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B. STOR GT. - DRAMMEN· SENTRALS. 83 2680

CARL G. KNUDSEN A.S
Engene 18.

Telefon 83 75 93.

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?
Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning.

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

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 & GULDLISTEFABRIK
Gulskogen

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

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

Alt i reproduksjoner.

Telefon 83 80 80.

c-aw,å~akt
Christensengården.

Telefon 83 64 88.

Gullsmed

Th. Thorkildsen
Schultz gt. 32 - Drammen.
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Red.komtte: Thorbjørn Gulbrandsen,
Tore Larsen, Finn Hansen, Rune
Retthaug Johansen.
Forretningsfører: Harry E. Andersen
Fremtidens Trykkeri

Nok en fotballsesong
er over Nok en fotballsesong er avsluttet, for vårt vedkommende er det vel ingen grunn til å juble over
den. Men allikevel er det en viss fremgang å
spore. Vi har spilt jevnt med de beste lagene i
4. divisjon, vi har levert gode kamper, som vi
burde ha vunnet - vi har et ungt mannskap å
arbeide videre med.
Mange er det vel kanskje som er skuffet etter
årets sesong, det ble stilt visse forventninger til
årets lag - men mon tro om ikke de forventningene ble stilt et år for tidlig - det vil imidlertid 1970-sesongen fortelle om.
Men vi har da ting på fotballfronten som gleder oss - lilleputtenes kretsmesterskap f. eks.
De spiller god fotball, de gutta, og her er det lovende emner. Godt gjort av såvel spillere som
ledere.
Juniorlaget har vel gjort hva det var ventet,
guttelaget har hatt en god sesong, og det samme
kan vel sies også om de .andre lagene, selv om
det ikke har blitt noen plasseringer helt i toppen.
MER SKUFFENDE

er det at A-lagets trener Ulf Hagen har forlatt
oss. I to år har han jobbet med laget, det har
gitt resultater. Fra sesongen 1970 har han valgt
å ville trene byens nye 2. divisjonslag, Drafn. Det er ikke noe å si på det, han har vendt tilbake
til moderklubben. Vi ønsker ham lykke til med
sitt nye lag.
I skrivende stund er det ikke ansatt noen ny
trener i Skiold, men det arbeides med saken.
Fotballtreningen har igjen tatt til, torsdag 23.
oktober ble gutta testet av dr. Ketilsson.
GODT UTFØRT ARBEID PÅ HYTTA

Det er foretatt en rekke vedlikeholdsarbeider
på Skiold-hytta i løpet av sommeren og høstmå-

nedene. Arbeider som måtte gjøres, og resultatet
har blitt meget bra. - En del av klubbens medlemmer har utført vedlikeholdsarbeidene i form
av dugnadsarbeid.
Skiold-hytta presenterer seg nå fra sin beste
side, og er klar for å ta imot gjestende vintersportsfolk.
VÅR GRATULASJON

til Strømsgodset Idrettsforening for finaleplass i
årets cupmesterskap, og fornyet kontrakt med
bronsemedalje i 1. divisjon. - Det er sterke
prestasjoner.
Vår gratulasjon går videre til Drafn med opprykning til 2. divisjon, og til Geithus og Vikersund med nyskrevet kontrakt til 4. divisjon. GRATULERER!
Det er tydelig at fotballen fortsatt er i vekst
i Buskerud.

Småplukk fra
iuniorstyret * Juniorstyret skal også i år drive ishockeybanen på Marienlyst som blant annet brukes til
bedriftenes hockey-pockey turnering. Koordinator skal være Helge Bjønes som er takknemlig
for alle tilbud om hjelp til driften.

*

I og med at vi går inn i jubileumsåret er
det vedtatt at Skiolds junioravdeling skal arrangere jubileumscuper i bandy for alle lag som er
innordnet junioravdelingen. Man er allerede i
ferd med å søke om fire kvelder i januar slik
at de åtte lag fra bandykretsen skal ha Marienlyst for seg selv. La oss håpe at det blir en fin
og velspilt bandyturnering.
Junioravdelingen har fått tildelt følgende
treningstider på skolene i vinter: Junior +
gutte: Strømsø skole kl. 17-18.30 hver mandag
og torsdag inntil 1 /1 1970. Smågutte: Danvik
skole hver tirsdag kl. 17-19. Lilleputt
skigruppa: Brandengen skole hver torsdag kl.
17-21. - Så har du lyst til å trimme litt i
vinter er det bare å møte opp der det passer
for deg.
En ny ordning er trådt i kraft nå: Junioravdelingen må legge opp et budsjett for sesongen
som skal godkjennes av hovedstyret. Dette er
gjort fordi man skal vite hvor mye man har lov
til å bruke til hver underavdeling. Budsjettforslaget har vært oppe i hovedstyret og blitt
godkjent.
Skigruppa trenger desperat noen frivillige
til å kjøre guttene til fjells enkelte søndager i
vinter.
Det var snakk om at skisportens dag skulle
kombineres med CC-mesterskapet på ski som vil
innbringe mer penger i kassa.
Det var alt for denne gangen, mer plukk
i neste Skiold-avis.
b i I.
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Glimt fra Skiold-cupen 1969

