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MARIENLYST 

Vi gratulerer Drammen kom 

mune med den nye tribune. 
Men her setter vi også 
strek. 
Garderobene i dette gigan 
te anlegg er bedrovelig li 
ten sak. Forsiden av dette 
nr. viser tydelig hvor dår 
lig plassen er benyttet. 
Samarbeid med klubbene hadde 
her vært rette vei å gå. 

- Skal vi noen gang få oppleve 
at idrettsmyndighetene i 
Drammen skal bli villige til 
å forhandle med foreningene? 

Jeg har vær t i kontakt med 
syv formannskapsmedlemmer i 
den senere tid. I en biset 
ning har jo da lilarienlyst 
blitt; nevnt."Der har dere det 
bra, vel~ mente alle. Jeg 

spurte pent om de kunne ta en 
tur på Marienlyst en trenings 
kveld. Her er oppe hele vår 
sesongen to ganger i uken. 
Kaldt vann fra dusjene folger 
med på kjopet. Dette kan med 
rette benevnes med medaljens 
bakside. Forsiden sitter 
formannskapet på under s.r.F.s 
1. div. kamper. 
Av de ca. 300 kvelder jeg t.il 
bringer som idrettsleder på 
Marienlyst i året, har jeg til 
gode å se sjefen selv på Marien 
lyst .• Idrettskomi teen burde også 
av og til å se sirkuset igang. 
Plassmangel og elendige trenings 
forhold for alle grener av idrett. 
Vanligvis er undertegnede ikke av 
den sure og klagende type, men i 

denne forbindelse er det umulig å 
åla være. 
Vi har i alle år hatt utmerket 
samarbeide med de kommunale 
idrettssekretærer. Dessverre har 
denne stilling ingen.myndighet. 
Denne merker daglig hvor skoen 
trykker, skulle jeg tro. 
LA OSS FÅ EGET IDRETTSVESEN, SLIK 
AT VI I TIDE KAN FÅ RETTET OPP ALLE 
SKJEVHETER VED DE KOMI\IIUWALE IDRETTS 

ANLEGG I VÅR KJÆRE BY. Red. 
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FRII 
fienert1/lor1t1mlln9en 

Bra beretning 
Igjen presenterte styret 
en delikat sak av en be 
retning. Innholdet betyr 
jo mest. Det var også i 

beste orden. Honnor må 
ledelsen få iår, for at 
den også fikk sendt den 
ut for generalforsamling 
en. 

N~e innslag 
Under generalforsamlingen 
la vi merke til en del nye 
innslag. Hoytaleranlegg, 
nummererte plasser og lys 
bildefremviser, som bl.a 
formann brukte til å vise 
de okonomiske svingninger 
i klubben de siste år. 

Yngre st~re 
Vi ha.c i flere år vært kjent 
for å stille med unge jr.led 
ere. De nye valg i hovedstyr 
et går i samme retning. 

- 
70 tillits verv 
En omorganisering av admini 
strasjonsordningen i Skiold 
er under utarbeidelse. Det 
må være på tide. Ialt var 
det 70 tillitsverv som skul 
le besettes for vintersesongen. 

Forslag 
Forslaget. om begrenset adgang 
til ju_nioravdelingen ble en 
del missforstått. Dette bor 
taes opp igjen i en annen form. 

På styremote 29/5-70 vedtok styret å anmelde 
lag til uoffisielle N.M. for damer, som 
arrangeres av Frigg og Dagbladet. 
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Nye • 
I styret 

Det ble flere forandringer i 

ledelsen på siste generalfor 
samling. 
Vi presenterer de ny styre 
medlemmer: 

- HENRY TUFTE 
SKI OPPMANN 

Yrke: Arkitekt 

Henry spilte A fotball de 
forste årene etter han kom 
til Skiold fra Hoyanger. 
Siden har han vært A opp 
mann i fotball og en viktig 
brikke iforbindelse med bingo 
i Skiold. To lovende langrenns 
sonner er vel bakgru.nd for 
dette nye vervet. 

- 
HELGE BJORNES 

JUNIORFORl'iIANN 

Yrke: Kontormann 

Helge har ikke vært innom 
styret tidligere. Iilen han har 
flere års administrasjons 
innsats i junioravdelingen å 

se tilbake på. Helge er 
juniornorgesmester i bandy. 

Buskerud Bandykrets har også 
lagt beslag på Helges fritid. 
Store og mange oppgaver venter 
den nye jr. formann, da denne 
avdeling stadig vokser. 

ARILD KNUDSEN 
KASSERER 

Yrke: Bankkasserer 

Arild har spilt fotball i 
Skiold på alle lagene i jr. 
avdelingen, men også på B 
og A laget. Det gleder oss 
at han igjen kommer sterkt 
tilbake, etter noen års 
passivitet. 

JONN JOHANSEN 
BANDY OPPMANN 

Yrke: Distriktssjef 

Jonn ble medlem i 1945. Han 
gikk straks inn på smågutt 
laget som sto bach, både i 

fotball og bandy. Siden ble 
det norgesmesterskap både i 
senior og junior i bandy. 
Jonn har tidligere sittet i 
styret som styremedlem. 

