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I redaksjonen: Borgar Nygård 
Øivind Nystøl 

Formann 

He/9e 

- Vi står nå like foran en ny generalforsamling, og i den forbindelse passer det 
kanskje å ta et lite blikk tilbake på tiden etter generalforsamlingen, 
En frisk bris har feid over oss i det siste, og selv om det har bragt med seg 
enkelte tordenskrall, har den både rensket opp og gitt klarhet i klubbens 
situasjon, særlig økonomisk, 
Jeg er fullstendig klar over at de tiltak styret og formannskapet har tatt har 
skuffet mange, men jeg kan forsi,J;;re at de har vært nødvendige og ikke fattet 
med glede, Men skal vi fortsette å drive idrett i klubben vår etter noenlunde 
samme mønster som til nå, må vi bruke sparekniven og kun bruke de midler vi 
mener å ha til rådighet. Mitt ønske er at alle må forstå og innrette seg etter 
dette slik at vi kan arbeide i samme retning alle sammen til beste for den klub 
ben vi alle representerer og er medlemmer av, 
Fotballsesongen er over, og la meg rette en takk til alle lag med ledere for inn 
satsen, En spesiell takk til vårt juniorlag for seiren i kretscupen, 
Bandygruppa har forlengst satt igang treningen for en ny sesong, og selv om 
det i starten ikke er den store oppslutningen for A-lagets vedkommende, har 
vel det sin årsak i overgangen sommer-vinteridrett. Men la oss si "tvi-tvi" til 
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de ildsjelene som står for bandyen i klubben vår og håpe på et opprykk i denne 
grenen til den di visjonen vi tradisjonelt hører hjemme, 
Ishockeyen forblir vel passiv denne sesongen også, mens vi i ski har en fin 
hopper som representerer vår klubb på en fin måte, også resultatmessig, kan 
her henvise til siste sesong. 
Til sist da og ikke minst har vi hytta vår. Vi ber her om en fin oppslutning 
fra medlemmenes side denne vinteren, og er ikke minst takknemlig for litt 
hjelp deroppe. 
Dette har kanskje vært en tradisjonell oppramsing av våre aktivi teter, men jeg 
synes likevel at det er på sin plass at det blir skrevet. Jeg nevnte innlednings 
vis økomomien vår, og på generalforsamlingen den 22/11 d.å. som jeg forøvrig 
ber dere slutte opp om, vil regnskapene bli lagt fram. Her vil alle få den nød 
vendige oversikt over klubbens økonomi, og jeg ber alle ansvarlige tillitsmenn 
arbeide ut fra de budsjetter som her blir vedtatt, slik at vi ved avslutningen av 
perioden kan komme ned på bena uten for store økonomiske tilbakeslag, Viv 
vi har bingoen og vi kjenner den innsatsen som gjøres der uke etter uke hele 
året igjennom, men vi vet ikke hvor lenge vi har den inntektskilden. 

Se mitt 

store utvalg 

sportsartikler 
YTØAYPIIAT 
Konnerudgt. 2, Drammen 
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GENERALFORSAMLING 

avholdes i 

Drammen Handelsstand 

torsdag 22 november kl. 19QIJ. 

Ta da med denne Skioldavisa! 

Den gjelder som beretning ! 

------- • 
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STYRETS HALVÅRSBERETNING FOR PERIODEN 2714 - 22111 19T3. 
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
Formann Helge Evensen 

Viseformann Borgar Nygård 
Sekretær Bjørn Løkslid 

Kasserer Arild Knudsen 
Styremedlem Knut Berg Nilsen 
Varamann til styret Øyvind Nystøl 

Formannskapet har foruten styret bestått av følgende 
gruppeformenn: 

Fotball Torstein Roaas 
Bandy Jonn Johansen 
Ishockey Ivar Rosendal 
Ski Per Smerkerud 
Junior Dagfinn Hansen 
Hytta Tore Småriset 
Bingo Bjørg Kristiansen 
Økonomi Kåre Madsen 

Det er i perioden avholdt 6 styremøter og 8 formannskapsmøter. 

Følgende nye medlemmer er opptatt i klubben: 

Kjell Hetty, Arnulf Pedersen, Pål Christoffersen, Tevje Ulsbøl, 
Karl A. Kristiansen, Steinar Glimsholt, Johnny Normann Nilsen, 
Espen Eriksen, Einar Holstad. 

I samme perioden har vi hatt 2 utmeldelser. 

Tiden fra forrige generalforsamling og frem til i dag har vært 

preget at stor aktivitet innen klubben. Sommerhalvåret er fotballtid 
og vi har i denne tiden hatt 9 fotballag beskjeftiget med trening 

og kamper. I tillegg har vi også hatt fotballskolen en dag i uken,.:...._ 
Den ble også i år drevet på Teglverkstomta med gutter fre Fjeld o~ 

Brandengen som lærevillige elever. Det har ikke vært den samme blest 
om skolen som første året, men undervisningen har vært drevet 
systematisk, og vi har det inntrykk at alle er fornøyde. 

Våre egne lag har hatt en forholdsvis bra sesong. Her må juniorlaget 
få førsteprisen ved å vinne kretscupen, Laget er jevnt godt besatt 
og vi håper at disse gutta fortsetter å spille fotball i årene 
fremover slik at de en dag glir naturlig inn på vårt førstela:g. 
Både juniorlaget og guttelaget var i sommer en tur i Danmark, 

hvor de trenet og spilte kamper. Et populært tiltak som sveiser 
gutta sammen. 
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A-laget skal også ha ros for at de beholdt plassen i 3. divisjon. 
Så stor som konkurransen er her, må man være glad for hvert poeng 

en klarer å berge. Etter å ha sett årets kamper, tror vi vårt lag 

av i dag naturlig hører hjemme i 3. divisjon. Vi håper selvfølgelig 
å komme opp i 2. divisjon, men dette er ikke realistisk i øyeblikket. 

