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BOKS 78, DRAMMEN

LEDER:

lshockyenSkiinnsatsen

Vinter~n,om den noen gang har eksistert,har avgått en stille
død,Ishockeyen,om det noen gang har eksistert noen,har avgått
en stille død,eller har den det?Igrunn er det et godt,sammenligningsgrunnlag dette med vinteren 1970/71 og ishockeyen i
Skiold,Det begynte så lovende senhøstes med hvite jorder og
rikelige skimuligheter,men så kom tøværet og vintergleden var
forbi.Slik var det også med ishockeyen i 2,div, ,men d e s sv e.r r e
kom tøværet så altfor fort,
Etter å ha kjempet og kjempet om plassen i 2,,d,iv, helt til
overlevelsesmulighetene var så teoretiske_ at elementære sann,synlighetsberegninger resulterte i en stor -n u.l L så måtte
Undersrud og hans gutter gi tapt og trekke seg fra serien.Vi
forstår dem så godt og takker dem for at de i all fall forsøkte,
men dårlige treningsmuligheter gir enda ikke grobunn, for ishockey

-

i Drammensdistriktet,
Ishockeyens være eller ikke være skal ikke undertegnede ta opp
i denne lederen,det får det være opp til generalfcrsamlingen å
gjøre.Derimot må vi vel ha l9v til å si at ishockeyspørsmålet
er så viktig,også rent økonomisk(det koster store summer å
drive dyre treningstimer i Askerhallen samt lange reiser til
kampene) at før man starter på en ny sesong i 3,DIVISJON må
man inngående granske hlla som ble gjort galt siste sesong,
sesong og sorg over
I jubel over bandylagets meget løfterike
ishockeylagets endelikt glemmer man helt at vi har enda en
vinteridrett som at på til står i vår klubbs offisielle navn,
SKI og ballklubben står det,men det ligger vel ikke langt unna
bare å kalle klubben for BALLKLUBBEN,for skiinnsatsen er det
dårlig med.Noen gutter har vistnok deltatt i juniorklassene,
Fortsatt side
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FORNYET KONTRAl<T
SESONG FAS I TT:
STABÆK - SKIOLD

3 - 2

SKIOLD - TÅSEN

l - 0

Tabellen:

SARPSBORG - SKJOLD
l - 3
SKJOLD - ULLEVÅL

O - 3

BÆRUM - SKIOLD

3 - 5

SKIOLD - S.I.F.
1 - 3
annulert
S. I. F, - SZIOLD

1 - 2

SKIOLD - M.I.F,

l - 7

DRA.FN - SKIOLD

4 - 3

SAGENE - SKIOLD

3 - 0

SKIOLD - READY

5 - 4

SKIOLD - SKEID

1 - l

Ullevål
Mjondalen
s.r.F.
Drafn
Stabæk
Sagene
Skiold
Skeid
Tåsen
Ready
Sarpsborg
Bærum

11
ll
ll
11
11
ll
11
ll
11
11
11
11

9
8
8
8
5
6
5
4
4
4
l
l

0 2 4l-l6
0 3 4l-17
0 3 44-24
0 3 46-28
2 4 27-2l
0 5 32-33
l 5 23-30
2 5 25-29
0 7 30-37
0 7 24-36
l 9 l3-38
O lO 22-59

19
l6
16
l6
12
l2
il
lO

-

8

8
3
2

TIL SAMMENLIGNING VAR SLUTT STILLINGEN 1969/70 :
NR,9 SKIOLD 11 4 0 7 23-42 8

-
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bandy

-

forts.

ved
TEGE

Etter diskusjonen og
drakampen i vår klubb
som har vært i den senere tiden, var ikke
utsiktene foran denne
sesongen de beste. Et
par av våre 1tfaste• A~
spiller'e valgte å spille for en annen klubb,
og da samtidig flere
av de eldre spillerne
hadde t.enk å gi seg,
så det hele temmelig
morkt ut. En del t.reningskamper for serien
tok til ga meget nedslående resultater, og
som en vil huske var
det en meget pessimistisk oppmann, B.orgar Ny-gård, vi snakket med
for det bie alvor i leken.
Men at laget, skulle hevde seg så godt som det gjorde,
hadde vel ingen ventet. AllerE:de i den forste kampen
mot fjoråre·cs finalist Stabak, kom den forste overraskelsen. Riktignok ble det tap 2-3, men det er ikke i tvil om at resultatet vakte oppsikt i bandykretser. Skiold var jo utpekt som "slaktoffer~ Den
neste kampen ga seier 1-0 over Tåsen, og det, beviste fullt ut at det fine resultatet mot Stabæk ikke var noen tilfeldighet. Senere gikk det stort sett
meget bra i serien, og laget sluttet på en meget hederlig plass. De to kampene mot Stromsgodset, forst
tap l-3 og så seier 2-l i omkampen, og det knepne
3-4 nederlaget mot Drafn som senere ble norgesmester
er vel det vi vil huske fra denne sesongen.

6

bandJ

forts.

SÅ GIKK DET ALTSÅ BEDRE
ENN DU VEN'fE~, BORG.AR ?