Skiold-cupen 1969 for guttelag ble igjen en
strålende suksess for oss som arrangører, men
fremdeles venter vi på vårt eget guttelag som
mestere. Riktignok ble vi nest best et år, men
sannelig kunne det være moro å toppe helt en
gang også. Det har Ørebro gjort, for annet år

på rad har de dratt avgårde til Sverige med
pokalen vår. Ja, de hadde så visst fortjent den.
Men som arrangører vant vi en stor seier og den hadde vi fortjent. Stoffet er forlengst r-kjent, men vi vil her gjerne friske litt på hukommelsen med noen glimt fra Skiold-cupen 1969.

Junioravdelingens Danmarks-tur
Fredag 25. juli reiste Skiaids juniorlag og to
guttelag til Kolding for å spille fotball, samtidig
som det skulle være en «avslapningstur».
Guttenes egen innsats med å holde ishockeybanen i orden sist vinter, hadde gjort turen økonomisk forsvarlig. En sum måtte også betales til
reisekassa fra den enkelte, mens Skiold dekket
resten av turens kostnad.
Turen begynte med strålende sol og mange av
foreldrene hadde møtt fram for å se guttene vel
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avgårde. Formaninger til lederne fra foreldre, ble
mottatt med: «Dette kommer til å gå bra». Vi
entret bilen, Turnhallen og foreldre forsvant ut
av «siktepunktet» - Danmarks-tur nr. 3 i Skiaids
regi var et faktum. Vi var på vei til Larvik og
Danmark, til bilens platespillers muntre toner.
Hovedleder på turen var Finn Hansen, reiseleder og kasserer Borgar Nygård, leder for juniorlaget Helge Bjørnes og for guttelaget Oddvar Danielsen og Tore Madsen.

Vel fremme i Larvik, siste billettsjekk på båten-,- og vi var ute på «bøljan blå» - eventyret
var begynt.
Det var blikk stille under overfarten, ingen sjøsyke - men et skp i internasjonalt farvann har
mange fristelser. Men selv om nattetidene ble
lange, forløp det hele bra. Allikevel noen trang
til søvn lot det til at ikke guttene hadde under
overfarten.
I Fredrikshavn ble det et kort opphold før vi
entret bussen med kurs for Kolding, med en god
sjåfør bak rattet. Hjørning, Ålborg, Viborg og
Vejle, mil etter mil, før vi var fremme i Kolding
og kunne kjøre opp foran KIF-hallen, som skulle
være vårt tilholdssted i dagene fremover. KIFhallen er en stor innendørshall med tregulv og
brukes til tennis, håndball og innendørs fotball.
Store arrangement blir holdt i denne hallen, som
tar 2.000 mennesker. Kolding IF har vært år
store arrangement, og tjener da 6.000- 7.000 kr.
på hvert stevne. De driver lite Bingo, men hadde
Skiold hatt den hallen i Drammen - ai, ai, ai.
Koldin er en meget pen by, med Kolding-hus
som byens midtpunkt. Kolding-hus er et slott fra
middelalderen, og er et av Danmarks klenodier.
Slottet har en barrikade mot Tyskland, og har
sin historie fra frigjørelsen av det sydlige Danmark. Byen er av samme størrelse som Drammen ,og er vår vennskapsby. Den er penere og
renere enn vår by, og som vanlig i Danmark er
alle husene bygget av murstein. Alle de små
idylliske husene i byen, de fleste eneboliger, har
vakre rosehager, i alle farger.
De to første dagene, lørdag og søndag, hadde
vi til vår disposisjon, da lederne i Kolding IF
var på ferie. Vi benyttet da tiden til blant annet
besøk på byens badesteder. På «Løverodde», med
en lang brygge - passende til å dytte flere til
vanns - om man ikke var oppmerksom på
«faren». Spør om det var gøy! Her sparket vi
fotball, spilte biljard, tok en titt på jentene og la oss ikke glemme han som fisket krabber
sammen med a'Berit.
Maten var et lite problem den første dagen.
Det noe sure danske brødet er ikke noe for

