Vi hør ingen Bee•enlløuer
men vi hør vår Frøntz,
søm •øn seere mål.
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BRA GUTTER! A-gutta har gjort en fin vårsesong, og fremgangen
hos flere av de yngre på laget har vært merkbar. Uansett høstkampenes
resultater må sesongen bli fremgangsrik. Vi tenker også på "Gressbanecupen" som ble vunnet andre år på rad. Vi håper laget blir inntakt
så snart som mulig, etter de skader som oppstod i ferien. Det bør
være en selvfølge at medlemmene støtter opp på kampene med et
"HEIA SKIOLD" ! !
Vi viser tabellen etter sesong-slutt i 1973, og med en titt på
årets stilling burde plassen i landsdel-serien allerede være
67-11
32
sikret.
15
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18
2
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Drafn

tnL/Kisa
Redalen
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7
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Idrettsledere, ut av
dvalen ••

''

Har vi idrettsledere sovet for lenge ? Vi klager og klager over at kommunen ikke gir
oss støtte. I mellomtiden har de kommunale fritidsklubber tatt største del av den kaka
kommunen har til disposisjon. Vi må innrømme at disse unge politikere som har blitt
plassert i Ungdomsnemda har vært ~rådig flinke. De har hatt en takknemlig jobb, da
bystyret og formannskapet sikkert har bevilget i god tro, og har helt sikkert regnet
med at disse midler også skal gå til idrettsorganisasjoner, noe instruksen for den kommunale ungdomsnernd klart tilsier. Idrettsarbeid er ungdomsarbeid. Retningslinjene _,
for ungdomsa cmd som vi gjengir her taler klart:

2. Ungdomsnemnda skal arbeide for at det blir skapt og utviklet
de best mulige vilkår for alt ungdomsarbeide innen kommunen,
slik at forholdene kan legges best mulig til rette for en
oppdragende og positiv fritidsbeskjeftigelse for ungdommen,
Nemnda skal særlig ta seg av tiltak som er av felles interesse
for all ungdom i kommunen, og skal sørge for så langt det er
mulig å skaffe materiell og teknisk utstyr (audiovisuelle
hjelpemidler) til utlån til ungdomsforeninger og ungdomsklubber. Nemnda skal arbeide for å skaffe bydelene høvelige lokaler hvor ungdomsarbeide kan drives, samt opprette og drive fritidsklubber rundt om i byen.
3. Nemnda skal samarbeide med alle ungdomsforeninger og ungdomsklubber- humanitære, politiske - og andre organisasjoner og
instanser som driver arbeid for og blant ungdommen. Man skal
samarbeide med skolemyndigheter, barnevernsnemnd, ungdomsformidlingen ved Arbeidskontoret, og ellers alle administrasjoner
og institusjoner i kommunen som arbeider med spørsmål av betydning av og for ungdommen.
Minst en gang hvert år skal ungdomsnemnda innkalle representanter for alle ungdomsforeninger og klubber og andre organisasjoner som driver ungdomsarbeide til en l<-ontaktkonferanse,
hvor spørsmål av betydning for ungdomsarbe'det kan drøftes.
På konferansen kan ungdomsledere fremme ,J.ker som organisasjonene mener ungdomsnemnda bør ta seg av, el1-er saker som organisasjonene i fellesskap kan og bør gå inn for. Ungdomsnemnda bør
på sin side legge frem for organisasjonenes representanter
saker og oppgaver de ønsker de aktive ungdomslederes syn på.
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For å bekrefte den skjevhet som vi gang på gang i vår klubbavis har påpekt gjengir vi
ungdomsnemdas busjett 1973. Skiold med sine mange ungdommer og ledere får kr. 500. av kommunen.

UNGDOMSNEMDAS BUDSJETT 1973:

Godtgj. til medl. av ungdomsnemnda
Fast lønn
Lønn renhold
Lønn til ledere av klubben
Folketrygd
P~jonsutgifter
I
.ntar
Fornyelse og vedlh. av inventar
og utstyr i fritidsklubbene
Kontorutgifter
Strøm og telefon
Vaskeartikler
Husleie for fritidsklubben
Forbruksvarer til klubben
Til ungd.nemndas disp.
Kurs-underholdn.-opplysningsvirksh.
Støtte til andre ungdomstiltak
Ungdomsklubber

•.••.••.•••.••.••• kr 5 .000,- ~
••.•.••..•.•.•.••• "71.736,- •
· · · • · •••••••.•••.. " 4. 704,••.••.••••.•.••••. "85 .524,••.••••••••••...•• "23.971,••••••.••.•••.•••. " 6.456,•••.•.•..••••.•••• " 6.000,•••••••••••••••••• " 5 .ooo,•••••.•.•••••••••• " 3. 500,•..•••••••••••.•• , "10.000,.,., ••••• ,., ••••• ," 1.000,•• ,.,,.,,.,.,.,, •• "19,526,•• , •• ,, •. , •••.• , •• "10.000,•• , •••••.•••.•• , •. "10.000,., •.••• ,,, ••. ,,.,, "15.000,11
•• • • • , •• • ,, •• ,, •• •
66.500,.,, .• ,,,.,, ••• , •• ,150.000,-

kr.

