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I avisa 
GOD 

ØKONOMI 
En klubbs aktiviteter er helt 
avhengig av midler. Lokalleier 
og utstyr har fulgt den øvrige 

, og økonomien be 
mer enn noen gang en 

klubbs virksomhet. 
I '.,lei old er vi så heldige å ha 
en kjerne medlemner som gir 

. .-.lrnnclrevis av t rme r til arbeide 
.cd ,; skaffe midler til klubben. 

På den r;ylige avholdte general 
forsamling la styret frem et 

som viste solide tallo 
disse resultater ligger et 

kjempearbeid, oe v&re aktive 
er disse stor takk 

in:. 
Fler - fler ungdm,ner trekker til vår klubb. Vi går et nytt 
c',r i , oc; a l t, tyder på at vi har midler til å ta oss av 
al-,_e som ønsker å drive idrett i vår klubb, takket være våre 
a r-b e i d s j e r-n , Disse burde vmr t premiert av stat og kornrrune , 
I årets siste "SXIOLD-AVIS" benytter vi anlednir•gen til å t akz e 
for det r-:;amle år, og vi ønsker GOJ J'JL OG GODT '.TYT·T ÅR ! 

HAR ALT Å Sl 
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0 Qener"alf0r"samlin;en ° 

Vår formann, Helge Evensen kunne ønske velkommen til 
en meget godt be søkt generalforsamling. De lokaler vi var tildelt i 
Drammens Handelsstand var under en hver kritikk, men det gikk da 
på et vis med kraftig stemmebruk. 

Forsamlingen minnet et av våre trofaste medlemmer 'som 
hadde falt bort, Lars Bolstad, med ett minutts stillhet. 

Beretningene fra de forskjellige lag var fyldige og kunne - 
vise til stor aktivitet. Lagenes plassering i de forskjellige serier var 
også meget bra. 

Sverre Erling Nilsen takket fotballedelsen for godt 
arbeide og overrakte blomster. Han kunne også overbringe Lundgreens 
vandrepremie fra "Gressbanecupen" tfl "odel og eie". 

Guttelagets kaptein Halvard Rype kunne også overrekke 
"store ting" fra sitt lag. 

Regnskapet fra 1/11. 1973 til 6/11. 1974 var fyllt med 
store tall, størst på inntektsiden. Et overskudd på kr. 40. 187. - er det 
ikke mange klubber som kan vise til idag. Men så er det vel heller 
ikke mange foreninger som har så ivrige og flinke folk til dette arbeid 
heller. Bingokomiteen fikk selvsagt ros for sitt arbeide, og formann 
i representantskapet, Johs. Christensen ga honnør til styret og de 
øvrige tillitsmenn for fremragende arbeide. 

Det oppsatte budsjett for neste periode var noe mer for 
siktig idet man ikke lenger kan regne med topp inntekter på bingo. 

Før generalforsamlingen ble hevet, hadde formannen gleden 
av å overrekke to fortjente medlemmer "HEDERSTEGNET". Det var 
Franz Salamonsen og Gunnar Moen som begge har gjurt sin innsats hver 
på sin måte. "Skiold-gutt" 1974" hadde styret ingen problemer med å 
peke ut, Stig Roaas. "Innsatspokalen" fikk Dagfin Hansen og bingo-sjefen, 
Bjørg Kristiansen fikk sin hyldest. (Se neste side). - 

Helge Evensen 
Dagfin Hansen 
Fredrik Seeberg 
Tov Støa 

Torstein Roaas, 
Gunnar Moen 

Helge Bje rnes 

formann (gj. v.) 
v. formann (ny) 
styremedl. (gj. v.) 
styremedl. (gj. v.) 

fotballform. (ny) 
sekretær (gj. v.) 

A-oppmann (gj. v.) 

De øvrige valg skal vi komme tilbake til i neste nr. 

HELGE EVENSEN 
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Det var to ganske like 
gutter som iår fikk 
"HEDERSTEGNET". Begge sier lite, men 
gjØr mye. 
Frantz kom for en del år siden fra 
Kiberg, et sted mellom VardØ og 
VadsØ. Han har vært en meget viktig 

brikke, med mange, mange mål 
på samvittigheten. 

har gjort sin jobb i hyttekom 
vært flinR under en rekke 

- 

HEDERSTEGN til 
Frantz Salamønsen 

Gunnar Moen 

"SKIOLDGUTT 74" 
til Stig Roaas 

Gunnar kom med i Skiold 
etter at "ooden" startet 
opp på lilleputtlaget. 
Han ble trekt rett inn i 
ledelsen, og her gjorde 
i sin tid valgkomiteen 
et funn. Maken til 
kapasitet! 
Vi gratulerer begge med 
fortjent utmerkelse. 

ilrets "Skioldgutt" var en lett oppgave 
å plukke ut. Stig har i året spilt 3 
juniorlandskamper og en guttelandskamp. 
Vi Ønsker lykke til videre. 

I NNSATSPOKAL 
til Dagfin Hansen 

- 
DAGFIN HANSEN fikk årets inn 
satspokal. Man kan spØrre, 
hvem ellers? Han farer rundv 
som en orooell overalt hvor 
det er en virksomhet med til· 
knytninr, til Skiold. I år ha~ 
"propellen" svinget verre en1 
noensinne, og da er det inge1 
som kan komme opp mot Dagfin 
i kamp om en "INNSATSPOKAL" 
GRATTIS ! " 

Bjørg Kristiansen 
BjØrg Kristiansen takker av etter en to-års periode 
som "BINGOSJEF". Generalforsamiingen ga uttrykk for 
hva den mente om BjØrg's "millionforetagende". 
Fantastisk! Hun skal fortsatt være med i komiteen. 
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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 

. i9 O~~- !e!!!!M 
~ Tollbugt. 2 Tlf. 83 19 30 

- 
Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med k/cer - for enhve 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

JTØRYPIJAT 
KONNERUDGT. 2 
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Frantz Salamonsen topper 
SCORINGS-LISTEN 

Frantz Salamonsen 13 

Svein Helge Moen 12 

Jon Brurberg 9 
Jan Pedersen 4 
Øivind Ågren 3 
Jan Nilsen 3 

Sverre E. Nilsen 1 
Børre Myrvold 1 

Runar Larsen 1 

Tore Adamsen 1 

Vi har utarbeidet en "10 på topp" 

over spillere som har spilt flest 

A-kamper. Det er ba:e spillere som 

er aktive idag listen gjelder. 