Ja, det er klart jeg er fornoyd med fornyet kontrakt.
Det så _jo ærlig talt temmelig morkt ut for sesongen tok
til, men heldigvis kom flere av de ngam1en spillerne med
etter hvert. Særlig betydde det meget at Kjell Westby
gikk inn for enda en sesong. Sammen med den solide stam~
men - A:rve Fjeld, Rolf Hæhre, Ingar Borge Johansen,
Tore Jahnsen og ungguttene på laget, viste det seg at vi
til og med kunne gi lagene i toppen kamp om poengene.
Av de nye unge spillerne har Oivind Ågren vist lovende
takter, noe også forbundet har merket seg.

-

OG HVA ER SÅ INNTRYKKET ETTER DENNE SESONGEN?
La meg si det like ut: Jeg er skuffet over hva norsk
bandy står for idag. Sesongen har vært et nytt tilbakeslag
for spillet. Publikum har sviktet igjen, vi hadde f.eks.
7 betalende til en av våre 1. divisjonskamper. Jeg kunne

godt tenke meg at vi sluttet med bandy, og heller gikk
helt inn for hockey.
DET VAR. HARDE ORD, BORG.AR
Ja, det er så. Men jeg ll!Bner at bandyens tilbakegang fortsetter, mens jeg tror ishockeyen vil komme
sterkere i tiden fremover.
ORDET ER FRITT~
Vi kan ikke tenke oss annet enn at disse uttalelsene fra
årets bandyoppmann vil vekke en god del oppsikt. Og vi
regner med at klubbens bandyentusiaster lar hore fra seg.
Skioldavisa stiller selfolgelig spalteplass til. disposisjon.

TEGE
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Skfold

Dngblndel

blir et slakteoffer
Alt annet en11 degradering er meget positivt
resultat på sesongen.

.~

I den sote juletid tror
vi ikke på julenissen og

ergo ikke Skioldseier.

Skiold sørget for overraskli elsen i bandyrunden
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Y'TØR7'POAT
ALT I SOMMER- OG VINTERSPORT
Telefon: 83 34 36
Konnerudgt 2
Drammen

Th. Helgerud.

Tlf. 83 15 64.

Bilgummi. - Rekvisita.
Servicestasjon.

A. HUSUM &. CO.
Kjøtt og delikatesse.

DRAMMEMS

Eget pølsemakeri.
Marienlystgt. 24.

Tlf. 83 22 43.

- den selvfølgelige
dessert.
Telefon 83 25 56.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

o~/k/;,.,.
Autorisert forhandler.

Amtmannsvingen Tlf.838490~
Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62
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Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
'ned kle-er - -for enhve

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

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».

Bygningsartikler, jernvarer,
kortevarer, kjøkkenutstyr,
sportsartikler.

NORLØFF

. Jl!RNVARl!FOIIRl!TNINO A·S

N. Storgate 7, Drammen ..
Centralbord 83 65 ~O.

I INGENIØR GR•N
Drammen.
Drammen
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SØKELYSET

idrett

-

hall eller hel

Møtet med idrettshallkomiteen og
representanter for idrettsvesenet
ble ingen skuffelse. Vi hadde ikke
ventet oss noe, og det fikk vi da
også.
_.JJallkomi teens "nytenkning" gikk ut
.å at en eventuell idrettshall
måtte privatfinansieres. Vi trodde faktisk at andre hadde vært
inne på dette før. Isåfall burde
kanskje kommunen si greit fra
at det er en pr_ivat oppgave, og
samtidig gjøre klart hva en kan
vente av kommunen i en slik sammenheng.
Det er direkte urovekkende at.
komiteen ikke synes å være orientert om et prosjekt som Systemhall
Norden, bare tre uker før den
offentliggjøres i dagspressen.
Hallen er trass i alt utviklet i
samarbeide mwd STUI, og forhåndsgodkjent av det Kongelige Kirke-og
Undervisningsdeparte!l1€nt.

-

or å kunne bli tilnærmet lømnsom
i drift,måtte idrettshallen bare
baseres på idretter som kunne betale for seg, og som ikke krevet
for mye. Dette minner betenkelig
om dagligvareforretninger med vareutvalg i høyeste fortjeriesteklasse med liten tanke på øvrig
servise. Det er ikke sikkert at
noen er tjent med en idrettshall
for enhver pris,- i dobbelt betydning.

?•

Kanhende er det andre oppgaver
som er mer nærliggende for kommunen. Idretten kan forstå at
kommunen ikke har penger. Den
kan også forstå at oppgavene må
prioriteres. Den vil imidlertid
ha vanskelig for å forstå om
kommunen skulle innta en lunken
holdning til idretten~ sak. Den
har gått ut fra at kommunen
forlengst har erkjent idretten
som en del av sin oppgave. Etter
parksjefens utsagn behøver kommunen da heller ikke å ska.mme
seg øver sin innsats på dette
området hittil. - Det er da bare synd at tallene må letes
fram fra d~ forskjelligste steder i budsjettet.
Idretten er ikke tjent med å
diskutere detaljer. Det er de
prinsipielle spørsmål som bør
løses først. Uten nye utgifter
burde kommunen kunne omorganisere sin idrettsadministrasjon.
En egen etatsjef for idrettsvesenet har vært savnet lenge.
Han skulle ikke behøve å tjene
to herrer, men være forpliktet
såvel overfor kommunen som
overfor idretten.
Det ville idretten være tjent med.

