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ETTER EN MIDDELS VÅRSESONG, HAR
A-LAGET SPILT EN REKKE GODE KAl\/lPER. 4-1 OVER STROMSGODSET OG 1-0
OVER DRAFN LAR SEG HORE. MEGET
GOD I DISSE KAM.PER VAR SVERRE
ERLING NILSEN (t.h.) I KAMP IvlED
DRAFN'S TROND B. OLSEN.
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Fra kampen Drafn - Skiold,
Fra venstre Axve Fjeld, Trond Olsen, Drafn
og Sver~·e Erling iJilsen .ued ballen, Han
dominerte stort i denne kampen og var
banens beste spiller i dette Ol)iJgjoret.
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Ungdomsklubber Idrettsklubber

-

Konmunen satser nå stort på ungdomsklubber i forskjellige bydeler. Det er den foreningsløse urindom som har ropt om hjelp,
Of'. kommunen har her reagert raskt med skyhøye bevilgninger og
betalte ledere. Vi har ikke imot aktivisering av ungdommen,
men har ikke kommunen gått noe fort frem?
I idretten har kommunen hundrevis av gratis sosialarbeidere.
Burde ikke forholdene vært lagt til rette for disse før de
kastet se{'. ut i nye tiltak? Idrettsbevegelsen i kommunen
vår beskjeftiger en meget stor andel av ungdommen, men klubbene
får inp;en støtte til dette arbeid. Kluhhene har svært vanskelig
f'or å skaffe ledere, da økonomien i de fleste kluhber er svak.
Våre unrrdomal.ed er'e som holder tusenvis av byens ungdom borte
fra all elendifThet som hlomstrer i byene idag, blir ganske lett
1:lemt av kommunen. Disse ledere krever ingen betaling, men en
aldri så liten slant til drift av un,n:domsavdelingene. Klubbene
har her et kjempeapparat igang, men dessverre må de fleste
k Lubb e r- melde pass. Økonomi og lederkrise gjør at de ikke len!"er
l~an stå med åpne armer til ungd.qrnmen. ::ed de bevilgninger ungdomskl'1" brm e har f'ått,mener vi kommunen har gjort idrettsbevegelsen en rcrov urett, Det i gan{2;Værende anpar'a't burde først vært
støttet opp om.
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Kommunen
sier ÆSTOP~ til

FOTBALL
Qp-

i år sprakk det. Drammen kommune kan ikke lenger dekke det

behov fotbc1Jl_folket trw r,-er a" 'saner,

Vi har ventet på dette.

0

r.en k.Lub b.l ed er-ne har etterhvert «ått trøtt av å f'å våre va.Løt e
til ;'\. forstå.
~i

"va ~r å'r saken til +on store baneman øe l en? "ørst o»; fremst den
den enorme utvilclinR"en i bedriftsfothallen. Det spilles i hele
ni - 9 d i v i s i o n e r,
I .iunioravdelin°·ene stiller nå
klnhbene flere lar: i river årsklasse, Of': i tille,o-p kommer nye
serier f'or old-bovs or: unpdomslag, V",.re La= i sist nevnte årsklasser har spilt de fleste kamper på bo r t ebane o»: noen på
S1{o,o-erba1;en som c'ikiold har leid hver onsdaf" for å trene og
for å f'å avviklet seriekamper.
,et hurde wert plass nok til alle, men kommunen har n!i. kommet
til et punkt hvor de må velP-e, bedriftsfotball eller ungdomsf'o t ba.L'l , Svaret hnrde være lett, men ,ief' er redd bedriftsidretten °-år seirP"'de ut av denne kamp, Komrmm en s tilbud
satt på spisse'1 hlir slik:
1'rohleme"e kien,,.,es
ikke no an

SO"'

l

vPr

0

ilqc-

for laPlenernP, ;,len finnes det

kan t'l o p o dis,rn saker

?

Idrettskomi teens -

medlPmmPr bnrne --=~e d e P-el ,_,-P0l.r_-Pl i. ~e. Men vi har rnef"et rl!i.rli.p,
erfarin,:,: :fr;a ti.dl i P-Pre \r, o F" Ptter in rPttsvalppt har det ril i tt
helt. stille,

":'"rnkurr"" Vi har tidliPerP betvilt formannen

i d erm e komitees tid til dettP ~rv, Vi_ fikk rett. Inpen
kontaktmøter or liten ak t i.v l t e t , Det som her er ntrettet kunne
pa rk st e f'en utmerket skrevet navn på uten denne tause komi tees
nikk.
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Vi har lett for å kritisere kommunen. Hye ligger i at et
eget idrettsvesen skilt ut fra parkvesenet ville få en
bedre oversikt og kontakt med idretten enn nuværende
)rdnin{'". Vi har ventet 1 år på at de "idrettsvalgte"
skulle fremme denne sak. Men det finnes tydelig partipisker i alle leire •••
Vi er klar over at ingen ting skal skje før en idrettshall står på plass, og vi skal ikke tråkke i dette bedd.
Men det må nå vikes fra den prioritetsliste som parksjefen har fremmet. Idrettlederne har aldri -fått uta-

la· •ser om denne plan. De som virkelig k_j enner behovende
burde vært rådspurt. Det sier sitt om systemet op: planene.
Vi har følgende forslag som kan gi ennom-føres for en
ikke for stor utgift:
1. Opparbeide en kampbane på nåværende trenin'{,:sfel t.
Denne må trekkes ned til ganPYei Of" inng_i erdes.
Hesten av feltet brukes til treninf for ynfre lag.
2

