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I avisa 
BOKS 78, DRAMMEN 

Redaksjonskomite: T.Larsen 

G.Moen 

Bj. Halvorsen 

• 

- 

Vi har lagt nok et år bak oss. Sportslig har vi ikke kommet 

noe særlig videre. Økonomien sJør at også bredden, spesielt 

i junioravdelingen er merkbart dalene. Innmeldelsene som 

de siste årene har strømmet på oss er betraktelig redusert. 

Det hele er avhengig av økonomi. Det er trist at vi faKtisk 

ikke kan ta imot alle som ønsker å drive idrett. Kommunen 

burde kommet sterkere inn her. Men det er de kommunale 

ungdomsklubber som blir prioritert. Det er riktignok satt 

ned en komite som skal se på disse skjeve forhold, men er 
det nødvendig at det skal ta så lang tid? 

Vår klubb mottar i stette ca. kr. 2.- pr. juniormedlem i 

støtte, mens i andre kommuner dreier det seg om fra 100 - 

til 2UO kroner. 

Nye folk preget valglisten etter generalforsamlingen. Dette 

var oppmuntrene, og det er nå håp om ny giv i vårt klubb 

arbeide. Vi håper at nye krefter og ideer kan gi oss en 

oppsving på alle fronter i året som kommer. Det ble også 

valgt en huskomite av unge dyktige folk, som skal se på 

mulighetene for et sted å vmre. Slik det ligger an på Marien 

lyst, er ikke det stedet for å skape et miljø omkring idretten. 

Vi ønsker lykke til med klubbarbeide i 1974. 
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0 Qenertalfcrtsamlin;en ° 
Generalforsamlingen ble greit ledet av formannen Helge Evensen. 

Rapportene fra de forskjellige lag viste stor virksomhet, men 

banesituasjonen i Drammen begrenser aktiviteten. 

A-oppmannen overrakte premien fra gressbanecupen og spillerne 

fikk en pen tinn gjenstand for innsatsen i sommerens tippe - 

kamp. Alf Jansen ble overrakt en gave fra fotballgutta for den 

store interesse han viser for fotballen og for bistand han har 

ydet under deres arrangementer. Sverre Erling Nilsen takket i 

velvalgte ord den avgående oppmann og overrakte gave fra A-laget. 

Det var gledelige mange pokaler fra lagene til klubben. Junior- - 

laget vant kretscupen, guttelaget Drafn's cup, småguttelaget 

Glassverket's cup og knøttelaget Svelviks cup. 

Juniorlagets fine innsats i sommerhalvåret tilsa at årets inn 

sats pokal ville tilfalle en av disse gutta. Erik Kalmo ble 

overrakt pokalen for 1973, for sin kjempe innsats på banen, 

for treningsviljen og for fin oppførsel. 

Det blecvalgene som også denne gang tok noe tid, men alle poster 

ble besatt av dyktige folk, så vi bør kunne gå inn i 1974 året 

med visse forhåpninger. 

Regnskapet viste mege~ høye inntekter, men forbruket var også 

på et noe for høyt plan. Formannen manet nok en gang til for 

siktighet, noe som var på plass. 

Som nevnt tok valgene noe tid. Det er noe uklart i lovene 

om hvilke tillittsmenn som skal velges på generalforsamlingen. 

Dette må komme fastere i lovs form, Formannen i økonomi 

gruppen sitter i formannskapet men velges ikke på general 

forsamlingen. Redaksjonskomite' for Skiold Avisa bør også være 

en sak for dette forum. La dette komme i loven, slik at styret 

har klare linjer å gå efte 

IN NSATSPOKALEN 
ti I 

ERIK KALMO 
Mandag,tirsdag, hele uken••• 

Ja, du finner han på Marienlyst. 

Erik fikk altsu innsatspokalen 

og den var fortjent. 

- 
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Helge Evensen 

gjenvalgt som 

formann 

- 

Festkomite: Bjørg 

Kristiansen,Helge 

Evensen, Tov Støa 

D.Hansen,Jon Johansen 

2 revisorer: Johnny 

Ulleberg, Bjørn 

Løkslid. 

Suppl.: Harry Andersen 

Øivind Nystøl. 

NFF's ting: H.Evensen 

Ulf Christensen,Helge 

Bjørnes. 

Huskomite: Borgar 

Nygård,Tov Støa 

Ulf Christensen 

Sverre E. Nilsen 

Guttecup: Thorstein 

Roaas. 

Knøttecup: Børre 

Ivar Lie. 

VALG: 
Formann: Helge Evensen gjv. 

Sekretær: Thorstein Roaas ny 

Styremedlem: Tov Støa ny 

Varamann: Fredrik Seeberg ny 

Fotballform: Ulf Christensen ny 

A-oppmann: Helge Bjørnes ny 

B-U-oppmenn: Terje Andersen ny 

Old Boys-opm.: Bjørn Løkslid ny 

Juniorformann: Dagfinn Hansen gjv. 

