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Høsten er over oss
og fotballsesongen
avsluttet,
1974-sesongen vil
bli husket, det var
da Skiold ledet 3,divisjon
østland/nordre ved halv spilt serie, og det var det
året Skeid snøt Viking for
"the double",

-

Våre yngre spillere har gjort en jevn bra sesong med fine
plasseringer på tabellene, Det ble ikke noe KM iår, men
vårt juniorlag var så nær finaleplass , 1 mål var det hele.
Vi viser forøvrig til egen omtale av denne sak,
Gledelig var det for klubben igjen å få en internasjonal
spiller, idet Stig Roaas spilte mot Danmark på guttelandslaget,
Vi følger med interesse avisinnleggende i forbindelse med
"Idrett - kommune" - "Tabbebank for idrettsanlegg" og
"Løper bedriftsidretten fra sin egen formålsparagraf".
Fra 1966 har undertegnede skrevet seg varm om disse ting,
men ble vel ikke tatt alvorlig de første årene. Men det er
tydelig at grensen nå er nådd. Det er tegn som tyder på det,
idet kommunen og andre komiteer har reagert på Petter Larsens
"skrivekløe~ Vi gir Petter Larsen full støtte i sine syn og
at synet på idretten nå får andre toner.
tl.
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PBITIDS STØNAD 1
Det blir stadig satt ned komiteer til å utrede
Vi hører skjelden om komiteer som får i oppdrag å sette igang,
ihvertfall ikke når det er snakk om sport, Vår kjære idretts komite' behandler en rekke søknader om bidrag til ungdomsarbeide,
og de som skriver "penest" får mest, Altså mer eller mindre tilfeldig, Det må være mulig å få satt all støtte til ungdomsarbeid
i system, Vi skal ikke
hoppe på alt "søta bror"
får igang, men støtteordningen til dette er
tilfredstillende, Det
er ikke nedverdigende
B
' idrag til/:
å gå over grensen etter
ANTALET SAMMANKOMSTER=
råd, Her ligger opp = FORENINGENS AKTIVITET .
legget fult ferdig,

··a

lokalt

a~

~i

,'·.·
I korte trekk går stønaden ut på bidrag til
'JI
1111
~
.
ålle sammenkomster hvor JJll
!lr
. ,;
.))li
det deltar minst 5 per/
soner fra 12-25 år,
ffiiffar -sammantraden
Sammenkomsten skal minst
vare en time, og må være
godkjent av styret, utvalg e,l, og at det er en godkjent
ansvarlig leder, Bidrag gis ikke til arrangement med entre'
og heller ikke til bingo, dans eller basarvirksomhet, Lederen
fører en fremmøte protokoll, som to ganger i året sendes til
anvisning til stedlige fritidsnevner, Dette bør være forsøket
verdt i ungdomskomiteen, idrettskomiteen og alle andre komiteer
i kommunen som steller med fritidssysler,
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STIG ROAAS
ble vår første internasjonale spiller på mange år.
Med den brede og gode junioravdeling vi har hatt
de siste år syntes vi også det var på tide at NFF
fikk øye på en av våre lovende ung gutter.
Stig har vært en ener på banen helt fra lilleputtlaget,
og han har hele tiden spilt på et lag over sin klasse.
I år har han holdt til på juniorlaget og her kan han
spille nok i to år. hvis ikke A-stallen allerede nå
huker tak i han.
Stig er midtbanespiller, med fin
ballbehandling bra blikk, men han
kan og bør bli noe
hurtigere.

Stig Roås, Skiold
på landslagssamling
Slctclda gode guttespiller, Stig
Bod.!, er tatt vt til landslagssamling p4 Hamar førstkommende
fredag til søndag.
Samlingen er kommet Igang for
4 ,amkføre et lag som skal spille
to land8kamper p4 tampen av sellOngen.

'**************
**
*

-

: Arnt Kortgaard
*: og S1ig Roaas med
: mot Danmark
** Lørdag førstkommende

!
*

spiller guttelandslaaet mot
,. Danmark pl Bislett. Med i
16-mannstroppen som
: Norges Fotballforbund har
* tatt ut, er Amt Kortgaard,
Mjøndalen, og Stig Roaas,
Skiold.
Hyaøefiø at kretsen er
,. med i representasjonsbildet
* igjen - selv om mau mA
* belt ned pl auttestaltiet for
It l finne , •• ,.plr,ndlda·
time.