Ørenbanen som er mislykket, bør snarest muJ.ig
legges om. D. "R. K. som har kjempet for denne bane
i en årrekke, må nå ,o:is brukbare -forhold. Det er
ikke tid for videre eksprimenter eller flere utle;:-c;

3

her.
Opparbeide parkeringsfeltet ved gressbanen til
trenin,o:sfel t for yngre La«, Dette vil kunne hli en
brukbar bane for lilleputter Of' sko Le'Lag,

4
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•reglverkstomten legges ailministrativt under idrettsvesenet.
Her er mul i p-hetene til en utmerJ,et treningshane til stede.

5

,iå.lsten1rnr koster ca kr. 1500,Skole-feltet ved .Latinskolen kan med små midler fjøres
om til noe annet enn en sandørken.

6

Interkommunalt samarbeide om bedrifts-fothallhaner.
Øvre og 11Tedre "Riker, T,ier, Sande or: Drammen.

8

Ftid1 ertidif, leie av Arbojordene til bedriftshaner.

Disse problemer drar vi ikke -frem .<!ang nå panp: -for å kritisere,
men for å hjelpe den oppvoksende 1m1cdom. Vi mA ikke la vå r-e
politikere f·'\. -frPd r!\.r det dreier sev om ilissp saker.
1

.'i klaP-er på 11n1,:dommen, meY1 aclresse~ ka

10

0 1~

ikke lenge

bli planler:gerne og kom-aun.epo.Lit Lke r-ne , nr~rnmenstre,o:hete
må nå slinpes.

+o+ e 1
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RKIOLDOUTTER
I HOLLAND
DET VA_.Ti_
,. E:J DRISTIG PLAIT
ULF SVEliDSEN OG HELGE
BJG?JsTES PRESEIJTi~'"ITE FOR
FOTBALLSTYRE I VJ\R.
DE PLAliliA TUR FOR GUTTEOG JUsHORLAGET TIL HOLLANTI, TIL DET STORE
TRENINGSSENTER PAPEIJD·'cL UTENFOR A.1,1. .lJ}-lEE.
DET BLE SATT OPP ET BlIDSJl~TT I NERBETBIJ
AV 30.000 KROHER. DET KAN IKXE GÅ, HENTE
D3 FLESTE. DE FUT YR.4000.- I TIL,T"lJDD
FRA STYnT. MEN DET VAR MEGET LANGT IGJEF.
GUTTA TOK P] SEG ALT S0!.1 VAR ITULIG ',V
JOBBER PÅ "VÅR'.IESSA" OG H'JBR AV DELTAGERNE BETALTE KR. 400. - OG E..; .'.,Jlil:.?:c;TUR 3L3
FOR KLUBBEN EH F01Ll03DS HS BESl"JED:SN UTGIFT. EN FIN INNSATS AV JU'TIOR- OG GUTTE
LLGET, SO!(l OGSÅ HOLDT D3 SPORTSLIGE RESULTATER PA TOPP I DElLE PERIOJB.
Turen startet fra Globus med :{jell Sten::;eth s o.: sj[:fiir.
Turen 0ikk til 12,rvi}:, derfra med ferje til Danmark.
Fra Frecirir:n.r.ia~vn Ole c e t e:._:._ kna.i.Lnar-d tur "il .io.i.Lano ,
Det ble tre sti.irre pcn,;.ser pi'.. d.ansk j o ru , ;;,en (ysn:lana
haade vi inntrykk av at ble ·o.ii'..st over i la, l1u.1Qe.
Planen var å nå Ede u t er f'o r Arnhem et sted 0.ellvw
kl. 22.- - 24.-. Det var for optimistisk. Kl.02.Jo
ble vi tatt imot meQ smorbrod og melk.
Hotel "De Pa"sberg" var et hotel i bra klasse med forsteklasses betjening, sou stoa på "i1enci8." for t;J.cta.
Byen EDE hvor vi holdt til lå ncen
kilometer fra Arnhem, og trenin,:;s
senteret Papendal lå på veien mot
Arnhem.
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BEgøK I
Harald Berg
som ifjor ble kåret til en av
de beste fo0ballspil1.ere i
iTederland, der "Dut i.e " konkure.ete med verdensstjerr,ene
i AJAX OL'. J<'ejenoord.Han er
fotballstjerne i Nederland
og det sier en del.
Under vurt besok i FC den Haag
fortalte han villig om proff livet og om forholdene i klubben.

::l'l'ADION HVOR F. C. den Haag/ ADO
spiller sine hje=ekamper. Den
t:.!=lr "'~

-i;i:;

nnn

+; 1 ,.. ..,,..,, ,...,"""',.. ,.