Derimot er det lettere å dumpe ned i 4. divisjon og det må vi for 

enhver pris forsøke å unngå. 

Forøvrig vises til de forskjellige lags rapporter. 
Av idrettslige arrangements kan nevnes at vi også i år arrangerte 

guttecupen og knøttecupen. Gulskogen var arenaen hvor kampene ble 
utkjempet med Borgar Nygård som ansvarlig leder for guttecupen og 

,,......,,rre Ivar Lie for knøttecupen. Dessverre gikk ikke noen av våre 

~ag til topps, men arrangementene gikk knirkefritt og vi er meget 
fornøyd med den gode omtale vi har fått både av deltagere og presse. 

Synlig bevis på dette er alle utenbys lag som kommer igjen år 

etter år • 
I forrige beretning ble det sterkt presisert hvor dårlig klubbens 
økonomi var. Dette ikke bare på grunn av sviktende inntekter, men 
kanskje i større grad de økede utgifter. Hele vår aktivitet er 
avhengig av økonomien, og det er da naturlig at styret til enhver tid 

har dette i tankene. Det var med bange anelser vi gikk sommersesongen 
i møte. Budsjettet var meget høyt og bingoinntektene hadde sviktet 

stort og ga oss ikke tilnærmelsesvis de inntekter vi hadde regnet 
med. Vi måtte ofte ta av den oppsparte kapital for å dekke løpende 

utgifter, og det var svært usikkert hvordan dette ville ende. 
Heldigvis begynte vi å tjene penger på bingnen igjen, og dette har 

gått bra i hele høst, og ser ut til å gå bra i den nærmeste tiden 

fremover. Men utgiftene er store og bingoinntektene klarer ikke å 
dekke alt, Vi må derfor være forberedt på å spare i kommende periode 

.- gjerne finne nye veier til økede inntekter. Det er li te trolig 

vi kan bevilge noe utenom budsjettene ifølge den oversikt vi har 
i dag, Vi henstiller derfor til de forskjellige grupper åta 

initiativet for å tjene penger til spesielle formål, 
I denne forbindelse vil vi spesielt nevne A-laget som har satt igang 
flere tiltak for å skaffe penger. Først og fremst loppemarkedet som 

ble en suksess, men også flaskeinnsamling, gåteløp for biler og 
riving av hus etc. 
Junioravdelingen skal heller ikke glemmes da de skaffet penger til 
sin Danmarkstur ved å dele ut brosjyrer og delta i dugnadsarbeide 
på Messa og Møllerfabrikkeno Slikt initiativ er meget viktig for 

klubben i en vanskelig periode, og viser at den gamle gode "Skioldånd" 

fremdeles lever. 7 



Av arrangements i den økonomiske sektor er det foruten bingo, messa på 
travhanen som har krevet nest arbeide. Her har vi reist hallene og hatt 
billettsalget. Det var noen travle dager for de mest aktive som møtte 

opp hver dag mens Messa pågikJ<:. Vi hadde gjerne sett en bedre arbeids 

fordeling mellom klubbens medlemmer her, men det byr seg flere anledninger 

På Drammensdagene hadde vi også i år en salgsbod på Bragernes Torg. 
Utbyttet ble ca. kr. 3.ooo.-, en god støtte i et sprengt budsjett. 
For tur står nå salg av" Skioldkalenderen" som vi venter oss meget 

av. I mai neste år har vi travbanen igjen. Det er ennå ikke bestemt 

hvilke arrangements som skal foregå, men vi trenger ihvertfall hjelp fra 
medlemmene når den tid kommer. ,-.._ 
I det hele tatt vil vi svært gjerne komme i kontakt med medlemmer som _ .n 

gi oss en hjelpende hånd når det trengs. Det kan være et spesielt 
arrangement, som leder for et av våre lag, eller simpel ten stille opp med 

sin bil når et av de yngre lagene skal spille på en annen bane enn 

Marienlyst. Meld fra til en av våre ledere slik at vi kan kontakte deg. 
Passer det ikke en gang, kan vi komme tilbake ved et annet høve. 

REPRESENTASJON: 

Revisor i Buskerud Idrettskrets: Jonny Ulleberg. 

Formann i Buskerud Fotballkrets finanskomit~: Borgar Nygård. 

Buskerud Fotballkrets juniorkomit~: Ulf Svendsen, Oddvar Danielsen. 
1. styremedlem N. B. F.: Borgar Nygård, 
Lov- og appellutvalget H. B. F,: Tore Larsen. 
Norges Bandyforbunds ting: Kjell Westby, Bjarne Borgersen, 
Fredrik Seeberg. 
Buskerud Bandykrets ting: Tore Jansen. 

Juniorkretslaget i fotball: Per Kristiansen, Roar Myrhagen. 
Guttekretslaget i fotball: Stig Roaas, Per Evensen. 

Dommerkomiteen Buskerud Fotballkrets: Sverre Jahnsen. 
Borgar Nygård og Ivar Rosendahl har representert vår klubb i 8-klubbs 
utvalget som de har vært med på å stifte. De har også stor delaktighet 
i den brosjyre som er levert alle husstander i Drammen, 

- 

Drammen, 5. november 1973. 

for SKI- og BALLYJ.,UBBEN SKIOLD 

Helge Evensen 
formann 

8 Bjørn Løkslid 
sekr •• 



FOTBALL RAPPORT 
A• laget 
Et forberedende møte ble holdt først i desember, hvor den nye trener 
Leif Eriksen la frem planer for årets sesong. Et par spillere ble borte. 
A-stallen ble fra starten av 20 mann, men de som viste dårligst interesse 
ble tatt bort, og nye kom til. 
Vintertreningen startet med 3 ganger trening i uken. Leif Eriksen og 
Åge Sørensen delte på ledelsen av treningsarbeidet. Forholdene i 
vintertiden var tilfredsstillende, ela Idrettsvesenet holdt treningsbanen i 
fin stane!. 
Med snøen gikk de fine treningsforhold. 

