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i det tanae løp. 

Vi har lenge savnet 
skikkelig merking til 
SKIOLD-HYTTA. Det kom 
mer stadig nye turgå 
ere til, innflyttere 
og nye medlemmer som 
vi vil skal finne 
veien til vår "perle" 
ved Steglvannet. 
Nå har hyttekomiteen 
satt opp pene skilt 
og det er ikke leng 
er tvil om hvor folk 
skal finne 
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- I avisa 

REDAKSJONSKOMITE: TORE LARSEN 
GUNNAR MOEN 
RANVEIG KNUDSEN 
IVAR ROSENDAL 

på 
gli 

En hyggelig melding går ut på at Drammen Kommune har 
hevet bevilgningene til idrettsklubbene, Innstillingen 
går ut på at klubbene skal få støtte til aktivisering 
av ungdommen og utbetales et beløp etter antall yngre 
medlemmer, Det er noe på gli i valgåret 1975, og vi 
sier takk for det, 
Skiolds andel av støtten skulle bli ca, kr, 13,000, 
og det er noe mer en 11tusingen" vi fikk tidligere, 

Skioldavisa har fra flere hold blitt kritisert for 
de "knallharde skudd" mot kommunen i denne sak, Det 
virker som de har vært berettiget, og vi kommer fort 
satt til å kjøre hardt i saker hvor idretten blir 
diskriminert. 

Fotballen ruller igjen, treningskampene er igang, 
Vår A-stamme har også i år blitt innsprøytet med 
juniorspillere fra fjoråret, Vi håper disse får 
sine sjanser og at A-laget kan hevde seg i toppen 
i landsdelserien, 

Fra lilleputt og oppover i junioravdelingen meldes 
det om stor aktivitet og vi ønsker alle fot~all 
spillende Skioldgutter en riktig god sesong, 
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Nytt frø styret 
Gene røl førsømlinø 
Ski og Ballklubben "Skiold" avholder generalforsamling i 
festsalen Drammens Handelstand fredag 25, april 1975. 
Dagsorden iflg, lovene, 
Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen 
må være styret ihende innen 4, april.VEL MØTT STYRET 

Komitemøter . 
Styret har den senere tid hatt en aktiv møtevirksomhet, 
En rekke komiteer har vært innkalt til drøftelser, Styret 
ønsker mer aktivitet og disse komiteer har vært til 
"oppsjekk": Økonomikomiteen, huskomiteen, festkomiteen, 
"Skiold-Avisa", Representantskapet og hyttekomiteen, 

Gammeldans 

- 
Festkomiteen inviterer deg 
og din kone/dame til gammel 
dans på SUNDLAND VELFERDSAL 
LØRDAG 12, APRIL 1975. 
5 - MANNS ORKESTER, 
For at det skal bli en 
hyggelig kveld, må alle 
seniormedlemmer med bekjente 
slutte opp om festen, slik at 
det blir en god gammel 
SKIOLD - AFTEN, 
Enkel servering, 
Kuvert-pris kr. 25,oo 
Bindene påmelding til 
STØA SPORT innen fredag 
4. april, 
VELKOMMEN ! VELKOMMEN 

LØRDAG 
12 - 4 - 1975 

APRIL 
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«røp og vinn med sømme sinn» 
Disse blide gutta ble avbildet etter at A-laget var slått 5-2 av Øvrevoll B.K. 
Fra venstre Sverre Erling Nilsen, Tom David Eriksen, Øivind Ågren, Roar 
Myrhagen og Jan Pedersen. 

Vårt A-lag reddet så vidt plassen i 2. divisjon, med et mannskap som de 
fleste regnet med kunne kjempe i toppen. 
Oppmannen Tore Jahnsen og bandyformannen Bjarne Borgersen har hatt en 
"søvnløs" vinter og mange harde turer langs vantet i løpet av sesongen. 
Men noe har vært galt. Det er noe fleipete med teksten under bilde, men det 
skulle mye til, å få f.eks. Thor Pedersen, Kjell Westby, Tore Jahnsen, Ulf 

- Jacobsen og "Toffa" Larsen i vår 1. divisjons tid til å stille seg opp å smile 
etter et nederlag. Det svei hele uken på gamle-gutta. 
Er dette noe av forskjellen? Gutta må ta alvorligere på bandysporten, de må 
motiveres for oppgavene. De som ikke er interessert nok, kan med fordel 
brukes på B-laget. 
Det er sikkert mange årsaker til den dårlige plasseringen, men vi må nå se 
frem til neste sesong, og det finnes lovende gutter i 
vår junioravdeling som kan være med å få vår klubb på 
beina igjen vinterstid. 

Reservelagsserien 
i bandy 1975 

Kretsmester ble Ski og Ball- 
Skeid 14 12 1 1 T1- 211 klubben Drafn. 
Sparta H 82 4 llt-61 18 Drafn 660040-6 12 ØVrevoll 18 7 2 4 D-47 18 MIF 6 5 0 l 41-13 10 Brevik 18 7 2 4 '7-47 18 Skiold 6 3 1 2 30-26 7 Ready 14 5 I 8 57- Il SIF 6 3 0 3 30-24 6 Pors 13 3 3 ·- 10 DBK 6 1 1 4 15-26 3 
Sklold 14 3 2 8 - a Solberg 6 l 1 4 17-32 3 

BBK "i ,] l 5 lP.--5,'. Haslum 13 1210 »-74 4 



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 

. ~ 01;!~_ !e!!!~M 
~ Tollbugt. 2 Tlf. 83 19 30 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med k/cer - ror enhve 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

JTØRYPIIAT 
KONNERUDGT. 2 
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liiiipallon MM 1975 
Frø VM - ved Borøør 

Årets bandy VM ble ikke de helt store, sett med 
norske øyne, selvfølgelig er det tapet 14-2 for Sovjet Union folk flest husker, 
men jeg skal absolutt ikke på noen måte prøve å bortforklare dette. De er 
bare så mye, mye bedre enn oss. 

,-. Vi som var med på turen til Finland fikk sett mye 
av landet og det spørs bare om det ikke ble for mye buss-reiser i Finland. 

Turen gikk med en Finnair maskin fra Fornebu til 
Helsinki, etter mellomomlanding på Arlanda. Da vi kom til Helsinki flyplass 
ble vi kjørt i busser inn til byen, hvor vi spiste sammen med det svenske 
landslaget, så ut til flyplassen hvor et fly tok oss på til Oulu, helt innerst 
i Bottenvika. Det var et fryktelig uvær da vi landet, flyet ristet noe helt inn 
i hampen, og vindkastene var oppe i storms styrke. 

Det forteller litt om uværet at vannet i elva Oulu 
steg med hele 2 meter den kvelden vi landet. 

Det var i det hele tatt tvilsomt om det kunne arran 
geres noen bandykamper i Oulu, for det var 5+ grader og en meget tynn og 
dårlig is, men heldigvis så ble det kaldere innen vi spilte mot Finland på 
lørdag . Vi kom om torsdag kvelden . 

