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Godt nytt år 

5. Vi ønsker oss også at det 
nyvalgte styret blir meget 
handlekra:ftig slik e.t spørs 
mål som Idrettshallprosjek 
tet og spørsmål om egen bane 
og klubbhus blir tatt opp 
til drø:fting og løst. 

Det er vel mest riktig av den ny 
valgte redaksjonen i Skioldavi 
sa å ønske sine lesere et riktig 
godt nytt idrettsår. Som natur 
lig på nyåret står nyttårsøn 
skene høyt i kurs hos de :fleste 
og også i Skiold må vi stikke 
fingeren i jorden for å kunne 
vite hvor vi står og hva som vi 
i det nye året skal kunne vente 
oss av våre gutter og av vårt 
styre. Arbeidsoppgaver er det 
nok av, og redaktøren kunne ten 
ke seg følgende på nyttårsøn 
skelisten 1971: 
-1. Eandylaget fortsetter frem 

gangen og holder seg il. 
divisjon. 

2. Ishockeylaget forsvarer plas 
sen i 2. divisjon, selv om 
det på nåværende tidspunkt 
ser mørkt ut. 

3. Fotballaget :fortsetter der 
de slapp i det gamle året og 
gjør en god innsats i 3. 
divisjon. 

4. Fortsatt fremgangen i Skiolds 
økonomi slik at vi kan gi 
våre gutter de beste mulig 
heter til å utvikle seg idretts- 
lig. 

og takk 
for det gamle I 

Ja takk til et år som stod i 
jubileets tegn. Takk for at 
:fotballaget ga oss den aller 
beste presangen av dem alle, 
nemlig op~rykket til 3. divisjon. 
Det var pa alle måter et godt 
år for Skiold, slik det også 
kom til uttrykk i rapporten 
som ble fremlagt på generalfor 
samlingen i slutten av novem 
ber. På generalforsamlingen ble 
også et nytt styre valgt som 
på papiret ikke er så ulikt 
det som regjerte i jubileums 
året. Hed Ketilsson i spissen 
er vi sikker på at Skiolds 
saker er i gode hender. Opp 
muntrende er det også at 
Tore Larsen fortsetter som 
oppmann for fotballaget. Vi 
er alle klar over hvilken 
kjempeinnsats han gjorde i 
året som gikk. Ellers er det 
ikke så mye mer å si om gene 
ralforsamlingen enn at det 
var hyggelig at såpass man~e 
(omkring 100 unge og gamle) 
hadde funnet veien til Fri 
murerlosjen. 



TORE LAGESEN: 

IJttndy-lsl,ocltey / lot/Jtt/1 P 
Vi er på vei oppover 

i fotball, men hvor lenge? 
Vi i Skiold må være oppmerk 
somme på at Bingoen en dag 

stopper og pengene tar slutt, 
da må det være godt å ha et fot 
balllag i høyere divisjon til å 
skaffe penger. 

Jeg tør påstå det ikke lar 
seg gjøre på den måten det dri 
ves idrett i vår forening i dag. 
Det kan ikke oppnås resultater 
når vi driver halvt i hver gren, 
det er jo faktisk gutter som 
både spiller bandy og ishockey 
på både junior og guttelaget. 

Vi kan jo alltid få et NM 
eller to med omtale i pressen 

og diplom på hytta. Men den dagen 

pengene er borte kan vi ikke 
drive på god omtale og et diplom. 
Det er vel ingen som mener at 
vi skal kutte ut noen idrettsgren, 

men guttene må kun drive en idrett -- - gren og på et lag, slik at ikk 
interessen og overskuddet til 
vår neste inntektsgruppe, fot 
ballen, blir ødelagt. Det er 
vel in~en som vil påstå at vi 
kan tjene pen;er på vinteridrett. 
Uten penger raser alt sammen. 

Konklusjonen må være større 
aktivitet på fotballfronten. 

Jeg henstiller til lederne 
for vinteridretten ikke åla 
guttene spille både 3 og 4 
kamper i uken. Dette er ikke 
Skiold tjent med! 

+ 
SKIOLD-HYTTA 
ved Steglevannet pli 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. 

Drammen. 



Sent. men fortjent: 
NB F 's bragdmerke ti I ARVE FJELD 

- 

Etter nærmere granslming i NBF' s arkiv, viser det seg 
at vår mangeårige bandykeeper Arve Fjeld har kvalifisert seg 

til høyeste aktive utmerkelse i NBF, BRAGDMERKET. 
Det kreves 10 poeng etter følgende normer: A-landskamp 

teller 1 poeng, Norgesmesterskap teller 1 poeng, mens ungdoms 
og juniorlandskamp teller+ poeng hver og finaleplass+ poeng. 
Arve har 8 A-kamper, 4 U-kamper og finaleplass i -65. 