- Arve Fjeld 381 kamper 

Yngvar Nyhus 287 
Frantz Salamonsen 265 

Hans Petter Nilsen 208 

Sverre E. Nilsen 187 

Arne Thorshaug 152 

Svein Helge Moen 129 

Tore Adamsen 128 
Øivind Ågren 91 

Jon Brurberg 80 

li 

li 

li 

" 
li 

" 
li 

li 

li 
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En aktiv bandy - 
formann meddeler 
stolt at junior 
og guttelaget i 
vinter stiller med 
nye elegante drakt 
er. Så nå står det 
til gutta i draktene 
å spille opp til ut 
styret de ~tiller i, 1~~ 
for det blir topp, ~ - 
NM-GUTTER 
søndag 22/12 kl.ll,3o 
Skiold - Bækkelae;et 
Nar.ienlyst. 

NM-JUNIOR 
Skiold W.O. l,runde 

.... ,. 

TOM DAVID ERIKSEN 
vår gode junior 
bandvsniller er 
tatt"ut i lands 
Lage t r o p-ien for 
jr, 

Årets reservelags-serie 
virker mer fristende enn 
på mange år, 
A-lagene til D,B,K, og 
Snarøen er flettet inn, 
og i tillegg skal lagene 
fra Bærum, Stabæk, Høvik 
og Øvrevoll gjeste vår Ø(j' serie. 

I . Slike tiltak gjør serien 
til et mye bedre tilbud 

I ~ for klubbene, og flukten 

I ". til bedrift-hockeypockey 
~~/,1.:-J vil sikkert avta, _. r.~ ~! 

13/12 kl,19.00 Skiold - S.I,F, Bragerøen 
21/12 "15,oo M,I,F, - Skiold Mjøndalen 
27/12 "19.oo Skiold - Stabæk Marienlyst 
3/1 "19,oo D,B,K, - Skiold Gulskogen 

10/1 "19.oo Skiold - Øvrev. Marienlyst 
17/1 "19.oo Drafn - Skiold Marienlyst 
24/1 "19.oo Skiold - Snarøen Marienlyst 
31/1 "19.oo Høvik - Skiold Høvik 
7/2 "19,oo Skiold - B,B.K, Marienlyst 

NM - YNGRE KLASSER: 

Ons. 18/12-74 

Søn 22/12-74 

- 
1. runde SMÅGUTTKLASSEN: Spilletid 2 x 25 mfn. 

18.00 Skiold - Røa Gulskogen B. Jensrud 
19.00 Drammens BK - Frem 31 Gulskogen B. Jensrud 

Høvik - Bragerøen Høvik Kj. Disch 
18.00 Øvrevoll - Solberg Nadderud J. E. Ramsøy . Njård - Sarpsborg Gressb. J. Byman . Ullern - Strømsgodset Ullern M. Kornfeid . Ullevål - Haslum Voldsløkka R. Pedersen 
12.00 Drafn - Bærum Marienlyst J. E. Fossberg . 12.00 Ready - Gjøvik Gressb . 

Aldersgrense for yngre lag i bandysesongen 
1974/75 

Junior 
Gutter 
Smågutter 
Lilleputter 

født i 1956 eller senere 
født i 1958 eller senere 
født i 1960 eller senere 
født i 1962 eller senere 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

IIORSIKRINGS ~ SELSKAPET 

~ 
I",..IC>~G:;E:: 
Nedre Strandgt. 3, Drammen 

Telefon 83 77 70 

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». 

Aktiv og moderne bankvirksomhet: 
SPAREBANKENEm 
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 topp fotballmiljø. 

Stikk innom når du gar forbi. Du finner oss i 
0. Torggt. 8. Velkommen!- 

~icf;enØ 
ma-el-milø 

A. HUSUM & CO. 
Kjøtt og delikatesse. 
Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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EN NESTOR 
GÅR AV 

Sportsredaktøren i Drammens Tidende, E. J. Busengdal 
takker av. 
Han startet opp i hjembyen som journalist i Kongsberg 
Tidende. Siden kom han til D. T. og B. B., hvor vi 
spe slelt i etterkrigsårene har hatt et meget bra sam 
arbeid med denne lune karen med pipa. Han har tatt 
godt imot klubbledere som har hatt noe på hjertet, 
Det har vært vanskelig å få han til å ta opp alt vi har 
kommet med, men det er mange det skal vises hen 
syn til i en avis som D. T. og B. B. og saker som 

gjelder kommune og politikk kan jo såre mange, .•••.. , 
De aktive fotballgutta i Skiold har satt pris på hans referater 

Han er av de som ikke bare ser det negative som har hendt i en match, og 
vi kunne ha ønsket E. J. B. på mange flere av våre kamper, Men det er for 
stålig at 1. divisjon idEt siste år har tatt det vesentlige av tiden, og det var 
en fugl på Austad som sang at han også helte litt til de "grønne". 

E, J. B. er en venn av dagens idrettsungdom, Vi har i vår 
klubb hatt støtte av denne karen bl.a. til vår "Fotballskole", og vi kunne· 
nevne en rekke saker hvor ungdomstiltak har hatt sin støtte av han. Det 
er ikke mange idag av denne generasjon som forstår dagens ungdom, men 
E. J. B. har hatt sitt virke blandt sportsungdom, og han har hele tiden vært 

- 
E. }. Busengdal 

ajour. 
Det har sikkert ikke vært lett å være sportsjournalist i en 

avis som mener å være lokalavis, men som også tar sikte på å være en 
slags riksavis. Sammenlignet med andre lokalaviser på samme ster-rel s 
orden har D, T, & B. B. aldri blitt den lokale sportsavis vi kunne ønske. 
Det mest graverende er vel at begge byens aviser ikke tar inn resultater 
fra klubb- og skolestevner, ting som er miljøskapende. Istedet har bedrifts 
idrettsstoffet fått vesentlig spalteplass. E. J, B. har kjempet imot dette, 
men salgsavdelingen har presset på. Her har etter min mening blitte satset 
på feil hest, tiden får vise det .••. E. J, B. har hele tiden hatt ungdommen 
i "bakhode", og vi sier takk for det ... 