SKIOLD-HYTTA

norske gutter, og en frokost uten egg er ingen
frokost, mente de fleste. Men dette var ikke
problemer større enn at de ble løst.
Tirsdag var vi Kolding bys gjester til en
dansk-tysk leir, som lå i Grønningshoved, et
godt stykke vei fra Kolding. Her spilte vi vår
første fotballkamp mot et sammensatt lag av
danske og tyske gutter. Vi vant stort!
Og så skulle vi bade - og alle gutta selvføleglig i sammen med ei tysk snelle. Hun var
utrustet fra naturens side med alle de yndigheter som gjør at gutta ligger flate - og vi var
ikke borte i den henseende - til og med Borgar
så langt etter henne. Men han måtte gi tapt i
«kappløpet» om piken da han brakk toa.
Dagens takketale ble holdt på tysk/engelsk/
dansk, ispedd internasjonale fakter - og falt i
god jord. De danske og tyske lederne fikk Skiolds
merke, og vi igjen en gave.
Onsdag var vi igjen på farten. Nå skulle turen
gå til Vesterhavet. Vi reiste gjennom hele Danmark, til Esbjerg ,til en plass som heter «Hennestrand». Her ble vi møtt av en badestrand i
mils omkrets, med hvite sanddyner så langt en
kunne se. Bølger på to meter veltet mot land,
over oss - og gutta frydet seg storlig. Men
det var slett ikke ufarlig å bade her, ble det
oss fortalt. En sterk undervannsstrøm ble vi
advart mot - og vi ble bedt om å holde et
ekstra godt øye med gutta.
Vi dro så til Egeland, en miniatyrby som er
lagd av legoklosser. Stedet blir hvert år besøkt
av en million mennesker. Hele denne fine turen
ble betalt av ungdomsnemnda i Kolding.
Om kvelden da vi kom hjem, var det å dra
rett på banen for å spille mot Kolding IF. Alle
våre lag tapte sine kamper, men til unnskyldning
skal sies at gutta var trette etter reiser og bading - og ikke minst etter de mange opplevelser
vi hadde fått være med på hittil under turen.
Men torsdag var det igjen kamper, også da
ble det tap. Om kvelden dro vi så til Åbenrå,

Tuna Tekstil

ved Steglevannet på Konnerud.
TRIKOTASJEFABRIKK
Det ideelle stedet for turgåere sommer som
vinter. Hytta er åpen for servering alle søndager 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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Junioravdelingens yngste på tur til "Plankebyen"

Skiaids lilleputter og smågutter var 30. og 31.
august på en på alle måter vellykket Fredrikstadtur. Det hele var en gjenvisitt til Gresvig som
besøkte oss i sommer med samme lag som vi
reiste nedover med. Guttene ble innkvartert på
Østfolds flotteste hotell, City Hotell, i Fredrikstad. Etter en «god» natts søvn ble det trenet
i parken en time før lale kunne sette seg til et
overdådig frokostbord. Resten v formiddagen
- før Gresvigs lilleputt og smågutturnering ble
tilbrakt med sigthseeing i Gamlebyen.
Vel ankommet til banen ble vi stilt opp i en
innmarsj med fynd og klem, noe som øyensynlig skyldes av Gresvigs Skolemusikkorps var
til stede. På bilde ovenfor ser vi Skiaids lille-

putter med sin kaptein, Stig Roaas, i spissen
entrer banen til cupen som de med glans seiret i.
I finalen møtte de Trosvig IF og resultatet ble
2-1 ti I Skiold. En stor flott pokal ble overrakt
oss og alle guttene fikk sitt personlige diplom
til minne om turneringen.
Småguttene var ikke så heldige, de fikk stryk
allerede i første kamp av Gresvigs gode småguttspillere.
,
Alt i alt var det en tur som sikkert ingen av
dem som var med vil glemme med det første,
i og med at vi hadde med oss mer tinn til Skiaids
allerede godt fylte. pokalskap.