Iår fikk vi tilsagn om en dags trening på bane med forbehold været, friidrett 
m.m .. Det har vært noe bedre iår, men den ukentlige kamp for å få et 
sted å være er uholdbar. Etter ferien endte A-stallen på Sel viks bane 
utenfor Sande. Her var det bra, men noe langt å kjøre. Treningsforholdende 
bør nu tas opp på høyeste plan i kommunen. 
Vi har iår leid den gamle garderoben på gressbanen til utstyr og trening. 
Det har gitt merarbeid idet denne måtte vaskes og holdes iorden, men 
fordelen med å komme til et fast sted å skifte betyr endel, og et samlings 
sted betyr meget for miljøet. 

Treningsfremmøtet i vintertiden var noe ujevnt. De banelyspillende guttene 
hadde en kort, konsentrert sesong i januar, med 3 kamper i uken. 
Dette gjør det vanskelig for en trener. I sommertreningen har fremmøtet 
vært så bra som vi kunne vente. 

TRENERE: 
Leif Eriksen har vært en meget dyktig trener. Han er grundig i alt han 
foretar seg. Et hardt og variert program er kjørt fra starten av, og det 
har hele tiden vært en mening med alt han har foretatt seg. Spørsmålet er 
jo om det er mulighet til å få mer ut av elet mannskap som er til rådighet. 
Eriksen har hele tiden stilt strenge krav og disiplinen i laget har blitt 
bortimot slik vi ønsker den. 
Motstanderne har blitt nøye gransket av Eriksen og spilleopplegg samt 
taktikk til kampene er grundig vurdert. Spilleforståelse er av ele ting 
han har lagt endel vekt på. 
Åge Sørensen har virket som hjelpetrener, og dette har gått prikkfritt. 
Programmet for hver trening har kol lega Eriksen lagt opp til punkt og 
prikke, og Åge har som før gjort en fin jobb. 

LEIF ERIKSEN 
TOPP TRENER MED 
STOR MYNDIGHET 

ÅGE SØRENSEN 
HJELPETRENER 

9 



Skiold populær cup-vinner 
Endelig lykkedes det å gå til topps i den populære Gressbane-cupen, 
Ekstra morsomt var det at vi vant over våre to 1. div. lag. 

Resultater: 

1,runde 
Semifinale 
Finale 

De som var med: 

Ski old-Åssiden 
Skiold-S. I. F. 
Skiold-Mjqmdalen 

0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 

(26-20) 
(37-13) 
(47-45) 

Hans P. Nilsen, Harry Pettersen, Arve Fjeld, Yngvar Nyhus , 
Kjell Martinsen, Terje Seeberg, Tor A. Jacobsen, 
Erik Johansen, Jan Pedersen, (µi vind Ågren, Rolf Iversen, 
Oddvar Danielsen, Svein H. Moen. - 

NM 
1. runde - Slemmestad - Skiold 3 - 1, 

Cup-innsatsen ble ogs,°L iår en skuffelse. Etter en meget god 1. omgang, 
burde vi avgjort denne match, men Slemmestad kom sterkt i 2. omgang 
og tok bedre var e p,\ sine sjanser, og dermed var mulighetene for videre 
deltagelse borte. 

TRENINGS-PRIVATKAMPER: 
Det ble også iår spilt kamper p,'\. sne, og som ga en fin avveksling i trenings 
arbeidet, I sommerferien ble det spilt 3 privatkamper og i tillegg en tippe 
kamp, 

Resultater: 

Skiold-Kjelsås 
Skiolc!-Arvoll 
Ready-Skiold 
Sldold-Stabak 
Larvik Turn-Skiolc! 
Skiold-Bekkclaget 
Falk-Skiold 
Snogg'-Bkiold 
Birkebeiner en-Sldold 
Nesodden-Skiold 
Slemmestad-Sldold 

1 - 1 
3 - 0 
2 - 0 
5 - 5 
2 - 0 
2 - 2 
0 - 3 
0 - 1 
3 - 0 
0 - 1 
3 - 1 

Marienlyst (snebane) 
--------- ''-------- 
l-Iemingbanen 
Slagenbanen 
Tj ol l i ngbancn 
Hokksund 
Lystlunden 
Notodden 
Krokstadelva 
Nesodden 
Slemmestad 

- 

TIPPEKAMP: NDRSKUPPIN&:@@IIIHhiHiniiM s,m ••••• , 

Vi ble også iår tildelt en tippekamp med vanlig premiesum kr, 5,000, 
for seier, kr. 4.000,- for uavgjort og kr. 3,000,- for tap. 
Sprint/ Jeløy var motstander og gutta gjorde en fin jobb. 

JO 
Sprint/ Jel oy-Skiold 1 - 1 Melløs Stadion 



SERIENA MPER 
Aurskog-Skiold 
Skiold-Gj. Lyn 
Ski old-Grue 
Ull. /Kisa-Skiold 
Skiold-Dt·afn 
Åssiden-Skiold 
Skiold- Brummundal 
Redalen-Skiold 
Skiold-Lillestrøm 

0-0 
1-2 
1-0 
0-3 
0-1 
1-2 
0-2 
2-3 
0-3 

Skiold-Aurskog 
Gj, Lyn-Ski old 
Grue-Skiold 
Skiold-Ull./K.isa 
Drafn-Skiold 
Skiold-Åssiden 
Brummunclal-Skiold 
Skiold-Reclalen 
Lillestr9m-Skiolcl 

0-1 
0-0 
1-0 
2-1 
0-0 
0-0 
1-1 
2-4 
7-1 

- TABELLEN 
Lillestrøm 18 15 2 1 67-11 32 
Brummundal 18 8 7 3 33-18 23 
Drafn 18 7 6 5 18-21 20 
Ull. /Kisa 18 9 2 7 21-37 20 
Redalen 18 6 4 8 31-35 16 
Grue 18 6 4 8 20-24 16 
Skiold 18 5 5 8 16-26 15 
Åssiden 18 5 4 9 23-27 14 
Aurskog 18 4 5 9 16-26 13 
Gjøvik/Lyn 18 3 5 10 11-31 11 

Årets seriekamper har stort sett vært meget jevne, bortsett fra kampene 
mot Lil le str øm. 
I de fleste kamper vi har tapt eller spilt uavgjort, har seier vært inn 
rekkevidde. 
Udyktighet og en god del uflaks har gitt beskjedent med mål. 
Ovennenvte resultater taler for seg. 