I kampen mot Finland mente vi at vi burde ha mulig 
heter til å vinne, men dengang ei. Finland vant 2-1 etter å ha tatt ledelsen 
2-0 allerede etter 5 minutter. På søndag møtte vi Sovjet og her sar det bare 
å gå inn for å begrense nederlaget mest mulig, det ble også lagt opp en de 
fensiv taktikk. 8-0 ble tapet, vi klarte å holde buret rent de første 20 minut 
tene. 
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På mandag reiste vi videre til Varkaus, det er en 
busstur på ca. 50 mil, og vi kjørte på meget gode veier gjennom endeløse 
sletter og furuskog. 

I Varkaus spilte vi mot svenskene, jeg fikk bare sett 
en omgang av denne kampen, fordi jeg var med Per Hoel på sykehus og hos 
tannlege. Per ble truffet av ballen i munnen etter et skudd fra den svenske 
centerforwa rd, Thorbjørn Ek, Per sydde fire sting · overleppen, samt at han 
måtte trekke to fortenner i overmunnen. Jeg skal si vi fikk service både på 
sykehuset og hos tannlegen. Per satt sikkert halvannen time i tannlegestolen, 
men betaling det var det ikke snakk om fra den finske tannlegens side. 
Kampen endte 6-0 i svensk favør og vi stod fortsatt uten poeng og med kun et 
scoret mål. 

Dagen etter var det igjen å sette seg i bussen å kjøre 
videre til Lappenranta, Drammens finske vennskapsby, ca. 30 mil denne gang. 

Jeg fikk også sett VM - finalen i Mikkili mellom Sovjet 
og Sverige, og det var litt av en opplevelse. Russerne vant 7-2 og nok en 
gang lå det an for mesterskap til Sovjet. Det jeg husker best fra denne kampen 
var Bempa Eriksons flotte scoring, han vipper ballen forbi en sovjetisk for 
svarsspiller og før ballen når isen klemmer han til, og ballen sitter helt i krysset 
bak den russiske keeper. Keeperen reagerte ikke før han hørte vislingen fra nett 
maskene. 

I Lappenranta spilte vi i meget dårlig lys, verre en Mari 
enlyst, ja lysstyrken var ikke mer en 80 lux. Kampen endte 2-2 etter at vi midt 
veis i annen omgang hadde ledelsen 2-1. Den kampen burde vi etter sjanser og 
spill ha vunnet, og Per Hoel som nå hadde fått på seg keepermaske spilte en kjempe 
kamp. 

Kampen dagen etter vil jeg helst forbigå i stillhet, 14-2 
mot Sovjet, det er nesten flaut. 

Lørdag kveld kom vi endelig fram til utgangsstedet, 
Helsinki, og den siste kampen i dette VM gikk i Espo en liten by på utsiden 
av Helsinki. 8-0 til Sverige i en kamp hvor svenskene fikk uttelling på 6 cornere, 
de er så mye mye flinkere enn oss til å utnytte døba.Il s itua sjone r enn det vi er. 

I det hele tatt et VM med mye skuffelser rent sportslig, 
men vi må bare satse på nytt. Vi kan ikke trekke oss fra internasjonale samar 
beid selv om vi går på store nederlag. Bandyidretten er for liten til at et land 
skal kunne holde seg borte. 

Vi lærte en god del, men det er i dag et stort gap mel 
lom Sverige, Sovjet ned til oss. Finnene vil vi kunne spille jevnt med. 

Bandysporten i Finland er nok noe mer utbredt enn æn er 
i Norge, den spilles på mange flere steder enn den gjør her hjemme. Lagene som 
spiller i den finske 1. divisjonen har reiser til seriekamper på ca. 70 mil hver 

- 
vei. 

Neste gang det skal arrangeres VM skal turneringen 
arrangeres i Norge, og dette er et arrangement Norges Bandyforbund ser med 

på meget sjeptiske øyne, da dette vil bli store økonomiske uttellinger for et på 
forhånd ikke rikt forbund. 

Norge ble av Sovjet invitert til turnering i Khabarovsk i, 
slutten av januar 1976, og dette vil bli litt av en drømmetur, men altfor langt. 
Khabarovsk ligger nemlig hele 7 timers jetreise fra Moskva, helt borte ved Japan. 

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

,_ 
IORSlltRINGS ~ SELSKAPET 

~ 
I°"} c:::> ~ 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: 
SPAR.EBANICE:1\TE 
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER 

Det er der det skjer 
Det er ingen tilfeldighet al 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!- 

~id;enØ 
mat·øl·miljø 

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

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 

9 



•••• 
Håpløse 
my• fint spill i JR- avd. 

forhold 

Pluss-grader og håpeløse treningsforhold på Marienlyst har gjort nok en 
sesong vanskelig for våre bandyspillere i jr.avdelingen. 
Men resultatene i kampene har vært oppløftende. Spesielt smågutt- og 
guttelaget har vist solide ting. Lilleputtene har kun fått tre timers trening 
på hovedbanen, så her er mye ugjort i treningsarbeidet. Men nå må de 
yngre få bedre treningsforhold på Marienlyst. Kampene har tatt helt over- - 
hånd, og det gis ikke muligheter for trening. 
Vi håper på en bedre bandyvinter neste sesong, og at alle lagene kan få 
fast trener ved siden av laglederen. 

Lilleputt ~ oøz 
Lilleputtlagene har hatt en 
vanskelig sesong. Dårlige 
treningsmuligheter og serien 
ble ikke fullført. 
Førstelagets 9-0 seier over 
D.B.K. var beste kamp. 
Annetlagets beste var mot MIF 
2 - selv med o-1 tap. Seier 
over Drafn huskes kanskje best 

Gutter 
Her har vi et lag som spiller 
bandy med stor B. Men laget 
yder noe ujevn innsats. På 
topp slår ingen dette laget. 
Tap mot bunnlaget ødela KM 
sjansen. Beste kamp: 1. runde 
mot Bekkelaget 6 - 0 
Allerede neste sesong bør 
noen av disse gutta få sjansen 
i A-stallen. 

Småøutt 
Småguttlaget har gjort en 
meget god sesong. Laget 
hadde muligheter helt til 
slutt i kampen om KM. 
Men med siste kamp mot 
Mjøndalen i Mjøndalen og 
med to hjemmedommere kunne 
vi vanskelig frata MIF 
mesterskapet. 

Mjøndalen I 8 5 0 1 36-12 10 
Solberg 7 S O 2 19-10 10 
Sklold 8 4 I I 18-10 9 
Strømagodset 7 4 o 3 28-15 8 
Dra!n 6 a I 2 1s-10 7 
Mjøndalen Il 6 2 o 4 14-23 4 
DBK 8 I O 5 11-21 2 

8006 4-400 

Solberc 
Dntn 
SIP 
MIP 
st!old 

I 8 0 0 M-1' 18 
BSOIK-3310 
8 3 I 4 21-40 7 
8 125 - 4 
IOIBZ. I 
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Junior 
Juniorlaget har vist en 
svak innsats, Oppgavene 
har ikke blitt tatt al 
vorlig, De fleste av gutta 
satser på fotball, og da 
noen har ko=et i A-stall 
en her, ko!ll!Der bandy i annen 
rekke har vi inntrykk av. 

