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• Cupinnsatsen ij 
' ' ! Vi lar dette bildet representere den , 
! fi:1.-fine innsatsen Skioldguttene pre-. 
!st2rte i årets cup.Så langt har ikke , I Skio:'..d koums t oppover i rundene på 26 • 
,årtSlå den~ Mere cupstoff,både am • 
'jentene og guttene i dette nUJllIIler. - t,.,,.,,,,.,,.,,..,,.11111u.-,,.,,,...,,..,,..,,,.,,,....,,..,,,..,,~ 
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I avisa 

BOKS 78, DRAMMEN 

Redalder 
Red.kom, 

Tore Larsen 
Thorbjorn Gulbrandsen 
Borre Ivar Lie 
Marit Ketilsson 
Oddvar Danielsen 

Forretningsforer: 
Dagfinn Hansen 

POLITIKK? 
Sp 

- 
i 

konununevalget 
Partiene i Drammen forbereder seg i disse dager til. kommune 

valg, Det som i første rekke interesserer oss er hva de 

forskjellige har på idrettsprogrammet, Få uker før valget 

har det ikke vær t mulig å få et trykt program, men med 

gode forbindelser har vi lest en del partiers progrrun. 

Vi må si som 91 Stomperud:"Trøste og bære" 

Det går ikke i dagens srunfunsliv å ta så lett på oppgavene, 

selv om det er idrett det dreier seg om, Det fables om gen 

eralplaner og prosjekter, Ikke et ord om bedring ved våre 

nåværende anlegg. Er det ikke ikke konferert med folk som 

steller med aktiv idrett, når programmene ble satt opp. ? 

forts. 
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Det går ikke lenger å holde idrettsungdommen i Drammen for 

narr. Store beløp bevilges hvert år til idretten. Hvor tar 

de veien? Jo, til dårlig planlagte prosjekter. Alle er enige 

om at klubbene må få midler til aktivt arbeide med ungdommen, 

men klubbene og lederne får så godt som ingen ting. 

Nei, byens politikere må nå svinge seg. Det er på byen snakket 

om egen idrettsliste, og det tyder på at det står svært dårlig 
til. 

Nye poster har derimot kommet opp. Støtte til kommunale 

ungdomsklubber, I Sverige er dette rene narkotika reder, 

Men sats på disse , ti t-ob Le t av hva idrettsklubbene får, 

Her må det bygges opp organisasjonsapparat, som klubbene 

driver gratis. Nei, det er på tide at idreittsledere og 

ungdom gir lyd fra seg, Det finnes på årets lister en god 

del ungdom, så hvorfor ikke hakke disse opp? Noe må gjøres, 

De nåværende forhold våd våre idrettsanlegg er en skam for 
byen. 

- 

EGET IDRETTSVESEN 

Det har ingen hensikt å komme .med planer og prosjekter om 

nye anlegg, Det må først ryddes opp i våre nåværende, slik 

at disse kan nyttes og nyttes efektift, Til dette trenges 

det. store summer, Vi kan ta Marienlyst anlegget, som sakte 

men sikkert forfaller, Garderobeanlegget med nåværende 

innredning, dekker bare halve behovet. Her må det snarest 

ominnredes • Det finnes ikke en traktor el 1 er 1 astebil 
ved anlegget. Idrettsvesenet er dessuten sterkt underbemannet. 

De som arbeider her har mer en nok med å rydde og vaske etter 
kampene på gressbanen, 
Nei, ingen nye pl aner før det er ryddet. opp ved nåværende 

anlegg. Det må EGET IDRETTSVESEN til, slik at idretten og 

anleggene kan administreres på forsvarlig måte. 

tl. 

- 
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TORE l(ARLSEN 
ALDER 
YRKE 

17 ÅR 
RORLEGGERL/:lRLING 

Rekrutteringen i Skiold ser ut 
til å være i rute. Det er i vår 
sesongen kommet flere junior - 
spillere i A la~s diskusjon. 
Siste skudd på stammen er unge 
Tore Karlsen, som ifjor spilte 
på guttelaget. 
Tore debuterte mot Hol~estrand 
i en privatkamp, og han var 
freidig nok til å score Sk,old's 
ene mål. Forste store oppgave 
fikk han mot Odd i tippekamp, 
og Tore scoret igjen. Da han 
så i sin tredje krunp på A laget 
scoret mål nr. 3, var det klart 
at vi her har en ung gutt med 
fighter egenskaper og målteft. 