SPILLERNE 
Det hadde vært cnskelig med en noe jevnere stall. Spesielt har vi få 
løperspillere. Alle har vist fremgang og de fleste har vært meget fl inke 
til å trene. 
Det tar stadig mer tid å være aktiv, ialt går det med 150 dager til trening 
og kamper. Det blir etterhvert også vanskelig å få med de unge, da det 
må forsakes ganske mye for å kunne være med, og mecl den tid skolen 
krever idag, er dette vanskelig. 
Klubben har 2 foregående år subsidiert en tur for gutta etter endt sesong. 
Det er beklagelig at ikke klubben er i den stilling at spillerne kunne få en 
form for oppmuntring etter en lang og slitsom sesong. At elet ikke er 
penger til spillegodtgjørelse er så sin sak, men et tilskudd til tur burde 
vært ordnet. 
Vi vil få takke lagkaptein Erik Johansen for alt han har tilført laget av 
fotballkunskaper og han har vært et forbilde på hvordan man skal trene. 
Her har elet ikke vært noen unnaluring. 
Erik for later oss etter denne sesongen og vi ønsker ham lykke til videre 
med fotballen. 11 



Yngvar Nyhus passerte 250 kamper for vårt A-lag, og vi håper at han ennå 
har noe å gi i kommende sesong. 

Leif og Åge er tidligere omtalt, og vi takker for fint samarbeid og for en 
fint utf'ort jobb. 

Vi vil til slutt få takke gutta for et fint samarbeide. Oppførsel både på 
og utenfor hanen har vært utmerket. 
En spesiell takk til fysioterapeutene - Kjell Martinsen og Anne Britt, for 
all hjelp som er ydet gutta, og til baneformann Syvertsen for all hjelp. 

YNGVAR NYHUS 
fin innsats 
iår. Passerte 
250 kamper 
for A-laget. 

ERIK JOHANSEN 
flytter til 
Elverum, og 
spiller for 
Brumunddal. 

Vi takker fotballstyret for et fint samarbeid, og det har vært gledelig å se 
det fine program og annonsene til våre hjemmekamper. 

Per Smerkerud 
Utvalgsmedlem 

Tore Larsen 

Oppmann 
Tor R. Kristiansen 

Utvalgsmedlem 

FOTBALLSESONGEN 1973. 
!!1!!1!1!?1!1!!11111!!1!11!11!111!111111!111111111 

Fotballgruppas styre har hatt følgende sammensetning: 

Formann: Torstein Roaas 

Sekretær: Gunnar Moen - 
Kasserer: 

Jr. avd. kontaktm.: 

Arild Knudsen 

Dagfin Hansen. 

Gruppestyret har hatt gjevnlige styremøter , ialt 11 hvor de forskjellige 
problemer innen fotballavdelingen er blitt diskutert. 

Vi vil ikke fremheve noe spesielt lag, men henviser til fyldige rapporter 
fra de forskjellige oppmenn. 

Forøv l'ig har det også i år vært arrangert gutte-cup, knøtte-icup og 
fotballskole som har blitt et fast årlig program i Skiold. 

12 Fotballgruppas styre. 



- 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 



U1B-laget 
For kort å karakterisere årets sesong har denne ikke bydd på de helt store 
resultater. Det vi kan se tilbake på er hederlige plasseringer i såvel 
kretsserien som i Manglerud/ Star Ungdomsserie. 

Spillere som er benyttet samt resultatservice kan man se av undernevnte. 

Takk for sesongen 197 3. 

Lagets kamper: 

B-serien 
Skiold - Å. I. F 
Skiold - S. I. F 
Skiold - Jevnaker 
Skiold - Vikersund 
Skiold - Slemmestad 
Skiold - Kongsberg 
Skiold - M. I. F. 
Skiol d - Drafn 
Skiold - ,\dal 

0 - 3 
0 - 1 
2 - 1 
2 - 1 
1 - 2 
1 - 4 
1 - 0 
3 - 3 
3 - 2 

Privatkamper 
Skiold - D. B. K 
Skiold - Liungen 
Skiold - Bekkelaget 
Skiold - Dr afn 
Skiold -Jr. kretslaget 
Skiold - Lier I. L. 

1 - 3 
2 - 2 
2 - 1 
1 - 2 
4 - 2 
1 - 7 

U-kamper 
Skiold - Strømmen 2 - 1 
Skiold - Frigg 2 - 2 
Skiolcl - Kolbotn 3 - 3 
Ski old - Ma.ng l /Star 1 - 1 
Skiold - Strommen 2 - 3 
Skiold - Frigg 
Skiold - Kolbotn 2 - l 
Ski old - Ma ng l /Sta r 2 - 2. 

Spillere som har v~cert benvttet: 

Knut Eriksen, Bjorn R. Finnsrud, Øyvind Nystøl , Terje Andersen, Vinja r 
Andersen, Tor Arne Jacobsen, Stein Brekke, Knut Guruin, Jon Brurberg, 
Jan J\'.ilsen, Oddvar Danielsen, Knut Andersen, Rolf Iversen, Terje Seeberg, 
Arildiversen, Runar Aronsen og Rune Andersen. 

- 
Knut Juul Andersen. 
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Juniorlagets rapport 'tofb~llsesongen ·· 1973 
Jr. laget har hatt en meget god sesong i 197 3. Resultatmessig har laget 
vært på topp. 
Etter en noe famlende forsesong, gikk de første seriekampene bra. 
En liten down-periode kom like før sommerferien, men på høsten har 
laget spilt bedre og bedre for hver kamp og til slutt endte da også laget 
som den første vinner av Buskerud Fotballkrets kretscup for junior 
lag. 

