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Det som gledet mest på generalforsamlingen var det gode
arbeidet valgkomiteen hadde gjort. Vi er nå i den heldige
stilling at vi har meget dyktige folk i alle tillitsverv.
Vi har unge folk meo pågangsmot og nye tanker. I de årene
vi nå møter også i idretten tror jeg begge deler trenges.
Fo t o a'l.Lr-appo r-t o no var fyldige OG gode. J" lag2t hadde sterke
~

resultater å se tilba1ce på, ellers var Ungdomslagets høst-

sesongimponerende. Av lagene i junioravdelingen kunne da
guttelaget vise til en kjempesesong. Laget ble da også
kretsmestere. Juniorlagets innsats i Borgcupen må også
nevnes.

Fotballskolen var fin PH for foreningen og for DT & BB og
Kreditkassen, men den ga et underskudd på ca. kr.6000.-,
det var vel noe dyrere PH enn beregnet. Dette ble også
bemerket, og hvis et slikt arrangement neste år bør dette
sikres balanse.
Aktiviteteten i de forskjellige lag kan sees på neste side.
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Problemet med å skaffe nok penger blir større og større.
Vi har fortsatt mange ivrige bingomedlcjelpere og hovedinntekten ligger stadig her. Lien iforhold til før er det
svikt i andre inntekter • .,li har komr.o t dit at nedskjæringer
til. Kontingent2n ble forhoyet til kr. 30.- for seniorer
og kr. 20.- for junior,-:1eci_l2i-n.1.-:1er, noe i:iy2ns cv ri ;c Jrlnbb2r
har blit:t enige om.
Vi har tidlige;re 1.n:2rt inns på støtteorcininger slilr svenske

klubber har. JunilD'rciriften blir her bekostet av kommunene.
Vi søkte om en beskjeden støtte til fotballskolen for ca.
1/2 å~ siden. Vi venter fortsatt på svar.
VALG

:Ctter generalforsamlingen har Skiolds styre følgende sarnrnensetning: Ivar :losendal,
f'o rmarin - Gu11_:_,i2.r i!'ossun v. f'o rrnann
Arild Knud a.m , kasserer, - Jjørn Løkslid, scl-;-:retcer, - I-Ielge

Evensen, styreuecllem.,- :Sorgar ITygård , varamann.
Grupp8formenn: Fotball: ·1}:orstein Itoaas, Baridy : Jonn Johansen
Ishockeyfor:.n8..ll..l'l: 'J:lov Støa

J1.;_niarrfort;a.._l1ll: Dag f'Lnn Hansen.

SkiforL18rLYJ.: Per Sr;1er1rerud. .Iy t t e f'o r-nann : Bjarne Borgersen
A-lags utvalget ble helt nytt med Tors Larson ao.n cppmann -

Sverre 3rling Hilsen o·g Iiaris Petter Hilsen ble tildelt klubbens
hederstegn og Terje Andersen fikk innsatspokalen. Ilolf :-Iæhre
ble tildelt fotballstatuetten for 250 ka'llper på A laget.

-
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- hOyst fortjent

-

-

To fortjenestemerker og en innsatspokal til høyst fortjente
mottakere - Hans Petter Nilsen, Terje Andersen og Sverre Erling
Nilsen. Hans Petter og Sverre Erling fikk fortjen0stemerket og
Terje innsatspokalen til A-laget i fotball. De tre har fulgt
hverandre i alle år på de forskjellige lag, og ~lle tre har
spilt bandy, ishockey og fotball for Skiolds A-lag. På bildet
sanunen med ,,far" Åge som ble takket for sin store trenervirksomhet.
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BANDY
NYTT
Bandy-listen er klar
SPILLEPLAN 2. DIVISJON 1972n3avd. VEST.
I Dato
KI.L [Lag
I

Bane

J

Fre. 8/12-72
SØn. 10/12-72

19.00 Haslum-Sparta/Dr,
12.00 Sagene-Solberg
13.00 Skiotd - Pors
>>
Drammens BK-Brevik

Haslum
Valle Hovin
Gulskogen
Bragerøen

Fre. 15/12-72
SØn. 17/12-72

19.00 Sparta/Dr.-Sugene
13.00 Solberg-Haslum
>>
Pors - Drammens BK
>)
Brevik-Skiold
12.00 Skiold-Solberg
13.00 Sagene-Pors
>>
Haslum-Brevik
14.00 Drammens BK-Sparta/Dr.

BragerØen
Solberg
Pors
Brevik
Marienlyst
Voldsløkka
Haslum
Marienlyst

13.00 Sagene-Drammens BK
>>
Skiold - Haslum
» Brevik - Solberg
>>
Sparta/Dr. - Pors

Dælenengen
Marienlyst
Brevik
Bragerøen

Tors. 4/1-73

19.00 Solberg-Sparta/Dr.
>>
Pors-Haslum
» Drammens BK-Skiold
» Brevik - Sagene

Solberg
Tveten
Gulskogen
Brevik

SØn. 7/1-73

13.00 Sagene-Skiold
>>
Solberg-Pors
>>
Haslum-Drammens BK
>)
Sparta/Dr.-Brevik

Voldsløkka
Mjøndalen
Haslum
Bragerøen

Tors. 11/1-73

19.00 Skiold-Sparta/Dr.
)) Pors-Brevik
» Drammens BK-Solberg
» Haslum - Sagene
13.00 Solberg-Sagene
» Pors-Skiold
» Brevik-Drammens BK
» Sparta/Dr.-Haslum

Gulskogen
Tveten
Bragerøen
Haslum
Solberg
Pors
Brevik
Bragerøen

19.00 Haslum-Solberg
>) Drammens BK-Pors
» Skiold-Brevik
» Sagene-Sparta/Dr.

Haslum
Bragerøen
Marienlyst
Voldsløkka

Tirs. 26/12-72
(2. juledag)

SØn. 31 /12-72

SØn. 14/1-73

Tors. 18/1-73

Søn. 21/1-73

Tors. 25/1-73

13.00 Pors-Sagene
Pors
» Solberg-Skiold
Solberg
» Sparta/Dr.-Drammens BK Bragerøen
>>
Brevik-Haslum
Brevik
19.00 Sparta/Dr.-Solberg
>>
Haslum-Pors
» Skiold-Drammens BK
» Sagene-Brevik

Bragerøen
Haslum
Marienlyst
Voldsløkka

Søn. 28/1-1973 13.00 Drammens BK-Sagene
» Has!um-Skiold
>>
Solberg-Brevik
J>
Pors-Sparta/Dr.