'193. 91{-

I Skiold jobber 67 tillitsmenn 12.790 timer i året gratis.
Med assistentlederlønna kr. 14,46 pr.time regner vi
"bare på gøy" vår innsats til kr, 184.943,40, mottatt kr. 500,-.

~ det moderne samfunn er det nedvendlg med organiserte offentlige tiltak og frizil.lige organisasjoner. Men spørsmålet som er like rundt hjørnet: Hvorfor slite
seg ut i en idrettsklubb og legge ut av egne midler, når en kan gjøre samme arbeid
og samtidig få betaling av kommunen ? En titt inn i ungdomsklubbene viser at flere
ledere er tapt for idretten. La oss få en rettferdig fordeling, slik som svenskene har.
Det er satt ned samarbeldsuemd fra idrettsklubbene, vi har tdrcttskomtte, men ingen
ting skjer. Ut av dvalen eller et tupp, over og ut •••.. De fine diplomatiske idrettslederne når bare ikke frem mot den kommunale mur. En ny hardere tone er inne i
vårt samfunn, også idretten må ta denne i bruk skal den bli hørt. At det må brukes
press-metoder er jo kjedelig. Vi håper å slippe å gå så drastisk til verks, MEN NÅ
BØR NOE SKJE. Bevilgning fra ungdomsnemda eller fra idrettskomiteen på lik linje
med andre ungdomstiltak.
Tore L.

5

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

-

~ ,,_7/J;;.;_
Autorisert forhandler

Amtmannsvingen Lier

Nordahls Pølsekiosk

LTZ. NIELSEN & SØNN

Kon nerudga ten
Anbefales alle Skiold-gutter

*83 84 90

Malermestere.
Alt i malerarbeider.
Tlf. kontoret 83 14 47.

l~El!hrn1aa1,m-fl
ØVRE STORGATE - TLF. 83 26 80 - DRAMMEN

FAMILIENS
KONFEKSJONSSENTER
Ødegaard er alltid i teten
Moteriktige klær for hele familien toppmoderne til alle tider
VELKOMMEN TIL

STEINAR
VI T!~PE~
~

-

leder

-1__

'ed halvspilt serie leder STEINAR OLSEN vår tippekonkuranse med 41 poeng, går
nesttippsene inn, går SKIOLD opp, .....
Vi gjengir Steinars tipps og resultatene:
Grue
Skiold
Jevnaker
Skiold

-

Stabæk
Skiold

-

Skiold 0-0
Redalen 3-1
Ski ol d 0-4
Ull
2-0
Kisa
Skiold 1-2
Kongs
vinger 5-0
Skiold 1-0
Dr afn 2-1

(2-2)
(3-1)
(0-0)
(l-0)
(l-1)

(1-0
(2-1)
Åssiden
(l-0)
Skiold
Brumund- Skiold 3-1 (1-2)
dal

-

STILLINGEN:
Steinar Olsen
Dagfin Hansen
Borgar Nygård
Kjell Westby
Reidar Schiissler
Arvid Syvertsen
Rolf Raaen
Alf Jansen
Tov Støa
Bjarne Borgersen

41 poeng
46 "
47 "
52 "
53 "
55 "
56 "
57 "
71 "
89 "

noe
før

A
stallen
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TIi Dn1mmen idrelts·resen

SEKRETÆR
Ved
parksjefens
administrasjon skal tilsettes sekr
Stillingen er plasert
l.kl. 1315 etter utdanning og praksis.
r

t.t. kr. 39.520-52.450 pr. år.
Ari.:leidsområdet vil omfatte den
daglige ledelse av vedlikehold
og drift av idrettsanleggene.
være kontaktmann vis-å-vis idrettsforeningene, og dessuten
saksbehandler innenfor idrettssektoren. Til stillingen kreve s
2-årig teknisk skole - anleggslinjen eller Statens gartnerskcle - anleggslinjen, evt.
solid praksis fra drift av idrettsanlegg. Det vll bli lagt stor
vekt på at sokeren har gode
administrative egenskaper og
at vedkommende har kjennskap til idrett i sin almindelighet.
Ytterligere opplysninger
ved
parksj-e fen i Drammen. Kirkegl. 1, tlf. 8311 75.
Søknad med attestkopier og
vidnemål stiles til parksjefen i
Drammen og sendes Fylkesar·
beidskontoret.
Haugesgt.
1
3000 Drammen
Soknadstrtst 27 auqus t 1974

Hø11s Petter

Evensen

Hva er galt? For tredje ganv på forholdsvis kort tid sier idrettssekretær nr. 3 i
Drammen kommune takk for seg, Vi kjenner ikke instruksen for jobben, men vet
at de tre sekretærer har blitt forespeilet
en mer selvstendig jobb, enn den er i
virkeligheten. "Berges visegutt" blir jobben
kalt blandt idrettsfolk, og det er her noe'
må gjer-es , La jobben bli mer selvstendig.
En naturlig utvikling vil være å la denne
stilling bli ledende innen idrettsvesenet.
Vi ønsker idrettskomiteen og Berge lykke
til med "sorteringen

idrettssekretær i Drammen kommune

slutter
Hyggelig

REAKSJON

Det har for°i.mdret meg at vår "tøffe" omtale av forskjellige saker innen kommunen og
idrettskomiteen aldri har blitt tatt opp. Det har jo bekreftet at alt for mange sover.
Det var derfor meget hyggelig at nåværende formann, Hans Petter Evensen kontaktet
meg angående vår siste sak "REKLAME PÅ MARIENLYST".
Han kunne fortelle at de var velvillig innstilt, men da saken ble fremmet sist, ble den
nedstemt i formannskapet. Nok penger altså'. Evensen og komiteen kunne tenke seg en
viss form for reklame og henstilte til Skiold å ta saken opp og sende et forslag til formannskapet, Kanskje SIF, DRAFN, DBK og SKJOLD burde gjer-e et tremeter sammen?
Takk til idrettskomiteen for reaksjonen. Hvis disse herrer skulle mangle saker på
sine møter , er jeg villig til å stille med en "pose full"
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Toffa.