Tore har gått veien fra putte - 
lagene i Skiold. Med samme glod 
og interesse vil han med årene 
kunne bli en nyttig angriper. 
I vintersesongen forsoker vår 
unge angriper å hindre scoring 
er. Både i bandy og ishockey 
vokter han målet. Av bragder 
her nevner vi NM for gutt.er 
i bandy. 
Vi onsker Tore lykke til i 
konmend e sesonger. 1;Ied hard 
trening vil det gi fortsatt 
fremgang. 
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08 oppmann 

Gunnar 
Fossum 

~kiolb 
, 
l 
rup 

- 
SENSASJON I 2. RUNDE! 

Fjorårets mester ble slått ut av Old-Boys cupen. Våre gutter 
stod for den bragden. Lyn hadde klart overtak på midtbanen, 
med Kjell Saga og Sveinung Årnseth i god form. Etter ordinær 
tid var stillingen 1 - 1. Erik Carlsen scoret for Skiold 
tidlig i annen omgang. Straffesparkkonkuranse måtte til. 
Ulf Jacobsen, som har vært 100 1/; sikker, misset denne gang. 
Thor Pedersen reddet først og siden ordnet han selv 1 goal. 
Siste og avcjørende for Skiold ordnet Tore Larsen. Sveinung 
Årnseth skjøt så hardt utenfor i Lyns siste forsøk, og der 
med var "cupeventyret" igang for garr.le r;utta. 

TRIST 3. RUNDE 

B.ÆRUM 3.K. ble motstander i 3. runde. Med fullt lag stilte 
vi på Kadettangen en fin sommerkveld, Spillesui::;ene og opp 
ladet virket alle spillerne. Men det hjalp så lite. BÆTIUH 
~,CTTE IKKE. Det viste seg senere at laget hadde to opp - 
menn. Vi hadde øyensynlig kontaktet den gale. 
Ny kamp på tirsdag. Vårt lae sr,ilte i stor stil. Noen 
vanskeligheter med Bærum, så det ikke ut til å bli. ffen 
1. omgang endte O - O, og da våre gutter fortsatt likte 
motstanderens halvdel best også etter pause,så det lyst 
ut. I'1en det gikk som ofte før, det ble den underlegne part 
som fikk et tilbud. De lot ikke dette gå fra sec. Det hjalp 
lite at vi presset lac;et inn i målp\rden, 2.t bachene reddet 
skudd med hendene. Nei, vi ha d d e ikke d age n oc Bærum gikk 
videre med 1 - 0, 

"h.ha1f~ 

- 
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JJr- laget: 
FIN CUP INNSATS 
GRESSBANECUPEN BLE I ÅR IGJEN 

EN HYGGELIG FORESTILLING FOR 
VÅRE TILHENGERE, 
GUTTENE VÅRE SLO UT KONGSBERG 
OG DRA.FN I INNLEDNINGSKAMPENE. 
STROMSGODSET BLE NATURLIGVIS 
~R STERKE I FINALEN, MEN DET 
~~EEN JEVN OG MORSOM KAMP. 

NM 
2 ERIK JOHANSEN SCORE'JGER MOT 
LISLEBY I 2, RUNDE, OG VI VAR 
KLARE FOR 3, RUNDE FOR FORSTE 

GA..~G SIDEN 1945. 

MJONDALEN BLE FOR STERKE I 
DETTE OPPGJORET, MEN VÅRT LAG 
SKAL HA HONNOR FOR FINT SPILL. 

pressen sa: 
a,lenpoJ(eu 
Skiold

0

forsvarte seg tappert 
og holdt O - 0 ved pause efter 
teknisk og bra spill. 
Laget er ujevnt, men har utvik 
lings~uligheter. 
- Tom Blohm 

Yremtiden 
Skiold måtte altså si takk for 
seg. De tapte for et lag som 
v:ar bedre. Men laget viste i 
forste omgang at det bor mye 
godt i det. 

••• og 1 - O til IVfjondalen ved 
'I'horb j o rr; Lo e , Tore Adamsen 
forsoker forgj e ve s å redde. 

l'jt@I, 
Man ble snytt for den for 
ventede storkampen da Mjon 
dalen og Skiold mottes. Den 
forste halvtimen holdt Skiold 
folge, men senere ble det 
bare Mjondalen,LAE 

"Cardus" 

~rammens mlbeiwe "~ ~uskema.s)toa 
Skiold spil te en brukbar 
forste omgang, der laget 
viste pent og hurtig små 
spill, men som ventet 
stanset de fleste angrep 
ene mot Mif's sterke ro 
buste forsvar.A 

Red. bemerkn. til nr & BB,s 
re+' - 
Sv~kt at lol~al referent 
ikkP kjenner våre spillere 
ve,l navn. 
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JENTE NE MED FOR AlVOR 
i damefotball-NM 

Damefotball har kommet for i', bli. 