ADO het Harald Bergs
forste arbeidsgiver,
rrren denne klubb ble
ifjor slått sammen
med en klubb i Haag
som hadde okonomiske
yanskeligheter. Komkurien tok intenativ
til forhandlinger, og
det ble til at de også
kjopte ADO's stadionanlegg. l\lyndighetene
stetter opp om driften,
og det sier en del.
Klubben stiller 140
etthundreogforti - lag
Av disse er to profflag.
Alle lagene har sine
trenere.
Da vi overvar treningen
til forstelaget var to
tre,,ere i sving, og i
tillegg en boksetrener
s o.n var satt på Tor Fuglsei

8

forts.
FC den Haag

-+

rter er treningen i .,_\ii~
gang. Det er 2. gangs
trening denne dag. Den
startet presis kl. l2.Siste treningsokt tok
til kl.15.30. Etter å
ha sett nærmere på forholdene var det nok en
del av våre unge poder
som slo fra seg proff tanker. Dette var toff
jobbing. Hardt kjor tre
ganger dagelig.

Reiseleder Dagfinn Hansen har
her takket Harald Berg for at
vi fikk ko=e på besok til
F.C.den Haag. "Dutte" og Tor
Fuglset fikk hver sin Skiold
vase, og ledelsen i F.C. den
Haag ,~vi tterte med et k.l.ubb
merke til alle Skioldguttene.
ifierirnlig nok ves: Haag-spillerne interesert i vir kluObnE..l.
Hansen lot seg ikke be to ganger. Klart proffene måtte ha
merke til "Skiold", Dr-ammen ,

Familie Hotel - Restaurant "De Paasberg"

Hotellet vi va~
innkvartert på.
Et hyggelig sted
med forsteilasses
ma t ,

ARNHEMSEWEG 20 • EDE • TELEFOON (08380) 12398 -1 90 21"
EIGENAAR: J. M. TEIJGEMAN • LID HORECAF

PAPENDAL
Vi hadde hort mye om Pa pendal, og skuffet ble vi
på ingen måte. Papendal er
Hbllandske idrettsforbundets treningsse,.1trvn og ble
åpnot i mai 1971. 1 korthet er senteret et treningssenter som tilfredstiller
alle internasjonale krav.
til trening, der kan idrettsutovere fra nær sagt samtlige
idretLsgrener som eksisterer
-.ne samtidig. Ourådet
, faKtisk så stort at
dersom man onsker å bese seg p.1 en dag må man
b ruke bil for å komme
rundt området. Området
har foruten idrettsanlegg et idrettshotell
med plass til 120 personer, det er en stor
idrettshall med styrke
treningsrom, rnasasj e ,_
r ou, teorirom og 3 6 garderober med skifte
plass til 30 i hver.
Og midt oppe i dette
mylder av idrettsanlegg
var plutselig Sl,iold' s
gutte og j un Lor'Lag ,
noe uvanlig for oss
var deL selvfolgelig
at vi måtte bruke
kart (kunne også tren6t
kompass) for å finne
frem til en treningsbane. ,-.'.,,r vi enciel.,_g
liud d e f'uru.et. frem ble
.- presentert for et
~ ~derobebygc med fire
garderober samt to ypperlige baner som ble
stilt til vår disposisjon under hele opp holdet i Holland. kan
fikk f'ak t l.ek meget god
lyst p(i t1•cn1i11g når vi
Stt ivo i-da. foi"':::1oldeno
ble lu..,,; ~ Gil rcrCtu.
so.;1 d ot
tr0.(1os

L1:·1d0r

}).:.Jr ii1eget

stor innvirkning på
treningsutbyttet, oc i

BANER SÅ LANGT
OYE>KAN SE
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forts.

så henseende var det topp, banene lå helt naturlig plassert
i terrenget, helt "ustresset" ;:ied trær og busker rundt.
U1~cier opp:1.olJ.e"c trenet vi to ganger om dagen, f'o r-s t e okt fra
kl.10.oo til 12.oo og and.re okt fra 15.oo til 17.oo. ffor
oss vaz det selvfolgelig som å oppleve na t t og dag, vant med
.ilOycien fire trenings ti,,rnr pr. uke , og da å komme dit ned
å fl fi1·e timer pr. dag, en treningsmengde som har vist seg
å krn;1r.1e god. c 1;;ed for såvel guttelaget som jw:iorlaget.
Det skal mye til å finne noe negativt om Papendal, om det
finnes. Det oppfyller alle de krav man kan stille for å få
en vellykKet treningsleier.
Ulf s.
0

Icire-"i./csi1s.lle11 er 8G

:11.

la~-:. g

24 m. bred. og 9 m. hoy.,
1~e~ ily~-c~are vegger sli~ at

u e.; s-cvre .:.·.1.allei'l
·cre lLiLure.

1{a11

aeles i

Gutta slapper av for
trenin~en starter.

EriL Wo.'ll iler1,tzen
ser ut over de fine
gressbaner som venter.

ROTTERDA
Vi gjestet Statens velferdskontor for handelsflåten
i Rotterdam. Det ble en fin opplevelse. Her var
reist et nytt bygg i ti]knyttning til stadion "Norge",
Her fikk vi et fint innblikk i hva disse velferds gutta steller med ute. Ulf Svendsen fikk sin internasjonale debut som dommer, da han domite en kamp for
velferden mellomnorsktog svenskt skipslag.Arild
Knudsen og Helge Bjornes var linjemenn med noe blandet.
:1011.

Også her spilte gutta kamper på en ypperlig gressmatte.
__H
. er var også flomlys. Laget vi motte var D.C.L.Rotterdam.
}uttelaget. seiret 2-1 og juniorlaget 3-1
Vår reiseleder overrakte senteret to fine lysestaker
som takk for oppholdet, og de faste ved velferden
raot t ck en Skioldvase.