-

Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90

Central Hotell, Drammen
Sentralbord 83 15 90.
IORIII.RINGS ""SELSKAPET

~

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

Nedre Strandgt. 3, Drammen
Telefon 83 77 70

Spisesalen anbefales.

t°'IC>~G:»E::::

«Bo sentralt i centrum».

Aktiv og moderne bankvirksomhet:

SPA.REBA:N'KENE.
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER

Det er der det skjer
Det er ingen tilfeldighet at gutta møtes på Dickens.
Godt fatøl fra Aass.
Trivelig atmosfære og lopp fotballmiljø.
Stikk innom når du gar forbi. Du finner oss i
0. Torggt. 8. Velkommen!-

~idjcnØ
mat·øl·miljø

A. HUSUM & CO.
Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.
Marienlystgt., 24.
Tlf. 83 22 43.

BLIKKET PÅ
BALLEN@

-

"Overlapping". Øivind går inn
og Jon kommer utvendig.
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FRANTZ

på

farten

"
• Frigg var heldige.
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TAKK FOR INNSATSEN
~ MERK I 8 SPILL. Tirsdag kl. 18.30.
GAVEKORT:
2X1000.4X400~
2X200.-

2X10 kg. OKSEKAM.
2X SPEKESKINKER.
2 X 2 kg. RØKELAKS.

Anledning

-

STORT UTVALG I TOPP GEVINSTER!
Ill 6 sitte pi terr&11en og spille. - Velkommen I
SKIOLD JUN.

For en innsats ! Også isommer har vårt bingo-team holdt
det gående med to bingokvelder i uken, En fin sesong har
det vært og kjærkommende midler til vår klubbkasse har
det blitt, Alle våre aktive, store og små har mye å takke
disse slitere for, og vi sier igjen TAKK FOR INNSATSEN!

Det går mot ny D-dag
Vi har også iår blitt tildelt en lotteri-bod på Bragernes
Torv under Drammensdagene, De siste år har vi hatt en forholdsvis stor bod, I år
blir det kun "21" og
kaffe - sjokolade tombola. Dette skulle til
si at det ikke blir se
mye forhåndsarbeid med
innkjøp av ~avinster,
Det må gjø~es en liten
innsats av medlemmene,
Vi trenger deg 1

time

fredag, lørdag eller
søndag, Dette er bare
gøy. Meld deg til
Olaf Nordal. 83 48 DB.
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FORRETNINGSFØRER.
:
Da vi ennå ikke har fått ansatt noen •
forretningsfører søker vi en mann med kontor-i
og regnskapsmessig bakgrunn.
•
Nærmere opplysninger vedrørende
estillingen kan fåes ved henvendelse til Borgar •
:Nygård eller Bjørn Leks ltd.
:
•
Begge telefon 83 35 90
•

I

:

.:

kaptein
Sverre
Erling
Nilsen
A-LAGETS NYE KAPTEIN, SOM VI
HAR SPURT OM ÅRSAKEN TIL DEN
FINE VÅRSESONGEN.
HVA ER ÅRSAKEN TIL FREMGANGEN?
Før sesongen startet var vi usikre pa hvor vi stod. De siste årene har vi
hatt flere rutinerte karer blandt oss på banen, og vi satte oss som mål å
holde stillingen i 3. di visjon.
Vi har lagt nok en hard treningsvinter bak oss, og jeg mener alle mann
har blitt noen prosent bedre. Vi har fått en solid back-kjede idet Tore
kom tilbake og Arild med fin ro i sitt spill. Det kan derved spilles friere
fremme på banen. Vi har tatt en kamp av gangen og forsøkt å yde maks.
alle mann, samtidig som vi har hatt fin "medgang" i de jevne kampene.
KAN DU LOVE EN FIN HØST-SESONG?

-

3. divisjon Østland/Nordre er så jevn og hard at alt kan skje. Bunn kan
slå topp, og alt må klaffe om vi skal få like mange poeng i høst, og det
tror jeg er for mye å regne med. Hvis alle gjør toppinnsats i hver kamp
kan ingen forlange mer.
Sverre Erling gir også Helge Bjernes og Arild honnør for fin jobb.
Helge står på hele døgnet for A-laget og Arild tar gutta og treningen
på en fin måte, sier Sverre Erling.
Vi sier lykke til med høstsesongen og håper laget tar en fin plassering.
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Ingen fantasi ?

S.I.F.'s
Runar
Larsen
til Sliiold

Årets tippekamp mot Sprint/Jeløy
i Moss ga oss første tap i premie-

kamp. Det var flere som røk på
den ....
Men hvorfor Sprint/Jeløy i år igjen,
også på bortebane som ifjor. Liten
fantasi og lite inspirerende for våre
spillere. Neste år bør vi få hjemmekamp, men ikke mot Sprint eller
Snøgg, kjære Oddvar Moen
.