*

*

!

*

!

*:
*

*
**
*

STIG til venstre sammen med
Arnt Kortgaard og landslagslederen Myklebost.

:
_.

CUTTELANDSKAMP - FOTBALL

!
*
*

*
*

Norge-Danmark

,.

BISLETT lønlac 19. oktober kl. 14.00

!
,.
,.

*

V..._ kr. 5,-. Jølorer CRATIS .\DCA.NC mot hetn-

•••• .,,...._.,. ,rm.
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VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

OF ---- ------ ,I;__§__ Autorisert forhandler

*83 84 90

Amtmannsvingen Lier

Nordahls Pølsekiosk

LTZ. NIELSEN & SØNN

Konnerudgaten

Malermestere.

Anbefales alle Skiold-gutter

Alt i malerarbeider.
Tlf. kontoret 83 14 47.

l~E:2:!h rn !H M1,

1~
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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

HAUGESGT 4 -

6

. DRAMMEN - TLF 83 49 30

KJELL WESrBY

1,est i

VI TIPPE~

•

~-'-.
.

'.:i';

KJELL WESTBY ble årets
"MESTERTIPPER" i SkioldAvisas tippelek.Han ble
en klar vinner med 103 poeng.
Westby hadde 52 poeng ved
halv spilt serie, og fikk
51 poeng på høstkampene.
VI GRATULERER!

KJELL WESTBY i samtale
med en av de hardeste
konkurenter DORGAR NYGÅRD.

Resultatene fra "VI TIPPER":
103 poeng (52-51)
(47-67)
114
"
(46-68)
114
(41-74)
115
(55-64)
129
"
(89-46)
135
"
(56-81)
137
(53-84)
"
137
(57-92)
149
(71-81)
152

1
2
3
4
5

Kjell Westby
Borgar Nygård
Dagfin Hansen
Steinar Olsen
Arvid Syvertsen
6 Bjarne Borgersen
7 Rolf Raaen
7 Reidar Schftssler
9 Alf Jahnsen
10 Tov Støa
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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

TORVHALLEN

tlf. 83 19 56

FAVORIT-FI LIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34

8
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90

-

Central Hotell, Drammen
Sentralbord 83 15 90.
R>RSIKRINGS ~ SELSKAPET

~
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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.
«Bo sentralt i centrum».

Aktiv og moderne bankvirksomhet:

SPAR.EBAN:ECEN9E
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER

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

~ic{jenØ

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

mat·øl·miljø
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BANDY
Slriølds
A"Mr BANDY"
~.BJARNE
BORGERSEN

Det var en fornøyd bandyformann vi traff på Marienlyst
forleden, Valgene på generalforsamlingen til tillitsmenn i bandygruppa var langt fra lovende, men Bjarne
Borgersen kunne fortelle at alle problemer var løst.
Treningen i de forskjellige lag er igang, og selv om
fjorårets sesong ble en skuffelse, kan Bjarne fortelle
at alle untatt Stein Brekke satser på nytt. Bjørn Gundhus
har dessuten kommet tilbake etter gjesteopptreden i D,B.K,
A-laget har harde nøtter å knekke idet Skeid, Sparta,
Øvrevoll og Brevik stiller som de beste lag i puljen
2, divisjon avd. Vest,
Det kunne vært gøy med en l,divisjons plass igjen,.,,

BANDYTRENING
Jr.lag !o.m. 7/10.Mandager
os torsdager k.l. 19.00 pl Btrømaø
skole.
Guttelag to.m. 7/10 mandager kl.
iø.oo pl Btrømaø skole, f.o.m.
10/10 torsdager kl. 19.00 på St.
Halvard skole.
A-B OIJ
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BANDYTRENING
SIUAguttetag
Streimø skole
rnanciager 01 torsdager kl. 17.00.
Lilleputtlag St. Hallvard akole
tondapr k.l. 17.00-19.00.

-

Grappa.

For at våre bandyspillere
i yngre klasser skal få den
veiledning de fortjener, er

det å håpe at Idrettsvesenet
setter opp treningstider som
er "normale", Tidligere år
har de yngste 4 lag fått tildelt 1 time, ofte fra kl.15 16.-. Da flere av junior spillerne er i full jobb kan
man jo tenke seg hvor galt
dette er.