IVAR ROSENDAL 
ISHOCKEYOPPM..A.Nn 

Yrke: Journalist 

Ivar fikk Skiolds Gullmedalje 
på siste generalforsamling. 
Dette taler for seg. Ivars 
årrekke arbeid i jr. avd. 
ser vi idag resultater av. 
Ivars aktive innsats ligger 
på fotballbanen. Midtbane 
spiller av den aggresive typen. 
Ivar har i tidligere perioder 
sittet i styret som junior 
formann. 
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SKI- OG BALLKLUBBEN "SKIOLD" 

STIFTET 

Telefon 83 72 71 

Poatgiro 46 188 

Bankforbindeh,e: 
Drammenø Sparebank 

7. JUNI 1910 

Medlem av: 

NOROES IDRETTSFORBUND 
NORGES FOTBALLFORBUND 
NORGES SKIFORBUND 
NORGES BANDYFORBUND 
NORGES ISHOCKEYFORBUND 

3001 DRAMMEN. 
Bokø 78 

11. mai 1971. 
- 

Iforges Idrettsforbund 
Youngstorvet 1 
Oslo 1 

Ad: 
Innstilling fra utvalget for vurdering av idrettens helsekontroll. 

På bakgrunn av tilsendte skriv, kort for egenerklæring, 
ovennevnte innstilling og personlig kontakt i Norges Idrettsforbund, 
er vi blitt overbevist om at selv muligheten for nedleggelse av 
startforbud på medisinsk grunnlag nå er blitt borte, og at ansvaret 
fullstendig er overlatt til idrettsut~n selv. - Vi går ut fra at 

i hvertfall dette punkt blir gjenstanJ{..=_nngående drøftelse når inn 
stillingen i sin tid blir behandlet. 

En egenerklæring er avhengig av at den er forstått når 
den undertegnes. Om 5% av idrettsutøverne forstår hva rekonvale 
sensen er, tør en påstå at 95% ikke kan ha noe\begrunnet mening Oll!. 

hvor lenge den varer. - - For å beskytte våre egne idrettsutøvere 
har styret i Ski- og Ballklubben Skiold den 8. mai 1971 f'un.~et det 
nødvendig å gjøre følgende vedtak gjeldene for våre medlemmer: 
1. Idrettsdeltagelse under sykemelding er forbudt. 
2. Den ansvarlige ledelse kan til erL~ver tid forlange å få 

konkurransedyktigheten bedømt 

Gjenpart til: Våre Særforbund 

av~derti_;.utpekt lege. 

1 
; 

/H. _, ff 
( 

Norsk Idrettsmedisinsk forening 
Idrettslige klubbkontakter 
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® NORGES IDRETISFORBUND 

EGENERKLÆRING 
for deltakelse i idrettskonkurranser der legekort ikke forevises. 
(Gjelder aldersgrupper f.o.m. fylte 17 år t.o.m. fylte 35 år.) 

Undertegnede . . ..... erklærer at: 
(Bruk blokkbokstaver.) 

1. Jeg har tilstrekkelig grunntrening og at treningen er forsvarlig vedlikeholdt 
med tanke på deltakelse i denne konkurranse. 

2. Jeg befinner meg ikke i rekonvalesens etter infeksjonssykdom. 

3. Jeg har ikke nylig hatt noen skade som hindrer meg i å delta i denne kon 

kurranse, '""'"""' ''"''"' ''"" " ""''"· 1: •.11. 
11J!. Sted. Dato. Født. 

- 
Norges Idrettsforbund har mange medlemmer i aldersgruppa 
17 - 35 år. Vi har spurt oss om det kan være nok med en 
egenerklæring slik som den er vedtatt midlertidig av NI. 
Styret har funnet å måtte vedta omstående bestemmelser 
for våre medlemmer inntil II Innstilling fra utvalget 
for vurdering av idrettens helsekontroll II er behandlet . 
på idrettstinget. - Vi håper det blir en grundig og vel 

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

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. 

VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

~JA.i. 
Autorisert forhandler. 

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

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

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». 

e INGENIØR GR•N 
Drammen. 

~ 

~ 

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 

~M~ 
LTZ. NIELSEN & SØNN 

Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer, kjøkkenutstyr, 
sportsartikler. 

NOBLØFF 
..JKJINVAllePOIIIHITNINO A·8 

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

Drammen 

- 
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ØIVIND 
VALGTE 

SKIOLD - LILLESTROM 

Skiold fikk æren av å åpne 
det nye tribuneanlegg i 
kampen mot Brumunddal. 
Skioldguttene Arvid Syvert 
sen og Trond Larsen heiser 
flagg i den anledning. 

- 
NORSK llPPIN~ ~ 

melder: 

SKIOLDS TIPPEKAMPER 
I FERIEN BLIR EOT 
ODD DEN 4. JULI OG 
ORN DEN l8. JULI. 
BEGGE KAMPER SKAL 
ETTER DE OPPLYSNINGER 
VI HAR FÅTT,SPILLES 
PÅ MARIENLYST. 

