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StoH til 
Skiold-Avisa 
pr. flaskepost? 
Nei, det er det såvisst 

ikke! Stoffet til klubbavisa 
uteblir, og det er ikke fordi 
det sendes med flaskepost, 
heller ikke fordi det sendes 
på annen måte - men rett 
og slett fordi det er så få 
i Skiold som lider av skrive 
kløe. 

Motivet, den lille gutten i 
sin lek, skal likesom fortelle 
at det er sommer, og med 
sommeren følger ferien - 
og Skiold-avisa vil på den 
ne måten ønske alle med 
lemmer EN RIKTIG GOD 
FERIE! 



Alt i SPORT 
for sommer og vinter 

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

Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning. 

a 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 Sveise$everksted 
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 

Velkommen til The Royal Cup 

og ny sesong 12. april. 

Telefon 83 80 80. 

Drammen - Telefon 83 31 80. 
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Fremtidens Trykkeri 

Ikke så bra for 
A-laget, nei 

- og dårlige treningsforhold 

på Marienlyst 

Når dette skrives ligger ikke vårt A-lag i fot- 
-., ball så gunstig til på 4. divisjonstabellen, hvilke 

årsaker det enn kan ha. Noen tap med leie sifre 
kan også noteres, som kanskje skyldes uhell, for 
udyktighet kan vel ikke være den rette beteg 
ne.sen, 

f-./\an kan granske og lete med den største grun 
dighet, selv da kan man vel ikke finne noen grunn 
til den dårlige tabellplasseringen. Ingen skal 
komme å si at ikke gutta har trenet nok - og 
heller ingen skal si at ikke Ulf Hagen har gjort 
sin jobb som trener. Lagmoralen er god, kondi 
sjon later det til å være i laget - allikevel, det 
er noe som mangler. Men dette kan selvfølgelig 
rette seg så absolutt etter ferien - og det tror 
vi at det også gjør. 

Nå hadde vel kanskje enkelte i sin optimisme 
syslet med tanker om opprykk en divisjon - 
det kan strykes vekk? Og man kan vel heller ikke 
vente at et såvidt ungt lag som vårt skal kunne 
«stå» et beinhardt fjerdedivisjons-program, selv 
om det er talenter på laget. Det er garvede karer 

~ de møter på banen, men la gutta få et år til på 
seg, så kan man tenke opprykningstanker. Det 
man i første rekke må gjøre i dag er å befeste 
kontrakten med 4. divisjon - et fall ned ville 
være bedrøvelig, og en lang vei å finne tilbake. 

Ellers er det morsomt å se det fine utstyret 
gutta har fått - på det feltet ligger ikke Skiold 
tilbake for noen. 

Men Marienlyst byr ikke fotballspillerne den 
beste mulighet i treningsarbeidet. Stappende fullt 

er det der nesten hver eneste dag, og med et 
treningsfelt s8111 ble sterkt beskåret av frilufts 
badet, kan man selv tenke seg hvilke kaotiske 
forhold som hersker på Marienlyst. 

Skiold har da også tatt dette til følge i og med 
ut de har leid Skoger-banen en dag i uka. Men 
slikt koster penger, ikke minst for en klubb av 
vår størrelsesorden, med et anstrengt budsjett 
fra tidligere. Lilleputtene våre har flyttet sin tre 
ning til Teglverkstomta på Rundtom, hvor de har 
ganske bra treningsforhold, men noe bad etter 
treningen er de gutta avskåret fra, og det er 
mindre bra, selv om de fleste hopper i «balja» da 
de kommer hjem. Men det er en nødutvei, vi må 
engasjere de unge som kommer til oss, og våre 
ledere har funnet dette som den beste løsning, 
og vi tror dem. 

Vi har en kjempestor junioravdeling, og ledere 
utdannes titt og ofte. Og vi er så heldige at vi 
får benytte dem, ikke bare for en sesong, men 
sesong etter sesong - og slik får man håpe det 
vil fortsette i fremtiden også. 