N.F,F, tar nå alvorlig på saken, 

og vil føre det kvinnelige utøvere 

inn i N,F,F. 's regi, 

Det hele startet med Frigg og 

Dagbladet, som sammen innviterte 

alle d a.a e l ag i Norge til et N.M. 

(uoff,) 

Våre jenter ble s a'tt opp mot BUL 

i 1. runde, På en sleip og vanske 

lig bQ...TJ.C kom vårt unge lag til kort. 

4 - 0 v an t de kraftige BUL jentene, 

Bildet er hentet fra kampen mot 

!Iot Pans - ;,ljondalen 

- 
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stben 
Fra protokollen i 1921 har vi 
sakset nedenstående. 
Ordfører Kylland nevnte på vår 
jubileumsfest sin tid i Skiold. 
Han penset etterhvert inn på 
andre interesser, og det har jo 
gått meget bra. 
Han er observert på Skiold - 
kamp i sommer, så "en gang 
Skioldgutt, al tid Skioldgutt" 

Ordfører l(ylland 
innmeldt 22·8·21 

,t,!I. 
J/9. 
z~.~J~.~ 
%ti.'.' ,-J ' , 
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KAN VÆRE 
FARLIG 
BINGO er ikke bare 
fryd og gammen og 
penger i Skiold 
kassa,men også bein 
hard virkelighet og 
knallhardt arbeid. 
Derfor denne lille 
honnør til den 
håndfull medlemmer 
som uke etter uke, 
tirsdag som fredag, 
møter opp på CC for 
å hjelpe til med 
det viktig Bingo 
arbeidet.Mange 
ganger når man mas 
er om penger til 

et eller annet formål tenker man ikke på hvordan midlene er 
skaffet til veie.I hele sommer har man drevet utebingo og vi 

tar vel ikke munnen så veldig full når vi nevner Dagfinn 
Hansens innsats ved siden av "the boss himself" Knut Berg 
Nilsen.Dagfinn., som til daglig er pl atearbeider,opptrer på 
Bingo' n som alt fra elektriker,svakstrømsingeniør,trafikk.. 
politi og humørspreder.Det vi vil fram til er at man også setter 
liv og lemmer på spill når det gjelder å sette opp høytaler- 
u t-s t.y r e t s Dag.r Lnn må hver gang klatre opp en fem meter høy 
vegg slik bildet viser og når vi vet at Dagfinn ikke'er naen 
lettvekter (190 cm -95 kg} og har et lavt tyngdepunkt,så må 

- 

- 

man jo innrømme at det er FARLIG,men Dagfinn sier at dette greier 
han og setter igang opp veggen,To ganger i uken som slangemenn 
eske,Det er litt av en prestasjon. 

bil. 
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Gutt ekr ets sa ml ing 

FRA KHETSLAGSS.AMLING PÅ HØNEFOSS: 
Bak fra venstre: Oddvar Danielsen, leder/trener, 

Roar Myrhagen, Kjell Arvesen, Ulf Svendsen, led 
er/trener. 
Foran på kne: Rune Svendsen, Kai Rune Fuglerud, 
Per Kristiansen, Jan Pede·rsen. 

Senere ble· Roar, Rune, Kai og Per uttatt til 
guttekretslaget, og de var med å slå Hallingdal/ 
Valdres 5 - 0 i kretskamp. 
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A. HUSUM &. CO. 
Kjøtt og delikatesse. 
Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. 

VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

o,.,.,..,J/;;/;,.,. 
Autorisert forhandler. 

Amtmannsvingen Tlf.838490~ 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Central Hotell, Drammen 
Sentralbord 83 15 90. 

Samtlige rettigheter. - God parkering. 
Stedet hvor idrettsfolk møtes. 

Spisesalen anbefale$. 

«Bo sentralt i centrums. 

e INGENIØR GR•N 
Drammen. 

Th. Helgerud. Tlf. 83 15 64. 

Bilgummi. - Rekvisita. 
Servicestasjon. 

DRAMMEMS is 
0 C. 

