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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! For forste gang på 43 år er vi de- : • • ! gradert i bandy, Men vi har mange : 
• • : tallenter i vår junioravdeling, som : 
• • : forhåpenligvis vil bringe ~ye store !· 
! tider for klubben, ! • • ! Fotballfolket er i gang,se fra side ! • • 
: 9. : • • ! "Ma ttis" Kinnerud på Konnerud er av- : • • : lagt et besok, se side 16. ; 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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NYE 
v,:;714i\l._ 
VEIER 

- 

Det er ingen he~~elighet at det står svært 
våre vinteridrettsgrener. Ski-idretten har 
store hi.iyder, ,nen med de muligheter vi har 
og langrennsuti.ivere ved Skioldhytta, burde 
klubben w2rt a to r.re , 
Isi1.ockeyledelsen måtte melde pass, da interessen ikke var 
stor nok for 3.di7. deltagelse. Heller ikke blandt lagene 
i jr.avd ha r hockeyen fenget iår. 
På bandyfronten har det også vært dalende interesse, men 
her har det vært liv i alle lag i jr.avdeb_ngen, uten de 
store resultater. 

dårlig til med 
aldri nådd de 
for unge hopp 
aktiviteten i 

Vi er ikke alene om å ha 
disse "u-aktive" problem, 
men 2.2. c:: ae t+e ig2.ng 
allerede nå ved sesong - 
slutt, slik at vi igjen 
blir mer aktive i vinter 
halvåret, og at vi med 
rette kan hete 
SKI og Ballklubben Skiold 
La oss finne nye veier 
for våre tre vinter - 
idretter. 
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UVENTET 
idrettsstyre 

valgt i Drammen 
Det blir - stort sett _ bare nyt} - fout 

i det nye idrettsstyret i Drammen. 
Ved valget som ble foretatt av for 
mannskapet i går ble Hans Petter 
Evensen (H) valgt til ny formann, 
med Age Hanstem Jensen (A} som 
ny nestformann. Erik Dalheim (A), 
RoH B. Hansen (K) og Jon Backer 
OWe (Hl ble valgt til medlemmer. 

Hø11s Petter 
Evensen 

Det var ikke uventet at det 
ble nye folk i idrettsstyre 
for neste periode. Men det 
valg som er gjort bod på en 
del overraskelser. At Hans 
Petter Evensen ble formann 
forundrer oss mest. Vi vet 
at hans kvalifikasjoner er 
tilstede, men har ikke han 
fingeren i alt for mye fra 
for? Denne komite vil bli 
fulgt meget noye etteri som 
mene og vi trodde hans par 
ti ville finne en kandidat 
med noe storre interesse og 
med bedre tid. Vi onsker i 
alle fall slalåmentusiasten 
og hobby fotballspilleren 
lykke til og håper på mange 
kontaktmoter. 
Viseformann Åge Hanstein 
Jensen kjenner problemene 
vi idrettsledere slåss med. 
Han har vært midt oppe i 
disse som formann og opp - 
mann i S.I.F. 
Erik Dalheim er tydligvis 
påsatt som bedriftsidrettens 
talsmann. 
Rolf B. Hansen skulle kjenne 
klubbenes store,små og mange 
vanskeligheter på idretts - 
arenaer, som formann og styre 
medlem av Skiold. 

0 

VAR- 
GENERALFORSAMLING 

avholdes pa 
Park Hotel 

/Pr3 aa? 2 /.~72 
- 

DAGSORDEH IFLG LOVENE: 

Referat fra forrige generalforsamling. 
Hovedstyrets halvårsberetning. 

Gruppenes halvårsberetninger. 
Revidert hovedregnskap. 
Reviderte grupperegnskaper. 
Bekreftelse av klubbens grupper. 
Innkom.ne forslag. 
Budsjett. 

Va:lg. 

Forslag må være styre ihende 
3 uker for generalforsamlingen. 

- 
Jan Backer Owe er mannen bak 
lysloypene i Stromsoåsen. Vi 
har således en fin blanding 
av interesser representert. 
Det er ingen tvil om at net 
top denne komite vil bli fulgt 
med spesiell interesse. 
Vi håper på bedre kontakt med 
den levende idrett og en sterk 
ere holdning til ledelsen i 
idrettsvesenet. 
LY::{KE TIL. 
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NEDRYKNINGEN EN 
UTFORDRING 

i 2. divisjon 
Det ble Skiold som slo følge med 

Ready og - Drammenslaget har 
ikke tatt alvorlig nok pa bandyen 
iår. Man leker seg ikke lenger 
gjeDnom en norsk 1. divisjon· i 
bandy. - 

. ld må ned Skio 

Skiof d rykker ned etter 43 
dr i lørstedivis/

011 
l 

. n O -'.Ø 1 diVISJO 27 lB a '~ • 11 9 o 2 t1=21 n 
strØmsgodOOt 11 i;~ 3t=;l 14 ~ •• I 
""l:' l\ "'';,_..fl ,~- ~~ndalen 11 6 ; l 43~ 11 

1 11 4 5 27- 9 

~~::røen 11 ~ i 6 21~; 8 ~ea ~ Skeid 11 2 6 31-39 7 
Høvik 11 ~17 32 1 6 
Sagene 11 

8 
1!1-\ 3 

T- u \l, ,H I 
.r ~.~ -.o\l ~f \ørsle gan9 
\.-. Skiold 

- 
Nedrykningen til 2. divisjon er ingen tragedie. Okonomisk 
betyr det lite, sportslig bor det være en utfordring til 
de aktive og ledere, Det er nærliggende å vise til Skeids 
degradering i fotball. Her gikk hele klubben helhjertet 
inn med hele eliten av ledere i spissen. Resultatet uteble 
ikke. Det samme er i ferd med å skje på ishockeyfronten i 

den samme klubb. 
La oss ta eksempel av dette. Vi må satse på unge spillere 
som er villig til å innordne seg hard trening og disiplin. 
På dette området bor vi ta en studie tur til Svenske topp 
lag på sommertid. Her kan vi få de rette impulser. 
Våre "bare bandyspillere" bor komme a amrneri så snart som 
mulig for åta fatt på Skiolds viktigste sesong. 