En som steller med sport i en avis har lange og harde dager, 
og ikke minst helger. Vi håper E. J. B. i tiden som kommer kan ta igjen 
noe av det tapte, men vi håper fremdeles å se "mannen med pipa" ringside, 
men kansje uten blokk og penn, men med pipa, 
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før 35 år 
siden 

- 1939 var et ønskeår for våre 
juniorer når det gjelder fotball. 
Lagets innsats må betegnes som 
strålende, og den beste i klubbens 
historie, idet laget gikk hen og 
vant såvel kretsmesterskapet som 
det uoffisielle NM for juniorer, 
den såkalte Østlandsserie, hvor 
14 kretsmestere deltok. 
Samtlige kretskamper ble vunnet 
med en samlet målforskjell 11-1. 
Laget spilte i alt 22 kamper, og 
finalen i ØM mot Lyn, vant våre 
gutter klare 3-0. 
Samlet målkvote for sesongen var 
45-7. 
For å friske opp det som hendte 
for 35 år siden var gutta møtt til 
en jubileumssammenkomst, og 
spør om det ble suksess. 

- 
Vi har hatt en liten prat med laglederen, ALF PAULSEN, for 

å høre hvordan de drev treningen den gang. 
"La meg først si, svarer Paulsen, at det var intet problem med 

å få gutta til treningen. Det ble en lang sesong, og det var vanskelige trenings 
forhold på. mørke høstkvelder. Det ble løst ved at jeg fikk låne nøkkelen til 
garderoben av banemester Hovde, og jeg stod på langsiden med en parafin 
lykt i hver hånd for at gutta skulle se banedekket de skulle løpe på. Det gjaldt 
å ha ha best mulig kondisjon, så balltrening ble det lite av. 

Økonomien? 
Ja, økonomien var heller dårligere enn lilfelle er nå. Vi hadde 

ikke bingo, men jeg husker vi kjøpte tusen julekort for kr. 0. 07, og solgte 
dem for kr. O. 10, overskuddet gikk med til reiser som det ble mange av. 
Ellers betalte spillerne kr. O. 50 hver for å sitte på lasteplan til Kalmo. 

Spillemøter? Hadde dere det? 
Ja jeg kan trygt si at vi vel var alene om å ha spf l le mote r for 

juniorlag. Det ble til at samles hjemme hos meg foran hver kamp, der taktikk 
ble drøftet og lagt opp. 

Hvem vil du trekke fram av spillerne? 
Ingen: Kom det kontant! Det var et Jag jeg hadde med i\ gjøre, 

et sammensveiset team som gjorde det de ble bedt om. Bare så sørgelig, 
sier Paulsen tilslutt med vemod i stemmen, at krigen satte en stopp for de 
fleste. 

11 



'~A, VI BAR MANGE GODE MINNER 
Skiolds juniormestere må det ha vært noe ved. Dette lag har 
gått som en rød tråd i Skiold-historien. Laget har også 
tidligere vært samlet, men i høst ble det også tatt bilde 
av gutta, samme oppstilling - men noe mer voksne, 
Vi gjengir også sangen oppmannen Alf Paulsen diktet etter 
39-sesongen. Den taler for seg: 

Mel: Jeg er så glad når solen skinner. 

VFR VELKOMMEN hit til fest 
Hver og en er hedersgjest. 
Helt til morgengry 
skal vår fest gå i sky! · 
Den skal gå i dur og moll. 
cTUl~IOR:0:ESTRENE I SKIOLD 
har et godt humør 
og den rette kulør 

lGE målet passa på,- 
slang seg gett til ni a blå 
ARNE og SIG~:Tu,rD 
de var begge et funn. 
ØYVETD og han OLAF, ja 
spilte sidehalfer bra. 
Og vår senterhalf 
o;:m, ja. han hadde klaff. 

Refr.: 
Vi minnes sommeren oOm svinner 
2 mesterskap vi samla fikk. 
Vi vet at klubb- og lagånd binner 
det hele til en kam'ratklikk. 
I mangen hårde dyst 
det gikk med liv og lyst. 
Vi va'ke til å slå 
når vi først slap a på. 
Ja, vi har mange gode minner 
som vil til evig bestå! 

- 

Indre høyre : FINN kaptein, 
spil te likt med begge bein. 
Og hans yte-mann 
ARNE v i.s t e han kan 
XAARE leda rekka flott 
OD:r.nnrn drilla, la opp godt. 
Indre venstre LUND 
sto ei still et sekund 

Ja, det var smarte, støe kare 
som greide holde målet rent. 
De hvert et angrep kunne klare 
de tacklet rolig, suverent ! 
De stoppa alt som kom,- 
de brøy seg ikke om 
det gikk så altfor hett 
de ballen ga rettrett. 
Ja, vi har mange gode minner 
som vil til evig tid bestå! 

Og så har vi leder'n vår 
som pR sia står og går! 
Spør om han var gla 
når det gikk som han sa. 
Det var aldri tøys og sut 
derfor syn,ser leder'n ut: 
TAK~ for at de vant,- 
0,'': for ·\ret som svant 

Ja, hvor de gutta kunne skyte 
de skjøt så nettet formelig sang. 
De hadde avnen til å bryte, 
og gå igjennom gang på gang. 
En vilje sterk som stål,- 
tenk 45 mål. 
Som storm i nordavind 
de "banga" måla inn. 
Ja, vi har mange gode minner 
som vil til evig bestå! 

Jeg er så glad når måla triller. 
Når gutta hadde fres i bånn. 
Når alle mann på laget spiller. 
Ja, gid det bare støtt var sånn 
For mange klubber fikk 
ja føle vår taktikk. 
Ned flere mål mot null, 
rant goalen stadig full. 
Ja, vi har mange gode minner 
som vil til evig tid bestå. 

- 

12 



SOM VIL TIL EVIG TID BESTÅ!" 

- 
Skiold junior. Krets- og Østlandmester 1939. 

