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BOKS 78, DRAMMEN

En del av fotballgutta i Ca•n Pastilla, Turen som
spillerne fikk istand på eget intinativ ble meget
vellykket, Alle deltagerne fikk en vellykket uke
med sol, varme, fint badevann og mye goy,
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BOKS 78, DRAMMEN

VIL VI VIDERE

?
•

Et rart sporsmål. Det er klart vi må
satse videre, merie r Skioldmannen i
gata, Det ligger kansje mer i ordet
satse enn de fleste ~jenner til, selv
i landsdelserien, De siste år har vi
hatt en fin fremgang, Det er ikke tilfeldigheter som ligger bak, Solid arbeid i jr, avdelL1gen, mye trening og
nye hjelpemidler, Een vi gjor allikevel
ikke nok, Undertegnede har folgende
onsKer for fotballen i Skiold:

1

Bane til trening
Vi ble etter saknad til For6annskapet lovet treni'lg
på bane Her, :.:en Idret;svesenet har ikke strukket seg
til mer em lo - 12 g:mger i Hipet av sesongen, På
f'o r-nånd vet vi a Lc r L hvor vi får trene, Derfor o n sr e
nr, l bane a trene på,
0

2 Et sted a være
Et sted a s·mle spillerne etter trening må snart komme,
lS:oe rniljO er svært 'iian,skelig å skape på I~Iarienlyst, slik
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kafe og garderobebygget er inredet idag,er det svært
rotet og innbyr ikke spillerne til å sake hit. Kaldt
vann og kald bastue blir en ofte mott med,

3 Trenere
Vi ~å minst ha to trenere til forstelaget, slik at
også alle detaljer kan innoves, Nied 15 - 20 mann i
en A stall er det opplagt et behov, samtidig kunne
det være onskelig med keeper trener,

4 Trening hver dag
Det må legges til rette for alle, slik at spillerne
kan gå fra jobb til trening, Helst få fri tidligere
2 - 3 ganger i uken, noe klubben må dekke, Dette for
at også de som har stiftet familie kan benyttes fortsatt.
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Lege og fysioterapeut
Vi i Skiold har "Jært heldige, som siste årene har
hatt en lege i ledelsen. I år har vi også hatt meget
god hjelp av en fysioterapeut, I begge disse stillinger
må det ansettes folk på deltid.

6 Hele l<lubben b a k
Hele klubben må stå bak den valgte fotballedelse,
dan kan vær-e uenig om lagoppstillingen i enke I te
kamper, men alle medlemmene må stå bak de ellve
som entrer banen i klubbens farver. Også olrnnomish
nå det enkelte ~edlem stotte opp,

7

Ungdomslag
Kluboen bor opprette ungdomslag, som kan ta i mot
den store skare av juniorer. Her kan spillerne
modnes for storre oppgaver,

8

Budsjett
Årets budsjett for A - Reserve - og Old Boyslag
var satt opp med 78,ooo, men ble av styret skåret
ned til 62,ooo. Dette var forståelig, men hvis
ikke styret kan skaffe nodvendige midler, må supportklubb in~ i bildet,

Dette var mine onsker for fotballen i Skiold, Etter 15 år som
fotbclleder har undertegnelie forsol,t uil en hver tid å fornye

-

5

seg, Hvis noen tror mine onsker ligger frem i tiden, er
det feil, Dette må folges opp nå.
Vil nå Skioldmann i gata være med å satse, Jeg tror de
fleste trekker seg, men i dagens fotball er det nemlig
ingen middelvei. Jeg håper for fremtiden det kan bli
fler om å betale gildet på en eller annen måte •
T, L.
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Men målet er der, Skiold vil
ha fire lag bak seg i 3, div
, -,
Dette skrev FREMTIDEN etter et
besok på vårtreningen,
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At det aku.Ll e bli så hardt
å legge fire lag bak seg,
hadde ingen dromt om, Ned rylu:ing på 16 poeng, kan
skje, Noe lettere neste år
blir det neppe, Trå til igjen.
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MAGNI FICO
(Storartet)

'
•

LAL ALA LA
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Over: ANNE GRETE NYiillS,
ANJ'TE lvlA..8" .IE HALVORSEN og
EGIL HALVORSEN.

Slik åpnet den
fotballspillende
peanott selger
sin salgsrunde
på stranda.
ANTONIO GURMANN
., handler her med
SVEinE ERLING
NILSEN OG ARNE
THORSHAUG.

uAIER'N med sine varer
kom fast hver dag på
stra.~da. Det var
mulig å få prisen ned .•

ser
produksjonene.
Til hoyre:
Kunsten å slappe
av er ikke neid vendig å lære
STÅLE EKNES

JON BRURBERG og
TORE ADA::iSEH
"tri:1L,er" med
tråbåt i Middelhavet.

