ved pause var
hele 5-1 i finnenes favør. Men så skjedde det

1g1en. Vi fikk samlet oss, og før kampen var
ferdig, hadde vi redusert til 5-4. Dermed hadde
vi fått to knepne tap, noe som vel også var
ventet.
Søndag ble mesterskapet avsluttet med den
avgjørende kampen mellom Sverige og Finland.
Det ble en meget spennende og god kamp, som
Sverige ledet 2-1 til like før slutt. Da scoret
imidlertid finnene to raske mål og vant dermed
3-2. Etter kampen var det avslutningsbankett
med premieutdeling, og finnene fikk selvsagt
sin velfortjente hyllest.
Dagene i Sundvall gikk ikke bare med til
bandy. Vi fikk også tid til å se litt på byen.
Dessuten ble det arrangert hyggekvelder hvor vi
blant annet spilte bingo. Her var nordmennene
best, og spesielt vi fra Skiold tok bra med oss
fra premiebordet. Men så kom vi da også fra
en av landets største bingo-klubber.
Hjemreisen foregikk på samme måten som turen bortover, med nattog fra Stockholm. Mandag morgen var vi vel tilbake i Oslo igjen, og
vi måtte skille lag. Alle var imidlertid enige om
at det hadde vært en hyggelig og fin tur som
en bare sjelden får være med på. Det skyldtes
ikke minst de dyktige lederne med Tore Larsen
i spissen. De gjorde alle en god jobb.
Til slutt vil jeg på vegne av oss Skiold-guttene
få rette en takk til klubben for den «hjelp»
vi fikk med oss på turen. Det var vi de eneste
som fikk, og slikt blir lagt merke til.
Sverre Er I ing Ni I sen.

TORVHALLEN
STØRST I SKO
Telefon 83 19 56

FAVORIT-FILLIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34
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Tre gutter hadde vi med på årets juniorlandslag mot
Sverige, fra venstre: Sverre Erling Nilsen, Arild Berg og
Bjern Gundhus. - Bak: Ole Saav, den kjente svenske
bandy kjempe.

Som
sportsmann
kjenner De velværet
ved

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

Gå til Jagmannen - gå til

Konnerudgaten 3 - Drammen

Telefon 83 54 95
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Sterk representasjon
Juniorgruppas røst:

Godt innen
•
•
1un1oravdelingen

Atter en bandysesong er over og man kan
vel få lov til å si at det har vært en god sesong
når man ser på sluttabellene og de enkelte lags
plasseringer.
Juniorlaget endte på en tredjeplass i serien,
og dette må en ha lov til å si er brukbart når
en tar i betraktning at de fleste hele vinteren
har fulgt fotballtreningen for A-laget. I NM
ble laget slått ut i semifinalen med 2-1 for
Tåsen. En kamp hvor resultatet like gjerne kunne
vært omvendt.
Guttelaget har derimot derimot innfridd alles
forventninger. Det tok like godt, som de fleste
sikkert vet, både kretsmesterskapet og norgesmesterskapet. Laget har hatt sine hardeste kamper i kretsserien. Det har kjempet til seg en del
seire i jevne kamper hvor de har ligget under
i 1. omgang, men har greid å snu kampen og
har kunnet gå av banen med knepne seirer.
(Tre av kretskampene har endt 4-3. Laget har
gått gjennom serien uten tap. I NM tok laget
altså som sagt «kaka» der også, og i rundene
oppover har seirene vært klare og fullt fortjente.
Vi har også et meget godt småguttelag som
har plassert seg bra på tabellen. Laget endte
på 2. plass etter SIF, som var klart det beste
Jaget. Vårt lag er det eneste som har greid
å true SIF.
I en privatkamp møtte laget SIF, resultatet
ble 13-1 i SIF's favør, og vi var derfor svært
engstelige for hvordan det skulle gå i første
seriekamp hvor de to lag skulle møtes igjen.
Men så gikk det så som så mange ganger når
et lag er storfavoritt. SIF's lag hadde allerede
vunnet før de gikk på banen. Kampen åpnet med
sjanser for begge parter og pauseresultatet var
bare 1-0. I midten av 2. omgang utlignet Skiold
til 1-1. Deretter var det slutt på alt som het
bandy fra Skiaids side. Det ble spilt etter det