Mjøndalen 8 4 0 2 34-12 I 
So!IJers 8 4 0 2 3S-IO I 
stlold e a 1 a J.9.14 , 
Sparta 8211211-241 
DrafD I :11:1 15-23 I 
8ta ••• • l l' sa I mm: I 1 0 I N2 I 



Runar ivril 1'øndy 
TiDme - Drammen~ I U tf 
til bandyspill 

RUNAR DANIELSEN fra Tjøme har spilt bandy på vårt småguttlag 
også i vinter. Denne ivrige bandygutten har tatt veien hele 20 
ganger, 16 mil hver gang. De vanskelige forhold har også gitt 
noen bom-turer. Vi må røbe at Runars far er den tidligere 
bandyspilleren Torbjørn Danielsen, ex Skioldgutt, som nå er 
læreskolelektor i Tønsberg. Han har vært minst like ivrig, 
og han har vært en fin "sjåfør" å ha i hele vinter. 
Vi takker for i vinter og ønsker det fine radarparet velkommen 
igjen neste sesong. 

- 
Stil olså 
med ''kro 1i1ii e pp" 
God 2. plass 
til Norges 
bandygutter 
Sverige 
NQl'lle 
Pinland 
Sovjet 

3 2 1 0 17. 8 6 
3 l l l 3- 6 3 
3 1 l I 5-11 3 
3012 4-81 

Tidende forandrer seg. Stig spilte landskamper i Israel 
i nyttårshelgen. I mars var han igjen i landslagstøya, 
men denne gang var det bandy og guttelandslag, 
Guttelan slaret gjorde en innsats som det står respekt av. 
Det er år siden et norskt bandylandslag kan vise til så 
fine resultater i en turnering. 
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Føtl,øll i Tel ·Aviv 
GLIMT FRA JR.LANDSLAGETS 
ISRAELTUR I NYTTÅRSHELGEN 

Søndag ettermiddag den 29, landet vi på Ben-Gurion 
flyplassen utenfor Tel-Aviv. Som det hender med flyreiser: vi var et døgn 
forsinket. Noen måtte overnatte i København og andre i Zlirich, 

Fra forbundet var "Nikken" Johansen og visepresident 
Stokstad med fruer med, foruten lege og trenere. 

Vi ble innkvartert i gjestehuset tilhørende en kibbuts ca. 
15 km, utenfor Tel-Aviv, Stedet hadde fin standard, lå 10 min, gange fra Middel 
havet og vi hadde treningsfelt 200 m, borte. 

Det ble sagt det var 20 grader i vannet, men vi fikk ikke 
anledning til å bade. Dels var det andre ting å gjøre eller vi fikk beskjed av bade 
vaktene på stranden at det var forbudt med bading p,g.a. store bølger og meget ~ 
sterke under vanns strømmer. 

Vi kom i kontakt med en tidligere nordmann som virket 
som guide for oss, Han var jøde, jobbet nå for tysk fjernsyn og han ble med oss 
over alt, Det var mange å se i militæruniformer, gutter og jenter 
i god blanding, Av og til hørte vi knitring og skyting og vi ble litt betenkte, Det 
viste seg at skytingen kom fra et militært treningssenter ikke så langt fra oss. 

En kveld var det jakt på en mann over hustakene. Vi 
trodde det var en sabotør, men så var det bare en vanlig tyv, 

Nyttårsaften ble feiret med middag for samtlige ledere 
og spillere, den varte fra kl. 21. 00 til kl. 24. 00, Det var tid nok til å spise seg 
mett. Raketter så vi ikke noe til, men det er vel ikke nødvendig med det der som 
det saluteres så ofte ellers. 
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En av dagene ble benyttet til utflukt til Jerusalem og 
Betlehem, Her besøkte vi alle de kjente stedene fra historien: Oljeberget, 
Getsemana og Klagemuren for å nevne noen. Vi var og beså en hel del kirker - 
interessant men kanskje noe kjedelig etter hvert, 



Det var satt av en dag til innkjøp på markedet i Jaffa. 
Jaffa er den gamle bydelen i Tel-Aviv. På markedet var å få kjøpt nesten alt mulig, 
det var skrap, men også en del fine ting. Vi hadde mye moro med prutingen og 
noen av oss ble nok godt lurt. Selgerne ble ville i blikket hvis vi begynte å prute, 
men ikke kjøpte noe av dem. I dette strøket så det virkelig elendig ut, med for 
falne bygninger og rot og møkk i gatene. 

Vi var også en tur til Nazaret hvor vi bl, a. var på 
marked. Denne dagen var det dårlig vær og når vi kjørte over fjellet haglet det 
slik at bussen måtte stoppe en tid. Bussjåføren var forresten kjempefin - han 
kjørte fra personbiler og alt som var, 

En av dagene ble vi vist rundt i Kibbutsen hcor vi lå, 
(En Kibbuts er et kolektiv.) 600 mennesker bodde og arbeidet her, og barna gikk 
på egen skole. Vi fikk plukke så mange appelsiner og mandariner vi ville og 
gutta tok med det de kunne. 

_ Resultatene fra kampene kjenner vel de fleste til Jeg 
kal bare for ordens skyld ta med at vi ble sist i turneringen med en uavgjort 

Kamp som beste resultat. Det var lag fra Romania, Israel og Vest-Tyskland 
som deltok, 

kjøttkakene. På flyplassen ved avreisen var det en veldig nøye kontroll. 
All bagasjen ble omhyggelig kontrollert. Jeg hadde noen bilder igjen i fotografi 
apparatet, og tre-fire bilder ble knipset av for at de vel skulle se om det var noe 
"muffens". Vi måtte skrive under på en erklæring om at den bagasjen vi bar ombord 
i flyet var vår egen. Avgangen ble forsinket i to timer fordi man savnet en passasjer. 
Bagasjen (en bombe??) var ombord, men ikke den som eide den. Vedkommende 
kom tilslutt og alt ordnet seg. Det er litt spennende. 

Lagene går for, men 10 dager er nok å være borte fra 

kjent med hveranandre 
DETTE ER VELDIG MORO - KJEMPEFINT. 

Kameratskapet er alle tiders på slike turer, en blir godt 

Stig 

- 
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Fot lløl I slia I e 
KREFTER ER IGANG MED! FOR 
BEREDE EN NY FOTBALLSKOLE I 
SOMMER. DEN ER BEREGNET PÅ 
7, 8, og 9 ÅRINGER. 
VÅR LILLEPUTTAVDELING IDAG 
BESTÅR BARE AV TIDLIGERE 
FOTBALLSKOLEGUTTER, OG MYE 
TYDER PÅ AT EN SKOLE ANNET 
HVERT ÅR GIR EN FIN TILVEKST 
TIL VÅRE KNØTTE OG LILLEPUTT• 
LAG. 

Har du 
fritidsproblemer? 
Se de mange tilbud i 

Ilrummens [i~rn~r 
o~ 13ns~rm~s ]la~ 

oø talili for det 
41 VI SER HER EN GLEDELIG NY TONE 

I DT & BB. AVISEN SOM I ÅTTE ÅR 

0 var 
fiirste 
lilisie 
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BARE HAR SKREVET "SKITT" OM BINGO. 
MEN MED EN HALV SIDE BINGOANNONSER 
DAGLIG, KAN JO MENINGER FORANDRES, 
OG VI SIER TAKK FOR DET .••••• 

BINGO-KLUBBEN 5. B. 
_.:r:, Velkommen til Bingo-aften - - 

Vi starter igjen mandag 19/8 kl. 19.00 
OBS! Ta med blyant. 