Gulskogen
Haslum
Solberg
Pors

Fre. 2/2-73
Søn. 4/2-73

19.00 Sparta/Dr.-Skiold
13.00 Brevik-Pors
>>
Solberg-Drammens BK
>>
Sagene-Haslum

Bragerøen
Brevik
Solberc•
Voldsløkka

SØn. 11/2-73

13.00 Skiold-Sagene

Gulskogen

NORGES BANDYFORBUNDS KOMIT~ER
OG UTVALG:
LOV- OG APPELLKOMITE:
Gunnar Jørgensen, Tåsen, formann.
Tlf.: P. 22 12 80.
John Gram, Strømsgodset.
Tore Larsen, Skiold.
SERIEKOMITE:
Arvid Wam, Drafn, formann.
Borgar Nygård, Skiold.
Odd J. Marcussen, Skeid.
FINANSKOMITJ!l:
Borgar Nygård, Skiold,
Gunnar Jørgensen, Tå.sen.
Thor Knudsen, Drafn.
REDAKSJONSKOMITJ!l-MELDINGSBLAD:
Borgar Nygård, Skiold, redaktør.
Kjell Borgersen, Drafn.
Roar Norheim Larsen, Mjøndalen.

Fil'J S1 AHT FOR VÅRE GU]:T3TI
1

A 12.get kan stille med flere
fin.e re sul tater i tronj_ngsl=:2~t1pc1.1e. Vi håper formen

holder over r:iildvrnret
i desember •

31ciold
• I.F.

Drafn

2

;Jkiold 1

4
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S.I.F. 3
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,,en velvillig

gTftJA

-

Det er mange år siden Steggla kunne benyttes for treningskamper
- i bandy, dessverr, - det er en viss sjarm når klubbmedlemmer
kombinerer år,ts første bandyoppgjør med et besøk på hytta.
Heldigvis i år, skikket værguiene seg vel og sendte ikke snø før
isen lå trygg for årets bandypremiere. For Skiolds vedkommende
var Drafn motstander, og selv om det ble tap for de røde n:ed 4-2,
var det hele så lovende at det bør stilles visse forventninger
denne re aongen ,
Bilcet viser

En ny giv - hvor ungdorr,mer:, er de regjerende.

Skiold-guttene Øyvind Rosendal (i mål) Rolf Hæhre

og Helge Moen, fJran ham Drafns Per Knudsen i kjent stil -
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SPILLEPLAN

RESERVELAG

---

5/1
12/1
19/1
26/1
B/2
16/2

kl 19,oo
li
19,oo
li
18,oo
li
19,oo
li
19,oo
li
19,oo

Skiold - Sparta
S,I.F, - Skiold
Bragerøen - Skiold
Skiold - Mjøndalen
Solberg - Skiold
Skiold - Drafn

Brakerøya
Gulskogen
Brakerøya
Marienlyst
Gulskogen
Marienlyst

JUNIORLAG
18/12 kl 17,30
27/12 11 17,30
li
18,oo
9/1
li
16/1
18,oo
23/1 li 17.30
29/1 li 17,30
li
6/2
17.oo

Skiold - Strømsgodset Brakerøya
li
Skiold - Åssiden
Solberg - Skiold
Mjøndalen
li
Mjøndalen -Skiold
Bragerøen - Skiold
Brakerøya
li
Drammens B.K. - Skiold
Skiold - Drafn
lEarienlyst

-

GUT'J1ELAG
13/12 kl 17.oo
17/12 11 11.oo
20/12 11 19.oo
26/12 11 11.oo
li
7/1
11.oo
li
14/1
15.oo
21/1 li 15.oo
28/1 li 15.oo
li
4/2
15.oo

Skiold - Åssiden
Sparta - Skiold
Skiold - Solberg
Drammens B.K. -Skiold

Mjøndalen - Skiold
Skiold - Bragerøen
Skiold - Drafn
S.I.?. - Skiold
Skiold - Hønefoss

Brakerøya
li

Gulskogen
li

Lijøndalen

lfarienlyst
li

Gulskogen
llarienlyst

Sl'!IÅGUTTELAG
19/12 kl 16.30
27/12 11 17,oo
li
8/1
16.30
li
15/1
16.30
22/1 li 17,oo
29/1 li 16.30
li
6/2
16.oo

Sp&rta - Skiold
S,I.?. - Skiold
Skiold - D,B.K.
Skiold - Solberg
Bragerøen - Skiold

Brakerøya
Gulskogen
Earienlyst

S1-ciold - 1,l.I.F.