I

LES

søkelyset. }
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vi vil gjerne fortelle litt
Det

begynte

med ANNE

"Nei, nå melder vi oss inn i
Bkiold da dere. Vi er jo på
alle Skiold-kampene allikevel.
Og hå kunne det sandelig
være moro å begynne å spille
fotball selv også. Syns ikke
dere også det ?11sa Anne, og
dermed var det gjort.
Plutselig var antallet av
kvinnelige medlemmer steget
med noen hundrede proseht,
og Skiold var for a Lvoc igang
med kvinneidretten.

-

Amasoneae
holder t"1.I i Grimstad of her trenes de av Roy Sørskott, som er
meget interessert i at andre kommer etter med damefotball.
I e;amle dar;er var Amasonene et
krigersk folk av kvinner som holt
til ved Svartehavet. De hadde miniskjørt Of: var bevel:net med pil og
bue , men brukte sikkert dette utstyret på en annen måte enn 0uden
Amor. Det sies de hadde brent bort
høyre bryst for å kunne skyte
bedre. Dere vil snart se at dette
ikke er aktuelt for våre Skioldmøers
vedkommende.

-

1 1

0
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SKIOL D - MOENE.

Gamle kong Skjold fikk en rekke
barn. De ble kalt Skjoldunger.
Vi har for tiden 3 - 400 av dem.
Skioldmøer er heldigvis noe annet.
De var minst like farlige som
amasonene. De sloss som menn når
det trengtes. Desuten var de virkelige,av kjøtt og av blod,
akkurat som våre Skioldmøer idag.

Det skal være en rekke andre som også
har fått øynene opp for kvinnefotball.
F.rigg skal være på farten, så derfra
kan vi vel vente noen ~erner.
Ellers har vi hørt rykter om såkalte
Brown Bombers, men den som lever får
se.
Ja, hvad han har i vente, kan han få
en viss peiling på på disse sidene.
Se for eksempel til venstre. Hvilken
gratie, hvilken ballfølelse. Hår hun
trekker inn på banen, hvor mange tror
dere ikke kommer til å følge da?
Eller tilslaget?Hvem tror dere kan
stå for det.
Klubbdoktoren har fått noe nytt t
legekofferten.-- Et trekkplaster!

1 2

har ,,SKIOLD''

/Ost

Spørsmålet om rekruttering til A-laget er et problem for
enhver klubb. Selv Skiold med sin store junioravdeling har måttet
se dette i øynene. Hvis vi hvert år gjennomsnittlig har kunnet
rekruttere en spiller fra junioravdelingen, har vi vært fornøyd.
Vi har forstått at samme problemet har gjort seg gjeldende for
andre klubber.
For 3 år siden la vår klubb om treningsopplegget etter de
si'.lte medisinske og fysiologiske retningslinjer. Samtidig ble
også spørsmålet om rekruttering tatt opp, og en bestemte seg til å
forsøke nye veier også på dette felt etter de siste prinsipper for
fysisk fostring og utvikling.
Ved loddtrekning i småguttlaget falt loddet på Ragnar
Jester født 1/4 - 1955. Ragnars familie er opprinnelig fra
Skotland og kom til Norge sammen med den berømte Archerfamilien
som fostret Colin, mannen som revolusjonerte losvesenet med sine
overbygde losskøyter i slutten av forrige r'hund r'ed e ,

-

å

Både Hagnar og harm roreldre
sa seg villige til å bli med på
forsøket. Ragnar var den gang
helt gjennomsnittlig guttespiller
såvel spiliemessig som utviklingsmessig.
Se bilde til venstre.

Det har lenge v2rt kjent at kulestøtere og andre tungvektere har føyet nye kiloer til sin r:mskel;r:asse ved å bruke
s t.o f t'e r- som 'l i kne r- p,l Lo rmon e r-, (Anabole steroider)
Spørsc:2let har oc;su v,srt reist om dette er en form for dooping,
meri dette kar; vel ikke avgjøres før man er blitt enige om hva
do op Ln.. egentlig er.

Ii fant det im:Ldlertid iJ.:::ke riktig å

benyt-.e os-; av noen .runs t Lg tilfersel for å oppnå de ønskede
resul~ater.

--
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rekruteringsspOrsmålel?
Det har også vært kjent at vegetarianere oppnår spesielle
effekter med sitt kosthold. Rene kjøttetere på sin side kan
utvikle egenskaper som er uovertrufne av andre. Jfr. geparden,
jaktleoparden - verdens raskeste landdyr. Rene fettetere finnes
ikke, men enkelte har en egen evne til å avleire fett.
Ved å kombinere de siste forskningsresultater vedrørende fettog karbohydratstoffskiftet og proteinsyntesen, ble det satt sammen et kosthold som i prøvetiden har gått under navnet næringsadministrasjonsregimet, forkortet n.,1..R.
For ytterligere å kunne påvirke prosessen og stimulere
utviklingen ble miljøforholdene stadig variert. Opphold i lavlandet ble avløst av høyfjellsopphold. Varme og kulde så godt
som mulig variert ved tilgjengelige kunstige klimaforhold.
(Forrige vinters vedvarende kuldeperiode var nesten ideell, da
den lot seg variere med fire opphold på Kanariøyene.)