ZEVENAAR
-

.E'orste ·Hollandske lag vi
skulle måle krefter med
var D.c.s. Zevenaar.
Llubben holdt til i byen
Zevenaar ca. 7 mil fra
Ede. Det var en middels
stor by med 25.000 inb.
Klubbens A lag spil te i
Hollands l. divisjon for
amatorlag. Når det gjaldt idrettsanlegg hadde vi ikke
kommet til noen middels by. Klubben disponerte 20 tyve ypperlige gressbaner, som lå plassert i en park.
For guttespillerne vil aldri dette besok gå i glemmeboken. Da kampen skulle starte kom et stort gjeng
indonesere og steinet de to lag. De mente denne bane
som lå i utkant av parken horte til den store indonesiske
del av byen. Det holdt til ca.5000 av disse her. Trening
i ge1·rilja.,:rig va r vanlig der, horte vi.
Guttek2.Illpen ble flytt til en annen bane og opprorerne ble
roligere etterhvert. Kniver og belter ble lagt bort, og
kampen kunne starte. Spill~messig ble det en god forestilling, som endte 3-3. Den hmrde treningen satt vel noe i
bena.
Juniorlagets match foregik~ uten antydning til opptoyer.
våre lllotstaadere var harderre og spilte toffere fotball
enn vi er vant til. D.C.S. zevenaar vant 4 - l. Laget
var blandt elitelagene i jI1. klassen hernede. Helge B
1

1
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HVEM

Steinar Pettersen
"SKIOLD-AVISA' S" tippekonkuranse over Sl.iolds seriekamper
vUrsesong:en 1972 ble \'UHJJ.et av Siei11ar Pe tt e r-s en , Vi
gj eagir he r k.anipene r
Res,:

Steinars tips:

Eicisvold Turn - Skiold

2-0

l-0

Skiold - Lillestrom

0-0

1-1

Ready - Skiold

0-0

0-2

Ab.rLd so - S,;:iold

3-2

1-2

Sk.iold - GJOVlK/hyll

1-0

3-l

Ull/I~isa - Skiold

o-l

1-1

SKiol:l - Drai'n

0-5

1-o

Aurs:,og - SKio.Lci

0-0

l.-.L

SKi0"d. - Gru.e

4-)

Den videre rekkefiilge:
2

3

4

5
G
'7

bivi11ci Jo,1an:1es._;c11
Sigmuud Kris t Lans en
Erik Johar,sen
Knut Berg Hilsen
Per L, Andersen
Sai;; A, i.ostcialll

Vi gratulerer Steinar
med seiere"!
Gevinsten er sendt.

-
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olb bops

Ulf Jacobsen
teknikken er der ennå

mea np cup -bumbe
OB - gutta slo til igjen. I 2.
runde i NM var Roa motstander.
Denne klubb er kjent for sine
oldboys lag. De stiller to lag
i Oslo-seriene. Men det ser
ikke ut til at våre "gamle" har
noen respekt for gode lag. Ifjor
sendte de Lyn ut av rundene,og
på Roa's bane dro de seieren i
land på straffesparkkonkuranse.
Tore Jansen scoret 1 mål og 1
var selvmål, da kampen endte
2-2. Våre tre straffespark ekspurter, Ulf Jacobsen,Gunnar
Fossum og Tore Larsen var "iskalde" i dette oppgjoret. De
satt klistret til stangen, en
i venstre og en i hoyre hjornet,
og Gunnars helt i vinkelen.
Ingen tvil der igården, og klare
for 3. runde.

t

OLD-BOYS RESULTATER:
Dessverre må old-boyslaget spille
alle kampene på utebane, da det
Slemmestad-Skiold 2-2
ikke er plass for oss på Marienlyst. Sparta- Skiold
2-4
Disse kampene er meget underholdene, Birkebein.-Skiold 2-1
og vi skal forsake å meddele på for Roa - Skiold
2-2
(2-3 straffespk.)
hånd hvor disse spilles.

Cnrtis

G. Curtis
ofte på Marienlyst

Aldri tidligere har N.F.F. hatt
en forbundskaptein som har fulgt
opp slik Curtis nå gjor. Ran tar
med alt som er mulig av kamper i
1.-2. og 3. divisjon.
Han har i vårsesongen vært ofte
på Marienlyst, og det er ikke
bare Stromsgodset han har sett.
Han har blitt observert på kampene
Skiold-Gjovik/Lyn, Drafn-Lille stram og Drafn-Skiold.
Curtis besokte våre gutter i
garderoben etter kampen mot Gjovik/
Lyn, og han grat1,llerte og kom med
noen hyggelige ord.
•• og takk for det Mr. CURTIS.

t
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BANDY
NYTT
TO NYE SPILLERE
Drafns Runar Myhre Hansen og
Helge Moen har meldt bandyovergang-til Skiold. Begge er
ticlligere j·,1niorlandslagsspillere.
Disse blir fine forsterkninger til
vårt lag.