Stående fra høyre: Odd Hansen, Odmund Tofteng, Rolf Lund, Kaare 
Jansen, Finn Bolstad og Arne Knudsen. Foran fra høyre: Øivind Holst, 

Arne Carlsen, Aage Jansen, Sigmund Grønlie og Olaf Olsen. 
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HÅPLØSE 
treninøstider 
I flere år har klubbenes 
junioravdelinger blitt 
tildelt treningstimer på 
Marienlyst - 1 time hver 
tirsdag og torsdag, 
En av dagene - fra 
kl, 15.oo - 16,oo 
Vi har dessverre ikke 
ledere som er klare så 
tidlig på dagen, men nå 
er ikke bare dette det 
store problem, mange av 
gutta er på skole til kl. 
15,oo, 

I år hvor det ikke var 
tilsatt ny idrettssekre 
tær vet vi at banemester 
Syvertsen og Gustavsen i 
bandykretsen tok for seg 
tidligere års lister,for 
i det hele tatt å få en 
orden på årets trening, 
Klubbene bør komme sammen 
å drøfte dette med den nye 
idrettsekretær og evt" 
Dramme~s Skøyteklubb, som 
er for fordelt etter min 
mening, idet antall utøvere 
er i et sørgelig mindretall, 
Harde ord for Adamsen sen & 
Co, men fakta. 

Trening fra kl,15,oo går 
bare ikke, det er sikkert! 

Ame Torgersen, i 
Bakkens hoppsenter 

Vår gode juniorhopper 
er igang, Arne Torgersen 
er plassert i junior - 
lanslagstrener Bakkens 
stallo 

Vi ønsker Arne fort 
satt fremgang i bakken" - 

LILLEPUTTENE IGANG 
Tidlig en søndag morgen 
startet "puttene" årets 
bandysesong, 1, laget 
spilte bra, men tapte 
2-3 for Drafn. 

2o laget vant 2-0, men 
keeperen var ikke for 
nøyd for han hadde ikke 
vært nær ballen,ooo 

denne må du - Regel 16. 
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. 
Utvisningen foretas etter følgende retningslinjer: 
1. 5 minutters utuiming. 

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 l stille opp 5 m fra ballen. 

llunne .. 
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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 
nen. 



- 

• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

• Elektr.kontrolltavler 
• Bingo-automater • cc21» 
• 13-tipset • Jack-Pot Bingo 
• Over ellef under 7 • Bandit 

Ønsker De nærmere opplysninger 
om Bingo, skriv eller ring til oss. 

ENEIMPORTØR: 

1.4\~~ ULLCc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

@~ l§M®l!!Jfii ))fil. 
~~K~O..,,..LO~N l,..,.A~L) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s 
Adreue: 8ra,ern•• Tore 1J, Telefoner 836886 - Øl 6887, Telesramadresse: TURIST 
Banktorbindelse: Chr. Bank- 01 Kradickuse, Drammen 
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Busllerud Føtlløllllrets 
med INNSA'J'SPOKAL 
til Stil. 

- 

•• 
rr~ ve B;~:f ulerer 

- Hvert år deler Buskerud Fotballkrets ut en INNSATSPOKAL til 
en fortjent junior. Viseformann i kretsen, Stenbekk holdt en 
fin tale hvor han kunne fortelle at valget i år har vært 
svært lett i det Stig Roaas, fra Skiold hadde pekt seg klart 
ut med sin fine innsats på gutte - og juniorlandslaget. Han 
hadde også fått opplysninger om at Stig var en ener i Skiold 
både på og utenfor banen. Det har nå blitt mye heder til 

vår gode junior på kort tid, men vi vet han har "rygg" til å 
tåle den delen av spillet også. Det skal bli morsomt å følge 
denne gutten fremover. 
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• [§ 
VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

a -~~ ~ ,, d 
Autorisert forhandler 

Amtmannsvingen Lier *83 84 90 

Nordahls Pølsekiosk 
Konnerudgaten 

Anbefales alle Skiold-gutter 

LTZ. NIELSEN & SØNN 
Malermestere. 

Alt i malerarbeidet. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

(~E!!=i@!33!:i$l·ij 
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 

-ltM!MI• ••)=tØ818i•0011i:ffsi!•M 
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TJPPELEK 
VI HAR LAGET ISTAND NOEN JULENØTTER 
I FORM AV EN TIPPELEK. SETT GJERNE 
OPP NOEN JULEGOTTER I PREMIE INNEN 
FAMILIEN, 
(svar side 35) 

D 

ID 

PER HAFSLUND 

Har han spilt 
bandy i 

1 READY 
X SKIOLD 
2 S.I.F. 

ARVE FJELD 
Hvor mange landskamper 
i bandy har han spilt? 

1 2 kamper 
X 

2 
5 
8 

Hvor mye må en fotball 
minst veie for å bli 
godkjent av do=eren? 

1 
X 

2 

1 
X 

2 

460 gram 
396 
250 " 

Når tok SKIOLD sitt 
første NM i bandy? 

1932 
1939 
1957 

- 

K}fJT BJØRNSEN har vært 
norsk mester på skøyter 
for junior. Når? 

m ~ 
DRAMMEN~ 

1 1948 
X 1951 
2 1957 

DRAM.:-CIEN øker og øker, 
hvor mange innbyggere 
bor i Drammen? 
(pr. 1/7-74) 

1 48,236 personer 
X 49.890 
2 
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ARVE TELLEFSEN 
kan mer ennå spille 
"fele". Hvilket lag 
spilte han fotball 
for? 
l Lyn 
X Steinkjer 
2 Rosenborg 

• 
- 

SAM ALSAKER NØSTDAHL 
kjendis på byen, mange 
årig formann i bandy - 
og fotballkrets, Hvilk 
en klubb representerer 
han? 

l 
X 

2 

Strømsgodset I,F, 

Drammens B.K. 
Drafn 

Hvor mange spillere 
er det på et vann 
pololag? 
1 7 spillere 

X 9 " 
2 

JOHAN CRUYFF 
Hvilket lag 
spiller han 
for? 
l C,F, Barcelona 

X 

2 

11 li 

HVA HETER DEN.N~ 
fotballspilleren? 