NÅ OGSÅ SOM FORELESER •••
Fra laglederkurs i N,B,F,
"En klubbs liv og runks jon"
"llaterialforvaltning"
Foreleser: Borgar Nygård

-

JAN ULSBØL
ble ferdig med militærtjenesten
først i oktober, Han kom til
bandygruppa og s pu= t e om det
var en jobb ledig. Fin innstilling, Jan. En utfordring til fler,
gjør det samme,

2. DIV. VEST.
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag

15/12
22/12
26/12
29/12

7/1
9/1
12/1
14/1
19/1
26/1
30/1
2/2
9/2
16/2

kl.13,oo
kl.13,oo
kl.13,oo
kl.13,oo
kl.19,oo
kl.19,oo
kl.13.oo
kl.19,oo
kl.13,oo
kl.13,oo
kl.19,oo
kl.13,oo
kl.12.oo
kl.13,oo

Skiold - Brevik
Øvrevoll - Skiold
Skiold - Sparta
Pors - Skiold
Skiold - Ready
Skeid - Skiold
Haslum - Skiold
Brevik - Skiold
Skiold - Øvrevoll
Sparta - Skiold
Skiold - Pors
Ready - Skiold
Skiold - Skeid
Skiold - Haslum

Marienlyst
Nadderud
Marienlyst
Porsgrunn
Marienl;yst
Nordre Asen
Haslum
Brevik
Marienlyst
Bragerøen
Marienlyst
Gressbanen
Gulskogen
Marienlyst
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SOLID JUNIOR•
AVDELING
JUNIOR
Jevnaker
Skiold
Vestfossen
Strømsgodset
Birkebeineren
Kongsberg
Ådal
Tofte
Liv
Slemmestad
Hokksund
Sjåstad
Åssiden II

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
11
10
9
6
4
5
3
4
3
3
2
0

0 1
0 1
0 2
0 3
2 4
2 6
0 7
3 6
1 7
2 7
1 8
2 8
1 11

41-10 22
35- 5 22
46-14 20
44- 6 18
24-18 14
14-24 10
13-3110
23-21 9
22-39 9
17-35 8
10-43 7
26-34 6
10-45 1

-.,.,....,_," ~·------==~=~·
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PÅ KRErsLAGEr

•

TOM JENSEN vår
gode junior spiller har i
høst spilt på
juniorkretslaget.

Juniorformann Dagfin Hansen har
god grund til å være fornøyd med
årets fotballsesong.
Vi har for ordens skyld tatt med
slutt-tabellene for lagene som
spiller i kretsseriene og for de
som kan lese disse ser med engang
at våre gutters innsats har vært meget god. Det er
bare Åssiden og Mjøndalen som kan vise en bedre
kvalitet. to 2. plasser og en 4,, plass, Hvis vi
slår lagenes kamper sammen kommer vi til følgende
imponerende tall:
39 spilte kamper - 31 vunnet - 1 uavgjort - 7 tap
målscore 134 for - 33 imot - 63 poeng.

12
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GUTTER
MJØNDALEN
Skiold
Vikersund
Vinn
Slemmestad
Åssiden II
Glassverket
Solberg
Skrim
Liv
Liungen
V.Spene
Ådal

-

12 12 0 0
12 9 1 2
12 8 1 3
12 7 2 3
12 6 2 4
12 6 2 4
12 5 2 5
12 4 3 5
12 5 0 7
12 3 2 7
12 2 2 8
12 1110
12 0 2 10