2.div.VEST
SAGENE
SOLBERG
PORS
DRAL'IT,lEUS B,K.
BREVIK
HASLUM
SPARTA
SKIOLD

--

Det sxuå.Le være muligheter
til & spille seg opp~ 1.
uivisjon. igjen. At. Sagene
·:iar kommet i samme pulje
nå være en glipp av det
1ye bandystyret, Lag som
inntar plassene etter hverandre etter endt serie, skal
selvsagt fordeles i hver sin
pulje. Vår mann i styret burde
reagert på dette.

-

siden
sist

BANDYUTVALGET BESTÅR AV:

BORGAR NYGÅRD
valg som 1. styremedlem i Norges Bandyf o r cund ,
TORE LA._B.SEi{
"cildel ~ li orges Bandy-

Jmrn JOEANSEN' formann
i'HORE J AlINSEli, oppmann
KJELL WESTBY
BJ A.R.HE
_'
BORG BR SEN
KJELL J OilAiiSEN

f orhx.:.ds J:i1~JJi{H.S'i EGl~·.
1
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ROLF
BÆRRE
-

I seriekampen mot Aurskog jubilerte Rolf Hæhre med
250 kamper for Skiolds forstelag, Formannen Ivar
Rosendal overracte fortjente blomster, "Fotball spilleren" venter han på generalforsaJlinge,1,
Når det bak disse 250 kamp r ligger rundt 1000
treningskvelder gir dette t bilde av Rolfs innsats.
Han er spilleren som lagle eren altid kan stole pl.
Her ydes det maks innsats il en hver tid.
Vi gratulerer t

Fo'co: Jorom1 SageL
"Gratulerer, Ro Lf']' sier lagets "benjru11in11 Givincl ]i.gren.

16

Klar, frisk fjelluft
- deilig å puste i
0

Skiolds formannskap pa GEILO
Det ble en 100% vellykkeo
rao t e og i1yggetur til Geilo
for Skiolds forma.rul.skap forste
uke i september.
.En rekke vi~tige saker ble
behandlet og ffian fikk tid ti~
diska.tere noe a.t over dagsorden.

En vel egnet hy ete var s"uilt til
disposisjon og været viste seg
rra den beste side. Ikke et vindpust og varmt var det.

L/

Fredag gik.c raed til mo te v.ir.n:somhet. ?ci. lordag f'o ria.i.cu ag o.i,e
"Skarven" besteget, .i.nv e r t ..:'all av
noen. Lbrdag kveld in_cr.i.~e.cte
"SuporterKluooen" pli middag i
Highland Ho oel. At ikke medle~:oerie
står i ko for å g_ till.i .eres-r i
Skiold er ~er en merKeli~ ••••

KURS FOR
HALLINGSKAB.VEl,D
.Ule samlet :t'or
oppstigninge..c:1.
Det ble en fin
".;rir:i-tu:c, selv
om eiet ble færre etterhvert
som ooppen nærmet seg.

{

-s

-
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~!' gib i qe{brts ai.lb.

-

Eldres avdeling holdt sitt forste
mote på meget lenge i Stasjons kameratenes hus i Austadveien
siste uke i september.
lvlote ble meget vellykket. Tore
Ruud innledet med en kort historikk, og han fortalte om en del
Egi_;_ Ulsbol Kåre .0jorndalen
planer.
Det ble servert .rur;d cstylG:1er og
D0t e r ~isse tre som ha.r p:1tatt seg U ~rå li'.r i Eld.ces kaffe.
Thorbjorn Andersen fra FRElii"fIDEN
avU.elinc;; igjen. E ~ ~er i'Orste
holdt et kvikt og interesent
mote L do;:;irue vil.det lykkes.
kåseri om hvordan en avis blir
til med illustrerende slides.
Han svarte klart på en rekke sporsmål "fra salen~ og han
tok sikkert med seg en clel tips o.n spo:rtsre_portaGj e·ie i
avisen. Andersen var i det heletatt en populær gjest.
Tv kamp den kvelden holdt sikkert noen hje=e, men Ruud
hadde ordnet med FA.ri.GE
.TV, slik at vi fikk se de rod/hvi te
AJAX vinne verdensfinalen. En fin sta.i·t, og v{,..,_, ho,,ncir
til Tore Ruud, Egil Ulsbol og ,(åre bjorn.lalen.

T

Ruud melder om ny t t mote i okto oer, og han kan :t'ortelle
at for de som liar lang vei er J.e-c ordnet .aed bilskyss.
Her blir ingen Ul'.lskyldnin6 for ikke å mote.

- Generalforsamling
FREDAG
24•11•1972
I FOLKETS HOS KL 18.00
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- BINGO
I NYE

OMGIVELSER

ETTER ELERJ~ ÅR PÅ CC-KRO HAB. ;JI\. SKIOLD-BIHGOEH ELY.i'T'
TIL S'J'ROMSO, 1IELE 2, ETG, I KAFE GLOBUS ER L:SID l'Å
FREDAGER FRBI1IOVER, VI ONSKER i,,EDLELJ.irn;m \fELKOJ,L;EN
TIL STRCiiiSO SENTRU!vi,

BL¼GOBIM.i-OB1mJ-O.tH1-1G-OBH1G-OBL,c}0.3_uAi-uJ.c,

li-ub.L ,A,U d1.,,li-U.r.l1 ,,G-On11:GU.r.Ji c;G-J.rl, ,1

Se mitt
store utvalg

sportsartikler
-:
rTØAYPOAT
Konnerudgt. 2, Drammen
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jferte lag i ~lemme.stab
1918