Skiold regnes for en av aristokratene i norsk bandy. 
Det er derfor svært hyggelig at det endelig skulle lykk(ils for 

en av våre spillere å få denne utmerkelsen. 
Når man ser over listen av dem som har f2 !,t denne ut 

merkelsen ser en at Arve er kommet i bra selskap, selv om vi 
synes det har tatt alt for lang tid før en av våre ble dette 
merket verdig.- 38 år i toppdivis,jon op; 1 bragdmerkemann gir 
liten inspirasjon når vi tenker tilbake på vår ledende posi 

sjon i en årrekke. 

Gratulerer, Arve, som førstemann i Skiold! 

På styremøte 14/12-1970 ble Arne Adamsen valgt 
til oppmann for reservelaget i fotball. 



En gang SKIOLD - alltid SKIOLD 

Vår fine midtstopper, Knut 
Presterud, hadde tenkt alvorlig 
på åta seg en oppmannsjobb i sin 
gamle klubb, Vålrengen. Han har 
imidlertid valgt et år til som 

aktiv for Skiold, noe vi ikke har 
det aller minste imot. 

Knut stortrives i Skiold, og_ 
vi ønsker en ny fin sesong på fot· 
ballbanen for den sympatiske 
spilleren. 

Kontingenten for 1971 er på styremøte 2/12-70 
fastsatt til 25 kroner for seniormedlemmer og 
7 kroner for juniormedlemmer. 

100~! 
Da Ståle Eknes ikke var tilstede 

på generalforsamlingen ble han 
overrakt TRENINGSPOKALEN for 1970 
på fotballmøte 8/12. Ståle tok ingen 
pause etter sesongen -69, satset for 
fullt og spilte flere helt gode 
kamper i vårsesongen. Treningsfram 

møtet var nær 100%. 
GRATULERER! 

Samtidig takker vi Ståle for 
fin underholdning på alle våre 
turer. Det er aldri nei i hans munn 
når vi ber om musikk. Ståle drar 
villig opp trekkspillet. 

Takk for det. 
t-a. 

TORVHALLEN 
STØRST I SKO 
Telefon 83 19 56 

- 
FAVORIT-FI LLIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34 

La det gå sport i det 
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

På torget i Drammen. 

~IZZZZZZIZ:ZU 



budsjett 
VINTER 
IDRETT 

.SCMMEH 

IDf1ETT l'OTAL 

,TUNIOR 

SENIOR 

JUNIOR 

SENIOR 

14.000.- 

28.000.- 42.000.- 

21.500.- 

62.500.- 

ADM. M.M. 

84.000.- 

24.000.- 

TILSAMMEN 42.000.- 81+.000.- 150.000.- 

150000 KRONER 

-- 

På annet styremøte i Skiold sesongen 1971,14.12.1970 
ble styret enig om at etter de forventede inntekter i 1971 
kunne et beløp på kr. 150.000 antas som grunnlag for budgett 
oppstillingen 1971. På tredje styremøte 4.1.1971 var det enig 
het om at av dette beløp skulle kr. 126.000 fordeles på den 
idrettslige side av driften, men kr. 24.000 ble holdt tilbake 
til administrasjon, klubbavis os; uforutsette utr;ifter. De siste 
års regnskaper viste at forholdet vinteridrett/ sommeridrett 
var som 1 : 2, og de 126,000 kronene ble fordelt med kr. 42,000 

på vinteridrett og kr. 84,000 nå sommeridrett. 
De kr. 42,000 som gikk til vinteridretten ble igjen 

fordelt med kr. 14,000 på ,-iunioravdelingen og kr. 23.000 på 

senioravdelingen. 
Sommeridrettens kr. 84.000 ble fordelt med kr. 21.500 

på junioravdelingen og kr.62,5000 på senioravdelingen. 
Representanter for styret vil redegjøre nærmere for 

budgett og disponering av bevilgninger i de forskjellige av 
delinger og utvalg i den utstrekning det er nødvendig og ønskelig. 
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nJ formann ••• 
HARALD KETILSSON 

lege,542.r, gift, kone og to barn. 
De siste år virket som trenings 

konsulent. I jubileumsåret -. 
medlem av U. K. - Suveren forn. .n 
i festkomiteen. På dem han 
arbeider sammen med i Skiold 
virker han alltid beroligende 
med sitt velkjente: 
"ALT ER UNDER KONTROLL." 

Hvordan føles det nye vervet? 

Du vet det er lett å sitte i 
styret og ivre for nye ideer. 
Betydelig mer ansvarsfullt å 
gjennomføre dem som formann. 
Dobbelt ansvarsfullt er det å 
overta når klubben såvel sports 
lig som økonomisk befinner seg 
på et høyere nivå enn noen gang. 