6 

Junior Formann 
HELGE BJORNES 

Bandysesongen synger på siste vers og juniorformannen kan for 
telle at vi har hatt junior, gutte, smågutt og lilleputtlag i 
aktivitet. I skrivende oyeblikk er ikke gutteserien avsluttet, 
men dette lag er fortsatt i bildet til Kivl. 
Skiold har i sesongen stått som ansvarlig for kretsserien i 
lilleputtkla,gsen. 
Her er tabellene pr. 20/2: 

- 
JUillOY gutter 

Strømsg. 6 4 2 0 2~-12 10 Skiold 7 6 l 0 53-10 l3 
Mjøndalen 6 4 2 0 25-13 10 Drafn 6 5 1 0 35- 6 11 
Drafn 6 3 1 2 21-14 7 Solberg 8 5 0 3 29-17 10 
DBK 6 3 0 3 14-24 6 Assiden 7 4 1 2 49-12 9 
Skiold 6 2 0 4 21-17 4 Strømsg. 8 3 2 3 26-19 8 
Solberg 6 l 2 3 14--16 4 Mjøndalen 7 3 0 4 27-18 6 
Bragerøen 6 0 l 5 11-39 1 DBK 7 2 l 4 30-22 5 

Bragerøen 8 l l 6 3-67 3 
Sparta 8 0 1 7 6-87 1 

smågutter 
Strømsg. ti 5 0 l 9- 5 10 
Mjøndalen 6 3 1 2 14- 8 7 
Solberg 6 2 3 1 19-12 7 
Skiold 5 3 1 1 12- 9 7 
Drafn 5 3 0 2 18- 5 6 
DBK 6 1 l 4 14-21 3 
Sparta 6 0 0 6 2-26 0 

Fotballsesongen er igang for alle lagene i junioravdelingen 
kan juniorformann Hel,ge Bjarnes fortelle. Vi stiller i år 
9 lag fra junior til lnotter. Treningsforholdene for disse 
lag er tilfredstillende idet vi har gynmastik}::sa.lene på 
skolene, St.Hallvard, Bragerne.J, Danvik og Stromso til dis 
posisjon. Ledere for lagene er Knut Eriksen og Trond Pettersen 
som tar seg av lilleputt og knottene, Vi~ar Hansen smågutt - 
lagene, Ulf Svendsen 8llttelaget og Helge Bjarnes for jr.laget. 
Både junior og guttelaget har planer om storslått utenlands 
tur. Juniorlaget har dessuten fått et smigrende tilbud fra 
Bergen, der ledende juniorlag fra England, Skatland, Danmark 
og Sverige skal del ta i THE NOR.TI-I SEA FOOTBALL - CUP 1972. 
Iår er det tvilsomt om laget kan nakte dette, men dette må 
være et tilbud å tenke på for ko=ende år. 
Det skal også i år arr,mgeres "Knattecup" og vår tradisjonelle 
"GUTT:SCUP". Det tyder på nok en travel sesong i junioravdelingen. 

- 
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Vi gratulerer 
Vi gratulerer 
og applauderer 
Det var på tide at 

det endelig ble til. 
Vi gratulerer 
og salutterer 
"Dr. I." kan gjore det 
så vanskelig når de vil. 

Mange har forundret 
seg over at bane - 
mesterstillingen har 

,...._tått åpen i lang tid. 
3t er endelig blitt 

en avklaring i saken 
og Arvid Syvertsen er 
tilsatt. Dette burde 
vært ordnet på et langt 
tidligere tidspunkt. 
Igjen har ledelsen i 
Idrettsvesenet "tacklet 
i feil sone" 
Planen var å bort eli 
minere stillingen. 
Sturla reagerte med 
et skriv til de hoye 
herrer, og igjen måt 
te et varselskudd til. 
Ledelsen burde vite at 
byens borgere folger 
idrettsvesenet meget 
noye etter siste valg, 
og uthalingen i dette 
tilfelie bu rd e vc,3rt 

''SYVER'' 
ny Marien lyst"formann 

Takk til Sturla og 
Idrettskomiteen for 
intinativ til riktig losning. 

ARVID SYVERTSEN 

Se mitt 

store utvalg 

sportsartikler 
Y'TØAY'POAT 
Konnerudgt. 2, Drammen 
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Wenche 
gaven 

Takket være VG's 
innsamling,kan nå 
Wenche Frogn få 
bedre arbeidsmu - 
ligheter i Bhutan. 
Skiold stottet VG 
aksjonen,og vi har 
i den anledning 
mottatt en hilsen 
fra Wenche Frogn. 

00 

Aggregatet til lys og 
elektrisk drevet ap 
paratur ble en fin ga 
ve til sykehuset hvor 
Wenche Frogn skal vir 
ke. Buthan er lukket 
land på grensen mellom 
Tibet og India. 
Vi onsker den tidlige 
re landslagsmålvakt i 
håndball og lege ved 
Drammens Sykehus lykke 
til i den krevende jobb. 

- 
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C!ffet !f dr mot vår. • • 

14 lag 

Ulf Hagen ble mannen som skal 
gi U spillerne de rette doser. 
Her vil de unge spillere få en 
fin skole i treningsdisiplin 
og fotballkunskaper. 