innen iunioravdelingen
Det er i bandysesongen vært en svær aktivitet
når det gjelder landskamper og interkretskamper, og jeg synes det derfor må være på sin
plass å nevne de som har vært representanter
på disse lag fra Skiold.
Vår ener når det gjelder representasjoner må
vel sies å være Arild Berg. Han har vært kaptein
på juniorlandslaget og har spilt en landskamp
på A-landslaget, mot Finland, som endte 2-1 i
Norges favør, som sikkert de fleste vet. Vi har
også hatt to andre på juniorlandslaget, nemlig
Bjørn Gundhus og Sverre Erling Nilsen.
Disse to sistnevnte har sammen med Øyvind
Nystøl og Hans Petter Nilsen spilt på juniorkretslaqet (Arild Berg hadde meldt forfall til
disse kamper). På guttekretslaget har følgende
spilt: Tore Julseth (2 kamper), Øyvind Ågreen
(2 kamper), Jon Brurberg (2 kamper), Tore
Adam sen ( 1 kamp). Harry Pettersen, Tore Karlsen og Tor Arne Jakobsen har spilt på småguttekretslaget. En har også spilt en kamp på
lilleputtkretslaget, og det er Per Kristiansen.
H. Bj.

mest defensive system man har sett på en bandybane. I NM-cupen gikk det ikke fullt så bra
etter w.o. i kval. runde. I 1. runde ble laget
slått ut av MIF. I en cup som Solberg har holdt,
gikk laget helt til topps og tok med seg en stor
pokal hjem.
Lilleputt-laget har det derimot ikke gått så bra
med. Interesse har det ikke vært så bra med.
Her må det gjøres noe drastisk slik at vi ikke
får noe hull», for det har vi ikke råd til. Hva
er årsaken til at dette har skjedd? Kanskje
kommer det av at det har blitt en del tap til
å begynne med at interessen har vært så dårlig.
Laget endte i den nedre delen av tabellen.
Til slutt bør det nevnes noen ord om samarbeid bandy-ishockey. Det har i løpet av vinteren overhodet ikke forekommet kollisjoner og
dette kommer først og fremst av at samarbeidet
innen junioravdelingen har vært nesten fullkomment og at terminlistene har vært samkjørt.
H. Bj.

e INGENIØR GR~N
Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62
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Drammen.
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En finale men for en f inaie
Det å være klubbpatriot og se at unge klubbkamerater kjemper med svette og tårer om et
norgesmesterskap i bandy - det er i sannhet
ikke så lett. Det visste vi på forhånd, allikevel
drister man seg til å besøke arenaen hvor det
store slaget sto.
Det ble ingen lett første halvtime - den
andre så. Kaldt var det, på bena altså - men
bevares hvor varm man kan bli i hodet når
blodstigningene presser på topplokket i kritiske
situasjoner. Vel så kritisk var det ikke foran
Skiold-buret, men bevares hvor kritisk det så/
ut da våre gutter spilte seg til sjanser på sjanser - uten at det lykkes å få nettkjenning. Og
aldri tidligere hadde vi mer ønsket en nettkjenning enn i denne hine stund. Det ble en en nettkjenning, det kunne gjerne vært 5, og
vi tar ikke altfor hardt i. Men denne ene lille
pinnen, virket da ihvertfall som en liten nerveberoligende pille - og den trengte vi.
Ikke i annen omgang - da trengte vi ikke
noen kunstig stimulasjon, den sørget gutta for
- Skiold-gutta. Jevnt og sikkert plukket de
inn 4 goaler, og summert med den i første omgang skulle det gi 5-0 seier - og det lar seg
høre i en finale - jo det var morsomt, og
kulda fikk likesom heller ikke tak i annen omgang. En ble varmet både i hjerte og sjel.
Gutta var flinke, la det være sagt - alle
sammen, og mens forsvaret gjorde sin jobb
med å holde buret rent, sørget Tore Julseth (2),
Tor Majormoen, Øyvind Ågren og Jan Erik
Amundsen for de tellende resultater som ga
norgesmestertittel til Skiold i årets guttefinale.
Om vi ble servert desserten på banen - så
aldeles ikke, den fikk vi på Vuffy. Der var
det stelt istand til bankett for begge lagene,
dommere og ledere - og der fikk vi være med.
Wienerschnitzel, neida, jeg husker ikke feil,
så var det is og kjeks - og en hel masse godord for arrangement, Skiold-gutta, en god finale
- og hva det var alt sammen. Fra Norges Bandyforbund hilste John Gram, og fra Skiolds
representantskap, formannen Johs. Christensen.
Formannen i klubben, Knut Berg-Nilsen, var
selvfølgelig til stede, juniorformannen, Finn Hansen - og lederne til Ullevål kunne ikke nok
fullrose arrangementet. Og for at det ble så
vellykket kan vi takke Drammen kommune som
i sin elskverdighet hadde forstrukket oss med
et bidrag til å gjøre denne festdagen - og en
festdag ble det, ikke minst for
«Skiold-patrioten»