I

c:QUANTO
CUESTA .. ?
TERJE A:iDE11SEN bec,1ler
leie for stol til pop"
pulære SENORA
POU

YNGVAR NYHUS og KARIN LARSEN på shopping i Palma
Dette er fra alle tiders
loppemarked. Her var alt
fra boyde spiker til bra
skinnkåper.
ROLF og At'IJNE HÆHRE,
BERIT PRESTERUD, LILLI.Al'IJ
og'ERIK JOHANSEN slikker
sol.

Siesta
for HANS PETTER NILSEN
BENTE HOVIK og KARIN
LARSEN.

Over: BERIT PRESTERUD
JENlY og ÅGE SORENSEN

8

iQue dia tan bueno !
For en deilig dag

TRENING
på en annen måte
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Deltagerne

-

takker

Som det går frem av andre innlegg i· denne utgave av
Skiold-Avisa ble A-lagets tur til Mallorca en svært
vellykket avsluttning på årets fotballsesong. De
mange gjallende utrop om "Skioldgutt hei, Skiold gutt hei, Skioldgutt hei hei hei t II gjennom hele
turen var et tydelig tegn på at vi som var med var
fornoyde. ( At Skiold-navnet samtidig ble kjent også
på sydligere breddegrader må ansees som en fordel
med henblikk på klubbens deltagelse i kommende
Europa-cuper.)
At dette til tak vil bidra til å skape et enda bedre
fotballrniljo i Sl{iold er hevet over tvj_l. Turen
sveiset oss ytterligere sammen, k on e r- og forloveder
fikk på denne måte en hyggelig oppmuntring for de
mange kvelder alene (119), og det skulle forbause
meg meget om ikke denne opplevelsen kommer til å gi
Ski og Ballklubben ttSkiold" adskillig P.R. i tiden
som kommer.
Jeg er sikker på å ha alle med meg når jeg med dette retter en takk til "de bevilgende : wndigheter" i
Skiold for at de også bidro til at turen kom istand,
og at dette best gjores med et •••• ''Skiolq.gutt hei,
Skioldgutt hei, Skioldgutt hei hei heit "
0

EL CAPITANO

iADIOS!
Adjo

Hasta

luego

På gjensyn.

LILLIAN og THOR PEDERSEN
sier farvell til Mallorca
på Palma Airport.

Klare ror av.n,:i."'"
PER, JON og TORE
"The Brothers"
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Nye lover
Etter den avholdte ekstraordinære generalforsamling er
nå våre lover ajourfort. Påfolgende sider innholder disse,
0g kan lett skilles ut av denne avis.

apropos
Slik lod også loven engang:
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§ 5.
Bestyrelsen bestaar av 5 medlemmer,
der vælges paa generalforsamlingen i oktober:
Formand, viseformand, sekretær, kasserer og
opmand med 4 suppleanter, 2 revisorer med
I suppleant, der fungerer I aar av gangen.
Ethvert medlem over 18 aar, og som
h rr staat i foreningen mindst I aar, kan indvælges i foreningens bestyrelse, og er pligtig
til at motta valg; dog kan et uttraatt bestvrelsesmedlem frasi sig gjenvalg 1 aar.

§ 6.
Enhver der ønsker sig opiat som medlem, har derom at indsende skriftlig ansøkning. Videre betingelse for optagelse er:
a. At han har fyldt 15 - femten - aar.
b. At han er hæderlig.
c. Og maa han ikke staa i nogen anden
forening, der driver samme idræt. Om
ansøkningen blir at ta tilfølge, avgjøres
av bestyrelsen efter indhentede oplysninger. Bestyrelsen kan uten at angi nogen grund avslaa enhver ansøkning om
optagelse. Utmeldelse· maa ske skriftlig
til bestyrelsen
§ 7.
Medlemmer betaler i kontingent kr. 3.00
pr. aar, der betales forskudsvis i to terminer, og skal et medlem, der ikke har betalt
kontingent i et aar, strykes av foreningens
bøker. Indskrivningspenge betales ved indmeldelsen med kr. 0.50. Foreningens med-

,;
:; 23 .
Det medlem der ikke holder sig disse
love efterrettelig, motarbeider foreningens formaal, viser daarlig opførsel saavel i som utenfor foreningen, eller handler utilladelig med
foreningens midler, kan exkluderes av foreningen, og kan et medlem, der engang er
exkludert ikke senere optas som saadan.

