
I 

avisa 
BOKS 78, DRAMMEN 
~ 
._ . 2 og 3. Aug.jakt. 

i 970 

HURRA, VI ER OPPE 
Så har det skjedd, det man bare turde håpe på - opprykk til tredje divisjon i fot 

ball i jubileumssesongen. Fotballutvalget med Tore Larsen i spissen har lagt ned et 
stort arbeid foran denne sesongen, sammen med sine fotballgutter kunne de søn 
dag sette kronen på verket - ett trinn opp. 

Og det skjedde såvisst på «sømmelig» vis. 4-1 seier over Røros lar seg så abso 
lutt høre. Men enda mer gledelig var det at gutta viste et spill som man godt kan 
varte opp med i den divsjon de fra sommeren blir engasjert i. 

Vi skylder å gjøre opmerksom på hvem som sitter i vårt fotballutvalg, og gjør 
det her: Tore Larsen, oppmann, Egil Ulsbøl og Harald Ketilsson, UK-medlemmer 
og sekretær har Bjørn Løksli vært i årets sesong. 

Bildet viser glade fotballgutter på Brumunddal stadion. 
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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 

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 82 65. 

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 

Skiold-hytta 
ER STEDET ÅRET RUNDT 

Telefon 83 80 80. 

Drammen - Telefon 83 31 80. 

I ,,.-. 

2 SKIOLD-AVISA 



• 
Redaktør: Ivar Rosendal. 

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

A V I S A Forretningsfører: Harry E. Andersen 

Fremtidens Trykkeri 

- Og slik feiret v1 

60-års fødselsdag 

En sommersesong - 
Når man skal skrive en såkalt lederartikkel, da 

er det alltid så hyggelig hvis man kan skrive 
om noe godt - og det kan man ihvertfall i dette 
nummer. Og med de tankene i hu så er det 
fotballen i Skiold vi er så forbannet fornøyd 
med om dagen. Førstelaget er fra 1971 klar 
for tredje divisjon - det er noe vi håpet, men 
faktisk ikke turde tro på i vårmånedene. Når 
det så er en realitet, tar vi hatten av for de 
gutta som har lagt ned et solid abreid under 
timelange treningskvelder, som har strekt seg 
over ti av årets tolv måneder. Intens trenings 
arbeid og harde kamper kan ta peppen ut av 
noen og enhver, man «går» ikke gjennom en 
fjerde divisjon i våre dager. Det er et beinhardt 
klima, det må satses. Det har gutta gjort, og 
det har klubbens ledelse gjort, og i sær de som 
har stelt med fotballgutta. 

Nå skal vi ikke her slenge om oss med bloms 
ter, men tillatt må det være å kunne hive frem 
på når man en gang er fornøyd også. Nok surt 
grin har det vært gjennom årene. 

Og rundt dette A-laget i fotball gror det opp 
en masse ungdom, og spirer gjør det i de minste 
lag av klubben - vi begynner å få et fotball 
miljø. Vi hadde det i 20-årene, skal vi nå, 50 år 
senere, igjen se et lag som kan gjøre vår klubb 
kjent utad som fotballklubb? Det ville vært 
morsomt. 

Når det har lyktes oss å gå et steg oppover i 
divisjonene, vil det kreve ytterligere toppinn 
sats fra alle hold. Fra spillere, ledere, men også 
fra det enkelte medlems side. Vi kan ikke lenger 
ha såkalte «passive» medlemmer i vår klubb. 
Passive fordi de ikke vil ta et tak med for 
klubben. Så stor er ikke vår medlemsstokk. 

Men en såkalt appell for å få alle med er sendt 
ut så mange ganger, det har bare vært så nyttes 
løst. Kanskje et opprykk ville være den rette 
inspirasjon for det enkelte medlem. Og da har 
ikke vårt A-lag i fotball bare gjort oss tjenesten 
ved å spille seg opp en divisjon - men de har 
samlet klubben til en enhet. 

Vår junioravdeling har hatt besøk av en rekke 
utenlandske lag, og det har vært spilt fotball 
mot gutta på Christian Radich. Det er av så 
stor betydning at vi kan holde disse forbindel 
ser, det koster kanskje - men det gjør vår 
klubb kjent utenfor byens og landets grenser. 

Nå står vi foran en ny sesong, bandygutta har 
begynt å røre på seg, og for ishockeylagets ved- 

Dagen med stor D. Eller i hvertfall dagen før. 
6. juni 1970 feiret vi i Skiold 7. juni 1910. Det 
var varmt. Nesten tropisk juni det året. Det vi 
hadde av sommer kom i den måneden. 

«Solen har i dag skint fra en blekblå sommer 
himmel. Trærne blomstrer alle på en gang. Lyk 
kens gudinne smiler, noe skjevt riktignok, men 
smiler allikevel, som for å ønske Skiold tillykke 
med 60 årsjubileet». Slik var innledningen til vel 
komsten på festen. Så var 101 ute. Denne gang i 
form av festdeltagere i Børsens store sal. Det var 
vin i glassene og kalvestek og is på fatene. Mid 
dagen med taler, sanger og det hele ble greitt 
avviklet på 2 x 45 minutter med tillegg av de 
reglementerte 15 minutter i mellom. Ekstraom 
ganger ble det ikke tale om før det ble servert 
avec til kaffe'n og andre drinker senere på kvel 
den. Foruten velkommen til bords ved toastmas 
teren ( H. K. 54), var det festtale ved formannen 
( K. B. N. 56. 7 min.), tale ved representantska 
pets formann (J. Ch. 63. 8 min.), tale for her 
rene og damene ( K. L. 32. og H. K. 54. 4-5 min.) 
samt takk for maten ved byens ordfører. Som 
det fremgår var det «timet» som kunne «times» 
og det var en fordel. 

Etter kaffe'n var det igjen samling i festsalen 
og utnevnelse av æresmedlemmer, utdeling av 
Skiolds gullmedalje og fortjenstmerker. Men 
dette har fått en bred og uttømmende plass et 
annet sted i avisen. - Så var det vær så god, og 
takk, og så var det vær så god, og takk igjen, 
og så gikk det endel tid, men etter hvert kom 
vi i gang for fullt med dansen. Det var orkestret 
«Oscar» fra Sandefjord som spilte, og det kunne 
de. Til alles tilfredshet. La dere forresten merke 
til at pianisten var 12 år gammel? Dansen gikk 
lystig over tilje. Stemningen steg og steg, og alle 
hygget seg og ville gjerne ha fortsatt da lyset gikk 
kl. 0145, militær tid. Dessverre så rent for tidlig. 

Og for å holde oss i folkeskolestilen: Alle var 
enige om at vi hadde hatt en koselig 60 årsfest 
i Skiold. 

H. K. 

kommende har de allerede flere treningstimer 
bak seg i Asker-hallen. For ishockeyen tok tre 
ningen til i juni måned, mest for å få rørt på 
de som ikke spiller fotball. Og ganske godt har 
fremmøtet vært. At det er mer populært på isen 
er en annen sak. 