54- 3
47-11
51-18
43-17
29-19
25-25
27-16
23-27
25-21
19-23
7-25
19-81
10-84

24
19
17
16
14
14
12
11
10
8
6
3
2

Når vi ser disse fine resultater, er det noen vi ikke
må glerr1~e. Først og fremst den driftige juniorformannen,
Dagf'Lnn Hansen. Juniorlaget har hatt en supertrener i
Ulf H~gen, de gutta tåler nå en trøkk. Leder her har
vært "Tøger'n". Synd disse gutta ikke fikk satt prikk over
i'en. Se side 26.
Guttelaget med sin nye trener Arve Fjeld kan også være
tilfreds med sesongen. Arve har gjort en bra jobb med
gutta. Leder her har vært en av gutta fra "K-kassa" Trond Jensen, det ser ut til å være en utklekkingsanstalt for ledere denne bygningen ved Bragernes torv.
Småguttlaget har hatt Terje "Bruno" Kristiansen til
både leder og trener - det ser ut til etter tabellen å
ha virket utmerket.
Våre "smålag" - lilleputt I og II har hatt en meget aktiv
sesong, noe som i første
rekke faller tilbake på
utmerkede ledere også
Mjøndalen
15 15 0 O 99- 6
Liungen
15 12 0 3 67-23
her, Even Jokstad og
Skrim
15 11 1 3 45-17
Reidar Schftssler.
Skiold
15 11 0 4 52-17
Solberg
15 10 2 3 42-11
Så var det knøttene,
Slemmestad
15 10 2 3 39-19
de har blitt ledet
7 3 5 44-33
Ådal
15
7 1. 7 39-29
Liv
15
av han som får tid til
7 O 8 44-34
Vikersund
15
alt, Arild Knudsen.
6 2 7 33-32
Glassverket
15
6 1 8 25-27
15
Han har samlet så mange Vinn
3 1 11 15-51
Skoger
15
rundt seg, at neste år
3 0 12 12-63
Filtvedt/Frem. 15
3 0 12 18-74
Berger
15
må det flere ledere
2 1 12 6-63
V.Spone
15
til for denne gruppen.
0 0 15 9-90
Jevn
15

SMÅGUTTER

30
24
23
22
22
22
17
15
14
14
13
7
6
6

5

0
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Snaåeutter
Spilte forkamp for
Thomas Nordal og co.

•

•
iJrebrø

Det ble utenlandstur også på småguttelaget. 15 gutter
og 4 ledere tok turen over kjølen til våre venner i
Ørebro.
Den store opplevelsen ble forkampen på EYRAVALLEN der det
var all-svensk match mellom Ø,S.K. og Elfsborg. Resultatet
her ble hjemmeseier 3-2. I forkampen mot Ø.S.K. laget gutta
en fin-fin forestilling og 1-1 er sterkt mot disse gode
svenske spillerne.
Laget spilte også en kamp mot Karlslund hvor det ble tap
med 0-3.
Gutta fikk ellers med seg ishockey i Ishallen, der det var
kamper i TV-CUPEN. Den berømte Ørebro-svampen ble også
besøkt.
Lederne D.Hansen, Gunnar Moen, Morten Moserud og Even
Jokstad kunne fortelle om
fin oppførsel og som
vanlig ble de vartet
opp av våre gode venner
i Ø.S.K.

Thomas

Nordal
scoret

14
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• Kuponghefter
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere
• Elektr. kontrolltavler
• Bingo-automater

Drikk
Solo. Solo

• «21»
Bingo

e 13-tipset e Jack-Pot

• Over eller under 7 • Bandit
Ønsker De nærmere opplysninger
om Bingo, skriv eller ring til oss.
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Bragerhagen 16

Frisk" real ,~.-~
appelsindrikk
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Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

Telefon (02) 83 42 71
3000 DRAMMEN

Alt i sportsutstyr

NORLØFF

JERNVAREFORRETNING A·S
Telefon 83 65 80

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s
AdrHM: Br-q•rn•s Tors U, T•leloiner 836886- 8368~.
BanklorbindelH: Chr. Bank- 01 Kr&ditkuse, Drammen

Telecramadrene: TURIST

15

~~

i form.
MEN CUPEN TATT AV
REGNET.

Til skuffelse for flere hundreknøtter, måtte vi avlyse
årets "Knøttecup" etter tre
iherdige forsøk. Værgudene
var ikke med oss, Også trener
Arild da, han hadde lagt opp
til toppform akkurat da,,,,
Innledende kamper ble jo
spilt, og det var mye som
tydet på at "knøtta" og Arild
hadde truffet formen,
1, runde ble nemlig vunnet
med 3-0 over 8parta, etter
scoringer av Rune Waitz (2)
og Trond Larsen (1),
Da denne seier var vel i
havn, var det bare spørsmål
om hvem som ble finalemotstander, De påfølgende
runder var det ingen som
nevnte, Men dessverre, det
ble hverken 2. eller 3, ei heller finale,
Regnet tok hele moroa ••.•

DET VAR EN FORTVILET TURNERINGSLEDER SOM MÅTTE GI TAPT GANG PÅ
GANG FOR VÆRGUDENE, VI SER AV BILDE AT HAN VIRKELIG VAR LEI SEG.
MEN HAN HAR KOMMET SEG IGJEN NÅ, OG HAN KAN LOVE NY CUP NESTE ÅR,
OG TAKK FOR DET BØRRE IVAR.