UNNSKYLD UVITENHET 
A•LAGS-GUTTER 

Det må nødvendigvis bli et «langtidsprogram» 
å skrive en klubbavis, og så hender det at man 
skriver noe som man helst ikke skulle gjort. 
Vi tenker på A-laget, og det at de har tapt 
såpass mye, og med så slemme sifre. Men det 
greie ved en slik klubbavis er at en kan «eta» 
i seg alt sammen igjen, og så blir det stoff 
av det også. 

Etter at det første ble skrevet har A-laget 
vunnet 3-0 over Kongsberg og 4-0 over Asker, 
og ikke minst 3-0 over Svelvik, det lar seg 
høre. Særlig det siste er sterkt - så sterkt 
at vi ber A-lags-gutta om unnskyldning og trek 
ker tilbake alt vi har skrevet - nesten. red. 

Drammens Glasmagasin 

Tuna Tekstil 
TRIKOTASJEFABRIKK 

Stjerneveien 15 
Telefon 82 13 80 

Alt i sportstrikotasje, fotballtrøyer, turn 
drakter, bryted~akt~r, langrennsdresser og 

treningsdresser i crepe og bomull. 
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Eivind Nielsen til minne 
I siste nummer av Skiold-avisa ble det skrevet 

om to gode, gamle Skiold-gutter som hadde 
falt bort. Også denne gangen kan vi dessverre 
meddele at et av Skiolds eldste medlemmer, 
Eivind Nielsen, er falt bort. I de siste 35 år 
har Eivind Nielsen vært bosatt i Oslo. Han 
ble vel 73 år gammel. 

Undertegnede, som var en god venn av Ei 
vind, og som har spilt sammen med ham i flere 
år på Skiolds førstelag, vil skrive noen minne 
ord om denne gamle og alltid interesserte Skiold 
gutt. 

Eivind Nielsen var en av guttene som i 1914 
meldte seg inn i Bragerøens Ballklubb, som fra 
våren 1915 ble Ski- og Ballklubben Skiold. Ikke 
minst takket være Eivinds kjempeinnsats på 
banen ble Skiold kretsmestere i klasse B dette 
året, ved å slå Mjøndalen 2-0 på egen bane, 
og 14 dager senere var han med da Skiold spilte 
seg opp i A-klassen ved å slå Drammens Idretts 
forening 7-0. 

Eivind var Skiolds første senterløper, og kap 
tein dette året. Fra 1915 til 1927 var Eivind 
Nielsen et av Skiolds mest markante medlem. 
Han spilte indre venstre, ytre venstre, venstre 
half og senterhalf. Han spilte på krets- og bylag. 
Hans innsats på banen disse årene var både 
respektert og beundret av med- og motspillere. 
Men selv om Eivind var aktiv spiller tok han 
på seg tillitsverv i klubben, som styremedlem, 
oppmann og kasserer. Han var da også blant 
de første som fikk Skiolds fortjenstmerke og 
gullmedalje. 

Eivind Nielsen flyttet fra Drammen i 1927. De 
siste årene han bodde i Drammen drev han en 
liten strømpefabrikk, som han selv mente var 
for liten. Han flyttet til Voss, så til Bergen, og 
derfra til Oslo, hvor han i mange år drev sin 
egen fabrikk, «Eno». 