Bildene viser vekstpåvirkningen. Hånden til venstre tilhører
A- la,:,;soppmannen fore Larsen or; er lett å kjenne ic;jen på den

karakteristiske remmen til armbåndsuret. Til høyre Rar;nars hånd
som har bevart sitt barnlic;e, klumpete utseende. Lege; særlig
merke til de butte .fingrene, og forskjellen i størrelse på
I
hendene og .fyrstikkeskene.

14
fortsatt
Størst effekt er vi imidlertid tilbøyelig til å legge på
kortdagsbehandlingen. Døgnet oppdelt i 4 x 6 timer, hver annen
økt søvn i mørke. 'I'J.L å begynne med noe vanskelig å tilpasse p.g.a.
skolegangen, men senere problemløs. , etoden er ::jent for knop,:,setting i planteriket, men ikke kjent tidligere benyttet hos
mennesker. Grunnlaget er hentet fra professor Jrwin Bntnnings
bok: 'The ?hysiological clock, Springer Verlag, New York inc. , 1967.

Dagfinn Hansen har vært spesielt knyttet til
forsøkene, som har vært de best hemmeligholdte i Skiolds historie. Dette billede er
tatt med såkalt "spionkamera" på 300 meters avstand mot slutten av forsøket.

-

Resultatene ble etter vår oppfatning så epokegjørende at vi
ikke finner det riktig å beholde dem for oss selv. ,'ed tanke på
våre kommende landslag mener vi at metoden bør settes ut i livet
på landsbasis snarest.Som dere vil forstå er den noe kostbar, men
vårt billedmateriale burde tale for seg selv. Jksperimentet vil
bli forelagt fagpressen når det er avsluttet.
Det intelligensmessige utvikling har mer enn fulgt d,m
kroppslige. Den er hele tiden kontrollert med et batteri av tester. Dette materiale er for tiden til spesialbehandling takket være
Universitetets forskningsfond, (U.F.F.) og blir fø!'st tilgjengelig
senere.
De som har in-~eresse

av nærmere o:= plysninger og fremgangsmå te kan henvende seg til:

-

Ski- og Ballklubben Skiold,
Postboks 78,
3000 -:)rammen.

J:'ilslutc et billede av Darfinn Eonsen som
måler 190 cm. o~ veier g5 ks. ved siden
av 1'lar:nar Jester ved r:ic\lstanr-en
Marienlyst fotballstadion.
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OIVIND ÅGREN
VÅR UNGE CENTERFORWARD
FORTELLER FRA LANDSLAGSTOR
I. SVERIGE

PÅ

KUNSTIS

VÅNERSBORG

Jeg var så heldig å få bli med på juniorlandslaget
som skulle spille mot Sverige i Åmål. Dessverre sviktet værgudene ar-rango ren her, og kampen ble flytt. til Vitnersborg.
Granne plener og en temperatur på + 8 grader mo t te oss, men
isen var utmerket på stadion. Vi ble innkvartert i Idrettshuset, som lå til det ovrige anlegg.
Det var stort publikum til juniorkamp å være, og
det var et orkester som spilte for kampen og i pausen. Vårt
lag kom pent fra matchen til 20 min. gjensto. Da raknet det,
og svenskene fikk flere lette scoringer. 8 - 2 var noe i
overkant etter det som skjedde på banen. Etter kampen var
det bankett. Her fikk vi overrakt gave av gjestene by og
av opprinelige arrangor Åmål.
Det var en opplevelse for en som var fra Drammen
å se hva denne by på 20,000 innbyggere kunne tilby ungdom-

-

en.BJ..a. var Idrettshuset noe vår klubb kunne misunne byens
klubber. Hrer var overnattings muligheter for 80 personer.
På den kunstis banen vi spilte var det oppvarmede tribuner.
Jeg_ viser foreivrig til nedenstående skisse over anlegget.
Oivind Ågren
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LIVS~RIG MEDLEM
Eller: Det evig

kvinnelige.

"Jeg heter Kate Stahl Ødegård og
er av gammel "Skiold" ætt. Jeg
har i hele mitt liv hatt en
ganske betydelig tilknytning
til denne klubben og er fremdeles interessert i den ve og
vel.
I siste "Skiold11avis så jeg med
glede at klubben har fått sitt
første kvinnelige medlem, og
da jeg aldri fikk noen små
11 Skiold"gutter å betale medlemskap for,tillater jeg meg i
stedet å søke eget, livsvarig
medlemskap. 1
Styret takker for tilliten.
Velkommen gamle tribunesliter!

-

DAME -GRUPPA
Skiolds damegruppe er noe helt for seg selv •.t,.~
Har du en mann eller en sønn i Skiold,
ij
ja, da er du velkommen. Det er nesten
rart at kvinnene idag finner seg i en
slik tilknytning. Og allikevel, damegruppa
har vært en hel fan-klubb i seg selv.
Den har støttet og hjulpet i hårde som
i gode dager. Den har laga seg selv og
styrt seg selv. Idag er det
Bjørg Kristiansen
som rår. Og bra er det!
Etter at det er blitt moderne å være
kvinne i Skiold,er Bjørg forresten
blitt eget medlem. Velkommen!

