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BOKS 78, DRAMMEN

- n.e n I k k e i antall t r e n i ng s c tu.e r - og dager, m e I "om en f'ø rs t.e
divis ~nsklubb - og oss.
0

~.',redene,

Beinhard trening som tar til i h;-1,t-

fortsetter g j e nrioru v i n t e r e n til gjenn0mbløte

v/\rb:,ner.
Man e1

med fordi en jar det moro! Selvfølgel g - nen det kos-

ter den cnKe'te,
sin fritid.

ikKe direkte av p1ngen men han betaler med

Det er kansKje der vi e1dre

vi husker all moroa vi r:aade,

iKke helt er ffied -

det er oare det at det var

andre tider den gangen - og et annet ,,Klima" i norsk
fu~ball.
Klubbledere vil na noe igjen - topp-plassering og opprykk,
et hvert tap er et personlig tap

for kluoomedlen.met og sam-

tidig vet ledere,fotspillere at de må
spenne livremmen inn - leken

med

lærkula er en kostbar lek.
Nå står vi foran en ny sesung vi ønsker våre fotballgutter eL god
sesong - og håper at våre medlemmer
gir gutta en moralsk styrke - den
kan de ikke trene seg til!
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Med tanker på
VÅRGENERALFORSAMLINGEN
fredag 27. april

. jobber for to ...
Vi har hørt det så mange ganger - han jobber for
to-. Hvorfor han må gjøre det har vi kanskje
ikke reflektert over - han må gjøre det fordi
andre ikke ville ta valg. Heldigvis - vi har
hatt mange som har tatt jobben for to gjennom
årene.
Men slikt er bare ikke holdbart, ikke i det lange
løp, man tretter ut det enkelte medlem og
det er ikke klubben tjent med.
Vi vet det er vanskelig åta et tillitsverv
for mange mennesker, de har nok av gjøremål
ellers i hverdagen.
Alikevel - tenk over det, om det ikke skulle
være en fristund ledig - du vil ikke bare
glede deg selv, men også andre.
Har du vært lenge borte fra klubbarbeidet?
I så fall får du all den hjelp du trenger - vi
har dyktige, erfarne tillitsmenn som vil gi
deg støtte i ditt arbeide som tillitsmann
for Ski- og Ballklubben Skiold.

-
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De to ordene vi har

SKAL

valgt som tittel kan

IDRETTSKLUBBER

kansKje virke noe

BÆRE

søkt ved første øye-

ANSVARET -

kast - rren er ikke

eg hvor

lenge?

s an.I'u.me t .i nn= i en

"""'

periode av teKnisk

~I

'rndenød?

Teknisk ;1-1-i~,
åndenød? _11\"~

Hva vi i
første reKke
tenker

re

~'

er

oevilgninger

til ungdor;.saroe_1_de -

'

1

.

o

kroner og ører s cn. n a

••••

I

~

l""::

,

1

k omn er- til k Lubb e nø

ved intens arDP,ide
og bingovirksoILnet.

~

._,\I~

Idr·ettsled~r·P er e~gstelige
aagen da idrettsklubber
igjen kan tPnke idretts-.'trbeide - og ikke oare
økonor::i?

for dP,n aagen aa de selv
ikke orker mer.
Vi ns;;er

lr:..:e stat e,; er

z onn.i.r.e er·

t'o r sent ute

den aagen ae me overta.
Det vil bli et enormt aroeide

s

byGge opp igjen - oare

fordi de iKke nadde noe 8
gi -

;;,e"l

foretrakk 8 være

en passiv tilsKuer.

Man er såvisst irine i P-n
tid med teknisk endenød -
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Det stille hav
At.' Her inon Wildencey,

Jeg søkte sindets stille hav,
en strand, en kyst, et fredens sted,
Jeg lot min farkcst drive av
mot drømte selskabsøersfred,

Paa dette hav er intet spor
av ham som selv paa vandet gaar
og stiller stormen med et ord
paa ropet, frels os vi forgaar,

Men mere uro, mere vind
og storm og sjø end der,
og mindre ro i sjæl og sind
og mere vankelmodig vær

Et ensomt sind har ingen strand
og ingen frelser, -- ingenting,
foruten dodens himmelrand
og evighetens hav ornk rtng.

end just i dette stille hav
var aldrig på mit livs atlant,
hvor før forlis og bundløs grav
saa mange unge drømme fandL

En sol blir kastet som en sten
i havet her, hver dag, hvert aar.
Og rnorke nætter, en og en,
som ring om ring mot landet ga.ar.

0, store stille ocean,
jeg priser dog din bølges salt,
din hav- og himmellyst til ran
fra en som skal forlise alt.