Treningen tok til 1. desember med to kvelder i uken. Etter jul ble 
treningsmengden øket betraktelig, og også antallet kvelder ble øket fra 
2 til 3 pr. uke. Fremmøtet har vært bra. 
Det har vært spilt to kamper på is med følgende resultater: 

Slemmestad - Skiold 
Skiold - Drafn 

2 - 2 
2 - 2 - )a våren kom tidlig iår, ble det spilt endel treningskamper før seriestart. 

Resultatene er svært varierende, men dette må sees i sammenheng med at det 
iår har vært prøvd mange spillere. 

Resultater fra vårkampene: 

Stag - Skiold 
Konnerud-Skiold 
Vestfossen-Skiold 
Solberg-Skiold 
Liungen-Skiold 
Skiold-Holmestrand 

1 - 1 
4 - 1 
4 - 3 
0 - 2 
2 - 2 
3 - 1 

Krets-serien er et sørgelig kapitel. Det kan da ikke være noen mening i at 
man i løpet av en sesong kun skal spille 7 seriekamper. Ved at man spiller 
svært få seriekamper lager man hoppet fra junior- og opp til A-spiller bare 
ennå større enn det allerede er. 

Resultater fra forsommerens seriekamper: 

Skiold- Konnerud 
Drafn-Skiold 
Skiold-Åssiden 
Strømsgodset-Skiold 
Skiold- Bragerøen 

2 - 0 
0 - 2 
1 - 1 
1 - 0 
9 - 0 

Laget var også iår påmeldt i BORG-turneringen, men greide dessverre 
ikke å følge opp fjorårets suksess. 

Resultat: 

Skiold-Skeid 0 - 2 

I sommerferien fortsatte treningen nesten kontinuerlig med kun et avbrekk 
på 14 dager. Første uken av august måned ble tilbragt med en treningsleir 
i Veilje i Danmark. I danma rk ble det spilt treningskamper med brukbare 
resultater: 

Vildbjerg-Skiold 
Skiold-Vildbjerg 
KFUM. Silkeborg-Skiold 
Kolding-Skiold 

1 - 1 
2 - 0 
0-4 
2-0 
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Etter lagets resultater i Krets-serien kom laget med i NM, - men ble, 
dessverre slått ut i 1, runde, 

Jevnaker -Skiold 

Høstens seriekamper ( ialt 2 kamper) 

Svei vik-Ski old 
Skiold- D. B, K, 

3 - 1 

gikk begge programmessig: 

0 - 1 
3 - 0 

Da Skiold's pulje i Krets-serien viste seg å være meget hard, utviklet 
det seg til å bli litt av en " thriller ". 
Forskjellen frem til puljens vinnerlag ble tilslutt svært liten. Årets 
kretsmester Åssiden gikk foran på bedre målforskjell ( 6 mål) 

På høsten er det også spilt treningskamper. 

Resultater. 

Vestfossen-Skiold 
Svei vik-Ski old 

1 - 0 
0 - 9 

KRETSCUPEN 
Buskerud Fotballkrets satte iår for første gang opp en cup for juniorlag 
etter utslagsmetoden, og som tidligere nevnt ble Skiold den første 
vinner av denne cup. 

1. runde 
Dette var kanskje den vanskeligste kampen, Motstanderen - 
Birkebeineren ledet nemlig 1-0 til det gjenstod ca, 1, min. 
Skiold ble tildelt 2 straffespark, og da var saken klar. 

Birkebeineren-Skiold 1 - 2 

2. runde 
Lett match. Etter 7-0 ved pause ble det tatt lett på oppgaven, 

Sj ås tad-Ski old 2 - 9 

3. runde - kvartfinale 
Her skulle vi, møte Jevnaker som hadde slått oss ut i NM, 
Alle var enige om revansj, - og da så. 

Ski old-Jevnaker 3 - 1 

Semifinale 
Her var erkefienden Åssiden motstander . Oppgjøret i krets 
cupen endte uavgjort 1 - 1, 

Skiold-Åssiden 2 - 1. 

Finalen 
I den andre semifinalen møttes Drafn og Vestfossen, og hvor 
Vestfossen dro iland en 2-1 seier, 

Etter en noe nervøs og målløs 1. omgang, dominerte Ski old 
totalt 2. omgang, men dessverre ble det ikke noe tellende 
resultat. 

~16 Vestfossen-Skiold 0 - 0 



Omkampen 
I den andre finalen, som langt ifra kan få betegnelsen velspilt, 
greide imidlertid Skiold å få inn det nødvendige antall 
scoringer. 

Skiold-Vestfossen 2 - 1 

Skiold's l9g 
Per Kristiansen, Tom Opsahl, Jarle Hansen, Rune Svendsen, 
Gullik Dorholt, Erik Kalmo, Roar Myrhagen, Tom Jensen, 
Gjermund Nyhuus, Stein Bj. Eikeland, Leif Kristensen, Eyolf 
Kristoffersen, Jan Pedersen, Jon A. Kristoffersen, 
Kjell Oddvar Arvesen. 

Undertegnede vil herved takke alle som har vært med i 
sesongen som har gått. En spesiell hilsen til de av " gutta" som ikke 
har vært så mye benyttet ute på banen, og som da har måttet sitte innbytter/ 
reserve. En takk til Skiold's styre ikke minst, for tilstelningen etter 
de 2 spilte finaler. 

Så står det bare igjen å takke for sesongen som er gått og håpe at alle 
blir å finne igjen neste år. 

Jan Nilsen Helge Bjcrnes Ulf Svendsen 
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Guttelaget 
Treningen for guttelaget startet opp i begynnelsen av januar 
med 2 treningskvelder pr. uke. Fremmøte var bra, d.v.s. at 
laget stabiliterte seg på 16 - 18 spillere noe som holdt seg igjennom 
hele sesongen. 