• I • • I TRENJNGSTIDEB 
e Treningslokaliteter til 14 e lag skal mye til å få til 
• fredstilt i Drammen. J\!en vi e må si at vi er meget fornoyd e med tildelingen som er folg e ende: • I MANDAG Stromso skole 
• senior A e Brand engen 
8 lileputtlag • Fotballstyret samler alle leder~ 

fra A til kno tt e Lag til kontakt I 
moter. Det er også avholdt mote 
for de s ori forestår treni:'.lgen i I 
de forskjellige lag, slik at vi 
får et nokså likt treningsopp - • 
legg oe; et spillesystem som det •. TORSDAG 
skal ga en rod tråd i fra A og 
nedover i junioravdelingen. : 

• • • • • • FREDAG Danvik skole 
• U-lag 

Det ble tidlig klart at vi måt- e 
te gi våre spillere som forlot • 
Juniorlaget et treningstilbud. e 
Den olconom Lske side av saken og e 
ansettelse t ok "supporterklub- e 
ben"seg av, og dermed fikk vi e 
lost det problemet. e • • : 

I 

Fotballforoeredelsene er i full 
gang. Den travleste tiden innen 
ledelsen er nettop pi vintei·tid 
hvor alt skal legges tilrette. 
Ialt stiller vi 14 lag, så her 
skal det b L:', aktivi tet. 

Kamp i.i.mars! 
Det skal også iår spilles noen 
kamper på sne. Forste kamp på 
skikkelig underlag går allerede 
12.mars mot Vålerengen. 

Kontøktmoter 

- 

Ulf Hagen U løg's 
trener 

TIRSDAG St. Hallvard skole 
gutte og 
juniorlag 

Stronso skole 
smågutt og 
juniorlag 

Brandengen skole 
guttelag 

Bragernes skole 
damelag - 

Vidariversen, fra DBK, Harald 
Hansen,Stronsgodset og Arne 
Midtskogen, Åmot nevnte vi i 
forrige nr. 
I tillegg har vi fått en av 
Vestfolds mest lovende spillere 
som i so=er var aktuell i 
juniorlandslagssammenheng. 
Merk dere navnet 

TOR ENGELSTAD 



JTrant Z c&. 
hopper inn i 1972 
sesongen 
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Det ser ut til at 
Frantz Salamonsen 
forsoker å få Skiold 
fotballen hoyt i 
været. Vi håper 
at ballen ko=er 
noe nærmere gress 
teppe senere, men 
fotballnivået i 
Skiold har vi ikke 
noe imot at når de 
store hoyder. 

Ledere 1972 
FOTB.ALLFOR!v!AN:N: 
Tore Larsen 
FOTBALL KASS/SEKR 
Arild Knudsen 
JUNIORFORMA:N:N: 
Helge Bjornes 
JR.KONTAKTIV!ANN: 
Dagfinn Hansen 
A-LEDER: 
Thor Pedersen 
U OG B- LEDER: 
Arne Adamsen 
U.K. MEDLEM: 
Egil Halvorsen 
U.K. MEDLEM: 
Ståle Eknes 
UTV. MEDL. 
Henry Tufte 
D.AMELEDER: 
Anne Orjansen - JUlUOROPPMANN: 
Helge Bjornes fla------------- .•. -------. GUTTEOPPMANN: -.. I I Ulf Svendsen 
SM.ÅGUTTOPPMANN: 
Vidar Hansen 
LILLEPUTTOPPMENN: 
Knut Eriksen 
Trond Pettersen 

I~ 
Buskerud \(_y 

Fotballk-rets 
har oppnevnt komiteer for 
sesongen 1972. I j1,mior - 
ko".lliteen. finner vi Skiold 
guttene ULF SVENDSE!T og 

BORGAi:l NYG.ÅRD. 

·- ·-···:i Til OLDBOYS 
Sett igang. Dere I 
er påmeldt i NlVI. 
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SPORT SPORT SPORT 

TERJE AN DE RSE N -+ 
best i sporet. 

A- Stallen holdt sitt årlige skirenn 
ved Skioldhytta 19/2. Forholdene var 
bra og ingen hadde problemer med smor 
ing. Bjarne 3orge:'.',sen hadde lagt opp 
en utmerket loype, som ble gått to 
ganger. Etter forste veksling ledet 
Sverre Erling Nilsen med få sekunder, 
men Terje Andersen med starnummer bak 
Nilsen fikk kontakt med denne mot mål, 
og Terje spurtet inn over Stegla til 
en klar seier. 

1. Terje imdersen 
2. Erik Johansen 
2. Sverre Erli:'1g Hilsen 
4. Rolf Hæhre 
5. Frantz Salamonsen 
6. Åge Sorensen 
7. Svein Helge T:Ioen 

FORNOYD VINNER 
I BADSTUA - 
Damekl. 
l. Xarin Larsen 
2. Bente Hovik 
3. Lillian Johansen 
4. Bjorg Tufte 
5. Bente Brække 
6. Ann Karin Moen 

Fint miljø 
Det er noe eget ved. Sk· .. oldhytta. Den skaper rru.Lj o , Slik var 
det også etter skirennet. Varme fra peisen, trekkspillåter 
utfort av dyktige Ståle Eknes og karbonade middag fra Skiold 
hyttas k j okk en , Alt dette bidrar til den fine tone som er 
tilstede når Skioldgutter og jenter konrae r sammen. Dagfinn 
Hansen var prisutdeler og den j ob cen lL-:te .ian , 
Den svena.;e juniorlandslagsleder Agge Holi::ider fikk ufri villig 
sitt opphold forlenget i Dr'aumen og ble Lnnv L tert næd til hytta. 
Han holdt en meget hyggelig tale hvor han roste det fine miljoet 
han hadde kommet opp i og vi sier som han: "Dette er j/itte bra". 

Bandy: 
5 4 1 0 30- 1 9 

5 1 1 25- 9 7 
3 0 1 21-10 6 
2 0 3 10--11 

5 1 0 4 5-29 
4 0 0 4 1-32 

Bnskerud 
Oslo 
Akershus 
Telemark 
Østfold 
Oppland 

JAN PEDERSKIT har 
sorget for flere 
Buskerudmål. Her 
har vi en målhw~ 
ger herre både i Jan Pedersen fotban og bandy, 
son Steinar P. 