"Er det deg eller meg han 
skal se på Erik?" var Åge 
Sorensens ko=entar da UK 
basen Oivind Johansen kom 
til kampen Lillestrom S.K. 
Skiold på Åråsen. Det ble 
fleipet en del om dette, og 
det var enighet om at det 
var storre muligheter for at 
Erik fikk kamp nr. 40, enn 
at det gikk mot gullklokka 
for Åge. 
Oivind Johansen var naturlig 
vis på Lillestrom for å be - 
siktige hje=elagets TOM LUND 
Vår Sverre Erling Nilsen bidro 
til at oppgaven for To=y og 
Oivind ble meget vanskelig for 
begge. 

tl. 

Tom Lund ble tatt ut til lands 
kampen mot Island, 
Kommentar fra Stenberg på kino: 
"Han ko=er til å spille bedre 
der enn han gjorde mot Skiold" 
Hvorfor? 
Han moter et dårligere forsvar, 
var den store Skiold-pateriots 
mening. 
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vi seiler 
i medvind 
@) Nye medlemmer 

Kari Lien Bente 
Edel Berit Lundstad 
Tor Berg 
Pål Haugan 
Bjorn Hillestad 
Leif Morten Hagen 
Steinar Lillesund 
Helge Langberg Nilsen 
Ragnar Langberg Nilsen 
Olav Halvorsen 
Helge Kjeksrud 
Leif HBnning Nordli 
Geir Forsberg 
Terje .Andersen 
Trond Erik Kristoffersen 
Bent Roar Larsen 
Svein Soderholen 
Jorn Ove Jacobsen 
Odd Håvard Larsen 
Henning Knudsen 
Egil Iversen 
Roy Lundgreen 
Arne Ingebretsen 
Ulf Vidar Henriks en 
Grete I.I. Nilsen 
Erik Andersen 
Arild Kristoffersen 
Tor Henning Jensen 
Tania Olsen 

Sigrun Ketilsson 
Eli Kvande 
Tom Nordby 
Ingar Torgersen 
Geir J. Henriksen 
Solveig Ruo 
May Lise Langerud 
Siri Odegård 
Kanne M. Johansen 
:Ffelle Pedersen 
Tom Arild Hansen 
Arne Adamaen 
Solveig Mathiesen 
Bjorn Tore Johansen 
Pål Schtissler 
Henrik Schtissler 
Terje Olsen 
Pål Reidar Hansen 
Elsa HaYJ.sen 
Per Otto Lind 
Trond Hansen 
Terje Lundgr-e en 
Eorten Lobben 
Tor Eriksen 
Pål Erik Westeng 
Roger Buan 
.An;J.e K. Eriksen 
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ARVE FJELD 
250 A· KAMPER 

Arve har s pi It på 
alle plasser fra 
mål ti I v. ving 
A:rve debuterte på Skiolds A-lag 
mot Runar i 1963, Siden har det 
altså blitt over 250 kamper. 
A:rve har som nevnt spilt på al 
le plasser, Han trives best i 
forsvaret, men da klubben al tid 
har hatt lite med loperspillere, 
har han blitt puffet fremover på 
banen. 
Skiold - Avisa gratulerer-med fin 
innsats for Skioldo 

r--~0=-: ---.-. - 

. PA'TCJPP .. 
- ~---- 

-topp Østland/Nordre 

[:t:t·]~}¾~~ TROND SKARPSNO, VÅLERENGEN 6 mål 

TRYGVE SYV:l>JR·rSEN, GJOV1K/LYN 6 li 

YNGVE ANDERSEN, VÅLERB1GEN 4 li 

TORE A.t"!TOHSEN, STROMI/IEH 4 
LEIF HANSEN, LILLESTROM 4 li 

ETTER 6 SERIEOMG. ER ARNE THORSHAUG, SKIOLD 4 li 

STILLINGEN PÅ SKIOLD - ARNOLD EGGEN, N. TRYSIL 3 li 

AVISA1S SCORIHGSTABELL 0 DD BARFLO, BRUiiLUrTDDAL 3 li 

SLIK: BJORN V. JOHNSDAL, BRlfaIUITDDAL 3 li 

FRANTZ SAL.AluONSEN' m:IOLD 3 li 
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Arne Adamsen 
leder 

Vår nye oppmann for reser 
ve laget, Arne Adamsen er 
i gang, Siste melding går 
ut på at han har fått laget 
med i "Fredrikstad-serien:• 
Lyn har trekt sitt lag, og 
vi har tatt Oslolagets 

plass, Guttene får her ut 

merket match trening mot gode lag som, Sarpsborg, Frigg, 
Fredrikstad, Drafn og Mjondalen, Kretsserien for reserve 
lagene spilles i år enkel serie, så deltagelsen i oven 
nevnte tU\)'.'nering pa ss e r- fint i sesongopplegget, 
Det melder seg et stort problem i forbindelse CTed dette, 
Hvor skal kampene spilles? Det er ikke mulig å få bane 
på Marienlyst, Bedriftsfotballen har tatt fullstendig 
overhånd. Old Roys laget er i samme situasjon, så gi 
beskjed til fotball-led lsen hvis du kommer over en ledig 
bane i ostlandso:nrådet. Ta;,k. 