Jeg kjender snart det stille hav,
og harn sorn stiller stcrrnen der.
For det er mig som stilner av
og ikke storm og hav og vær.

Se mitt
store utvalg

sportsartikler
-:
rTØAY'POAT
Konnerudgt. ~. Drammen

-
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En svale

gjør ingen sommer •••
så er sagt - men to kan

-

kanskje

Når vi antyder at en

gjøre det, og da tenker vi på at

svale iKke gjør noe~

det er det andre året vi

soc~er, så er det

a rr ang e re r- n:esse på Dramrr,en

fordi at vi vencet

Travbane - ,,Vårmessen -13".

ons ier av fjorÅrets

Vi trodde vi skulle slippe

messearran~en:ent -

å ma s e p!'i ·:åre n.e d Lemmar- rr.e d dugnads-

men vi satset pÅ

arbeide i ~r - aessverre

'cv a l i t e t

vi mA komn:e isJen.

og ærlig spill over-

Ifjor ble det gjort et kjerr,pe-

for våre forbindelser.

aroeide fra våre n:edlen:n:ers

Dm vi ikke h0stet i

side, bi'ide under forberedelsen

kro~er og ører med

og under selve messen.

et slikt syn - så

Det har vi å skryte av!

vet at vi kan kornrun

Vi har en medl0rr;sst0Kk som

igjen r.:ed en n::; me s s e -

n,ange misunner oss - folk

og andre vet at vi

som er v'llige til å gjøre

mener alvor når vi

en innsats for sin Klubb.

antyder at vårt arran-

Jet skal man være gla for -

gement også betyr

det gjør det bare så

vanskelig

, punKtlighet

noe for Dramrr;en h).

å be gang på gang om hjelp -

Medlemmer vi k or.me r

vi får aldri nei!

igjen for å få hjelp-.

8

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 - gd til

Konnerudgaten 3

- Drammen - Telefon 83 54 95

-
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Stort behov for
nye idrettsanlegg
Det er registrert behov for nye
anlegg til en verdi av ca. 3 milliarder
kroner.
Nedenstående overslag viser behovet
fordelt på de enkelte typer anlegg:

-.

Svømmehaller
Idretts- og ishaller
Kunstisflater
Skianlegg
Lysløyper
Alpint terrengopparb.
Lysanlegg; hopp, alpint
Skitrekk
Vanlige idrettsbaner

175
1.450
100
61
140
114
129
119
712

mill.
mill.
mill.
mill.
mill.
mill.
mill.
mill.
mill.

3.000 mill.

- Det ser ut til at du er kommet inn
i en stim, Amanda

300 mill. pr. år i en 10-års periode.
Ser vi litt på de tilskudd som ydes
fra tippemidler og over de kommunale
budsjetter - selv om disse har økt
betraktelig i de senere år finner vi at det er langt igjen før behovet
er dekket.
Til anlegg
1965/66
Tippemidler
9 mill.
Komm. midler 37 mlll.
46 mlll.

1972/73
17 mill.
83 mill.

Behov

100 mill.

300 mill.
- Beklager så meget, men det er ikke
mitt bord!

-

Tuna Tekstil
TRIKOTASJEFABRIKK

Farmen 27
Telefon 82 13 80
Alt i sportstrikotHje, fotballtr•.,.r, turndrakter, bryndrakter, langrannsdrnNr og
traninpdrnur I crepe og bomull.
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Hvor mye penger
trenger det enkelte
ledd til sin
virksomhet?
Idrettslag
Bedriftsidrettslag
Kontaktutvalg
Særkretser
Idrettskretser
Særforbund
N.1.F.

Samarb. ledd

54.000.000
1.500.000
200.000
6.700.000
6.000.000
20.000.000
5.000.000
3.000.000
96.400.000

1972/73
TILSKUDD

1972 /73
BEHOV

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

sparekonto i
LIER SPAREBANK
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Norges Idrettsforbund er landets
største organisasjon, med 791.000
medlemmer fordelt på 6.147 idretts-og
bedriftsidrettslag.
Med en slik tilslutning er det ikke nok
at idretten aksepteres som en vesentlig
kulturfaktor og vurderes på linje
med andre samfunnsaktiviteter. Det må
arbeides aktivt for bedre å sette
idretten i stand til å løse sin oppgave.
Økning i medlemstallet i perioden
1960-1972:

Oppsummering:
Norsk idretts behov for tilskudd
til driften er ca. 97 mil1. kroner.
I tillegg kommer vel 36 mill. kroner til
bygging, drift og vedlikehold av
lagseide anlegg. Samlet behov for
offentlig støtte utgjør m.a.o. i alt
ca. 133 mill. kroner pr. år (disse tall er
basert på virksomheten og prisnivået
i 1970).
Etter prinsippet om de horisontale
tilskuddsveier (med visse modifikasjoner)
tilsier behovet et årlig tilskudd:
Fra kommunene med
Fra fylkene med
Fra staten med

kr. 92.245.000
kr. 5.422.000
kr. 35.186.000

Alt regulert etter virksomhet og
prisnivå i 1970.