Siste gang en del gamle Skiold-gutter var sam 
let, var etter Charles Stahls 70 års dag. Der var 
også Eivind Nielsen med. Da han hørte at Skiold 
avisa igjen kom ut så gledet han seg over det, 
og jeg vil sitere hva en av klubbavisas meder 
beidere skrev: «Eivind Nielsen var en av dem 
som var med i Skiolds storhetstid på fotball 
banen. At Skiold stadig er i hans tanker kan vi 
forstå, og da han hørte at det igjen var liv i 
Skiold-avisa, overrakte han en pengegave til 
aviskomiteen, og som komiteen på denne måte 
vil takke hjertelig for. Eivind Nielsen håpet 

A INGENIØR GRÅN 
Drammen. 

avisa i fremtiden kunne bringe hyggelige ting 
som kan varme en gammel Skiold-gutt.» r- 

i en telefonsamtale jeg hadde med Eivind 
bekreftet han at Skiold-avisa hadde oppfylt 
dette ønske, da han sa at avisa som kom til 
jul var en av hans beste julepresanger. 
Tirsdag 13. mai ble Eivind begravet i Oslo. 

Fem gamle Skiold-gutter var tilstede fra klub 
ben med banner og en vakker krans som ble 
lagt på båren. 

Eivind ble takket for den store innsatsen han 
i sine yngre dager hadde gjort på fotballbanen 
og i administrasjonen for Ski- og Ballklubben 
Skiold. 

Vi lyser fred over hans minne. 

Bj. Halvorsen 

fI 

De som var tilstede ved Eivind Nielsens be 
gravelse var: Johs. Christensen, Otto Berglie, 
Ernst Larssen, Bjarne Halvorsen og Erling 
Strand. ,,-. 

Bjarne Halvorsen la ned krans på Eivind 
Nielsens båre og takket ham for mange års 
vennskap og for hans store innsats for Ski- og 
Ballklubben Skiold. 

OLD-BOYS LAG I 1970? 
Neste år er det jubileumsår og det skulle lig 

ge bra til rette med Old Boys-lag. Det jevne mann 
skapet som for få år siden var A-lag har nå blitt 
«gamle» gutter. Erik Carlsen, Thor Pedersen, Erik 
Kristiansen, Leif og Lars Lund, Reidar Schi.isler, 
Tore Jansen, Kjell Westby, Gunnar Fossum og 
mange, mange flere er nå spilleklare for Old Boys. 
Vi henstiller til en av disse nevnte å ta kontakt 
med undertegnede så skal det sørges for at ved 
kommende får en oppmannstittel og et utvalg 
med seg. Dette må skje i høst. Gjerne en opp 
følging med hyggelig sammenkomst. 

T. Larsen. 

SKIOLD-HYTTA 
ved Steglevannet på Konnerud. 

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

Vi serverer mineralvann, kaffe og buljong. 
De kan også få kjøpt kjeks og sjokolade. 

Har De først en gang besøkt Skioldhytta vil 
De sikkert komme tilbake til denne perlen 
ved Steglevannet. 
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Oppbruddets dag er kommet for lilleputtene, etter en vellykket leir. Ryggsekken er hivd på ryg~ 
gen, og de som drar hjemover er fra venstre: Espen Nilsen, Jørn Finnebråthen, Morten Moserud, 

Stig Roaas og Pål Reinertsen. 

Lilleputter i feir på Skiofd-hytta 
De eldste av våre lilleputter har i pinsen vært 

samlet til en kombinert trenings- og hyggetur på 
Skloldhytta. Værgudene viste seg fra sin aller 
beste side under leiren og dette satte selvsagt en 
ekstra spiss på hele oppholdet. 

Leiren startet 23. juni med kamp mot Solberg 
for to lag, og begge disse oppgjørene endte med 
seier slik at humøret var på topp allerede fra 
første stund. Programmet bød ellers på skogs 
turer, trening og konkurranser. Hver ettermid 
dag var avsatt til konkurranser i terrengløp, re 
busløp, terrengløp med variasjoner, stafetter og 
fotball-cup. De beste i konkurransene ble pre 
miert. 

Vi hadde i år også gleden av å kunne få besøk 
av Borgar Nygård, Knut Berg Nilsen, Tore Lar- 

sen, Finn Hansen og juniorlagets trener Arild 
Herdnes. At disse besøkene var populære er vel 
unødvendig å ti I føye. 