Larienlyst

Drafn - Skiolci

ti

I3ragerøen
li

-
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LEIF ERIKSEN
ny A- trener
Klubben har fått Leif .Eriksen, Vålerengens storspiller
som trener for vårt
lag neste sesong. Vi ønsker Leif
vc Llrornmen til Skiold og Drammen, og vi håper han vil få
en fin tid hos oss.
Da t a om Leif Bril:scn:
Yrke: 'fryh::J.ccr i Dot no r-s:co "Teri tas

lT:;:?P-trener Kurs III

Uder: 32 år
4 ;.\- Lar.d s kamp e r-

J)cltatt på trenrlrurs
i Danmark,uttatt av NFF

Soriemesto:c for 'Iålorong2n 1965

sammen med Arne Bakker.

.:;. i ishockE,y
Juniormester i Dandy

Har trenet :8idsvold Turn
i to sesonger og Vålerengen
i to sesonger~

lier jubler L3IJ? 3HIKS31T
etter å ha sikret seg

seriemesterskapet i 1965.
Vi håper at han også kan
få ting å juble for i Skiold.
Lykke til!

Are Antonsen ny
formann i Ungdommens ldr.krets
Are
Anstonsen,
Drainmeri
Trekkhundklubb1 ble valgt til
ny formarm i Ungdommens
idrettskrets
på årsmøtet i
idrettskrets på årsmøtet i Kongsberg i helgen. Oskar B. Johansen, Skiold, ble nestformann,
Marit . Leschly Hansen, KIF,
sekretær, Per A. Bjømes, Ski.old,
kasserer og Tone O Eriksen, Fossekallen, st:,reme•..Jem

De svever i skyene •• ,
men har likevel bena på
jorda - fordi de har

sparekonto i
LIER. SPAREBANK

10
Fotballgutta var samlet
til mote 29, nov, for
drofting av 1973 sesongen,
SOLID Leif
Eriksen redgjorde for
trenins- treningsopplegget og dette
meget solid.
opplegg virket
Leif Eriksen skal få hjelp
av Age Sorensen til gjennom----•foringen, Gutta er allerede
igang, men alvor blir det
fOrst fra 1. jctnuar.

Trenere i jr.avd.

-

Lagene i jur,ioravdelingen kunne vise til oeget sterke re sul tater
i f'o t ca.l Ls csongcn 72. Avdelingen sats.er ennå hardere for kommende
s o ao ng , idet alle lagene får trener.:::. Som hovedtrener for jurri o r-avd-e
elingen s ka.l Ulf f)vendsen virke. Han skal igjen stå i god kontakt

Sørensen, slik at han kan videreføre deres
med Leif ~riksen og
metodc;r ne d i jmi o r-avd e Li ng e n ,
Ulf Sv3ndsen h~T· forøvrig deltatt ved treningen til Chelsea i England

nylig og Slciold vil sikkert f8, overført nye ting etter dette besøket.
til de son er i21.t~ressert i treningsutdannelse kan vi meddele at et
A kurs settes igang på nyåret.
Slciold har i disse dager fått u t.d an-ie t en kretstrener, nemlig Erik
Johansen, e or: har fulført kurset v ad Lcr-e t t ahøy ako Lc.n ,

Leif
~riksen

Helg,,
Bjørn::o

Sørensen

-

tilbake
blikk
1972

Erik Johansen

Ny kontrakt i 3. divisjon er sikret, en spillemessig [;Od høstsesong, og en fin avsluttningstur til Spania var av possitive

ting iårets sesong. La meg starte fra bet:synnelsen og komme litt
mer detaljert på de enkelte ting. Forhå?1dstr2:c.j_n3e11 b lo d1"s·v2t
3 ganger i uken med godt frc3rrrmøte og gocts treaingsforholc1,
spesielt snøbanen på l.Iarienlyst var bra. All8rede i slutten av
mars spilte vi treningskamper på tørr bane. I en week-end på Jæren
møtte vi Bryne og Vigrestad. Kampen mot Bryne ga oppløftende spill
De påfølgende kamper var possitive med fint kombinasjonsspill, og
alt så lyst ut før seriestart, mot :Sidsvold. 'l1urn. J'. ,Ien ho r- lto rn vi
skjevt ut idet kampen ble avlyst, og v[,r seriestart bl:, utsatt
en uke. Vi skulle så møte Lillestrøm
og vi var spente p:l
denne kampen, for Lillestrøm var regnet som favoritt til pc1ljen.
Vi ble enige orn defensivt opplegg og satsinc på l po-_j:1c. Dett2
lyktes idet re sul tat et ble O - 0. Grunnet den utsatte }ca;1p mot
Eidsvold Turn fikk vi 3 kamper på bortebane på rad, og dette ga
liten utteling for oss. Det gode spillet i treningskamp2ne var
son lyste opp
borte og det var bare seieren over
i en heller dårl G vårsesong. Av possitive tin6 ellers må nevnes

-

at en av klubbens unge spillere hadde slått til for fult på Alaget, nemelig Harry Pettersen, ellers spilte Tore Adamsen
glimrende i vårsesongen. At sommerferien hadde gjort godt var
klart. Første kampen mot Gruw, den andre utsatte kamp fra vårsesongen for vårt vedkommende, var høstens første kamp. C-rtL:
bl.a. seier over

som hadde hat t on u022t ·:~od sosonz hi t-Cil,

Stabæk

oe

c:,noelig
Lyn i cupen, var s2lvi'ølgclir; fcvoritt.;:r.
og elet fine:: spillet fra treningskampene kom

sku.lle laget slå til,

tilbake. Svein Helge fikk bevist hv i Lken hodespiller han er, da
han scoret to mål. Denne kampen var oppløftende og særlig for
Åge som hadde trukket Sverre Erling tilbake som defensiv midtbarn:
spiller. Og i dette system fikk han vist hva han er god for og
hans form var stadig stigende. I kampene som fulgte var det mye

å glede seg over. Laget spilte sammen og alll8 gikk inn for å
hjelpe hverandre. Arve og Rolf spilte meget godt i forsvar og
fremover på banen spilte Sverre ~rling virkelig store kamper.