Har formannen noen nye ideer? 

Nye ideer består ofte i å til 
passe velkjente og gjennom 
prøvete prinsipper på nye 

områder. Et godt eksempel er 
kondisjonstesten som er hentet 
fra arbeidsfysiologien og til 
passet idretten. Under en ut 
vikling som Skiold nå gjennom 
går, trengs det stadig endringer 
og tilpasninger. 

Kan du peke på direkte tiltak? 

Det arbeides med omlegging av 
organisasjonsformen, og forslag 
om dette er tenkt lagt frem på 
ekstraordinær generalforsamling 
på ettervinteren. 
Men selv den beste organisasjons 
form er dødfødt hvis den ikke 
funksjonerer. Funksjonen er av 
hengig av det enkeltmenneske ~m 
er valgt, og det samarbeide~~ 
det lykkes å g,jennomføre- som 
i et lagspill ellers. 
Hver må kjenne sin oppgave og 
være villig til å løse den, 
og å samarbeide i fellesoppgavene. 
Dette forutsetter vel definerte 
arbeidsområder hvor den enkelte 
er villig til åta sitt ansvar. ---- ..•..... 
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••• nre 
Jeg tror ingen skal føle seg 
ufri og bundet ved dette. 
Tvert imot tror jeg at en 
viss orden må til for å 
skape sikkerhet og trygghet. 

,,,llrihet er uforenelig med 
aos. 

ideer 
For å bruke fotballspråket: 
Vi må komme bort fra det til 
feldige "åta ballen på sparket" 
til det bevisste "et spark på 
ballen". 

Er alt fortsatt under kontroll? 

Fra treningsopplegget vet du 
at jeg alltid fremhever at du 
bør vite det du kan vite. Det 
er så likevel en masse å gjette 
på. 
Noe liknende gjør seg gjeldende 
i organisasjonsarbeidet. Det må 
være et målbevisst arbeide hvor 
tilfeldigheter og improvisasjoner 
reduseres så langt som mulig. 

Andre ting som ligger den nye 
formannen på hjertet er trenin 
gen av junioravdelingen. 
Særlig kondisjonen som han 
mener må grunnlegges allerede 
i 12 - l~års alderen. 

Dette skal vi imidlertid komme 
tilbake til i et senere 
nummer av Skiold-avisa. 

Takk for praten! 

T-a, S. 

Apropos budsjettet: 

PROBLEMET! DET GAMLE 
PRINSIPP 

DEN MODERNE 
LØSNING 
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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». 

Hovedkontor 
Bragernes Torv 
Telefon 83 67 80 

Filial 
Vårveien 25, Åssiden 
Telefon 82 13 50 

RONSON 
SALG OG SERVICE 

EDMANS 
Konnerudgt. l 0 

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 

LI ER SPAREBANK 
Drammen. 

Filialer: 
Lierbyen, Lierskogen og Sylling. 

Skiold-gutter! 
Ti I god sport kreves godt utstyr. 

Kjøp sportsutstyret i 

STØA' S sportsforretning 
Konnerudgaten. 

M=:øiillliiilJ 
Alt i klær for hele familien 

Kjøp alt på ett sted 

:K,ecct Øåøuavl&&. 
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 LVCHE Q CC. A.B 

Sentralbord 83 79 70. 

- 

- 
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300 kamper! 

oc Tore Jt1hn1en ER sT1LL Go1NG 
STRONG 

- 
Vi vil som Borgar Nygård gjorde i garderoben p_å 

Marienlyst etter privat kampen mot Sparta, få lov til å 
takke Tore Jahnsen for den innsatsen som han g.jennom årene 
har gjort for Skiold på bandybanen. Han er imidlertid enda 
"still going strong" og 300 kamper er ingen grense for 

Jahnsen som nå har rukket å bli 36 år. 

Tyve år er det siden han debuterte på Skiolds 
A-lag. Han ble Norgesmester i 1957 og innom landslaget har 

han også vært.Den offisielle merkeringen av de 300 kampene 
skjedde i hovedseriekampen mot Tåsen der formannen over 

rakte ham et tinnfat. 
Skioldavisa stiller seg altså i gratulantenes rek- 

ker og ønsker Jahnsen enda mange fine bandyår på isen. 
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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 

- 

- 



FALLENDE BANDYINTERESSE 

Visstnok er ikke bandy 
lenger der mest populære pub 
likumsidretten som finnes, men 
lavpunktet ble ble vel nådd i 
seriekampen mellom Skiold og 
Tåsen på Marienlyst, Bilett 
kontrollørene kunne med beste 
evne ikke registrere mer enn 
syv-7-betalende tilskuere inn 
enfor portene, 