Guttelaget hadde en stamme på 4 - 5 spillere fra fjorårets lag, slik 
at man varnødt til å bygge opp et nytt lag. Dette lykkes til en viss grad 
og laget lagde mange sterke kamper mot gode lag. 

Vårsesongen ble god og laget ble uten tap i serien. og vi toppet da 
serien til sommerferien. Vi spilte en kamp i LIGO-cupen og slo 
Vestfossen 4 - 1. 

Høstens sesong ble svakere både spillemessig og resultatmessig. Vi 
tapte 2 seriekamper, mot ÅIF og DBK, og etter tapet mot ÅIF ble laget 
svakere spillemessig noe som resulterte i tapet for DBK i den avgjørende 
kampen om seriemesterskapet. Vi gikk videre i LIGO-cupen med 3 - 2 
seier over MIF. I semifinalen fikk vi 2 - 0 tap for Liv. 

I sommerferien var guttelaget invitert til Kolding hvor vi gjorde gode 
kamper mot sterke danske og tyske lag. 

På høsten deltok laget i to turneringer, vår egen hvor vi ble slått ut 
av IBK på straffer. Den andre var Drnfn!s turnering som vi vant. 

Tre av lagets spillere har representert Skiold på årets guttekrets 
lag, disse er: 

Tom Jensen, Stig Roaas og Per Evensen. 

Tilslutt vil jeg takke årets guttelag for insatsen, både utenfor og på banen 
En spesiell tak til de som har vært mye reserve og men likevel har møtt 
til trening og kamper med den rette glød. På dette grunnlag vil jeg alt denne 
høsten hevde at Skiold neste år vil få et bra guttelag, målet må være et 
stadig bedre lag. 

Oppmenn og trenere for sesongen har vært Per Egelandsdal og undertegnede. 

Oddvar Danielsen. 

STATISTIKK 

Seriekamper Privatkamper 
Skiold - Konnerud 3 - 0 
Skiold - Drafn 3 - 1 
Skiold - Glassverket 10 - 0 
Skiold - S. I. F. 2 - 0 
Skiold - N. Sande 10 - 0 
Skiold - Å. I. F 2 - 3 
Skiold - Solberg 3 - 0 
Skiold - Vinn 5 - O 
Skiold - D, B, K. 0 - 1 

Skiold - Slemmestad 
Skiold - Drafn 
Skiold - Stag 
Skiold - S. I. F 
Skiold - Bødalen 
Skiold - Sjåstad 

1 - 1 
3 - 1 
2 - 0 
1 - 0 
3 - 4 
1 - 1 
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Ligo-cup 

Skiold-cup 
Drafn-cup 

Kolding-cup 

Skiold - Vestfossen 
Skiold - M. I. F. 
Skiold - Liv 

Skiold - I. B. K. 

Skiold - Drafn 
Skiold - Slemmestad 
Skiold - Lillestrøm 

Ski old - Kolding IF. 
Skiold - Ernts o 
Skiold - Hamburg B. U 
Skiold- KFUM/Kolding 

4 - 1 
3 - 2 
0 - 2 

O - 0 (tap på straffer) 

1 - 0 
0 - 0 
0 - 0 

2 - 1 
2 - 0 
0 - 0 
1 - 2. 

Smågutt-laget 
Småguttlaget begynte sin innetrening i begynnelsen av februar eg Ire .irn ote 
var fra begynnelsen av nok til et lag, ca. 15 mann. 
Innetreningen bestod for det meste av sirkeltrening hvorpå vi hver trenings 
kveld avsluttet med en eller annen ball-lek. 

Da vi fikk bra vær og snøen hadde forsvunnet, begynte vi å trene på 
Marienlyst, og vi prøvde å holde et bestemt treningsprogram som var 
godkjent av Ulf Svendsen som hadde virket som sjefstrener for hele 
junioravdelingen dette året. 
Men etterhvert som tiden gikk, viste det seg at undertegnede ikke greide 
å følge opp treningsprogrammet skikkelig. Det ga da også resultater i 
seriekampene da de begynte. 

Etter sommerferien ble laget stående med kun en mann til åta seg av 
laget, noe som jeg mener er altfor lite . 
Alle de tapene vi hadde, men som vi ikke skulle ha hatt, satte en demper 

.- på lagets treningsiver og disiplin. 
Det var da undertegnede trengte aller mest hjelp, men den hjelpen kom 
aldri. 

Da sesongen tok slutt, havnet vi så langt nede som på nest siste plass 
med 3 poeng. 
Vi har vært med i flere cuper, og en av dem vant laget. Det var i 
smågutt-cupen på Glassverket, og som en oppreisning fikk laget en fin 
pokal. 

Jeg takker forøvrig for en bra trenings-sesong, og håper at det vil gå 
bedre for småguttlaget til neste år. 

Vidar Hansen 
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Lilleputt I 
Treningen for Lilleputter begynte mandag 29/1-73 og holdt på innendørs 
hver mandag til vi i slutten av mars begynte ute med 2 ganger i uken. 

Det har vært fra 20 til 30 gutter på treningen hver gang. Dette er meget 
bra. 

Nest sist på tabellen kan vel ikke sies å være et bra resultat, men vi får 
si oss fornøyde med det, da vi tror at disse guttene vil være sammen 
på laget i minst ett år til. Da vil de komme sterkere igjen. 
Dette er en gjeng med kjempefine gutter, ikke bare sportslig, men i sin 
helhet. 

Vi har vært med i 2 cuper, en hos DBK og en hos Svelvik. Som avslutning 
var vi en tur til Liv, Hønefoss, hvor vi spilte en kamp. Den vellykkede 
turen ble avsluttet på en hyggelig kro med gode pølser og potetstappe. 