Etter 5-0 seier: auer Ulleuål i guttefinalen NM i bandy,
kan fagkaptein John Brurberq motta en fortjent NM-pokal
au bandyforbundets representant, John Gram.

TAKK!
Dette gjelder Helge Bjørnes for hans utmerkede arbeid bak kulissene. Han er, og var i særlig
grad i vinter, den mannen som greide å holde
hele apparatet med kamper i både bandy og
ishockey i gang. Han både utsatte, og fikk i gang
kamper slik at vi omtrent aldri fikk kollisjoner
mellom bandy og ishockey. Hvis noen av oppmennene lurte på noe, så var den beste hjelp
å kontakte Bjørnes.
Med sportslig hilsen TAS JO K
SKIOLD-AVISA
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KJELL WESTBY:

Laget kom for sent i gang

Årets bandynavn:

Arild Berg
Arild Berg kan vel uten tvil utropes til den
mest fremgangsrike bandyspiller i sesongen
68/69. Ved sitt spill på vårt lag har han stadig
vært i søkelyset hos forbundets UK, og Tore
Frisholm & Co. har tatt skrittet fullt ut og virkelig satset på ham i landslagssammenheng.
Etter Arilds glimrende spill i juniorlandskampene, ble han tatt ut til landskampen mot Finland på den for ham noe uvante backplassen.
La oss bare her slå fast at Arild helt innfridde
forventningene, og kvitterte på en utmerket
måte for UK's tillit.
Arild Berg har i det hele tatt vært sterkt
benyttet som representasjonsspiller. Siden debuten i 1967 har han allerede rukket å spille
seks landskamper for juniorer, og med den vellykkede landskampen i Finland har han tatt
skrittet opp som landslagsspiller.
For vår klubb er han kretsmester i gutteklassen 67 og norgesmester for juniorer 66.
Arild er også en av de guttene vi venter oss
mye av i fotball. Han var stadig å se i A-lagstrøya forrige sesong, og han har nå i lengre tid
vært i skarp trening for kommende sesong. Han
kan også se tilbake på et mesterskap i fotball,
nemlig for junior i 67. Vi ønsker denne fine
representanten for vår klubb hell og lykke i den
fortsatte karriere.
TEGE.
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Bandysesongen 1968/69 har gått over i historien, og det var naturlig at vi henvendte oss
til lagets oppmann og drivende kraft, Kjell Westby, for å høre om han var fornøyd med lagets
innsats i serien.
-Jeg er selvsagt fornøyd med at vi fornyet
kontrakten i første divisjon, men som helhet
kan jeg ikke si meg fornøyd med sesongen.
Det er ikke tvil om at laget vårt kunne ha
gjort det bedre med mer trening og «samkjøring» før sesongen tok til, kommer det kontant
fra Kjell, og nå skjønner jeg at han har mer
på hjertet. Og han fortsetter:
- Som du sikkert kjenner til ble det en god
del tautrekking om spillerne utover høsten, og
det så faktisk en tid ut til at vi vi Ile få vanske1 igheter med å stille et brukbart lag. Men heldigvis «løsnet» det noe etter hvert, selv om det tok
for lang tid før vårt lag maktet å hevde seg.
Jeg er imidlertid stadig av den mening at våre
fotballspillere utmerket godt kan spille bandy
ved siden av fotballtreningen. Som det har
vært i år kom vårt bandylag alt for sent igang,
og det ble for mange tapte poeng i den første
halvdelen av serien.
- Men noe har vel gledet også?
- Ja, da det virkelig begynte å røyne på,
viste laget at det kunne samle seg om oppgavene. Jeg tenker da på kampene mot Strømsgodset, Stabæk og Skeid, som vel må holdes
som de beste fra vår side denne sesongen. Ellers
synes jeg at bandyen tross alt har hatt en viss
fremgang, noe de strengere dommerreaksjonene
ikke minst har medvirket til.
Tege ...