Enda med minimal patriotisk 
støtte i ryggen greidde '.?kiold 
å vinne med ett mål, Dette var 
i seg selv så oppsiktsvekkende 
at Dagbladet måtte begynne å 

tro på julenissen ogVG måtte 
fjerne stempelet "slakteoffer" 
på vår klubb, 

La oss derfor møte opp på de'resterende kamper slik at vi 
kan heie Skiold frem til fornyet innsats slik at vi enda et år 
kan holde oss i l,divisjon, 

La patriotismen og sjåvinismen leve! La oss være helt ,røde, 
men la grensen stoppe der Finn Hansen g,jorde det på en bandy 
kamp i fjor: Han gikk så opp i\ sin rolle som patriot at dom 
meren blåste av bandykampen og kom bort til ham for å beordre 
ham og hans heiarop langt opp på tribunen, Den velkjente Mess 
slo ut med armene og sa urmskyldene, "Skal ,jeg ikke lenger få 
lov til å heie på mine egne en gang?!" 

------- 
Historien skal være sannferdig,., 

Send all post til denne adressen: 

Ski og ballklubben SKIOLD, 
Post boks 78, 
3001 Drammen 
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- 
ISHOCKEY 
1970 - 71 

HVA HAR DE SOM IKKE VI HAR? 
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- 

Situasjonsbilde fra Skiold/Hasle-Løren 
- "Nå, hvordan går det egentlig med ishockeyen?" 
Scenen er Marienlyst under kampen Skiold/Hasle-Løren.Kunstig 

lys, kulde og polstrede spillere. 
Tor Unnelsrud rister på hodet: 
- "Nei, i øyeblikket går det dårlig. Vi ligger under med 10-1: 

- "Men på lengre sikt?" 
-"Vi bør vinne tre av de kamp- 

ene som er igjen for å være 
sikre." 

-"OP; hvor mange kamper er det 
igjen?" 

-"Tre-----og en sjanse har vi jo." 
-"Og ellers?" 
-"Da blir det kvalifiserings- 

kamper, og det er i alle fall 
ikke håpløst. Bare to av de 
fire lagene som spiller om 
nedrykking går ned. 
Håper på fortsatt kontakt 
med 2.divisjon •••••• " 

Tor lukker øynene 
(Tor Unnersrud, kaptein 
på ishockeylaget.) 
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FINN HANSEN: 

EN lØRDllfiSNVElD 
FOR 32 ÅR Sl DEN 

Å få varer inn til Skioldhytta er også i dag litt 
av et problem, og mange av hyttekomiteens medlemmer kan 
fortelle om strabasiøse turer fra Turisthotellet opp 
gjennom årene. Jeg var ogsu rae d på en slik tur, og her er 
historien: - 

Jeg husker ikke hvem som var hytteformann, men en 
del gutter skulle ft overnatte pt1 hytta. Dagen etter skulle 
det være .Skiold/Skoger konkurranse på ski, derfor måtte vi 
ha med oss et melkespann oppover. Annen proviant skulle også 
innover, og vi fikk med oss en ryggsekk full av ';!ienerbrød 
fra baker Sjuve samt to store kasser kolonialvarer fra Sven 
kerud i Konnerudgata. 

Melkedonken, som rommet 50 liter, sto fremme hos 
sjåføren på turen oppover. Lenger enn til Turisthotellet 
gikk bussen imidlertid ikke, så det er her historien om den 
~trabasiøse ferden begynner. 

EN STRABASIØS TUR 

- 



EN LØRDAGSKVELD .. , forts. 17 

- 

- 

Alfred Lagesen hadde en kjelke 
stående på hotellet hos Bart Pedersen, 
Rolf Wold Andersen og gikk i forveien 
sammen med Kjell Sjuve og de tunge 
sekkene. 

Det ble derfor Lagesen, Birger 
Eckholt og jeg som stablet kassene og 
50liters donken på kjelken og ga oss 
i vei oppover bakkene. Det snødde 
tett, og ved Grinderud måtte vi sette 
fra oss melkespannet da det ble for 
tungt for kjelken som flere ganger 
skar ut av veien og ut i løssnøen. 
Med lettere bør tok det oss likevel 
en time å komme inn til Skioldhytta ••• 

På Skioldhytta hadde guttene trøbbel med fyringen. Røyken 

lå som en tykk skodde i bakrommet fordi det var kommet snø i pipa. 
Men vi hadde ikke noe valg - Rolf, Alfred og jeg fikk med oss en 
parafinlampe og dro ut i snøkavet igjen for å hente melkespannet. 