Når så meget er sagt om guttene, så vil jeg fortelle om foreldrene. 
Den 12. april inviterte vi foreldre m/sønner til et hygge- og 
ortetertngs motc på Globus. Fremmøtet var godt, med 30 foreldre og 
30 gutter. Det ble fortalt om det arbeide vi gjør i klubben av Dagfinn 
Hansen og undertegnede. En representant fra Aass Bryggeri viste en 
fotballfilm og etterpå var det kaffe og kaker. Vi hadde inntrykk av at 
møtet var vellykket. 

Jeg vi herved få lov å takke foreldrene for kjøring og støtte ellers, og 
en spesiell takk til alle de som var med på avslutningsturen . 

- 

Herved følger resultatene av årets kamper: 

Seriekamper 
Skiold-Konnerud 
Skiold-N, Sande 
Skiold-Svel vik 
Skiold-Vinn Sande 
Skiold-Skoger 
Skiold-Glassverket 
Skiold-Drafn 
Skiold-Sel vik 

Cup-kamper 
Skiold-DBK 
Skiold-Vinn Sande 

1 - 4 
1 - 2 
2 -0 
3 - 1 
0 - 3 
0 - 1 
0 - 11 
1 - 4 - 
0 - 1 
0 - 1 

Privatkamper 
Skiold-Solberg O - 8 
Skiold-Hokksund 1 - 4 
Skiold-DBK 3 - 2 
Skiold-Liungen O - 3 
Skiold-Drafn 1 - 5 
Skiold- Liv, Hønefoss 1 - 7 

Da står det bare igjen å takke for iår. 

20 Arild Johansen 



11Knøtte-laget11 

Som valgt oppmann for dette laget, vil jeg først i min rapport få bemerke 
at en god del misforståelser knnne vært unngått hvis samarbeidet innen 
junioravd. hadde vært bedre. Disse ting har vi fått orden på under et møte. 
Jeg nevner dette for at vi for ettertiden unngår slike "misforståelser". 

Så over til det sportslige. 

På vårsesongen spilte vi to privatkamper og var med i D. B. K. 's knetrecup. 
Privatkampene var mot Dr afn , tap O - 1 og D. B. K, tap O - 4. 
I D. B. K. 's cup ble vi spilt av banen med tap O - 9 for As siden. 

Det var tydlig at vi måtte få disponere de beste som var innen for alders 
grensen selv om de ble benyttet på Lilleput. 

Etter ferien ble vår egen knetrecup en stor opplevelse. Vi møtte Bødalen 
første dag og vant 2 - O. Søndag skulle vi møte Lyn II, denne kampen endte 
0 - 0 så straffer måtte til. Det ble en stor nervepåkjenning, det måtte 
nemlig 10 straffer til og da var det Morten Svendsen som avgjorde. 
I neste kamp møtte vi Solberg, denne kamp endte også O - 0, men igjen 
vant vi på straffespark, denne gang må Olav Gjesteby fremheves som vår 
redningsmann. Han var målmann under straffene. 
Så var vi i kvartfinalen og der sknlle vi møte D. B. K. Vi ble for dårlige 
der og tapte O - 2, men en fin innsats hadde hele laget gjort. 

Det neste vi var med på var Svelvi ks knottecup , som vi like gjerne vant 
etter å ha slått Sve! vik 1 - 0 og Strømsgodset 1 - 0 i finalen. 
Det var stolthet å spore da hver spiller fikk sin minnepremie. 

Som siste kamp var vi med på en tur til Hønefoss, men der ble det tap 
0 - 3 for Liv. 

Takk for i år alle "Knotter ". 

Reidar Schi.issler. 

Vår tradisjonelle guttecup ble i år vunnet av 

Vestfossen som slo Birkebeineren. 

I knøttecupen vant San def jord over 

Hokksund på straffe. 
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Old Boy's 
Hovedhensikten med Old Boys-laget må være at gutta som spilte aktivt 
for noen år tilbake kan komme sammen for å trene og spille kamper en 
gang iblandt, slik at den direkte kontakt til fotballen og klubben kan opp 
rettholdes. 

Selv om vi alle er interesserte i å holde kontakten vedlike. kan det se ut 
til å være vanskelig å avse tid til denne ikke så uvesentlige sak, da opp 
slutningen til treningen i år dessverre har vær' minimal og vanskene med 
å stille lag til flere av kampene har vært stor. 

Jeg oppfordrer derfor OLD Boys-gutta til større oppslutning til neste sesong. 

P. g. a den sjenerelle mangel på baner her i Drammen har vi spilt de fleste 
av våre hjemmekamper på "Falkbanen" i Hokksund. 

Så til kampresultatene, som vi stort sett må se oss fornøyd med. 

Seriekamper 
Skiold - D. B. K 
Sparta - Skiold 
Skiold - Skrim 
Hokksund - Skiold 
Skiold - K. I. F. 
M. I. F - Skiold 
Skiold - Bødalen 
I. B. K - Skiold 
Slemmestad - Skiold 

2 - 1 
1 - 0 
3 - 0 
3 - 2 
1 - 3 

1 - 0 
3 - 0 
2 - 5 

(Skiold kunne ikke stille lag) 

Skiold - Konnerud 2 - 2 
Skiold - Drafn 1 - 2 

Cup 
Skiold - Tønsberg-kameratene O - 3 

Kristen Borge 
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DAGSORDEN 
SKI- OG BALLKLUBBEN SKIOLD' s 

GENERALFORSAMLING 22/11-1973. 