1960 61 62 63 64

55 66

67 68 69

70

71

Organisasjons- og tillitsmannsapparatet er basert på frlvlllig,
ubetalt Innsats fra medlemmenes side.
Dette er en ordning vi ser positivt på
også for fremtiden, men I dag går for
meget av de enkelte tillitsmenns tid
med til å skaffe nødvendige midler til
virksomheten.

-

De 54.000.000 som skal gå til
idrettslagene vil kunne dekke følgende
aktiviteter hvis vi som eksempel tar
et lag med 100 medlemmer:
Til administrasjon m.v.
kr. 1.160,Tlf Instruksjon, trening,
utdanning
kr. 2.850,Til idrettsmaterfell
kr. 1.900,Til deltakelse i og arrangement
av stevner
kr. 550,Til møter og miljøarbeid
kr. 620,Til trim, skoleidrett o.l.
kr. 220,kr. 7.300,-

Samlet økonomisk
omsetning i
norsk idrett pr. år:
Idrettslag
Bedriftsidretts lag
Særkretser
Særforbund
Idrettskretser
N.I.F.

530,5
35,5
28,0
37,5
6,0
15,5

Brutto omsetning

653,0 mill.

mlll.
mill.
mlll.
mill.
mill.
mill.

Av disse 653 mill. kroner
utgjør mindre enn 40 mill. tilskudd
fra offentlige budsjetter.
Hele 94°/o dekkes av egen virksomhet.
Vel 81'/, av totalomsetningen faller
på idrettslagene. Inntektsoppgavene
viser at lagene bare får 50/o som tilskudd
fra det offentlige. Egeninnsats inkludert tilskudd fra næringslivet utgjør 95°/,.

Slike tilskudd - på det lokale.
regionale og sentrale plan - til den
organiserte idrett vil være en rimelig
og særdeles rentabel investering
for samfunnet.
Vi må selvsagt bevare idrettsorganisasjonenes selvstendighet og bygge pa
fortsatt frivillighet og ulønnet innsats.
Organisasjonen må gis albuerom
til å virke aktivt etter sin ide og målsetning, til beste for det enkelte
menneske og fellesskapet.
Men, vi må forhindre at den frivillige
innsats blir bundet til arbeidet med å
skaffe midler til den egentlige drift som da ingen har tid til åta seg av.

( H \_

~-

NORGES IDRETTSFORBUND 1972
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En av våre-

utlandet
PÅ BESØK HOS TOTTENH.\M OG CHELSEA

..................................................................

London, medio desember - rett fra norsk vintertrening for å

-..

dumpe rett opp i beinhard engelsk cup- og seriefotball, Et kjempesprang for en stpkkars juniortrener fra Skiold,

Bare det å komme innenfor portene i de engelske klubbene
syntes vi var storartet, Hos Tottenham opplevde vi førstelaget under
sine forberedelser til Europacu-kampen mot Dynamo i Beograd,
Etter å ha sikret oss autografer og sett gutta vel avgÅrde, var
det Tottenhams junior, r som skul le besøkes,

Ile frnrlrle for

anledningen trening i gymnastikksalen p8 stadion. Juniorene i
klubben var selvfølgelig proflfl-engasjert, lletalinr;en var
riktignok ikke på topp, men klubben holdt kost og losji - og det
samme blir praktisert i Chelsea,
Chelsea skaffer seg r e k r-u t t e r- til

fø

r s t e La ø e t ved at de hver

sommer arrangerer en kjempestor fotball-leir for alle interesserte
skolegutter, Her plukker de ut de virkelige talentene for så å
tegne kontrakt med disse og innlemme dem i proffenes rekker,
Treningen til disse ti juniorlagene la naturligvis pl et høyt
plan, men allikevel ikke slik jeg f·adde tenkt mel',' det, Ile trenet
to timer pr, dag og treningsformene som ble benyttet satte
styrke, kondisjon og forst~else virkelig på prøve,
Kamper ble det også anlrdning til ~ se under oppholdet, Vi så
Queens Park Ranger mot Manchester City i en testimonial kamp
for Ranger-spilleren Frank Sibley, London-ukens høydepunkt
var allikevel semifinalen i ligacupen mellom Chelsea og Norwich på Stamford Bridge - en kamp jeg skjelden vil glemme,
Førti tusen på tribunene med allsang og en stemning jeg aldri
tidligere har opplevd,
Jeg vil anbefale alle fotballinteresserte en tur til fotballens
hjemland - det spilles fotball i friminuttene på skolene,
alle parker - det ~rates fotball over alt, kort sagt en
enerm interesse.
Ulf Svendsen