§ 24.
Forslag til forandring og tillæg til disse
love maa indsendes til bestyrelsen mindst 1
maaned før vedkommende generalforsamling.
Beslutning om forandring i disse love
kan kun fattes med mindst ,, flertal av de
i generalforsamlingen avgivne stemmer.

--

§ 25.
Disse love trær ikraft samtidig som de
blir vedtar.

:
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1-'0VER

for
SKI- OG BALLKLUBBEN "SKIOLD"

-

1.

Navn og stiftelse:
Klubbens navn er Ski- og Ballklubben Skiold("Skiold11.)
Klubben er stiftet ?.juni 1910.

§ 2.

Formål:
Klubbens formål er:
l.Å virke for utvikling av de idrettsgrener klubben til
enhver tid driver.
2.Å fremme kameratskapet blant medlemmene.

§3.

~
Klubbens motto er:
Jernfast vilje,stålfast kropp.

§ 4.

Merke og farge:
Klubbens merke er rødt emaljeskjold,hvit stålstripe og
initialer i gull.
Klubbens farger er rødt og hvitt.

§ 5.

-

Klubben står tilsluttet:
Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom
Buskerud Idrettskrets.Den er også tilsluttet særforbundet for de idrettsgrener klubben til enhver tid driver.
Så vel klubben som hvert enkelt medlem er underkastet
disse Jrganisasjoners lover og bestemmelser.

§ 6.

Opptagelse:
En hver som ønsker å bli opptatt som medlem av klubben,
må sende inn skriftlig søknad til styret.
Den som søker medlemskap,kan ikke tas opp som medlem
dersom forpliktelsene overfor en annen klubb ikke er oppfylt.

§ 7.

Kontingent:
Kontingenten betales forskuddsvis.
Generalforsamlingen fastsetter hver høst kontingentens
størrelse.Livsvarig kontingent utgjør 15 ganger den til
enhver tid gjeldende seniorkontingent.
Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent
ved sykdom,arbeidsløshet,militærtjeneste eller andre
vektige grunner.

2

§ 8,

Skyldig kontingent:
Klubbrettigheter inntrer først når årskontingenten er
betalt.Skylder et medlem kontingent for mer enn 1 år,
kan han av styret strykes som medlem av klubben.

§ 9,

Utmeldelse:
Utmelding skjer skriftlig til styret.

-

o.

Medlemmers rettigheter og plikter:
Medlemmer under 16 år har ikke stemmerett.Forøvrig
nyter alle medlemmer fulle rettigheter under forutsetning
av at deres egne forpliktelser overfor klubben er oppfylt,

§ll,

Disiplinære tiltak:
Hvis et medlem på grunn av dårlig oppførsel skader
klubben,kan han etter beslutning i styret suspenderes
for kortere eller lengre tid.I særlig graverende tilfeller
kan han helt utvises.Avgjørelsen kan av medlemmet appelleres
til representantskapet innen 4 uker etter at han er gjort kjent
med styrets beslutning.
Anken har i tilfelle utsettende virkning.Det kreves 2/3 flertal
i fulltallig møte i representantskapet for å omgjøre
styrets beslutning.

§12.

Styret:
Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer,formann,nestformann,sekretær,kasserer og et styremedlem som velges
av generalforsamlingen blant representantskapets medlemmer.
Det velges også en varamann til styret,som deltar i styrets
forhandlinger.Han har ikke stemmerett så lenge fremmøtet er
fulltallig.Det nye styret tiltrer dagen etter generalforsamlingen.

-

Styrets oppgaver er:
Lede klubbens virksomhet.
Sette i verk generalforsamlingens beslutninger.
Oppnevne nødvendige komit~er og utvalg,når annet ikke er
bestemt og definere deres ansvars-og arbeidsområde.

3

Forvalte foreningens midler.
Sørge for at det til enhver tid finnes hensiktsmessige
og tidsmessige vedtekter til klubbens lover.
Innkalling til møte i styret finner sted når formannen
finner det nødvendig eller 3 styremedlemmer forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er
tilstede.Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§13.

Styremedlemmenes arbeids- og ansvarsområde:
Formannen i styret har den daglige ledelsen av klubben.
Han skal anvise alle utbetalinger.Han sammenkaller og
leder alle møter såvel i styret som i formannskapet.
Han representerer klubben utad og plikter å møte på klubbens
vegne.Viseformannen fungerer som formann under dennes fravær.
Scktretæren har ansvaret for klubbens kontormessige arbeide,
fører nødvendige protokoller og utfører annet arbeide som
pålegges ham av styret.
Kassereren har ansvaret for klubbens regnskaper.
Hvis sekretær.eller kassererarbeidet utføres av lønnet
tillitsmann,supleres styret med tilsvarende antall
styremedlemmer.