Junior oppmann: Roar Winther Olsen ny 

Gutteoppmann: Trond Jensen ny 

Småguttoppmann: Terje Kristiansen ny 

Lilleputtoppmann: Even Jokstad ny 

Knøtteoppmann: Arild Knudsen ny 

Lov komite: Tore Ruuud, Rolf B. Hansen 

Reidar Scussler 

Nytt heltransiStortsert:110" 
SALORA farge-TV 
110° tynnhals-billedrør av ny type med 500.000 flere fargepunkter 
enn i vanlige billedrør for farger. Bildene er derfor skarpere og 
klarere. * 67 cm skjerm (26"). * Heltransistorisert. * Spesiell hur 
tigkoblingssystem som øker billedrørets levetid med opptil 50% * Bilde og lyd kommer med det samme. 
Velkommen ioø - bli kjent med et 3\1 Europas mest moderne 
farø:~TV! l MS O~ = ~.s rn ;, ,,~---~ 
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Ot"~'" Ny giv!' ~( ... ' ~~<!:.~ 

Belfle B. ny~ 
A-øppmønn 

Fra venstre: Helge Bjør-nes , Arild - 
Mathisen og fotbal lsekr , Gunnar Mc 

Helge Bjcrnes ble valgt til ny 
A-oppmann etter Tore Larsen. 
Helge har gått gradene i junior 
avdelingen med stort hell, og vi 
spør Helge om det er kommet 
noen innmeldelser: 

"Vi har fått Tore Adamsen tilbake 
fra SIF og Arild Mathisen fra 
Mjøndalen!' 
Helge kan fortelle at spillemateriel 
let pr. idag består av noen få eldre 
rutinerte spillere, samt endel yngre 
spillere som etter hvert har fått rutine. 

Dessuten begynner en del juniorer for alvor "å banke på døra". Disse unge spillere 
kommer til å lage hard konkurranse for noen og enhver. Vi får håpe at de kan få 
det vesle puffet som skal til, slik at en del av dem for alvor vil slå ut i full blomst. 

ER DET FOR TIDLIG Å SPØRRE OM PLANER OG OPPLEGG?: - 
På det nuværende tidspunkt er det vanskelig å uttale seg om opplegget. Om planene 
for sesongen er kanskje også tidlig å si noe. Det planlegges i disse dager og noe vi 
tar med er de dårlige treningsforholdene på Marienlyst. Skiold må snarest mulig 
sette seg ned å prøve årette på dette. Et sted å være kunne også være ønskelig. 
Det arbeides med en week-end i Danmark før seriestart og en ukes samling i 
sommerferien. 

Vi ønsker tillykke med treningsarbeidet og kommende sesong'. 

6 



Terfe A. n~ B· 
og U-oppmønn 

Terje Andersen tok jobben etter Knut Juul Andersen som oppmann for B/U-laget. 
Det var hyggelig, Terje ga seg i Ae-sammenheng sist sesong, men var fast klippe 
på Bog U-lag. Terje kjenner problemene med disse lag, og så vidt oss kjent har 
Oddvar Danielsen påtatt seg trerunge- for disse lag. Her ligger det an til et meget 
godt samarbeid. Spillermateriellet skulle det være bra med . Vi håper alle våre 
"påleggskalver" slutter opp om treningen slik at det kan bli inspirrende sesong for 
alle parter. 

Jon Brurberg og 
Rolf Iversen har påtatt 
seg å holde baller og 
utstyr iorden kom 
mende sesong. 
Ifjord lykkes det ikke 
å få noen i denne 
jobb, så det falt på 
oppmann. 
Det skulle nå være i 
de beste hender. 
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''Toffø'' 
gir 
seg - 

FOR TYVE ÅR SIDEN STARTET 
TORE LARSEN SOM LILLEPUTT 
LEDER. HAN HAR SIDEN GÅTT 
GRADENE OG DE SISTE ÅR STÅTT 
FOR A-LAGET. HAN TOK IKKE 
GJENVALG OG VI SPØR OM HAN 
TREKKER SEG FOR GODT ELLER 
OM DET BARE ER EN HVILEPAUSE ? 

"Denne gang er det for godt. 
Overskuddet er borte og jeg har ikke 
lenger tid eller økonomiske mulig 
heter til å ta på meg en så krevene 
jobb som det å være A-oppmann. 
Vi må. være klar over at bilde har 
snudd seg betraktlig de siste 4 -5 
år, vi spiller 40 kamper og har 110 
treningsdager. Det er "hårda bud", 
og med den interesse medlemmene 
hos oss har for A-laget er det svært 
tung jobb. 
Det som har drevet meg i de siste 
årene har vært det fine miljøet 
som er blandt våre A-spillere. 
Jeg håper det vil vedvare i mange 
år, da dette er det største aktivum 
vi har". 

HVILKE ØNSKER HAR DU FOR 
SKIOLD I FREMTIDEN ? 
"Jeg håper det kan bli bygd opp 
et noe bredere fotballmiljø i 
klubben utover de aktives rekker. 
Vi må få et sted å være, et sted 
å skifte og et sted å trene. 
Det høres kanskje rart at dette 
ikke finnes, men Drammen kommune 
har sølet bort millioner i dårlig 
planlegging på Marienlystområdet. 
Jeg håper Helge Bjernes kan få med 
seg bredden i klubben og at ledelsen 
og gutta får den moralske støtte de 
trenger. 
Jeg ønsker lykke til med 74-sesongen 
- til Helge og gutta, til Ulf Christensen 
som ny fotballformann. 
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A 
r 
• • 
I 
d 

til Skiøld 
Det skulle ikke være nødvendig å presentere Arild Mathisen i Skiold Avisa. Vi kan 
jo for ordens skyld nevne at, han har 29 Ae-Iandskamper . I tiden han spilte for Våler 
engen var han kaptein på laget. Den samme jobb hadde han i SIF, og dette sier vel 
noe om typen. Et artig poeng er at Arild er den fjerde som kommer til Skiold fra 
Vålerengens mesterlag, Åge Sørensen, Knut Presterud, Leif Eriksen og nå Arild. 
Vi ønsker Arild velkommen til Skiold. 
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HENDT SIDEN SIST ... 
Skioldgutt 
best i 
Buskerud 
finalist i 

Gullur til 

Sverre Jansen, Skiold, 
mangeårig forre t n ingsf'ører. 
Tidligere sekretær i Iotballkret 

sen og gullmerkemann Sverre 
Jahnsen ble av kretsens formann 
overrakt et gullur som takk for 
fremragende innsats for fotballen 
i distriktet gjennom en årrekke. 