Det vi håpet å oppnå ved en slik leir, er å 
styrke kameratskapet og lagånden blant våre 
gutter. De lærer hverandre bedre å kjenne ved 
et slikt opphold, for uten en skikkelig lagånd hel 
ler ingen resultater på banen. 

Til slutt vil jeg nevne at guttene oppførte seg 
meget bra og hver og en gikk inn for å lage en 
vellykket leir, at Stig Roaas ble best i konkurran 
sene foran Tom Hennum og Espen Nilssen, at 
ledere av leiren var Trond Pettersen, Per Ege 
landsdal, Kjell Kristiansen og Ulf Svendsen. 

U I f Svendsen. 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Kan det være nødvendig? 
Vi ser stadig et par mann på lagene i de yngre 

klasser som bruker blå bukser til røde drakter. 
Våre farger er hvite bukser, røde trøyer. Respek 
ter disse fargene og spill så god fotball at dere 
blir bemerket og «stikker» dere fram på frem- 
ragende spill i stedet. t I. 

SKIOLD-AVISA 5 



Småguttelaget har ligget i treningsleir i Berger, under enestående forhold på alle måter. Gutta er i første rekke fra 
venstre: Per Kristiansen, Erik Ka/mo, Tom Myhre og Erik Dag Knudsen. Bak: Per Egelandsdal (leder), Kjell Han 
sen, Roger Solli, Stein Eikeland, Frank Hansen, Tan Pedersen og Ame Knudsen (leder). Per Ame Biernes, som 

også var leder, og Terje Kristiansen var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Småguttelaget i fotball-leir på Berger 
Skiolds småguttelag, eller ihvertfall 10 av dem, 

har tilbrakt noen herlige juni-dager på Berger. 
Guttene var innkvartert på Berger Idrettslags ba 
ne, hvor de hadde sitt kvarter i idrettslagets 
klubbhus. Og gjett om gutta hadde det fint? De 
som var i treningsleiren var: Stein Bjarne Eike 
land, Jan Pedersen, Tom Myhre, Roger Solli, Per 
Kristiansen, Kjell Hansen, Frank Hansen, Erik 
Dag Knudsen, Erik Ingar Kalmo og Terje Kristian 
sen. Med seg som ledere hadde gutta Arne Knud 
sen, Per Arne Bjørnes og Per Egelandsdal. 

Skiold-avisa besøkte gutta på Berger, og der 
var humøret på topp. Men så hadde de også vært 
delaktig i - kanskje - sommerens flotteste 
badevær - og den sjansen lot de ikke gå fra 
seg. Bading var en daglig post på programmet 
og sola hadde da også satt sin brungyldne farge 
på guttekroppene. Ellers var det skogturer, sta 
fettkonkurranser, trening med gymnastikk og 
fotball selvfølgelig, med kamper og trening, er 
hva vi kunne trekke ut av et rikholdig program. 
Om ikke gutta måtte stå opp med sola, så 

var de ihvertfall oppe klokken 8 om morgen, inn 
tok en frokost kl. 8.30, og en time senere var de 
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i gang med treningen. Fra kl. 19 om kvelden var 
det fri aktivitet som sto på programmet, og kl. 
22.30 var det køyetid og ro i leiren. 

Vi vekslet noen ord med lederne, som bare 
kunne gi gutta ros for fin oppførsel - ingen 
vanskeligheter med slike gutter, ble det fortalt 
oss. Glemte vi noe? Javisst, fiskekonkurranser 
fra Bergerbrygga. Så det blir vel snøtt med fisk 
i fjorden i sommer. 

TORVHALLEN 
STØRST I SKO 
Telefon 83 19 56 

FAVORIT-FILLIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34 



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 lagmannen - gå til 

11) $1~1~1~:~'i &~l;B 
Konnerudgaten 3 - Drammen Telefon 83 54 95 
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Vi er i en blomstringstid i Skiold om dagen, sier junior 
formann Finn Hansen ~ men hjelp oss med Binqo'n, 

det trenger vi. 