I
TRE AV VÅRE GUTTESPILLERE 
HA..J:?. V~RT MED PÅ KRETSLAG 
ET I ARETS SERIE. ALLE 

I.HA.."?. FidT MEGET FIN OJ-;ITAL~ 
I OG DET ER VEL DISSE VI l!IA 

1

sTOLE PÅ NÅR STEGET OPP I 
I. DIVISJON SKAL TA,ES. 
MED TRE JR. LIU'JSLAGSSPTT 
LERE OG TRS PÅ GUTTE KR. - 
LAG, BURDE UTSIKTENE VÆRE 
BR'... 

- 



13 

terminliste 
Våren 1972 

OSTlllND-NORDRE 

- Eidsvold Turn - Skiold 

Lillestram - Gjovik/Lyn 
Drafn - Ready 
Abildso - Ull./Kisa 
Aurskog - Grue 

Skiold - Lillestrom 
Ready - Eidsvold Turn 
Grue - Abildso 
Gjovik/Lyn - Aurskog 
Ull./Kisa - Drafn 

Ready - Skiold 
Eidsvold Turn - Gjovik/Lyn 
Aurskog - Ull.Kisa 
Drafn - Abildso 
Lillestram - Grue 

Gjovi:s:/Lyn - Ready 
.- Lillestrom - Eidsvold Turn 

Ull./Kisa - Grue 
Abildso - Skiold 
Drafn - Aurskog 

Skiold - Gjovik/Lyn 
Ready - Lillestrom 
Eidsvold Turn - Ull.Kisa 
Aurskog - Abildso 
Grue - Drafn 

Ull./Kisa - Skiold 
Abildso - Gjovik/Lyn 
Aurskog - Ready 
Drafn - Lillestrom 
Grue - Eidsvold Turn 

Ready - Ull./Kisa 
Lillestrom - Abildso 
Eidsvold Turn - Aurskog 
Skiold - Drafn 
Gjovik/Lyn - Grue 

Ull./Kisa - Lillestrom 
Abildso - Eidsvold Turn 
Aurskog - Skiold 
Drafn - Gjovik/Lyn 
Grue - Ready 

Gjovik/Lyn - Ull./Kisa 
Ready - Ab.i Ld sb 
Lillestrom - Aurskog 
Eidsvold Turn - Drafn 
Skiold - Grue 
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FOTBALL 
SKOLE 
i Skiold regi 

Vår junioravdeling skal iår avvikle en fotballskole, 
muligens i samarbeid med en av byens aviser. Vi fore 
spor en av ildsjelene i dette arbeide om hva dette går 
ut på. Ulf Svendsen svarer: 
Hovedvekten legges på det ferdighetsmessige as pek t , - 
slik at vi fra skolen hvert år er sikret tilgang til 
de puttelag vi til en hver tid skal stille. 
Skolen er åpen for gutter og piker i alderen 7 - 10 år 
og innbydelse sendes gjennom skole og dagspressen. 

Deltagerne deles opp i klassera 12 elever, som hver 
får sin Lns t.rux to r som folger gruppen under hele skolen. 
Alle elevene bor ha mer eller mindre interesse for fot - 
ball, de behover nodvendigvis ikke ha spilt fotball for, 
fordi elevene gjennom enkle ovelser og leker skal oppove 
en viss ferdighet i ballbehandling og de skal lære om 
spillets regler. Skolen starter i midten av mai med en 
dag pr. uke til sommerferiens start. Straks etter ferien 
starter vi igjen. 
Deltagerne vil få T-shirts, ball og det vil bli holdt av 
sluttningsturnering med avsluttningsfest med boller og 
brus. En xur-s avgift pr deltager og en stotte fra klubben 
og evt. kommune bidrag skal finansere skolen. 

RAMMEOPPLEGG FOR SKIOLDS FOTBALLSKOLE: 

Time 
--.:=- 

1 - 2 Oppstilling Pasninger m::, 
på banen. c+ <; 

0 0 
H, cj 

3 - 4 Lagets be- H, 
<D p_, ( 

vegelser, Pasninger c+ (D 
gjore seg • c+ 
spillbar. I-' 

(D ( 

5 - 6 Markering i Foring og (Jq 
(;~ 

forsvar skjermL1g (D wc 
av ballen. I ' 
Foring og j ~ 

7 - 8 Bredde og (D I i', dybde i skjerminga c+' 
angrep. ballen I 

'el. 
9 -10 Dybde i Demping av p,,' 

forsvar, ballen p, I 

sikring (D 
c+ 

11-12 Mannsopp- ,\fot taking, I-' dekking demping av 8l ( 
ballen >-j. 

;;!' 

Taktikk Teknikk Spill Regler 
Hvorfor regler . 

Frispark 

f Her om frispark. 

- 

Innkast 

Innkast 
Corner. 

Offside 
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forts. I Time-I ._T_ak_t_i-kk--,-T-ek-n-ik_k _ _,.\_s_pj-_l_l _,.\--~----,--1 ReglGl" 

- 

I 13-14 \ Bevegelse i ! Headinger \ !
1 angrep. I . 

Sone opp - I Skudd I 
dekking, ·1 

friloping I Five 

Prinsippene \ Skudd a 
opphold, , 
gjennom brudd I 
Bevegelse i : 
angrep. 

15-16 

17-18 

19-20 

21-22 

23-24 

Keeperarbeid 

Rep. av alt. 

Skudd, 
Heading. 
Passning 
Skudd 
Rep. 

side 

I I 
I 

Offside 

Direkte og 
inndirekte 
frispark. 
Straffesp2,rk. 

Usportslig 
opgtreden. 
Keeper-regler 

Rep 

Fotballskolen avsluttes med stor turnering hvor treni·0ss 
gruppene danner hvert sitt lag. 

Vi onake r jr.avd .Lyk.ce til med til taket og vi håper at 
oppslutningen blir enorm. 