hvor vi var invitert av det danske forballforbundet til å overvære en juniorlandskamp. Det
var Norge som spilte mot Danmark, og da det
ble et uavgjort resultat etter at den norske målmannen hadde. reddet et straffespark i kampens
siste minutt, ble Skiold-gutta overbegeistret, og
bar den norske målmannen på gullstol ut av
banen etter kampen.
Dagen etter var vi igjen i Åbenrå for å spille
fotball, og det ble nok et tap. Men til vårt forsvar skal sies at guttelag 11 lenge ledet 2-0,
men maken til patriotiske dommere skal man
lete lenge etter. Det var danske lagledere enige
med oss i.
Fredagskvelden var det avskjedsfest i hallen,
og gutta var stivpyntet. Ordføreren i Kolding
var forhindret fra å være til stede, men formannen i ungdomsnemnda hilste fra byen og
Kolding IF. Han berømmet guttas oppførsel og
syntes Kolding IF nå skulle planlegge en tur til
Drammen, og at vi sportslig måtte få revansje

for tapene vi har «lidt» i Danmark. Finn Hansen
takket fra Skiold og håpet Kolding IF neste år
måtte finne veien til Drammen, til en gjenvisitt
og videre utbygging av det vennskap som under
dette oppholdet var stiftet. Han overrakte sammen med takken, en Skiold-vase til formannen
i ungdomsnemnda, Paul Nilsen. Og vasen fikk
Nilsen et firefoldig hurra fra Skiold-gutta.
Så var det for gutta å «gjøre byen» for siste
gang, ta det siste farvel med byen, før bussen
kjørte opp for hjemturen. Og i nattetimer
strømmet 35 småsovende Skiold-gutter ut av
KIF-hallen, til buss - og en ventende ferje i
Fredrikshavn. Alle lengtet hjem - men ingen
ville innrømme det - dessuten, det ventet en
toller i Larvik.
Alt gikk bra og en stor takk skal sjåføren
ha for glimrende kjøring. Borgar skal ha ros,
gutta også for sin fine oppførsel. Og da er det
bare å si takk fra
Finn Hansen
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Tekst og foto: b i I.
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Som
sportsmann
kjenner De velværet
ved

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

Gå til fagmannen - gå til

Konnerudgaten 3 - Drammen

Telefon 83 54 95
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På møte bos juniorstyret

Undertegnede, Skiold-avisas redaktør, var så
heldig å få overvære et styremøte i junioravdelingen - det var en fornøyelse. Samtlige lagledere og styremedlemmer i avdelingen var innkalt, og tilstede - det ble innhentet rapporter,
lagt opp for nye arrangement. I det hele virket
det meget velorganisert. Møtet ble som vanlig le-

det av junioravdelingens formann, Finn Hansen
- og han er rutinert «Mess».
Etter den alvorlige del av programmet var det
bevertning, og hyggelig prat over, for junioravdelingen, en god sommersesong.
Bildet viser lagledere og styremedlemmer i junioravdeling, en ganske anseelig flokk - men
så har de gutta mange jern i ilden også.

Jubileumskomiteens
sammensetning -

Sekretær: Gunnar Fossum
Kasserer: Bjørn Løkslid
Redaktør av jubileumsboken: Ivar Rosendal
Ansv. for jubileumsfesten: Harald Ketilsson.
« « fotballarr.: Egil Ulsbøl
« « bandyarr.: Thorbjørn Gulbrandsen
« « ishockeyarr.: Gunnar Fossum
Øvrige medlemmer:
Johs. Christensen, form. i representantskapet
Knut Berg Nilsen, form. i hovedstyret
Reidar Schilssler,
Komiteen hadde sitt konstituerende møte 10.
april 1969.
Det er oppnevnt ansvarlige innen komiteen for
de forskjellige arrangementer og disse vil samarbeide med lederne av avdelingene.
En jubileumsbok vil bli utgitt og den ansvarlige redaktør er på god vei med en bok alle
sikkert vil sette pris på å få.
Jubileumsfesten skal holdes i Børsens selskapslokaler den 6. juni 1970. Komiteen bestreber seg
på å få kuvertprisen så lav som overhodet mulig,
men med «moms»-tillegget og stigninger for
øvrig, må vi regne med at det for de fleste
kanskje vil bli noe hardt å betale i en innbetaling.
Derfor vil vi, om noen ønsker en slik ordning,
gi alle en mulighet til å betale inn i rater fra dags
dato til Ski- & Ballklubben Skiold, Jubileumskomiteen, Boks 78, Drammen, det beløp som
måtte passe.