-
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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

-

O

I• tAfiETS
treningskamper
28. mars

STAG

7, april EIK

i Stavern
i Tonsberg

12.

lf

Holmestrand i ·ronsberg

18.

••

FRAM

i Larvik

NÅ GÅR

OGSÅ
VI PÅ SKI

"A-STALLEN I FOTBALL TOK TUREN
TIL SI{IOLDHYTTA 20/2 FOR Å UTKJEMPE EN LANGRENNS DYST.
RESULTATER:
1 Oivind Ågren

t

TRIM!

2 Terje Andersen
3 Sverre Erl. Nilsen
4 Frantz Salamonsen
5 Erik Johansen

RESULTATER:
dameklasse

6 Åge Sorensen
7 Per Bjarnes

1 Jenny Sorensen

8 Rolf Hæhre

2 Lillian Johansen

9 Jon Brurberg

3 Sissel Pedersen

9 Tore Adamsen

4 Karin Larsen

Medlemmer av hyttekomite•n Hansen & Hansen (Finn & Dagfin)
serverte middag etter rennet. Siden var det premieutdelircg
og Ståle Eknes spilte til dans. En riktig hyggekveld for
fotballgutta med damer. Bjarne Borgersen og Bjarne Lagesen
må få ros for fine loyper.
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Bingo Travkroa
Søndag kl. 18.00.

3Røvereut
Reise-TV

13-3-1971.

Gratis buss _fra Fjell kl. 16.20.
Skoger kirke kl. 16.30.
Etter bingoens slutt buss til
Skoger og Mjøndalen.
Skoger Skolekorps.

SANDE

I NYE FOLKETS HUS

• B!,NGO

søndag 14. mars

I morgen søndag k.11 18.00 1
Ungdomssenteret v /Stadion

Fint gevinsttilbud rn/
store valgmuligheter
på gavekort

kl. 18.30.

i Mjøndalen.

Fine premier.
Hjertelig velkommen!

3 «minirøvere»
ut hver kveld

I RESTAURANT BLIX

Stor røver -- 8 spill.
Lierstranda
Blindesaksforening.

I··.,'f",~'

BINGO
LIX

,,~
,..,. .,.

Mandag kl. 19.00
Vi - fortsetter med rine
premier og overraskelser!

VELKOMMEN
- Stnrla . Mil. -

Strømsø

Drammen lokallag av LHL

BINGO
Tollbugt.
søndag kl. 16.00.
FINE PREMIER

POP-BINGO på Kommunelokalet mandag fk. kl. 19.00 med
gevinster De sjelden ser maken til, bl. a. GAVEKORT pil
kr. 1200;00 og kr. 600,00. MATVARER - MØBLER - GULLUR
samt 3 GULLRØVERE
Nordre Sande I.L.

BINGO - EGGE
Bingo på Folkvang f. k
mandag kl. 19.00.
Egge Vel.

_Arr.: Drammens Skølteklub, Brygga IL.

B1NG0B1NG0 Bragerhallen BINGO
MANDAG KL. 19.00.

ny hyggekveld ! Stasjons
kameratenes Hus, Austadveien
26, søndag kl. 17. - Kaffe og
kaker.· '
Arr.:.. Husstyret.
En

.

Arr.: DBK Damegruppe.

----~

- Bingo - Sylling
pa Valstadhaug 1 morgen søndag kl. 19.15_ - Flotte premier!
Sy!llng IF.

BINGO

~:I r [i=DJ I;;

på CC-kroa søndag
kl. 17.30
\rr.: B.B.r{.s"damegruppe

BINGO Tangen

Søndag kl. 17 .30 1 «Velferden»; Tollboden.
Mange flotte gevinster - bl. a. matvarer.
Raske Bingo og ekstratrekninger.
Spill «!I> - God parkering - Kantine.

Vel møtt tu ny BINGO-aften på TRAVKROA mandag kl. 19.
Busser går til Mjøndalen og Drammen umiddelb. etter slutt.

1"

Re!s~TV. gav;:~.~::! ut hver kveld

~

BINGO

I BYENS SENTRUM
A K T U E L l kafeteria

SØNDAG KL 18.00
3 «røvere»
at hver kveld.
Arr.: Drafns EJdres avd./
Drammen Sukkersyke.

-

VESTFOSSEN
MANDAG KL. 19.00 PÅ FOLKETS HUS!
NB ! Gratis buss fra Hokksund st. kl. 18.dO.
Kjører Østsiden til Skotselv ca. kl. 18.20,
Semsmoen ca. kl. 18.40. - Retur.
MANNEQUINOPPVISNING AV
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kontoplan

-

Aktiva..:.
100
101
102
103
104105
106
107
108
109
llO

Fassiva:
Kassa
Postgiro
Bankinnskudd ?Ei
Bankinnskudd. l.? mnd.
Bankinnskudd 18 mnd.