11

12

~llers må nevn s s Øyvi_;_1ds l:",a.::-ig2 fine
kamper, og Arne kom også rno t slutter
av sesongen. :Sn arn1211 u115 gutt s orn
slapp til på A lc:g2t, J2,n P2derson,
klarte seg mcgo t god. t i cl:1 kanp s r
han fikk slippe til. Sv::in :0elic,'.(3
fant iår den etterlengtede ~-:~f:.l 't c f t cn ,

-

Eøydepunkt0t for han og l2..g8t for S2ier 4-1 og 3
Seieren over ~::::-iafn og revansje fra
vårkampen tror j2g ogsl Skioldmedleri;-1211.2 satte stor pris på.

Tar vi sesonge~1 under et, :c1å vi være fo1·.nøyO~, og pe r ao n o Li.g racn2r jeg
at laget har hatt f,remgang fra ifjor, og sp2sielt hyggelig er det
å se at de unge gutten.e i klubben slår til.
Hvorfor sesongen ble så u~evn tror jeg de dårlige troningsforholdene
klEbben snarest
laget har på sorrmo r-t i.ri , S}::al vi nå noe v id e r-e
mulig gjøre noe med dette problem. I Ci.2:"J1e forbind2ls vil jeg på
sc2rskilt2 vax1sl-:2lige
for er; god jobb
vegne av gutta takke
forhold, men som den tålrod.ige og roli;·:; gut·C 1.-~an e r ,

}1a:c ::.- _'._an

tacklet

situasjonen på 2n frouragende niåte. I"oT jeg tror man,:32 av oss v.i Ll.ø
ha mistet tålmodighoten. hvis vi gan_g på gang hadde lagt opp et
treningsprogra:::1, so~.1 i~.:~cc l-:u.ni-ie fullføres c;Tu..:.:.:.'let at d o t j_}c}::c var
bane eller plass til trenin::;.
Jeg benytter også anledningen til å tak:{e hovedstyret for den velvillighet de viete i forbindelse ~:1ed Spa~1.iaturen. Jeg tror dette e~
en fin invistering fra klubbens side. ·'li bo r her s ammo n en hel uke
dette gjør at 7i blir onda bedre kjent ~-,:se;_ hverandre, sorn igjen gir
slike turer vLlre en inspirasjon for de
bedre Lagrio r-a l , sa:,,tidig
·co blir husket gjør at
unge spillere. 1.\. t oeså c:·c.rnene på d cnnc
fotballen komms r i et gunstigere lys O:?JJC, ~_-_os di a s o ••••
Tilslutt en t akl; til guttene for
håper alle går 100

e:::-1.

go'..1 o{: ~.-:-.;.'g,;::liG sesong, O/: jeg

inn for neste års sesong. Jeg vil også få

ønske vår nye trener Leif 3riksen v c Lkcmmcn , 1\.. t han får Åge Sørensen
som hjelpetrener gjør at alt skulle ligge til rette for 2n stor
sesong i 1973.
fra kapteinen (.erik

13
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Tekst: RAlTTBIG lGTUDSBli
Foto: 'I'ORE L.ARSElJ

A-laget med koner og forloveder har også i år avsluttet sesongen med en meget belivet tur til sydligere breddegrader. Nærmere
bestemt Benalmadene utenfor Torremolinos.
Avreisen fant sted en riktig sur og ufyselig lordagskveld, 21.
oktober, men det var tydelig at allerede var i sydlandsk stemning. Den holdt seg riktig godt under bussturen, men kjolnet
noe under ventetiden på Fornebu. Flyværet og - turen var bra,
og vi så de store metropolene som Drammen, Paris og Madrid i
fugleperspektiv.
Basen under oppholdet vårt eies av Saga Tours og het
APARTEMENTOS ELDORADO
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Vel fre=e ble vi onsket velkommen
av, ja gjett hvem! Jo,ingen ringere enn herr Tore Larsen,Skiold og
Drammen. Den samme "Toffa", som med
tårer i sine uskyldsblå oyne onsket gutta god tur et par dager tidligere, og som beklaget osv. osv.
Tenk hva Nationalteateret har gått
glipp av i ham da dere,
Folgende bemerkninger fra bussvinduet
var ve.L noksa. betegnencte:"Han som
står der ligner j •• lig på'n 11Toffa"!
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Efter å ha innstalert oss i våre hyggelige små leiligheter,
gikk vi en tur på byen for å handle. Tiltross for at klokken
var 3 natt til sondag, var det et helt shopping senter som
var oppe alle dognets 24 timer. Her fikk vi kjopt alt hjertet
maven og ikke minst strupen begjærte.
Vi sov de uskyldiges sovn i noen timer for vi inntok stranden
og Middelhavets delvis blå balger. Jeg tror jeg tor si uten
å være ubeskjeden at Skiold satte sitt preg på denne biten
av Costa del Sol i dagene som fulgte.