- 

Vitenskaplige metoder-puls og kondisjon måles under forskjellige 
trinn i t-reningsopplegget foran kommende sesong.Her er en del av 
guttelagets spillere som tester s-eg selv under ledelse av Ulf 

Svendsen. 
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Mattis Kinnerud - grunneier 
og oppsynsmann.Vi kjenner han 
så godt alle sammen som fer 
des på Ski o 1 dhyt ta en gang i 
b Lan d.ts Om sommeren ivrig arb 
eidende semmen med Sigrid på 
åkerlappene-om vinteren i 
beksømstøvler og stokk på tur 
i omhegnen.Alltid legger han 
en liten tur bortom Skiold 
hytta for å prate om løst og 
fast og for å få beskjed om 
det er noe som skal gjø,res på 
hytta eller for hyttekomi 
teen.Mattis er Skioldhyttas 
oppsynsmann eller vaktmester 
om, man gjerne vil .Han pass:er 
på at hytta vår ikke for ofte 
får besøk av ubudne gjester 
at vannet ikke fryser og at 
mineral vannet kommer inn når 
det trengs. 

-GRUNNEIER 
og 

OPPSYNSMANN 

-Jeg skjønn er ikke hva slags 
folk det er som liker å bryte 
seg inn på Skioldhytta bare 
for å øde!egge,sier Mattis i 
en samtale med Skioldavisas 
utsendte,-Slike folk burde 
skytes eller settes inne for 

- 

- 
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cb-s e rv.a s j on slik at de ble 
kurert for trangen til a 
drive hærverk. 
-Det var en helt annen ånd 
bl an d b ungdommen før i tiden, 
fo,rtset.t.er Mattis,f.eks. slik 
det var i tiden rundt da 
Skioldhytta ble bygd.Charles 
Stahl og de andre. Skiold 
guttene gjorde en fin-fin 
innsts. Tømmer ble hogd på den 
andre siden av Stegl a og 
fløte·t. o,ver dammen .• -Ja,det 
van· andre tide·r det. 
-Den mo rsom s t.e historien du 
har opplevd i forb in del se med 
Skioldhytta og Sk i o Ld f o Lk Z 
-Ja, det må vel være en episode 
som skjedde for en del år til 
hake iforbindelse med hesten 
mun', Som dur kanskje vet er 
folk fl est nokså redde denne 
hesten som i seg sel-., er nokså 
harmløs og sikke:ttt aldri 
kommer til å gjøre et menne 
ske for tred.Nok om det~Borgar 
Nygård skulle frakte en del 
varer ti 1 hytta ved hjelp av 
ra;båt.en.Mens han holdt på med 
Lnml astingen kom hesten små 
kneggende bak han. 
Borg a.r skvatt til-tok sats 
o,g skul 1 e hoppe ut i bå t.en , 
rruen ham bomme t. og havnet med 
HHHHHHHHHHHHHHHHHH 
Her omtrent ligger Skioldhytta 

på det gamle gruvekartet til 

Eidsvold verk,sier Mattis til 

hytteformann Dagfinn Hansen. 

tekst & fotos: bi I. 

varer og alt. i vannet.Hest.en 
o·,g vi andre knegget virkelig 
god t, av den komiske situasjon- 
en. 
-Du har vel ikke noen gamle 
bilder vi kunnebruke i Skiold 
avi sa? 
-Nei,det har jeg ikke.Det 
eneste gamle jeg har som kan 
være av interesse er et 
gruvekart for Aaserud gruver 
fra før århundreskiftet.Som. 
kjent var det drivverdig j e-rrr 
og sinkforkomster her· som 
ble benyttet av Eidsvold Verk, 
På dette kartet er hele 
Kinnerudeiendommen med :::ikiold 
hy,-ttas tomt og det hele nøy 
aktig tegnet inn.Bedre kunne 
d e.t ikke ha vært. gj or t i dag, 
avslutter "Matti.s" Kinnerud, 
73 år g amm.al., 
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Vi valgte å presentere guttelagets 
Tom Jensen i d e t t e nummer av Skiold 
avisa,Uten åta for mye i vår munn 
vil vi påstå at han er en av de største 
talentene som for tiden finnes i jr, 
avdelingen.Han er en eminent fotball 
spiller, en tvers igjennom sympatisk 
og kjekk gutt,treningsivrig og alltid 
samarbeidsvillig.Kort sagt et ut 
merket emne i vår store garde av 
tal enter,-Jeg liker f'o.tbal L best, sier 
Tom fra Spikkestad,men ski driver jeg 
også for hobbyens skyld,-Vi knn trøste 
våre lesere m ed at Tom også i den 
vinterlige gren er meget god-uttagelsen 
til hovedlandsrennet for jenter og 
gutter er et bevis på dette, 

D 

-. 
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- 
!fer har vi Skiolds ismakere som iår har 
gjort en kjempefin jobb.Fra venstre 
Helge Bjornes, Finn Hansen og Dagfinn 
Hansen. Det er avviklet ca. 180 hockey/ 
pockey kamper på banen i vinter, og 
alle på fin is. !vled hensyn til nedbor 
har værgudene vært velvillig innstilt, 
og det har so,c1 regel vært lett sne å 
få over vantene. 
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Hockey-Pockey: 

Årets bedriftserie i denne 
gren har hatt enorm deltag 
else. På lagene har vi sett 
flere gamle Skioldstjerner 
fra bandybanen: Gu.in ar- Lum 
k jær, JIL, Kjell Johansen St. 
Kam. Tov Stoa, STABIL og 
Gunnar Fosswn. 
På STABIL er bivind Nystol 
sammen med Ingar Pettersen 
strategen. På Gullaug har 
vi sett Svein H. Moen i 
aktivitet. 

også i Oslo 
Vi har klippet en bit i VG fra 
et mote hvor idrettsledere motte 
de som skal stelle med idretten 
i kommunen. "'.lubbene strir med 
s amme problem i Oslo, aelv om 
tilskuddet her er noe gw1stigere 
enn i Drammen. 

Nil OGSil I HOPPBA?J{EN 

Var centerforward im 
ponerte med å gå rett 
fra fyllcesmesterskap i 
hoyde (1.93 og gull) 
til seriekamp og av 
gji:irende mål. · 
Siste fra samme mann 
er fra KM i skihopp 

HL & DT 134,2. 3) Jan Fjeldseth, 

I Vopa 133,4. 4) vein Hel e Moen, 
Gullaug 130,4. 5) Kjell Saastad, . 