- den selvfølgelige 
dessert. 

Telefon 83 25 56. 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
. ned k!cer - ror enhve 
LTZ. NIELSEN &. SØNN 

Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer, kjøkkenutstyr, 
sportsartikler. 

NORLØFF 
,Jll!"NVAlll!~lllll!TNINO A·S 

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

6h}itliania ~9Jank <'9,.%edilka1.w 

Drammen 

- 
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SVEIN HELGE MOEN har under et 

studieopphold i Manchester 

stiftet nærmere bekjenskap med 

engelsk fotball, 

Dat var tøffe saker, Her blir 

det, ikke gitt ved dørene, "sier 

Svein Helge, 

Han fikk med seg en god del kamp 

er, Men toppen var besøket på 

City's trening, hvor han fikk 

hilse på størelser som Colin 

Bell og Pr anci s Lee, Forberedel 
sene til å r e t.s sesong var i full 

gang, og treningen var bein hard, 

Forholdende ble selvsagt lagt til BELL 
CITY'S 

Mer i neste nr. SUPERSTARS 
rette på alle mulige hold for yrkes 
spillerne, De er stjerner, og ble 

behandlet derefter, Det var en opp 
levelse for en for en norsk 3, div 
spiller å få se slike forhold, 



14 NVE NAVN I JULI 

Erik An:iersen 

;Jorten_ Lo aben. 
Terje Lundgre er~ 
Roy Lundgreen 
Per Otto Lct'ld 
ElS'l. Hanaer: 
Torn aenn.i·1-g ,Je-nse:::1 
Pa.ul "qe_i·1-ert/3ell 

Erik Lolrnlid 
Svei:-1 Eri, Olsen 
J o r-unn Thune 

Tone Haug 
Ann e Britt r}un:iersen 
Gunn Ri ta ~forum 

Tove Pau.l a.en 

~.lette Cecil.lie Petter.sen 

ve(kommen I 

"Ikke se så skuffet 

ut, da, SKIOLD HAR 

JO S':'A11-TBT I.IED JENTE - 

LAG," 

DUGNAD - 
Hytteformann 
ROPER PÅ 

HJELP 

V1~D s::;LL I HUS, 
SKIBA':::EN SKAL 
cCLkl_GJUTIES, 
01.lR:dS'r SKA+, RYDDES 
OG 7 JuJSJE FAR VI 
TID TIL EN NY BRYGGE 
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noen 
el bre? 

Ballklubben. ,,Skjold" 

Medlemstegn 
far 

I'.'ledl2::n.stegnet s orn her 
er vist er fra l9l5, 
Elias Pe.l e t-s en var mål 
vakt i Skiold, noe hans 
sOnn S::hor også bleci 
Vi be,.1erlrnr navnet på klubben, "Ba.l Lk Lubben Skjol::l" 
og at x ontLng en t en va r delt opp i l, og 2, h'll'TåY, 
?"in"tei'3 det eldre mcd.l.emst e gn b La-rdt rnadlemmer1e, 

elleJ'.' c1,c1dre ting vennligst kontakt Skioldavisa, 

2 forslag til ny administra · 
sjonsordning 
Det foreli06eJ.' ·1å 2 lo v"Eo1·slag til ny administrasjonsordning 
for Ski old, Bege;e forslag er sendt medlemene, Vi skal ikke 
k o-nrent e.r-e d i.as e her, men henstille til rned Lemn sn e å sett.e 
:mg iu1 ". begge forslag, ,slii, at alle kan komme best mulig 
f orbe.cedt til den evt o ekstraordinære generalforsamli1ig, 

- 

,Skiold-gutter ! 
Til god sport kreves godt utstyr. 

Kjøp sportsutstyret i 

YTØAY'.POAT 
TBLEFON 83 63 00 
Konnerud_g_t, 2 
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I steden for enda en gang å ho s t.e 
opp hvilket storslott arrenge 
ment guttecupen v ar'j vd I redak 
sjonen av Skiol davi sa denne gang 
si det med bilder. 

Et innsats 
fylt bilde 
fra kampen 
Skiold- 

som Skiold 
vant 
er 

Arne Torger- 
sen som er i 

"• 

Turnering sl eder 
Borgar Nygård 
hadde litt av 
hvert å henge 
fingerne i.Det 
gjaldt å få 
"tropperne"til 
å gjøre jobben 
godt.Hvem han 
her,med kniv i 
hånd, skal rett- 
1 ed, skal være 
usagt. 