Vi fant det ti slutt helt nedsnødd - og nå begynte blod 
slitet. Det var nesten umulig å holde kjelken rett da den stadig 
skar ut. To av oss måtte dra mens tredjemann holdt på spannet. Vi 
vasset i vel en halv meter nysnø. Da vi kom forbi myrene og skulle 
ta av til hytta, tok vi feil av veien og havnet ut på Stegla 
Det snødde og snødde .•.••• parafinlampen var sluknet. Vi hadde bare 
en lommelykt å lyse veien med. Spannet datt av kjelken og 20 liter 
melk rant ut like ved hytta. 

Jeg sovnet meget tidlig den kvelden, men dagen etter var 
jeg med i langrennet. Etterpå var det oppvask på kjøkkenet. 
Oppvaskbalja og 50 litersdonken er nå å finne i kjelleren på Skiold 
hytta. Det er på mange måter rene Skiold-museet der oppe. Flere av 

de andre tincene som finnes der skal jee; skrive 
nummer. 

VELKOMMEN TIL 

skiold·hJtta 
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KJENTE MOTSTANDERE 

3. DIVISJON 
Seriemotstandere i landsdel 

serien kommende sesong vil for 

Skiolds vedkommende by på mange 

kjente fotballnavn. Således vil 

både Erik Johansen og Åge Søren 

sen møte sine gamle lagskamerater. 
Så har vi forhåpentligvis en 

del god fotball å glede oss til 

på Marienlyst til sommeren ved 

siden av Strømsgodset og Drafn's 

kamper. 

'!er er la'cene: 

Vålrengen 

Gjøvik/Lyn 

Lillestrøm 

Strømmen 

Ready 

Kjelsås 

Brumundal 

N,Trysil 

Ullensaker/Eisa 

- 

TIPS Alle spillere og ansvarsbevisste trenere foretar 

sine refleksjoner etter en kamp eller en rekke 

kamper. l1ien uten objektiv referansebasis, uten 

bruk av vitenskarlige metoder, vil det være nytte 

løst å 118-pe pt- vesentlic~ frerngan[. 

(Egil Olsen i NFF Fotball nr.6, 1970.) 

- Som ved enhver undervisning lærer begynneren ved 
stadig gjentakelse - fra A og oppover. 

Under innøving av korrekt fotballspill er gjentakelser 

absolutt nødvendig og vesentlig. Med andre ord: finn 

ut hva som er den riktige måten og gjenta så øvelsen 

igjen og igjen til den blir en selvfølgelig ting å 
gjøre, 

('alcolm Allison,Football monthly, jan-71) 
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To landslt19sspl flere 
stt1/I I 0 

""' Vi har i en årrekke tilhørt eliten i norsk bandy, men 

antall landskamper på spillerne i laget vårt har vært svært 
beskjedent.Det er derfor hycgelig å kunne presentere to av 
våre spillere i fotball som i alt står for ~3 landskamper. 
Begge disse [utta skal som spillere på Skiold møte gamle 
klubbkamerater i seriekamper, Gjøvik+Lyn og V&lerengen. - 

- Erik Johansen 

Åge Sorensen 
}u?;e Sørensen spilte landskamp 
allerede som 13 åring. Han 
har også flere 3 og U kam 
per, samt en rekke bykamper 
:for Oslo bylag. Av Yålrengens 
internasjonale kamper hus 
ker Age best kampen mot 
Everton i England. 

><>< 

Erik Johansen 39 landskamper, 
de fleste som medlem av 
Gjøvik/Lyn. Gullklokka ero- 
bret Erik mot Sverige i Stock- ~ 
holm i 1965. Av landskamper 
minnes Erik særlig seieren 
over Skotland i Bergen, hvor 
det også ble scoring og kam- 
pen mot Jugoslavia på Ulle- 

·ål. 

><>< 
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Alt i SPORT 
for sommer og vinter 

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

Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning . 

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

OLAF M. STRØM 
Dame- og herrefrisør 

Tollbugt. 2 Tlf. 83 19 30 

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

Haraldsens Farvehandel A.s 
Tollbugt. 102. - Tlf. 83 82 65. 

~ --,.llJ f!!!i!!!l§T~ILT 

~IR!l;:IPIRO- 
Alt i reproduksjoner. 

Ch ris tensengården. 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. 
AKTIESELSKABET 

~--5' 
& GULDLISTEFABRIK 

BRUG Gulskogen 

Skiold-hytta 
ER STEDET ÅRET RUNDT 

Telefon 83 80 80. 

Drammen - Telefon 83 31 80. 