1 . Referat fra forrige generalforsamling 

2. Hovedstyrets hal vårsberetning 

3. Fotballavdelingens beretninger 

4. Reviderte regnskap 

5. Rapport fra revisorene 

6. Bekreftelse av klubbens grupper 

7. Fastsettelse av kontingent 

8. Innkomne forslag 

9. Budsjett 

10. Valg 
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VALGLISTE 

FORMANN 

SEKRETÆR 

STYREMEDLEM 

V ARA.MANN TIL STYRET 

FOTBALLFORMANN 

A-OPPMANN 

B-OPPMANN 

V-OPPMANN 

OLD BOYS OPPMANN 

JUNIORFORMANN 

JUNIOROPPMANN 

GUTTELAGSOPPMANN 

SMÅGUTTELAGSOPPMANN 

LILLEPUTTOPPMANN 

KNØTTEOPPMANN 

LOVKOMITE 3 MEDLEMMER 

FESTKOMITE 3 MEDLEMMER 

2 REVISORER + SUPPLEANTER 

3 REPRESENTANTER TIL N. F. F.' s TING 
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Nye overgangsbestemmelser 
fra 1/9-1973 

Endringene i overgangsbestemmelsene, som ble vedtatt på siste forbunds 
ting, trer i kraft fra den l. september 1973. 
Samtlige klubber blir i disse doger fra forbundstyret tilsendt en del eks 
emplarer av det nye skjema B som er utarbeidet, hvor de nye bestem 
melsene er påtrykket baksiden. Forbundsstyret understreker ot de tidligere 
skjema B er ugyldige fra 1 /9 1973 og vil bli returnert klubbene om de 
sendes inn etter den 1. september d.å. Samtlige tillitsmenn bør sette seg 
nøye inn i de nye bestemmelser. 

Kort summert består endringene i følgende: 

1) Karantenetiden er nå 6 måneder for førstelagets vedkommende - 1 
måned for øvrige lag. Når det gjelder overganger i perioden 1/9-1/12, 
regnes karantenetiden fra den 1. desember, hvilket med andre ord betyr 
at det i denne periode overhodet ikke gis spilletillatelse. 

2) Dispensasjon fra 6-månedersbestemmelsen kan bare gis i følgende 3 
tilfeller: 
a) Dersom den gamle klubb er enig i kortere karantenetid. 
b) Dersom spilleren ikke hor deltatt i obligatoriske kamper hverken 

i inneværende eller foregående sesong. 
c) Dersom spillerens gamle klubb ikke stiller lag i sesongens obliga 

toriske kamper. 

3) Klubbene må heretter selv sørge for å forespørre spillerens gamle klubb 
om forpliktelsene er i orden. Dette gjøres ved bruk ov det gule skjemaet. 

4) For spillere under 16 år pr. 1. januar skol overgang ikke meldes til NFF, 
og bestemmelsene her er stort sett uendret. 

5) Forbundstinget vedtok at ordningen for militære og skoleelever inntil 
videre skal være uendret, hvilket betyr at det for disse spilleres ved 
kommende fortsatt kan gis dispensasjon på dagen. 

i] 
~, 
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Alt i SPORT for sommer og vinter 

•
AXEL -HELGELAND% 
ØSto,gt Pb 19 3001 0 1<1m 111en Sent,alb (02)83 26 80 

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

Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretning. 

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

Christensengården. 
l 

Telefon 83 64 88. 

OLAF M. STRØM 
Dame- og herrefrisør 

Tolibugt. 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. 

Cen-tral Servlcenter 
Eangrsur;c & Berglie 
Bilgummi .. ~ R_ekvisita Q 

Services te sjcn. ~ 

Tf 15 64 

La det gå sport i det 
UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

TORVHALLEN 
STØRST I SKO 
Telefon 83 19 56 

FAVORIT-FI LLIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34 

Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - K!tYS"FiMER 

MØBELPLATER -- SF0)/<;''-A,' ': spør oss. 
AKTI ESELSKABE 

~~ 
G & GULDLISTEFABRIK 

BRU Gulskogen 

SKIOLD-HYTTA 
ved Steglevannet på Konnerud. 

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

Telefon 83 80 80. 

Drammen - Telefon 83 31 80. 
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De svever i skyene ••• 
men har likevel bena på 
jorda - fordi de har 
sparekonto i 

LIER SPAREBANK 

- 

Tuna Tekstil 
TRIKOTASJEFABRIKK 

Farmen 27 
Telefon 82 13 80 

Alt i sportstrikotnje, fotba11tr•y.r, turn 

tH'akMr, brytedrakter, langrennsdresser og 
trening1drener i crepe og bomull. 

- 
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A. HUSUM &. CO. 
Kjøtt og delikatesse. 

Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. 

VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

ORl6UIINl4;/;;,f;;.,._ 
A"•crisert forhandler. 

Amtmannsvingen-Tlf. 838490 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Central Hotell. Drammen 
Sentralbord 83 15 90. 

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

Spisesalen anbefales. 

«Bo sentralt i centrum». 

Drammen. 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 83 14 03 

DRAMMENS is 
- den selvfølgelige a~ 

dessert. · i c. 
Telefon 83 25 56. ,~ _ 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med klcer - ror enhve 

LTZ. NIELSEN &. SØNN 
Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer. kjøkkenutstyr, 
soor tsarf ik ler. 

NORLØFF 
l ERNVAll~FORRl!TNINO A·S 

N Storgate 7, Dr o rnrnen. 
Cent r albor d 83 65 80. 

---~-- 

Drammen 



J. w. RMclolph AS 
Tekstiler og gummlfott9Y en gros 

DRAMMEN 

Hovedkontor 
Bragernes Torv 
Telefon 83 67 80 

Filial 

LIER SPAREBANK 
Drammen 

Filialer: 
Lierbyen, Lierskogen og Sylling. 

Drammens Glasmagasin 

M[:m111m~:m 
Alt i klær for hele familien 

Kjøp alt på ett sted 
Xnut Øtlegaard. & eo. 

Tlf. 83 84 22. 
Vårveien 25, Assiden 
Telefon 82 13 50 I Hauges gate 4 

RONSON 
SALG OG SERVICE 

EDMANS 
Kon nerudgt. 1 0 

83 52 54 

KAFE GLOBUS 
Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

Nordahls Pølsekiosk 
Kon nerudgaten 

-'lobefales alle Skiold-gutter 

SPORT 
og uteliv krever spesielt utstyr. 

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

Etabl. 1851. Alt på ett sted. 

HARALC LVCHE & CC. A.B 

Sentralbord 83 79 70. 

- 

MK offset a.s. 