Alt går bra - men dette er 
et NØDROP t sier ,,.Mess" 

Vi er i en blomstringsperiode - skriv bare 
godt om Skiold! En telefonsamtale, hvem som 
skjuler seg bak disse ordene skulle ikke være 
vanskelig å finne fram til - «Mess», selv 
følgelig, den rødeste av de røde i Skiold. 

Men vi trenger hjelp, sier Finn Hansen - 
til Bingo'n. Vi kommer ikke til å ta noen Bingo 
ferie i år, og holder på hele sommeren hver 
tirsdag og fredag. Det kan da ikke være mulig 
at noen få skal arbeide for så vidt mye, uten 
å få hjelp fra andre av klubbens medlemmer. 
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La det gå sport i det 
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

NYE MEDLEMMER 
Det er en imponerende liste av nye medlemmer 

vi kan presentere denne gangen - men ikke 
noe er mer gledelig enn det. Vi ønsker alle de 
nye velkommen i vår klubb - og de nye med 
lemmene er: 
Børre Ivar Lie, Spinnerigt. 12, f. 27.1-50. 
Morten Olsen, Frydenhaugveien 23, f. 9.5-59. 
Ove Syvertsen, Verven 19, f. 12.6-60. 
Erik Nordberg, Langesgt. 6, f. 19.8-57. 
Carl Erik Olsen, Sandtangen, f. 11.12-58. 
Fr. J. Guneriussen, Ankersbakken 17, f. 11.3-57. 
Hans Fr. Schwanborg, G. Kongevei 56, f. 20.7-59. 
Geir Inge Jonsen, Pettersløkka 27 D, f. 22.8-59. 
Geir Bø, Nøstrøveien 10, f. 17.12-59. 
Nils Egil Bakkerud, Tangen gård, f. 16.8-59. 
Leif Nordblom, Tangen gård, f. 7.4-58. 
Arild Myhre, Tørkop, f. 4.7-58. 
Cato Hannevig, Petters løkka 27, f. 12.4-58. 
Svein E. Austheim, Gamle Kongevei 56, f. 1.5-58. 
Morten Gjerrud, Tørkop, f. 5.1-58. 
Sverre Nøsterud, Støa gård, f. 7.4-58. 
Per Knutsen, Brandenggt. 2, f. 6.12-58. 
Rune Frantzen, Konnerudgt. 34, f. 27.6-57. 
Jørn H. Ask, Iver Holtersgt. 34, f. 6.4-60. 
Hans Kristensen, Holmestrandsvn. 38, f. 19.2-60. 
Knut Tore Berg Nilsen, Scheitliesgt. 7, f. 21.2-44. 
Bjørn Adamsen, 2. Strøm Terrasse 8, f. 27.2-47. 
Bjørn Tore Ruud, Langeløkka 17, f. 21.5-60. 
Morten Larsen, Blichsgt. 1, f. 5.3-56. 
Jon Brurberg, Schultzgt. 30, f. 23.5-57. 
Tron Sagbakken, Solbergsgt. 6, f. 18.12-58. 
Runar Johansen, Oscar Kiærsgt. 27, f. 24.10-58. 
Jan Støa, Solbergsgt. 2, f. 30.8-58. 
Leif Hannevig, Pettersløkka 39, f. 8.3-58. 
Vidar Solli, Pettersløkka 38, f. 7.1-60. 
Trond Kihle, Gamle Kongevei 143, f. 8.5-58. 
Terje Brurberg, Pettersløkka 4, f. 8.3-60. 
,~er lva,r'B~then, Pettersløkka 27, f. 23.12-59. 
Odd Kristensen; Mallinggt. .4,f. 5.3-58. 
Geir Egge, Solbergsgt. 12 B, f. 20.4-60. 
Martin Jørgensen, Rådhusgt. 29, f. 17.9-65. 