i

-
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Med

Tore Madsen

hos

SPURS
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Ut vil jeg, ut ...
Det gjelder vel de fleste av oss nordmenn, or, Skioldgutten Tcire ;>ladsen r-e s t e like føl' jul til ei ukes o p pr.o Ld
å

i Eriz Land , Hva var iae r naturlig e nr; å oppleve en skikkelig
engelsk f c t ba L'Lkara p , '.iammen mc d ."'.~:iclds

juniortrPr.er,

,af

s~endsen, så han semifinalen i F~-cuoen mellom Chelsea o~
;'lcndch, Turen gikk Of;S/\. til Totten.h:1.m ''.otsnu::-s' a urrpc r t e r>
klubb hvor '.le ble ouptutt som medlemmer,
Klubben har for øvrig S-6 heltidAan:,atte - !1Cf· il t cnke
nå Tov!
Gutta fitk også oupleve ~)ete1· 30ne':ti unl e r' tre!1i:1r,,

og

Litt om "~uurs"
Klub~en ble stiftet i 1GG2 og ble nrofesjane:l i
Fram til 188S var navnet iiotspur Foctball Club,

~195,

Det har hlitt

mange triumfer opp gje!1nom Arene, Den første kom allereae i

1901, da laget vant FA-cuoe!1 for f~rste gang, Senere har det
blitt seirer i denne cupen i 19211
Seier i liga-cupen ble det i 1971

1961, 19~2 og 1967,
og i år, Dessuten har

klubben vunnet engelsk 1, divisjon i 1951

or 1961. Det

første ligamesterskanat kom for øvrig Hret etter at laget
spilte

seg o~p fra 2,

divisjon,

Totte~ham kan også viAe til en annen triurtf, Som fflrote
britiske lag va!1t iet i 1g63 Europa-cu~cn for cun-vinnere,
I fjor tle det sei~r i UEFA-cupen,

15

Litt statistikk:
Flest liga-poeng: 70 poeng i?. divisjon i 1919-20.
Flest liga-m!l:

115 i 1, divisjon i 1gGo-61,

Flest liga-kamper: Ted Ditchbnrn
Tilskuerrekord:

75,038

(fra

418 (+34

FA-kamper)

1938)

Største mottatte transfersum:

70.000

pun~ for Terry Venables,

solgt til Queens Park Rangerrr,
Høyest betalte sum ; 200,000 Pund "o~~ :fartin :?eters, VeAt lial'l,
Største seier:

13-2 over Crewe Alexandra (FA-cunen i 1960).

Største tan: Pl.a.

2-7 for ~ivernool i 1914,
White Eart Lane

skulle v~re velkjent "or dem som :ølger med i engels~
fotball,

Denne banen fikk laget i

1898

etter tidligered ha

spilt på The Marsh og Northu1'lbe:rlanc1 :"ark, V'hi te Fart :::,~me
er regnet for et av de beste i :C ngland, og i dag r-omne r
ban s n om lag 56.000 tilskuere, '.1aMtlige tilskuerplasser er

-

under tak,
Mange forbinder Totten~am med JimI!'ly Greaves - og ikke
uten grunn. I sesongen 1g62-63 nresterte han ikke mindre
enn 37 111ål, som er rekord for en sesong, Han er også ilen
som har laget flest m~l ti~ sammen for klubbem - 220 ~ål
i tidsrmmmet 1961-70.
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~ildet foran viser Tottenham-

"Sjrur-e " formann heter S ,A,

mannskapet med trofeet fra

Wale, direktører er G,F,

UEFA-cupen og liga-cupen,

Cox (viseformann), G,A,

Bak fra venstre: Phil Beal,

Richardson, A, Richardson,

Ray Evans, Cyril Knowles,

H,G,S,Groves,

Peter Collins, Pat Jennings,

Manager: Bill Hicholson

Mike Enr,land, nartin 0hivere,

Sekretær:

Alan "Gilly" Gilzean og Terry

Skulle noen 0noke åta kon-

Naylor, Foran fra venstre:

takt med suppo:1'.'ter-kluhhen

Ralph Coates, Joe Kinnear,

er adressen:

Jimcy Pearce, Martin ?etere,

744 High Road,

Steve ?errycan, John ?ratt,

Tottenham N, 17,

Rc ge r Morgan og Jimm:r Neigh-

London,

tour.