- 

011; 
BOVS 
LAGET 

OLD - BOYS oppmannen Gunnar 
Fossum forteller om fint 
spill i 1. runde i JIJ,M, der 
Grtiner/Hugin ble slått 2 - 1 

LYN, OSLO 
ble motstander i 2, runde. 
Dette er fjorårets vinner 
av Old - Boys cupen. Gunnar 
håper på hederlig resultat, 
og at alle har anledning til 
å stille opp i denne viktige 
kampen. 

I forste serieoppgjor ble 
det tap for Slemmestad,l - 3. 
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Vårt A lag består bl.annet av 4 spillere i vernepliktig alder. 
Dette byr på vanskeligheter, da de fleste rekrutter blir sendt 
nord i landet etter endt opplæring. A lagets unge goalgetter, 
Arne Thorshaug er fortiden stasjonert på Bardufoss. Loperspil 
lere er mangelvare i alle klubber, og da Svein Helge Moen dro 
på kurs i England, ble det. tynt. i rekken. Ar-ne blir derfor 
hentet hjem så sant det lar seg gjore til seriekamper. Han kan 
nå ta kampen opp med Skeids Borno om flest reiste mil i denne 

sesongen. 
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DET GAMLE GODE MI LJO 
PÅ GODE GAMLE MARIENLYST 

HANSEN AV FINN 

Som ung gutt kom jeg inn i Skiold. r:lilji:iet vi guttene 

fra lTybyen vokste opp i var sterkt idrettsbetonet. Vi 

hadde lilarienlyst son nær'me s t e nabo. Her var det stor 

kamper stadig, da ilj i:indalen på denne tid spil te sine 

h j eranekampe'r på gressbanen. De store stjerner var, 
"Gubbe","Hvalern","Trusj" og "Kladden". Arvid Johansen 

hadde "Gubbe" som favoritt, og han ble hetene det, Ja, 

det hores den dag i dag. Da den gode Arvid har scoret 

På Old-Boys laget lyder det: "Bra Gubbe". 

De fleste eldre guttene var 

arbeidsledige, ~6testedet 

var lhrienlyst, Her gi:zk det 

i fotball fra morgen til sent 
på kveld. Her var det liv og 

rOre. Det v2r trav - og galop 

bane. ;,:ilj 6 et va r helt spesielt 

på tribunen, Her var samlings- 

3ted fo~ klubb::"ans og heste - 

falt:. Det var hoy.Ly t t o d i sku - 
sjoner. ~.:a:1ge 31::ioldgutter har 
vel opple7d brodrene l'i:istdahl, 

=.:ari:is på ==arien_lyst og Stenberg 
på ki~o. Jo, her va r det nun t e r t , 

Byens sir}:usplass v1r ogs.:l på =.=2-rie :1lyst. Det stOrste 
sou be:JO~cte b/e:-::_ -rar "=::.\.G:~~TJ';~CH0• Da fi\:1<:: v i, fOre 

hester og elefanter fra 

j e:rGbanen til I'Iarienlyst. 

Sb. bar -,.ri ben..e r og som 
godtzjOrelse ble det en 

- 

gratis bilett. 
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DET GAMLE .. , forts . 
Med travbanen fulgte det med småjobber for oss 
guttene. Hovde senior ordnet med salg av frukt 
og polser. Egil Ulsbol og jeg stilte ganske små 
forste gangen. Vi skulle selge på tribunen. 
Salget gikk bra og vi fikk vår andel om kvelden. 
Det var alle 10 orene i kassa. Neste lopsdag 
var vi igjen på plass. Vi hadde tjent bra og 
hadde fått blod på tann. Vi ordnet oss bare litt 
på en annen måte. Alle tiorene ble tatt vare på, 
og vi tok oss en ekstra tur til slutt og vekslet 
til oss alt som kunne oppdrives av denne mynt. 
Under opptellini{en var det omtrent bare 10-orer. 
Ja, da skrattet Hovde senior godt. Fra den dag 
innforte han 10 % av salget. 

- 
Dette bildet er hentet fra gamle gode Marienlyst. 
Fra venstre står Arvid Syvertsen, Hovde senior, 
Erling Hovde og Finn Kristoffersen. Bak skimter 
vi en stor eiketonne på kjelke. Denne ble dratt 
rundt av mannskapet, som var utstyrt med brodder. 
Dengang var Marienlyst kjent over hele landet for 

sin glimrende is. 
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DET GAM LE .. , f o r t s 
Av andre store begivenheter på Marienlyst 

på den tiden var de store marsj~onkuranser med 
opptil 500 deltagere, Vi Nybyen gutta holdt på 
"Bendik". Også Olaf Olsen i Skiold fikk fine 
plasseringer, 