§14.

Grupper og gruppestyrer:
Klubben organiserer sin drift gjennom de sportslige og
faglige grupper som det til enhver tid er behov for.
Generalforsamlingen bestemmer hvilke grupper klubben
skal drive.Hver gruppe har et gruppestyre som består
av formann,sekretær,kasserer/materialforvalter og juniorkontaktmann.
Gruppen holder sitt årsmøte senest 4 uker før generalforsamlingen.Her innstilles de nødvendige tillitsmenn.
Antallet fastlegges av gruppestyret i samråd med styret.
Gruppens formann er medlem av formannskapet.
Sekretæren er formannens stedfortreder.
Gruppestyrene er underlagt styret,som også bestemmer
i hvilken utstrekning gruppestyret kan forplikte klubben.
Generalforsamlingen kan bestemme tilleggskontingent til
særformål for medlemmer av visse grupper.
Gruppestyret kan behandle alle faglige saker innenfor
sitt ansvarsområde. I idrettstekniske saker som bare
vedrører gruppen, handler gruppeL selvstendig.

-
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§15.

Tillitsmannsmøte:
På tillitsmannsmøte,som ledes av gruppeformannen,møter
gruppestyret samt gruppens tillitsmann.
Tillitsmannsmøte skal holdes minst 4 ganger i sesongen
for sommeridrettens vedkommende,minst 2 ganger for vinteridrettens vedkommende.Tillitsmannsmøtet skal behandle saker
av felles interesse for hele gruppen.Hvilke saker som
gruppestyret skal legge frem for tillitsmannsmøtet fastsettes i innstruks utarbeidet av styret i samråd med gruppestyret.Bestemmelser tatt av tillitsmannsmøtet kan ikke
omgjøres av gruppestyret.

§16.

Formannskapet:
Styrets medlemmer og formennene i gruppene utgjør

-

tilsammen formannskapet.
Møte i formannskapet skal avholdes minst 4 ganger i året.
Innkallelse til møte i formannskapet finner sted med minst en
ukes varsel ,når styrets formann finner det nødvendig eller
1/3 av medlemmene i formannskapet forlanger det.
Følgende saker skal forelegges formannskapeti
l.Budsjettbehandlingen.
2.Ekstrabevilgninger ••
3.Saker som er av vesentlig og direkte interesse
for mer enn en gruppe.
4.Saker som i vesentlig grad forplikter klubben
utover det sittende styrets funksjonstid.

-

5.Forandringer på hytta.
Forøvrig kan styret legge frem en hvilken som helst
sak det måtte ønske til behandling i formannskapet.
Intet medlem bør inneha flere enn ett hverv som berettiger
til deltagelse i formannskapet.

§17.

Generalfor8amling - valg.
Generalforsamlingen er klubuens høyeste myndighet.
De ordinære generalforsamlinger holdes i april og november
og må med dagsorden bekjøntgjøres fire uker før avholdelsen.
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Dagsorden skal inneholde:
Referat fra forrige generalforsamling.
Hovedstyrets halvårsberetning.
Gruppenes halvårsberetninger.
Revidert hovedregnskap.
Reviderte grupperegnskaper.
Bekreftelse av klubbens grupper.
Innkomne forslag.
Budsjett.
Valg.
Dagsorden for høstgeneralforsaølingen skal i tillegg
inneholde:

-

Fastsettelse av kontingent.
Forslag må være styret i hende minst 3 uker før
generalforsamlingen.
Ethvert forslag må for å bli vedtatt,oppnå flertall.
Ved ste=elikhet ansees forslaget nedvotert.
Enhver på lovmessig måte sammenkalt generalforsamling er
beslutningsdyktig uansett fremmøte.
§18.

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles
a.Når styret finner det påkrevet.
b.Når representantskapet forlanger det.
c.Hvis 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling kunngjøres på samme måte
som ordinær generalforsamling.Den kan kun behandle den
eller de saker som kravet om ekstraordinær generalforsamling omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§19.

Valg:
På høstgeneralforsamlingen velges:
Formann.
Sekretær.
Styremedlem.(fra representantskapet.)
Varamann til styret.
Gruppetillitsmenn.(unntatt vinteridrett og hyttegrupper.)
Lovkomite~ 3 medle=er.