Vi rna igjen takke Einar Strand for interessen han viser SkioldAvisa. Han er utomrnelig på gamle bilder. Ja, disse er virkelig
Skiold-historie. I neste nUllllllEr skal vi ta for oss besoket fra
GAIS, Goteborg. Vi velger denne gang "ferielaget fra l9l8."
På bilde fra venstre: Oscar Simensen i skjorteermene. På bilpanseret Alf Jansen og John Johnsen lener seg til skjermen.
Ved bilen bak står Bjarne Halvorsen ved siden av sjåfor Maudahl.
Med stråhatt i bakgrunnen Thorbj. Kristiansen og hans forlovede.
Det var dårlig med kontanter i den tiden forteller Einar Strand.
"Vi skulle til Gjovik å spille mot "Lyn". Men dessverre var det
ikke nok reisepenger fra Drammen, derfor lot vi Bernhard Olsen
som var liten av vekst ligge på en hylle over inngangsdoren.
Konduktoren så han ikke, så det ble fribilett hele veien oppover.
Det var tobakk nod dengang, det var under forste verdenskrig.
Min bror Erling og jeg brukte ikke denslags, og det var f\), av de
andre som brukte tobakk. Vi hadde en slektning som eide Alesund
Tobakkfabrikk, en onkel av Kåre Siem, som også jeg er onkel til,
Vi fikk tilsendt fra ham "Tobakkfabrikanten Skråtobakk",flere
meter i lengden. På turen til Gjovik hadde Erling og jeg med
2 meter tobakk. Jeg glemmer aldri den turen. På stasjonene oppover stod vi ved vinduet og viste frem 2 meter to bakk , Og hvilken
oppstandelse dette forårsaket blandt de som stod på stasjonene og
så all herligheten~"
Takk for historiene E.S. Vi er mottagelige for fler, og hvis det
er andre som har ligne,,de opplevelser kontakt oss.

t
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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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f'KJ
v,

-

ønsker
vell kommen
ti I:

To:ce Christensen

Runar Myhre Hansen

Kjell He tty

Helge Ivloen

Leo Van Oorschot

Jan Otto Hansen

A:rve Haugseth

lfarianne Palm

A:rve Herlofsen

Kjetil Hefte

Harald Aabo

Michael Schou

.?au.l L;ge Svi..;gwn

Jar, S·,erre Haugjord

S ve Ln Egil Ruud

Terje Svendsen

iians Petter Stiglitz

Olav Gjestby

Fin.i:1 Backmann

.e:

Apt't' ./

• DESEMBERLOTTEBI

.AdueA~Æ1a~Ark~

/972

SKIOLDS STYRE FORSOKER l ÅR
SATSE P.i, hOE li'iTT ISTEDET
}'OR GRISi<;J.,Q'i''i'ERI. ET LOTTERI
SOl11 VARER FRA 1. til 24.DES •
1.,AG'.I1 01.2 01,i E.i.i ADVHi?l'l'CALEiiDER. DET i/IL BLI 3 GEV • .PR.DAG.
For hver dag finner man et nr.
u.iu e r' v.Lnuuei, i ka.l.e.id er-en ,
Dc,,gllg ~~·e,s.ning ,.i.l bli .foretatt og bekjentgjort i byens
aviser. Altså et spenende lotteri i 24 dager.

1:

lus.I
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Alt i SPORT for sommer og vinter

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

Engene 18.

Christen sen gården.

Telefon 83 64 88.

TORV HALLEN
STØRST I SKO
Telefon 83 19 56

FAVORIT-FILLIALEN
Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning .

•

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

SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34

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

AKTIESELSKABET

OLAF M. STRØM

Dame- og herrefrisør
Tollbugt. 2
Tlf. 83 19 30

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

Haraldsens Farvehandel A.s
Tollbugt. 102. - Tlf. 83 10 57. - 83 76 37.

~

BRUG & GULDLISTEFABRIK
Gulskogen

SKIOLD-HYTTA
ved Steglevannet pi Konnerud.
Det ideelle stedet for turgåere sommer som
vinter. Hytta er åpen for servering alle søndager hele året.

Central Servlcenter
Bangsund & Berglie

~

Bilgummi. - Rekvisita.

Q

Servicestasjon.

~

Telefon 83 80 80.

Tlf. 83 15 64

La det gå sport i

det

UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER

Drammen - Telefon 83 31 80.
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Trener
søkes
H1JRR.l'.-

for

VI GRA'.L'ULERER
GLASS1TERS.ETS DAi,iELAG n,ED
~-J .n. Il'JHS:1.T'S~~,J.

-

Vi håper kolllL1unen ei.ar-t
kan legge forholdene til
retce fol' disse jentene
og håndballen forovrig
sliL at de kan slipp8 å
d:ci ve plas-;;J:1aller.i. på

privatil:.,,sis, Lied score
oi~o:10misn.e proolem:er.
Dette er d e t Llins ic8 komuuner. kan gj ore.

for sesongen l973
til "DÆ,;ELAGET"
.cien'l. Fotballstyre

TIL ETTERTAlifKE:

Fotballseriens
finalekamper
l. divisjon: IBM-Kreditkassen
spilles på Bislett 11. oktober klokken 18.00.