- 
Drafn med 

N.M. 
og 

M. I. F. 
med sølv 

Bryter sammen 
Sjokkerende er det å hore hva slags 

vilkår 700 ungdommer i Årvoll IF har. 
Og Ravnanger fikk stutte fra Oppsal 

JF. I sitt unzdoms-arbetd har disse 
klubbene budsjett på 100 000 til 150 000 
kroner og får tre tusen i stotte, mens 
ungdomsklubbene i kommunal re~i ha.r 
problemer med å få brukt opp pengene. 
- Vi får 3000 kroner - sa Ravnangcr 
- hvor meget koster en eneste ungnar- 
koman kommunen? 
Han fikk aldri noe svar på det. 
Og jevngodt med ingen ting var også. 

det svaret Oppsai IF Ukk pa, spørsmatet 
om hvor det var blitt av Bjartbakken 
som ble revet i 1962 og lovet fprt opp 
igjen så snart som mulig. 

Mathisen svarte om Bjartbakken: Vi 
skal i alle fall gjøre istand sletta. 

Gamle, hederskronede idrettsledere 
kunne fortelle kommunens represen 
tanter at det er like før hele det fri 
villige ·. idrettsarbeid bryt~ sammen. 
Man står ikke ut det presset ved å 
skaffe penger, 

Ikke anerkjent 
Vi må undre oss over folk som går 

inn for oppgaven å skape balanse 
i et budsjett på hundre tusen kroner 
for å holde 700 ungdommer borte fra 
løsgjengeri. 
Det krever fire kvelders hardt arbeid 

hver eneste uke, vel og merke grat.is. 
Og så kommer kommunen med sin 

slant - lattel:'lige slant. 

SA SANT, SÅ SA.NT. 

nvar Spikerverket 
eneste tilbud vi 
fikk, Toffa ?11 
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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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A. HUSUM &. CO. 
Kjøtt og delikatesse. 
Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. 

VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

o~/kt.i;.,. 
Autor isert forhandler. 

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 ». 

Th. Helgerud. Tlf. 83 15 64. 

Bilgummi. - Rekvisita. 
Servicestasjon. 

DRAMMENS is 
0 ~ 

- den selvfølgelige 
dessert. 

Telefon 83 25 56. 

Drammen. 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med klcer - for enhve 

LTZ. NIELSEN &. SØNN 
Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer, kjøkkenutstyr, 
spor tsartikler. 

NORLØFF 
JERNVA"EFORRETNINO A·S 

N. Stor-gate 7, Dr ammen, 
Cer-trnlbc-d 83 65 80. 

Drammen 

- 

- 
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Skiolds guttelag, 
kretsmestere 1940. 

Stdende fra venstre: Ar 
vid Johansen, Odd Ha 
gen, Erik Gulbrand8en, 
Egil Ulsbøl, Per Tve 
denstrand, Odd Skin 
stad, Rolf Løken og Er 
ling Thommese.n. Kne 
stdende: Helge Moe, 
Sverre Hansen, Finn 
Hansen, Tor Gjester og 

Leif Hansen. 

Vi har denne gang valgt et bandylag til "LAGBILDE". 
Dette er guttelaget fra 1940 med mange kjente fjes. 
Årets gv.ttelag er også av god klasse. Leder er Egil 
Ulsbols sonn Jan. På bildet ser vi Egil med hvit V 
i genseren. Api-·oi)o genserne, de samme ble brukt i 
junioravdelingen i 1955. Juniorlaget ble dobbelt 
mestere med disse i 1951. ;!2.r det k:wali teten eller 
ble utstyret den gang tatt bedre vare på? lv!uligens 

begge deler. 
Vi :ninner igjen om at vi er interessert i gamle 
bilder. Vi har mottatt en del og ska.L bruke disse 

etterhvert.red. 
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nytt fra 
,!, 

* SUPPORTERS CLUB 
~ 

* 

SUPPORTERS 
CLUB 

SATSER STORT 

- 
ETTER EN DEL MOTER PÅ PLAYER'S 
MED OVERFORL'JG AV TV-KAMPER I 
FARVER, HAR DET VÆRT NOE STILLE 
OMKRING SKIOLD SUPORTER CLUB. 
STILLE KANSJE, l\lEN DET SKJER 
STADIG NOE. 

Et program som skal deles ut under Skiolds hje=ekamper er 
under forberedelse, og egen komite er satt ned til denne 
jobb.- Sist men ikke minst DR.AMMENS MESSEN 72 i suporter 
regi. Her er også nedsatt en komite med Tov Stoa, Olaf Nordal, 
og Ivar Rosendal som danner messekomiteen. Her er også nedsatt 
andre utvalg bl.a. bingoutv. bestående av Dagfinn Hansen, Finn 
Hansen og Henry Tufte. 
Da Tore Larsen forela tilbudet om leie av Travbanei~. var det 
bare å satse for fult,sier Stoa. Skal vi fortsette fremgangen 
må det stadig jobbes med nye prosjekter som kan gi muligheter til 
nye inntekter. Det er her s~aOLD SUPORTERS CLUB har sin misjon, 
mener formannen i den nye aktivi te·:; som stotter opp alle 
lag i Skiold. På neste side viser vi en side av den pene trykk 
sak som er sendt ut i forbindelse med messa. 

5. - 17. mai 1972 
DRAMMEN TRAVBANE 

DRAMMENS 
MESEN 

'72 
ARR.: SKIOLD SUPPORTERKLUBB 

Tuna Tekstil 
TRIKOTASJEFABRIKK 

Farmen 27 

Telefon 821380 

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

treningsdresser i crepe og bomull. 