Møt fram klokken 18 - og du kan legge 
til at dette er et nødrop, sier «Mess». 

Ellers går alt bra, kan du skrive, alle turer 
er sikret både økonomisk og organisasjons 
messig, slutter Flnn Hansen. 



Liileputtene vant Åssiden-cupen 

Skiolds lilleputter spiller god fotball, så god 
at de også vant Åssidens lilleputt-cup i fotball. 
Den saken er kjent, men ikke glemt, og her er 
gutta på Skiolds seirende lag: Ronny Andersen, 
Tore Åserud, Ulf Lunde, Stig Roås, Pål Reinert 
sen, Eigil Ulsbøl, Jarle Tomter, Morten Moserud, 
Per Evensen, Tore Kristiansen, Gunnar Sollie, 
Tom Hennum, Trond Egge og Espen Nilsen. 

Slik «så» Fremtiden finalen: 
Skiold-Strømsgodset 2-1 

Skiold var vel favoritter i denne kampen og de 

viste også pent spill i første omgang, men Skiolds 
første mål gjorde en av SIF's backer da han 
sendte et tilbakespill forbi keeper, og 1-0 til 
Skiold etter fem minutters spill. To minutter se 
nere legger Eigil Ulsbøl på til 2-0 for Skiold, 
som ble pauseresultatet. 

I annen omgang jevnet det seg ut, og begge lag 
hadde sjanser, men de ble dårlig utnyttet helt til 
siste minutt da SIF's Per Erik Kristiansen redu 
serte til 2-1, men alt i alt en fortjent seier til 
Skiold. 

Ikke bare junioravdelingen - også A-laget! 
Det er lenge siden vi lå i så fin posisjon i 4. 

divisjon etter halvspilt serie. Vårt unge lag har 
vist enestående treningsiver, med fire trenings 
dager i lange perioder på våren. At vi skulle få 
en så kraftig bakmell i de første kampene var 
kjedelig, men vi har lært av disse feil. Disse 
down-kampene skulle vi helst hatt i trenings 
kampene før seriestart. 

Det hele har jo rettet seg. Med tre strake 
seire og 10-0 i avslutningen dro vi oss bra opp 
på tabellen. Vi møter Kjelsås i første match etter 
ferien. Med seier her, ja, da kan vel de fleste 
regne ut hvor vi ligger. Da er vi med helt i toppen. 

Fotball-ledelsen håper da at medlemmene støt 
ter bedre opp om første-laget vårt. Vi har bare 
noen få som følger opp. Av dem er dr. Ketilsson. 

Hva denne mann legger ned av tid på våre gut 
ter er enestående, men det er slik det burde 
være for mange flere. Styremedlemmene er ikke 
av de flinkeste. Det ser ut som junioravdelingen 
er meget viktigere for klubben enn første-laget. 
Men vi må nå skape et A-lag som kan ta imot 
talentene fra juniorlagef. Hv1s-ikke-Fijelper det 
lite å flaske opp nye spillere. Nei, vi må ikke 
sove lenger. Våre naboklubber betaler sine spil 
lere for hver kamp og satser på første-laqene. 
Vi må derfor se til begge sider, både A-laget og 
junioravdelingen. Midler har vi, og tiden er inne 
med det unge mannskap vi har. 

Derfor igjen til medlemmene: Møt opp på 
kampene - vis interesse for klubben. t I. 
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Det ligger godt an i junioravdelingen 
Den store tilgangen på unge spillere krever f Lere Ledere og hjelpere 
Junioravdelingen vokser seg større og større 

for hver dag og behovet for ledere og instruktø 
rer øker stadig. Vi stiller i dag ett jr.lag, to gutte 
lag, to småguttelag og to lilleputtlag i serien pluss 
tre lilleputtlag utenom. - De fleste av disse la 
gene hevder seg helt i toppen av tabellene, og 
man må vel si seg fornøyd foreløpig. 
Juniorlaget inntar etter halvspilt serie en an 