Vi får bare håpe at vintersesongen vil gi like 
mange gleder som denne sommersesongen har 
gitt klubben og dens medlemmer. 
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......-., Mange har vist Skiold-hijtte sin interesse gjennom årene, ikke minst [ohs. Christensen og Alf fansen, la oss legge 
til at sistnevnte har vært med fra de første stokker og forberedelser for hytta ble gjort. Her har de benket seg i den 

nye salongen i hytta, sammen med klubbformann Knut Berg Nilsen og hytteformann Dagfinn Hansen. 

Ski old-bytta bar fått • SID , ansiktsløft' 
Det var mange blide fjes å se - og godord 

å høre - under sammenkomsten på Skiold 
hytta etter den siste ombyggingen. Styret, rep 
resentantskapet, og en rekke andre innbudte, 
ble vist rundt i en hytte som hadde fått en 
meget fin «ansiktsløft». Et fullt moderne kjøk 
ken, hva det som må forlanges av maskiner, 
det gamle klubbrommet er blitt til en meget 
innbydende liten salong, bare i peisestuen hadde 
man «fart pent fram». Det eneste nye her var 

"'""' Hjelp Bingo-komiteen 
Det er en komite i Skiold som ikke får den 

honnør de så inderlig godt fortjener - nemlig 
Bingo-komiteen. Til gjengjeld får de alt for lite 
hjelp når de har sin Bingo-kveld, og det for 
tjener de ikke. Har ett eller annet av medlem 
mene en kveld å avse, kontakt Bingo-komiteen, 
de er mer enn villige til å løse ditt «fritidspro 
blem». 

peisen, som er ombygd, og også her er det vist 
god smak. Den nye peisen i murstein, falt fint 
inn i peisestuen for øvrig, som jo består av tøm 
mer i veggene. 

Vann og kloakkarbeider er utført - vi kan 
bare gratulere formannen i hyttekomiteen, Dag 
finn Hansen, og hans stab, med godt utført ar 
beid. Samtidig anbefaler vi medlemmene å ta 
seg en tur opp til hytta vår ved Stegla - det 
er en tur verd å se Skiold-hytta i sin nye «drakt». 

Bildene, håper vi, kan gi et lite inntrykk av 
det nye på Skiold-hytta og fortelle sin egen ver 
sjon av ombyggingen. 

Som kjent er det gjort et kjempearbeid på hytta, som i dag 
er fullt moderne med de maskiner på kjøkkenet som kre 
ves for rett til servering. Innvielsesfesten ble holdt for en 
kort tid tilbake, og bildene på motstående side viser øverst 
et utsnitt av festdeltagerne, og under en fornøyd klubb 
formann Knut Berg Nilsen og en ikke minst like fornøyd 
hytteformann Dagfinn Hansen, til høyre. Selskap har de 

av kveldens kvinnelige «vertskap». 

I • 
Det er oppnådd enighet om at fotballturnerin 

gen under De olympiske leker i Munchen i 1972 
skal arrangeres etter et nytt system. På et møte 
i det lnternasjonale forballforbunds amatørko 
mlte i Amsterdam ble det bestemt at de 16 la 
gene som kvalifiserer seg til sluttkampene i 
Munchen, skal deles inn i 4 grupper. 

Men i motsetning til den praksis som ble be 
nyttet under lekene i Mexico i fjor skal de to 
beste lagene i hver gruppe danne to nye grup 
per på hver 4 lag, som skal møtes på ligabasis, 
og vinnerlagene i gruppene skal spille mot hver 
andre i finalen. Under lekene i Mexico City ble 
det som kjent spilt etter utslagningsmetoden. 
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MARIENLYST-CUPEN 
Fotballkretsens årlige cup på Marienlyst er for 

lengst blitt en tradisjon som manqe ikke-ferieren 
de drammensere har glede av. 

For Skiold-patrioter ble cupen i år svært 
hyggelig. Våre gutter spilte godt og kom som 
kjent til finalen, og vi må innrømme at det var 
en overraskelse. Skiold er ikke den klubben som 
har hevdet seg best i dette arrangementet, vi 
kan faktisk ikke huske å ha sett våre gutter i 
finalen før. 

Laget kjempet godt i sine kamper, og hver 
mann gjorde sin jobb. Det var altså laginnsatsen 
som gjorde utslaget. Likevel tror vi ingen har 
noe imot at vi trekker fram to navn, nemlig 
Arve Fjeld og Yngvar Nyhus. Den første scoret 
utvilsomt kveldens flotteste mål. «Det var med 
høyrebeinet!», sa Arve senere, og det er sjelden 
han bruker de t. Yngvar viste at han har kon 
disjon. Det er sjelden han gir opp, og vi forstår 
det så godt når enkelte på tribunen kaller ham 
en terrier. 

Men som vi har sagt tidligere, alle 11 skal 
ha takk for at kvelden ble så hyggelig for Skiold 
patriotene. 

Så noen ord om selve turneringen. Vi er klar 
over at fotballkretsen nedlegger et stort arbeid 
for å få i stand dette arrangementet, og det 
er prisverdig at man gjør noe slikt for lagene 
i distriktet. Samtidig er vi på det rene med at 
Marienlystcupen blir sett på som en mulig inn 
tektskilde for kretsen, men noen kassasuksess 
har den nok aldri vært. Det er vel ganske klart 
at publikum ville møtt fram i et vesentlig større 
antall om man hadde klart å avvikle turneringen 
på et annet tidspunkt i sesongen. Dessuten har 
de fleste klubbene vanskelig for å møte med 
sitt beste lag i sommerferien, og dette reduserer 
jo også interessen for cupen betraktelig. I år 
merket man disse problemene ekstra godt, da 
det var to lag som ikke kunne være med i det 
hele tatt. 

Høstsesongen tror vi neppe kan bli aktuell 
fordi det da er innspurten i serien, og enkelte 
lag kjemper da en innbitt kamp enten om å kom 
me til en høyere divisjon eller konsentrerer seg 
om å slippe å komme til en lavere. I tillegg til det 
te tror vi neppe publikum vil være så interessert 
sent på høsten etter stadige kamper fra tidlig på 
våren. 

Når er publikum interessert? Når er det moro 
å se kretsens lag samlet i en turnering? 

Sannsynligvis før seriefotballen har begynt å 
rulle for alvor. Da kan man få et inntrykk av 
hvilke lag som har benyttet vintersesongen til 
effektiv trening, og man kan se hva slags mann 
skap hvert lag har tenkt å benytte i den se 
songen man går i møte. Tidlig på våren skulle 
man tro de fleste klubber ville være interessert 

i å stille med sitt aller beste lag som et ledd 
i treningen i å få guttene samspilt før serien 
er i gang for alvor. En Marienlystcup vil passe 
fint inn i lagledernes program på denne tiden 
hvor man ønsker så mye kamptrening som 
mulig. 