VELFERDSALEN 

2 5139 53 78 



• Kuponghefter 
,-. • • Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

• Elektr. kontrolltavler 
• Bingo-automater • «21» 
• 13-tipset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandit 

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

ENEIMPORTØR: 

1.4\1/J~ ULI.Cc:@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

Drikk 
Solo. 

i/ Solo 
Frisk" real--.: ..... 
appelsin- + 
drikk 

'@~ !§ll!I li!} ll!lrii ,m. 
(KOLONIAL) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

- NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s 
AdrtisH: Bra1ernes Tore 13, Telefon-er 836886 • 8l 68PJ, Telesramadresse: TURIST 
Bankforbindelse: Chr. Bank- 01 Kr6ditkasse, Drammen 
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terminliste 

OSTlllNIJ- NORDRE 

VÅREN, 

26/4. 
4/5. 
12/5, 
19/5, 
26/5, 
1/6, 
15/6, 
22/6, 
29/6. 

Ullensaker /Kisa 
Skiold 
Drafn 
Nybergsund 
Skiold 
Skiold 
Kongsvinger 
Ski old 
Aurskog 

- Skiold 
- Jevnaker 
- Skiold 
- Skiold 
- Stabæk 
- Åssiden 
- Skiold 
- Grue 
- Skiold 

HØSTEN. 

9/8. Skiold - Ullensaker/Kisa 
17 /8. Jevnaker - Skiold 
23/8. Skiold - Drafn 
31/8. Skiold - Nybergsund 
9/9, Stabæk - Skiold 
14/9, Åssiden - Skiold 
21/9, Skiold - Kongsvinger 
28/9. Grue - Skiold 
5/10, Skiold - Aurskog 

• 

OLDBOYS 
trening Danvik 
skole hver 
tirsdag kl. 19 . 

sos 
UTEN BANE 

INGEN KAMPER 
CHRISTIAN GREGERTSEN, vår nye DLD-BOYS oppmann er isving. 
Treningen er lagt til Danvik skole og en del lørdager har 
plasthallen vært benyttet. 
Det er iår meldt 15 lag til serien, og for å få gjennomført 
serien vil det bli ført en hardere linje. Uttsettelser kan 
ikke godtas. Kan ikke lag stilles eller bane skafes i løpet 
av uken tapes kampen. 
Christian sender derfor ut en henstilling: Alle som har gode 
kontakter med klubber eller personer som er ansvarlige for 
baneutleie i nærmeste omegn, kontakt Gregertsen, tlf 536577 
privat 817184. 

- 
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VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

a ''" 
Autorisert forhandler 

Amtmannsvingen Lier *83 84 90 

Nordahls Pølsekiosk 
Konnerudgaten 

Anbefales alle Skiold-gutter 

LTZ. NIELSEN & SØNN 
Malermestere. 

Alt i malerarbeider. 
Tlf. kontoret 83 14 47. 

l~E2!:rn!HM!1i@l·i-~ 
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 - . DRAMMEN - TLF 83 49 30 
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'Waut~~,, 
SKIOLDREVYEN 1948 

• ··- '11111111 

"VI SKAL Gl DEG" 
De fleste av våre eldre medlemmer husker nok at klubben har 
spilt revy i Drammens Teater, men våre yngste vet det knapt. 
Vi tar derfor et tilbakeblikk fra første gang Skioldgutter og 
jenter betro de skrå bredder. 
Revyen fikk tittelen; "VI SKAL GI DEG" og var skrevet og satt 
i sene av Alf Paulsen. Visen vi her gjengir var APS forut for 
tiden. Den er som skapt til "Kvinneåret 1975": 

- 
"Men da må alle kvinner ••. " 
Mel.: Jippy av •..•. 
Sunget av Astrid Nedding , 
Gerd Bolstad og Solveig Røste. 

Helt i fra den aller første stønn, 
er vi kvinner kaldt det svake kjønn. 
Men vi tre har nå beslutta: 
vi skal valse opp med gutta. 
Vi vil kreve samme rett og samme lønn. 

Men da må alle kvinner være med 
Vi skal samla ordne opp med det. 
Alle mannfolk skal få sanne, 
hva vi kvinnfolk er for landet. 
Nå skal stat og styre jammen få beskjed. 

Det er jo vi kvinner som er nøtt 
til å skaffe middagsmaten støtt. 
Daglig må vi spekulere, 
diskutere og fundere. 
Nå til jul vil vi ha flesk og svinekjøtt. 

Men da må alle kvinner være med. 
Vi skal samla ordne opp med det. 
Stoppe svartebørstrafikken. 
Vi vil ha det i butikken. 
Vi skal sørge for at bønda får beskjed. 

Det blandt menn er skoft så veldig stor. 
Mye, mye mere enn du tror. 
De som bare går og fekter 
og et ærlig arbe' nekter 
ska' vi sende til et sted hvor peppern gror. 

Men da må alle kvinner være med. 
Vi skal samla ordne opp med det. 
Under krigen titt det hendte 
at vi slike tok å sendte. 

lB Vi skal sørge for at Spone får beskjed. 

«Fremtiden•s teatermedarbeider 
skrev om forestillingen: 

Det var både blomster og hjertelig 
bifall titt og ofte I går da Skiold 
guttene, og de dertil hørende piker, for 
første gang vartet opp med revy. «Vi 
skal gi deg!» bød på en rekke under 
holdende viser og et par gode sketsjer, 
samt enkelte andre innslag som ogsl 
stort sett falt i meget god jord. Nerve 
siteten gjorde seg gjeldende bare i et 
par av numrene, og flere av de opptre 
dende slapp seg velsignet løs på scenen. 
Mest rutinert av Skiold-gutta virket 

Alf Paulsen, men så er det da også 
ham som kan ta æren for nesten alt 
av det som ble vist på scenen. Han 
har virket som visedikter og sketsjfor 
fatter, instruktør og sminkør, og har 
mange fordelaktige saker å se tilbake 
på etter premieren. Den av hans viser 
som slo best an var «Venter på'n Ka'b, 
en frisk og morsom historie, selv om 
markeringen av et par av Ka'l-ene ble 
noe vel sterk. Ellers merket vi oa 
Sverre Ntel.!en, som opptrådte fl'itt og 
morsomt etter at nervøsiteten var for 
svunnet. På spinnesiden stakk Astrid 
Nøddi-ng seg noe fram foran de øvrige 
med sin kvikke opptreden og behage 
lige stemme, liksom Gerd Ive1"set1 og 
Solveig Røste kom fra forestillingen 
med mye ære. De tre pik.enes cMen da 
må alle kvinne>, ble framført med en 
velsignet fart og humør. Lange, ulen 
kede og rare Rolf Løken fikk latteren 
til å runge under sitt «fotballforedrag> 
og sin jitterbug, og av sketsjene var 
det særlig «Avdraget> med Harry An 
dersen, Olav Brænne og Alf Paulsen 
som fikk latteren til å runge. Gunnar 
Fossum hadde en behagelig, men noe 
svak stemme, og forøvrig medvirket 
Grethe Kilten med dans og de tre ung 
guttene Finn, Ulf og Erik med matte 
øvetser, samt Sverre Brandt med pøl 
sebua. 