Yo-Yo-NJJI 

Nye dommere 
Oddvar Danielsen 
Knut J. Andersen 

Ronny Ander 
sen. Drammen, 
15 år, 9. kl. 
ungdomsskole. 
Intr.: Fotball og 
bandy, 

- 
ER AV BUSKERUD FOTBALLKRETS 

AUTORISERT SOM KRETSDOMMERE 

I FOTBALL. 

Ulf. S. Asker 
trener 

Erik J. til 
Brumunddal 

Erik Johansen har bygd 

seg hus på Elverum, 
Han har valgt Brumund 

dal som ny klubb, Vi 
takker Erik for tiden 
og innsatsen hos oss, 
og vi ønsker lykke til 
videre med spilling 

og trenerutdanning, 

Ulf Svendsen skal 

i 1974 sesongen 
trene Askers jr.lag 

10 



Arve 
Fjeld, 
med 

A-kurs 

- 

De dårlige 
trenings 
forhold var 
en av år 
sakene til 
at Leif 
valgte 
Jevnaker 
neste sesong. 

Leif til 
Jevnaker 

Helge på 
B kurs 
Helge Bjørnes 
har nylig av 
sluttet krets 
trenerkurs, 

Arve Fjeld har tatt fatt på 
trene~tdannelse. Første 
skritt er et A-kurs arrangert 
av Buskerud Idrettskrets. 

- 

" Age 
til 

Mangl.Star 
Vår mangeårige trener 
Åge Sørensen forlater 
oss, for å trene Manglerud/Star 

Ulf 
Hagen 
jr. trener 
Våre gode juniorer 
får i kommende sesong 
Ulf Hagen som trener, 
Han er trener utdannet 
på høyeste plan i NFF 

Se mitt 

store utvalg 

sportsartikler 
JTØAJP/IAT 
Konnerudgt, 2, Drammen 
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nellik 
til John 

Vår gode juniorspiller i fotball John E1iassen har hatt 

den ære å bli tildelt ukebladet NÅ's nellik, John var 
kretsmester på fjorårets guttelag, men iår har det blitt 

mindre tid for fotball, idet 
han har gått på skole. 
John har det tydeligvis ikke 

bare i bena, Etter omtalen 
å dømme er han en meget habil 

tegner. Muligheter for en plasr 
i Skiold Avisa's redaksjons 
komite skulle være tilstede 

etter endt skolegang på Nord 

hordalan Folkihøyskole. 

VI GRATULERER MED NELLIKEN 

- 

Tuna Tekstil 
TRIKOTASJEFABRIKK 

Stjerneveien 15 
Telefon 82 13 80 

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

treningsdresser i crepe og bomull. 

Redaktørens 
lille nellik 
går denne uke til: 

John Eliassen, 
Nordhordaland Folkehøyskole, 
Frekhaug. 

Tidlig i høst forsvant et stereoonlegg til en 
verdi av ca. 6000 kroner fra NordhordoJand 
Folkehøyskole nord for Bergen. 

Elevene hadde sett en skummel type på 
dco&en. Han hadde oppf•rt seg merkelig, men 
ingen av elevene var i stand til å gi et skikkelig 
signalement av hom. 

John Eliassen er elev på skolen. Heller ikke 
han kunne fortelle hvordan mannen $Cl ut. 

I stedet satte Eliauen seg ned og tegnet et 
bra bilde av monnen, som viste seg å væee en 
gammeJ kienning av Bergenspolitiet. 

Noe senere ble mannen tott, og politiet vor 
ikke i tvil om at det var ham som sto bak tyve 
riet. 
- Eliassen fortjener en påskjønnelse, sier 

lensmann Olav JOf'dol i Meland til VG. 
Vi er enig. 
Nellik er avsendt. 
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•&•••• 
••••• 
Bingo-gjengen tok gjenvalg 
på generalforsamlingen, og 
vi sier takk for det ... 
Vår klubb må prise seg lyk 
kelig for at den har et team 
som dette. To ganger i uken 
møter de trofast opp og 
skaffer klubben betydlige 
midler. 
Bingo-formann, Bjørg 
Kristiansen og speaker 
Arild Knudsen igang. 

Bingo-gjenget samlet etter at alt 
er ryddet bort for kvelden på 
Globus. Der er et fint miljø på Globus, 
både blandt deltagere, arrangører og 
betjeningen. 
Vi savner noen av de "faste" Helge 
Evensen, Kåre Madsen, Dagfin Hansen, 
Gunnar Moen og Tore Småriset, hvor 
er han . 
"I den "syvene himmel" dette kommer 
ikke fra redaktøren." 
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Alt i SPORT fOI' _me, og vinter 

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

Rørhandel. - Autorisert rørleggerforretnlng. 

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

OLAF M. STRØM 
Dame- og herrefrisør 

Tol lbugt. 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. 

Christensengården. Telefon 83 64 88. 

TORVHALLEN 
STØRST I SKO 
Telefon 83 19 56 

FAVORIT-FILLIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 17 - Telefon 83 54 34 

Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTIESELSKABET 

~~ 
& GULDLISTEFABRIK 

BRUG Gulskogen 

SKIOLD-HYTTA 
ved Steglevannet på Kenneeud, 

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

Bingo kl 
Globus 18.30 ~øt ~~ 
tirsdag fredag Telefon 838080. 