Miljoet på Marienlyst, i Nybyen og Skiold 
var i disse årene det beste man kunne komme bort i, 
I Skiold ga dette utslag i idrettslige topp resul 
tater, I junioravdelingen tok vi det som kunne vinnes 
av mesterskap, A laget ble mestere i bandy og fotball 
A laget var rundetraver, Jeg husker spil:;_emoter hos 
den'dyktige lederen vår Alf Paulsen (Aps) Her var 

vi s=let. Spesielt en gang husker 
jeg ekstra godt. Etter spillemote 
samlet vi oss i Pau.Ls e ns have, og 
vi fikk o-verforing fra Berlin, 
Norge slo Tyskland. Vi jublet .ned 
Per Chr, And e r-s en , Ja, vi s a tt e 
hele Selmersgate på ende, 

- 

Tide11de forandrer seg, S};:iold kom fra Konggata, 
var i de ti:ler jeg minnes konsec1.trert om lTybyen, Alle 
her stod i Skiold dencang. Siden kan vi finne flere 

av disse som to_,ipadministr,ito:c'er i and r e klubber. 
I den senere tid har vå.r- junioravdeling lagt spe~iel t 
beslrig på ungdo::L'J.en rur.d t. Kobervik, Odinsvei og St. 

hansberget" Ua~sctt hvor vi befi~1ner oss, h.:\per jeg 
vi kan beholde det fine miljoet som har ful,;t oss 
hele tiden. Det er det viktigste, f h. 

Skiold-gutter ! 
Til god sport kreves godt utstyr. 

Kjøp sportsutstyret i 

YTØRYPOAT 
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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 an befaler 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 

li•) i,~1~1~:&1 ~~) :J4 
Konnerudgaten 3 - Drammen Telefon 83 54 95 
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Forslag ti I ny 

adm i min istrasjonsordning 

GENEllALli'ORSAfiLINGEii - 
l 

HOV}SD - STYF.E'I 

l le" 

J 
_ /' t 

GRUPPESTYRE GRUPPESTYRE 

TILLIT SIWilT 

GRUPPES TYR.i: - 
••••••• 

'i'I LLIT SivIAirn 
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Fra lovutkastet 

- 

§ 1, Navn og stiftelse. 
Klubbens navn er Sld.- og Ballklubben Skiold ("Skiold") 
Klubben er stiftet 7, juni 1910, 

§ 12, Hovedstyret, 
Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer, formann, nestformann, 

sekretær, kasserer og et styremedlem, - - - - - 

Hovedstyrets oppgaver er: 
Lede klubbens virksomhet, 
Sette i verk generalforsamlingens beslutninger, 
Oppnevne nødvendige komiteer og utvalg, når annet ikke 
er bestemt, å definere deres ansvars- og arbeidsområde, 

Forvalte foreningens midler. 
Sørge for at det til enhver tid finnes hensiktsmessige 

og tidsmessige vedtekter til klubbens lover, 

§ 14, Grupper og gruppestyrer. 
Klubben organiserer sin drift gjennom de sportslige og 
faglige grupper som det til enhver tid er behAV for,- - - 

Gruppestyrene er underlagt hovedstyret, som også bestemmer i 
hvilken utstrekning gruppestyret kan forplikte klubben, 

- 
§ 15, Tillitsmannsmøte. 

På tillitsmannsmøt~ som ledes av gruppeformannen, møter gruppe 
styret samt de tillitsmenn som er valgt på gruppens årsmøte, 

- - - - - - - Tilli tsma."YJ11.smøtet skal behandle saker av 
felles interesse for hele gruppen. Hvilke saker som gruppestyret 

skal legge frem for tillitsmannsmøte fastsettes i instruks ut- 

arbeidet av hovedstyret. 

§ 17, Genralforsamling - valg. 
Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. - - - 

§ 21, Representantskapets virkeområde, 
Representantskapet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på 
alt som angår klubbens utvikling og trivsel, Det skal uopp 
fordret meddele styret sin oppfatning av klubbens drift og 
være behjelpelig med å påse at driften skjer i overensstemmelse 

med. foreningens beste tradisjoner og klubbånd. - - - 
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OIVIND SCORER 

Det gleder oss meget at de unge spillere som har 
fått sin ABC i fotball i vår junioravdeling 
innfrir forhåpningene. Vi har på årets lag fem 
spillere fra jr. laget i 1969. Siste skudd på 
sta.1llllen bivind Ågren er junior av året. Alle 
holder mål i ,\. l:,gs aammenheng , Det Hinner seg 
å arbeide med juniorene. 
bivind scorer her forste mål mot IT. Trysil. 
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fin start 
s,, 

to/d 9tkfr ti/ i 
· runde 

VÅLERENGEN 
Skiold 
Ready 

Tabellen 
6 5 l O 15 - 6 ll 
6 4 0 2 l2 - 8 8 

6 3 l 2 8 - 3 7 

- A - laget. i fotball har fått en start i serien 
som er langt bedre enn ventet. Etter 6 kamper 
ligger laget på en fin 2. plass. Kampen mot 
Strommen var av beste merke, og publikum likte 
seg. Fortsett med det spillet og tribunene blir 

bedre dekket. 
Om ikke spillet var av samme slaget mot Geithus, 
ble-det ihvertfall 2. runde i N.M. Dette er 
forste gang siden 1950. Da ble det l-2 tap for 

Orn på Marienlyst. 
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UTDANNING 
det kan vi skaffe med de beste lærerkrefter somkan stilles 
til disposisjon. Hyggelige omgivelser og trivlig miljo og 

nye ideer for kursvirksomhet, men når det til 

LEDERKURS 
melder seg 14 deltakere og bare 4 finner det nødvendig 
å møte opp, da må selv den ivrigste ledelse melde pass. 
Tvilen vil komme noen til gode i et neste forsøk, men 
ikke alle vil kunne regne med at de uten videre kan. opp 
føre seg som de finner det for godt. 