Buss-Hansen fra Solberg 
fikk det rette glimtet 
i øye da guttene hans 
gikk til årets finale 

- 

- 
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ledere,Nisse 

(t.v.) og Bosse 

har riktig fått 

fram seiers 

etter 

var et 

at vand- 

repokal en var 

og eie.Men-vi 

kommer igjen 

neste år, sa de 

svens- 

- 

positur av 

Svendsen som 

hviler ut 

mellom slagene 

Tankene vet 

vi ingenting 

om,men at det 

ikke bare er 

tomme skyer 

slik brillene 

gj enn speil er 

Et av guttecupens formål er å skape kontakt 
klubbene imellom.Her har Skiolds Jan "Tjukken" 
Pedersen funnet seg venner i Vålerengen ogKIF 

fotos= 
borre I.Lie 



111 GUTTECUP SPESIAL 
FORTS. 

Uten dom.n c r-. 

1 :iugets hjelp 

hadde vel ikke 

guttecupen 

Erik Forsberg 

( t.v) dømte 

så gard hele 

15 kamper.Tor 

Odd Hansen( t.h) 

gjorde også 

en god jobb. 

- 

mannen i Sk i o I d til Ørebros 

kaptein(over)-Gratulere med 

den flotte redningen, sier Ulf 

Svendsen til sin ::1&lvrJit Per 
Kristinnscn(til høyrel 
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VINTERFOLKET 
forbereder seg 

- JONN JOHANSEN 

HL~OPBiTANN 

Bandyutvalget for sesongen 1971/72 består av Jonn Jo<1.ansen 
';'hore Jahnsen - Bjar:ie Borgersen og Kjell ,Johansen, 
Utvalget vil satse mye for å bringe Skiold helt i toppeYt 
s.7 norsk bandy igjen, og de llåper på fin oppsluttning fra 
de aktives side, TreniYtgsopplegget er klart, og det vil 
bli redgjort for dette på et mote i KAFE GLOBUS, TIRSDAG 
17/8 kl. 20,oo. Vi nevner at Plasthallen, Askerhallen og 
Valle Hovin vil bli benyttet i treningsopplegget, Sverige 
tur står også på progra;net for seriestart, Det tegner til 
en meget ak't i.v ,sesong. Lykke til, 

- IVAR ROSENDAL 

IBHOCKEYOPPMANN 

Ivar Rosendal vil for ishockeylaget fore en typisk ungdoms - 
linje. Vi har en stamme av lovende ungdommer, som Rosendal 
håper skal spille laget opp igjen i 2, divisjon kommende 
vinter, Tshockeyoppmann ser det ikke som noen katastrofe at 
laget ry,:ket ned, C'Jå kan ungdoi:Jlllende få den tilstrekkelige 
rutine forst i 3. div. Ishockeyutvalget håper på at banen 
på Marienlyst kan n:vttiggjores mer slik at fler kan komme 
med i et fint hockey miljo. Barmarkstreningen tar til i 
siste del av august. Når grundtreningen er gjor'. vil 
Askerhallen og skoyter komme inYJ i bildet. Rosendal regner 
med å ha 20 aktuelle kandidater til åretslag, Vi ons~er 
guttene men puck og kolle en fin sesong. 
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- spiller på Marienlyst 28/8 

Li Iles trom 
med "ÅRETS SPILLER 

TOM LUND 

spiller på Marienlyst 
18/9 - 

VÅLERENGEN 
med Leif Eriksen 

Trond Hoftvedt 
spill er på Marienlyst 10/lO Terje Olsen 
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Buskerud Idrett~ 

krets årlig,e arr 

engement-Sl emmø 

stad! eir en-er 
igjen blitt av 

holdt.Nesten 100 

jenter og gutter 

var i en uke på 

kurs for å lære 

mer om idretts 

lige aktiviteter, 

En av 1 ederne, 

den kjente Finn 

"Mess" Hansen,ut 

taler til Skiold 

avisa at leiren 

iår var mer vell 

ykket enn noen 

sinne.Alle klarte 

eksamen som var 

oppe og leirliv 
et gikk som bare 
det(bra aLt så}; 
En mengde Skiold 

folk har igjenn 

om årene gått de 
tte kurset.Reid 

ar Juel Bache(han 

i Idrettskretsen 

de vet) satt en 

gang etter en 

generalforsamling 

og fant ut at 

s am t l, ig som var 

valgt hadde gått 

Trening sl eder 

kurset.Slå den. 