Adamsen imponerte verden og seg selv med en riktig e Legari t
vannskioppvisning, og dette var det Ståle gjo:::-de udi:idelig
med fi:ilgende utbrudd:"Gutter, så dere Adamsen ute på tjernet
her!" Ja "kroppen" var nok ved Middelhavet, men hjertet ved
Steglevannet ••••••
Om eftermiddagen trop:;;et vi så 01,p til Sagas velkomstparty,
og fikk stifte bex j en tskap med Spanias nasjonaldrikk nr s L
"sangria" og Saga Tours Vigdis Roysing. De to var faktisk
en fin blanding, og vi hadde noen hyggelige timer med orientering om programmet i uken.
Og så gikk vi ikke åla oss. De fleste tok turen til Torremolinos og nærmeste omegn. For de av dere s ora ha.r giddet å lese
så langt i denne "soga", og som kanak j e en gang kunne tenke seg
en tur til Torremolinos vil jeg med sti:itte av Skioldgjengen anbefale "Viking" , "LA Sirena" og "Ki:ibe;-1havn". Spisesteder hvor
man nok spiser spansk, .aen hvo r mat en er tilbredt på skandinaviske .. ganer og il,ke n Lns t raave r !
i:i~andag var begynnelseD til end on
på hele f e.r i.e-i :i:or Arve. Skiolcig-u.tter er fo-tballbu-tter en t en det

er i Spania eller Drammen, og i
en frisk liten kamp var uhellet
ute. Brukket tå og et stygt kutt
(sene), og Arve måtte til Ealaga
og på sykehus.
Tirsdag var de fleste med på
en "ferdigpakket" nattklubbru:ncie med Saga og Vigdis.
Det er fori:ivrig rykter i om-.
lop om at direkti:i:ren på
Cleopatra nattklub1J vil engasjere en av Skiolds eminente spillere s om :;::ori11Jtnert

flamenco og ;Ja·,edanser,:i.'or

neste sesong •...

15

•

PA KANTEN

-

Vidar Iversen, Yngvar Iiyhus,
Svein Helge hloen og Ståle E',mes.

•

•

DET GAR PA
ENGELSK OG
NORSK ...

Jan Pedersen, ·I'ore Adamsen
Thorshaug med

VIGDIS

-

med etternavn Rcysing, kjent fra
norsk film, gir oss et fint inntrykk av hva tyrefekting egentlig
er. iier på selve arenaen. Vi fikk
også se alt bak kulissene.

"SKJOLD RYPER"
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-

"B.aiseleder" Knudsen
med frue.

Sverre Erling Nilsen
ved "vårt" basseng.
Bak :

og Harry

li.\ . ',, ;,:,, - ,,. ;

Lillian og Erik Johansen
Ståle, Svein Helge og Yngvar.

17

-

-

Onsdag var det shopping tur og sightseeing til Malaga,
forov-r
- ig en gave fra Drammens Reisebyrå, en såkalt regneværs forsikring og jeg undrer meg faktisk fortsatt hvordan det samme reisebyrået kunne greie å få det til å regne
akkurat denne eftermiddagen på en hel uke ••••
Turen var velykket, og vi tråkket oss gjennom tyrefekterarenaen, en skinnfabrikk, og så smakte vi på forskjellige
vinsorter i en bodega. Og så begynte tråkket for alvor.
Skinngater, skogater, gullgater, gågater, blindgater og
ganske almindelige gater for så ående i et stormagasin.
Her felte vi oss på hje=ebane og pestasene fikk ben å gå
på. Det var et redusert A lag som gikk på bussen etter
den runden.
~orsdag var det nok en gang ferdigpakket med Saga. Denne
gang til "grisefest". Ja, fest ble det med 400-500 andre.
Her traff Skiold likesinnede fra Sto.cd, Egil Austbo & Co,
og falkoping frEJ, Sverige. Hvis noen mot formodning skulle
være interessert i hvordan sangriarodvinhvitvinchampagnerom lett blandet med kylling og helstekt smågris smaker
(og virker) står gjerne reiselederen til disposisjon for
råd og vink.
Fredag inviterte Nordal og frue til avskjedsparty i baren.
Lordagen tilbragte vi på stranden for å få mest mulig brunfarge med oss hjem.

Det ble en lang og slitsom kveld
og natt, for flyet gikk ikke fdr
kl.3 om natten. Vi kom fint gjennom
tollen, og så bar det i buss mot
Drammen og hjem til senga.,
Nå står det bare igjen å takke styret i Skiold for den
generose bevilgning som gjorde turen mulig, og Drammen
Reisebyrå for reiseforsikringen og opplegget forovrig.
En takk til Saga•s utmerkede reiseledere, tidligere
filmskuspillerinne Vigdis Roysing og Synnove Nordby.
TUSEN TAK:K FRA FORNOYDE DELTAGERE t t
'

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s
Adresse: Bragernes Torg 13, Telefoner 83 6886 · 83 68Pi7, Telegramadresse: TURIST
Bankforbindelse: Chr. Bank· 01 Kreditkasse, Drammen
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ikke bare
flaggstang

NY
FLAGGSTAlfG

PÅ
HYT~

- det er også utført et meget godt dusmad s ar-bc Lde på
Skiold-hytta i høstmånedene,
kvist som lå

Svill

Trær og

et eneste r~t er omskapt

til godt brensel, og et par av

-

mer fikk demonstrant hvordan en motorsag skal behandles. Tore·Småriset· og
Gunnar Moen var såvisst ikke tapt
bak en motorsag. Tre søndager, veden
var i hus, eller retere sagt under
verandaen - det var ryddet opp - og
våre eldre medlemmer niKket stort
sett fornøyde,

Nok en gang har det vist seg å
v~re lønnsomt å kalle på våre
medlemmer når , , nøden" banker
på.

Vi får

fortsatt mye skryt av

første g~ngs besøkende på Skioldhytta.

Vi har fått ny flaggstang
på hytta. Cfodvirkende for
oppsettingen er: Dagfinn •
Hansen, Tor Odd Hansen,
Eattis Kinnerud, Alf og
Ruth Jansen og Bjarne
Borgersen.