Fjorårets midtbanekjempe
i S.I.F.-laget måtte vike
plass for Egil Olsen, og
han har valgt vår klubb
og er klar 5.aug. Velkommen

HENDT SIDEN SIST ...
Old-boyslaget vant 1 .runde i

Nytt innbrudd på Skiold-hytta.

NM mot Kragerø, men etter en

Denne gang tok de bare sjoko-

dramatisk straffekonkurranse

lade. Kjeksen lå igjen ••••

ble det tap mot Sandefjord i
2. runde med 5-4. Etter full

Eldres Avdeling med sommermøte

tid var stillingen 0-0.

på Skiold-hytta fikk rekorddeltakelse.

B-spilleren i fotball - Stein
Brekke har meldt overgang til
Lrafn.
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• Kuponghefter
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere
• Elektr. kontrolltavler
• Bingo-automater • «21 »
• Jack-Pot Bingo

e 13-tipset

• Over eller under 7 • Bandlt
Ønsker De nærmere opplysninger
om Bingo, skriv eller ring til oss.

ENEIMPORTØR:

~\1
~ /JULI.Cc@
Bragerhagen 16
Telefon (02) 83 42 71
3000 DRAMMEN

Drikk
Solo.·Solo

11i/
Frisk" real "

1

appelsindrikk

(KOLONIAL)
Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

NORLØFF

JERNVAREFORRETNING A·S
Telefon 83 65 80

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s
Tor113, Teletoner 836886- Bl68Sl,
Banldorbindelsa: Chr. Bank- 01 Kreditkasse, Onmmen

, •••••

~~f§OOOOOO!ii ~

Alt i sportsutstyr

AclN IM : Brai.,.n•s

+
'

Telecramadrene: TURIST

B•løøet
A.sslden
Jevnaker
Sk.iold
MJøndalen

strølll"l!Odset

Vikersund
Ada!
Blrireb.
Slemmeøta.d
Drafn

5 4 1 0 12-3
5 31115--4 7
53118-437
52219--36
53028-96
5 1 2 2 7-43 4
5 1 2 2 0-7 4
41035-432
5 1 0 4 &--14 2
4 0 1 3 1-7 1

B-laget åpnet bra, men har

-

falt noe av i de siste par
kamper. De fleste har Ualderer, og det er beklagelig at vi ikke kom med i
noen serie. Det beskjedne
kampantall i B-serien er
lite tilfredstillende.
Hva med å stille et C-lag i
serien med 5.divisjons Blag? En sak for styret.

HANS PETTER!!!
Det er en mann som
spør om det var deg
som stod i mål i
tippekampen mot Sprint ••••
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Siden det gule kortet ble innført, har dommerne fått en
"mer" respekt som er godt åta
med seg på arenaen. Men hvordan blir dette kortet brukt?
Vi har sett spillere som har
fått "lukte" på kortet etter
glimrende sklitacklinger, men
etter å ha sett 1. divisjons
kampen S.I.F. - Start må man
spørre om hvor vid grensen er.
En herværende spiller ble
rasende etter at hans lag ble
idømt straffespark, tok fart
og siktet på linjemann og dro
til. Bom. Istedet fikk dommeren
en lekse.
Hvor går grensen? Det er mulig
dommer Haugen kan undervise ved
neste dommerkurs om når det gule
kort skal hentes fra den sorte
lomme.

KARL FALK
MØBELFORRETNING%
AMTM.BLO MSGT./ENGENE-DRAMMEN
TELEFON 83 85 00
Apntngstider: Mandag - tirsdag - onsdag - fredag
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt

LANDETS BESTE IS

ØDRAMMEMS

roRDENSKJOLDSGT.40 -TLF 83

n 97.

is

-
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TIL ODEL
OGEIE
RESULTATER
Vikersund-Skiold

0 - 0

(79-18)

Semifinale
Skiolct-Assiden

1 - 0

( 43-47)

Finalen
Skiold-Drafn

1 - 0

Gutta klarte det ingen mente var
mulig, å vinne "Gressbanecupen"
to år på rad. Også denne gang
manglet noen av "nøkkelspillerne"
som Frantz Salamonsen og Arild
Mathisen. Bra gjort, og en ny
tilvekst til premieskapet på
Ski old-hytta.

(31-3G)

-
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FRA JR.
AVDELINGEN
Dagfinn B:
" Det ligger godt an
i junioravdelingen''
"Vi er svært fornøvd med resultatene i
va rens seriekampe"r. Våre lag ligger i

fine posisjoner på tabellene, og aktiviteten har vært stor.
Gutte- og juniorlaget har vær t en uke i
Danmark og jr. -laget har forøvrig
hevdet seg bra i Borg-cupen. Nå står
NM for tur, og vi møter Hof i 1, runde.
Gutte-Iaget skal delta i vår egen cup
der det iår er rekorddeltagelse. Hele
49 lag har meldt sin ankomst.
Knøtte-cup-forberedelser er også igang"
HVORFOR IKKE NORWAY CUP ?