Den voldsomste applausen høstet 
imidlertid ti år gamle Vesla Rolfsen, 
som for anledningen var «Importert» 
!ra Oslo. Det var: i-ent fantastisk hva 
denne lille piken alt hadde lært om 
sceneopptreden. Hennes mtmfkk og fo 
redrag av visene noe nær enestående 
for hennes aldersgruppe, og hennes 
friske og bærende stemme sikret den 
dundrende suksessen. At det ikke bare 
var visekunsten hun tidligere har luk 
tet nøye på, kom tydelig fram i hen 
nes annen avdeling da hun og hennes 
noe eldre søster på en utmerket måte 
fremførte en del norske folkeviser, samt 
de krevende Ave Maria av Bach-Gou 
nod og Mozarts vuggesang. 
Morsomt og fortjent var det at re 

vyen hadde samlet stappfullt hus. 
bj. 

- 

Det er no' vi alle sammen vet. 
Det er ikke lett for leilighet. 
De som gjerne vil for presten, 
de blir mosegrodde nesten, 
men de kan ei ha det slik all evighet. 

Men da må alle kvinner være med, 
Vi skal samla ordne opp med det. 
Vi vår ungdom nå må værne, 
og det gjør vi jo så gjerne. 
Vi skal Nystrøm og han Schene gi beskjed. 

Vi vil ikke lenger stå i kø. 
Nå skal alt få dra sin egen sjø. 
Hus og matstell er vi leia, 
vi vil slutte hele greia: 
Nå skal mannen barna sine selv få fø .' 

Men da må alle kvinner være med. 
Vi skal samla ordne opp med det. 
Alle mannfolk skal få sanne 
hva vi kvinner er for landet. 
Vi skal sørge for at mannen får beskjed. 

ANITA THALLAUG 
RX- VESLA ROLFSEN 

APS. 

Premieren fant sted 26. novem 
ber i Drammens Teater som var 
fullt besatt av et forventningsfullt 
publikum. Revyen ble godt mottatt 
og ble spilt i alt 4 ganger. 

Følgende medvirket: Vesla Rolf 
sen fra Edderkoppen, Oslo, Grethe 
Killen, Gerd Iversen, Astri Nøding, 
Solveig Røste, Sverre Nielsen, Rolf 
Løken, Ulf Jacobsen, Gunnar Fos 
sum, Harry Andersen, Olav Bræn 
ne, Sverre Brant og Alf Paulsen. 
Musikk!edsagelse: Eva Svendsen. 
Dekorasjoner: Olav Brænne. Bar 
wins 5 manns orkester spilte fØr 
forestillingen og i pausen. 

Fra Skiold-revyen 1948 

Tekst: Alf Paulsen 
Fremførelse: Rolf Løken. Ærede tilhørere av begge kjønn! 
HT11111Tlf111111tl!HIIHl11111Hllllll!lll!III 

I den hensikt å vekke oppsikt skal jeg gi en innsikt og oversikt over utsikten 
vedrørende fotballen her i Drammen - akkurat nå ( 
For å begynne med begynnelsen. Det er vel en kjennsgjerning at vi ligger 
temmelig langt nede hva fotballen angår. Hva er grunnen ? 

- Er det så at det ikke blir gjort nok for gutta - må dette rettes ! 
Gutta må forlange - og det gjør dem jammen også - at de blir hentet i drosje 
når det skal trenes. Og selve treninga må legges an slik at det blir gøy. 
Men før jeg går over til selve trenings-metoden, vil jeg nevne lin ting jeg 
mener er meget viktig - og det er kostholdet. 
Det er av stor betydning for en fotballspiller at magan funksjonerer regel 
messig. Drikke må en være forsiktig med. Om en er aldrig så tørst om 
ler da 'ti. må en forsøke å innskrenke seg til en - høyst to f 1 asker om kvelden; 
En viktig faktor i kostholdet er egg. Det får en både løst og energi av - så 
det må en sørge for å ha i rikelig mon. Har en vansker med å få tak i egg, 
må en byne med høner sjøl. Har en ikke hønsehus kan ei veakasse eller korno 
deskuff gjøre tjenesten. Men høna er nøye på maten. Husk det er ikke bare å 
slenge til a noen kalde potitter - å nei. Varm mat til alle måltider må høna 
ha, lungemos, italiensk salat samt leverpølse og loff med meierismør svær 
mer a for. 
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BANDY I 
sidespø 

De siste tre årene har gitt en markant tilbake 
gang for bandysporten, Spesielt publikumsinteres 
en, Noe må være galt? 
Vi har stilt spørsmål til fire kjente bandyfolk: 

1), HVA ER GALT MED NORSK BANDY? 
2), HVA KAN GJØRES FOR Å HEVE NIVÅET? 
3), ER SERIESYSTEMET I HARDESTE LAGET? 
4), HVA MED REKRUTTERINGEN? 

GUNNAR JØRGENSEN: 

1, Samtlige klubber i alle divisjoner har altfor få 
treningsmuligheter. Grunnen er først og fremst at 
vi har ikke nok naturisbaner og deretter trenger vi 
kunstisbaner, Av disse grunner blir interessen for 
bandy dårlig, da norsk ungdom har så mange andre 
idrettslige tilbud, 
2, Først og fremst må instruksjonen på ungdoms 
fronten fra lilleputter og oppover tas mye mer 
alvorlig, Vi kommer ikke lenger hvis vi ikke bygger 
ut instruksjonen fra de yngre, og lager bandy mor 
somere å drive med, 
3, Serieopplegget er ikke for hardt, men seriesyste 
met er galt. Jeg tror vi kan finne et i,:ystem som ikke 
belaster klubbene med så mange kamper, men som 
likevel er så hardt at vi kan komme lenger, 
Systemet må kombineres med adskillig mere tre 
ningsarbeider i klubbene, 
4, Dessverre må vi konstatere at rekrutteringen er 
for dårlig, Det er først og fremst klubbenes sak, 

- 

BORGAR NYGÅRD 
1. STYREMEDLEM 

I N.B.F. - Under spør smål 2 ligger kjernes i problemet, 
Sentralt fra Bandyforbundet kan mye gjøres med 
å organisere skikkelig arbei med å lage nye 
bandymiljøer på Østlandet, Det kreves både 
mange "bandygærninger" og penger for å organ 
isere dette seriøst, 
Norsk bandy har mange dyktige folk hvis vi 
kan greie å samle alle under samme tak, 

GUNNAR JØRGENSEN 
!'ORMAl'1N I LOV OG APPELL 
:rDMI!rDN I N.B,F. 
!IDI.,_ l'ORMANN I FORBUNDET 
I 9 All. 
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PER WRIGHT: 
1-2, Vi har for få baner - både naturis og kunst 
isbaner, I løpet av en tre-års periode vil kunstis 
baner tvinges frem, og jeg mener at prosjektene 
i Sarpsborg, Stoppen i Lier og Bergbanen ikke 
ligger alt for langt frem, Det er alt for få is 
lagte felter i forbindelse med skoler, NBF, har 
solgt over 2000 innebandy-spill til skoler, det vil 
si at hvis dette er i bruk bare en gang pr, dag 
er ca. 24000 skolebarn i sving. Denne form for 
bandy burde kunne overføres til en isflate ved 
skolen vinterstid, altså MINI-BANDY, I det hele - 
tatt: større bredde må til, Kombinasjonen fotball - 
-1ndy for yngre lag må komme sterkere inn i 