Rekrutteringen
Vi har ikke hatt så god rekruttering i bandyishockey som ønskelig. Dette er ikke ment som
noe kritikk av oppmennene, men det er ønskelig
at vi holder standarden oppe som vi har gjort
i de senere år.
·
Jeg mener også at Skiolds styre må prøve
å finne oppmenner i de grener der hvor vi er
påmeldt. Jeg tenker da særlig på smågutte- og
lilleputt ishockey, som ble overlatt til seg selv.
Jeg ber Skiolds styre ta dette ad notam, for
det går ikke et år til.
Hi Isen Oddvar.

Drammens Glasmagasin

En del av A-lagsstallen, som gir bud om at ungdommen banker på døra til vått førstelag.

En ny fotballsesong Vi står igjen klar til å ta fatt på et kampprogram i fotball. Sesongen for A-lagsstallen
startet allerede 1. november 1968. Treningen
drives av Ulf Hagen og fremmøtet har vært det
beste på mange år. Vinteridrettene har selvsagt
enkelte dager gjort sitt til at oppslutningen ikke
har vært helt på topp, men gjennomsnittsantallet
er 14 fremmøtte på treningen av 18 mann som
er uttatt til å være med.
Vi håper på fortsatt fremgang for vårt unge
lag som vi håper skal være i fin form ved sesongåpningen. Laget har trenet tre ganger i uken,
tirsdager fra Marienlyst ( til Skoger kirkeAndorsrud), torsdager på Strømsø skole, hvor

dr. Ketilsson altid er tilstede og hjelper gutta
med de merkeligste ting, og lørdager five-a-side
på Travbanen eller på ishockeybanen der alle
har spilt med ispigger. Det er holdt ukentlige
spillemøter. Ikke minst dette er viktig for resultatene i kommende sesong. Alle er innstilt på
et mer planmessig spill og opplegg. Hvis dette
kan gjennomføres vil sikkert også publikum
finne våre kamper mer interessante.
La oss håpe at det vil bli en sesong med fremgangsrike resultater og en høyere plass på tabellen enn tidligere. Våre unge spillere fortjener
nå en stimulans til å nå bedre resultater. Denne
kan du gi ved å møte opp på kampene.

KAMPPROGRAMMET
VÅREN19&9
30. mars
3. april

7.

«

4. mai
13. «
21. «
28. «
1. juni

7.
Tore «Toffa» Larsen, til venstre, oppmann for vårt Alag, i en treningsprat med Ulf Hagen, fotballguttas trener.

15.
21.

«
«
«

Rapid - Moss
Sandar i Stavern
Snøgg
1. kv. runde
Kjelsås - Oslo
Hokksund - Marienlyst
Kampørn - Oslo
Slemmestad - Slemmestad
Kongsberg - Marienlyst
Asker - Føyka
Svelvik - Marienlyst
SKIOLD-AVISA
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Et tilbakeblikk
Tabellene fra siste fire års sesonger viser avgjort ikke store resultater. Vi håper at vårt unge
lag i år vil finne en plass på den øverste del av
tabellen. Resultatene fra siste fire år viser at
vi har seiret over alle lagene i serien, unntatt et
par tilfeller. Dette skulle tyde på ustabilitet. Vi
håper i kommende sesong å få bedret noe på
dette.