-
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Treningsslm1te ved
"r·1 . ta
Tanken er ikke på noen måte A;Y- men fortsatt aktuell!
Vi 'let ikke hvor mange år det er siden det ble snakket om
å bygge ut sletta under skibakken til en treningsbane, men sletta
ligger der fortsatt som den har gjort i alle år. At.det er behov
for en treningsbane er det ingen tvil om - og hvis man ikke
er overbevist kan en jo bare ta en tur

bort på Marienlyst

en av treningskveldene. Hele sommeren er Dralllmens

,,store"

treningsfelt overfyllt - den aktive idretten viker stadig plass
for bedriftsidretten og mosjonister. Nå mener ikke vi at også
denne kategori skal være på ,,flukt" etter et sted å være til
Iordel for andre - men treningsfelt er altfor lite til å romme
så mange.
Vi har et sted - Skiold-hytta, men de treningsmulighetene når
det angår bane, som vi kan tilby våre trenende medlemmer, er
hellertynne greier. En annen ting - vi har også stadig trenings-

-

leire, utenlandske klubber og klubber fra andre deler av vårt
land - forlagt på Skiold-hytta. Og av den grunn blant annet,
]"unne det vært hyggelig å

't i l.bud t

noe bedre tr,rningsforhJld

enn slik det er i dag.
I høst ble det foretatt en del oppmålinger av det felt vi har tenkt
å legge ut til treningsbane. Det var 'I'hor-a t e Ln Roaas som tok
disse målinger for oss - vårt håp er nå å få realisert planene.
Men også det er et økonomisk spørsmål.
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Ungdomsidrett er en
familiesak mot en
felles trygghetsfølelse og

et

TRij""tiv

harmoni

i hjemmet.
Dere, kjære foreldre
er trygge når dere

-

sender deres sønn
eller datter til våre
trenin6skvelder. Den
unge er trygg fordi
han eller hun har

- også denne karen

har

rett til å vokse opp i en trygg verden

deres tillit med seg
på veien. Denne trygghetsfølelse vil vår klubb gjerne være
med å bygge opp under. Klarer vi det har vi fått den tillit
vi trenger for å arbeide videre med vårt ungdomsarbeide. Vi

er den tredje part i samme sak - en samfunnssak.
Vi skal unnlate å komme inn på ungdomskriminalitet

- et ord

som burde være ukjent innen idrettslivet, og som heldigvis
også

delvis er det. Men vi kan ikKe

ved denne anledning

unngå å komme inn på det for mange idrettsforeninger fortvilede
ord - økonomi.
De som fri villig har påtatt seg

tillitsverv

i de mange forskjel-

lige idrettsorganisasjoner snakker ikke om penger fordi det
er et så interessant tema for dem - de snakker om økonomi
for videre drift av idrettsarbeidet. De vil bygge en bro over
ungdomskriminalitet inn i et sunt samfunn - og det er der vi
må plassere oss - foreldre, de unge og ungdomsidretten.
Vi har nevnt økonomi, vi kunne i samme slengen nevne Bingo
de ti siste års levebrød for idretten. Dessverre tror vi at
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denne inntektskilden snart er tømt, Vi gruer oss til den dagen
kommer. En junioravdeling koster i dag rundt 5o ooo kroner
pr, år. Tall som taler for seg selv Når vi i 19'73 har sect oss nødt til å forhøye kontingenten
i vår klubb, er det ikke for å tiii: igjen tapte Bl.ngo=peng e.r men penger 9om vi rettmessig synes vi har krav på for å bringe
en viss balanse for de ytelser vi gir.

-

Og når vi sier en viss

balanse så er ikke en kontingentforhøyelse kompensasjon for
de utgifter en idrettsforening har i sitt ungdomsarbeide. Tro
kontingenten er bare en brøkdel av midlene.
Stat og k@mmune rister bare ut av sparegrisen
når det gjelder midler til

idrettsarbeidet

Også i denne saxen ligger
våre naboland,

TIL
IDRETTS-

Kanskje, man har i en lang rekke år sett at idrettsledere
rundt omkring har fått endene ti 1 å møtes - de har dre-vet et
økonomisk arbeide på bekostning av idrettsarbeidet. Har man
spurt om midler, kommunale eller statlige - er det som å gå
på tiggerens stier. Da føler en seg lite~ i velferdssamfunnet~
Men vi vil fortsatt drive ungdomsarbeide - og vi er beredt til
en ny økonomisk kamp - vi ser idrettsarbeidet som en samfunnssak.
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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.

TORVHALLEN
STØRST I SKO
Telefon 83 19 56

FAVORIT-FILLIALEN
Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning.

SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34

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

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

OLAF M. STRØM
Dame- og herrefrisør
Tollbugt. 2

Tlf. 831930

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 på Konnerud.
Det ideelle stedet for turgåere sommer som
vinter. Hytta er åpen for servering alle søndager hele året.

Central Servlcenter
Bangsu:n.d & Berglie
Bilgummi. - Rekvisita.

G

Servicestasjon.

~

83 15 64

Telefon 83 80 80.

~&IZZZZSHZU

I

La det gå sport i det
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER

F/fcuuen~ J's
På torget i Drammen.

~zz:z:zzzzazzz:z

Drammen - Telefon 83 31 80.

-
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fra

~lbres aun.

-

-

Eldres Avdeling holdt sitt årsmøte i StasjonskamGratenes hus
26. okt. Etter at avdelingen
har ligget i døvannet lenge
skulle vi igjen forsøke å få
liv i den. Det møtte 23 medlemer og møtet ble ledet av Tore
Ruud. Valgene bød ikke på noen
problemer og fikk følgende utfall:
Formann: Tore Ruud
Vise form: Kåre Bjørndalen
Sekr/kass.: Egil Ulsbøl
2 styremedl.: Arvid. Syvertsen
Tor Jagland
Revisorer: Sverre Lind Christoffer•
sen og
Jonny Ulleberg.
KontingGnten blG fastsatt til
kr. 10.- pr halvår, og det ble
betalt kr.5.- for høstens møter.
Ivar Rosendal fortalte om Skiold
idag og imorgen, og det var anledning til å stille spørsmål.
E.U.