.n ldet , 
For å bedre nivået på topp-plan, må arbeide i klub 
bene drives bedre, Vårt beste klubblag, Ullevål 
tapte hele 8-1 for landslaget, I tidligere år spilte 
vi 1 til 2 landskamper pr, år, Vi har satset på 
flere kamper mot våre landslagsforbindelser, 
slik at vi etterhvert lærer å kjenne deres styrke 
og stil. Vi var på talefot det to foregående ses- __ 
songer, men våre resultater før VM lurte oss vel noe i år, Serieopplegget 
tillot ikke samlinger siste uker før VM, og sykdom under VM var vel noe av 
årsaken til de dårlige resultatene. For å bedre landslaget måtte det være en 
ønskedrøm å få drive det som et klubblag, 

PER WRIGHT 
LANDSLAGSLEDER OG 

TRENlil'R 

3, Jeg var tilhenger av å få flere kamper i serien, slik at vi kunne få samme 
matching som svenskene, men jeg må innrømme i dag at dette har vært feil 
vei å gå, S å lenge sesongen hos oss er avhengig av naturis må den spilles på 
forholdsvis få uker, Det blir ingen til til forberedelser og oppladning, 
Ny serieordning må komme, 

- 
4, Rekreutteringen er på vei nedover, Forholdene 
må legges bedre tilrette, Baneproblemene og 
ledermangel er to store årsaker, De siste tre års 
milde vintere har gjort det vanskelig for de 
yngste, Svenskene med sine 25 kunstisbaner kan 
gjøre sesongen mer stabil og spillet mer attrak 
tivt, Bandy som idrett er tiltrekkende for utevaren , 
noe som også gjør seg gjeldene blandt studentene 
på Idrettshøyskolen, Bare hardt arbeide kan snu 
strømmen blandt de yngste bandyspillerne, 

••• l.ARDI' 
MEDLilM AV LOV OG APPELL 
KOMIT'!El'f. TIDL. STYRE 
MEDLEM I N.B.F • 

- -= ~,) 
forts. neste s. 
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FORTS. 
BORGAR NYGÅRD: 

1. Er det egentlig noe galt med norsk bandy? Alt er avhengig av banesituasonen. 
Kunstisbaner er "alfa og omega" for vår idrett. Jeg mener også at det trenes 
forlite i klubbene. For de fleste er fotball hovedidrett. 

2. Det må først og fremst trenes mer intenst, og baneforholdene må bedres. 
Hvis man hadde økonomiske muligheter kunne man hente mer lærdom fra 
Sverige, hvor bandy virkelig er en stor idrett. 

3. Helt sikkert, forbundsstyret vil antagelig komme med et forslag som vil 
minske kampantallet noe, så klubbene vil få mer tid til trening. 

4. Dessverre er den ikke på langt nær så god som vi gjerne hadde sett. 
Ungdommen velger idretter som har mer stabile baneforhold. Baneforholdene - 
er være eller ikke være for norsk bandy, altså kunstisbaner, Slik situasjonen 
er, er det bevilgende myndigheter som bestemmer hvilke idretter som drives, 
og det ser ikke ut som bandy står høyt på her liggende prioritetslister. 

TORE LARSEN: 

1. Klubbene satser for lite. Årsaken må være den korte og usikre sesingen, 
Dette kan rettes ved 4-5 kunstis-baner, Hvis ikke dette kommer i løpet av en 
5 års periode, er norsk bandy ferdig for godt, Det er myndighetene som 
bestemmer hvilken idrett som skal drives i en by, Lysløypene er prioritert 
i Drammen - og en norsk mester i sporet fra Drammen er nødt til å komme 
i løpet av få år. 
Publikum svikter. Hvorfor? I Drammen har vi ikke en bandybane - jeg mener 
da en intim bane hvor det er lys som passer til idretten og hvor publikum 
ikke står 50 meter fra spilleflaten. Bandy er nemlig av de morsomste og 
hendelsesrike idretter. Se til Sverige. Fra 3000 - 8000 tilskuere på avgjørende 
1. divisjons kamper. Finalen trekker 20000. I Østersund betalte 98 tilskuere 
for å se landskap på skøyter i hurtigløp. NRK og Pressen er også med å 
bestemme hvor publikum og aktive skal satse. 

2. Klubbarbeide må bli mange hakk bedre. Flere fotballbaner må islegges, 
slik at t reningætdende til klubbene kan økes med 300%. Forholdene for de 
fleste klubbene er skandaløse, Mål og vant hører med i spillet og må være 
tilstede under trening. Landslaget må satse mer og mer på spillere med 
bandy som spesialitet. Fotballsesongen avsluttes først i oktober - da bør 
bandyspillerne ha spesialtrent i 3 måneder etter min mening. 

3. Serieopplegget har vist sine svakheter. 0 trening - bare kamper - er 
årsak til ujevne prestasjoner i 1. divisjon. Ingen tid til å ta seg igjen før 
ny match. 
For å heve bandysporten, for å skaffe større og bredere interesse er 2 x 
8 lag det som i dag passer best for oss, både i kampantall og interessen vil 
øke i flere klubber. 
2. divisjon bør også bestå av 2 x 8 lag, 3 divisjon kan flettes inn i krets 
seriene for reservelag. 

4. Innebandy-spillet til forbundet har vært en kjempe-tjeneste for bandyspillet. 
Men dette må følges opp videre. 
Færre klubber har stilt lag i jr.avdelingene, noe værgudene må ta noe av 
skylden for. Men skal tilbakegangen her stoppes, bør alle klubbene ihvertfall 
Buskerud stille 1 lag i hver klasse, 
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NAr det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

"'Is t>l'irMDBO•TV 
ChristensengArden. 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 
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ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN 

VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS 1 
- 

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN 

Il l<REDITl<ASSEN 
- bank for folk flest 

Drammen mtf. 8335!1'.1 

- 
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SKIOLDREVYEN FORTS. 