nenplass på tabellen. Laget har etter all sann 
synlighet klart å kvalifisere seg til NM. I Borg 
turneringen ble laget slått ut i første kampen, 
men motstanderen var Vålerengen ( siste to års 
jr.-mester) så det er ingen grunn til å fortvile 
for det. Treningsfremmøtet må sies å være bra. 
«Stallen» består av 16 mann, og på treningskvel 
dene møter ca. 12-13. Til å ta seg av treningen 
er Arild Hordnes ansatt, og han gjør en utmer 
ket jobb. Undertegnede er oppmann. 

Gutte I leder sin avdeling med bare seirer og 
uten å ha sluppet inn mål. Også her må man si 
at treningsiveren er i orden. Av 15 spillere ligger 
gjennomsnittet på ca. 12-13. Etter sommer 
ferien skal jo som kjent Skiold-cupen avvikles 
og med dette laget kan man kanskje komme helt 
til topps. Lagets oppmann heter Oddvar «Bassen» 
Danielsen som også trener laget. 

Gutte 11 kan derimot ikke slå i bordet med 
noen tetplassering. Dette kommer av at laget er 
plassert i en pulje hvor de aller fleste lag er 
første-lag, men allikevel har det blitt poeng. Som 
lagets oppmann fungerer nå Tore Madsen, da 
Steinar Raaen er utkalt til militærtjeneste. 

Småguttelag I ligger på 3. plass etter halvspilt 
serie. Laget som omtrent bare består av nye spil 
lere, kan enkelte ganger bli litt lett, men av og 
til kan det glimte til. At det er mange lovende 
emner å ta vare på er helt sikkert. Lagets dyk 
tige oppmann er Arne Knudsen. 

Smågutter 11 hevder seg ikke på øvre delen av 
tabellen av samme grunn som gutter li. Her kan 
man tydelig se at mangelen på instruktør er til 
stede. 

Er det noen som har tatt seg en tur på Marien 
lyst og sett lilleputtene trene? Pa enkelte kvelder 
kan det være opptil 50 stykker der, og man kan 
nesten ikke se gresset for bare røde trenings 
overdeler. 

Da det som kjent ikke er tillatt å stille mer 
enn to lag i serien, skulle man tro at det skulle 
være problemer med å arrangere kamper til alle 
disse lilleputtene. Men lilleputtlederene har kon 
takter nær sagt hele landet rundt. 

Lilleputt I leder sin avdeling suverent og bare 
et under skal til om laget ikke skal bli avdelings 
mester. I en cup som Åssiden arrangerte gikk 
laget helt til topps og tok med seg en stor pokal 
hjem. 

Lilleputt li ligger også svært bra an på tabel 
len og har store muligheter til å gå til topps i 
sin avdeling. 

Lilleputtlagenes ledere bør også nevnes. Det 
er: Ulf Svendsen, Per Egerlandsdahl, Kjell Kris 
tiansen og Tron Pettersen. 

Av andre ting som bør dras fram av junior 
avdelingens virke er alle turene og trenings 
leirene som skal avvikles i løpet av sommeren. 

Med Ulf Svendsen i spissen er alt første del av 
lilleputtenes treningssamling avviklet. Den ble av 
viklet som vanlig på Skiold-hytta i pinsen med 
15 deltagere. Den neste leiren vil også finne sted 
på hytta med like mange deltagere. 

I skrivende stund holdes det treningsleir for 
småguttespillere på Berger med 13 deltagere. De 
overnatter på Bergers klubbhus og disponerer 
da også banen. Forholdene er helt ideelle der ute, 
med gode muligheter for bading og med skogen 
rett om hjørnet. 