To nykommere på Slemmestad, 

SKIOLDS og damelagets Edel 

Berit Lundstad og Jarle 

Hansen(bror av Vidar)-Vi 

har lært en mass& ss Edel 
Berit etter leirens av 
sluttning og jeg gleder 

meg allerede til neste år. 

Bær· hump an 

Vidar Hansen, 
17 år,tok ek 
samen med 
glans og kan 
smykke seg 
ed tittelen- 

,,t, 12 
u&ten man passerer hindrene 

på kan være avslørende. 
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t TRIM! 

* 
Ja.nå trimmer 
også Borgar 
Nygård!Som de 
fl este andre 
kontonnennesker 
har han funnet 
ut at det ikke 
lønner seg å 
sitte på baken 
hele livet.Han 
står fram som 
et eksempel for 
alle i og med 
sin nye giv. 
Treningstøy har 
han enda ikke 
fått gått til 
anskafel se av, 
men for det:HAN 
ER I AKTIVITET. 

Dette fotoet er tatt en onsdag kveld med telelinse(Borgar vil 
nemlig ikke være ved at han er i ferd med å bygge opp roæmen) 
like før treningen til fotballjentene.Borgar er her i ferd .- 

- 

med å varme opp keeperen, Eva Trugard, før kveldens trening. 
Det er virkelig moro at vi ser vår trause sekretær i trening: 
Hva han sikter etter er et annet spørsmål.Men Borgar nøyer 
seg ikke bare med leken med ballen.H.Ai.~ er observert hårdt 
arbeidene med vedhogst på hytta( et ledd i kondisjontreningen). 
Derfor til alle Skioldmedlemmer som etterhvert begynner å 
få trøbbel med for stor pondus:GJØR SOM BORGAR-begynn å TRIM. 
Det skal i all fall jeg gjøre. 

bil. 
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SKIOLDAVISA ER PÅ JAKT ETTER GAMLE LAGBILDER, SOM VI SKAL 
PRESENTERE I KmlHE:i'JllE mi, HELST AV GA:11.IEL }dlGA.c'JG. 

Dagens lag er ikke så ga:nmelt, men laget spilte 

Skiold opp i div. 4. i 1960/61. 

Laget var uten tap i serien, 

Bak fra venstre: Erik Carlsen, Tore Larsen, Ulf Jacobsen, 

Erik Kristiansen, Arne Sandlie og Håvard Beckstrøm. 

Foran fra v. : Vidar Andersen, Roar Nilsen, Thor Pedersen 

Tov Støa og Odd Kristoffersen. 

!3 

Tuna Tekstil 
TRI KOT ASJEFABR I KK 

Farmen 27 

Telefon 82 13 80 

Alt i sportstrikotasje, fotballtrøv-r, turn 
drakter, brytedrakter, langrennsdresser og 

treningsdresser i crepe og bomull. 
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8ommerhilsen 
Jra cø]øme 

"SKIOLD-avisa" ved redaktøren. 

Hei, Tore Larsen! 

Til min store glede fant jeg "SKIOLD-avisa" i postboksen. 
Er det så at dere har spandert ett nummer på Tjøme Idrettslag, 
så er det flott. Men jeg vil mer enn gjerne få den fast, og 
da til meg som tidl. Sk:i:iLd-medlem og selvsagt betale for den. 
Som trykksak og klubbavis, synes jeg den er god. Som en hilsen 
fra Drammen gjør den elstra godt. 

Her ute på Tjøme er det mer enn nok å gjøre for idrettsinteres 
serte foreldre. Min kone har tatt seg av håndballgruppa. Hun 
strir med fire lag på serie uten å ha en eneste godkjent bane 
her på sommer-øya. Det blir å reise og reise. Hun og hennes ivrige 
damer, piker og småpiker er lovet bane av kommunen. Men det er 
foreløpig bare løfter. 

Selv er jeg formann i fotballgrupp på tredje året. Det var bare 
smågutt og guttelag før. Nå har vi to knøttelag, to puttelag, - 
to småguttlag, ett guttelag,ett jr.lag samt A-lag. Dertil har 
vi bedriftslag av funksjonærer og fagarbeidere, der jeg selv 
deltar. Tro det eller eiæ Jeg står i mål. Begynte med det da jeg 
var 41 år da ingen andre vil stå. 