~&IISZZZZ&ZU 
La det gå sport i det 

UNDERSØK VÅRE LAVE PRISER 

Drammen - Telefon 83 31 80. 

- 

- 
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6ANDY 

Jonn Johansen 

har også iår det 

ansvarsfulle verv 
som bandyformann. 
Degraderingen til 

2. divisjon har 
etterhvert gjort 

det vanskeligere 
å holde på våre 
tradisjoner som 

bandyklubb. 

SPILLEPLAN 2. DIVISJON VEST 

16/12-73 13.00 Sparta - Brevik Bragerøen 
12.00 Frem 31 - Drammens BK Frembanen 
13"00 Ullern - Høvik Ullernbanen 
15.30 Skiold - Pors Marienlyst 

Søn. 23/12-73 13.00 Pors- Sparta Porsbanen 
Brevik - Ullern Brevik 
Høvik - Frem 31 Høvik 
Drammens BK - Solberg Marienlyst 

Ons. 26/12-73 13.00 Brevik - Drammens BK Brevik 
(2. juledag) Ullern - Pors Ullern 

Frem 31 - Skiold Frembanen 
Solberg - Sparta Solberg 

Fre. 28/12-73 19.00 Skiofd - Ullern Marienlyst 
Sparta - Høvik Bragerøen 

Son. 30/12-73 13.00 Frem 31 - Brevik Frembanen 
Pors - Solberg Porsbanen 

Tors. 3/1-74 19.00 Brevik - Skiold Brevik 
Drammens BK J Sparta Marienlyst 
Solberg - Frem 31 Mjøndalen 
Høvik-Pors Høvikbanen 

Søn. 6/1-74 13.00 Pors - Frem 31 Porsbanen 
Høvik - Brevik Høvikbanen 
Ullern - Solber§ Ullernbanen 

Man. 7/1-74 19.00 Skiold - Drammens BK Marienlyst 

Ons. 9/1-74 19.00 Brevik - Pors Brevik 
Drammens BK - Høvik Marienlyst 
Solberg - Skiold Mjøndalen 
Ullern - Sparta Ullernbanen 

Fre. 11/1-74 19.00 Høvik - Solberg Høvikbanen 
Skiold - Sparta Marienlyst 
Frem 31 - Ullern Haslumbanen 

Søn. 13/1-74 13.00 Pors- Drammens BK Porsbanen 

Søn. 13/1-74 13.00 Solberg - Brevik Solberg 
Tirs. 15/1-74 19.00 Skiold - Høvik Marienlyst 

Ullern - Drammens BK Ullernbanen 
Sparta - Frem 31 Bragerøen 

Tors. 17/1-74 19.00 Pors - Skiold Tvetenbanen 
Brevik - Sparta Brevikbanen 
Drammens BK - Frem 31 Marienlyst 
Høvik- Ullern Høvikbanen 

Søn. 20/1-74 13.00 Sparta - Pors Gulskogen 
Ullern - Brevik Ullernbanen 
Frem 31 - Høvik Frembanen 
Solberg - Drammens BK Solberg 

Tors. 24/1-74 19.00 Drammens BK - Brevik Gulskogen 
Pors - Ullern. Tvetenbanen 
Skiold - Frem 31 Marienlyst 
Sparta - Solberg Bragerøen 

Søn. 27/1-74 13.00 Brevik - Frem 31 Brevik 
Solberg - Pors Solberg 
Ullern - Skiold Ullernbanen 
Høvik- Sparta Høvik 

Ons. 30/1-74 19.00 Skiold - Brevik Marienlyst 
Sparta - Drammens BK Bragerøen 
Frem 31 - Solberg Nadderud 
Pors- Høvik Tvetenbanen 

Søn. 3/2-74 13.00 Brevik - Høvik Brevik 
Frem 31 - Pors Frembanen 
Drammens BK - Skiold Bragerøen 
Solberg - Ullern Solberg 

Ons. 6/2-74 19.00 Pors - Brevik Tvetenbanen 
Høvik - Drammens BK Høvikbanen 
Skiold - Solberg Marienlyst 
Sparta - Ullern Bragerøen 

Søn. 10/2-74 73.00 Solberg - Høvik Solberg 
Sparta - Skiold Gulskogen 
Drammens BK - Pors Marienlyst 
Ullern - Frem 31 Ullern 

Tirs. 12/2-74 19.00 Høvik - Skiold Høvikbanen 
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Tore Jahnsen 

rutinert 
band~ 
utvalg 

Tore Jahnsen har gått på nok en 
sesong som A-oppmann, Tore ble 
første gang satt opp på A-laget 
i 1952, og siden har det ikke 
vært mulig å bli kvitt han,., 

Nå leder han det hele fra linjen, 

men det hender han hopper inn på 
noen minutter avgangen. Kjell Johansen 

Kjell Johansen har siden han la 

opp A-lags bandy vært fast UK 
medlem, Kjell kom til Skiold fra 
DBK, Han spilte løper, men ble 

siden fast "klippe" i forsvaret 

og var i en årrekke kaptein på 
førstelaget, 

Kje11 Westby er som Tore internasjonal 
i bandy, Kjell har like lang tjeneste 
på vårt A-lag og han har også vært 
oppmann, På banen har Kjell vært den 
nyttigste brikke i en årrekke, 

Kjell Westby 
16 



Bandyoppmann 
ikke fornoyd 

- 

Bandyoppmann Tore Jahnsen 

var ikke fornøyd med gutta. 

Det er trenet alt fbr dår 
lig og interessen er ikke 
som den burde. Skal det bli 

opprykk må det et skipper 

tak til. Det er tydelig at 
2. divisjons bandy ikke gir 

den rette inspirasjon. Vi 

håper for alle pa•ters skyld 

at det retter på seg, både 

treningsfremmøte, interessen 

og resultatene. 