1965
Slemmestad
Liv
Åssiden
Geithus
Skiold
Drammens BK
Svelvik
Jevnaker

14
14
14
14
14
14
14
14

9
9
9
7
5
5
3
2

2
2
1
1
4
3
0
1

3
3
4
6
5
6
11
11

38-23
27-13
38-16
44-31
19-23
16-21
21-43
15-48

20
20
19
15
14
13
6
5

14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
7
6
6
5
6
3

1
1
2
2
2
3
0
1

4
5
5
6
6
6
8
10

44-23
33-23
35-31
29-20
19-23
20-30
23-31
27-49

19
17
16
14
14
13
12
7

14
14
14
14
14
14
14
14

9
7
7
6
6
5
2
0

4
4
3
4
2
4
4
3

1
3
4
4
6
5
8
11

28-14
26-14
34-21
28-26
34-25
30-26
15-31
15-53

22
18
17
16
14
14
8
3

14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
7
5
4
4
3
3

3
3
5
5
3
3
3
1

2
3
2
4
7
7
8
10

38-15
35-23
24-12
24-21
23-27
21-32
17-36
17-30

21
19
19
15

1966
Kongsberg
Slemmestad
Svelvik
Skiold
Åssiden
Liv
Drammens BK
Geithus

1967
Åssiden
Kampørn
Grue
Kongsvinger
Slemmestad
Skiold
Liull
Flisa

1968
Kampørn
Kongsberg
Slemmestad
Ready
Skiold
Svelvik
Asker
Hasle/Løren

11

11
9
7

La det gå sport i det
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER
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Jo da, det kan da gå hardt for seg en treningskveld, noe
tydeligvis Terje Andersen også synes. I bakgrunnen Ulf
Hagen, som eer til at gutta tar i så det kjennes.

Forbudt med klister
på hendene
Dommerkomiteen er blitt gjort oppmerksom
på at enkelte målmenn igjen har begynt å bruke
klister på hendene, til tross for at det tidligere
gjennom bladet «Fotball» er blitt gjort oppmerksom på at dette er forbudt. Det fremgår også klart
av spillereglene at den slags ikke er tillatt. Dommerkomiteen innskjerper at en målmann ikke
har adgang til å bruke noe på hendene, som kan
smitte av på ballen ( klister o.l.) Dommerkomiteen gjør videre oppmerksom på at dersom en
dommer oppdager dette under kampen, skal
keeperen sendes ut av banen for å rengjøre sine
hender. Det skal under keepers fravær ikke være
noen stans i spillet, og følgelig må en av utespillerne innta keepers plass mens han er ute.

God sesong

ishockey for iunioravdelingen

Sesongen for ishockey-lagene har vært meget
sterk. Vi har deltatt i Asker og Bærums ishockeykrets med gutte-, smågutte- og I i I leputtlag. Videre har vårt sterke juniorlag deltatt i Canadacupen og gjort det bra. Her vant vi lett 1. runde
med 5-2 seier over Furuset, men som i fjor
fikk vi årets norgesmester i 2. runde og det ble
8-3 tap for Vålerengen. Det er synd at Ishockeyforbundet skal sette opp de absolutt
sterkeste Oslo-lagene mot de distrikter som
prøver å bygge opp ishockeyen, for det er vel
bredde norsk ishockey trenger? Oppmann har
vært Eimer Johansen.
Guttelagets sesong har vært god og vi vant
serien sammen med «Frisk», Asker. Laget sluttet
med 7 poeng, tre seire, en uavgjort og ett tap,
og med en må I kvote på 23-11 . Det bør også
nevnes at gutta gjorde en glimrende innsats i
siste kampen mot Eiksmarka, hvor vi manglet
fire av våre beste spillere og at motstanderen
kjempet om kretsmesterskapet, men der vi vant
4-2. Bjørnes var uttatt til Asker og Bærum
kretslag, men dessverre stilte ikke laget opp i
turneringen. Oppmann har vært undertegnede.
Om guttelagets sesong har vært god, så har
vel småguttelagets vært enda bedre. Selv om det
gjenstår en kamp, så har laget bare seire og en

