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Med tanker på
VÅRGENERALFORSAMLINGEN
fredag 25oapril
i festsalen Drammens Handelstando

lobber for to ...
Vi har hørt det så mange ganger - han jobber for
to-. Hvorfor han må gjøre det har vi kanskje
ikke reflektert over - han må gjøre det fordi
andre ikke ville ta valgo Heldigvis - vi har
hatt mange som har tatt jobben for to gjennom
årene.
Men slikt er bare ikke holdbart, ikke i det
lange løp, man tretter ut det enkelte medlem
og det er ikke klubben tjent med.
Vi vet det er vanskelig åta et tillitsverv
for mange mennesker, de har nok av gjøremål
ellers i hverdagen.
Allikevel - skulle valgkomiteen ta kontakt
med deg - tenk over det, om det ikke skulle
være en fristund ledig - du vil ikke bare
glede deg selv, men også andre.
Har du vært lenge borte fra klubbarbeidet?.
I så fall får du all den hjelp du trenger vi har dyktige, erfarne tillitsmenn som vil
gi deg støtte i ditt arbeide som tillitsmann
for Ski- og Ballklubben SKI OLD.

S T Y R E T.

-

-

GJJAGS ORDEN
~ki- og Ballklubben

-

Skiold's

vårgeneralforsamling.

1. Referat fra forrige generalforsamling.
2. ·Styrets halvårsberetning.
3. Gruppenes halvårsberetning.
4. Revidert grupperegnskap.
5. Revidert hovedregnskap.
6. Revisorenes bemerkninger.
7. Budsjett.
8. Bekreftelse av klubbens grupper.
9. Innkomne forslag.
1o. Valg.

-
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STYRET
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Formann

Helge Evensen

Viseformann

Dagfinn Hansen

Styremedlemmer

Tov Støa
Henry Tufte
Tor Reidar Kristiansen

Varamann til styret

Fredrik Seeberg

Formannskapet har foruten styret bestått av følgende
gruppeformenn:
Bandy

Bjarne Borgersen

Bingo

Knut Berg Nilsen

Fotball

Torstein Roaas

Hytta

Tore Småriset

Ishockey

Reidar Schussler

Junior

Ståle Eknes

Ski

Tore Gjøslien

Økonomi

Olaf Nordahl

- Det er i perioden avholdt 1o styremøter og 5 formannskapsmøter,
hvor følgende nye medlemmer er opptatt i klubben:
Tom Jensen, Dag Amundsen, Kenneth Nyberg, Kåre Langaas,
Anders Sønnesyn, Jørn Haagensen, Per Thorkildsen,
Knut Anders Guldahl, Lars Langaas, Richard Moe,
Kjell Martin Stenberg, Kjell Stenberg, Per Åsmund P~derse•,
Asle Hermansen, Rune Bjørkevik, Bjørnulf Borge, Tor Løken,
Jull-Petter Juelsen, Sindre Westerlund Mork, Kai Stustad,
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Helge Langberg, Tom Kristoffersen, Pål Smith, Morten Hansen,
Leif Gunnar Rørvik, Tore Gustavsen, Hans Jørgen Jakobsen,
Pål Berg, Pål Erikssen, Kent Hannevig, Henning Hansen,
Rolf Langeland, Espen Folmo, Eirik Jørgensen, John Berntzen,
Jens Kristian Tanberg, Christian Gregersen, Kjell Pedersen,
Finn Dahlby, Aage Lolland.
Utmeldt 2o

1 avgått ved d~den.

Ski og Ballklubben Skiold kan se tilbake på nok en periode
med meget god økonomisk fremgang, Som i tidligere perioder

-

er det bingoen vi har å takke for dette. Klubbens egen bingo
på Globus er i stadig fremgang, og restriksjonene vedrørende
premienes størrelse har heldigvis ikke fått de fatale følger
vi fryktet til å begynne med. Styret kan bare nok en gang gi
sin fulle honnør til bingosjef Berg-Nilsen og hans medhjelpere
for den helhjertede innsatsen som gjør klubbarbeidet slik det
drives i dag mulig. Fellesbingoen er også under rivende utvikling, selv om dette tiltak vel ikke helt har kommet over
barnesykdommene. Tatt i betraktning at 7 forskjellige organisasjoner skal trekke lasset sammen, og det er jo ikke alle
som har like stor erfaring i å drive bingo, så må man vel kunne
si at kr.