DELIKAT 
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VI INVITERER 

- 

Dem og Deres firma til å delta på Drammensmessen 1972. Arrange 
mentet vil finne sted på Drammen Travbane med omliggende områ 
der i tiden 5. mai til og med 17. mai 1972. Vi tror at Drammensmessen 
vil være det rette forum for å treffe publikum fra Drammen, Buskerud, 
Vestfold og deler av Østlandstraktene. Det er vårt håp at Drammens 
messen 1972 vil gi utstillerne en god anledning til å orientere publikum 
om årets nyheter. Alt vil bli gjort fra vår side til at messen skal bli en 
suksess fra starten av. 
Vi ber Dem ta kontakt med konsulentbyrå Drammen Dekor, Rebbans 
bakken 8, 3000 Drammen, tlf. 831716 for ytterligere opplysninger. 
Vi vil til enhver tid sørge for å holde utstillerne orientert om messe 
arrangementets utvikling. 

Hva står Skiold Supporterklubb for? 
Med få ord kan man si det er en egen institusjon. hovedsakelig be 
stående av «gamle» Skiold-medlemmer. Ski- og liallklubben Skiold 
er kjent som en ungdomsvennlig idrettsklubb, med hovedtyngden 
av medlemmene (ca. 500) fra 20 år og nedover. Dette koster penger. 
Det er her Skiold Supporterklubb vil la seg engasjere i et økonomisk 
arbeid for en sunn fritidsbeskjeftigelse for den ungdom som søker 
vår klubb. For oss er det en utfordring mot tidens ungdomsproblemer. 
Skiold Supporterklubb er en sidestille! klubb til Ski- og ballklubben 
Skiold. 

Med vennlig hilsen 

~ 
ULF TOV STØA. 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

- 

Utstillingsområdet. 
Som utstillingsområde for Drammensmessen '72 
er valgt Drammen Travbane som dekker et areal 
på over 20 mål. Her vil det bli reist en rekke 
utstillingshaller som tilsammen skal gi plass til 
100-200 .utstillere, samt god plass til utendørs 
utstilling. Drammen Travbane ligger sentralt 
plassert, og i tilknytning til området er det store 
parkeringsmuligheter. 
Åpningstider. 
Drammensmessen '72 vil få følgende åpnings 
tider: 
Hverdager kl. 17.00 - 22.00. 
Lørdager « 12.00 - 22.00. 
Søndager « 13.00 - 22.00. 

Montering og demontering. 
Alle innestands vil bli bygget opp av arrangøren 
på rammeverk til bakvegg og sidevegger, samt 
påsatt frontbaldakin med firmanavn. For de ut 
stillere som ønsker det, kan det bli satt opp spon 
plater på veggene for utstillerens regning. Alle 
stands vil være klar for innflytting 2 dager før 
messen åpner. Utstillere som måtte trenge leng 
re tid på sine stands, bes underrette oss om 
dette. Etter at messen er avsluttet ber vi at alle 

stands blir demontert så snart som mulig. Arran 
gøren vil være utstillerne behjelpelig i tekniske 
spørsmål som måtte dukke opp. 

Drammensmessen 1972 omfatter 
både innen- og utendørs utstilling. I tillegg vil 
den få egne salgsboder. fornøyelsesavdeling og 
stor festplass med frilufts-scene til stort show. 

Reklame, PR og underholdning. 
Drammensmessen vil få førsteklasses reklame 
og PR-opplegg. Et stort annonseopplegg vil dek 
ke Drammen, Buskerud, Vestfold, Oslo og Bær 
um. Messens plakat vil bli trykt etter samme 
motiv som forsiden på denne trykksak. Den vil 
bli trykt i 1500 eksemplarer og distribuert over 
hele fylket. I tillegg vil andre virkemidler bli tatt 
i bruk, som transparenter, vimplet etc. - - - 
Arrangøren har alliert seg med Drammen Impre 
sario for å dekke underholdningen på messen. 
Reklame og annonser vil bli sørget for av mes 
sens reklamebyrå. Hver dag under messen vil 
få sitt eget motto og i tilknytning vil det bli 
ulike arrangementer i samarbeid med en rekke 
organisasjoner, bl.a. konkurranser og spesiell 
underholdning. 

Velkommen til Drammensmessen 1972 
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1972 
BANDY JUNIOR~./ "¾~;<a:..., REGI ?? ... 

,, 
c,-.,,/: 

JloGJI o Il li tJ It 

2 5 ( "" ltt IVGsrtG,v C, I 
på "TREFF" 4i ---, fl/// 1/ J 

' TD~~~=--~91>~·>-:, I O I t SKIOLDS DAMELAG- reddet \fl,1- ''"""l.:c,l, ~~ pa age 
På C::iosterud skole, :2in buss med , .

11 - Tre av vare spi ere var 
syk ep.Le tee.Le ve r va,r Lnvå t.e r t , møn 

I SKIOLD 

- 

tra:::~~ seg. De" var detvå~ce spo:c·ty 
j errt e r :"."eddet dansen for s ver.sxe , 
finske, russiske og norske gutter. 

Det meldes om fin innsats av våre 
jenter på dansegulvet. 

Her sees Skioldguttene sammen med to av de beste 
svenske spillere, Fra venstre: Tore Julseth, 
Lennart,Westman, Stein E, Brække, Jan Berlin og 
Oivind Agren, 

representert på jr. lands 
laget: 
6 Stein Erik Brække 
9 Tore Julseth 

10 bivind Agren 



1 
Sekretær 
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BORGAR NYGÅRD, seKr. 
i VM - komiteen. 
Vår tidligere sekr. 
hadde fast kontor - 
tid på VM senteret 
i Central Hotel. 
Ved avsluttningen 
mottok han en rekke 
gaver, som takk for 
det utmerkede arbeid 
som var utfort. 

- 
1 
lege 

Vår formann Harald Ketilsson 
var titt og ofte å se på Central 
Hotel. Med så mange deltagere var 
sykdom ikke til å ungå. På alle 

kampene var det lege tilstede. 
Altså, Skiold representert 
også her. 