uavgjort slik at med seier i den siste kampen
vil de toppe avdelingen sammen med Jar, som
har sitt A-lag i 1. divisjon. Det var synd da det
viste seg at småguttelaget ikke var påmeldt i
NM for småguttelag, for jeg er av den oppfatning at dette laget ville nådd høyt opp i
rundene. Oppmann for laget har vært Steinar
Raaen.
Lilleputtlaget har hatt en middels god sesong,
og de endte midt i serien med to seire og to tap.
Lagets oppmann har vært Tore Madsen, som har
gjort en bra jobb. Det bør vel nevnes at lilleputtene har vært veldig flinke til å trene, og jeg
tror Skiold er i ferd med å bygge opp en egen
stamme som bare driver ishockey.
Tidlig på sesongen var vi med i Holmens
smågutte-turnering, der vi etter å ha tapt kampen om finaleplassen på straffer, vant kampen
om tredjeplassen, på straffer.
Lilleputtlaget har også deltatt i turneringer, og
de tapte i Jars turnering med 3-1 for Eiksmarka.
Sportslig hilsen Oddvar Da n i e I sen
( Gutteoppmann)

Skisportens dag ble en ny skifest på Skiold-hutte, hvor barn i hundrevis med sine foreldre boltret seg i det her-.
ligste solskinn og i godt skiføre. Nok en gang hadde de som steller med Skisportens dag i vår klubb mer enn godt
var å henge fingrene i, men oppgaven ble løst på en meget tilfredsstillende måte - og takk skal de ha for det. I vår klubb har skisporten igjen våknet til live og gutta har «pyntet» seg i blå bukser og røde trøyer og er blitt
vel mottatt hos arrangørene, som synes det er hyggelig å se Skiold-innsleq i sporet og i hoppbakken, etter flere års
stillstand. Gutta har hentet seg en rekke fine premier, noe vi ikke kan gjengi denne gang, men det skal vi ta igjen senere.

SKIOLD-AVISA
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DR. SIGURD EGGEN:

Helsefarlig å slutte med fotballen i skolealderen
Denne artikkelen har vi «sakset» fra bladet
Fotball, hvor dr. Sigurd Eggen tilbakeviser påstander om at fotball er en primitiv sport og
helsefarlig for skolebarn og skoleungdom. La
dem være forskånet for dette, heter det.
Slik ser imidlertid dr. Sigurd Eggen på den
side av saken:
For en tid tilbake opplevde vi fotballfolk litt
av en salve fra legehold. - Dr. Gunnar Abusdal
hadde uttalt i Kristiansand S - og uttalelsene
ble slått opp to ganger i Dagbladet - at fotball
var en primitiv sport som ikke minst skolebarn
og skoleungdom måtte bli forskånet for. Og
her hadde vi i NFF i en årrekke arbeidet med
fotball i skolen, vi har ofret tid og penger og
møtt stor forståelse for arbeidet. Har vi så drevet samfunnsskadelig virksomhet?
Midt oppe i dette arbeidet med fotball for
de unge, har vi hele tiden som medisinsk sakkyndig og konsulent hatt med oss dr. Sigurd
Eggen. Han har fulgt vårt arbeid med medisinske
argusøyne - ikke en setning i et program, ikke
et kursopplegg for barn eller lærere eller andre
instruktører - er gått ut fra NFF uten at han
har kontrollert det. I tillegg har han offentliggjort undersøkelser som sterkt slår fast at de
skolebarna som driver med fotball, er i beste
fysiske form til glede for både dem selv og
samfunnet.
- Her er det noe som ikke stemmer, Sigurd
Eggen!
- Det skal være sikkert, og det er etter min
mening ytterst beklagelig at uttalelser av den
art kommer fra et hold som av det store publikum blir betraktet som sakkyndig og kompentent når det gjelder spørsmål som har med
helse å gjøre. For det første er det klart at fotball er slik en lystbetont aktivitet at tar vi den
bort fra vår fysiske fostring, så vil det være
helsemessig uforsvarlig. Og så vil jeg i tillegg si