Bingo -gjengen
Fartssyndere
i Hallingdal
Det kjøres fortsatt for fort •.pA
Hallingda]svelen. Igår ble· det teeetatt en fartskontroll l Fb\. sentrum
OI' senere ved Innkjøringen til Nesbyen.
I FlA hvor størot,e hasl;lghet er
60 km/t., Jwep man 9 syndere
tydelig overskred denne ta.rtsgren.se.
En av bilistene var oppe I 83 km.

som

-

Bingogjengen har
igjen vært på utflukt. Det ble et
hyggelig opphold
på BARDOLA, men
for noen ble turen
dyrere enn beregnet
De r.roz-r HOLD FARTSGREliSEIIB. STÅ PÅ
FOR SKJOLD, I,1EN STÅ
IKKE PA GASSEN.
ff

Du sa jeg skulle ta det
kort i nakken og på
sidene, trener"
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HATTEN
AV FOR ..

- -

Juniorene
Vlrt juniorlag har gjort en respektabel
innsats i kretsserien iår. I BORG-CUPEN
spilte laget seg frem til semifinalen,
hvor laget mistet finaleplassen på
straffesparkkonkuranse.
Her har vi resultatene:
1, runde Skiold - Grorud 2 - l
li
2.
Tjolling 2 - l
Gresvik 3 - l
3.
Kvartfinale
- Odd
2 - l
Serai.finale
Asker
3 - 3
(4-5 i straffesparkkonkuransen)
Fin innsats av Helge Bjarnes og hans
gutter, HATTEN AV FOR DISSE

Tuna Tekstil
TRIKOTASJEFABRIKK
Farmen 27
Telefon 821380
Alt i sportstrikotasje, fotballtrøyor, turndrakter, brytedrakter, langrennsdresser og
trening1dresser i crepe og bomull.

DELIKAT
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FINE

PREMIER

i "SKIO:i.,DCUPEH" men te de tre f oz-noyd e Åssiden-gutter"
m&lvakten Tom Carlsen, treneren Terje Strom og kapteinen
RU11ar Gerhardsen. Finalisten Orebro S.K. fikk også pokal
oppsatt av fir:Ja Gullsmed Ulsteen. Hver av spillerne på
det se rrende lag fikk dessuten en "Drammenskje" med Skioldrae r.; e på"
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1.972
RESULTATER FRA GUTTECUI'EN:
Solberg-Tofte 1-1, (4-5) - Ørebro II w. o. - Strømsgodset w. o.
- Drafn--Gråbein 0-1 - Sparta-

Ørebro I 0-4 - Liungen w. o. Vindbjart-Bakke

0----0

(5---3). -

Tofte I-Birkebeineren 1---0 - DBK

-

-Lier 0----0 ( 6-5). - KonnerudGjøvik/LYI1- 0--2. - Vestfossen w. o.
- Vinner kamp 2-Hokksund 1-1
(4--3). - Manglerud/Star-Assiden
0-2.
- SIF-- Ørn, Horten 1-1
(4-3). - Gressvik-Teie 1--0. Eik-Fossekallen 0-1. - SkioldSjåstad 0---0 (~2). - Tønsberg
Turn-Jevnaker 0--4. - Donn-m-

lensaker/Kisa 0-1. - Ørebro ILiungen 1---0. - V!ndbjart-Tofte
l}-1. - DBK--Ojøvik/Lyn l}-1. -

Vestfosse,>-Ørebro.II 3-0. - Ami·
den---SIF 1---0. - Gresvik-Fossek.
1-2. - Sldold--JevruLlrer 0--0 (5-3)
- Ull/Kisa-Gråbein l}-1.

Kvartfinaler:
drebro - Tofte
l - 0
Gjo-,;ik/Ly11 Vestfossen l - 0
lssiden - Fossekallen
0 - 0

10 - 8 str.sparkk.
Ull/Kisa
Skiold
4 - 0
Semifinaler:
(;rebro - Gjovik/Lyn l
Assiden - Skicld
0
5 - 4 str.sparkk.

0
0

Finale:
l - 0

===== 7remfiden
Skiolds guttecup en ny arrangementsfulltreffer

-
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med
1972
''Ledertrell"
-

I foroindelse med "GUTTECUPEN" .o.Le ifjor· ledere f'ra utenbys og u. oe;lla.mislag invitert til en "ledertreff" hj ernme hos
Dr. Ketilsson. Dette ole velly;:a~et og :fristet til gjentagelse.
Iår ole 20 ledere invitert til en "treff" i kjellerstuen til
Cnristensen i Danvf.z Lakken , Ier ble servert snitter og kaffe.
En hyggelig sammenkomst, hvor ledere fra de :forsLjellige
klu0";)er utvekslet ~deer og ::.. e.:.1.intSer.

i?ra venstre: Skiolds Nygård, videre ledere fra Donn, Kristiansand
S1dold, Gjcivik/Lyn, breoro og Gjcivik/Lyn.
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NORWAY

+

72

CUP

International youth footbaJI tournament .