Da vi i juni 1970 skal feire klubbens 60 års
jubileum har styret oppnevnt følgende komite
til å ta seg av det arrangementsmessige:
Formann: Tore Ruud

Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

~~~ll!]lIDl!!J[ij ~in,
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La det gå sport i det
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER
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Etter-sesong-meie om fotball

Det ble holdt fotballmøte her forleden - og
de som trodde det skulle bli noe rabaldermøte
ut av det, tok feil. Det var styret som hadde invitert spi I lere og representantskapets medlemmer til en ettersesongprat om fotball i Sportskafeen på Marienlyst.
A-lagets oppmann Tore Larsen innledet med
å fortelle fra sesongen som var gått - vel noe
optimistisk, tillot formann i representantskapet
Johs. Christensen, seg å bemerke. De øvrige på
«tiltalebenken» var trener Ulf Hagen og lagets
lege dr. Ketilsson. Sistnenvte kunne på grunn av
mange tester fortelle at laget hadde vist stor
fremgang, og han regnet med ytterligere fremgang neste år. Men det er også andre lag som
trener, og viser gode resultater, ble det sagt.
Som nevnt ble det ingen «alvorlig» debatt, men
mange spurte om ordet for å få et nærmere
kjennskap til 1969-sesongen - og eventuelt hva
som skulle gjøres neste sesong. Ulf Hagen redegjorde for sitt opplegg - og særlig interessant
var det å høre dr. Ketilssons utredning angående
trening og psykisk oppbygging av et lag.
Alt i alt et hyggelig møte i en god tone, og
pris ble det satt på smørbrød og kaffekoppen
i kameratslig samvær.

Griselotteriet
i gang
Vi har vårt populære griselotteri i gang 1g1en
- og etter hva man har grunn til å tro skulle
det bli et godt salg. - Et ønske er det fra de
som står for lotteriet - at alle bøkene de sender ut blir solgt. Det er kroner som kommer
godt med i en klubbkasse.

Drammen Travbane
Innehaver: Nils J. Berg
Byens raskeste servicestasjon
Rekvisita og bilgummi
Pølsekiosk
SKIOLD-1W~SA
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Til de eldre

•

Skiold

I

(

FÅ OPP ØYNENE for de utmerkede lilleputtene. Ingen annen avdeling innen Skiold kan vise
til meer utmerkede resultater enn disse. Det hele
er en uavbrudt seiersrekke gjennom hele sesongen. Først vinnere av Åssiden-cupen, så vinnere
av den store Gressvig-cupen, så Drammensseriemestere, så KRETSMESTERE. Hva skyldes
alt dette? God og riktig trening og en entusiastisk
trener, Ulf Svendsen, er oppskriften. Kanskje
nettopp Skiold her har stammen o spillerne som
om en 6-8 år kan løfte Skiolds A-lag opp fra
forglemmelsens divisjon. Harde ord, men sant.
La disse guttene få følge av sin trener oppover
i de forskjellige lag, noe som vil styrke lagånden
og alt det fotballtekniske helt til de som en
sammensveiset enhet kan kjempe for vårt A-lag.
Gi de rikelig med midler slik at de kan legge
opp sitt treningsprogram helt riktig. Dette som
det er slått til orde for her er ingen nyhet, la
meg bare minne om at kjernen på Strømsgodsets
lag i dag nettopp består av gutter som i 10-12
års alderen sparket sammen på løkka!
bi I

TORVHALLEN
STØRST I SKO
Telefon 83 19 56

FAVORIT-FILLIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34

Generalforsamlingen

H

s

i FRIMURERLOSJEN 22. november kl. 17.
Fra klokken 20 FESTLIG SAMVÆR for
medlemmer med bekjente.

s
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Drammen.
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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

Skiold-gutter !

PRINSESSE

%.d.t-~

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

RONSON
SALG OG SERVICE

EDMANS
Konnerudgt. 10
83 52 54

og

Bankgården
83 80 38

~ ØtuøtWtl&&.
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 LVCH E & CD. A.S

Sentralbord 83 79 70.

~
~

A. HUSUM &. CO.
Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.
Tlf. 83 22 43.

Marienlystgt. 24.

Th. Helgerud.

Tlf. 83 15 64.

Bilgummi. - Rekvisita.
Servicestasjon.

DRAMMENS

is

- den selvfølgelige
dessert.
Telefon 83 25 56.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

CIIIHAI.
MOJOH

a

.

. - -- - '~- ·- ~

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

Hei gutter
Vi møtes i Globusgården.
Spesialforretningen med spesialfrisyren.

Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
med k!ce-r - ror enhve.

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

Svein Bjørge Ellingsen
Globusgården

Programmer - Billetter
Loddsedler

Bygningsartikler, jernvarer,
kortevarer, kjøkkenutstyr,
sportsartikler.

- og ikke å forglemme -

NORLØFF

Klubbaviser

Yremtiden

-

Jl!RNVAREf"ORRBTNINO A·S

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

leveres fra vårt
moderne trykkeri.

~
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IIREDITKASSEK

7Jelikat

~
Drammen
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