"Det hele er et økonomisk spørsmål.
Ifjor kostet deltagelsen kr. 4. 500, og i samme forbindelse kan vi nevne
at Åssidens deltagelse iår kom på
kr, 13.000.Her blir valget utenlands eller Norway
Cup. Vi valgte Danmark.
I det hele tatt dreier det seg om pengen
når det er snakk om aktivitet. Bensinpriser og materiell har jo steget i hurtig tempo de siste sesonger, og det blir
værre og værre å få det hele til å gå opp,
Vi savner kommunale støttebidrag til
ungdomsarbeidet'' sier Jr. formann
som selv aldri går av veien for å skaffe
midler.

TABELLENE

Iumor
Vestfossen
Skiold
Strømsgodset

Jevnaker
Slemmestad
Adal

6
8
7
Tofte
6
Birkebeineren 6
Hokksund
6
Sjåstad
Geithus
5
Assidcn II
8

Liv
Kongsberg

700
6 0 1
5 0 1
5 0 1
3 1 3
3 0 3
2 2 4
2 2 3
2 l 3
2 1 3
2 1 3
l 2 4
0 1 4
0 1 7

28---4
18--- 5
1,- 2
1,- 7
13---18
7-10
13-.,0
9---21
12-10
8--- 9
S--- -12
19-19
2-18
>-24

14
12
10
10
7
6
6
6
5
5
5
4

6002>-1
5 0 0 15-- 2
4 1 2 27-14
4 1 2 14-10
3 1 1 15-10
3 0 3 11- 9
2 1 3 13-15
2 0 2
8--- 8
2 0 3
6-15
1 1 5 13---16
1 0 4 10---35
0 1 3
1-10
0 1 4
6-2.~

12
10
9
9
7
6
5
4
4
3

:il-2
40--14

16
14
1:1
11
11
10
10
R
7
7
6

Guffe
Mjøndalen
Skiold
Vinn
Vikersund
A.ssiden II
Glassverket
Solberg

Slemmestad
Skrim
Liv

·v. Spone
Litmgen
Ada!

6
5
7
5
6
6
4
5
5
4
5

Smågutt
Mjøndalen
Liungen
Slemmestad
i•.dal
Solberg
Skiold
Skrim
Glassverket
Liv
Vinn
Berger
V. Spone
Vikersund
Filtvet 'Frem.
Skoger

8
8
8
g

"
3
P.

"8
8
7
R

S
7
fi
4
S
S
,)
ti
3

O 0
0 1

11 24-11

3
1
O
0
O
1
:J 1
:l O
2 1
4 0
2 0
1 0

1
2
2
2
2
4
4
5

~
4
5
7

35-14
27- 7
20-11
17-12
21--17
23-15
13- 6
12-31
4-:lO
13-:::.?
7-30
7--36

Lilleputt
D.B.K.
Skiold
Drnfn
Vinn
Svelvik
Konnerud
Selvik
Glassverket

N. Sande
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7
7
6
6

4 l O 9--1 9
6 4 0 2 11-6 8
4 4 0 0 10--1 8
5 4 0 1 8---4 8
42024-34
51133-63
3 1022-42
30030---40
5 0 0 5 0---16 O

-

før 10. øøng
Det var Ivar Rosendal som tok

-

initiativet til en guttecup.
Det er iår 10. gang denne arrangeres, og vi kan vel påstå
at det alle disse ganger har vært kjempefine arrangement.
Det startet med 22 lag, i årets cup er til nå meldt 49
lag fra fjern og nær. Ørebro Sportsklubb har vært en fast
gjest til disse fotballdagene, og lederne kan fortelle om
at guttene ser frem til turen helt fra sesongstart.
Det er iår Thorstein Roaas som er hovedleder for arrangementet, og vi ønsker lykke til!

Vi ser her fra et finaleoppgjør mellom Åssiden og
Ørebro. Disse klubber har
hevdet seg i toppen hvert
år.

Tidligere vinnere

-

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

- Drafn
- Mjøndalen I.F.
- Skrim
- Ørebro S.K.
- Ørebro S.K.
- Åssiden I.F.
- Ørebro S.K.
- Åssiden I.F.
- Vestfossen I.F.
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I Dønrnørli
med
gutte
og
Junior·
laget