JULEMØTE

Julemøte i Eldres Avd. hadde
samlet 35 personer og dette
ble meget vellykket. Det ble
servert julemat og vi fikk
taler av Johs. Christensen,
Bjarne Halvorsen, Finn Hansen og Alf Jansen.
Per L.Andersen holdt et
meget interesant kåao r-L

om l:IU.nehen
OL og viste
en rekke gode

bilder fra forholdene rundt
OL. Her fikk vi se tine; ikke
skjermen eller aviser hadde
vist oss. Det var klasse over
disse bildene. Takk til PerL.

Tuna Tekstil
'TRIKOTASJEFABRIKK

Farmen 27
Telefon 82 13 80

nptt m titt I JAN'VAR

zs

i

Stasjonskamerat_.,.TaRslJAti_,
enes hus,
Austadveien 25/1 kl. 19.00
FOTBALLEN
I

SKIOLD

Alt

i

sportstrikotasje, fotba1hr•y•r, turn-

drakter, bryteclrakter, langrennsdresser og

treningsdresser i crepe og bomull.
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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

det

-

skulle vel være en kjent sak at det skjuler seg tre

Skiold-navn bak firmaet Messeconsult a/s - Olaf Nordahl, Ulf
Tov Støa og Harald Ingebrigtsen. La oss legge til at det er
Messeconsult som også skal ta seg av ,,Vårmessen 73" som vi
i år skal arrangere på

Dr-an.men

Travbane - i likhet med ifjor.

Messeconsult fikk en meget god presse i M8ss i forbindelse
med arrangementet av kjempemessen i Messehallen. Tenk om vi
hadde hatt en hall å arrangere vår messe i?
Allikevel - vi skal gjøre det beste ut av det på Drammen Travbane
og hvis klubben skulle trenge din assistanse - håper vi at vi
blir hørt når den dagen kommer.
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Skiold &
~ski

~&J(J
VI
~
ønsker
vell kommen

til·

En av våre turløpere rorc Gjøslicn
sammen med sin far den kjente storløperen Oscar Gjøslien etter 9 mil
i Grenaderløpet.
Vi må innrømmme at noen stor
aktivi tet har det ikke rært
i vår skigruppe de siste år\.Jj_J._J.

Llen noen turløpere er i svinG
og for de som vil starte for
vår klubb kan henvende seg til
Per Srnerkerud , tlf 83 75 83.

ASSIDE~~
MENIGHETSBLAD FOR ÅSSIDEN;

Leif Skarpnes
Trond Hansen
Ulf Hagen
Geir Hansen
Tor Jagland
Andreas Enger
Pål Lauritzen
Roger Olander Nielsen
Nils Edvard Kammersteen
Svein Helge Hansen
Tom Børnik
Erik Hv;lgesen
Rune Moe
Per Rudi Kjeldsberg
Bjørn Vold
Helge Nusser
Morten Forsted Winnes
Torn Erik Fodstadhagen
Tom Oddvar Christensen
Rolf Olav Larsen
Arild Larsen
Rolf Iversen

-

-
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HARRY W. KARLSEN
(med planer og godt mot
men uten 14.000 0001-)
BØRRE IVAR LIE
(nå også med tran i begeret:
ÅGE SØRENSEN (DT

-

Hvem er PR-kåtest ...

&

BB)

(ifjor NEI, iår JA ihvertfall til fisking av nye "
spillere til M.I.F.)

ARNT RUUD (Bajazzo i DT & BB)
Det har vært flere kandidater til
(megetskuffet over at nye
vår kjendis-topp denne gang. Men
"idrettsvalgte" i bystyret
etter nøye vurdering ble vår gode
ligger på et meget høyt
venn Harry w. Karlsen valgt. Han
inteligents
nivå,
sitter nå med tegninger og kalU"Ll!'
SVBHDS:SN
kyler over idrettshallen, men
( nå i CEELSEA)
dessverre mangler 14 millioner
HAJJ\.LD KETILS80Yl"
kroner og kommunen har meddelt at
(nå også som filmkritiker)
der er ingen ting å hente. Så i
hall-komiteen er det gutter som
Tirsdag 14. nowember 1972
satser ••• , derfor vår jule-kjendis
Tar du vitcminer?
nr. 1: HARRY W.
Toer på vår liste blir denne gang
Børre Ivar Lie, som har latt seg
intervjue av en middagsavis i hovedstaden. Børre har satt seg som mål
å bli kjendis, og Skiold-Avisa har
ingen ting imot å hjelpe Børre frem
BØRRE IV AR LIE,
student, Oslo:
mot målet.
- Føler meg så sunn og frisk
at jeg ser ingen grunn til å
Nok en pressemann har fått plass på
proppe meg med vitaminer av
alle slag. En annen ting er jo at
vår liste. En mann som skrev side
jeg tar tran og· Øl
~n gang
imellom."
opp og ned om overgang av spillere.
Den samme mann har aktivisert seg på1'-------~-------En av de tre kultur den gale siden av stangen iår, altså
snobber i en herværende
Åge Sørensen, Wildenvey fans nr 1,
avis
har igjen forsøkt
og han kjenner sikkert linjene ••
seg
med
angrep på "'roffa".
men efter den søte kløen. vær sikker.

i.. •: . . · C'j

I

I

-

I
I

I

I
I
I
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~PAREKNIVEN

HAR DU EN
INNTEKTSBRINGENDE

Det er et faktum at man i fremtiden

IDE?
må tenke mer økonomisk i Ski- og
Styret tar ~eQ takk
Ballklubben Skiold. Bingo-virksomheten
i mot alle tips
her ikke innfridd slik man håpet, det
som kan gi penger
skyldes ikke de menneskene soCT trofast
i kassa.
hver bingokveld møter fram for å
gjøre en jobb for klubben. Konkurran-

Den tiden er kemme t ,tilbake da man må

sen er meget hard på bingofronten - det
se seg om etter
blir fler og fler som gjerne vil dele
inntektene.
kaken med oss.
Fra styret i klubben vil det komme

EN GOD IDE ER

et rundskriv til alle tillitsmenn

PENGER VERD FOR

om å tenke økonomi når de gjør sine

SKIOLD - i dag

forberedelser - sommer som vinter.

og i morge.11..