Med klaff i kampene skulle 

mulighetene være der. Vi 

har et ungt lag hvor hele 

5 mann har vært innom jr. 
landslaget. La oss få se 

frisk bandy. Spill ballen, 

og dra lasset sammen, da 
vil det helst gå bra••• 

Treningskamper: 

Mjøndalen - Skiold 6 - 1 
Strømsgodset - Skiold 7 - 1 
Skiold - Drafn 1 - 1 
Skiold - D,B,K. 6 - 4 

LAGLEDERE 

Junior: 
BJARNE BORGERSEN 

Gutter: 
TROND JENSEN 

Smågutter: 
KÅRE BJØRNDALEN 

Li I leput ter: 
TERJE KRISTIANSEN 

A-LAGET STILLER I NY INN 
KJØPTE BANDYBUKSER FRA 

SVERIGE OG NYE RØDE STRØMPER. 
GJØR IKKE SKAM PÅ UTSTYRET Z 

TERMINLISTER 
SE SIDE 30 

De svever i skyen" .•• 
men har likevel bena på 
jorda - fordi de har 
sparekonto i 

LIER SPAREBANK 

Vi stiller også iår 

B-lag i serien. Fra 
tidligere år husker 

vi våre B-mesterskap 
i fleng. Var det 10 
på rad? 

Vi håper iår at det 
kan stables fullt lag 

til hver kamp. 

Det bør være mannskap 
til det. Lykke til. 
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fin iobb SKIOLDS 
DESEMBER 
LOTTERI 

En honnør til styret for den fine 
desemberkalenderen. Opplegget 
virker godt planlagt og utbyttet skulle vel 
da bli som ifjor. De som har stått for arbeidet 
er Øivind Nystøl , Arild Knudsen og Knut Berg 
Nilsen. Disse bør kunne brukes også neste år. 

TORE ADAMSEN tilbake 
fra Sl F. 

.:'ore Ada.u.sen er tilbake etter et års ejestespill 
i Strø~sgodset. Vi ønsker den treningsvillige 

unggutten lykke til oed komr1ende seso~g. 

Gullsmed 

HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. 

Drammen 

Tlf. 83 14 03 

BARNE 
TRYGD 
SNAKK MED: 

KREDITKASSEN 
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Cupmestere 

VI PRESENTERER ÅRETS JUNIOR CUPMESTERE I BUSKERUD 
Fra venstre bak: Gjermund Nyhus, Eyolf Kristoffersen 
Gullik Dorholt, Jan Pedersen, Stein Bjarne Eikeland 
Kjell Arvesen, Jarle Hansen, Jon A. Kristoffersen. 
Foran fra venstre: Leif Kristensen, Rune Svendsen, 
Erik Kalmo, Per Kristiansen, Tom Opsahl, Tom Jensen, 
Roar Myrhagen. 
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Til venstre: 

EGIL ULSBØL 

forlanger ordet 

ELDRES AVDELING har 
avholdt årsmøte med 
valg og påfølgende 
julebord, 
Valgene bød ikke på 
problemer, da alle 
tok gjenvalg, Ledel 
sen består av disse: 

Tore Ruud, formann 
Egil Ulsbøl, kasserer 
og sekretær 
Kåre Bjørndalen, 
Tor Jagland, 
Arvid Syvertsen, 
styremedlemmer 

Til høyere: formannen 
Tore Ruud og Thor 
Pedersen i en rask 
bingo 

20 
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BJørne 
forteller • • 

Bjarne Halvorsen 

Skiolds svakeste sesong var i 1913. Dette året sluttet flere avklubbens beste spillere, 
etter at de hadde blitt kretsmestere i 1912. Derfor måtte ledelsen med brødrene Oscar 
og Olaf Simensen i spissen henvende seg til noen gutteklubber, bl.a. Lyn/Konggata 
og Djerv/Løkkeberga, hvis deres kjære fotballklubb skulle leve videre. Dessverre 
gikk to av Djervs beste spillere inn i andre klubber, så da Skiold i 1914 begynte se 
songen med nytt ungt lag, var det bare en fra kretsmesterlaget i 1912, Olaf Hansen, 
som var en solid høyre back i flere år 
Fra 1914 til 1920 meldte mange aktive seg inn i Skiold. Klubben som hadde sine 
fleste spillere samlet rundt den gamle plassen bak parken, fikk i disse år innmeldel 
ser fra Lierstranda, Nybyen og Tangen, ja, flere danske og svenske meldte seg i 
disse årene inn i Skiold. 
I 1913 var det vanskelig å stable 11 spillere på bena. I 20-årene stilte vi to A-lag, 
B-lag og C-lag. Klubben fortsatte å vokse. Det ble et kretsmesterskap i Kl. A. i 
19?" _ flere mesterskap i kl. B og et i kl. C. Dette var litt utenom bildet, men la meg 
få nevne en del om det. 
Som dere ser er det bare 10 spillere, og jeg tror det er Johan Ruth som mangler. 
Dette B-laget består av gutter bare fra Bragernes, Brakerøye, Lierstranda samt 
en danske. Dansken og to av de andre husker jeg ikke navnet på. 
Foran fra venstre: 
Brakerøyagutt ved navn Arthur. Om han kan jeg fortelle at da jeg i 1914 sammen 
med 10 andre gikk inn i Skiold tok han plassen fra meg på B-laget, med den begrun 
nelse at laget måtte ha noen med fra Brakerøya: Målmannen er Elias Pedersen. 
Hvor han kom fra viste ingen, men han var en meget habil målmann som gutta beundret. 
For et par år siden fortalte Elias meg at han kom fra en gutteklubb på Dalejordet. 
Klubben het "Pil" . Elias hadde vært med på generalforsamlingen som navnet Skiold ,_ 
ble vedtatt med 16 mot 14 stemmer. Rolf Henriksen var en av de gutta som Ernst Lars, 
og jeg leverte "lapp" på sammen med 10 andre til Olaf Simensen. 
Han ble en god back på A-laget i flere år, men han døde i ung alder. 
I annen rekke: 
"Timian" Pedersen, som var en habil bryter i "Ulf". Center half Einar Larsen. Han 
spilte også p~ A-laget og hadde meget gode anlegg til å bli spiller av store dimen 
sjoner, men var utsatt for mange uhell under kampene og måtte slutte sin karriere 
som fotballspiller før han var 20 år. Idag driver han en av byens største blikkenslager 
verksted. Venstrehalf Thorolf Thorkildsen spilte mange år på A-laget og har hatt 
flere tillitsverv, bl .a. fire år som formann.· Han bodde i Skoger og debuterte på A-laget 
i sin første kamp. Siden spilte han et par år på B-laget og sluttet som A-lags spiller, 
etter at han hadde vært aktiv ca. 10 år. Han var i ca. 40 t· Skio l ds leverandør av 
klubbmerker, pokaler og andre premier. 
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Stående fra venstre: 