?00

Kreditorer

201
202

;:,03
210

Egenkapital

900

Kon..lvin;.- : ~enter

Obligasjoner

Skioldhytta

Administrasjon.
Utrdfter:
Godte;jørelser
300
Honorarer
301
Kontorutc:.,tlf., porto.
302
Hus, Lys, Brensel.
303
B'orsikrinc:er
304t:øter ( styreraoter,o.l.)
-305
Kurser
306
Kontingenter oc: avr:ifter
307
308
Bidrac; og ,,:aver
309
Diverse arran·ementer
310
Representason
31.L
Renter
320
Diverse utc;ifter

901
90,:,

I.}otterier

90?'
·?enter

909

Diverse inntekter

Kontoplanen er samstemt med Idrettens Kontoplan for ~rsopogjor.
Den inneholder ialt 16 forskjellige poster, hvorav bare to er vist
ovenfor. Samtlio:e la:i h a.r' e,";en konto.
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NM-guttene

~

Dessverre ble det tap på vårt guttelag i Norgesmesterskapsfinalen i b,,t\iy,Strømsgodsets gutter ble for sterke for oss
på hj emmebane,rnen det sknl

i

All fall sies t i I ~å~ gutters

ros-de kjempet helhjertet igjennom hele kampen.To mål greide
de også å "putte" inn b ak SIF-målm;,,nnen og guttene som stod for
den b r aø d en var Jan Pedersen og Vinj ar Andersen.Men som det
heter i et ordspråk-det går flere tog- c.g så unge og innsRtsfyl te som disse guttene er skulle det ikke forundre oss om
de en gang kom med det "toget'' som gikk helt til topps i et
mesterskap, Vel-her er i All fall n avn en e på de som er avbildet
på forgå end e side i Første rekke knes tåenne fr" v.en s-t r e Øystein
Jfogen, Arve Hansen( kante in), ner Egel an d s d a.L, Thore Cn.r L sen,
Knut Gurvin,Jan Nilsen.Bak stående fra venstre ser vi Vinj ar
Andersen, Frik Berntzen, Tor Arne Jacobsen.SveinBekkevar,Harry
Pe t t.e r s en Itun a.r Tager Aronsen,Jan Pedersen og oppmannen "I'o r e
j

Madsen som igjennom hele sesongen har vært en utmerket le der
for sine gutter,

-----0000000-----HAR DU SLUTTl,T SOM AKTIV? Det er junioravdelingen som retter
dette spørsmålet til medlemmer i Skiold,Hvis så,se etter om
du har noen joggesko eller fotballstøvler som du kan selge
under m ar-k e ds p r i s , Slike ting er dyre og for skoleguttene på
de forskjellige lag og da i særdeleshet juniorlaget kan det
gå med flere par

igjennom sesongen ,Kravet om bra ut styr øker

og øker og skal man kunne følge med må man være godt skodd,
-

Hvis du har noe som du mener er brukbart så ring 826996,

vi etterlyser:
BILEIERE
Vi vil i junioravdelingen gjerne prøve å drive så billig som
mulig.Vår største utgiftspost er og blir bussreiser for de
forskjellige lagene.Det er derfor vi trenger din hjelp til
kjøring en gang i blant.Det hjelper ikke oss om du sitter
på generalforsamlingen og sier at du skal hjelpe oss,Vi
krever litt "action",Er du interessert i å hjelpe så ring
Juniorformann,Finn Hansen,telefon 826996,

~

Jenter

~

i ir. avdelingen

Så har det skjedd,jentefotball i Skiold.Vel,det kan vel være
bedre å ha dem med seg enn mot seg. Velkommen skal dere være
jenter,juniorlaget gleder seg til en treningskamp.Trenerjobben er besatt av Sverre Erling Nilsen(heldiggrisen).Men det
er vel ikke så lenge han holder!Så alle som har innteresse for
denne jobben kan bare ringe Skiold for nærmere opplysninger.
-No en ord må vi vel ofre på gutta også, selv om det kanskje
er mindre innteresse nå når jentene har kommet inn i bildet.
Det er stor aktivitet på treningsfronten,spesielt i den senere

-

tid har vi fått tilslutning av de som vanligvis ikke kom
før det ble grønt(takk jenter).Juniorlaget har trenet siden
3-12-70 og har således i skrivende studd

33 treningstimer

bak seg. Treningen foregår tre ganger i uken, det er også spilt
kamper:7/3 Skiold I - Drafn I 2-0,Skioldll-DBK I 2-5.14/3
Skiold I -Åssiden U 1-2,Skiold Il-Åssiden 5-2.21/3 Sk i.o Ld !Stabekk I 3-1,Skiold Il-Stabekk Il 5-2.Guttelaget ligger ikke
noe etter,det må i så tilfelle være resultatene fra k8!lpene:
Skiold-Drafn 0-1.Guttelaget har hatt en kamp til,med 6-0• tap,
det har ikke lykkes oss å oppspo,re hvem motstanderen er, det
skulle ikke forundre oss?Når det gjelder småguttlaget og
lilleputter er det her å si at forskjell en opp til gutte- og
junior er at de ikke· har spilt kamper ennu.
Tilslutt en opplysning til konene i Skiold,FINNER GEMALENE
PÅ AT DE SKAL SE A-LAGET TRENE, IKKE TRO DEM( det k an være jenter
med i spill et!)
Tore Lag e s en ,

-
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kretsmestereiBANDV
Som i forrige nummer av Skioldavisa kan vi også denne gang
presentere kretsmestere fra junioravdelingen.Det var Tron
Pette•r-sen og hans lilleputter som stod for den bragden.Med