Vi har også noe som heter bane. Men den er elendig. Det vet jo 
Skiolds puttere, som vi har et så godt samarbeid med. Men det 
skal bli bedre. Kommunen tok seg sammen og satte av 20 ooo kr. 
til forbedring. 

FORTS.S. 
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SOMMERHILSEN FORTS .... 

- 

Mitt lag fremfor noen andre er lilleputt I. Det har jeg arbeidet 
med på tredje sesongen nå ved at de faktisk var knøttere alle 
sammen. Nå har vi et velspilt, og fremfor alt sterkt lag. Vi har 
den glede å toppe lilleputtserien før sommeren med to poeng og 
mange måls ledelse. Fem år til med disse guttene, dvs. når de 
er i sitt første juniorår for ikke å si seks år, og de skal bli 

farlige. 
Nå ja, det ble visst litt sk~ mellom linjene. Men det er nå 
en gang i Skiold at jeg lærte meg litt om lagidrett, mest om 
bandy. Da er det jo hyggelig å kunne få være med å hjelpe barn 
og ungdom her ute i havgapet, hvor jeg og mine trives forferdelig 

godt. 
Ha det godt. Hils kjente. 

Me~ortslig,~en fra Tjøme 

'.JoJ>.\~ 'l) ov-.-.:J.4.. - 
I.L. 

VI TAKKER FOR HYGGELIG BREV FRA VÅR 

VENN PÅ TJØME. 
SKRIV TIL AVISA, HVIS DU HAR NOE PÅ 
HJERTET. SÆRLIG HYGGELIG ER DET Å FÅ 
KONTAKT MED UTENB,YS MEDLEMMER. 

red. 

- 
STOR-KO-FA ER PÅ TOPP I HERREKONFEKSJON! 

KONNERUDGT. 3 DRAMMEN 

BYENS BESTE DRESS-TILBUD HELE ÅRET! 
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J.runde i 
MJiind ø I e-n 

"VENT LITT KAMERAT 
DET ER 10 MIN. IGJEN, 
OG NÅ HAR DEM FÅTT 
UT EN NY LOPER." 

SKIOLD-HYTTA 

• 
HAR OGSÅ I SOMMER BLITT 

FLITTIG BENYTTET. AV VÅRE 

LAG HAR SMÅGUTTELAGET, 

GUTTELAGET, JUNIORLAGET 

OG DA\IELAGET HATT TRENINGS 
SAl:!LINGER HER, 

HEIMDAL I , F. MED LEDER 

KNUT SIMENSEN ( av ekte 

Skiold ætt), RAPID, MOSS 

OG SANDVIKEN, BERGEN HAR 

GJESTET KONNERUD I SOMMER. 

HYTTEFORMANN DAGFINN HANSEN 

HAR VÆRT EN UTMERKET VERT 

VED DISSE ANLEDNINGER, OG 
TAKK FOR DET. 

NDRSK]IPPIN-G; 

FIN INNSTILLING 

TIL TIPPEKAMPENE 

Våre A lags spillere 

ferierte da vår ene 

tippekamp skulle spill 

es. Men gutta møtte. 

En kom fra Elverum, 

en fra Seljord, en fra 

Son, to fra Stavern og 

en fra Tj ørne, 

Fin instilling. 

- 

Gullsmed 

HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. 

Drammen 

Tlf. 83 14 03 

- 
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GUTTECUPE N 1971 

- 

FIN JOBB 
Honnør til BORGAR NYGÅRD OG HANS STAB for avviklingen 
av årets guttecup, I alt 46 kamper gikk etter tidsskjema, 

- Ledertreff 
Svært få vet hvilket enormt arbeide det ligger bak 
guttecupen, I år var d et ekstra mange lag som over 
nattet, og dette gir mye ekstraarbeid, Hyggelig var 
det at formannen bød til "LEDERTREFF:' Det var populært, 
Dette var nytt av året, og bør følges opp, Her kan det 
komme mange positive ting, og videre forbindelser 
og kontakter knytes, 
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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 li li 837271 
Kasserer: 

Arild Knudsen, Neversvingen 34 
Fotballoppmann A-lag: 
Tore Larsen, Odinsvei 14 A, " " 332380 " 836559 
Fotballoppmann Reservelag: 
Arne Adamsen, 2. Strom.terr. 8 " li 838852 
Juniorformann: 
Helge Bjornes, Odinsvei 20 C li " 831785 
Bandyoppmann: 
Jonn Johansen, Solbergsgt. 14 li " 834595 " 817045 
Ishockeyoppmann: 