-

Også i år har våre gutte og juniorspillere satt nesen sydover på kombinert hygge og
treningstur. Målet var Aalborg i Danmark og turen gikk fra Larvik med "Peter Wessel"
og med buss fra Fredrikshavn til "theaterhotellet" i den imponerende Aalborghallen.
Innkvarteringen var vel turens eneste skuffelse, for her ble guttene henvist til to 15manns rom, og det sier seg jo selv at det ikke er bare morro. Alle er jo ikke like, og ikke
alle liker å legge seg tidlig om kveldene .....
Forøvrig var turopplegget utmerket, fra besøk i Tivoli og aftens på "Påfuglen" den
første kvelden. Frokost første dag bød riktig nok på visse problemer. Norske fotballgutter trenger nemlig noe mer solid å starte dagen på enn wienerbrød og rundstykker
med marmelade, men i løpet av uken fikk vi innført mere "norske" tilstander med
salami, leverpostei og ost.
Søndag formiddag gikk med til sightseeing i byen, en tur opp i Aalborgtårnet og derefter
lunch i Zoo. Om eftermiddagen tok vi den første treningen på ABK's flotte anlegg utenfor byen. Mandag og tirsdag var det full t.r entnz to ganger daglig, men onsdag lot vi
fotball være fotball og dro på badetur til "Løkken". Badetur er vel foresten noe sterkt
sagt, for det var bare de aller tøffeste vikingene som ga seg de salte vover i vold.
Ved hjelp av vår ualminnelig hyggelige og opservante bussjåfør fikk vi imidlertid sett
stedets attraksjoner, så turen var i 'reyest.e grad vellykket. Her ble også Skioldmesterskapet i minigolf avviklet.
Torsdag og fredag var det fullt kjør igjen med avreise kl. 09. 30 fra hotellet. Trening
til kl. 12. oo, lunch , og over 1 mil tilbake til banen for å trene fra kl. 14. oo til
kl. 16.oo.- Knallhardt program med andre ord.
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På et område sviktet imidlertid opplegget, - vi fikk nemlig ikke spilt noen kamper mot
danske lag, - så i mangel av noe bedre arrangerte vi et par interne oppgjør med lett
blanding fra begge lag.
Lørdag formiddag var avsatt til shopping for de som ikke allerede var helt blakke,
og kl. 14. oo var vi atter ombord på "Peter Wessel" med kurs hjemover.
Ledr ene , Ulf Hagen, Tore Småriset, Tore Kristiansen og Arild Knudsen takker
guttene for utmerket samarbeide på turen, og "knetten" Ulf Erik som fikke være med,
har hatt en meget utbytterik tur. Han har faktisk lært litt om fotball også, og resten
av "lærdommen" er det opp til mammaen hansåplukke av ham hjemme.
Arild Knudsen

-

p

WE
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A INGENIØR GR•N
ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN
VELKOMMEN

LØRDAG

-

GOD

PARKERINGSPLASS

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN

Il

l<REDITl<ASSEN

Drammen teH. 83 35 !IJ

- bank for folk flest

STIKKORD:
INGEN GRENSE

-

Vår juniorformann Dagfinn Hansen
er en opptatt mann. Med den store
aktivitet det er i junioravdelingen
er det mange ting som skal huskes
og passes. Men Hansen klarer å få
til det meste, og man skulle tro
denne jobben var nok. Nei, Globusbingo'en er plaget av hans nærvær
to ganger i uken, og forsyne meg
nå er han blitt ansvarlig for Skiold
på Fellesbingoen. Det er utrolig
hva denne karen rekker. Ja, for han
sitter jo i hyttekomiteen også, og
der er han en av de som jobber.
La gå med at han bråker og maser, men det har de som kjenner
han blitt vant med. Han synger ut realt og greit. Vi har blitt
vant med å tåle det og. Skiold er heldige som har en slik kar.

-

elendiØ
Flere ganger i seriekamper denne våren har la~lederne for
våre yngre lag stilt opp som dommere. Vi skal ikke påstå
at de ikke kan reglene ••• , men med så mange dommere innen
våre rekker, bør det kunne stille en mann i SORT DRAKT.
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''The eønainl men''
Ja, hvem andre kan det være en "Knøttene".
Yngste skudd på Skioldstammen, og fremtidens håp, også for klubben,
Som opphav til en av disse håpefulle har det vært virkelig gøy å følge med fra den spede
begynnelse. Vi har fått se hvordan de har utviklet seg fra løkkefotball-stadiet til en temmelig samspillet gjeng, som tilogmed begynner å forstå spillets regler, og som faktisk
av og til greier å passe plassen sin på banen ... Veien så langt har med respekt å melde
vært tornefull, hva nedenstående lille tabell forteller tydlig nok om:
Slemmestad
Glassverket D.B.K.
Skjåstad
Skiold
Vinn Sande
Sk io ld

Drafn
Skiold

-

Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Lier I. L.
Skiold
Konnerud
Skiol t
Drafn

8 - 0

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

1 - 1
4 - 0

2 - 1
0 - 3

./
q(i:
'

-

)

~,

~•;:_:,v

Gutta har imidlertid tatt nederlag som seier like fint, og blitt en sammensveiset kameratflokk på disse korte forsommer-månedene. Vi foreldre som har fulgt laget fra den
ene kampen til den andre, har også hatt en hyggelig tid, og denne gode oppslutningen fra
foreldrene håper vi vil fortsette. Bedre oppmuntring til å fortsette i et sundt idrettsmiljø kan vel ikke ungene våre få, enn følelsen av at vi foreldre deler interessen med
clem. Det beste bevis på dette samarbeidet fikk vi da vi inviterte "Knotter" med opphav
og sosken til avslutningsfest på Skioldhytta for sommerferien. Velvillige foreldre med
b i l stilte opp og transporterte hele gjengen til Konnerud. Etter en rask marsj inn, stupte
hele "Knottelaget" til vanns i Stegla. Deretter var det konkurranser og leker utmerket
la,.;t opp av Tore Larsen og trener Arild Knudsen. "Stang-cupen" ble en spennende affære
som til sisl ble vunnet av Rune Waitz og i kunnskapstevlingen om fotball var det Terje
Larsen som stakk av med seieren. Altså en vellykket tur som vi håper kan gjentas.
Og m1, kjære "coming men" er elet altså høstsesongen med Skiolds "Knott ecup" som det
store hovdepunkt et . s orn står for tur. Fortsett slik som dere har begynt, og lykke til'.
Og til dere medforeldre vil jeg igrunnen si det samme, La oss fortsette å støtte ungene
våre med å mote opp på kampene og ved å gi dem all mulig oppmuntring.
VEL MØTT.''.
Rannveig

HUSKELAPP
7

o; cf se;,!-e"h6er

/ ,ZJ,,e,=- //J" ?,4 Æ7 k"
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AKTIESELSKABET

Skioldfruer og gutter!!