Birger Pettersen ble som en av våre yngste satt opp på A-laget og ble kjent som 
en av kretsens beste spillere, særlig som h. half på A-laget hadde han mange gode 
sesonger. Han dede for noen år siden, vel 60 år. Ved siden av han står en av våre 
danske venner som ble satt opp på A-laget. Jeg fant ingen annen forklaring på det enn 
at han hret på målet; Vi nektet senere i sesongen å ha han med på B-laget. Neste 
mann er undertegnede. Om ha kan jeg fortelle at han satte rekord i krets og plikt 
kamper 1918 og 1919 var mine siste læreår på Moss. Dette er sant .. 
Jeg spilte to kretskamper på Moss A-lag, et par B-kamper og ble kretsmester etter 
to finalekamper i kl. C. I Skiold spilte jeg et par A-kamper og mange B-kamper. 
Da var kondisjonen iorden; 
Ytre venstre, Ernst Larsen, spilte ved "min side" fra guttedagene og til ut i 20-årene. 
Da vi i 1925 gjentok den store bedriften fra 1921 å slå Brann/Bergen 3 - 2 på hjemme 
bane, ble Ernst ved en tilfeldighet satt ned som venstre back. Han ble i avisene, både 
i Bergen og Drammen nevnt som banens beste spiller. Ernst hadde i flere år (helt fra 
guttedagene) spilt på feil plass; Han har utført et stort og uegennyttig arbeid for Skiold 
som kasserer på hytta, i skikomiteen m.m. Dette bilde fikk jeg av Ernst. 
Vi slo samme året A-laget til Sandefjord 7 - 0 i Sandefjord, da var laget forsterket 
på tre plasser, Johan Ruth, Alf Christiansen og Tyrolf Hartmann. 
Er det noen av de eldre i klubben som kan komme med minner fra "tårna daer " ? 
Selv har jeg tenkt å skirve i Skiold-Avisa hva jeg lærte om fotball for 50 år siden; 

Bjarne Halvorsen. 



ARNE IGANG 
Vår dyktige skihopp~r Arne Torgersen 

er iår uttatt av Norges Skiforbund 

til spesialtrening for lovende yngre 

hoppere. Lykke til med en forhåpentlig 

ny fremgangsrik sesong. 

V/T,4 

.. -9 
BARNESKIRENN I VINTER? 

- l,f Ø;(.r/(/-1(_ 
O.J s OJ/(!(Ziff 
. ;7>1 fl-y&;- 
/ Ylf7ER 
~1//~~c- 
01??>/y{ 7JrT.6 
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1CL1PP 
Det er nå nødvendig med større 
tilskudd fra. kommune og stat. 
Slik det nå. er betaler foreningene 
tilbake til kommunen i form av 
husleie for leie av gym.saler og 
lokaler til trening og arrangemen 
ter, det mangedobbelte beløp som 
gies i tilskudd. Det kan ikke være 
riktig at det sosiale arbeide som 
idrettsforeningene utfører gratis 
av noen få entusiaster skal skatte 
og avgiftslegges av det offentlige. 
En vesentlig sak for idretten er 

også at de dyktigste tillitsmenn 
må. ofre så meget tid og arbeide 
for å skaffe midler til driften. En 
arbeidsinnsats som heller burde 
vært satset på den aktive idretten 

Bødalen ff 
Hyggen lf 
Nærsnes og 

Aaros lf 
n, RO.S· 
s1emme 

stad lf 
Spikkestad 
\)ngd.skoleS 
Basketballkl. 50 

Spikkestad 
\)ngd.skoles 

Vekt~~ 
1:ns. 2.909 rnedl. kr. 145,200.- ----- 

477 rnedl. 11.000.- 

- 40.600,- 

_ <i dert regnskap. 
.. Forslag til budsjett. 
m. Innkomne forslag. ~ 

Kontingentforhøye/se. 

Hovedstyret vil foreslå for tingrepresentantene 
else av kontingenten som følger: 

SENIOR fra kr. 75,- til kr. 
JUNIOR fra kr. 30,- til kr. 100,- 

40,- 
1.044 

903 
44.000.- 

3.200.- 

forh@y- 
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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. 