Ivar Rosendal, Anchersensvei 23 li " 837880 li 836656 
Skioppmann: 

Henry Tufte, Herman Wildenveysg.86 " 835165 
Hytteformann: 

Dagfinn Hansen, Kobbervikv. 1 li " 837890 
Representantskapets formann: 
Johs. Christensen, Danvikbakken 3 11 " 835495 " 832538 Styremedlem: 
Rolf B. Hansen, Styrmoesvei 16 li " 832100 " 838421 
Klubbens adresse er: Ski og Ballklubben 11SKIOLD11 

Postboks 78, 3001 Drammen. 
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NOE FOR 
SKIOLD·H YTTA? 

Selvgjort er velgjort, heter det i et gam 
melt ord. En trenger slett ikke å gå til 
kostbare investeringer for å få til en 
TRIM-løype. Det meste lager en· selv. 

,øt,f I Vi begynner med en tømmerstokk eller 
bygningsplank, 4-5 meter lang, 20 cm 
høyde fra bakken. Slalåmhopp fra side '•a n I e 1 1 ~,:::.~~::~~~:,,::::::~ • ., 
høy. Vi løper bort bommen og hopper 

, ned. 

VART FINE SE:NTER Pl 

- 
KONNERUD BURDE BE - 
NYTTES MER. TERRENGET, 
SKIBAKKEN OG STEGLE - 
VAN~JET INNBYR TIL AK 
TIVITET, MEN ER DET 
NOK? 
ET TRIM ANLEGG I 
HYTTAS NÆ:RHET KUNNE 
VI LETT LAGE SELV. 
DETTE VILLE BLI TIL 
STOR lJYT'fi,; OGS-4. FOR 

DET FINNES MANGE 
MULIGHETER FOR 
TRIM PÅ S· HYTTA 

iCLUBB3HS AKTIVE. 
ALTSÅ EN UTFORDRING 
TIL VÅRE UTOVERE: 
BYGG ET TRUJ AI''.LEGG 
PA DUGliAD. 

Gjennomhuker. Vi fatter med hendene 
øverst, og svinger oss over den hori 
sontale planke. Tre apparater plasseres 
etter hverandre. 

Over-under. Hjulomsving eller overhopp 
over den høye, gåsegang under den 
lave osv. Største høyde 1,2 meter, av 
stand ca. 3 meter. 

Trening av buk- og ryggmuskulatur. 
Trestokk hvor bena hukes under, lem til 
å ligge på. 4-5 apparater plasseres 
ved siden av hverandre, 

Trening av skuldre og armstrekkere. 
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Som 

sportsmann 
kjenner De velværet 

ved 

personlig hygiene. • • 
Etter turen er det deilig å kunne ta et bad eller en dusj i trivelige 

omgivelser Vår forretning har nå et kjempeutvalg i baderomsutstyr 

som vi anbefaler å ta en kikk på. 

Badespeil, medisinskap, badevekter, badematter, ryer osv. - alt 

i forskjellige farger og kvaliteter. Stikk innom forretningen en dag, 

vi finner sikkert noe som passer for Dem. 

Gå til fagmannen - gå til 

Konnerudgaten 3 - Drammen Telefon 83 54 95 

- 
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- 

- 

~~ 
j.\z:«:1--- 
~H«:l~f:lmul 
B. STOR GL· DRAMMEN· SEN!RALB 8316 BO 

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. 

Alt i reproduksjoner. 

UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

~~~ 
På torget I Drammen. 

Chr i sten sen gården. 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 

~~ 
& GULPLISTEFABRIK 

BRUG Gulskogen 

Skiold-hytta 
ER STEDET ÅRET RUNDT 

Telefon 83 80 80. 

Drammen - Telefon 83 31 80. 
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Hovedkontor Filial 
Bragernes Torv Vårveien 25, Assiden 
Telefon 83 67 80 Telefon 82 13 50 

RONSON 
SALG OG SERVICE 

EDMANS 
Konnerudgt. 10 

83 52 54 

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 Sylllng. 

Drammens Glasmagasin 

R··x:wmffiti::~lf1 ~~'flfå~11t1:IW1 
Alt i klær for hele familien 

Kjøp alt på ett sted 

~ Øtlegt:UUtl & e,. 
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. 11351. Alt på ett sted. 

HARALD LVCHE & CD. A,B 

Sentralbord 83 79 70. 

- 

- 

ST.tllEIIE-IIIIS 