dette til Gunnar Abusdals uttalelser om fotballen
som en primitiv idrett:
Det må være helt på det rene at dr. Abusdal
ikke har dekning for sin påstand om at fotballsporten er primitiv og lite helsebringende. Selvsagt kan en diskutere hva som er den mest
riktige definisjon av begrepene «primitiv» og
«helse». Jeg går ut fra at dr. A. har ment å si
at fotball er en enkel idrett som stiller beskjedne
krav ti I utøverne. I så fal I er det meget lett
å tilbakevise påstanden. Det er meget få idretter som setter større krav til utøverens samlede
kroppslige yteevne. En fotballspiller av kvalitet
må ha utholdenhet, styrke og fremfor alt teknikk
og bevegelighet. Dertil kreves av ham at han
kan innordne seg i gruppen. Det kreves også at
han utvikler robusthet.
Vi har undersøkt ca. 3500 skolebarn i alderen
fra 10- 14 år i Nord-Trøndelag, og våre undersøkelser har vist at fotballen representerer en
meget effektiv trening for hjerte og kretsløp
for øvrig.
- Men doktoren pekte på sammenhengen
mellom Schlatters sykdom og fotball?
-Dr. Abusdal er av den oppfatning at Schlatters sykdom er en følge av for mye fotball
i vekstalderen. Så vidt jeg vet, er det ikke ført
noe medisinsk bevis for at denne lidelse opptrer hyppigere hos fotballspillende gutter enn
hos andre.
I den litteratur jeg rår over, har jeg ikke noe
sted funnet angitt noen sådan sammenheng.
Vi skal huske at det her er tale om en forholdsvis sjelden forekommende lidelse som i
alminnelighet ikke etterlater seg forandringer
av generende art. Jeg skal ikke her ta opp flere
av dr. Abusdals uttalelser, idet jeg går ut fra
at det jeg alt har nevnt, vil være tilstrekkelig
til å overbevise de aller fleste om at det her
dreier seg om et meget uheldig og grunnløst
angrep på en idrett som i særklasse er vår mest
populære og som fortjener å være det.

Godt arbeide på ishockeybanen

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

14

SKIOLD-AVISA

Honnør til de som har drevet ishockeybanen
i vinter - de har gjort en kjempejobb, og vi
vet hva vi snakker om. Vi mener ikke å fornærme noen om vi antyder at Oddvar Danielsen
og Helge Bjørnes har brukt det meste av sin
fritid på banen i vinter - og ofret en god del
av nattesøvnen med. Men de og gutta deres
har da også løst vinterens oppgave - driften
av ishockeybanen og har utført et kjempearbeid.

Central Hotell, Drammen
Sentralbord 83 15 90.

J. W. Rudolph A.S

Samtlige rettigheter. - God parkering.
Stedet hvor i d r e t t s f o I k møtes.

Tekstiler og gummifottøy en gros

Spisesalen anbefales.

DRAMMEN

«Bo sentralt i centrum».

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

'Jf

Ski old-gutter!

PRINSESSE
~-~

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
Hovedkontor
Bragernes Torv
Telefon 83 67 80

Filial
Vårveien 25, Assiden
Telefon 82 13 50

R,ONSON
SALG OG SERVICE

EDMANS
Konnerudgt. l 0
83 52 54

og

Bankgården
83 80 38

•.••• ØMøtlUlll'll &&.
Hauges gate 4.

Tlf. 83 84 22.

Nordahls Pølsekiosk
Konnerudgaten
Anbefales alle Skiold-gutter

SPORT
KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.

og uteliv krever spesielt utstyr.
I vår sportsavdeling får De alt i sportsutstyr
til alle i familien.
Etabl. 1851.
Alt på ett sted.
HARALD LVCHE & CD. A.S

Sentralbord 83 79 70.

TROND REIER LARSEN,
ENGENE
DRAMMEN
Th. Helgerud.

Tlf. 83 15 64.

Bilgummi. - Rekvisita.
Servicestasjon.

A. HUSUM & CO.
Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.
Marienlystgt. 24.

Tlf. 83 22 43.

DRAMMEMsis
- den selvfølgelige
dessert.
Telefon 83 25 56.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

9,.-

- - ,I__;;_ -

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

Hei gutter
Vi møtes i Globusgården.
Spe'sialforretnihgen med spesialfrisyren.

Svein Bjørge Ellingsen
, . 'Globusgår~n

Programmer - Billetter
. ,Loddsedler
- og ikke å forglemme -

Klubbaviser

Yremtiden

leveres fra vårt
moderne trykkeri.

Det gode •port- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
ror
med klcer -

enhve

LTZ. NIELSEN & SØNN
Malermestere.
Alt i malerarbeider.
Tlf. kontoret 83 14 47.

Bygningsartikler, jernvarer,
kortevarer, kjøkkenutstyr,
sportsartikler.

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

Delikat:
Drammen