Ta krone:r:.e med i tankene!
""" .,, •••

C

J «t

11

'1

li 61 cef1:t

-

•. ,

•• 1

•.•

-

Og det var selvfølgelig
til Skiolds Desemberlotteri - Adventskalenderen ?3. Gratulerer.
Ideen har ikke bare vakt oppsikt i våre egne kretser, og som en
tekknemlig forandring til det årlige griselotteriet - men vår
adventskalender har blitt meget godt mottatt også utenfor våre
egne kretser. Fine å selge - og en god slump kan det bli i en
nå trengende klubbkasse.

Vår nye slager - adventskalenderen

0

en
m
m

en
OJ

<

ro
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Vi

BUSKERUD FOTBALLKRETS

gratulerer

1922 - 19. NOVEMBER - 1972

Vi gratulerer Buake.rud Fotballkrets med 50 års jubileet.
Dagen ble markert med en vellykket middag efter årets
kretsting. ·
Av beretningen fremgår det at vår klubb har vært svært
godt represenSert i disse årene. Kretsens forste formann var Olaf Si,11ensen fra vår klubb. Også i komiteer
orr, utyalg har Skiold- gutter vært representert.Kretsen
~car JO meget sterkt sportslig på topp plan, men også
J.. bredden virxer det solid.
0

1922-23
1923-25
1925-30
1930-37
1937-38
1938--46
1946-58

Olaf Simensen, Skiold
Kristian Olsen, MIF
Olaf Simensen, Skiold
Arthur Mosness, Drafn
Amund Olaussen, SIF
Charles Stahl, Ski old
Sam A. Nøstdahl, DBK

1958-59
1959-60
1960-65
1965-67
1967-70
J 970-72

Amund Svendsrud, Skiold
Arne Røgeberg, Solberg
Sigm. Guttormsen, KIF
Knut Berg Nilsen, Skiold
Kåre A. Andersen, BBK
Sigm. Kristiansen, Steinb.

ALF PAULSEN HADDE GJORT EN MEGET GOD JOBB
MED YcRETSEl'JS JUBILEUMSBOK. VI GJENGIR
HER REDAKTORENS DIKT OM PIPEBLÅSEREN:

Sigmund Kristiansen
Steinberg I.F.
formann fra l970

Øft[)!J SORTEc:Jljj/]]CJ

gjenvalgt 1J8. tinget.

GJESTEBORDET
ved jubileet var sterkt
Skioldpreget. Av l2 var
5 "rode". Tidligere
kretsformann Knut Berg
Nilsen, redaktoren av
~u?ileumBboken o? mange
arig Jr.formann i kretsen Alf Paulsen,Sverre
Jansen,mangeårig opp mann og i de siste år
forretningsforer i
Buskerud Fotballkrets,
Jonny Ulleberg, revisor
i Buskerud Idrettskrets
og Ulf Svendsen medlem
av juniorkomiteen.
Det var plassert noen
andre her også:
President Jorum, Sam
Alsaker Nostdahl,Thorleif Sagen rm fl.

Hvem kjenner ikke den sorte mann
som leder fotballspille'?
Ingen er så utskjelt som han for ofte er det rent ille/

Mangen dommer er blitt trua
og fått ti/slengt disse ord:
Ut med dommer'n - inn med kua
fra et ildsint blanda kor!

Taper et lag, hvis skyld er det ?
Ja, vi hører det hele sommer'n.
Spillerne - neida, akk o ve selvfølgelig er det dommer'n!

Blir det vinst for hjemme/age',
holder patriotene tett.
Ingen tegn på sut og klage heste dommer de har setts'!
APS

-

31

GULLSMED
HARRY ULSTEEN
Nedre Storgt. - Drammen

Tlf. 8314 03

A. HUSUM &. CO.

-

Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.
Marienlystgt. 24.

Tlf. 83 22 43.

- den selvfølgelige
dessert.
Telefon 83 25 56.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

o~//J;;.;
Autorisert forhandler.

Amtma.nnsving"n Tlf.8384901.
Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

,.
~\L

DRAMMEMS

is

Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
"ned klcer - -for enhve

LTZ. NIELSEN &. SØNN
Malermestere.
Alt i malerarbeider.
Tlf. kontoret 83 14 47.

-

Central Hotell, Drammen
Sentralbord 83 15 90.

Bygningsartikler, jernvarer,
kortevarer, kjøkkenutstyr,
sportsartikler .

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

NOBLØFF

Spisesalen anbefales.

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

. J.RNVAfl•FOIIRl!TNINO A•S

«Bo sentralt i centrum».

I INGENIØR GR•N
Drammen.
Drammen

32

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

-

LIER SPAREBANK
Drammen.
Filialer:
Lierbyen, Lierskogen og Sylling.

Drammens Glasmagasin

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

Filial
Vårveien 25, Assiden
Telefon 82 13 50

RONSON

~ ØJegaarå &
Hauges gate 4.

eo.

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. 1°1l51.
Alt på ett sted.
HARALD LYCH E & CD. A.S

Sentralbord 83 79 70.

STÆ.RKEBYE-TIYU,

-