KULKOMPANIET

Er håret langt - sveisen ugrei,
så hjertelig velkommen til meg

Tollbugt, 87 - Drammen

{02)

* 83 31 80

Golvbelegg • Vinylbelegg
Tepper for Heldekking
Parketter
Gulv- og Vegg Fliser
En gros • Detalj

0

.~
~

'!~- ~e~!r~~M

Tollbugt. 2

Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
med klcer - -for enhve

Se mitt store utvalg i

sportsartikler
JTØAYPIIAT
KONNERUDGT. 2

Tlf. 83 19 30

Fra

1945 fikk vårt

fotballag en

Det første lyspunkt

kom i

daværende 2.divisjon
"trapper"

opp.

fremgangen.
4.

Dagens

Flere

rask

1954,

(5.div.).
LAGBILDE

fart nedover i seriene.

da laget
Siden

tok steget opp

har vi jo

viser de

gått

i

to

gutta som startet

av disse var også med i

1960,

fra

5.

til

divisjon.

Stående

fra venstre:

Per Wøllo,

Gunnar Fossum - Rolf Råen
Kjell Langli - Arnt Fuhre,
Knestående fra v.:

Tore

- Lars

lagleder - Bjarne
Lund - Erik

Helliksen

-

Kristiansen -

trener.

Larsen - Hans

Brunæs - Thor Pedersen

-

"
Reidar Schussler
- Ulf Jacobsen. Rolf Bolstad og Erik Carlsen
var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Laget spilte lett og teknisk fotball med trekantvariasjoner
som særpreg. Daværende trener Fuhre hadde en stor del av æren
for fine resultater. Han lå forut for sin tid med system og
taktikk.
Legg merke til mascotten til høyre for Thor Pedersen. Den
hang i vårt mål i alle kamper. Den ble vunnet på lykkehjul i
Drammens Park, og den ble senere "dresset" opp i Skioldutstyr.
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ny vri:
Skiold har gått inn i et samarbeid om bingo på den tidligere
W.C.Møller. Her har det blitt et bingo-senter med et vakkert
interiør, og med alle tekniske hjelpemidler. Vi tror bestemt
at dette stedet blir "in". Nedenstående annonse viser de
foreninger som står bak tiltaket "Fellesbingoen".

~

-

( FELLES

U

BINGO )

starter torsdag 1. august kl. 19.00 i WC. Møllers
tidligere fabrikklokaler, Bragerhagen 17, Drammen
med følgende arrangører:

+•tYÆe{9~
I " __ ..... .... .•..

SpHI hver dag, mandag-fredag kl. 19.00, lørdag og søndag ld.17.00.

-på!SO-

TOPP GEVIIISIER - EKS'FRAGEV'II

GRATIS KAFFE FØRSTE UKE.

aæz

I

GOD PARKBHNG.
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HEI DERE
Nå er det snørt

mæmuu ~ æm[!J
7.-8. september
Gulskogen

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

BRUG & GULDLISTEFABRIK

Gulskogen

~
Christensengården.

Telefon 83 64 88.

GULLSMED
HARRY ULSTEEN
Nedre Storgt. - Drammen
Tlf. 8314 03
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HVOR BØRER
J. div. til 1l
~

21.r,o Lokal sport
22.00 V;rrmetding
22.10 Dngsnytt

Irriterende resultat servlee.

-

Hvordan gikk det med Skiold idag? Vi hører på Dagsnytt Sportsrapporten - Dagsrevyen, men nei, det er bare 3. divisjonskamper på tippekupongen som blir nevnt. "Lokal sport" må være
tingen, men nei, der får vi Vikersund og Birkebeinerens kamper.
Kveldsnytt siste mulighet. Nei, morgenavisen første mulighet.
Det ble nok en urolig natt. Faller landsdelserien mellom to
stoler? Når NRK dekker 4. divisjon, må det forlanges at 3. div,
kan br~nges på lufta, Sportsrevyen har i alle år bragt disse
resultatene og dette bør taes opp igjen, Takk,

TORVHALLEN

tlf. 83 19 56

FAVORIT-FILIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34
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Drammen

,,

INNMELDELSESBLANKETT

Navn: , .

Er du aktiv?

Stilling: . . . . . . . . .

.

Adresse:

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

Født:

.

Hvilken idrett dyrker du?

Tlf.:

.

Bandy

Har du tidligere vært medlem av noen idrettsforening?

Fotball

I tilfelle hvilken:

Ishockey

Anbefales

Ærbødigst

.

-

Ski

Notater for Ski- og Ballklubben Skiold.