Dermed skulle fotballkretsen ha større mu 
ligheter til å få en kassasuksess. 

For å gjøre turneringen enda mer attraktiv 
for alle parter bør man også endre noe på selve 
arrangementsmåten. La hver kamp være litt len 
ger, og la cupen spilles over to dager med semi 
finaler og finalen andre dagen. Av hensyn til spil 
lerne må det alltid bli en pause mellom siste 
semifinale og selve sluttkampen. Dette har som 
regel vært en kjedelig pause for publikum. Hvor 
for ikke lage et «show» av et eller annet slag 
i denne tiden? 

Dette blir selvsagt et langt større arbeid for 
fotballkretsen enn det tradisjonelt har vært, men 
vi har ærlig talt så pass tro på distriktets fot 
balladministrasjon at vi er ikke i tvil om at man 
vil makte en slik oppgave. 

Vi er midlertid klar over at et slikt vårarran 
gement byr på vanskeligheter. Det største pro 
blemet er sannsynligvis å finne et tidspunkt 
hvor banen er disponibel. Kretsens eneste ho 
vedserielag starter sine seriekamper tidlig i se 
songen, og da må jo banen på Marienlyst være 
klar. Men dersom kretsens, kommunens og 
Strømsgodsets representanter drøftet dette pro 
blemet, skulle det ikke være umulig å komme 
problemet til livs. 

I alle fall tror vi kretsen, fotballklubbene og 
publikum ville ha større glede av at Marienlyst 
cupen ble arrangert tidlig på vårsesongen. 

R. R. J. 

La det gå sport i det 
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

9/anHn~'l 
På torget i Drammen. 

- 

Drammens Glasmagasin 
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De yngste og f otba lien • 
I 70 

Jr.avd. har igjen avsluttet en ny, god sesong. 
Noe mesterskap er ennå ikke brakt i havn ( små 
guttlaget har ikke spi It finalen i skrivende stund), 
men en må vel si seg 'stort sett fornøyd med det 
som har skjedd. 
Jr.lag I har hatt en brukbar sesong. Laget vant 

sin pulje foran SIF's lag, men tapte 2-0 for 
Hokksund i semifinalen om kretsmesterskapet. 
I NM ble det 4-2 tap for Kongsberg i 2. runde 
og i Borg-cupen hele 4-0 for Ready. Videre var 
laget med i Starts jubileumsturnering som gikk 
i Kristiansand over en uke. Det ble heller ikke 
der noen pokal, men kampen mot Viking (2-1 
tap) må nevnes. Viking fikk her en svært heldig 

Tuna Tekstil 
TRIKOTASJEFABRIKK 

Farmen 27 
Telefon 82 13 80 

Alt i sportstrikotasje, fotballtrøyer, turn 
drakter, brytedrakter, langrennsdresser og 

treningsdresser i crepe og bomull. 

--., 
'-- I Drammen Travbane 

Innehaver: Nils J. Berg 
Byens raskeste servicestasjon 

Rekvisita og bilgummi 
Pølsekiosk 

TORVHALLEN 
STØRST I SKO 
Telefon 83 19 56 

FAVORIT-FILLIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34 

seier. Laget har også i år vært trenet av Arild 
Hardnes, som har gjort en utmerket jobb. Lagets 
leder har undertegnede vært. 
Jr.lag 11 har også spilt en god del kamper. I 

serien gikk det ikke helt bra. Bunnplass i serien. 
Laget har tross alt spilt jevne kamper. Lagets le 
der, Steinar Raaen, måtte dessverre si takk for 
seg etter sommeren. 

Guttelag I har også hatt en middels god sesong. 
Laget kom noe sent i form, men endte allikevel 
på en 3. plass i sin pulje i serien etter SIF og 
MIF. I guttecupen måtte laget si takk for seg i 
kvartfinalen. Lagets leder er Tore Madsen. 

Guttelag 11 har dessverre ikke vært noe suk 
sess. Etter endt vårsesong gikk laget helt i opp 
løsning. Grunnen til dette er vel kanskje at det 
ikke har noen lagleder. 

Smågutte I er vel det laget som har gjort det 
best i sommer. Som nevnt tidligere er ennå ikke 
finalen i KM spilt og laget burde vel være godt 
nok til å gå helt til topps. I semifinalen viste la 
get en innsats man skal lete lenge etter da Åssi 
den ble slått 1-0. Åssiden var på forhånd sky 
høye favoritter. Lagets utmerkede leder er Ulf 
Svendsen. Idet avisen går i trykken kan vi for 
tel le at laget vant KM med 4-1 seier over 
Vestfossen. 

Smågutte 11 har også spilt i serie. Det endte på 
en 2. plass i sin pulje. Dessverre sprakk laget i 
innspurten etter at de lenge hadde toppet serien. 
Lagets leder er Kjell Kristiansen. 

Lilleputt I har dessverre ikke innfridd helt for 
ventningene. Laget har som regel ledet etter 1. 
omgang, men dessverre ikke holdt samme stilen 
i 2. omgang. Lagets leder er Per Egelandsdahl. 

Lilleputt li har gjort en bemerkelsesverdig inn 
sats. Laget var så nær så nær til å ta hele kaka, 
men hadde dessverre ikke den rette turen da de 
tapte 1-0 i finalen om KM mot MIF. Dram 
mensmesterskapet ble vel brakt i havn etter 2-0 
seier over Åssiden. Lagets utmerkede leder har 
vært Tore Lagesen. 

Knøttelag har også blitt et lag som etter hvert 
har tatt skikkelig form. Knøttelag spiller sine 
kamper først og fremst i turneringer, og her har 
vårt lag med seg ihvertfall 1 pokal hjem. Lagets 
leder har vært Thor Pettersen. H. Bj. 

RØYKING FORBUDT! 
Det er bare å beklage, men ved flere anled 

ninger har jeg sett gutter fra junioravdelingen 
med «sneipen» i munn på Marienlystområdet. 
På treningssamlinger hvor jeg har vært så heldig 
å få delta, har trenerkapasiteter som Willy 
Kment, Curtis m. fl. presisert hvor viktig det er 
å holde seg vekk fra røyking og alkohol. Flere 
av A-gutta har i år lagt røykingen på hylla. Til 
dere unge, hvis dere har planer om å bli topp- 
spillere. Kutt ut! A- oppmann 
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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 

I•) ~,~1~1~~~i &~l:JI 
Konnerudgaten 3 - Drammen Telefon 83 54 95 
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Klubbhytte eller serveringssted? 
I siste nummer av avisa ble dette spørsmålet 

reist av hytteformannen uten at han tok det 
opp til inngående drøfting. Det er vel et spørs 
mål som man bør «tygge» vel og lenge på», sier 
han, og gjør samtidiq oppmerksom på at mange 
er av den mening at hytta bør drives som den 
gjør, og at den i første rekke skal være en 
klubbhytte hvor medlemmene kan legge sine 
turer. 