Guttelagenes og jr-lagets Danmarkstur skulle 
ha alle muligheter til å bli vellykket. Turen går 
med buss via ferjen fra Larvik og videre med 
bussen fra Fredrikshavn til Kolding. Avreise skjer 
25. juli og returen 3. august. Hvis været holder 
vil det bli en opplevelse som guttene aldri vil 
glemme. Ledere for Danmarksturen er: Finn 
Hansen, Borgar Nygård, Oddvar Danielsen, Tore 
Madsen og undertegnede. 

Så til slutt vil jeg bare henstille, det være seg 
foreldre, forhenværende spillere eller andre in 
teresserte, ta i et tak enten på treninga, et lag 
eller annet på det administrative plan. 

H e I g e B j ø r n e s. 
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[ M~bll] -stasjonen - Drammen Travbane 
Innehaver: Nils J. Berg 

Byens raskeste servicestasjon 
Rekvisita og bilgummi 

Pølsekiosk 

Øyvind Nystøl til bandylandssamling for junior 

Skiolds juniorspiller, Øyvind Nystøl, er av 
Norges Bandyforbund uttatt til å delta i en tre 
ningssamling for juniorlandslagsspillere. Sam 
lingen blir på Skiold-hytta, og som kjent skal 
Norge delta i VM i bandy i Sovjet kommende 
sesong - også for juniorlandslag. Det kunne 
vært hyggelig om Øyvind hadde klart å kva 
lifisere seg for den turen, den henger høyt. 
Og kanskje den nærmeste fremtid vil avsløre 
at vi har flere kandidater innen vår midte. 
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A. HUSUM & CO. 
Kjøtt og delikatesse. 
Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. 

I VAUXHALL 
BEDFORD 

DAL 
CHEVROLET 

0,------· L.;;.. 
Autorisert forhandler. 

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

Hei gutter 
Vi møtes i Globusgården. 

Spesialforretningen med spesialfrisyren. 

Svein Bjørge Ellingsen 
Globusgården 

Programmer - Billetter 
Loddsedler 

- og ikke å forglemme - 

Klubbaviser Yremtiden 
leveres fra vårt 
moderne trykkeri. 

1Jelikat 

Th. Helgerud. Tlf. 83 15 64. 

Bilgummi. - Rekvisita. 
Servicestasjon. 

'DRAMMENS is 
- den selvfølgelige 

dessert. 

Telefon 83 25 56. 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

LTZ. NIELSEN & SØNN 
Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer, kjøkkenutstyr, 
sportsartikler. 

NOBLØFF 
.Jl!RNVAREFORRl!TNINO A·S 

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

~ 
l!REDITKASSEll æ 
~ 

Drammen 
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Central Hotell# Drammen 
Sentralbord 83 15 90. 

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

Spisesalen anbefales. 

«Bo sentralt i centrum». 

\Jf 
PRINSESSE 
Yaæ-~ 
~ 

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

RONSON 
SALG OG SERVICE 

EDMANS 
Konnerudgt. 10 

835254 
og Bankgården 

83 80 38 

KAFE GLOBUS 
Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

J. W. Rudolph A.S 
Tekstiler og gummifottøy en gros 

DRAMMEN 

LIER SPAREBANK 
Drammen. 

Filialer: 
Lierbyen, Lierskogen og Sylling. 

Ski old-gutter I 
Til god sport kreves godt utstyr. 

Kjøp sportsutstyret i 

STØA 'S sportsforretning 
Konnerudgaten. 

1- ~ ...•......... m •:· ··.·!":•:-."'-:::•:··::. ••••· ' 
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Alt i klær for hele familien 
Kjøp alt på ett sted 

:KHcct ØJeøCUJUYl&&. 
Hauges gate 4. Tlf. 83 84 22. 

Nordahls Pølsekiosk 
Konnerudgaten 

Anbefales alle Skiold-gutter 

SPORT 
og uteliv krever spesielt utstyr. 

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

Etabl. 1851. Alt på ett sted. 

HARALD LVCH E & CD. A.S 

Sentralbord 83 79 70. - 