-

en målscor på 33-3,6 seire og 2 uavgjort i serien ble de
best foran Mjøndalens lilleputter på annenplass.I oppgjøret
dem imellom ble det uavgjort 1-1.Toppscorer på laget var
Ulf Lunde som greide å putte inn hele 17 mål bak motstandernes
målmenn.Derimot var det altså~ 3 mål som vår målmann,
Pål Reinertzen slapp inn,en meget god prestasjon av en tidligere utespiller. Vi sier igjen vel blåst "Joe", og på bildet
ser vi øverst fra venstre:Oppmann Tron Pettersen,Helge Kjeksrud,Trond Kihle,Stig Roaæs,Jarle Tomter,Per Evensen,Morten
Brurberg,Tom Ulriksen.Foran fra venstre Ulf Lunde,Ronny
Andersen,Peer Håkon Gundersen,Pål Reinertzen,Terje Teodorsen,
Lars Harket, Tom Normann Johansen. Trond Haugan var ikke tilstede
da bildet ble tatt.

2.6
Alt i SPORT
for sommer og vinter

~~

Christensengården.

.A\
.' zt:t----

Telefon 83 64 88.

~H4:1~4:lmul

B STOR GL· DRAMMEN · SENTRALB. 8316 80

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

TORVHALLEN
STØRST I SKO
Telefon 83 19 56

Engene 18.

Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning.

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

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

Når det gjelder:
SNEKKERFURU - KRYSSFINER
MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss.

AKTIESELSKABET

~
~
BRUG

& GULDLISTEFABRIK
Gulskogen

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

Skiold-hytta

Haraldsens Farvehandel A.s

ER STEDET ÅRET RUNDT

Tollbugt. 102. - Tlf. 83 82 65.

Alt i reproduksjoner.

Telefon 83 80 80.

JNDERSØK VÅRE LAVE PRISER

~ ~ :J
På torget , Drammen.
Drammen - Telefon 83 31 80.

-

t
FINN
CHJU STOFFERSEN

-

Det var et trist budskap vi mottok, da meldingen
om at Finn Christoffersen var gått bort. Finn,
som Populært ble kalt "Kjinnis", var med på å
skape det fine idrettsmiljo på Marienlyst. ffan
satire sin ære i å ha banene i utmerket stand til
en hver tid, og han var sitt ansvar bevist. De
eldre i Skiold husker tiden da vanntonnene ble
drat,t over isen dogne t rundt på vintertid. Det
var tider med hardt arbeide, og det var den gang
Marienlyst var forst ute med is og forst ute med
spilleklar fotballbane.
Finn Christoffersen vil altid bli husket for sin
store interesse for arbeidet på Marienlyst.
Vi lyser fred over hans minne
Finn Hansen

2.8

Nye dommere i Skiold
I løpet av vinteren har Jan U'l sb ø I U'l f Svendsen og Leif
j

Henning Norli fra Skiold fulgt dommerkretsens fotballdommerkurs.For et par onsdager siden var de o pp e til
den teoretiske prøven og_ de klarte den alle s amm en I en
s

s am t a.I e med Jan Ul sbøl får Skioldavisa greie på at det
i første omgang blir guttekamper samt B-kamper og noen
forfallskamper.som det blir aktuelt å dømme.Går dette
bra kan våre nye dommere få Lov til å prøve seg med 6.
divisjonskamper til høsten.Skioldavisa ønsker Skiolds
nye dommere "good luck" med dommergjerningen.

--------------•------------Tfp.s
i 3"
FORAN SERl'rsrART

-

Pivf.s.JOIV :

Hvordan går det med Skiold i 3.divisjon?-Vi rettet spørsmålet
til sportjournalist Per L.Andersen i Drammens Tidende og Buskeruds Blad.
-Jeg tror at Skiold i første omgang skal konsentrere om å "greie"
seg og at de klarer dette er jeg ikke i tvil om.Det kommer til

å bli en meget jevn avdeling der jeg tror at Vålrengen trekker
det lengste strået.Skiold kommer vi til å finne på 5.plass.

Tuna Tekstil
TRIKOTASJEFABRIKK
Farmen 27
Telefon 821380
Alt i sportstrikotasje, fotballtrøyer, turndrakter, brytedrakter, langrennsdresser og
treningsdresser i crepe og bomull.

DELIKAT

STOR-KO-FA ER PA TOPP I HERREKONFEKSJON!

KONNERUDGT. 3

DRAMMEN

BYENS BESTE DRESS-TILBUD HELE ÅRET!

••

'"""

••
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I l11r1te
mtttcl,

Svein Helge Moen, scorer.
Vi onsker vel mott til seriestart på Marienlyst 25.april

PopuJ.ære Brumunddal
eller "Dala", som laget
kalles på Hedemarken,
blir Skiolds forste
motstander i landsdelserien. Laget ledet
3. div. til siste kamp
ifjor, men 2. div. plassen rok med tap for Sagene.
Btt"umunddal ble norgesmestere for junior 1970,
og en av disse er A-lagets
storscorer, Bjorn Jonsdal.

SKIOLD på kupongen

-

Bet er flere år
siden Skiolds navn figurerte
på tippekupongen. Det var mot;
R'oa på bortebane. Alle landets tippe eksperter og aviser hadde ugardert tippetegn l. Skiold laget sorget for tippetegn
2, medl - 0 seier.
Derfor et godt tips fra SKIOLD-,.-.
ilISA: llegn med SKI.OLD.