Det er et svært viktig spørsmål man her legger 
fram, og det må være helt riktig når hyttefor 
mannen ser at man må ta seg god tid til å tenke 
gjennom problemet. Å kalle dette et problem 
er kanskje å bruke et for sterkt uttrykk, men 
vi må være enige i at noe bør gjøres med hytta. 
Forandringer må til om medlemmene vil at den 
skal drives med mer lønnsom drift g{ennom 
utvidede serveringsmuligheter for ikke-medlem 
mer. Men hytta er, etter vår mening, også for 
liten som klubbhytte. 

I de første årene etter at den var bygd, var 
den sikkert stor nok, men den senere tid har 
klubben gledeligvis vokst ganske enormt. Det er 
særlig junioravdelingen som har hatt gleden av 
å se stor tilgang på medlemmer. Klubben får her 
et stort ansvar. Alle medlemmer har behov for 
aktivitet, kameratskap og hygge. Skioldhytta gir 
oss uanede muligheter til å dekke disse behov. 
Utnytter vi disse mulighetene maksimalt? Her 

må vi være ærlige og innrømme at svaret blir 
negativt, og dermed må noe gjøres. 

Etter vår mening må man foreta en utbygging. 
Dette kan gjøres på to måter. Enten utvider man 
den hytta vi nå har, eller man bygger en til, slik 
at vi får to hytter på eiendommen. Vi skal ikke 
gå' nærmere inn på hvilke av disse to løsninger 
man bør velge. La oss imidlertid ha en ting klart 
for oss når vi drøfter en eventuell utbygging: 
Man må holde seg til samme stil og byggemåte 
som den nåværende hytta har. 

Skioldhytta har i mange år vært en hvile- og 
hyggeplass for mangen en skogsvandrer. Det 
vil bli en rekke skuffede mennesker dersom 
Skioldhytta innskrenker seg til å ta imot bare 
medlemmer. Vi skal gjerne innrømme at vår 
første reaksjon på tanken om klubbhytte, var: 
Er ikke dette litt egoistisk? 

Hytteformarinen har kastet fram et viktig 
spørsmål. Disse linjer er bare ment for å minne 
om «problemet» i håp om å få høre medlem 
menes mening og reaksjon. 

Redaksjonen ser fram til å høre fra deg! 
R. R. J. 

Hva med ishallen? 

t INGENIØR GR~N 
Drammen. 

SKIOLD-HYTTA 
ved Steglevannet ,å 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. 

Det er ikke så sjelden Skiold-avisas redaksjon 
blir spurt om de liggende planer for ishallen som 
er planlagt. Dessverre, vi kan ikke svare noe 
konkret på et slikt spørsmål. Bare at det er 
satt ned en komite, og vi går ut fra at styret er 
den nærmeste til å se etter hva denne komiteen 
driver med. 

Den spørrende denne gang skriver: 
«Er planene for en ishall i Drammen skrinlagt 

fra Skiolds side? Eller er det den nedsatte komite 
som har sovnet over sitt «arbeid»? De første 
planene for en ishall ble i Skiold-regi lansert for 
snart ti år siden, i da-g burde medlemmene få 
en opplysning om hvordan det ligger an. Slik 
det er føler man at en er til latter for en hver 
mann _,.. nettopp på grunn av disse storslagne 
planene S_Om ser ut til å h~ vært dødfødte.» 

Litt interessert 

I bladet «FOTBALL» som Norges Fotballfor 
bund er utgiver av har vår forening fått rosende 
omtale. Det er spesielt vår junioravdeling og 
lederutdannelsen redaktøren gir stor spalteplass. 
Han utfordrer andre klubber til å følge Skiolds 
eksempel. Fin omtale !'.lg fin reklame for vår 
klubb, og vi takker redaktøren, Petter Larsen, 
for det. 

SKJOLD-AVISA 9 



10 SKIOLD-AVISA 



Klubbens to nye aeresmedlemmer 
Bjarne Halvorsen og Ernst Larsen 

To av klubbens æresmedlemmer, Alf fansen og Bjarne 
Halvorsen, ved klubbens fane. Som kjent ble både Bjarne 
Halvorsen og Ernst Larsen utnevnt til æresmedlemmer i 
Skiold under jubileumsfesten i Børsen, so-n markerte vårt 

60 års bestående. 

- Ja, jeg må si at det var en meget stor 
overraskelse for meg da jeg ble utnevnt til æres 
medlem på jubileumsfesten, sier Bjarne Hal 
.... orsen til Skiold-avisas medarbeider, da vi avla 
et lite besøk forleden dag. Ernst Larsen, som 
også er invitert til denne lille pressekonferan 
sen», er hjertens enig med Bjarne. - Det var 
en stor overraskelse. Og en ting til er de to 
meget enige om: - Utviklingen innen klubben 
i det siste er rene eventyret, hvor særlig den 
bedrede økonomien har gitt et helt annet grunn 
lag for arbeid blant ungdommen. Og Bjarne 

......_ fortsetter, supplert av Ernst: - Vi er klare 
over at det er en liten klikk, eller skal vi kalle 
det en elite, som til stadighet ligger i selen for 
å skaffe klubben ressursene, og de har all ære 
av det glimrende arbeid som utføres. Men vi 
skul le ønske det var flere som også tok et tak, 
det ville gjøre det hele så mye lettere. 
- Og hva synes dere om det sportslige? 
- Det er uten tvil mye godt i Skiold-laget 

av i dag, men jeg sku I le så gjerne sett at guttene 
ville forstå at ballen må gjøre mer av arbeidet. 
Og det ville vel heller ikke skade om enkelte 

Ungt ishockey-folk i godt selskap. Det er fan Pedersen 
og Helge Otto Mathisen, sammen med en ishockey-gutt 
fra Sandefjord. Bildet er tatt under en samling Norges 
Ishockeyforbund hadde i Asker-hallen i sommer. Piken på 
bildet? Det er såvisst ingen ishockeyspiller, men en av 

våre svært sjarmerende kunstløpersker. 

av spillerne viste noe mer tæl. Det skulle jo være 
en mulighet for opprykk denne sesongen, og vi 
håper guttene tar vare på sjansen. Og dermed 
er praten i gang for fullt om kamper fra gamle 
dager og helt opp til dagens beinharde oppgjør. 