BORRE IVAR LIE
16

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

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom.

LANDETS BESTE IS

ØDRAMMENS

. T'OROENSKJOLDSGT.40-TLF 83

is

n 97.
17
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1974

Jubel da Skiold gikk

til topps

JUBELGUTTA er fra venstre bak: Karl Ture Sagen, Hans Petter
Steiglitz, Ronny Andersen, Cay Josefsson, Trond Jensen,leder,
Henning Skau Larsen, Dag Christensen, Trond Haugan, Tor Berg,
Foran fra venstre: Jan Støa, Lars Harket, Pål Haugan, Trond Kihle
Gunnar Solli, Hallvard Rype, Kai Henning Ulveberg
Resultatene fra "GUTTECUPEN":
Skiold - Bragerøen
5
Kjelsås - Skiold
0
Tofte - Skiold
0
Skiold - Åssiden
1
Skiold - Grorud
0
Finale:
Skiold - Birkebeineren

18

-

0
0 (1-3)
1
0
0 (3-1)

O - o (5-4)

Seks knall kamper måtte
vårt guttelag spille lørdag
og søndag før seierspokalen
var "hjemme", Det var et
hardt program, og alt tyder
på at treneren Arve Fjeld
har gjort en bra jobb med
disse guttene.

-

•

ærnuu~rnrn[J)
1974

FOTO: Fremtiden

Trener Ff eld
fornø~d

-

Guttelagets trener fikk ikke
gleden av å se sitt lag vinne
finalen, da han hadde nok en
viktig oppgave søndag ettermiddag, serie kamp mot Jevnaker.
Det var en meget
glad Arve Fjeld
vi traff etter
kampen. Han hadde
fått meldingen.
Arve kunne fortelle
at det var en fin
gjeng, med kjekke
gutter.

Halvard R~pe
viser stolt dagens gevinst.
Vandrepokalen til høyre og
vinnerpokalen til venstre.
GRATULERER!

Ros til
Roaas og eo~
Skiolds formann kunne som
avslutning på to meget vellykkede guttecupdager på Gulskogen
overrekke Skiold-ruttene det fine
vandretrofeet pluss minnepremier tll hver enkelt av spilletne.
Arrangørklubben Sklold skal
nok en gang ha ære av sitt cuparrangement. De karene har
virkelig etterhvert lært dette
med å arrangere store turneringer. Om 14 dager smeller de
Igjen til på Oulskqsen med den
store IQløtteeupen · for IIPlllere
uad"1' lQ 1li; - a .!Il -la•er
melde tll' di!nne mtl!t.llil,stW!l.

at-
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UTEN HJEMME

KAMP 1974.

-
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Nok en sesong har OLD-BOYS laget
bak seg. Laget har også iår vært
i en fortvilet situasjon, idet
alle kampene har blitt spilt på
utebane. Umulige Marienlyst !
Hvorfor er bedriftsfotball bedre
stilt en OLD-BOYS?
Westby og
Løkslid har
strevet seg
til baner
ute i distriktet, og vi må
få takke disse
for en fin jobb.
Hadde vi fått
spille i Drammen
burde vi vel fått
samlet manskapet
bedre også.

'

~
~
8RlJ1<

verrerr

SRI.IK
kROPP6AJ!
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En SIF-spiller ligger skadet og
to mann fra leder-benken stormer
til. "Hva gjør han fra veivesenet
på fotballbanen far?" spør en
femåring. Mannen var trener Erik
Eriksen - i sin orange treningsdress. Det er nok flere enn femåringen som har undret

"For åpen goal og så mister du
buksa"

den dressen

Etter at Brumunddal hadde
sitt andre off-side mål i siste
kamp mot Skiold, var det en
som mente at ledelsen hadde gjort