1 Billy Bremner 
X Allan Clarke 
2 Peter Lorimer 

Ajax 
Real, Madrid 

• 
STEINAR PETTERSEN 
Hvor mange fotball 
landskamper (A) har 
han spilt? 
1 6 landskamper 

X 12 

2 15 

li li 

li li 

f X 2 
CD 
0 
0 
© 
© 
es:: 
ø 
~ 

~ 

I@: 
(11 
@ 
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MED JUNIORLANDSLAGET TIL 

MONACO• MØNTE-CARLO 
frø Stig Røøøs 

- 

Telefonen ringte kl. 7.30 om morgenen. Det var fra Kreditkassen. 
Jeg fikk vite at jeg var tatt ut i juniortroppen som skulle til 
Monaco for å spille turnering. Men - det var et stort men - jeg 
måtte ha fri fra skolen i 8 dager og det var ikke så enkelt. 
Tidligere i høst hadde jeg fått noen fridager til treningsleir 
og gutte1andskamp etter store vanskeligheter. Vel, etter god 
hjelp fra fotballforbundet ordnet det seg med frio 
Tirsdag morgen var vi "ready for take off". Etter mellomlanding 
i København og Geneve, landet vi så i Nice ved to-tideno Der - 
meldte språkproblemene seg med en gang• Vi skulle ha buss til 
Monte Carlo, og etter mye om og men fikk vi så den rette. Det 
var en fin tur fra Nice til Monaco, som tok omtrent en halv timeo 
Vi kom til en by med flotte bygninger og store hotellero Byen, 
med ca. 25.000 innbyggere, ligger på en skråning med utsikt ut 
over Middelhavet. De fleste av oss håpet på et førsteklasses hotell 
men vi ble noe skuffet når vi fikk se det gamle hotelleto Vi hadde 
vel for store forventningero Hotellet var slett ikke dårlig inn 
vendig, to manns rom med bad og utsikt over havet. 
Den første dagen gikk vi tidlig til sengs etter en lang og slitsom 
reise, Neste dag ble vi vekket av bråket fra arbeiderne utenfor 
hotellet. Etter en skikkelig fransk frokost, pariserloff og juice, 
dro vi så for å trene. Vi var henvist til en hard grusbane midt 
i byen. På spillenøte foran kampen mot V-Tyskland fikk vi våre 
instrukser, Kampen tapte vi knepent 1-0. Noe skuffet etter å ha 
holdt 0-0 til det gjenstod l.min. Treneren Røste Fossen var godt 
fornøyd med innsatsen, men ikke med resultatet. Tyskerne var bedre 
enn oss først og fremst når det gjaldt hurtighet og teknikko 
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Løperspillerne våre fikk store defensive oppgaver, og det var vel 
noe av grwmen til at vi sjelden greide å spille oss fram til 
gode målsjanser. De to neste dagene hadde vi fri fra fotballen, 
bortsett fra en treningsøkt på onsdag. Fritiden ble brukt til å 
beskue byen nærmere. Det som imponerte oss mest var de lekre 
bilene (og damene) som hver dag var å se utenfor kasinoet i 
Monte Carlo. Vi fikk ikke anledning til å komme innenfor dørene, 
men vi var på andre mindre spillesteder. Fredag dro vi så til 
Italia på sight-seeing. Det var marked i en av byene like over 
grensen, så vi benyttet anledningen til innkjøp. Vi fikk her 
prøvet pruteegenskapene, og det viste seg på hjemturen at ikke 
alle hadde vært like dyktige. Vel hjemme på hotellet, gikk vi 
til_den samme maten, spinatsuppe, flatbiff, pariserloff og juice. 
Neste oppgave: Frankrike, som tidligere hadde slått Polen 6-0. 
Hele neste dag tok vi det med ro. Spillemøte ble holdt. Vi hadde 
tidligere sett Frankrike; så vi visste deres sterke sider og la 
opp taktikken deretter. Det ble tap også i denne kampen, noe som 
ikke bare skyldtes utur. Kampen ble forøvrig sett av 3-4000 
tilskuere. Et var sikkert etter dette: Alle var innstilt på å 
slå Polen. Lørdagskvelden tilbrakte vi på tivoli. Bilbanen her 
var meget populær. Søndag var fridag, og dagen ble benyttet t"il 
åta bilder. Dagen etter var det klart for siste kampen. Og 
innstillin,:;en var klar: Polen skulle slås, Og vi vant 1-0. 
Denne kampen ble ikke så god spillemessig som de andre~ men 
vi hadde da tross alt vunnet. Om kvelden hadde vi fri og besøkte 
et av byens discotek. Tirsdag var vi i en middelalder landsby 
i utkanten av ~Ionaco. Landsbyen var bygd rundt toppen av et 
fjell og hadde praktfull utsikt ut over Middelhavet. Vi så 
også finalen mellom Frankrike og Jugoslavia, Det var fullt 
hus og Frankrike vant på straffer til stor glede for de 8000 
tilskuere. Kampen ble også overvært av fyrst Rainer, Morgenen 
etter var det klart for hjemreise, Mye trøtte folk gikk da på 
bussen til Nice, Vi mellomlandet i Paris, og vi var så heldige å få 
å få en sight-seeing tur til de berømte stedene og monumentene, 

Vi landet på Fornebu onsdag ettermiddag. Fra deilig sommervarme 
til sur kulde, Det hadde vært en kjempefin tur, og det var ingen 
problemer med å komme inn i "gjengen" som bestod av bare kjekke 
gutter og fine ledere. Turen var vellykket på alle måter, 

Stig R, 

- 
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Erllng, Strand 

FOR 50 ÅR 
SIDEN 
RAN SCORET 
FORST PÅ 
MARIENLYST 
Fantastiske "gamle gress", Det 
var i 1924 den ble tatt i bruk, 
og gressbanen har aldri vært 
sådd om. Dreneringene har på 
0nkelte steder tettet seg, men 
et er svært lite banemannskap 
t har ~jort med det "underjord 

. 3ke': Ar etter år spirer det 
~2d tett grønt grass, og den får 
1Jetegnelsen "norges beste" av 
utenbys 1, div, spillere, 

- 

I 1924 ble banen åpnet, Olaf Simensen, Skiold var formann i 
idrettskomiteen - og åpningskampen ble spilt mellom Odd , 
Skien og Drammen bylag, Bylaget vant og det var ERLING STRAND 
som scoret det første mål på Marienlyst gressbane, Erling 
(på bildet over) følger fortsatt med, og han finner stad- 
ig veien til gressbanen. Det er fornøyelig å slå av en prat 
med denne kjernekaren, Han har i.drettsminner i fleng og kan 
fortelle i detaljer. "Maken til kameratskap som var i Skiold"; 
sier han, "det var fantastfsk både på og utenfor banen", 
Erlings bror EINAR STRAND skrev 26.desember i 1916 
"SKIOLD,VISA" med 15 herlige vers. Vi har d~ssverre ikke 
plass til alle denne gang, men vi gjengir en smakebit 
fra Kåre Siems onkels penn: 