1 
Speaker 

Ulf Svendsen var utmerket 
speaker på kampen Sverige - 
Sovjet. Vi la merke til at 
også de rus so.ske ::pille1·es 
fo:rna'n:1 ble lest opp. De 
stoJ L:\:e i 

0 0 ogsa pa 
Skioldhyt ta 
Den svenske jr. leder 

Agge Molinder 
besokte Skioldhytta og han 
hadde bare lovord å si om hytta 
og anlegget. 
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DRAMMEN 

'

k:oAJAJu 
,t,(' 

• 
SKIOLDS lag på banketten: 
1. Borgar Nygård (organisasjonssekretær) 
2. Fredrik Seeberg (finsk attasje) 
3. Tore Larsen (svensk attasje) 
4. Rolf B. Hansen (russisk attasje) 
5. Bjorn Lokslid (arr.sjef Skiold) 
6. Stein Erik Brække (venstre half) 
7. Harald Ketilsson (arrrn. lege) 
8 • .Alf Paulsen (pressen DT & BB) 
9. Tore Julseth (center forward) 

10. bivind Ågren (indre venstre) 
11. Thorbjorn Gulbrandsen (presse Fremt.) 

- 

JA, DETTE BLE JL1rYE SKIOLD 

I ET VM 

SKI OLD-HYTTA 
ved Steglevannet pi Konnerud. 

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

Vi serverer mineralvann, kaffe og buljong. 
De kan også få kjøpt kjeks og sjokolade. 

Har De først en gang besøkt Skioldhytta vil 
De sikkert komme tilbake til denne perlen 
ved Steglevannet. 

Gullsmed 

HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. 

Drammen 

Tlf. 83 14 03 
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8hirenn 
1917 

- 

- 

I forbindelse med foto i 
forrige nr. av Skiold 
Avisa, har redaktoren 
mottatt et meget hygge - 
lig brev fra mannen som 
tok bildet, nemelig herr 
Einar Strand, Mauritz 
Hansensgt. 4, Oslo 3. 
Han forteller at han var 
i arrangementskomiteen, 
og sammen med Nils Selbo 
var dommer i klubbrennet. 
Fiskekjelken tilhorte han. 
Kaffekjelen ble lånt på 
BETANIA kapell, Braker - 
oya, hvor en onkel av han 
dengang var vaktmester. 
Einar Strands bror Erling 
tok 1. premie i eldste - 
klasse. 
Mannen som vi ikke hadde 
navnet på til venstre i 
bildet, var Hans Berntsen 
med adresse Konnerudgaten 
Einar Strand skriver vi 
dere: 
"Jeg sitter hjemme og ten 
ker tilbake på de hyggeli 
ge årene i Skiold, de fles 
te av guttene har gatt bort 
men minnene lever. Sender 
mine beste hilsener til 
klubben. Folger med i ny 
hetene når Skiold er med, 
både i bandy og fotball. 
Sender også hilsener til 
Bjarne Halvorsen, Alf Jan 
sen og Hartmann Jacobsen. 
Eugen Gulbrandsen må hel 
ler ikke glemmes. 
Vi takker hjertligst for 
brevet og håper å kunne 
bruke flere av dine bil 
der i kommende nr. 

red. 
Broder Erling har vi hatt 
på traden, og han bekreft 
et navnet pa mannen. 
Takk til dere begg•·tl. 

!/(c,e 
VI 
ønsker 
vell kommen 

ti I : 

Jarle Rasmussen 

Jan Magne Hansen 

Gullik Dorholdt 

Stig Andersen 

Erik Engen 

John Eliassen 

Lasse Evensen 

Gj ermund Ny hus 

Vibekke Hansen 

Anne Grete Spæren 

Tor Jagland 

Harald Hansen 

Tor Engelstad 

Arne Midtskogen 
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HYTTEOMRÅDET 

Den ene etter den 
andre skibakke blir 
nedlagt. Vår egen 
har heller ikke vært 
i bruk iår. Dette er 
farlig utvikling. En 
kan fort gle~ue hele 

bakken, og de som 
skal stelle med den 
har lett for å sovne. 
Vi bor snarest ta for 
oss planen for vårt 
store område i Kop_ 
nerud marka og sette 
fart i arbeidet. 
Når det gjelder ski 
bakken må vi ikke se 
egoistisk på dette. 
Om vi ikke har mange 
hoppere i egne rekker 
kan vi være med på å 
holde liv i hoppsport 
en. Det ligger stort 
arbeide foran oss, men 
bakken horer ~ed til 

BADSTUA 

neste arbeids 
oppgave 

SKIOLDHYTTA har 

fått en virkelig 
fin "make up". 

Her har hytte - 
formanh Dagfim1 
Hansen satset 

riktig. 

vårt friluftsanlegg., 
Lysanlegg bor være en 
av hovedoppgavene her. 

Men nye store -. 
oppgaver venter. 
Badstua trenger 
utvidelse. Her 
trengs storre 
skifterom, bedre 
dusj og bade rom, 
og bads"tua bor 
til bake i sin 
oppri:melige ut- 

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

Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning. 

Skioldfruer og gutter!! 
Er håret langt - sveisen ugrei, 
sS 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 
Tol lbugt. l 02. - Tlf. 83 82 65. 

~HZSZZZZZU 
La det gå sport i det I 

UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

~~'% . 
På torget i Drammen. 

~ZZZZZH:ZZZS.Z 

Christen 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. 
AKT! ESELSKABET 

~~ 
& GULDLISTEFABRIK 

BRUG Gulskogen 

Skiold-hytta 
ER STEDET ÅRET RUNDT 

Telefon 83 80 80. 

Drammen - Telefon 83 31 80. 
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H1llvard 
Kleivene 

Keti!..s3cn 
1 ,; .. 
-~·'""'-' 

3000 

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 

LIER SPAREBANK 
Drammen 

Filialer: 
Lierbyen, Lierskogen og Sylling. 

Drammens Glasmagasin 

l::BfilililD 
Alt i klær for hele familien 

Kjøp alt på ett sted 

:'16tut Øi:legiUU'å&€o. 
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. 1'1351. Alt på ett sted. 

HARALD LVCHE & CD, A,S 

Sentralbord 83 79 70. 
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