•••

PEPs1
~

BÆKKELAGers sso

arsxrue

Dogblodet

-

MED 5 LAG

i verdens største

fotballturnering
r ~ ~u~ior,_ hen~i:__j
Skiold - Karlskoga, Sverige 0-4
"
- B 1908, Danmar-k
3-3
"
- iiian.glerud/Star
1-1

Ski old - Karlsn:oga, s~,,,erige
"

'J-0

- J.i.:ercau--ci-1.e

4-0

Gress vi,.
- Lilles--crJ~

1-0

.AlU.e-r.stal'..L':I.s.n.:la_.-: _Q

0-0
0-0

Zvartfinale..:,;:v.

( vapte pcl.
S"Kiold - Grue
- Hofors,Sverige
"It
Sorwnsand

Kro::.:i.e og

lilJLi.

li)

l-3

0-2
1-1
Skiold - S0nder::ia.J.v,S7erige 0-j
"
- Hj urten, Danua.r-,
0-0
"
- Ulf
0-l

Skiold - AmaZOil8l18,Gl'].;]1Stad 0-8
~
- Abildso
0-0
"
- Bol0-i11g, Dan.. ,ar.r;:
1-2

-
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KOMMUNE

-

I aommer-ens seriekamper for de
yngere lag har vi dessverre sett
kampledere som ikke er dommere
og som heller aldri har hatt forutsetning til å bli det.
Li en fotballkretsen er i store
var.ake.Li.gne t er' og ele har ikke
mulighet til il dekke seriekampene
i yngere Klasser med kvalifiserte
uo.ame r-e , Spillerne il.ar derfor
vanskeligheter med å lære hva som
er rett og riktig, da ic::..:.upleaerne
ikke kan :ce__:,lGr:e. Det :C1j el per li te

at våre gu.tter får instruksjon i
reglene, da kaL.iplederne tolker de
helt andexledes.
0

:i3liSKERUD FOTilALLKRETS HA-~ lJA BARE
E1i TING Å GJORE. KLUBBEHE lilÅ STILLE
Ei~ DOi.rt.~ER ELL2R ASPIRAI;T :B'OR HVERT
PÅlEELDT LAG I SERIEN.

-

med
teft,
.a
forretn.-r
sans, •
eller humor
MARIENLYST KAFE
Olaf Nordahl er pA. ny ansatt
som bestyrer av kafeen og garderoben ved Ma.rlen!yst Idrettspark. H&.n hadde tidligere denne,
men sa stllllngen opp da han
fa.nt leien for høy. FOn:nannskapet vute ikke godkjenne et tilbud
på 14 000 kroner i året. I mellomtldeu ble det ansatt ri.y bestyrer som betalte kr. 20 000 i
året for rettighetene; Han sa
ogsA opp tll fra.tredelse fra 1. ok~ ·, ,•,.1/>f. J.••.1,µ, l>l!>,ullyst pl>.
ny. ·rilli søkte det kun en mann.
Det var Nlrdahl som tllbØ<I seg å
betale· · kr. 12 000 i år~, ·
dette
har ;fotp-ilil,Ill1Ska~ <"Så . ''.godtatt
for opprettelse av .err ,ny kone
trakt

'*

VI

ONSKER NORDAL

VELKO;,.J,lEN TILBAKE.
8000,- på å holde
seg borte et år er
lett tjente penger •••
Vi må for femtiende
gang sparre om lr.rorfor
.,,;:oifu.TLL'.Ien al eir i kon takter de som bruke r l.iarienlyst? Taobe på tabbe
blir gjort, hvor skal
d e; ~u en0.e?

DEN SOlil LER SIST

LER BEST
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GULLSMED
HARRY ULSTEEN
Nedre Storgt. - Drammen
Tlf. 8314 03

A. HUSUM &. CO.

-

Kjøtt og delikatesse.

DRAMMEMS

Eget pølsemakeri.
Marienlystgt. 24.

Tlf. 83 22 43.

- den selvfølgelige
dessert.
Telefon 83 25 56.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

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

Amtmannsvingsn Tlf.838490~
Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

is

0-

Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
med k/cer - -for enhve
LTZ. NIELSEN &. SØNN
Malermestere.
Alt i malerarbeider.
Tlf. kontoret 831447.

-

Central Hotell, Drammen

Bygningsartikler, jernvarer,

Sentralbord 83 15 90.

kortevarer, kjøkkenutstyr,
sportsartikler.

Samtlige rettigheter. - God parkering.
Stedet hvor i d r e t t s f o I k møtes.

NORLØFF

,J ERNVARl!FORRn'NINØ A•S

Spisesalen anbefales.
«Bo sentralt i centrum».

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

t INGENIØR GR•N
Drammen.
Drammen

32

J. W. Rudolph A.S
Tekstiler og gummifottøy en gros
DRAMMEN

LI ER SPAREBANK
Drammen

Filialer:
Lierbyen, Lierskogen og Sylling.

-

Drammens Glasmagasin

l=iMaalili1D
Alt i klær for hele familien
Kjøp alt på ett sted
Hovedkontor
Bragernes Torv
Telefon 83 67 80

Filial
Vårveien 25, Assiden
Telefon 82 13 50

RONSON

SlCi«d

Øtlegiuuå & e,.

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
Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.

I vår sportsavdeling får De alt i sportsutstyr
til alle i familien.
Etabl. 1851.
Alt på ett sted.
HARALC LYCHE & CC. A.S

Sentralbord 83 79 70.

SJUKEØYE-TRYKI,

-