- 

HJELP 
er det ingen som liker å be om, Egentlig skulle det være 
unødvendig også, 

0 

A • 91 
skulle være like naturlig som åta imot, og det å gi burde 
være en glede. Når planleggingen er over, når alle har fått 
sagt sin mening og alle gode forslag er gjennomdrøftet, 
kommer det en dag så langt at tiltakene skal settes ut i 
livet, Den praktiske 7,.ier.nomføringen, det å bruke kreftene 
sine i arbeidet, det er noe vi alle kan være "led på, Ikke 
like mye, for noen har bar-n som trenger omsorg, andre bygger 
og atter andre har andre gjøremc"tl. IVlen ikke alt nå all tid 
bli lastet på de få, De sorn alltid er villige og H~ke sier 
nei. --- Se om du .i.kke har en time til overs, Selv bare en 
time er kjærkommen til arbeid for klubben,-- Si fra,-- 

Vi kan så godt bruke deg, 

- 
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dette 
handler 
om 

- 

" 
11 

ttefll.estere 
,Åssiden ""nø d i eie 
etter skarP dyst rn.e 

- 
Årets Knøttecup ble en like stor suksess 
som de to tidligere år.Hele tolv lag 
stil te opp til dyst på Marienlyst nye 
gressbane søndag 6,juni og alle som 
del tok, ca,150 elleville knøttespillere, 
var enig om at Knøttecup er gøy.Dette 
året ble det Åssiden som ble utropt til 
Knøttemester etter å ha seiret over 3-2 
over Teie i finalen.Skiolds knotter har 
aldri greid å komme seg noe særlig opp 
over i rundene og ble iår slått 2-1 av 
Strømsgodset etter en nervepirrende ••• 

Data om KNØTTE 
CUPEN': 
Knøttecupen har 
blitt et årlig 
Skioldarrengement, 
1969 MIF mester 
1970· MIF mester 
1971 Åssiden m e s b e r 

En knøttespiller 
er en fotball- 
spill er under 10 
å r s Navn e t- er "ra 
"r-a pp e t " fra den 
verdenskjente 
tegneserie:Knøttene 
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straffesparkkonkurranse.-Det er beregnet at Skiold har 
ca.35 knøttespillere så man kan godt tenke seg at knøtte 
oppmannen har litt å stri med på treningene.Årets lrnøtte 
oppmann er Vidar Hansen som har gjort en meget god jobb 
med de aller m Ln s vej f o r husk det er fra disse rekker at 
fremtidens A-1 ags-spill ere skal rekrutteres. 

---------~cO>---------- 
Fot ballrapport: ''=ca"ue,,,, 
Det er ikke bare knøttespiilere som. hører under junior- Oet, 
avdelingen.Skal vi ta det hele kronologisk fra topp og 
nedover· må vi begynne med juniorlaget.Etter fire spilte 
kamper i serien har de vunnet to.Den ene seieren fortjener 
litt ekstra omtale.I kampen mot Nordre Sande vant våre 
gutter hele 13-0. Vistnok var Nordre Sande meget dårlige, 
men resultatet skulle si litt om guttenes form.Hele 
Skiolds juniorlag spilte ball i hatt med Nordre Sandelaget 
og spesielt må nevnes Tore Julseth(jeg håper at navnet 
for en gang skyld er riktig skrevet)som presterte å 
spille fotballstøvlene og STRØMPENE av en Nordre Sande 
spiller.-Juniarlaget har den senere tid blitt trenet av 
Oddvar Danielsen(oppmann og kretstrener) ,Ulf Svendsen 
(oppmann for ghttelaget og kretstrener)og Helge Bjørnes 
( juniorformann og en habil trener) 
Guttelaget til Ulf Svendsen ser ut til å bli meget godt 
iår.I skrivende stund har de vunnet begge sine serie 
kamper og hele seks av Ulf Svendsens gutter er nominert 
til kretslagssamling. 

Småguttlaget gjør det også meget godt i kretsserien.Etter 
to kamper står de med to seire og 14-0 i målforskjell. 
Helge Bjørnes uttaler i en samtale med Skioldavisa at 
han har god tro på småguttene og han håper at de vi gjøre 
det helt s to r e c Om det er å vinne serien skal være usagt. 
Lilleputtlaget under ledelse av Knut Eriksen og Tron 
Pettersen er med i Åssiden lilleputt.serie og hittil har 
de tapt. begg kampene,men de kommer forhåpentligvis sterkere 
igjen. 