Så var det søstern
til knøttespilleren
som sa til mama:
Når jeg blir stor
skal jeg gifte meg
med Kevin Keegan ••

en kjempe tabbe.
Brumunddals spillere fikk blomster
før kampen for sitt opprykk, men
vedkommende mente dommeren og ihvertfall den ene linjemann skulle hatt sin
-

bukett før

kampen •••..••••

11

Du ser vel
at kampen
blir fikset"
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Plassmangel på Marienlyst
Etter at håndballen - og plasthallen fikk en stor oppsving
er garaerobeforholdene på Marienlyst uholdbare. Fult var det
før - og bedre har det ikke blitt med årene. Det er mulig
at enkelte hadde håpet garderobene i den planlagte idrettshall skulle avlaste den såkalte "sukkerbiten", men det må
vel være realistisk å regne med enda 4-5 år frem i tiden
før denne er på plass. Hva kommer til å skje i mellom tiden?
Jo, fler og fler blir "jagd" bort fra Marienlyst. Miljøet
er jo allerede borte, og det vil ta tid å skape et nytt.
Sportskafeen ble ikke det den var tenkt å være, et tilholdssted for idrettsungdom og ledere. Vilkårene for leietagerne har gjort det slik, Det finnes nå ikke et møterom på
hele Marienlystområdet og garderobeforholdene er skandaløse,
Det finnes muligheter til justeringer i bygget, men det virker
ikke som Idrettsvesenet er interesserte ifølge verten.
D@t står tomme garderober i det nye tribuneanlegget og
den gamle brakka er allerede i bruk. Burde ikke brukerne av
anlegget og idrettsledelsen komme isammen å finne løsninger?
tl.

HUSKOMITEEN I SKIOLD
må nå hurtigst mulig finne
e~ løsning, slik at vi kan
få iførste omgang egne møte
lokaler. Altså fra nå av en
"HURTIG ARBEIDENDE KOMITE'."

Penger til idrettsforeninger
Til barne-, ungdoms- og mosjons.
idrett har 21 idrettsforeninger i
Drammen blitt beviJcet et kommunalt tilskudd pli kr. 10.300 for 1974.
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Sekretær ved Idrettsvesenet
Øyvind Gundersen er ansatt som
sekretær ved Idrettsvesenet i Drammea. Det meldte seg åtte søkere til
stillingen.

Vi ønsker Øyvind Gundersen
velkommen i jobben som
Idrettssekretær i Drammen.
Øyvind er Drafn gutt - men
har også vært innom de rød/
hvite.

-

Vi håper på et godt samarbeid.

Qene~alf0~samlin;

Dagsorden:
1
2
3
4

Referat fra forrige generalforsamling
Hovedstyrets halvårsberetning
Gruppenes halvårsberetning
Revidert hovedregnskap
5 Reviderte grupperegnskap
6 Revisors beretning
7 Bekreftelse av klubbens gruppero
8 Fastsettelse av kontingent
9 Innkomne forslag.
10 Budsjett
11 Valg
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes
til klubbens formann Helge Evensen, og må være styret i hende
3 uker før generalforsamlingen.
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ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN
VELKOMMEN

LØRDAG

-

GOD

PARKERINGSPLASS

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN

Il

l<REDITl<ASSEN

Drammen tett. 83 35 ~
24

- bank for folk flest

NY BIKINI

-

En av fotball-jentene sto på soveværelset
sitt og holdt på å prøve sin nye bikini
for den forestående sydentur. Det var
meget bikini! Vi skal ikke nevne navn, men
hun var meget fornøyd med sin velskapte
kropp og bikinien.
Plutselig får hun se en vinduspusser som
ivrig utfører sitt arbeide på gesimsen utenfor. Hun kikket på mannen, men han bare
pusset rolig videre uten å ense hverken
henne eller bikinien. Han var like uanfektet.\;
::.----::-~ .·
Til slutt åpnet hun vinduet ved siden av,
·
sto litt og betraktet mannen - inntil han sa: / . · ,
Var det noe? Har De kanskje aldri sett en ~
1 j I
vinduspusser før?

-

UNDRES PÅ HVA FRANTZ
OG SVEIN HELGE IKKE
KAN BLI ENIG OM ER DET HVEM SOM ER
TOPPSCORER?
NEI SVARET VAR FEIL.
DE MARKERER HVOR
MANGE MÅL DE "SKYLDER"
MEN DET ER BARE ETTER
FERIEN • , , .• , ••• ,