Så litt om treninga - ikke for høna men for fotballspilleren, 
En god øvelse er å hoppe bulk- men det hopper en søm regel over. 
Og gå på henda travbanen rundt fire ganger pr, kveld er heller ikke å forakte - 
det styrker armanne og det kommer godt med i nærkamp, Og legge noen leker 
inn i treningsprogrammet gjør seg, Driv med "Tyven, tyven" eller "Så går vi 
rundt om en enerbærbusk" er ypperlig, Da får en øvd opp stemmebåndet - og 
det er bra , Det fins da ikke noe festligere enn å høre en spiller rope: "Skyt 
da vel, kælven" eller "Legg over a grtaeer et", 
Ha pusten i orden - det er meget viktig. Det får man ved å holde pusten lengst 
mulig - men her må vises forsiktighet. Merker du at du blir fiolett i trynet 
må en trekke inn litt frisk luft, for så å begynne forfra. 
For å få trent opp pannebrasken kan man stelle seg foran Turnhallen og så 

- gi seg til å skalle i murveggen 37 ganger. Det gjør kanskje litt vondt i plomma, 
men jeg kan forsikre det er deilig hver gang du holder opp : 

Etter denne oppvarmingen går en over til å trimme med ballen. Den må være 
steinhard, og spilleren barbeint, da lærer han seg lettere tilslaget, Brekne tær 
og negler gjør bare øvelsen mer artig, Når du har holdt på med dette til det er 
temmelig mørkt, holdes spillemøte i Sportskafeen. Ledelsen må s or ge for å ha 
minst 3 kortleiker så alle får være med og spille'. 
Fotball må en ikke prate om - det har en fått nok av for i dag : 

Takk for oppmerksomheten 

Vi har flere ganger fått henvendelse fra medlemmer om 
Skiold-revyen, og vi skal forsøke å dra frem fra Alf 
Paulsens skuffer også andre ting fra revyen. Hvem 
husker ikke "Venter på'n Karl". Jo, her skal det bli 
mange fine ting til vår spalte "Gamle minner" 

- Skader årsa1i
1 
til 

uJevn sesønø or 
~~;,ARNE Ole K. Karlsen hadde satt en 

bestemannspremie i klasse eldre 
junior i forbindelse me1 jubi 
leumsrennet. Denne premien ble 
vunnet av Arne Torgersen fra 
Skiold. 

Vår gode juniorhopper Arne Torgersen har iår vært forfulgt 
av uhell. I en periode så det ut til alt skulle rette seg. 
Arne vant to landsrenn. Bl.a. skikretsens renn i Gjerpen 
kollen. Der vant han også Ole K. Karlsens oppsatte pokal. 
Vi sier ;"På'n igjen neste sesong Arne ! " 
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* SKI ER aar * 
Vi var ikke heldige 
med været på "SKI 
SPORTENS DAG", 
men deltagerantallet 
var nær rekord, og 
det ble tross været 
en skifest med innsats, 
gøy og kjempepremie- 
bord, - 

Spenning før start, 
Arild Knudsen gir 
siste gode råd til 
start nr. 1, 

Fint med følge i tåka, 

- 

* 
Øivind Nystøl konsentrert 
før start, Til v. Sverre 
Erling Nilsen. 
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* Skisportens dag 
Søndag 2. mars 

SKIOLD-HYTTA - VED STEGLVANNET - KONNERUD 
Skirenn for alle fra 2 til 80 år. 

Diplom og premie til alle gutter og jenter. 
Start fra kl. 12.00. 

SKIOLD-HYTTA ÅPEN FOR SERVERING 

* 
- 

"Husk å følge de blå bånd" 

Reidar Schilssler og 
Tor Reidar Kristiansen 
har full oversikt ved 
innkomsten, 

- 
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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 •J ~,~I~ 1 ~ ~ ~-- ~~) M 
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95 

- 

- 
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Resultater 

PIKER 3-4 år: 

1 Elin Gedde Dahl 
2 Ellen Nordahl. 
3 Kathrine Kreutzer 
4 Kristin Nyhus 
5 Merete Hagberg 
6 Monika Fridheim 
7 Hege Svennevig 
8 Tonje Theiste 
9 Vibekke Andreassen 
10 Ann Kristin Johansen 

PIKER -------~ 5-6 år: 

1 Karianne Westby 
2 Anne Lene Gjærnes 
3 Lillian Sørensen 
4 Janne Dalby 
5 Lene Kath, Hannevig 
6 Kathrine Holm 
7 Rita Mazza 
8 May B. Johannessen 

PIKER 7 år: 

1 Torill Marthinsen 
2 Trine Larsen 

8.47 
9.40 

10.17 
11.30 
12.10 
14.40 
15.30 
15.35 
22,05 

7.20 
7.35 
7.50 
7,53 
8. 20 
8.35 
9.17 
9,25 

5.50 
6.20 

PIKER 8-9 år: 

1 Anne Marie Lie 
2 Elin Henninen 
3 Annikken G. Dahl 
4 Unni Myre 
4 Britt Lene Møller 
6 Runi Sommerstad 
7 Anne C. Kopperud 
8 Anne K. Sørensen 
9 Jorun Eriksen 

10 Gitta Dusetti - PIKER 10 år: 

1 Frøydis Hansen 6.45 

PIKER 11 år: 

5.10 
5.17 
6.10 
6,15 
6.15 
6.20 
6.30 
6.55 
7.00 
7.30 

1 Anne K. Nyr ønningen 6. 56 

KLASSE "STORE GUTTER": 
(Super elite): 
1 Øivind Ågren 
2 Bård Lerheim 
3 Sverre Erling Nilsen 
4 Terje Andersen 
5 Tom Jensen 
6 Roar Myrhagen 
7 Børre Myrvold 
8 Rune Svendsen 
9 Øivind Nystøl 

10 Arild Berg 

13.04 
13.16 
14.02 
14.03 
14.36 
15.58 
16,07 
17.51 
20,37 
20.57 

GUTTER 3-4 år: 
1 Jan Cato Agard 
2 Roger Borgersen 
3 Pål Lundbek 
4 Kristian H. Theiste 
5 Jørgen Knutsen 
6 Jørgen Sørensen 

GUTTER 5-6 år: 
1 Ståle Bratland 
2 Ståle Henningsen 
3 John Håkon Schultz 
4 Ståle Hansen 
5 Mads Gedde Dahl 
6 Audun Martinsen 
7 Trond Ødegaard 
8 Jarle Andreassen 
9 Morten Borgersen 

10 Bjørn Hansen 
11 Jørn Svennevig 
12 Roger Fridheim 

GUTTER 7-8 år: 
1 Anders Sennesyn 
2 Jan Erik Hyllset 
3 Espen Iversen 
4 Geir Gundersen 
5 Per Kr. Knudsen 
6 Helge Nyrønningen 
7 Tom Westby 
8 Jørn Hågensen 
8 Terje Hansen 
8 John Inge Nyhus 

11 Brynjar Holm 
GUTTER 9 år: 

1 Iver Samuelsen 
2 Espen Møller 

GUTTER 10-11 år (lang løvpe) 
1 Eirik Egeberg 
2 Geir Korneliussen 
3 Trond Larsen 
4 Trym Hågensen 
5 Tor Gundersen 
6 Tore Helliksen 
6 Ulf Erik Knudsen 
6 Geir Dalby 
9 Poolo Dusetti 

8.00 
9.32 

10.45 
15. 35 
23.00 
29,35 

6,35 
6.55 
7,02 
7.05 
7.30 
7.31 
7.35 
7.45 
8.04 
8.25 
8.45 
9.00 

5.07 
5.10 
5,15 
5.30 
5.47 
5,48 
5,58 
7.00 
7.00 
7.00 
7.20 

4.47 
5,10 

10.10 
10.37 
11.10 
11,34 
11.50 
13.00 
13.00 
13. 00 (9 år) 
13.45 
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SKIOLDHYTTA 
( Strøtanker over oppvaskbenken •• ) 

Nå Skioldmedlemmer, er det noen av dere som har observert den 
iøynefallende annonsen på siste side i denne avisen: 