- 
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,Supporter• 
capsen 

- 

Fiks ide av 
7lR.JE' ~l'ltT~RSt&/1/ 
Dette er tatt med for å vise 

hvor mye rn an kall gjøre med 

enkle midler.-Terje Balt 

zersen,støttespiller på 

B-laget og habil bandy- 

k e e p e r j f i.ltk forrige dagen 
en lys ide.Han kjøpte en 

Coca-colacap og satte på 

et Slciolds merke og vips 

hadde han en tøff supporter 

Lu e til bruk på k a.ap en e , 

Bildet over viser Jon 

Brurberg og Terje med luer 

og tiJ v on s t r e ser vi hvor 
dan det hele kan gjøres. 
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Liten plass! 
Det er trangt om saligheten på Marienlyst for junioravdelingens 
spillere.Treningsfeltet har blitt altfor lite når man tenker på 
at Drafn,Ballklubben og våre egne samt et utall av ung er' som 
ikke har noe å gjøre der treningsmessig dunker sammen hver 
kv e l d s Deja er nødt til å oppstå kjedeli.ge historier som misting 
av balle ect.Det kommunen er nødt til å gjøre før klubbene må 
skjære ned på de medlemmene som får lov til å trene er å ut 
bygge treningsfelter i utkantstrøkene av Drammen.For Skiolds 
vedkommende ville det være fint med utbygde fotballhaner på 
Tegelverkstomta,Ulvekula eller Fjeld som alle er nedslagsfel~ 
for våre spillere.-Garderobeforholdene er også vanskelige melder 
vår juniortrener. 

- 
JrNTENE I EVIG KNIP tIED l.!JØNDALEN? 
To oppgjør har Skiolds fotballjenter og Mjøndalsjentene hatt 
og begge ganger har oppgjørene endt uavgjort.Man kan spørre 
seg selv om jenter er født til å spille uavgjorte kamper. 
I all fall er det bestemt at disse to lagene enda en gang 
skal møtes før NM tar til i Oslo i slutten av juli og da 
får vi se hvem som er best.I all fall er det moro å konstantere 
at jenter også kan spille fotball for det mangler ikke på 
figthing og seiersvilje når jentene kommer på banen. 

en God 
Iatter-» 

Vi- v,:,t ilme hva hun har funnet så 

morsomt denne konen til en her 
værende fotballoppmann(det er 
kanskje lagoppstillingen?),men vi 
har tatt det mecl som et apropos om 
gode au pp o r t e r e s Eru Larsen er nemlig 
en av de aller ivrigste når det gjelder 
A-lags fotball(hva ~å det kommer av) og 
hun er alltid et morsomt innslag på 
turer og k nmp e r s Gå r det dårlig for 
Skiold går hun ikke av veien for 
en kampsang eller to fra sidelinjen 
for å oppmuntre guttene 
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GUTTECUPE N 1971 

- 

- 

lssiten soorer •ot Tofte i finalen 1970. 

V!r nl sl traiisjonelle ,;uttecup skal i lr arran~res lørdag o,; søndag 
7 og 8 august pl Gulskogen Idrettspark. Turneringsleder er også i lr 
~orgar Nyglrt. Det Dle i slutteltl av april sendt ut innaydelse til i alt 
98 lag, og det er når dette skriTes innkommet påmeldelse fra 32 la,;. 
Det mest langveisfarende er ~aune fra Ber,;en, men Ti venter fl~re 
anmeldelser innen fristen glr ut den 15. juni. Av la,; sea i år deltar 
f'er første ,;an,: kan vi nevne Runar fra Sandefjord o,; Årvoll fra Oslo. 
I fjor del tok ,40 la,; i cupen, o,; vi hlper pl at det Til del ta minst 
50 la,; i lr. 
Det kjenpes em ten flotte sølv vandrepokalen som er satt opp Axel 
Eel~eland.Den ml vinnes tre ,;an,;er for odel og eie.Ørebro har to napp 
og lssiden et napp.Vinn~ren flr Knut Ødegaard & Cos pokal til odel o,; 
eie, og ten tapende finalist får Skiolds representantskaps pokal, samt 
at spillerne på det vinnende lag får hver simminnepremie. 

Vi tar ø:ed d.e tidligere finaler:, 
1965~ Drafn slo Slemmestad 
1966f. Mjomialen slo Kongsberg 
1967: Skrim slo Liungen 

1968: Ørebro slo Skiold 
1969, Ørebro slo Tofte 
1970: Åssiden sle Tofte 
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Småguttlaget i 
pinseleier 

- 

Under ledelse av Helge og Per Bjarnes og Per Egela:1dsdal 
var småguttlaget samlet på Skioldhytta i pinsen. 