-
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Festkomite~ 3 medlemmer,
Revisor 2 pluss suppleanter,
Representanter til krets og forbundsting.
På vårgeneralforsamlingen velges:

-

Viseformann,
Kasserer.
Gruppetillitsmenn for vinteridrett og hyttegrupper.
Representantskapsmedlemmer.Vekselvis 7 eller 8,
5 suppleanter.
Representanter til krets og forbundsting.
Valgene gjelder for 1 år av gangen,- for representantskapet og hyttegruppa 2 år.Valgene foregår enkeltvis,
Valg på formann skjer skriftlig.De andre valg og avstemmninger kan foretas ved akklamasjon,dersom ingen
forlanger skriftlig valg eller votering,
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår
flertall,foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som
har oppnådd flest stemmer.Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
Til valgkomit~en,som må oppnevnes minst 2 måneder før
generalforsamlingen,utpeker representantskapet,styret
og juniorgruppa hvert sitt medlem.

- §20.

Representantskapet:
Representantskapet består av klubbens æresmedlemmer samt
15 medlemmer med 5 varamenn valgt på generalforsamlingen,
For å kunne velges til medlem i representantskapet må
vedkommende ha fylt 25 år,ha stått i klubben i minst lo år
og hatt tillitsverv i minst 1 år.Funksjonstiden er 2 år.
Medlemskap i representantskapet er ikke til hinder for å
bekle et hvilket som helst tillitsverv i klubben,
Representantskapet velger innen sin midte ordfører,viseordfører og sekretær.
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§21.

Representantskapets virksomhet:
Representantskapet skal ha sin oppmerksomhet henvendt
på alt som angår klubbens utvikling og trivsel.
Det skal uoppfordret meddele styret sin oppfatning av
klubbens drift og være behjelpelig med å påse at driften
skjer i overensstemmelse med foreningens beste tradisjoner
og klubbånd.
Forøvrig har representantskapet følgende oppgaver og
rettigheter:
Utpeke et medlem til valgkomit~en.
Uttalelsesplikt overfor styret,når styret forlanger det.
Forslagsrett overfor styret.

-

Rett til å forlange innkalt ekstraordinær generalforsamling.
Virke som appelutvalg.
§22.

Representantskapets møter og beslutninger:
Møte i representantskapet innkalles av ordføreren med minst
3 dagers varsel når han finner det nødvendig eller når minst
5 av representantene forlanger det. Hvis ikke annet er
bestemt,avgjøres alle beslutninger ved simpelt flertall,
Ved stemmelikhet gjør ordførerens stemme utslaget.

§23.

Skioldhytta:
Skioldhytta ved Steglevannet på Konnerud(g.nr.84/br.nr.4o)
er reist i 1935 av klubbens egne medlemmer.Hytta kan ikke
pantsettes for gjeld som klubbens styre eller komit~er
måtte stifte.Hyttegruppa er ansvarlig for hyttas drift og at
eiendommen med påstående bygninger til enhver tid er i forsvarlig stand.Forandringer av hytta kan ikke foretas uten
godkjennelse av klubbens formannskap og representantskap.
Øvrige forhold vedrørende eiendommen er regulert i vedtekt
utarbeidet av styret.

§24.

Revisorene:
Revisorene reviderer samtlige styrers og komit~ers regnskaper.
De har plikt til å foreta kontroll til ubestemte tider og til
å foreta kontroll minst en gang i h'Vartalet.
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§25.

Materialforvalterens arbeide.
Ansvaret for klubbens eiendeler,så som drakter,materiell
m.v.pånviler materialforvalterne.De påser at alt materiell til
enhver tid er komplett.En depotsjef ivaretar lagring og
fører fortegnelse over klubbens materiell.

§26.

Æresmedlemskap - æresbevisninger:
Æresmedlemmer utnevnes av et utvalg nedsatt av styret
og etter næ=ere regler fastsatt av styret og representantskapets styre i fellesskap.Utnevnelsen foregår i representantskapets regi ved representantskapets ordfører på generalforsamling,ved større jubileer eller andre spesielle

-

anledninger.
Æresmedlemmer nyter alle klubbrettigheter,men har ingen plikter
i klubben.
Klubbens gullmedalje utdeles etter samme fremgangsmåte
som for klubbens utnevnelse av æresmedlemmer.Reglene for
gullmedaljeutdelingen fastsettes på samme måte.
§27.

Fortjenestemerke:
Skiolds fortjenestemerke utdeles av styret til de som etter
styrets skjønn har gjort seg fortjent til det for iherdig
arbeiQ vedrørende trening,administrasjon o.s.v.

§28.