Det er sannelig ingen gamle senile gubber som 
sitter å mimrer, men to eldre ungdommer som 
følger godt med også i dagens fotball, og det 
er sannelig ikke lett å komme til med spørsmål 
i dette selskapet. 
- Men, sier vi omsider. - Hvordan begynte 

det hele egentlig for dere to? 
- Både Ernst og jeg, sier Bjarne, som sta 

dig fører ordet, - kom inn i Skiold i 1915 ( ! ). 
Det var gutteklubben Ørn fra Konggata som gikk 
inn den gangen, og foruten oss to, kom også 
Bernhard Olsen, Alf Kristiansen, Rolf Hendrik 
sen og Johan Ruth og flere. Vi spilte som et slags 
guttelag det første året, senere ble det B-lga. 
Og jeg tror jeg tør si at vi hevdet oss meget 
godt i denne tiden. Senere ble det A-laget for 
begge to, og av de største minnene fra den 
gangen står nok seieren over Brann i Bergen 
som lagets største bragd. Det var i 1920 at 
Skiold stilte opp mot Brann-laget der borte, og 
til stor overraskelse for hele fotball-Norge måtte 
bergenserne, med hele 8 internasjonale spillere, 
se seg slått med 3-2. Ernst Larsen, som inntil 
da hadde spilt venstreving, hadde for øvrig alle 
tdiers debut som back i denne kampen. 

Begge regner perioden fra 1920 ti I 1924 for å 
være den avgjort beste i Skiolds fotballhistorie. 
Laget sikret seg bl.a. kretsmesterskapet i 1923 og 
vant også den første gressbanecupen, som kret 
sen arrangerte. Hele 15 år spilte Bjarne på 
Skiolds A-lag, i tiden fra 1919 til 1934, og Ernst 
spilte i tiden fra 1921 til 1933. Etter den aktive 
innsatsen på banen, fortsatte begge to i admi 
nistrasjonen, og det er et prisverdig arbeid de 
to har nedlagt for Skiold i en rekke tillitsverv 
gjennom årene. Bjarne gikk også inn for dom 
mergjerningen for fullt og ble i sin tid regnet 
som en av landets beste. Til og med en cupfinale 
har han dømt. Ernst satt som kasserer en år 
rekke, og det svimler nesten for ham når det 
snakkes om klubbens årlige utgifter i dag. 
Bjarne fikk også tid (og interesse) til å gå inn 
for treningsarbeid, og det er ikke få klubber 
som nøt godt av hans fotballkunnskap. En som 
mer var han til og med helt oppe i Nord-Norge 
og trenet Bodø Ballklubb! 

Skiold har tidligere hatt fire æresmedlemmer. 
Brødrene Olaf og Oskar Simensen, Charles Stahl 
og Alf Jansen. De tre førstnevnte har falt bort, 
og Alf Jansen var før denne utnevnelsen klubbens 
eneste æresmedlem. Nå har han fått to verdige 
klubbkamerater ved sin side, og Skiold-avisa vil 
også gjerne være med å gratulere de to, Bjarne 
Halvorsen og Ernst Larsen, med hederstittelen! 

Tege 
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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 
~-~ 

~ 

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

RONSON 
SALG OG SERVICE 

EDMANS 
Konnerudgt. 10 

83 52 54 
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. 

Skiold-gutter ! 
Til god sport kreves godt utstyr. 

Kjøp sportsutstyret i 

STØA' S sportsforretning 
Konnerudgaten. 

•.......... - ••........ ,..11 =•=====·=:=···-·=·=·=·=··=···:i:··----===¾ . :: i:Ul:ll ... :~ • ,. ..•.......... ~ ..•... ...,. .•.........•.•.• ~ 
Alt i klær for hele familien 

Kjøp alt på ett sted 

tKmct ØtlegtUU"tl &e?o. 
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. Altpåettsted. 

HARALD LYCH E & CD. A.S 

Sentralbord 83 79 70. 
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Strøtanker om fotball 
- Kan ikke du skrive litt til Skiold-avisa, 

hører jeg ofte fra redaktøren. Det er ingen 
nyhet» å fortelle at absolutt alle aviser mangler 
stoff, men at Skiold-avisa skulle være blant dis 
se er en nyhet. En «nyhet» som klubbens gode 
stab av interesserte medlemmer burde være med 
å rette på, gjerne ved å skrive om det som har 
rørt seg innen klubben, store og små ting gjen 
nom 60 år. Alle vet at klubben har «skrivende 
karle» innen sin rekke, det er å håpe at disse, 
og også mange andre, vil la seg «høre» i Skiold 
avisa. At det rører seg mangt innen vår klubb 
i dag skulle vel være hevet over all tvil - det 
kan sikkert både roses og rises - hvorfor ikke" 
da skrive om det man har på hjertet. På «hjør 
net» lar stemmene seg høre, hvorfor ikke da i 
klubbens eget organ? 

Selv har jeg hatt i tankene å skrive om fotball 
i Skiold for 50 år siden, eller hva jeg lærte på de 
fire store trenerkurs jeg deltok i fra 1932 til 
1936. Jeg kunne også skrive om en del av Skiaids 
kamper jeg har sett i år, men da dette skrives, 
er vi avdelingsmestere - og «hvem minnes vel 
de tapte slag på seierens dag». 

Da jeg er i tidsnød, må jeg skrive kort denne 
gangen, bare noen ord om hva vi ble innpodet 
på spillemøtene med trener Harry Magnusson i 
1919. Jeg mener at den teori om fotba 11 som 
vi lærte for 50 år siden er like aktuell i dag. 

Det ble pugget inn i oss at vi måtte være 
oppmerksommme på alle «luker» som oppstår 
under en fotballkamp. Disse «lukene» må den 

som har ballen og hans medspillere benytte. 
Legger vi ballen i en slik «luke» og medspiller 
løper inn i den, var han frispilt, og han kunne 
forberede neste trekk. Hvis alle elleve spillere 
er i bevegelse og plasserer seg riktig overfor 
ham som har ballen, ville det være lett å spille 
en riktig pasning. 

Når jeg sitter og ser på en fotballkamp, ser 
jeg mer på de som ikke har ballen, og hvordan 
de plasserer seg for å kunne motta ballen. 
Dessverre ser vi altfor ofte at ballen blir spilt 
direkte til motspiller, i stedet for den «luke» 
medspiller kan løpe inn i. Alt for mange står 
og «ser» på han som har ballen, istedet for å 
løpe vekk fra sin oppasser - og plassere seg 
for sin medspiller. Det er skrevet mange in 
struksjonsbøker om fotball, men det er få som 
lærer fotballens teori ved å bare lese en bok. 
En aktiv fotballspiller må helst i møte etter 
møte bli gjort kjent med fotballens ABC, slik 
at han får det med seg. Forsvarsspillet i dag 
går mer ut på å markere hver sin mann enn 
det før gjorde. Men det som vi den gang lærte, 
at et forsvar aldri måtte plassere seg på en linje, 
gjelder også i daq, Det er et stort pluss for de 
lag som har en målmann som er flink til å 
dirigere sitt forsvar. Kommer angrepet fra mot 
standerens venstre side er det klart at forsvarets 
høyre side skal fram for å tackle, og de øvrige 
skal sikre bak disse igjen. Enklere kan det 
vel ikke sies enn at et forsvar aldri må spille 
på linje - da skaper de lukene for motstande- 
rens angripere. Bj. H. 