- 

- 
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kretsmestere 

- 

Vi presenterer her et bilde av årets kretsmestere 
i junioravdelingen. Det er småguttlar;et som er fotografert i 
Mandal Idrettspark under den store Sørlandsturneen i sommer. 
Kampen mot Mandalskameratene like etter at bilde ble tatt 
resulterte dessverre i tap, men så var også småguttlaget til 
M.K. kjent som Sørlandets beste. 

Småguttlaget gjorde en glimrende innsats i årets 
kretsserie og de er verdige mestere. Skiold-avisas lesere 
skal vite at det ligrer nokså mye arbeide bak en slik triumf, 
selv om det er i yngre klasser. Kanskje hadde ikke triumfen 
vært mulig om ikke lederen hadde vært så ivrig som han er. Vi 
tenker da på Ulf Svendsen som med dette kretsmesterskapet har 
sikret klubben det tredje mesterskapet på like mange år. 

Guttene som ble kretsmestere var følgende: 
Tom Arentz, Erik Engen, Stein Bj. Eikeland, TrondEgge, Kai Rune 
Fuglerud, Tom Are Hennum, Erik Dag Knudsen, Per Kristiansen, 
Roar Myrhagen, Arne Torgersen, Stig Roaas, Rune Svendsen, Thom 
Opsahl, Eigil Ulsbøl, Tore Aaserud. 
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SN/OlD nr. 8 / 
En oversikt utarbeidet over Buskerud idrettskrets' 

medlemstall viser fin økning i siste 5-årsperiode. Mens 
Idrettskretsens medlemstall i 1965 var 18951, er den pr. 

10/12 - 70 oppe i 30951. 
Kår det gjelder tilslutningen til de enkelte klub 

bene, er Kongsberg I.F. den suverent største med Drammens 
Turn på annenplass. På åttendeplass finner vi Skiold med 
sine 656 noterte medlemmer. Med litt fremgang i året som - 
komr:ier skulle vi nok klare å gå forbi både Ballklubben og 

Strømsp:odset som ligger foran. 

~- 

"n på topp" 

Kongsberg I.Ji'. 
Drammens Turn 
Mjøndalen I. F. 
Drafn 
i\ssiden I.8'. 
Strømsgodset 
Drammens Ballklubb 
Skiold 
Slemmestad 

R.o.s. 

14-01 

1034- 

985 
950 
?20 

703 
669 
656 
650 
603 

* - 

På styremøte 14-/12-70 vedtok styret å gå over til 
nytt regnskapssystem fra 1/1-71, Det er utarbeidet 
en ny kontoplan, og de som får med dette å gjøre 
vil bli satt nærmere inn i bruken. 

* 
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* '* 

* 

2S tir bandy for Sit/old 
KJELL WESTBY med 297 kamper 

Kjell 1,/estby , nå 39 år, har spilt bandy på Skiold 
fra før han var 15 år. Torsdag 14/1 spilte han sin 297 

bandykamp for klubben. 
I 1952 var han med og ble Østlandsmester i junior- - klassen. Norgesmester ble han i 1957, og finalist i Norges- 

mesterskapet i 1965. 
Kjell har vært kaptein på bandylaget i mange år. 

Flere ganger har han tenktåtrekke seg som aktiv, men for 
lagets skyld har han enda ikke lag:t opp. 

GOD1' GJORT, KJELL! 



2't 

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

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. 

VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

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 J=remtiden 
leveres fra vårt 
moderne trykkeri. 

1Jelikat 

~ 

~ 

Th. Helgerud. Tlf. 83 15 64. 

Bilgummi. - Rekvisita. 
Servicestasjon. 

DRAMMENS is 
0 ' - - den selvfølgelige 

dessert. 

Telefon 83 25 56. 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med klcer - -for enhve 

LTZ. NIELSEN &. SØNN 
Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer, kjøkkenutstyr, 
sportsartikler . 

NORLØFF 
. ll!!RNVAlll!~ORll.,...INO A•S 

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

Drammen 

- 
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2 nye kretstrenere SKI OLD 
På Buskerud fotballkrets' ting i desember ble to av 

Skiolds yngre carde overrakt sine bevis for at de hadde 
gjennomgått de nødvendige kurs og prøver slik at de kunne 
kalle seg for kretstrenere. 

Det var Oddvar Danielsen og Ulf Svendsen som hadde 
greidd kravene, begge velkjente Skioldgutter som spesielt 
ivrer for trenergjerninger i junioravdelingen. 