Lopeturer i skog og mark gir krefter for fremtiden. Noen 
avsluttet med bad i Stegla. Kan man bedre ha det. 
Vi ser her guttene med de tre lederne bak. 
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TIL SKIOLDAVISA 

Vi har mottatt dette brev 
fra Manchester: 

- 

Gratulerer med 2 poeng på 
Gjovik. 
Jeg hadde en forferdelig 
tur over Nordsjoen. Det 

- var belger så store som 
hus, og jeg var sikker på 
at jeg aldri fikk se en 
fotballbane mer. 
Men det har jeg. To ganger 
har jeg fått se Manchester 
City, henholdsvis mot Tott 
enham og Manch. United. 
Spesielt morsomt var det å 
se det forste oppgjor, fordi 
man her fikk se loperspill 
av klasse. Den andre kampen 
var et byderby, så her var 
det mer slåssing enn fotball. 
Sender en hilsen til A-gutta 
Fortsett med å plukke poeng. 

Med hilsen 
Svein Helge Moen 
Helly Royd College 
56-62 Palatine Road 
Manchester 
M 20 9JP ENGLAND 

Vår farlige loperspiller 
befinner seg altså i Eng 
land, men etter ferien 
er han forhåpentlig i 
A troya igjen. 

Mine to sanner spiller på 
lag i Skiolds jr. avdeling. 
Ifjor betalte jeg kr. 10. 
for disse i kontingent. 
ET det riktig av Skiold og 
de andre klubbene å ligge 
med så lav kontingent. 
Det forundrer meg at dette 
kan gå, La oss foreldre gå 
i spissen for å stette mer 
aktivt opp om det fine arbeid 
Skiold-ledere gjor for våre 
poder. Det minste vi burde 
gjore var å melde OSB som 
passive stettemedlemmer. 
En takk til Skiold, for det 
fine ungdomsarbeid. 
Jeg håper i fremtiden 
at kommunen kan stette opp 
med okonomiske midler til 
drift av junioravdelingene, 
slik at de kan fortsette sitt 
fine arbeid. 

Th. 0 

Tuna Tekstil 
TRIKOTASJEFABRIKK 

Stjerneveien 15 
Telefon 82 13 80 

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

treningsdresser i crepe og bomull. 
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t 
G Nyttige 

adresser 
Formann: 
Harald Ketilsson, Kleivene 132 Tlf. arb. 836288 priv. 835373 

Viseformann: 
Knut Berg Nilsen, Scheitliesgt.8, li •• 838073 
Sekretær: 
Borgar Nygård, Schultzgt. 40 " " 83727l 

Kasserer: 
Arild Knudsen, Neversvingen 34 

Fotballoppmann A-lag: 
Tore Larsen, Odinsvei 14 A, " n 332380 •• 83!5559 
Fotballoppmann Reservelag: 
Arne Adamsen, 2. Strom.terr. 8 n li 838852 
Juniorformann: 
Helge Bjornes, Odinsvei 20 C •• It 831785 
Bandyoppmann: 
Jonn Johansen, Solbergsgt. 14 n n 834595 •• 817045 
Ishockeyoppmann: 
Ivar Rosendal, Anchersensvei 23 " n 837880 " 836656 
Skioppmann: 
Henry Tufte, Herman Wildenveysg.86 n 835165 
Hytteformann: 
Dagfinn Hansen, Kobbervikv. 1 " n 837890 
Representantskapets formann: 
Johs. Christensen, Danvikbakken 3" It 835495 ,. 832538 
Styremedlem: 
Rolf B. H~nsen, Styrmoesvei 16 li n 832100 n 838421 

Klubbens adrssse er: Ski og Ballklubben 11SKIOLD" 
Postboks 78, 3001 Drammen. 

STOR-KO-FA ER PA TOPP I HERREKONFEKSJON! 

KONNERUDGT. 3 ~M-J&-fu. DRAMMEN 

BYENS BESTE DRESS-TILBUD HELE ÅRET! 
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- 

- 

Alt i SPORT 

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 10 57. - 83 76 37. 

Nordahls Pølsekiosk 
Konnerudgaten 

Anbefales alle Skiold-gutter 

La det gå sport i det 
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

Christensengården. Telefon 83 64 88. 

TORVHALLEN 
STØRST I SKO 
Telefon 83 19 56 

FAVORIT-FILLIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34 

Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTIESELSKABET 

BRUG & GULDLISTEFABRIK 
Gulskogen 

SKIOLD-HYTTA 
ved Steglevannet pil Konnerud. 

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

Telefon 83 80 80. 

Drammen - Telefon 83 31 80. 
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Hovedkontor 
Bragernes Torv 
Telefon 83 67 80 

Filial 
Vårveien 25, Assiden 
Telefon 82 13 50 

RONSON 
SALG OG SERVICE 

EDMANS 
Konnerudgt. 10 

83 52 54 
og Bankgården 

83 80 38 

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. 

Drammens Glasmagasin 

Alt i klær for hele familien 
Kjøp alt på ett sted 

~ Øåega"'1'å &6,, 
Hauges gate 4. Tlf. 83 84 22. 

Nordahls Pølsekiosk 
Konnerudgaten 

Anbefales alle Skiold-gutter 

SPORT 
og uteliv krever spesielt utstyr. 

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

Etabl. 1851. Alt pil ett sted. 

HARALC LVCHE & CC. A.S 

Sentralbord 83 79 70. 

- 

STÆ.RKfBYE-TRYIL 