Bngland,

G,\';,

FRU ROSB~fiKIOLD:

- Vi har nd kommet til den vanskeligste sak på dagsordenen, nemlig d
velge en som er dyktig nok til å overta lormannssWJingen når jeg nå snart
skal trekke meg tilbake.
(Punch)

Jones
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Alt i SPORT for sommer og vinter

m

Chr i sten sen gården.

Telefon 83 64 88.

RXEL---------HELGELRND"!s
OSt

J

1-'t ic1

001 D

,

St' t

11,102 8J2b 80

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

Engene 18.

TORVHALLEN
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.

-

Central

~

BRUG & GULDLISTEFABRIK
Gulskogen

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

Servlcenter

Bangeund & Berglie

~

Q.

Bilg1,1mm'.. - R_ekvi1ila.
S.rv1ce1tasJon.
~
Tlf. 83 15 64.

Telefon 83 80 80.

La det gå sport i det
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER

Drammen - Telefon 83 31 80.
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Skioldgutt

•I

''Kollen''

19

16-årige Arne Thorgersen fikk sin første store prøve
som skihonper 17, mars i hr, Da debuterte han i Holmenkollen under det nasjonale juniorrennet, Forventningene
tle kanskje ikke helt innfridd, Han nå t t e ta til takke
med en 20. plass,
'Ilen mer garvede
""""'-

Arne Thorgersen

'.wnnere enn Arne har fått "sommerfugler" i magen når
de har stått nA tonpen av tårnet og skuet ned

nA

menneske-

massen.
A:'ne k an v i r xe L'i g vise til litt av en frerrig!1ng i vinter,

satser
h o pp e r-ne soo gjord,, r\et

"r,p-;c'P

;Jncter junior-'.m pil
Gjøvik ble han nr,

B

i yngre ~n!:.ior, or;
det var bare John

enn !1B'.'l, Po r 0"Yig kan han

s k i L te rie d et J:rets!'lesterflk3.TI i senior,

HH::tip,nok f,il t

Mjøndalens Erik Solberg, ~en det hører med til hann-

-

sporten A kunne holde seg nå bena,
De t er hygr;elig å se
l

it

.:..rne har gjort elet 8å sterkt

v i n t.e r , Et fall i T,illelienbak1rnn ni\. Sle=estad i fjor

resulterte i hje::-nerystelse og seks ukerA opphold i sykesenga, ~tter det hadde han mest lyst til å gi seg.
Men det er nå rart da - når snøen igjen legger seg og
bakkene settes i stand,
Hvordan er det for øvrig A v~re enslig honpersvale i
Skiold? Det har sine ulemner - men også sine fordeler,
sier Arne,

20

rr i n r.e s ~~n av sine

harcle dyster i honpbakken,

Rennet nA StoppEn i 1917 VRr det anJre eller ~r~~~e rennet, Einar Strand, son var ~kiolds fornunn i 1q17 eg 1q;B,
har skrevet og gitt riktige opplysninger on nRvnene pd
bildet, Han husker b Lan t annet at hans bror, =:rling, tok
1, premie i sin klasse, Det han kanskje ikke husker, var
at også

j eg

hle premiert!

Jeg hadde kj~Pt et par gamle l~nneski til dette rennet, Prisen var fem kroner, Det var nesten ei he:;_ ukelønn, da jeg gikk i mitt annet læreår,

21

Skiene ga god glid og passet godt l bakken, da ovarennet gikk over et ~1get langt jorde. PA grunn~· fnrten
hadde jeg et av de lengste hopp i ,"ørste omgang.

FULLTREFF!

Dessverre var de nye ski~ne
tynnslitte, og uet gikk et 8tykke

av den ene skia bak. På grunn av dette rikk jeg ikke
styring på skia og var flere ganger ute av løypa før jeg
nådde hoppet. Neaslaget ble tatt med ryggen.
Det ble ekstraoreMie for dagens mest ko~iske hopp, et aloakka eggeglass som j~g fortsatt har i oreoiesarr.lingen n i n ,
ei verre '.lansen skrev i .Ir amme neavd e er.e .

"Bjarne

'.1a:ivorsen fii-:k dagens ekstrapremie :'.'or en f:'..0tt bnklengs sal t o ,"
::oen ~lneder senere fikk jeg brev fra en av mine
barndomsvenner som var til sjøs, I et sjømannshjem had~e
han lest referatet, og han var sv~rt interessert i hva
jeg fikk i premie for en nli~ flott orestasjon.