Godt gjort, gutter! - 
Nye medlemmer 

Roy Ebbesen 
Arne Torgersen 

Ole Næss 
Svein Bekkevar 
Steinar Olsen 
Dag Frode Olsen 
Marit Ketilsson 

Terje Theodorsen 
Jan A. Klemmetsen 
Yngvar Sørli 
Asle Hermansen 
Jan V. Sørum 
Ole Martin Martinsen 
Leif Håkonsen 

Per Berg 
Magne Hjeltnes 
Kristen Borge 
Leif M. Hagen 
Helge Johansen 
Finn Mathiesen 
Erik Johansen 

- 
Tilsammen er det 21 nyinnmeldte medlemmer i 
Skiold i 1970. 3 har meldt seg ut av klubben. 
Vi legger merke til at Skiold har fått sitt 

første kvinnelige medlem. 

På styremøte 2/12-70 ble det vedtatt å ajourføre 
medlemskartoteket fra nyttår. For "gamle" med 
lemmer gjelder at kontingenten for 1969 og 1970 
må være betalt dersom en vil ha fortsatt medlem 
skap i klubben. Eventuell ubetalt kontingent for 
tidligere år enn 1969 strykes. 



Fot/Jt1//1e1on9en I gong 
Fotball har allerede i flere år 
tegnet til å bli en helårs 
idrett og ikke før har våre gut 
ter greidd opprykk til 3. divi 
sjon så er de i gang igjen med 
trening og møter. Det er meget 
klart at det satses på en vir 
kelig god premiere i den høye 
re divisjonen. De av guttene 
som ikke holder på med bandy 
eller ishockey er med på tre 
ningen enten den er ute eller 
inne i plasthallen. 
I junioravdelingen hadde junior 
lederen Tore Lagesen et meget 
vellykket møte med sine gutter 
der spørsmål angående den kommende 
sesong ble diskutert med formann 
og viseformann i junioravde 
lingen, Finn Hansen og Torstein 
Roaas. Det ble en meget heftig 
dialog mellom guttene og leder- 
ne noe som må sies å være me- 
get verdifullt når det gjelder 

kameratsk2,:pet da alle nå vet 
hvor man har hverandre hen. 
Juniorstallen er stor til somme 
ren og man kan regne med også 
et annetlag der Tore Eadsen er 
oppmann. Det kom klart fram på 
møtet at guttene hadde de aller 
største ambisjoner og alle var 
klar for innsats. Treningen har 
begynt og inne foregår den på 
Strømsø skole hver torsdag kl. 
1800. - 

Guttelaget har også hatt sam 
lingsmøte foran sesongen der 
lederen Ulf Svendsen redegjorde 
for treningsplanene. I begyn 
nelsen av januar starter det opp 
med trening om torsdagene på 
Brandengen skole. De aller min 
ste lagene starter opp i be 
gynnelsen av februar med møter 
og trening da de fleste av 
småguttene er i ferd med ban- 
dyen enda. 

* * • 
Tuna Tekstil 

TRIKOTASJEFABRIKK 

Stjerneveien 15 

Telefon 82 13 80 

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

treningsdresser i crepe og bomull. 

~ -stasjonen 
~ 
Drammen Travbane 

Innehaver: Nils J. Berg 
Byens raskeste servicestasjon 

Rekvisita og bilgummi 
Pølsekiosk 

Globusgården • Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

@~~oo@OO~~~ 
(KOLONIAL) 

- 
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Aalborg ballklubb 
har i flere år drevet med 
foreldereaftener. Dette er 
tilstelninger de har for 
spillere og foreldre etter 
endt sesong. 

I.K.Start tok opp denne 
ideen i Kristiansand for noen 
år siden, og dette med stort 
hell. 

Undertegnede har hatt 
den fornøyelsen av å være til 
stede ved den siste aftenen i 
Start's regi. Jeg må med en 
gang tilstå at jeg aldri har 
vært vitne til noe så stil 
fullt og gigantisk. 

Allerede når man får pro 
grammet, som forøvrig blir 
sendt rundt til alle medlem 
mene i Starts jr.avdeling på 
forhånd, blir man mektig im 
ponert. 

oss, 
Her er et program 

som varierer fra utdeling av 
bronseballer til underhold 
ning med sag og sykkelpumpe. 

Mellom 500 og 600 forel 
dre og aktive besatte den 
kjempemessige Caledonien Hall 
til siste plass. Hele fore 
stillingen begynte med at 

alle lederene i Starts junior 
avdeling marsjerte inn under 
Starts fane til musikk av jr. 
avdelingens eget orkester. 

Foreldrenes tilslutning 
til dette arrangementet im 
ponerte meg meget. Start har 
på en mesterlig måte klart å 
få foreldrene aktivt inn i 
idrettsarbeidet, noe som også 
ble understreket av Starts 
formann. Dette bidrar igjen til 
bedre kontakt hjem/idrett, noe 
som stimulererbåde de aktive 

og lederene. 
Det er viktig at vi har et 

sundt og godt miljø å by de 
unge, slik at vi også er med 
i det oppdragende, en inter 
esse som vi håper de fleste 
foreldre deler med oss. 