God innsats 
av Aage 

Skiaids sesong 1970 gleder alle klubbens 
medlemmer, men det er etter det jeg har 

'-'"" sett, og mener, mye som kan bli bedre. Jeg har 
sett 5 kamper av Skiold i år. Enkelte perioder 
i disse er spilt så vi Skiold-tilhengere frydet oss, 
men det har fulgt med svake perioder også 
dessverre. 

Den siste seriekampen, Skiold-Flisa, ble 
ganske underholdende, bare trist at seieren ble 
for liten. Skiold har en stor og god stab av 
aktive fotballspillere. La meg med en gang si 
at jeg har sett mange gode trekk som har gledet 
en fotballentusiast. Særlig har Aage Sørensens 
spill og innsats vært i en klasse for seg. For 
er det noen som har sett ham stå og vente på 
ballen? 

Skiolds aktive i dag mener jeg bør studere 
hans spill og bevegelse på banen. Hos ham har 
mange mye å lære. Det jeg vil bemerke gjelder 
alle spillere som ikke spiller ballen i det rette 
øyeblikk. De som ikke lærer seg å la ballen 
gjøre arbeidet, men stopper den og dribler unød- 

og godt spUI 
Sørensen 
vendig, sinker spillet, og motstanderens forsvar 
får tid til å markere sine motspillere. En sinker 
også spillet ved stadig å føre ballen i stedet for 
å spille den til en plassert medspiller. 

Tro endelig ikke at dette er noen sur kritikk. 
Jeg ønsker bare at alle spillerne i kvalifiserings 
kampene gjør sitt beste. Da er jeg ikke i tvil 
om at Skiold blir å fnne i tredje divisjon fra 
1971. B j a r ne Ha I vor sen 

ULF SVENDSEN 
I skrivende øyeblikk har igjen småguttlaget 

spilt seg fram til finalen i KM. Det er fjerde år 
utrettelige Ulf Svendsen har ført disse gutta fram 
til finaleplass. At gutta er gode er det ingen 
tvil om, men uten laglederen og treneren Ulf 
Svendsen hadde laget ikke nådd disse resultater. 
Maken til treningsprogram og disiplin finnes 
neppe i noe annet småguttlag i dette land. Hvor 
dan guttene blir spesialtrenet og innført i tak 
tiske begreper er en fornøyelse å se for «en 
gammel ringriv». Vi i Skiold og foreldrene til 
disse guttene er Ulf stor takk skyldig. t I . 
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Treningsprogram for de yngste fotballspillere 
Denne artikkel har vi klippet fra Norges Fot 

ballforbunds organ «Fotball» og kanskje det kun 
ne være noe å snappe opp for de som er ledere 
av våre yngre lag. 

Mange yngre lag mangler trenere eller trenings 
ledere som har tilstrekkelig kjennskap til aktivi 
teter og øvelser og som kan gi de unge et variert 
og brukbart program. Selvsagt må treningen av 
et hvert lag ta sitt utgangspunkt i styrke og svak 
het, som kommer til syne nettopp i dette lagets 
kamper. Likevel vil Teknisk komite forsøke å 
hjelpe med og antyde noen enkle, generelle pro 
grammer til bruk i yngre lag, med de behov vi 
vet disse har. Kravene til kondisjon, teknikk, 
ballfølelse og taktiske ferdigheter, prøver vi her 
å tilgodese, samtidig som vi har ment å tilfreds- 

Formann ved kamera 

Denne mannen er på ingen måte fra Norsk Fjernsyn, der 
imot er han formann i Ski- og Ballklubben Skiold. Klub 
ben har som kjent kiept et videobånd, og her står for- 

mannen klar for opptak. 

stille behovet for lek og avveksling som denne 
aldersgruppe har. 

Noen klubber rår over treningsmateriell som 
nok baller, små mål (2 x 1 m), lagsmerker (bånd 
eller «bibs» - overtrekkstrøyer) i adskilte far 
ger, stenger for markering, mens andre har min 
dre av dette. Dette problemet kan delvis løses 
ved en gruppedeling under treningen. 10 spillere 
kan f.eks. spille five-a-side, mens en annen grup 
pe trener med de øvrige ballene laget har til 
rådighet, for så å bytte om gruppene etter en 
viss tid. Likevel vil vi gjerne understreke at bal 
len er med i 90 prosent av hele programmet. 

Keepertrening forutsettes i minst en halv time 
med spesiell behandling utenom de ganger keeper 
ellers er med i programmene. 

Likeledes forutsettes at treningslederen påpe 
ker taktiske løsninger og oppstilling ved corner, 
frispark o.l. under ledelse av spil. 

Program 1: 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

1&~!lillil ® [l!)!li DlrJ. 
(KOLONIAL) 

0 p p v a r m i n g, 
2 spillere om hver ball. 

a) Spillerne passer ballen til hverandre med 
bruk av innside, ytterside og vrist, med og 
uten stopping av ballen. Varier avstanden fra 
1-15 m mens ballen er i spill. - 5 min. 

b) Pasninger til hverandre under middels fart 
tvers over banen med vekt på myk og følsom 
mottagning og føring i fart. Ballen skal leg 
ges kontrollert foran makker - slik at pas 
ningene går flytende. Begge ben. - 5 min. 

S p i I I o g r y k k. 
De 2 spillere spiller pasninger rett på hver 

andre for så plutselig å sende ballen 10-15 m 
rett til side for makker som sprinter etter den .. 
Når han har ballen, fører han den tilbake til der 
han startet. Ballen spilles .så noen ganger rett på 
hverandre for så å sendes 10-15 m ti I side for 
han som spilte den første gang - 5 min. 

Gymnastikk - 5 min. 

Stafett. 
Lagene stiller opp i tre rekker bak hverandre. 

Tre baller legges foran hver rekke. Førstemann 
løper fram og henter en og en ball og leverer til 
nr. 2 i sin rekke. Når nr. 2 får siste ballen i hån 
den, løper han tilbake med ballene en etter en 
og. starter nr. 3 med et slag på skulderen. 

La hver rekke få to slike runder uten pause. 
5 min. 

Five-a-side. 
Tvers over banen. 
Vekt på hurtige forflytninger og bevegelse i 

posisjon når spillerne ikke har ballen. Unngå 
klumping om batlen, Belønn godt pasningsspill, 
slå ned på unødig sinking av splllet ved dribling 



i utide, dvs. når medspillerne virkelig er i bedre 
posisjon. Andre ganger kan vi variere med å for 
lange at det skal dribles over motpartens død 
linje, noe som da er «scoring». Hensikten er å 
oppøve dribleferdighet og tacklingsevne. - 20 
min. 

Program 2: 
0 p p v a r m i n g. 