Gå til fagmannen - gå til 

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. 

Ko n n e r u d g a t e n 3 - Drammen Telefon 83 54 95 

26 



SUPPORTERS CLUB 

~ 

nåoØså 
naed 

''lopper'' 
Æresmedlem ALF JANSEN hjelper til så snart det byr 
seg en anledning, På "Loppemarkedet" var han fra 
morgen til kveld, og vi sier takk for det ••• 

Foto: Reidar Halden, DT & Bli 
Midt blandt "loppene" fra venstre, Karin Larsen, 
Vera Moen og fru Lie, 

Loppemarkedet ble et vellykket foretagende.Det kan gjøres 
bedre, og vi er noen erfaringer rikere til neste forsøk. 
Det gjenstår å takke, til de som bidro med "lopper", til 
de som stilte biler, til Drammens Svømmeklubb for gode 
råd og "lopper" og til alle som hjalp til med hallen og salget. 

TUSEN TAKK 
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NOVEMBER 

køn 
være 
bra ... 

Det ble avslutningstur også iår. uten noe tilskudd 
fra klubben, måtte gutta henge i stroppen med for 
skjellige arrangement. Det sveiset gutta enda bedre 
sammen, og tur ble det. 
Over nyder Erna og Arve Fjeld - Bente og Hans 
Petter Nilsen solen. 
Dagfin Hansen viser frem en klase bananer. 

Tor-Arne, 
Terje og 
Franz 
slapper av 
ved svømme 
bassenget. 

Bak sitter 
Rolf i egne 
tanker. 
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Til venstre : Øivind 
Ågren, Bente Brekke på 
Dagfin' s fang. 

Hotellet hadde gunstig 
beliggenhet, med kort 
vei til de lange sand 
strender ved Playa de 
Ing les. Det var også 
en rekke tilbud for de 
danselystne, der Beach 
Club var mest populær. - 
Til høyre: Tor-Arne 
går i vannet. 

Under: Vera og Gunnar 
Moen. 

- 

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s 
AdceS<e: Bc11ocne, lc,,g 13. Tele!oner 831,886 - 83 r.887. Tel•iromadrene: TURIST 

B~nld,:,,b1ndel<e. C~c. B•nk- o; K,editkuu. Drammen 
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Terminliste 
Juniorlag: 

17/12 Skiold-Solberg, Brageroen, 
18/12 MIF-BBK, Mjøndalen 
17/12 DBK-Drafn, Gulskogen 
21/12 SIF--Skiold, Gulskogen 
22/12 Solberg-MIP, Mjøndalen 
21/12 BBK-DBK, Bragerøen 
71,1 Drafn-SIF, Gulskogen 
7 /1 Skiold-BBK, Bragerøen 
8/1 Solberg-DBK, Mjøndalen 

15/1 MIF-Drafn, Mjøndalen 
14/1 BBK---SIF, Bragei,>en 
14/1 DBK-Skiold, Gulskogen 
21/1 SIP-MIP, Gulskogen 
2111 Skiold-Drafn, Bragereen 
21/1 BBK--Solberg, Bragereen 
28/1 Drafn-Solberg, Bragerøe-n 
29/1 MIP---Skiold, Mjøn,d0ilen 
28/1 SIP-DBK, Gulskogen 
5/2 Solberg-SIP, Mjøndalen 
4/2 DBK-MIP, Gulskogen 
4/2 Drafn-BBK, Bra.gerøen 

Reservelag: 
28/12 SIP-Drafn, Gulskogen 
29/12 BBK-MIF, Brage,,>en 
29/12 Solbe,:,g---Skiold, Mjøndalen 
4/1 Sparta-SIP, Bra,gerøen 
4/1 Drafn-BBK, MarienJlyst 
4/1 MIP---Solberrg, Mjandaåen 

11/1 Ski 1old-Spart.a, Bragerøen 
12/1 SIF-MIF, Gulskogen 
11/1 Drafn-Solberg, Bragercen 
18/1 BBK-Skiold, Bragereen 
18/1 MIP---Sparta, Mjøndalen 
18/1 Solberg-SIP, Gul&ogen 
25/1 Sparta-BEK, Brageroen 
25/1 SIF---Skfi.o!d, Gulskogen 
25/1 MIF-Drafn, Mjøndalen 
1/2 Skiold-Drafn, Marienlyst 
2/2 BBK---SIP, Brn.g,,røen 
1/2 Spa----.SOlberg, Brageroen 
8/2 Dra.fn---Spa.rta., Mar.i:e.nllyst 
9/2 Solbe.rg-BBK, Mjøndalen 
8/2 Sk.iold-MIF, Bragcroen 

Guttelag: 
1s:12 Spa.rta.-Skiold, Brageroen 
16/12 Soib~:rg--MIF, Solberg 
16/12 BBK-Drafn, Brageroen 
26/12 SIF-Sparta,Gul.5kogen 
::!6/12 Skiold-Solberg, Marienlyst 
23/12 MIF-DBK, Mjøndalen 
:10 ·12 Drafn-SIF, Marienlyst 
30/12 Sparta-MIF, Bragercen 
30/12 Skiold-DBK, Marienlyst 
6/1 Solberg-Drafn, Solberg 
6/1 MIP---SIF, Mjøndalen 
6/1 DBK-Spa.rta., Marienlyst 

13/1 SIP-Solberg, Gulskogen 
13/1 Sparta-Drafn, Bragerøen 
t:~.11 MIF-Skiold, Mjondalen 
20.11 Drafn-~Skiold, Marienlyst 
20/1 Solberg-c-Spart.a. Solberg 
20/1 SIF--DBX, Gulskogen 
27/1 Skiold-SIF, Marienlyst 
27/1 DBK-So1be~.;. Mat-icnlyst 
27/1 Drafn--MIF', Marienlyst 