Ulf Svendsen. 



"Ikke mer til mer; takk - ,ieg kjører." 

ISHOCKEY··IIINEN 
Mange har nok savnet ishockey-banen som Skiold 

driver for komnuneri , Dessverre har gravearbeider for det 
nye tribuneanlegget forhindret oppførelsen en del, men 
nå er det i skrivende stund i god gang. 

Tre av junioravdelingens ledere har påtatt seg 
driften av banen som kommer til å omfatte kamper for gutte 
laget, juniorlaget og kanskje A-laget hvis isen blir bra 
nok.Disse er Helge Bjørnes, Tore l'cadsen og Steinar Raaen , 

De aller minste Skioldguttene som er med på is 
hockey er i år ikke meldt på noen serie, men skal få in 
struksjon i ishockey i stedet. Derfor skulle man ha grunn 
til å tro at det også i år blir folksomt på banen, når også 
Bedriftsidrettskretsens hockey-pockeyfolk trer i aksjon. 

".l:il interesserte Skioldmedlemmer: De som driver 
banen er sikkert takknemlige for hjelp! Ta en tur bortom 
og trim litt med skyffelen hvis du har tid. 

- 

000 
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NAllO. LILLEPUTT I 

Når jeg sitter her og tenker på hva vi har opp 
levet av gleder denne sesongen, som dessverre er slutt, er 
det sørgelig at slike opplevelser hører fortiden til. 

Dere gutter har gitt meg minner for livet, og jeg 
tror nok også dere selv vil huske denne tiden - spesielt, 
kansk~e når dere ser på pokalen for Drammens-mesterskapet. 
For meg er det likevel ikke dette mesterskapet som er av 
gjørende når det gjelder minner fra den tiden vi har hatt 
sammen.Minnene skriver seg vesentlig fra deres meget gode 
oppførsel og den respekten dere har vist meg som leder. 

Jeg vil her anbefale dere til deres neste leder 
ved å nevne deres navn: 

Tom Normann Johansen, Tron Sagbakken, Arild Lagesen, Lars 
Harket, Jørn Finnebråten, 'I'r-ori Kihle, Dennis Karlsen, 
Terje Teodorsen, Tom Aspebakken, Tron Ragnar Haugan, 
r:orten Gjerrud, Karl Ture Sagen, og Tor Berg. 

Til slutt vil jeg få ønske dere alle med foreldre og søs 
ken et godt nytt år og lykke til i deres neste sesong! 

P.S. 

Jeg vil også rette en takk til dere foreldre som har latt 
meg få legge beslag på deres håpefulle - uten å kny. 
Til slutt en takk til Teodorsen for din fantastiske inter 
esse han har vist ved våre kamper. Jeg tror ikke han har 
skoftet en enestekamp i år. Det viser seg altså at selv i 
vår travle tid er det noen tar seg tid til å følge sine 
poder. 

Tore Lagesen. 



Nyttige 
Formann; 

Sekretær: 

Harald Ketilsson, 
Kleivene 132, 
Arb. :836288 
Priv.835373 

Borgar Nygård, 
Schultzgt.40 
Priv.837271 

Fotballoppm:Tore Larsen, 
Odinsv.14A 
Priv.836559 
Arb. : 3 32380 

Bandyoppm.: Borgar Nygård, 
Schultz,,-t.40 
Priv.837271 

Hytteform.: Dagfinn Hanssen, 
Kobbervikv.l 
Arb. :837890 

Styremedl.: Rolf B. Hansen, 
Styrmoesgt 16 
Priv.833421 

Klubbens adresse er forøvrig: 

adresser: 
Viseformann: Knut Berg Nilsen, 

Scheitliesgt.8, 
Priv.838073 

Kasserer: Harry Andersen, 
Austadveien 21, 
Arb. :822380 

Ishockeyoppm;Tor Undersrud, 
Fergstien 53 
Priv.834520 
Arb. : 564590 

Skioppmann: Arne Haugan, 
Wernersgt.11 
Arb. :838760 
Priv.835860 

i/epresentant- 
skapet : Kåre Flad se n , 

Sundgt.23 
Arb. :834345 
Priv.334345 

Ski og Ballklubben Skiold, 
Postboks 73, 

3001 Dr amnen , 

Styret i Skiold vil 0jerne ha bedre kontakt med 
medlemmene.Derfor vil vi så godt som mulig prøve 
å opplyse om styrevedtak og andre nyheter i 
Skiold-avisa, som nå vil komme med flere nummer 
i året. 
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fra 
glemmeboken: 

- 

- 
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OGSÅ! 