-

Bjarne Halvorsen

Når vi først kaster blikket bakover, så hvorfor ikke ta
med menyen fra 35 års jubileumsfesten:
POTACF. TOMATE
DES GATE AUX CARBO!IADE ( avec des her bes)
POUDI NG CARA!IEL
DES VINS (Vin du Rhin - Vin chaul)
CAFE AU CREME (Des gateaux)
Fristende? Ikke minst i 1945.
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Tyv"start
Den gunsige vinter har gitt

SNEKAMPER:
Skiold - Kjelsås
1-1

rekord-tidlig gressbanekamp.

- Årvoll

Skiold spilte mot Larvik Turn
18. MARS PÅ TJØLLINGBANEN,

- Ready
0-2

Nye
spillere:
KJell Martinsen
ex. Vikersund
Rolf Iversen
ex. D.B.K.
Arild Larsen
ex. S.I.F.
Knut Simensen
ex. Brumundal
Leif Eriksen
ex. Vålerengen

/)isse
forscan t:
Fra A-stallen:
Tore Adamsen
til S.I.F.
Rolf Hæhre.
t Ll. Solberg
Knut Pre.s.terud
til Årvoll
Fra U-stallen:
Per Bjørnes
Tore Julseth
Bjørn Adams.en
til Bragerøen

3-0

-
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:'c_;.l

·c:reY-i.:;.; i n o e n :·:::ineder og ~L?ter ri:oc1t :'orbere(:t til

"rets se!--ie~.::2::1.p"-7r.
k Lar fe , ~,'et s:r .r.anr;e

._;~;:al de coC e r-e su.l t.a ter Y.o::--.~e må
S!":12

.:.11 t

(jeto.:jer som s!,~al til :or a t e~

kamp s k a l. l1~-::es .i Lano ~2eci 2 po e r.,>, "r cn c r en Of ~;pi:ler~.e
har i~:vert~~ll cjort sitt i vårtreni~cen or da star det

k ve Ld ene, no e s orr i~s p i r-c r e r C: · c~ e spillere, t r-cnc r

o~'"':'

ledere. !'~amp(~ar-e:J.e er "je~:.r:i tt i de:'.:-:e :")1-:iol·:-;-/~vis og
ci et som kunr.e v· rt hy;:geli~-_::, var at alle v~re r:1e,j Lcrrme r
st~ttet opp

OJ~

vire kamper. ~n positiv i~~st~lling er

p:odt å ha i ryggen i kampens r.e t e , ::jertelig ve Lko-rnen

til en forhåpentlis god sesong,
Opprca:on

••••••••••••••••••••••••••••••••
Idrettsvesenet har i vinter
ydet en fin service for våre
fotballspillere, Trenings feltet har blitt brøytet og
gitt fine rculigheter til
effektiv treninp, Takk til
Storås,3yvertsen & Co ;
~=e vi bare fått halv parten så gode forhold på
sommeren, ja da skulle det
blitt resultater,,,.,,.,

-
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Fra

venstre:

Arild La r s s n ,
Kjell Martinsen,
Knut

Simensen,

Holf'

Iversen.

ekspertise
De

to

vel

skulle

ikke

ukjente

va-re
i

Skiold-kretser
Tore

Larsen,

f'ctballoppmann
og Alf' Jansen,
en av klubbens
flresmedlemrner.
Alf' Jansen er
en av de som
følger våre
f'otbnllguttP.r
i

trenings-

arbeidet.
skulle
gjøre.

Det

flere
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Termin•
lista
Vår-sesongen:

2SJ4: Aursko~-Skiold
6/5: Skiold-Gjøvik/L;"n
13/5: Skiold-Grue
20/5: Dllensa:r.:er/;(isa-~;kiold
24/5: Skiold-Drafn

- Der står: hvite mann vil ha penger
for oversettelsen

I

4/6: Assiden-Skiold
11/6: Skiold-Brumunddal
17/6: Redalen-Skiold

\

,.

25/6: Skiold-LilleRtrø~
Høst-sesongen:
5/8: Skiold-Aurskog
1 ;:; 3: G j e:vik/Lyn-S ki ole1

·13/s: Grue-Skiol-i
:05/::,: Skiold-Ullensaker/:isa

- Ta det på 1 _:SCX) sekund når han
treffer fommelen .

1/9: Drafn-Sl;:iold
8/9: Skiold-Åssiden
16/9: Brumunddal-Skiold
30/9: Skicld-Redalen
7/10:Lillestrøm-Skiold

Vi

ønsker gutta lykke

til med kampene~
- Jeg får ikke sove når dere bråker
sånn med syltetøyet , , ,

... , ...