* Nu vil om Skiold jeg synge litt, sa'n, 
kanskje bruker jeg litt streng kritikk, sa'n, 
så at hele visen faller litt i prisen, 
men så selger jeg den for en slikk, sa'n. 
Hør da på, sa'n, 
tenk, forstå, sa'n, 
bli ei sint for det som kommer nå, sa'n, 

* Først jeg nevner Olaf Simensen, sa'n 
som i 1910 var med blandt dem, sa'n 
som uten hjertebanken, 
pustet liv i tanken, 
om å stifte Fotballklubben Skiold, sa'n 
En herlig sak, sa'n 
verdt et tak, sa'n 
det ble gjennomført en junidag, sa'n 

- 
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• Det lag vj mønstret dette år sa'n, 
pratet vilt om A-klubb alle mann, sa'n 
Det har vist seg siden 
at e;utta følger tiden 
iallefall så gjorde de det da, sa'n. 
Vet du hva, sa'n 
en vakker dag, sa'n 
gikk vi fra "B" og like opp i "A", sa'n 

* Det lag vi mønstret dette år, sa'n 
var gutter som i klubbens minne står, sa'n 
Noen supre kjernekarer 
som trosset alle f;a.rer 
skal herved ha sin i.;akk som fortjent, sa'n. 
For mesterskap, sa'n 
mange takk, sa'n 
det var lag som aldri sprakk, sa'n 

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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ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN 

VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS - 
LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN 

Il l(REDITl<ASSEN 
- bank for folk flest 

Drammen telt. 83 35 !IJ 
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"Du,verden - han må være 
verdifull denne nye løper'n 
til Skiold" 

- 

-~t på "Ulvekula": 

Skiold har nesten et helt 
+~~oi 1. divisjon i bandy. 
Aaaa •.•.•• 
Ro~f~Hæhre (Solberg S.K.) 
Aril- Berg (S.I.Fo) 
Per Lund Nilsen (S,I.F.) 
Inger B. Johansen (Drafn) 
Stein Brekke (Drafn) 
Roar Hansen (Drafn) 
åja, hvis du regner sånn,så 

Landslagssjefen i bandy 
Per Wright har kjørt 
hardt i høst og en rekke 
spillere har blitt prøvd, 
Muligens for mange "grønne" 
Hørt på Marienlyst under 
kampen TÅSEN og·D!_UFN: 

"Drafn har et par bra 
man på B-laget. Han 
Per kan ikke ha sett 
dem" 

HJemmet 
Sporty programledere 
Frank og Frantz fra Kveldsforum er 
ulike pl mange miter. Dehli er Oslo 
gutt, bosatt i .t\sker, mens Saksvik nylig 
flyttet tilbake til Drammen. I skrivende 
stund er·Debli fsr til tre trekvart barn, 
mei! ventet nedkomst for det fjerde i 
oktober. Hans to eldste, datteren Tone 
og sønnen Stein, kjenner vel mange TV 
tittere fra en «padlende lørdagsserie». 
Denne debuten i kano ble for øvtig sl 
vellykket at hvem vet - kanskje trioen 
-slår til igjen. 

Saksvik er far til datteren An-Mar- 

f~s E~typisk F:.'.::Vrko!:"<~f: 
heter Gølin~en sl er ogsl · Gelin av 
trønderslekt. Hun er født Leirfall - 
og hennes far Jon tør være kjent som 
en meget replikk-kvikk kar som har for 
lystet både Storting og bokverk. 
En ting har herrene Dehli og Saksvik 

til felles: De er begge sportsmenn. Saks 
vik var i sin tid ivrig bandyspiller i 
Dramtnen-klubben «Skiolde - men om 
det blir noe nytt medlemskap nl, ve,t 
han ikke. Kanskje er han blitt for gam 
mel ... 

Vi har jo OLD-BOYS 
trim og ELDRES-AVD. 
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MED 
A-LAGET 
TIL 
MALLORCA 
For fjerde år på rad har A-laget 
avsluttet sesongen med sydentur 
sammen med koner, forloveder og 
"suporters", Da sommerferien 
begynte lå det an til en riktig 
jubeltur med Skiold på tabell - 
topp og praktisk talt klare for 
2. divisjon, Men ettersom høsten 
gikk ble det tydelig at vi måt 
te reise for å drukne sorgen, 

Det var imidlertid en glad og opprømt gjene; som la ut fra 
Rutebilstasjonen søndag 13/10 kl.13,30 med kurs for Garder~ 
moen. Så ombord i flyet, og med kurs for Mallorca. Turen 
nedover gikk bra selv om "Løven" vår kom ned på flyplass - 
en i Palma som en noe redusert skinnfell, Reiseleder/barne 
pike Knudsen samlet troppene og under ledelse av Q-liden Eva 
fra Stjernereiser ble vi bragt trykt frem til hotell 
CONCORDIA, El Arenal. Her var det virkelig flott med alle 
bekvemmeligheter en Skiold-gutt trenger, biljard, bowling, 
badstu, nattklubb, avørnmeba.s s eng , lekre o ppho Lc so-om og bar, 
Det eneste som manglet ( i flg. eksperter) noe s,,j. ·:rnlig "vilt", 
Da flyet var noe forsinket, rakk vi ikke middagen første dag, 
så etter at vi hadde fått unna innsjekldngen, la de fleste 
ivei for å få stilet sulten, Bare 150 m. fra hotellet lå en 
liten hyggelig snack-bar som så ut som den var verdt et besøk, 
Og slik fant vi altså "Dl~T GLf~L'I~ EJØRH1T" p}_l_e!' 11COR..lTBR 'X" 