Småguttelag : 
7 /1 SIF-D:rafn, Gulskogen 
7/1 DBK-MIF, Bragerøen 
8/1 S0ll1··:1'g--Skiold, Mjcndalen 

14/1 DBK-SIF, Gulskogen 
15/1 Mn,-solberg, Mjendalen 
14/1 Skiold-DrMn, Bragcrøen 
:J2/1 Skio~d-MIF, Mardeniyst 
22/1 Solberg-SU', M.1Øndalien 
21/1 D:mfn-DBK, M~nlyst 
28/1 SIF'-M:IF, Gulskogen. 
29/1 Drafn--Solber-g, Maiiicn:lyst 
28/1 DBK-Skiold, Brageroen 
5/2 Skiold-SIF, Marlenlyst 
5 12 MIF-Drafn, Mjøndalen 
3/2 Solbcrg--.DBK, Solberø 

GREIT Å VITE 
UTVISNING AV SPILLERE 

Dommeren har ikke alene rett, men også plikt til å 
vise ut en spiller fra banen for resten av en kamp eller 
for en kortere tid, 5 eller 10 minutters effektiv spilletid, 
hvis spilleren har oppført seg upassende eller grovt bry 
ter reglene. Dommerens myndighet omfatt er også pau 
sene mellom omgangene, og utvisningen. foretas etter 
følgende retningslinjer: 
1. 5 minutters utvisning. 

a) etter ubeherskede slag med køllen på motspil 
lerens kølle eller i nærkamp, 

b) etter gjentatte ukorrekte, men ikke voldsomme 
eller farlige angrep på motspillere, 

c) etter brudd mot spillereglenes anvisninger, 
d) om han f.eks. etter dommerens ordre vegrer seg 

for å stille opp 5 m fra ballen. 
2. 10 minutters utvisning. 

a) om han angriper en motspiller på en voldsom eller 
farlig måte, f.eks. ben- eller knetacklinger, eller 
han renner en motspiller ned, samt slag på skøy 
tene, 

b) om han protesterer på dommerens avgjørelse, 
eller inngripen, 

c) om han med hensikt kaster køllen mot ballen eller 
motspillere, 

d) om han opptrer upassende mot spillere, ledere 
eller tilskuere, 

e) om han har vært utvist tidligere i kampen. 

3. Utvisning for resten av kampen. 
a) om han angriper en motspiller på en brutal måte, 

f.eks. med direkte slag eller spark på hender, ar 
mer eller kropp, 

b) om han skjeller ut (æresskjeller) dommeren, øv 
rige funksjonærer, spillere, ledere eller tilskuere, 

c) om han har vært utvist to ganger tidligere i kam 
pen. 

Dommerens myndighet omfatter også pausen. 
En spiller som får full utvisning, skal stå over neste 

seriekamp. Finalekamp regnes som seriekamp. 

Søn. 23/12-73 

NM 
1. Runde GUTTEKLASSEN: Spllletld 2 x 30 min. 

11.00 Borgen - Røa 
Drammens BK - Ullevål 
Skiold - Njård 
Stabæk - Tåsen 

13.00 St. Croix - Sagene 
Bækkelaget-,Askim 

...... 

Sarpsborg Antonsen 
Marienlyst Karl berg 
Gulskogen Thoen 
Stabekkbanen Skaalerud 
Fredrikstad A. Olsen 
Bekkelaget H. Tryver - 

1. runde JUNIORKLASSEN: OBS: Spllletld 2 x 45 min. 

SKI OLD W. 0, 

1. runde SMÅGUTTKLASSEN: Spllletld 2 x 25 min 

SKI OLD W, 0, 
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A. HUSUM & CO. 
Kjøtt og delikatesse. 
Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt. 24. Tlf. 83 22 43. 

VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

Autorisert forhandler 
Amtmannsvingen Lier *83 S4 90 

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». 

A INGENIØR GR•N 
Drammen. 

DRAMMEMS is 
~ 

~~ 

- den selvfølgelige 
dessert. 

Telefon 83 25 56. 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med klcer - -for enhve. 

LTZ. NIELSEN & SØNN 
Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

Bygningsartikler, jernvarer, 
kortevarer, kjøkkenutstyr, 
sportsartikler_ 

NORLØFF 
l2RNVARl!F0RRl!TNIN0 A·S 

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

~ 
PiREDITKASSEII m ~ 

Drammen 
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\V 
PRINSESSE 
YwÆt-~ 

~ 

Hovedkontor 
Bragernes Torv 
Telefon 83 67 80 

Filial 
Vårveien 25, Assiden 
Telefon 82 13 50 

RONSON 
SALG OG SERVICE 

EDMANS 
Konnerudgt_ 10 

83 52 54 
og Bankgården 

83 80 38 

KAFE GLOBUS 
Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

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

DRAMMEN 

LIER SPAREBANK 
Drammen. 

Filialer: 
Lierbyen, Lierskogen og Sylling. 

Drammens Glasmagasin 

II111111,1D 
Alt i klær for hele familien 

Kjøp alt på et sted 

:KHut Øi:legaw-Å&S,, 
Hauges gate 4. Tlf. 83 84 22. 

Nordahls Pølsekiosk 
Konnerudgaten 

Anbefales alle Skiold-gutter 

SPORT 
og uteliv krever spesielt utstyr. 

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

HARALD LVCHE & CD. A.B 

Alt på ett sted. 

Sentralbord 83 79 70. 

- 

-- 

MK OFFSET, Drammen 