Regler og vedtekter:
Styret kan utarbeide regler og vedtekter forsåvidt angår

-

paragrafene 4-6-7-8 og 23 samt ved behov utarbeide instruks
for en hvilken som helst av foreningens tillicsmenn,
Enhver som er oppnevnt til en særoppgave,ansees som klubbens
tillitsmann så lenge han fungerer i oppgaven.
§29.

Endringer i loven:
Endringer i denne lov krever 3/4 flertall på ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling.Forslag til
lovendring må være oppført på dagsorden.
§ 3o kan ikke endres.

§30.

Oppløsning:
Dersom 5 medlemmer vil fortsette arbeidet for klubben,
kan den ikke onnløses eller meldes ut av Nor~es

9

Idrettsforbund.Sammenslutning med andre klubber ansees
ikke som oppløsning av klubben.Vedtak om sammenslutning
og nødvendige lovendringer i samsvar med dette,treffes i
overenstemmelse med klubbens lover.Spørsmålet om oppløsning
eller sammenslutning kan bare behandles på ordinær generalforsamling,og må om det blir vedtatt,bekreftes på ekstraordinær generalforsamling tidligst 1 måned senere.
I tilfelle oppløsning til~~ller lagets eiendeler
Norges Idrettsforbund.

****************

Disse
vedtatt

lover ble
29·9·1971

-
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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

1 •) ;.?.;1~tirn~~J ~~) D
Ko n n e r u d g a t e n 3

- Drammen - Telefon 83 54 95
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Th. Helgerud.

Tlf. 83 15 64.

Bilgummi. - Rekvisit•.
Servicestasjon.

A. HUSUM & CO.
Kjøtt og delikatesse.

DRAMMENS

Eget pølsemakeri.
Marienlystgt. 24.

Tlf. 83 22 43.

- den selvfølgelige
dessert.
Telefon 83 25 56.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

is

0

Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

~~
Autorisert forhandler.
Konnerudgt. 23, Drammen. - Tlf. 83 8490.

Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

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 .

NOBLØFF

. Jl!IINVAIIBP'OflllnNINO A.•8

N. Storgate 7, Drammen.
Cent ra I bord 83 65 80.

~ INGENIØR GR•N
Drammen.
Drammen

-
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AMANDA BLAKE oppholdt seg en tid i Norge. A-gutta med damer
oppholdt seg på Central Hotel i Elverum etter kampen mot
N. Trysil, da "Kitty" fra Kruttri:iyk ankom med folge. Erik

jentene som var ued •.

-
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Glimt fra

EKST RAORDINA:R
generalforsamlingen
Den ekstraordinære generalforsamlingen som Skiold avholdt
den 24. september i Folkets Hus samlet meget få medlemmer,
alle de stemmeberettige medlemmene hadde fått tilsendt lovutkastet på forhånd.Det ble kanskje noe for tungt fordøyelig
kost.Det møtte 24 stykker, alt for lite med en klubb på over
500 medlemmer. Po r-s Lag ø t til nye lover til Ski og Ballklubben
Skiold som var lagt frem ble i alt vesentlig godkjent.
De viktigste fora.ndrinr:;ene fra den nåværende ordningen vil bli
at mann nå får et styre på fem medlemmer mot i det nåværende
styre 12. De som skal sitte i styret er:formann,viseformann,
sekretær,kasserer, samt et medlem valgt blandt representantskGnets

medlommer.

Man vil også få et formannskap hvor alle grunneformennene samt
alle styremedlemmene møtes.Formannskanet skal være med å fatte
alle beslutninger som forplikter klubben utover den periode
styret Ar valgt for samt budsjettersaker.Styret vil også ta
kontakt med formannskapet når det skal fattes avgjørelse i saker
som styret mener har vidtgående konsekvensier for klubbens drift.
Det vil bli formann,sekretær og kasserer i hver av grunpene.
Junioravdelingen vil også få en mann i gruppestyret.
Gruppene som s k aI .onprettes er, fotball, b a n dy , ishockey ,ski ,hytta,
junior,økonomi.

Vi er spente på å se hvordan dette nye onplegget virker, i første
omgang er det ment som en prøveordning frem til høstgeneralforsamlingen 1972.St er i hvertfall sikkert de mest tidskrevende
jobbene vil nå bli fordelt på flere hender, slik at en mann skal
kunne bli mer avlastet enn det har vært parksis tidligere.

bny.