•
- ift;
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SKJOLD

l,øfrtus
til:
Buskerud Føtlløllkrets
Køngsllerg I.F. · jr.·løg
Den tapende part er som oftest bitter når en finaleplass blir
avgjort på målscore. Stillingen i juniorserien var for oss
meget gunstig, idet vi hadde en match igjen og med seier burde
vi normalt være klar for finalespill, Et annet lag som også
teoretisk hadde en mulighet til dette hadde tre hengekamper,
men Buskerud Fotballkrets "maste" for å få Skiolds nøkkelkamp
avgjort før Jevnaker som var det tredje lag i bildet skulle
spille sine tre hengekamper. Skiold vant over sin argeste
konkurent med 2-1 og regnet som styret i kretsen at de var
klare for finalespill, Men dengang ei, Jevnaker møtte lag
uten interesse for Skiold. De vant de to første programmessig,
og i siste kamp mot Kongsberg måtte de vinne med 6 mål mot et
jevngodt lag, Da Kongsberg ledet 1-0 syv-åtte minutter ut i
annen omgang burde det normalt vært klart for Skiold topp.
Det skulle være unødvendig etter denne historie å nevne at
JEVNAKER VANT 8-1, Slikt skjer i fotball, og det er vel derfor
den fenger, men vi kan ikke dy oss fra å tildele to parter
i denne dramatiske avsluttning i serien SKIOLD-AVISAS KAKTUS
Til BUSKERUD FOTBALLKRETS for at ikke hengekampene
til Jevnaker ble avviklet
før,
Til Kongsberg Idrettsforenings
JUNIORLAG
for elendig innsats de siste
3o minutter i kampen mot
Jevnaker,
Til våre juniorer sier vi: Det går flere tog,
score flere mål,
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er.
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ikke til å tro
8 år toll det liommunen å svare
MAI 1966

Det er hevet over tvil at byen vil la stor nytte
av en slik hall. I vintersesongen vil den selvsagt
bli brukt som ishockeyarena, men i sommersesongen kan den komme til nytte for mange andre forskjellige interesser. Drammen har som
kjent lenge lidd under savnet av en messehall,
og en kunstishall mener vi kan hjelpe til med å
dekke det behovet man har for en utstillingsplass.
De kommunale myndigheter har sett med stor
velvilje på vårt initiativ angående innendørsbanen, og tomtespørsmålet ser det nå ut til at man
kan løse. Vi er meget takknemlige for den forståelse og velvilje vi allerede er møtt med og
håper at et samarbeid i fremtiden vil kunne
gjennomføres i behagelige former til gagn og
glede for begge parter.
Utbyggingerl' av kunstishaller er i gang blant
annet i Stavanger, Bergen, Trondheim, Ålesund,
Fredrikstad, Hamar og Kristiansand. Dette skulle
være et godt bevis på at den sport Skiold nå har
tatt opp på sitt program, er i sterk fremgang og
om få år finner sitt publikum over store deler
av vårt land.

I 1966 hadde Skiold opnlegg,
tegninger og finanseringsplan
for egen ishall. Det stod på
tomt. Men muntlig skulle ikke
dette være noen umulighet.
Søknader ble sendt, men svar
uteble.
I sommer 8 år etter kom
reaksjonen fra kommunen.
Utrykket "reaksjon som en
vareheis" kan vel ikke en
gang brukes i denne forbindelse.
2.5 millioner.
Pris i 1966
8.5
Pris i 1974
"

Sommerkavalkaden
1974

• 14:J:ii••=HM

Brumunddal
Aulden
Koncøvlnger
Jevnaker
Sklold
Btabek
Grue
Ull.Kl.I&
Drafn
Roclaleu
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18 12
18 9
18 9
18 8
18 8
18 7
18 8
18 5
18 8
18 3

1 5 52-D 25
, 5 28-29 22
S 8 :»-2' n
a 7 28-25 19
S 7 27-28 19
• 7 ST.ff 18
• 8 ll&-28 18
D 8 ll&-:18 16
2 10 28-33 1<
D 10 ll-18 11

lWl'if.Mlf - Sl\\llf.~MV 3. 111'1\Slll\l
SK\O\.D

•

\

er tor \\den \n,
det er og•• "'·
tor "' tar \rnot

JEVNAKER
sp\\\er på

MARIENLYS1'
søndag 25/8 kl. 1&.0fl

-

Skio\ds ir. grat•~ rnot belait
med\ernstegn 197 4
Entre kr. 6.00 og ,<r. :,.00.

MELDE1' JE:.~ES fE
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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

1 •l $1 ~ 1 ~i~~ ~'I~~1 M
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95
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ELDRES AVDELING

i fint driv.