CONC.ORDIA et moderne 
hotell ved den kjente 
Arenalstranden, 

- 
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hvis vi skal holde oss til 
fotbalterminiologien. Dette 
stedet ble altså vårt "Dickens" 
på Mallorca, flittig besøkt, 
eller skal vi si hjemsøkt av 
gutta en hel uke. 
Mandag var det fortsatt surt 
og kaldt, og de fleste brukte 
dagen til litt handling, og 
til å bli kjent på stedet. 
Først etter lunch fikk vi noen 
solgløtt, som lovet godt for 
morgendagen, og tirsdagen opp 
rant virkelig med strålende 
sol. Fram med bikini og bade 
bukse, og retning stranden. 
Dagens siste stråler tok vi 
med oss fra bassengkrmten, og 
enkelte av de som ikke hadde 
rukket til stranden i løuet 
av formiddagen tok seg en for 
friskende dukkert, noen tok seg 
ikke tid til å skifte til bade 
bukse engang. Trivelige rom med utsikt 

over havet. Bad og dusj. 
Og så kom regnet! Trøstesløst, silende, heilnorsk høstregn, lett 
blandet med lyn og det verste tordenvær vi noen gang har opplevd. 
Enda godt vi hadde biljarden. Vær eller ikke vær, handle måtte vi 
jo, og vi sikret oss kart og meget nøyaktig beskrjvelse 
over hvordan vi skulle finne fram til Wolworth varemagasin j 
Palma. Følgen var naturligvis at vi rotet oss helt ut på viddene, 
men en hyggelig spanjol loset oss tilslutt via alle Palmas trang 
este smug frem til forretningene som naturligvis lå bare 100 m. 
fra stedet vi hadde gått av bussen. På vår vandring imot sentrum 
traff vi gamle kjente Erik (ex Skiold) Johansens bedre halvdel 
Lillian, så verden er ikke stor. 

- 
Torsdag lå vi bare i vann· 
skorpa å ladet opp til 
kveldens store begiven 
het "Grisefesten". 
Vinoen fløt i strie og 
mer en rikelige strøm 
mer, maten var nydelig 
og stemningen var på 
topp fra første til 
siste minutt, så det var 
nok flere enn Knudsen 
som vet hvordan sangria 
rødvinhvitvinchampagnerom 
smaker og virker ••• 
Fredag ble forståelig nok 
en "død" dag og det var 
faktisk bare Knudsen og 
"Lynet" som kom opp tids 
nok til å bli med på turen 
til de berømte og fan 
tastiske DRAKEGROTTENE. 
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Det var riktignok tre som 
forsøkte å kqmme etter i 
en leid FIAT, men det ble 
som sikkert de fleste har 
hørt, det ble med forsøket. 
"Løkka er bedre enn for 
standa" og godt er det. 
Vår siste dag på Mallorca 
var det strålende sol og 
deilig badevann, og de 
aller fleste klarte A kom 
me de sistemeterne ned til 
stranda. Noen brunfarge å 
snakke om ble det jo ikke 
på den ene dagen, men vi 
ble litt lyserøde før vi 
satt kursen hjemover. 

Været var altså ikke det 
aller beste, men hyggelig 
hadde vi det, og hotellet 
var bra og det samme var 
maten. Det var særlig en 
spesiell fiskesuppe som 
ble servert til lunsh en 
dag som Vera måtte sikre 
seg oppskriften på, for 
noe bedre hadde Gunnar 
aldri smakt •• 
Så står det bare igjen å 
takke for turen til alle 
de som har gjort sitt med 
finanseringen, og til alle 
som var med for hyggelig 
selskap. 

Ranveig K 
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Gj.envølg 
i 

"Eldresøvd!' 
På årsmøte i ELDRES AVD. 
ble hele styret gjenvalgt. 
Det er ikke tvil om at det 
arbeides godt her, og for 
de som ikke vet det består 
ledelsen av: 

TORE RUUD, formann 
EGIL ULSBØL, kass./sekr. 
KÅ,'lE BJØRNDALEN 
ARVID SYVERTSEN 
TOR JAGLAND 

K;op og sølg 
Jan Pedersen til Åssiden 
Tor Arne Jacobsen 
Knut Eriksen 

til Drammens B. 

Jan Nilsen 
til Birkebein- 

eren. 
Det trist å miste 
flere unge spillere, 
men det er forståelig 
at de ønsker seg lenger 
enn til benken. Vi 
ønsker gutta fremgang, 
Skioldmedl. er de forts. 

Seriene for juniorer, gutter og smågutter settes opp med innleden<1e 
kamper på våren. De beste fra hver avdeling går til en, eventuelt to, 
A-puljer. De resterende lag settes opp i B-puljer. Det blir kretsmesterskap 
for A- og B-lag. Det forutsettes at kampantallet blir det samme som i år. 

- 
"Når han har kommet over sjokket 
over at han fikk 12 rette,doktor, 
kan jeg snart fortelle at jeg 
glemte å levere kupongen?" 

39 skrek 
BINGO 
samtidigt 
Sattes nytt svenskt bingorekord 

i Luleå hiirom kvallen? 
Inte mindre ån 39 personer hov 

upp rosten och beriittade att de 
fått bingo samtidigt. 
Lotten fick avgOra, Nitlott.sdra 

garna fick ett trostpris på 20 kr 
var. 
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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~~ l ;a 
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95 

- 
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Rolig kretsting 

-- 

Buskerud Fotballkrets 
holdt nylig ting, der 
det ble satt ny rekord 
idet tinget varte i 
underkant av 2 timer. 
Valgkomiteen hadde en 
rekke nye styremedlemer 
på sine forslag, alle 
ble "klappet" inn. 
Arild Knudsen ble ny 
revisor. Vårt forslag 
om U-serie "gikk inn" 
med samtlige stemmer. 

Vårt forslag 
vedtatt. 

4. Ski- og Ballklubben Skiolds forslag: 

Vi tillater oss med dette å fremsette forslag om at det i fotballsesongen 
1975 arrangeres en serie for Ungdomslag i Buskerud Fotballkrets' regi. 
Motivering: Det er i alle klubber et tilbakevendende problem at en del 
eldre juniorer går tapt for fotballen. Dette skyldes at mange er så vidt 
gode at de benyttes endel på A-laget, men stort sett må de slite bukse 
baken på reservebenken. En konsekvens av dette er at disse· V-spillerne 
som «faller mellom to stoler», enten går over til bedriftsfotball, eller 
forsvinner helt fra klubben. Dette er jo meget beklagelig i en tid da 
vi ser hvor viktig det er at ungdommen er beskjeftiget i et positivt 
idrettsmiljø. 

Kontingenten opp 
Noen tall vil kanskje bedre enn ord illustrere 

forholdene. Opplysninger innhentet fra byens 
idrettsforeninger viser følgende: 

Antall juniormedlemmer 1450. 
Samlede utgifter på junioravdelingene 210.330,- 
Samlet juniorkontingent 12.570,- 
Tilskudd fra det offentlige 9.200,- 21.770,- 

Klubbenes tilskudd til juniorarbeidet 188.560,- 

Klubbenes tilskudd pr. juniormedlem kr. 130,- 

Når man studerer ovennevnte tall, som er på 
basis av tallene fra 1972, og som altså viser at 

klubbenes utgifter til juniorarbeidet er 10 ganger 
større enn de samlede inntekter av kontingenter 
pluss tilskudd fra det offentlige, skjønner man 
straks at dette er et forhold som ikke kan vedvare. 