Hdstqene r a I forsamlingen
AVHOLDES I FOLKETS HUS LORDAG DEN 20, NOVEMBER kl.16,00
FRA CA, KL, 20,00 DANS ETTER PER GULBRANDSENS HARMONDORGEL,
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FORMANN
VT BRINGER HER 1."'LIPP
FRA. ET INTERVJU MED
SKTOLDFORMANNEN I
1tFOTBALL"

-

I

NYE NAVN

HARALD KETILSSON
tnå også med formannskap)
Doktor•n har gjort en rakett
avansering på Kjendistoppen.
Skiold har i sin nye adm.ord.
ning fått formannskap. Hva skal
da Drammen by med sitt?
La Skiolds formannskap overta
behandling av alle saker angående idrett i kommunen.
HELGE EVENSEN
(fra 67. til 19. plass på
A - listen.)
PER STEFFENSEN
(seier•n er vår, Seier'n er vår.
Vi vant valget, seier•n er ••

Anne Karine S ..,ndviken
May-Britt Andresen
Lisbeth Helgerud
Kari K. Riverud
Vera Halgrimsen
Bente Stromsnes
Solveig Eilertsen
Birgit Larsen
Tor Eriksen
Tor Erik Leken
Kai Ru.ne Tollefsen
Anne Britt Jorgensen
Petra Lorentzen
Roar Dag Larsen
Kari Anne Ruud
Thore Småriset
~I ONSKER DISSE VELKOMMEN t
JUNIOR VM I BANDY
DRAMMEN skal være hovedsete
for.arrangementet. BORGAR
NYGARD er VM kon:iiteen•s
sekretær. Altså alt i de beste
hender.
OIVIND ÅGREN, TORE KARLSEN og
TORE JULSETH er VM kandidater
fra vår klubb.

BAJAZZO - A.R. i DT & BB

i spinn under valget - regner
idrettsledere for analfabeter.
Bor anmeldes)
TORE "TOFFA" LARSEN
( Drammens Per Hovengen - lett
match)
På venteliste
Bygartner Berge
(ventermed å svare)
Bjorn Helgerud
( venter på svar)

Gullsmed
HARRY ULSTEEN

Nedre Storgt.
Drammen
Tlf. 83 14 03
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IS H DC KEYO PPMANN
MED

STRAMIVIE TOYLER

-

11

-

1960, br. ng., Arnseth Rauen og Reberg Steggi. Kr. Tborrud, Dram m en.
I. ROSENDAHL (a)
Rød med hvite ~E_Qg" bomber.

13/3 Bj.
14/8 Dr.
21/8 Dr.
21/8 Dr.

0.
0.
0.
7.

2620
2140
1760
2120

36.9 540
36.3 2.62
37.9 318
36.0 1117

IVAR ROS3NDAL er ikke nk j errt med hester, Han har tidligere vært en dyktig jockey, men Drammensdagen ble
han sett i sulki på Drammen Travbane. I 1. li:ip med
startnummer 11, rod og hvit overdel (selvfi:ilgelig)
fikk Kji:isterudblesen og Ivar en meget dårlig start.
Ivar tok en galopp pent inn, men ble liggende midt i
feltet, På opli:ipet kom "Blesen" fint, men over mål
ble det igjen noe urent og d e rme d disk.
Fin in.sats av Ivar, for Kjosterudblesen er ikke lett
å toyle har vi

.io r t

..

tl.

DRAMMENSDAGEN

~øn~a~ z~. au~mt rn11 kl. tl.D~
(Neste løpsdag Lørdag den 18. september 1971)

Samtlige hester i dette nr. er definitivt startklare
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*

*

Dette nummerslagbilde er sendt til Skioldavisa
fra Oslo, med hilsen fra en ga=el Skjoldgutt Arthur ( Karlsen) Solvang, Vi takker Solvang
for bildet, og vi lover å sende Skiold Avisa
regelmessig. Hvis andre gamle Skioldgutter er
interessert i k on t ak t , er adressen Åkeroveien 3,
Oslo 5,

SKIOLDS A - LAG FRA 1919
Fra venstre: Sig. Stensrud, Erling Strand (Anthonsen)
Rolf Henrikl en, Eivind lTielsen, Bjarne Halvorsen,
Finn Eriksen, Arthur Solvang (Karlsen), Bernhard Olsen,
Sverre Hansen, Josef Wahlin, Eugen Gulbrandsen og
trenren, den svenske landslagsspiller Harry Magnusson

Tuna Tekstil
TRIKOTASJEFABRIKK

Farmen 27
Telefon 82 13 80
Alt i sportstrikotasje, fotballtrøyer, turndrakter, brytedrakter, langrennsdresser og
treningsdresser i crepe og bomull.

DELIKAT

-
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Landslagstrening

-

FRA VENSTRE: STEIN BREKKE, TRENER TERJE NYRAUG OCr
JAN PEDERSEN.