_ •..•... -....·-·-·-''"-

'

Nå greier jeg rett å slett ikke å holde meg lenger altså ... Vet
dere hva en vanligvis så vettug mann som Rosendal, formann i våre
ektemenns, forloveders og mer eller mindre faste fØlgers kjære
"SKIOLD" spurte meg om forleden? Jo, tenk han spurte om
hvordan jeg likte å være gift med en som hadde et tillitsverv i
Skiold!! ! En ting kan i hvertfall fastslås med en gang! Det er
som ikke å være gift i det hele tatt. Fra den dagen ens før så
trofaste ektemann kommer hjem fra generalforsamlingen med det
derre "katt som har slukt kanarifuglen" utrykket midt i fjeset, og
forkynner at: "Søren, tror du ikke at de fikk meg valgt inn i
styret ... ". Fra det Øyeblikket starter nemlig en ny tidsregning,
en ny epoke i det som tidligere var ekteskapet. (Herretter er'n
nemlig gift med Skiold". Eventuelle barn begynner Skioldtidsregningen med å spørre gjentatte ganger hver kveld:"Hvor er pappa?",
og ender i lØpet av forbausende kort tid med å spørre: "Du mamma,
hvem var den mannen som barberte seg på badet i dag tidlig!!!"
Barn har jo som kjent lett for å omstille seg: Verre er det med
bortskjemte ektemaker som har gått rundt og innbilt seg at middag
er noe man spiser kl. 4, og at en innbydelse til selskap kan
man bare si ja takk til med mindre man har planlagt noe i felles,..k.pp tidligere. Hvis man attpå til har pleid å skeie ut med et
aøte hver 14. dag, må man etter Skioldtidsregningen sende inn
søknad minst 3 -tre- uker i forveien så det ikke kolliderer med
hans sy ... (nei hva er det jeg sier), jeg mener naturligvis hans
styremøter. Og styremøter avholdes naturligvis både titt og ofte
(det er jo så mange viktige saker å drøfte .. ) Dessuten har fru
Berg Nilsen alle tiders kaffe og ditto julekake.
De nevnte styremøter er naturligvis bare en liten del av (sy)klubbvirksomheten. Det er også noe som heter formannskapsmøter og
dessuten er det noen selskapelige sammenkomster som kalles
representantskapsmøter. Her er det de gamle gutta diskuterer
"The good old days" og forteller det sittende styret hvordan de
burde gjøre jobben sin. I tillegg til disse mer høytidelige
sammenkomstene, kommer naturligvis det uoffisielle "styremøte" på
Globus hver lØrdag formiddag. Hva som her diskuteres av viktige
saker er ukjent for meg, men det varer iallefall til tippekampen
begynner i TV ...
forts. neste side
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Jeg vet ( av bitter erfaring) at dere i styre op administrasjon
i Skiold pår inn for onpgaven med liv og sjel, og det skal dere
ha min op alle andrle m~dres honnør for!!
Takk skal dere ha, cp ikke ta til dere mer enn halvnarten av
det 'ep har skrevet,

~>;is C:et er no e n s o'r. ir.ntiller ser a: det e x t e s ka t c Li e
'y iolcl slutter med dette så tar de s,2m,melip •eil,
J t

sa ....--:.-:v '""'.'eC.

er ne-.lic.
noe som heter Fotballkamner om sommeren
bandy om v nteren, or
som ekte rkioldpateriot kan man jo ikke
glipp av noen av CElene,
N~r så alt dette krydres lett med små avstikkere til s~ den ene
or~ s~ c~en andre for~ prate litt om dette eller hi~t, ja så kan
man ~c forstå at kjerrinc op unger pent får holde seg i annen
rekke,
{ ja, i Farten clemte 'ec en ting,
Det er noe som heter
'° T ' r O to kvelder i uka Of'Så,,,
~ei, n~ har 'er vært snydip or ekkel lenge nok,
Dere får tilgi mer
alle dere som sliter seks og syv clager i uka med å administrere
5kiold, or som skaffer fritidsbeskje•iigelse til alle de hundrevis
av unre som er medlemmer av klubben,
Jeg har selv en avlegger
n: 8 som er med nå •otballskolen, op som jeg håner vil fortsette med
sunne aktiviteter i Skiold i i'irene som kommer,

-

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s
Adresse: Braiernes Tor& 13,
B:ankiorbindelse: Chr. Bank·

Telefoner 83 68 86 • 83 68 87,

os

Kre.ditkasse, Drammen

Teleiramadrene, TURIST
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BORGAR

I

Bfros f:z; a

SKI OLD-GUTTER
HAR VÆRT
GLOBETROTTERE
I VINTER HER FORTELLER
BORGAR NYGÅRD
OM SIN TUR TIL
MOSKVA:

Fredag 16. februar i år reiste jeg til Moskva som leder for
bandylandslaget under verdensmesterskapet i tidsrommet 17. til

-

24 februar.
å Moskva flyplass ble vi mottatt av russiske jenter i nasjonal-

drakter som delte ut blomster til deltakerne. Vi ble innkvartert

på Hotel Ukraina - et kjempehotell på hele 29 etasjer og med
1500 rom. Det fantes f. eks.

ikke en trapp i hotellet, bare heis.