Hvorfor'! 
Lagidrettsklubbene - 9 ialt 
har iår gått inn 'for å-heve 
kontingenten. Forslaget som 
gikk ut var: 

kr. 40. - for seniorer 
kr. 30. - for juniorer 

De fleste av disse klubbene 
har hatt årsmøter, og inn 
føringen av nye "takster" 
har det ikke vært uenighet 
om. 
Oppstillingen til venstre 
sier jo sitt, og dette er 
tall fra 1972. 
Det var kanskje en id~ å 
innføre sesong-medlemstegn - 
vinter og sommer, slik at 
det for juniormedlemmene ble 
kr. 15.- for sesongen? -- 

KORT OM BANDY 
Første privatkamp for A-laget 
ble spilt mot "landslaget" - 
altså Drafn og resultatet må 
vi være fornøyd med 3-6, det 
er ikke dårlig. 

Bandyformann inviterte lille 
putt og småguttespillere til 
bandymøte. 40 gutter møtte 
så rekrutter har vi. Tore 
Larsen pratet bandy og Arild 
Knudsen viste en meget god 
svensk instruksjonsfilm. 
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KARLFALK 
MØBEL- 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLO \1SGT./ENGENE-DRAMMEN 

TELEFON 83 85 00 
Apningstider: Mandag - tirsdag - onsdag - fredag 
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt 

LANDETS BESTE IS 

ØDRAMMEMS is 

~€kl}~~~\!~ 
roROENSKJ0LDSGT40-TLF 83 n 97. 
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Kommune-bidrag 
øker rekruttering 
til Lyn og Frigg -- - Det er helt suverent, sier 
fotballformannen i Lyn, Jan 
Myhre. 
- Ja, hadde det ikke vært 

for det tilskuddet, hadde vi 
vært helt på jordet økono 
misk, sier Friggs formann, 
Torgeir Røyert. 
Dette er oppsiktsvekkende 

tale av sentrale menn I Oslos 
to 2. divisjonsklubber i fotball. 
Og det er generelt. I Oslo 
Idretten er det slutt med de 
dager da man bare klaget på 
de kommunale myndigheter. 
Tvertom sier man takk og 
bruker superlativer. Saken er 
denne: For hvert registrert 
medlem under 30 år gir kom 
munen idrettsklubbene bidrag. 
For Frigg og Lyn beløper dette 
seg til vel 30 000 kroner. - 
Bidraget setter oss i stand til A. 
drive effektivt arbeide med re 
kruttene, sier Lyn-formannen. 
- Bidraget setter oss i stand til 

å holde trenere for alle lag i ju 
nioravdelingen, ba.lier og ut.styr og 
skikkelige trenlngs!orhOld, sier 
Frigg-formannen. 

-- Kommunestyret på Øvre Eiker 
.edtok på budsjettmøtet torsdag at 
bevilgningen til idrettslige aktiviteter 
1 kommunen forhøyes med 25 000 
kroner til 80 000 kroner, et vedtak 
som trolig alle som steller med id 
rett i bygda hilser med glede. Når 
man så vet at kommunen skal gå. 
til innkjøp av snøscooter, skulle 
man tro at idrettens tilhengere har 
lite å klage på etter at disse bud· 
sjettforandringene er gjort. 
Mikkjel Thon (DnF) påpekte at 

man bør se hva disse pengene blir 
brukt til. Kanksje man ved å til· 
leggsbevilge noen tusen til dette for· 
målet i dag, vil slippe en del av ut 
giftene på sosialbudsjettet om noen 
år. Idrett er tross alt noe av det 
mest positive ungdommen kan be 
skjeftige seg med, og han mente at 
det er få av kronene som blir be 
vilget som blir nyttet sa. effektivt 
som dem som faller idretten til del. 
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ENTREPRENØRFORRETNING 

HENRIK !ØSENS QATE Q8 DRAMMEN TE.LE FON 82 23 02 

Et godt sted for kjøp av 
SPORT- og FRITIDSUTSTYR! - ~ LVCHE 

RONSON 
SALG OG SERVICE 

EDMANS 
Konnerudgt. 10 og Bankgården 

83 52 54 83 80 38 
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Sic~-,/ lam11ie øg rrire o..,,sører 
VI ØNSKER DERE EN GOD JUL 
OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR 

Styret 

- • SKIOLDS DESEMBERLOTTERI 

TREKNING 

1. desember 1239, 2332, 2002 
2. " 0812, 0170, 2600 

3. " 2185, 1940, 1149 

4. " 2209, 0881, 2129 

5. " 0054, 1834, 0654 

6. " 2879, 2429, 0939 

7. " 0978, 0518, 2864 
8. " 1239, 0~60, 2585 

9. 0061, 0341, 2621 

10. li 1151, 2215, 0764 

11. li 2460, 1044, 0109 

12. li 0725, 1625, 2560 

13. li 2698, 1976, 1586 

14. li 1645, 2059, 2270 - 15. li 0810, 0561, 1609 

16. li 1517, 2358, 0820 

17. li · 0264, 2529, 1774 

18. li 1449, 1722, 2392 

19. li 2435, 2275, 0335 
20. li 0201, 2972, 0232 

21. li 0432, 1833, 1667 

22. li 2528, 0248, 1200 

23. li 1552, 2388, 0817 

24. " 2255, 1640, 0055 

Bjørn Løkslid - Arild Knudsen 

tippele• 
SVAR: 

~ s z 
~ X 
z 12 
J X 
4 X 
5 X 

L.---L--- 

6 2 
7 2 
8 X 
9 .z 
lø I 
li f 
IZ t 
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I>:igfinn Han s en 
Seilm:1kergaten 3 

3000 .,,.- i 

! 

}selskapslokaler og levering av kold og varm 
' mat til hjemmene . 

KAFE GLOBUS 

ma 
N. STO~ I. TORG GT. 4 v~ 

SENGETØY - GARDINER - 

DUKER - HANDKLÆR og TEPPER .... 

SKIOLD-HYTT 1A 
ved Steglevannet på Konnerud. 

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