1.1x121>1x12
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Velkommen

medlemmer

Kjell Arvesen
Jan Sørrum sh ag en

Anne Ørj ansen
Bente Brekke
Marit Hermansen
Tone Tollum
Karin Hermansen 5'c~C:,;Ji
Dagmar J .Hal vor sen
Cay Anders .Jo s af s son ~--------,
Hele 9-niBjørg Kristiansen
j enter øn sk e.r il
Steinar Moen
vi spesielt
Tore Gjøslien
velkommen til
Pål Bjørndalen
Dag Bjørndalen

Nye

l3

K I O L D

Asle Wang
Terje Aulie
Bjørn Erland Lillås
Kate Ødegaard
Leif Hannevig
Jan Helge Andersen
Anne Marie Lagesen
Jan Vidar Lagesen
Gunnar Stangeby
Tom R.Amundsen

Kjell A. Stenseth( sjå fø ren)

OM HALSKJEDER

Dommerkomiteen gjør oppmerksom på at d~ halskjeder
som er blitt mer og mer a.Lm i nn e L ig bl ant gutter,
kan medføre skader under kamp,og at. domme:..·en derfor
har full an l e dn i ng til å forlange den fjernet.

LEDER fortsatt fra 3
men noen navn har ikke versert på resultatlistene i avisene
Guttehopprennet ble beklaglig avlyst grunnet dårlig stilas i
bakken,men kunne ikke dette har vært rettet på fil sesongen?
I Hauer'n deltok to turrennere under vårt navn noe som jo må
s i e s å være oppmuntrene,LA DER BLI FLERE NESTE ÅR~ - Før neste
skisesong må i all fall noe gjøres.La oss igjen få et skimiljø
i SKIOLD noe som vi skulle ha alle muligheter til med den beliggenhet som hytta vår har.La oss forsøke å få flere renn
lagt til hytteområdet enn Skisportens dag og barneskirennet.
La o s s. arrengere turrenn for medlemmene flere ganger i sesongen.
Interessen vil sikkert øke,
Selvfølgelig er det meget lett å sitte bak en skrivemaskin og
si -la oss gjøre ditt og datt - det er derfor redaksjonen er
takk.nemlig for meningsytringer.
RED,

GENERALFORSAMLINGEN
FREDAG

23. APRIL 1971

kl. 18.

En stat
Skiolds vårgeneralforsamling
,..Q_Oldes i Folkets Hus
:edag den 23. april 1971 kl. 18.
Forslag som ønskes behandlet
på generalforsamlingen må være
styret i hende innen den 9. april.
Forslag sendes:

staten.

Foreningens navn er
Ski- og Ballklubben Skiold.
Det er den vi er medlem av.
Vi er ikke medlem av A-laget i
fotball, av skigruppa eller av
junioravdelingen.
Styret med formannen i spissen

Ski- og Ballklubben Skiold,

er satt til å passe på dette.

Postboks 78,

bestemmer alle på generalforsamlingen hva vi skal drive med, og

3000

Drammen.

Dagsorden for generalforsamlingen vil bli forsøkt sendt de

Vi

midlene blir fordelt etter behov

stemmeberettigede medlemmer i god

og etter beste evne,
Alle har krav på anerkjennelse

tid før generalforsamlingen,
gjør samtidig merksam på at

Ingen har krav på særfordeler eller

En

rettigheter på generalforsamlingen
er avhengig 'av at medlemskontingenten for inneværende år er betalt.

-

for solid innsats og initiativ.
forfordeling.
Det er avgjørende at alle
oppfatter klubbtanken. Vi tåler
ikke en stat i staten.
Da er det
forlengst begynt å rakne.

Følgende valgkomite er oppnevnt:
Fra representantskapet
Kåre Bjørndalen
Fra Styret
Dag.finn Hansen.
Fra junioravdelingen
Finn Hansen.

Jubileumsskriftet
Ski, og ballklubben
SKIOLD
gjennom 60 år
fortsatt til salgs i støa Sport
Pris kr. lo,-
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J. W. Rudolph A.S
Tekstiler og gummifottøy en gros

DRAMMEN

-

LI ER SPAREBANK
Drammen.
Filialer:
Lierbyen, Lierskogen og Sylling.

Drammens Glasmagasin

1?~· 11 <l
l'-Mt11<"

MJtR11111i1m

»:»:

Alt i klær for hele familien

-1Rrnf'-~

Hovedkontor
Bragernes Torv
Telefon 83 67 80

Kjøp alt på ett sted

Filial
Vårveien 25, Assiden
Telefon 82 13 50

SIGud ØtluJ:uuå &
Hauges gate. 4.

RONSON

e,,

Tlf. 83 84 22.

Nordahls Pølsekiosk

SALG OG SERVICE

Konnerudgaten

EDMANS
Konnerudgt. 10
83 52 54

Anbefales alle Skiold-gutter

SPORT
og uteliv krever spesielt utsty~.

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

I vår sportsavdeling får De alt i sportsutstyr
til alle i familien.
Etabl. issr.
Alt på ett sted.
HARALD LVCHE & CC. A.B
Sentralbord 83 79 70.

STHlEIYt•IDU.

-