10.000.00

til klubben de første 4. mnd. er en god-

begynnelse på det nye året.
Mens vi er inne på økonomi og idrettsarbeide må vi også få si,
uten at vi vel skal være for optimistiske, at det nå virker
som Drammen Kommune endelig begynner å våkne og innse hvilket
verdifullt ungdomsarbeide idrettsforeningene driver. Etter all
vår. tildels harde kritikkp må vi nå gi kommunen den ros at de
tydligvis har tatt seg ad

notan de uttalelser som har kommet

fra de ikke kommunale ungdomsorganisasjoner. Vår klubb har
hele tiden hevdet at de bevilgede beløp burde fordeles etter
8
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det antall junior medlemmer hver forening har, og ifølge den
foreløbige innstilling er det nå dette som vil skje.
Det er forøvrig iferd med å skje flere gledelige ting på dette
planet. Det har vært avholdt møter i Idrettens kontaktutvalg
vedr. Idrettshall spørsmålet, og det vil i disse dager bli
holdt et nytt diskusjonsmøte for at kommunen skal få orientere
om hvor saken står i dag, og idretten

på sin side skal få

kommen med sine synspunkter.
Mens kommunen strir med å gi byens idrettsutøvere et sted å

-

være, sliter huskomiteen i Skiold med de samme problemer.
Arbeidet med å skaffe klubben egne lokaler er intensivert,
og vi kan bare håpe at vi til neste generalforsamling kan
være i stand til å legge frem konkrete planer i denne sak.
Huskomiteen er altså i fullt arbeide, men det er ikke den
eneste komite som er vakt til live denne periodeno
Økonomi, hytte, redaksjons og festkomiteen har intensivert
sitt arbeide, og i første omgang er det festkomiteen som
forhåpentligvis bringer et vellykket arrangement vel i havn
med

II

Gammeldans" lørdag 12 april.

Medlem.mene har også i denne perioden fått Skiold-avisa i
postkassen, og for 1975 håper vi å få utgit~ 6 nummer.
Eldres avdeling ved sin formann Tore Ruud driver godt, og
vi tror det er viktig at eldre medlemmer kan møtes på denne
måten.
Av styrets videre arbeide i denne perioden kan nevnes at vårt
forslag om ny Ungdomsserie ble enstemmig vedtatt av Buskerud
fotballkrets. Videre har det vært arbeidet med planene om ny
fotballskole denne sesongen. Dette tiltak har vært meget
t>Opulært, og den enorme tilgang som har vært til våre yngste
lag er en direkte følge av dette arrangement. Det er iår
10
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meningen at junioravdelingen skal ta seg av dette.
Vi ønsker guttene lykke til.
Den rent idrettslige del av klubb virksomheten har vært et
heller trist kapitel i vinter, og siden det var med et rent
nødskrik vårt A lag greide å beholde seg i 2. divisjon, får
vi la de forskjellige lags rapporter tale for seg. Bandyen
har imidlertid vært livlig diskutert b!4e på aktivt og på
styreplan, og på alle hold er vi skjønt enige om at her må
noe gjøres. De dårlige isforhold som skyldes værgudene er
det ikke i Yår makt å gjøre noe ved, men trenerspørsmålet
og lagenes innsats og motivering bør gjennomgå er radikal
endring før neste års sesongo Disse ting er en interh
klubbsak og opp til oss selv årette på, noe helt annet
er det med treningsforholdene p! Marienlyst og det evig
tilbakevendende problem med mangler på kunstfrosne baner.
Junioravdelingen kan heller ikke vise til de helt store
resultatene, men en del meget gode emner har vi å bygge
videre på,blant våre juniorer.
Når det gjelder Skiold hytta er det utarbeidet planer for

-

nytt uthus med

wc,

som representa~tskapet skal arbeide

videre med. De.g var det et dårlig tegn at fremmøte ved
hytta var så dårlig da skigruppa ved Tore Larsen ordnet
med skirenn for yngre og eldre. Da skulle det vært trangt
om plassen der oppe-.
I fotballgruppen er aktiviteten på topp for tiden. T~eningen
går for fullt, og resultatene fra treningskampene er oppløftende.
Vi håper på full støtte fra alle medlemme•e i sesongen.
11

REPR ESE NT AS JON:

Norges Bandyforbund:

Borgar Nygård 1.styremedlem.
Tore Larsen lov og appellkom.