-

To Skioldgutter i landslagssamling i Furusethallen
under ledelse av "Hesten" Nyhaug. Stein og Jan var
av de forste som kom i .con tu.c t med ishockeysporten
i Skiold. Begge har utviklet seg i riktig retning
og en fin oppmuntring har juniorlandlagstreningen
vært. Vi onsker gutta lykke til med årets puck og
kolle sesong.

Adresse forandringer
VÆ:R VENNLIG Å J\IIELD ADRESSEFORANDRHJG TIL (LUBBEN DERSOl:I
DERE SKIFTER BOPEL. SEND EN MELDING TIL SKIOLD, BDKS 78,
3001 DR.AIVIMEN, MED DEN NY}; ADRESSE, SLIK AT KLUBBEN KAN
HOLDE ORDEN I SITT AR-?.:IV. PÅ
TAKK.
sekretæren.
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GRENSEN NÅDD
"Avlyst" Berge har igjen fått
sinnene i kok. Kampen Skiold Drafn ble nektet spilt på gamle
gress. Det var av stor betydning
for begge lag i den kritiske
situasjon de lå i på tabellen.
Men ingen forståelse fra idrettsvesenet ved Berge. Skal dette
"uvesenet" ta knekken på all
idrettslig aktivitet i byen vår,
Er det ikke meningen at disse
hi:5ye herrer ska.L legge alt til
rette for idrettslige sysler?

-

DEIJ:JE PLAKAT '.!OTTE FOLXET
UTE:!FOR DET GROlETE TORRE
OG IF!TBYDE:JDE GRESSTEPPE
PÅ ;,;]A,_'l.IENLYST. DET BLE RINGT
TIL MEDL ~/.I:.::SR AV IDRETTS1(0MITE:J, ME:·J I:CGEI'J HADDE MOT TIL
Å KOt!1',IE Å Il'TSPISERE BArTEN.
DET VAfi. VEL DET BESTE,FOR
S'rEMNINGEN VAR "ITALIENSK"

SKIOLD AVISA

blir nå lest av over 3000
personer. Er du interes:sert
i å ko:nme med stoff eller
anwnse, vennligst send dette til boks 78, 3001 Drammen

Vi blev i brev lovet trening
på en av byens baner iår. Dette
etter saknader dirkete til
fornannskapet. Hva har skjedd,
I sesongens li:5p ha~ vi trenet
6 - 8 ganger på bane, Forholdene
har ikke tilatt banene brukt.
Seniorspillere har derfor aldri
på forhånd vist hvor de skulle
trene. "Bikjestykket", Teglverket
og plassen ved Pleiehjemmet har
vært ni:5dli:5sninger for Drafn og
Skiold. I konkuranse med andre 2. og 3. divisjonsklubber er ik •.
dette godt nok.
Vi håper på annen innstiling fra
de ansvarlige eller ny ledelse.

rsTOR·KO,FA ER PÅ TOPP I HERREKONFEKSJON!

I
!
!

c.i'
KONNERUDGT. 3

'iI .. ~
VM-c,w-c:
la

DRAMMEN

BYENS BESTE DRESS-TILBUD HELE ÅRET!
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Alt i SPORT
for sommer og vinter
Christen sen gården.

-

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

TORVHALLEN
STØRST I SKO
Telefon 83 19 56

Engene 18.

Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning.

Telefon 83 64 88.

FAVORIT-FILLIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34
Når det gjelder:

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

OLAF M. STRØM
Dame- og herrefrisør
Tollbugt. 2
Tlf. 831930

SNEKKERFURU - KRYSSFINER
MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss.

AKTIESELSKABET

~
~
BRUG

& GULDLISTEFABRIK
Gulskogen

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

Haraldsens Farvehandel A.s

Skiold-hytta
ER STEDET ARET RUNDT

Tollbugt. l 02. - Tlf. 83 82 65.

Telefon 83 80 80.

La det gå sport i det
UNDERSØK VARE LAVE PRISER

Drammen - Telefon 83 31 80.
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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

M::BiilllltllJ
Alt i klær for hele familien
Kjøp alt på ett sted
Hovedkontor

Filial

Bragernes Torv

Vårveien 25, Åssiden

Telefon 83 67 80

Telefon 82 13 50

RONSON

:Knut Økgaard&6,,
Hauges gate 4.

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 utstyr.

KAFE GLOBUS

I vår sportsavdeling får De alt i sportsutstyr

Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.

til alle i familien.

Etabl. 1851.

Alt på ett sted.

HARALC LYCHE & CC. A.S

Sentralbord 83 79 70.

STUKEBYE-TRYKK,

-