Opptatt:

Tilskrevet:

HAR DU EN VENN SOM IKKE ER MEDLEM AV NOEN IDRETTSKLUBB?
BENYTT DENNE BLANKETT: ALLE ER VELKOMMEN TIL 055 - AKTIV
ELLER PASSIV,

G

R
E

I

r

'

•
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17. og 18. august 1974
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Det er Skiold denne gang
Hva skjedde an ocerrcsketser pd den kupong som ble avgjort
sist helg? Tja.,. det uar vel ikke .~d meget, men tegnfordclinue11
ble 4-4----4 og den er lei nok. Vi kan ikke snakke om smårare
resultater i kampene for Os-Vard, Steinkjer-Moss og HaugarVidar, men eLLers .•• 7 Av Tips' signatUrtfppcre kom i hvert falt
Rolf opp i lO riktige pd sitt 16-kroners forslag.

Vi ser sd pd kupong nr. 34, som bcstdr av 4 CUJJ· og 8 serie·
kamper. Det viser seg at vdre signaturtippere ENSTEMMIG
satser pd Skiold-seicr pd Redaiens bane. Start får 19 av 20 .stemmer i cupkampen mot Odd i Skien. Og 18 -røsteT er det blitt
for Brann 1 cup pd Osbanen og Sarpsborg i 4. runde hjemme mot
Hamarkameratene. Nd vet w,an at Odd er kommet seg etter for.
sesongen og at Hemaxt-vmeratene vdknet til "nytt Liv• etter at
den engelske rreneret; m.r. Brown sa takk for seg. Os laget det
bra t fjordrets cup, s4 Brann bør ikke ta noen seier pd forskudd..
Rosenborg har spilt merk:elio uje,,nt. og nord-norske Bodø/Glimt
ha.r en mulighet til d gd videre i rundene hjemme. Det kan necnes at Skiold hjemme t arees serie slo Redalen 3-1. Jevnaker h.or
beseiret Brumunddal 2-0 og det f Brumunddal. Langevd.g er
ute etter revansje pd Skarbøvik etter 0-l tap t vdrcs: Sunndal-·
Ørsta spiUe U i mai mdned, det samme gjord.e Folldal og Falken
i Folldal.
Narvik-Nor og Grand, BodØ møtes nord.ptl; De husker karu;k:Je
at Grand tok hjem stikket t dtrscsongen med 3-0, Urædd-AskiM
spilte 0-0, samme res-ultat ble det mellom Drafn og .Æsiiden.
Det er fremkommet 85 hjemmeseire, 43 ganger uavgjort og 11 :!
borteseire. I prosent.er: 35% (11), 19% (UJ og 46%
antyder tegnfordeting å la 4----2----6 eller 4---3-5.

NORSKE SERIEKAMPER
17. og 18. august 197'.

H U B
--------··-----3 15
"Odd-c-Star-t
I 19

*Glimt-Rosenborg

I

•os-Brann

I
I

Nor-Grand

5

Askim-Urædd

7

2

(B).

Vi

Dagbladet
Sikre kamper
ODD - START (B)
Odd skuffet stort i helga ved å
tape klart for Florvåg, og jeg
tviler på om det holder i dette
cupoppgjøret heller. St.a rt pleier
å være sterke på høsten og er
vel på jakt etter en cuptriumf
også.
NARVIK/NOR GRAND (H)
Grand vant borte over Saltdalskameratene i
sesongåpningen,
men har ellers gjort en beskjeden innsats på. bortebane. Narvik/Nor avsluttet sterkt før fe.
rien og må finne seg i et svakt
favorittstempel her.
REDALEN - SKJOLD (Bl
Skiold kjemper i teten i Østland/Nordre og skal normalt
ikke ha problemer her. Redalen
ligger nederst på tabellen og har
vel få sjanser til fornyet kon·
trakt i 3. divisjon.
ÅSSIDEN - DRAFN (H)
Jeg tøler meg ikke helt trygg
her, for lokaloppgjør har en tendens til å ende med poengdeling.
Assiden blir allikevel å føre opp
som favoritt, Drafns svake spill
denne sesongen tatt i betraktning.

18

,, ------------*Sarpsborg-Ham.kam.
18

,,
,,
,,
,,
,,
,,,
,,
,,
,,,
,
I,

.Jevnaker-c-Br uruundda 1
Redalcn-fkiold
Assidcn-Drafn
Langevåg-Skarbøvik

Ørsta-c-Sunndal
Falken-Folldal

15

12

I
13
20

16

4 -

13
12
7

:i
2
6

------------------·--
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Som
sportsmann
kjenner De velværet

ved

personlig hygiene ...
Etter turen er det deilig å kunne ta et bad eller en dusj i trivelige
omgivelser Vår forretning har nå et kjempeutvalg i baderomsutstyr
som vi anbefaler å ta en kikk på.
Badespeil, medisinskap, badevekter, badematter, ryer osv. - alt
i forskjellige farger og kvaliteter. Stikk innom forretningen en dag,
vi finner sikkert noe som passer for Dem.

Gå til fagmannen - gå til

Konnerudgaten 3 • Drammen • Telefon 83 54 95

-

EN T R E P R E N Ø R F O R R E T N IN G
HENRIK

IBSENS

GATE

Q8

DRAMMEN

TELEFON

Et godt sted for kjøp av
SPORT- og FRITIDSUTSTYR!

røl
~

LVCHE

RONSON
SALG OG SERVICE

Konnerudgt. 10

83 52 54

og

Bankgården

83 8038

82

23
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KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.

ma
~Ø.TORGGT4

v~

SENGETØY - GARDINER DUKER - HANDKLÆR og TEPPER ....

SKIOLD-HYTTA
1

ved Steglevannet på Konnerud.

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