Alle løper i to rekker i jogg med veksling til 
gang, skritt-ut løp i 3/4 fart, hopp med heading 
av usynlig ball, på signal kollbøtte fremover med 
hurtig start etterpå, høy kneløfting, vekslende 
skrittlengde, små finter under løp. På signal lø 
per de to bakerste utenfor langs rekkene i 3/4 
fart til de danner teten, og slik fortsetter det til 
alle har vekslet plass to ganger fram i teten. - 
10 min. 

Gymnastikk - 5 min. 

Teknisk trening 

i grupper på tre om hver ball. 
Trening i å «løfte» ballen. A spiller ballen over 

B til C, som demper den, kontrollerer og spiller 
ballen tilbake til A som gjør det samme. Trening 
i tilslag med lavt treffpunkt og demping av ball 
som kommer fra høyden, samt øving i avstands 
bedømmelse. Bytt ut midtmannen etter f.eks. 10 
forsøk. - 15 min. 

I n t e r v a I I t r e n i n g. 

2 spillere, A og B, gir hverandre sisten i 30 
sek. uten hvile. Pause på 90 sek. mellom hver 
omgang på 30 sek. Øk antallet med omganger 
etter hvert fra to, som er tilstrekkelig til å be 
gynne med. - 5 min. 

Headeøving 

3 om hver ball. 

A trener på opphopp og heading av tilkastet 
ball fra C. «Heng i luften» og å slå til med til 
slag helt fra hoften, øynene åpne og treffpunkt 
øverst på pannen. Spillerne bytter oppgave etter 
10 forsøk. Vær nøyaktig med serving. - 10 min. 

Spill mot to mål 

8 på hvert lag over hele banen. 

Hensikt: Å lære spillerne å finne og utnytte 
de store lukene som oppstår med redusert antall 
spillere. De vil også snart finne ut at det lønner 
seg dårlig å slite seg ut med lange solovandrin 
ger. Virker godt mot den ofte forekommende 
tendensen til for korte og løse pasninger. 
25 minutter. 

Straffesparkkonkurranse 

8-mannslagene ved hvert mål får 3 skudd 
hver. - 10 min. 

Stafett 

Som ballføring i to rekker på tvers av banen. 
- 5 minutter. 

Program 3: 
Oppvarming 

a) En ball pr. mann. Still opp på sidelinjen. - 
Jongler med ballen - fot, lår, hode - under 
gang tvers over banen. 

b) Gå med ballen på hodet med små headinger 
så langt som mulig. Faller ballen ned, tas 
den opp, og en fortsetter over banen med 
headinger. 

c) Ballen føres med fotens ytterside og inner 
side tvers over banen i varierende tempo. 

d) Alle dribler rundt hverandre inne i midt 
sirkelen i kaos. 

e) Hver spiller fører ballen langsomt fremover 
på linje, på signal stopper spilleren ballen 
og fører den i sprinttempo tilbake til start 
stedet på sidelinjen. 

Tilsammen 10 minutter. 

Teknisk trening 
Lange spark med vristen, 2 spillere om hver 

ball. Spill rene, høye pasninger på død ball - 
opptil 40 m avstand hvis mulig. Makker demper 
og spiller tilbake. Senere øves det på å slå 
lange baller til makker som gir opp ballen ved 
å slå flate pasninger som ikke er for harde. Bytt 
om etter 10 spark med slik serving. Gi akt på 
standbenets avstand fra ballen og strekning av 
vristen. 

Keeper trener på utspill av død ball. - 15 min. 

Ballføring i 8-tall konkurranse 
Forlang føring med begge ben. Hver mann 

fører to runder før han leverer til neste mann 
på rekke. Konkurransen er ferdig når alle har 
fullført to slike omganger a to runder. Gjerne 
revansjeoppgjør øyeblikkelig. - 10 min. 

Gymnastikk - 5 min. 

Five-a-side 

4 lag som spiller 5 min. mot hvert av de andre 
lagene - turnering. Pause bare for å skifte over 
lagene. Vekt på plassering og oppdekking når 
vi mister ballen. - 20 min. 

Sprint og skudd 

Spillerne stiller opp i 5 m avstand ved midt 
linjen. Forreste spiller ( B) har ballen ved foten. 
På signal sprinter han med ballen for å skyte 
mål på keeper, mens spiller A med 5 m handi 
kap prøver å hindre ham. Fem forsøk hver - 
så byttes om for å finne vinneren. Keeper har 
først lov til å rykke ut fra målstreken når spil 
leren med ballen passerer 16 m-streken. 
15 minutter. 

Stafett med makker på ryggen 
16 m distanse. 
A bærer B over og hopper av og stiller seg 

bakerst på motstående rekke. B tar så D på 
ryggen og bærer ham over og stiller seg bakerst 
i rekken. D tar så C på ryggen over, hopper av, 
stiller seg bakerst, og C tar F med seg over 
på motsatt rekke og stiller seg bakerst. F av- 
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slutter med å bære A over. Da har alle båret en 
annen over en gang og en gang vært «passasjer». 
Undersøk først om noen har dårlig rygg. - 
5 minutter. 

Gymnastikk - 5 min. 

I 
I~ 

Program 4: 
Oppvarming 
a) Alle spillerne sammen. Lett jogg variert med 

marsj. Bøyninger til begge sider, vendinger. 
Jogg og gang. Lett gymnastikk. Spillerne 
passerer under løp treneren og header i hans 
høyt hevende hånd. Gang. Speil-løp 2 og 2 
( førstemann 2 m foran den andre som ko 
pierer mannen foran som rykker, vender, 
satser osv.). 

b) Halvparten med bal I. Spe i I-løp, denne gang 
med ball. Alle spillerne i ujevn oppstilling 
midt på banen, halvparten med ball i kaosløp 
mellom de andre uten å miste ballen. Bytt 
om. Utristning og lett gymnastikk. 2 og 2 
med en ball, pasninger og posisjonsbytte 
under løp. Hvil og det samme. 

Tilsammen ½ time. 

Pasninger med overblikk 
Oppstilling av spillerne på 2 linjer mot hver 

andre, avstand ca. 10 m. 2 eller 3 baller i bruk 
etter mengden av spillere. Direkte pasninger 
fra spiller i en linje til en eller annen i motsatt 
linje. Se slik at ikke samme mann får 2 baller. 
Driv opp tempoet med harde, direkte pasninger. 
- 10 min. 

Hurtighetstrening kombinert 
med skudd og konkurranse 

Keeper i mål. Spillerne deles i 2 partier. Det 
ene lag på midtlinjen med front fra mål. Den 
andre linjen 5 m lenger ute på banen (vekk fra 
målet), også med front fra dette. 
Traner med baller på siden av linjene. Trener 

spiller ball fremover, og førstemann i hver linje 
tverrvender og sprinter etter den, den første 
for å skyte mål, den andre for å hindre dette .. 
Par for par. Hvilken linje skyter flest mål? Om 
bytte av oppstillingen og repetisjoner. - 20 min. 