-

-

Eldres Avdeling startet opp sin
møtevirksomhet torsdag 10/10 i
det vanlige tilholdssted Stasjonkameratenes hus i Austadveien. Det var som vanlig en
med nogo attåt.
Dagens modige gjest var A-lags
oppmannen Helge Bjørnes, som
redgjorde for sesongen.
Det ble en livlig spørrerunde, og "gullkornene"
kom som vanlig fra de som
har fulgt minst med ••••••
Alle var ikke enige med Alf
Jahnsen og "Toffa" i at vi
har manskap bra nok for 2.div.
"general"
De henviste til Eidsvold Turn
og Lillestrøm, som har kommet
TORE RUUD
fra landets sterkeste 3.divisjon.
Johs. Christensen var sterkt uenig og var av den oppfatning
at vi bare ikke har godt nok lag, og denne mening hadde de
fleste som fikk mulighet til å utale seg. Det ble i det hele
tatt en frisk spørrerunde. Bjørnes avrundet med å fortelle
at ledelsen og trener, sammen med spillerne nå analyserer
sesongen og håper å finne årsaken til den lite bra høstsesong.
Otto Bergli viste tilslutt en del lysbilder fra riktig gamle
dager.
Vi anbefaler et besøk i Eldres, der er det miljø. Vi ønsker
styret, Tore Ruud - Egil Ulsbøl og Kåre Bjørndalen en givende
møtesesong.
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AKTIESELSKABET

KULKOMPANIET
Tollbugt. 87 - Drammen

{02)

* 83 31 80

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

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

. ~ O'!~- !e~!!!M
~

Tollbugt. 2

Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
med klcer - -for enhve

Se mitt store utvalg i

sportsartikler

JTØRJPOAT
KONNERUDGT. 2
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Tlf. 83 19 30

Lars Fjellkleiv ,

1/(c,e

Stein Roger Johansen ,
Kjetil Johansen ,
Jan Paulsen ,

v,
~
ønsker
vell kommen
ti I :

Geir Helge Johansen ,
Trond Løeengen ,
Rolf' Terje Mikelsen ,
Nils Ole Hansen ,
Tor Siem ,
Jan Berthelsen ,

Jan Helge Eriksen ,

Arne Bråth en ,

Bård Lerheim ,

Runar Larsen, Tore Bråthen, Tore Andre Granli,
Kjell-Arve Sønnesyn, Jens Espen Norløf'f',Kjetil Kvammen,
Nils Inge Brurber,n;,

Jan Westheim, Lars 0, Andersen,

Terje Larsen, Steinar Borge, Øivind Dorge, Einar Breivik,
Svein llelge Hansen, Bjorn \i, Lindgren, Geir Dahlby,
~une Waitz, Tom Egil Joh8nsen, Terje Kristof'f'ersen,
Lars Breivik, Fleming Lar>sen, Jan OlaT Ref'fhaug,
Jon ~~snen Carleen,

VI

-

Jan•f~rik Rasn1ussen.

GHATULERER1

Knut Berg Nilsen

60

år den 6/10 1974,

Eg 1 Ulsbøl

5o

år den 9/10 1974,

EKTESKAP:
Derir Halvorsen og Tore Adam8en,
Aud Karlsen og Oddvar Danielsen,
Tove Ostmoen og Terje .Andersen,

Hjertlig takk for hyggelig bokhilsen je fikk mens jeg lå
på sykehuset,
Hilsen til Dere alle
Tore Bråthen,
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EN T R E P R E N Ø R F O R R E T N IN G
HENRIK

1851:NS

OATE

g9

DRAMMEN

TE.LEF"ON

Et godt sted for kjøp av
SPORT- og FRITIDSUTSTYR!

LVCHE
RONSON
SALG OG SERVICE

EDMANS
Konnerudgt. 10
83 52 54
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og

Bankgården
83 80 38

82

23 02

•
-

-

Styre og formannskapet vil også iår satse på det populære
desemberlotteri, som var en stor suksess ifjor.

Vi vil

sende ut mellom J - lo til våre medlemmer som vi ber deg
selge, Som du sikkert vet koster det en del å driver vår
klubb og derfor er vi avhengig av din innsats denne gang.
Det er nedsatt en komite og der sitter:

Dagfinn Hansen,

Gunnar Moen og Arild Knudsen, så skulle du ha mulighet til
å selge flere ta kontakt med en av disse.
PS,

Kaledderene vil være deg ihende i november.

Otto Ber?lie
Seh~st2ds:t. 20
.

,

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

mn,

-

N. STO~ I. TORGGT. 4

v~

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

SKIOLD-HYTTA
ved Steglevannet på Konnerud.

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

-