Skioldhytta ved Steglevannet. 
Det ideelle stedet for turgåere 
sommer som vinter. ÅPEN FOR 
SERVERING HVER SØNDAG HELE ÅRET~ 

Og hvis det må være meg tillatt å spørre, er det isåfall noen 
av dere som har tenkt over hva den siste setningen innebærer? 
Jo tenkp det betyr at hver bidige søndag mens vi andre Skiold 
medle~Jner etter eget forgodtbefinnende kan bestemme oss for om 
vi vil bli under dynene eller om vi muligens skal gidde å for 
flytte skroget en tur inn til nevnte sted ved 8teglevannet, så 
har mannen som har den tvilsomme ære å være hyttesjef allerede 
vært i jobb i flere timer for å forberede vårt og andre tur 
gåeres komme. Innkjøp og transport lørdag, og tidlig opp på 
søndag for å gjøre klart litervis med kaffe, kakao, nysmurte 
rundstykker og ditto vafler 

- 

l!å rgner jeg med at tankevirksomheten har kommet såpass i gang 
at dere skjønner hvor jeg vil hen.o. Nettopp ja, Skiold 
hytta er ikke som flere tydligvis innbiller seg Tore Smårisets 
hytte, den er vår, og ikke bare som et sted vi skal kunne - 
komme og hygge oss!! Nå er det jammen på tide vi tar oss selv 
i naklm og blir med å .&.iQL noe ••• 

Og dere - ta mitt ord for at det er både gøy og hyggelig! En 
frisk tur innover før løypene begynner å myldre av andre tur 
gåere, og inne på hytta, flammende bål på peisen og herlig 
duft av nystekte vafler og kaffe. (Den hyttesjefen blir nok 
en god "kone" for en kvinne engang ••• ) Og formiddagen går som 
en røyk i en hektisk runddans av oppvask, kakao med krem og 
kjele på kjele med kaffe. 
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Øytte•sjefen 

- 
r 
0 
r 
e 

- 
Som dere forstår, så .fil: det en jobb å ha kjøkkentjeneste på 
hytta, særlig hvis man skal stille på strek hver søndag hele 
året, men hvis vi alle tar vår tørn når vi er satt opp på 
lista, da er det bare gøy. En søndag en gang i mellom kan vi 
vel bruke til å gjøre en jobb, så kan vi med god samvittighet 
nyde turen, en kopp kakao med krem og en hyggeleig prat (eller 
en frisk diskusjon) de andre søndagene i året. 

La de fine nye skiltene med SKI OLD HYTTA bli et 
symbol for en ny "giv" i driften av hytta. Hvis vi trekker 
lasset sammen, så kanskje vi kan finne tilbake til den gamle 
hyggelige tonen ••• 

V E L M Ø T T O V E R O P P V A S K B E N K E N 1 
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KARL FALK 
MØBEL 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLO MSGT./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 

roROENSKJ0LDSGT40 • TLF 83 n 97. 



Bortlt-t 

Undertegnede gav for en ca. 30 år siden en modell av et damp- 
skip - ca. 80 cm. langt, til utsmykking av hytta. Det kom aldri fram. 
Havariet er selvfølgelig en skjær missforståelse. 

For den som eventuelt er i besiddelse av farkosten vil jeg be om 
at den klapper til kaia hos meg. 

Likedan savner jeg et fat, NFF's 50-års jubileumsgave og et 
maleri av H.M. Kong Haakon VII i generalsuniform, malt av kunstmaler 
Carl G. Olsen. 

Ved en hyggelig tilstelning i Eldres-avdeling i høst, savnet jeg 
disse tingene på hytta. 

Jeg tror og vet at alt er en missforståelse og håper ved neste 
anledning, får se disse tingene på plass igjen. 

Med hilsen 

OTTO BERGLIE 

FIN 
.SAK 

Tolv._lette 
I et pent og hendig 
hefte som DT & BB - 
og Turistforeningen 
har gitt ut, kan du 
finne forslag til 
tolv forskjellige 
skiturer. 
Hefte og turene 
anbefales på det 
beste. 

l ~,M_~,n~n~ 

33 



ENTREPRENØRFORRETNING 

HENRIK 1851:NS GATE Q8 DRAMMEN TE.LEF'ON 82 23 02 

~------------------~--------------------1 
Et godt sted for kjøp av 
SPORT- og FRITIDSUTSTYR! - ~ LVCHE 

RONSON 
SALG OG SERVICE 

EDMANS 
Konnerudgt. 10 og Bankgården 

835254 838038 
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HVA HVEM HVOR 

©®®©®®®®®®®~~ 
Kontaktmenn ~ 

SKI OG BALLKLUBBEN "SKIOLD" , POSTBOKS 78, 3001 DRAMMEN 

Klubbens formann: 

Fotballformann: 

Sekretær: 

Kasserer: 

A-lagsoppmann: 

Juniorformann: 

Juniorsekretær: 

Junioroppmann: 

Gutteoppmann: 

Småguttoppmann: 

Lilleputtoppmann: 

- Knetteoppmann: 

Old-boysoppmann: 

Helge Evensen, Hylveien 13, Tranby. 

Torstein Roaas, Fossekallen 20, 
tlf, 83 75 84 arb, tlf, 81 79 68 pr, 
Gunnar Moen, Andr, Nilsens vei 2, 
tlf, 81 94 50 arb. tlf. 81 99 04 pr. 
Egil Halvorsen, Krokstadelva, 
tlf, 83 64 80, 
Helge Bjørnes , Odins vei 20 C, 
tlf. 81 96 65 arb, tlf, 81 15 13 pr, 
Ståle Eknes, Lærumsgt, 4 A, 
tlf, 67 93 90 arb, tlf, 81 14 25 pr. 
Tornd Jensen, Ltz, Grønlandsv, 37 B, 
tlf, 83 35 90 arb. 
Tron Pettersen, Odins vei 20 C, 
81 97 80 arb, tlf, 81 95 69 
Bjørn Finsrud, Ltz, Hervigsvei 150 D, 
tlf, 83 69 87 arb, 
Even Jokstad, Gamle Kongevei 8 B, 
tlf, 81 85 90 arb, tlf, 81 87 17 pr, 
Arild Knudsen, Tårnveien 78 A, 
tlf, 83 35 90 arb, 
Reidar Schtlssler, Torsvei 41, 
tlf, 81 75 12 pr, 
Finn Dahlby, Petter alekka 1 7 A, 
tlf, 81 72 91 pr. 
Chr, Gregersen, Ltz, Hervigsvei 120, 
tlf, 81 71 84 pr, 

Finn 
Døhl1'~ 

ny Jinitteleder 
Et nytt ansikt har dukket opp på lagleder 
benken. Den tidligere Sturla-løper 
Finn Dahlby har blitt skjef for våre 
knøtter. Dahlby ble grepet av fotball 
feberen ifjor,da sønnen Geir viste 
lovende takter på knøttelaget. Vi ønsker 
Dahlby velkommen til "benken" 
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KAFE GLOBUS 

Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

N.STO~øm 22- I. TORGGT 4 
~ 

SENGETØY - GARDINER - 

DUKER - HANDKLÆR og TEPPER .... 

SKIOLD-HYTT1A 
ved Steglevannet på Konnerud. 

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