Gymnastikk - 10 min. 
Intervall 15/15 sek. 

15 sek. innsats, 15 sek. hvil ( med eller uten 
ball). Repetisjoner etter lagets form. - 5 min. 
Five - a - s i de - 20 min. 
Utt øy i n g '-- 5 min. 

Program 5: 

Oppvarming 
Kombineres med teknisk trening. 2 og 2 spil 

lere sammen, 1 ball. 
a) lnnersidepasninger, 10-15 m avstand. 
b) Vristpasninger, 30-35 m. 
c) Høy vristpasning, dempes av makker og høy 

tilbake, osv. 
Tilsammen 15 min. 

d) lnnersidepasninger med bevegelse, direkte 
baller mens spillerne varierer av st an - 
den, kortere og kortere fram til 1 m mellom 
spillerne, utover igjen til 10 m fram igjen 
og tilbake osv. Hele tiden med direkte baller. 

e) lnnersidepasninger fortsatt, sitt ned hver 
gang ballen er spilt, raskt opp igjen og i 
balanse til ny retur. 

f) lnnersidepasninger, denne gang med hel 
ven d i n g etter at ballen er spilt og i balan 
se til ny retur. 
Tilsammen 15 min. 

Gymnastikk - 5 min. 

Hurtighetstrening kombinert 
med veggspill 

a) Spi I I erne deles i 2, hver gruppe ved hver sin 
sidelinje overfor hverandre. Spiller nr. 1 fø 
rer ballen halvveis over banen i middels 
tempo, sprinter så med ballen og spiller 
veggspill med førstemann på motsatt side. 
Denne gir ballen i retur til den som avle 
verte, og denne spiller sprinter til høyre eller 
venstre for veggspilleren, møter ballen i 
størst mulig tempo og kontrollerer den. Så 
nestemann tilbake, osv. ( Ha et par baller 
liggende ved hver gruppe slik at forsinkelser 
unngås.) 

b) Det samme, men nå med h a I v a k t i v mot 
stand både hos mannen som fører ballen 
og veggspilleren. (Mannen presser spilleren 
med ball til å yde maksimalt, og mannen bak 
veggspilleren tvinger denne fram for å møte 
ballen og ikke bli tacklet.) 
Tilsammen 20 min. 

Avspenning 

2 og 2, 1 ball. A kaster, B header i retur til 
makkers fot. Bytt om. - 5 min. 

Kampsituasjoner 
a) Forsvar mot angrep. 2 forsvarere med keeper 

i mål mot angrepsbølge på 3. Angriperne 
starter med ball fra midten av banen og 
søker å få mål. ( Bytt på forsvarsparet.) 

b) 2 og 2 i kamp. Spillerne deles i 2, stiller 
på 2 rekker ca. 30 m fra mål. Keeper kaster 
ballen ut, ballen spretter i bakken. Idet 
keeper kaster, starter første par, sprinter 
fram, kjemper om ballen og søker å skyte 
mål i kamp med hverandre og keeper. Også 
variert slik at hvert par har en angriper og 
en forsvarer. En søker da å skyte mål, den 
andre å hindre det. 
Tlsammen 20 min. 

Lett five-a-side - 10 min. 

Uttøyning og avs penn i n g - 5 min. 
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Erik J. 
er klar 

Skeids Erik Johansen er klar 
til å spille for oss neste sesong, 
det vil sikkert bli en god for 
sterkning, til et lag som ellers 
er i stor utvikling. Erik var i 
Brumunddal og så Skiold spille 
mot Røros i den siste kvalifi 
seringskampen - og stort sett 
tror vi han var fornøyd med 
det som skjedde ute på banen. 
Personlig tror vi Skiold leverte 
sin beste kamp for året - nett 
opp i dette viktige oppgjøret. 

Bildet viser Erik Johansen i 
samtale med Tore Larsen - 
hva som ble sagt dem i mel lom 
vet vi ikke - men det skulle 
ikke oss forundre om det var 
fotball praten gikk rundt. 

SI F tok pokalen 
I anledning vårt 60 års jubileum bød vi opp 

til cup med Vålerengen, SIF, Drafn og vårt eget 
lag. På første spilledag fikk vi se et friskt ungt 
Vålerengen-lag som i første omgang spilte SIF 
helt ut i perioder. Yngve Andersen ordnet 1-0 
til VIF-gutta, men i a.nnen omgang kom SIF 
i gang og den dominerende spiler, Torodd Pres 
berg, sørget selv for to scoringer og seier. 

~ Skiold og Drafn spilte innledningskampen, der 

Goaler i fleng på 
Hedemark 

To scoringer som betydde meget for Skiolds opprykk til 
tredje divisjon i fotball. Bildet øverst viser Svein' Helge 
Moen som har sendt i vei et kjempeskudd som smøg 
seg inn tett ved stolpen. - Nedenfor har Arne Thors 
hang kastet seg fram i heading, og også i dette tilfelle 
måtte Røros' målmann kapitulere på Bmmunddal stadion 
denne høstdagen. - Men før alt dette skjedde hadde 
Freniz Salamonsen sørget for Skiolds 2-0 ledelse. Det 
første målet, et hardt skudd som. traff keeper i brystet 
og fortsatte inn i nota. Den andre goalen, typisk Frentz 

i en spurtduell og fiks scoring. 

våre gutter åpnet bra, men klarte ikke å full 
føre. Bjørn Ottesen sørget for to fine Drafn-mål. 

Jumbo-finalen mellom Vålerengen og Skiold 
ble et jevnt oppgjør der Terje Olsen scoret for 
VIF og Arne Thorshaug sørget for Skiolds mål. 
Straffesparkkonkurransen vant Skiold med 2-1. 
Åge Sørensen og Sverre Erling Nilsen scoret, 
mens Arve Fjelds skudd ble reddet av Helge 
Bonden Sørlie. 

SIF vant den innsattsfylte finalekampen med 
2-0. Det ble Jan Kristinsens kamp, idet han 
scoret begge målene til de blå-hvite. Drafn had 
de en rekke farlge tilbud, men Thun reddet sik 
keert alle skudd. 

Tor Alsaker Nøstdahl kunne motta den gedig 
ne sølvpokalen og vår jubileumspokal. Alle del 
tagere i cupen fikk vår jubileumsvase. Skiold 
mottok VIFs og SIFs vimpler og blomster fra 
Drafn. 

Spillere og ledere var etter kampene samlet 
i sportskafeen hvor det var smørbrød og fot 
ballprat. Arvid Wam takket på vegne av del 
tagende klubber for innbydelsen og gratulerte 
Skiold med jubileet. Han berømmet vår klubb 
for det fine ungdomsarbeid, og han ønsket vårt 
A-lag lykke til med serien med håp om at laget 
spilte seg opp en divisjon. Takk for det. 

t I . 
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