(Gudskjelov at det ikke ble brann.)
Russerne kan virkelig lage festivitas. De hadde laget en egen
VM-hymne som gjallet ut over stadion mens deltakerne marsjerte
inn under åpningen. Russiske kunstlØpjenter i nasjonaldrakter
overrakte hver eneste spiller blomster, og plutselig korn det
inn en vogn trukket av tre hvite hester. I den ene satt fire
jenter som ga hver av lagkapteinene salt og brød - det russiske
forts. neste side
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tegnet På vennskap,
Jeg har aldri opple7d maken til bandy, som da lorge tapte
11-0 for vertene - og jeg tenker selveagt På russernes snill,
Det

re~ultatet var et skår i gleden - det var grunn til h

være fornøyd med 1-3 og 1-4 for Sverige, 4-3 og 2-3 mot Finland
og 0-4 for Sovjet,
l-'HIVA':'BIL OG ECiE,f SJ ,'..:r0R
Russerne var et perfekt vertskan. Alt hle gjort for at v~re

-

ønsker skulle oppfylles, ~i·ivatbil med sjå~~r sto til ctiRposisjon hele døgnet.

Vi [ikk oppleve den R~de ]'lans, LenincR~R~leet,

Kreml o~ sirkus.
Størst :nntrykk gjorde imidlertid baletten ved RolsJoiteatret.

For øvrig sto dtn norske Rmbnus~de

ROM

vertskan ~or

oss er. Kveld,
Je~ opplevde for øvrig noe arti• n~ mus~et i 1enin Stadion
der det var samle'; e:-: r e k ce pr ern i.e r av r-rs s i sk-. idrettskvinner
og menn. Da ~eg bladde i utklinpsboka slo nlutselig et bile av
vår klubbkamerat Fr.:_k Johansen imot meg, Lf'ik dPbutertc? nemlig
[or

landslaget nå T,"c,,in ,:tll.dion,
~ike i nærheten lå :or øvrig et svønnebasReng som lå uten-

dørs, eg det va r i bruk aret i-unc t , Ila vi var eier, var det 'i
mim .•. sgrader i lufta, men vannet holrlt 3G var-ne gr-ad e r ,

HTTSK GENBRALF0lt'5Aii1IITGEN

I'l, .t'ARK HOT:F:11 27. AI'RIL
KJ,.

18 ,OO
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GULLSMED
HARRY ULSTEEN
Nedre Storgt. - Drammen

Tlf. 8314 03

-

A. HUSUM &. CO.
Kjøtt og delikatesse.

DRAMMENS

Eget pølsemakeri.

Marienlystgt. 24.

Tlf. 83 22 43.

- den selvfølgelige
dessert.
Telefon 83 25 56.

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

O.IVØUIU!IIU;/
;;/;,.;.
A1 itcrisert forhandler.

Amtna.nnsvinr~n ?lf.S38Æ9o1.
Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

is

a
~

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.
Samtlige rettigheter .• God parkering.
Stedet hvor i d r e t t s f o I k møtes.
Spisesalen anbefales.
«Bo sentralt i centrurn».

Bygningsartikler, jernvarer,
kortevarer, kjøkkenutstyr,
seor tsarfikler.

NORLØFF

!E" N VAflaflOllllffN IN O A•S

N. Storgate 7, Drammen.
Centra!bord 83 65 80.

i INGENIØR GR•N
Drammen.
Drammen

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

H1rald Ketilsson
Kleivene 132
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DRAMMEN

C-?~ A :) I ~·l :..._ :-J=----------LI ER SPAREBANK
Drammen

J

Filialer:
Lierbyen, Lierskogen og Sylling.

Drammens Glasmagasin

•
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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

Sluuit Ø~aarå & r&,,
Hauges gate 4.

Tlf. 83 84 22.

l

RONSON

Nordahls Pølsekiosk

SALG OG SERVICE
Konnerudgaten

EDMANS
-'lnbefales alle Skiold-gutter

Konnerudgt. 10

83 52 54

SPORT
og uteliv krever spesielt utstyr.

KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering av kold og varm

j

vår sportsavdeling får De alt i sportsutstyr
til alle i familien.
Etabl. 1851.

Altpåettsted.

mat til hjemmene.
HARALD LVCHE & CC. A.S
Sentralbord 83 79 70.

OFFSET REPRO