Buskerud Bandykrets:

Bjarne Borgersen valgkomiteen.

Norges Fotballforbundsting:

Dagfinn Hansen
Gunnar Moen

Juniorlandslaget i fotball:

Stig Roaas

Buskerud Fotballkretsting :

Dagfinn Hansen
Tore Larsen
Borgar Nygård

Buskerud Fotballkrets:

Arild Knudsen revisor
Oddvar Danielsen juniorkom.
Arild Knudsen juniorkom.
Sverre Jansen dommerkom.
Jan Myhrvold dommerkom.

Buskerud Idrettskrets:

Johnny Ulleberg revisor.
Oscar B. Johansen trimutvalget.

Drammen den 1o. april 1975.
Sld. og Ballklubben Skiold.
Helge Evensen.
formann.

Arild Knudsen
forretningsfører.
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Som rapportene klart uttrykker kan årets bandysesong bare
betegnes som mindre god.
Hele innstillingen til bandy i Skiold har tydligvis endret
seg, slik at bandyen nå bare betraktes som en slags opplading
før fotballsesongen. Dette er meget beklagelig, og det må
tydligvis både en mentalitets endring blandt de aktive og en
helt annen satsing fra klubbens side til for at Skiold igjen
skal kunne tenke på 1. divisjon.
Dårlige isforhold og helt umulige treningsforhold på Marienlyst
må naturligvis ta noe av skylden, men vi må nok rette blikket
innover for å finne den virkelige årsaken. Trener MÅ engasjeres
for vårt A lag, og våre yngre lag BØR få trenere med de nødvendige kvalifikasjoner.
Knut Jull Andersen har gjennomført et trenerkurs for bandy på
Idrettshøyskolen og er nå kvalifisert som B trener, og dette
er vel muligens veien å gå, med å satse på trenerkurs for våre
egne medlemmer som måtte være interessert.
Når vi ser på listen over representasjon i sesongen er det
tydelig at våre yngre lag huser flere talentfulle bandyspiller
som kan bli til virkelig glede for klubben i årene fremover.
Vi må bare sørge for at det gis trener og treningsmuligheter
for de yngre lagene.
Stig Roaas.
Guttelahdslaget i bandy:
Dag Christensen, Trond Kihle
Guttekretslaget i bandy:
Ulf Zindel og Stig Roaas.
Rolf
Langeland, Trond Moen,
Småguttekretslaget i bandy:
Pål Haugan og Vidar·solli.
En annen morsom representasjonsoppgave for våre smågutter var
å få være ballgutter i landskampen mellom Norge og Sverige
på Marienlyst.
Jeg takker aktive og ledere for denne sesongen, og ønsker
alle velkommen til en ny sesong til høsten.
Bjarne Borgersen.
Bandyformann.
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c..A-LAGET
Bandy - sesongen 1974/75 er vel den svakeste i Skiold's
bandyhistorie. Grunnen kan være så mangt, men den største
feilen må være at interessen er for liten, da det ser ut
som Skiold satser alt på fotballen. En innvirkning var
det nok også at vi mistet 3-4 spillere som kunne ha vært
aktuelle på laget.
Det ble innkalt til bandymøte ?.oktober 1974, men fremmøtet var dårlig. Det ble bestemt at treningen skulle starte
opp lørdag 12.oktober i Plasthallen. Treningen foregikk
ellers 2 ganger i uken under ledelse av Roar Dag Larsen,
Fremmøtet var elendig, med unntak av noen ganske få.
Forholdene ble også i år ødelagt av en dårlig vinter,
samtidig med at seriekomiteen i N.B.F. viste liten smidighet ved å legge kamper på våre treningstider på Marienlyst.
På grunn av isforholdene ble det ialt spilt kun 2 treningskamper før seriestart. Den ene tapte vi 3-6 for Drafn, og
den andre vant vi 5-2 over D.B.K. Når det gjelder seriekampene gikk det heller dårlig og vi havnet nest sist på
tabellen. Forøvrig henvises til rapportens resultatlister.
Bandylaget avsluttet sesongen med en hyggeleie tur til
Chat Noir. Vi takker i denne forbindelse styret for deres
velvillighet med hensyn til avslutningsturen.
Til slutt vil.oppmannen takke guttene og trener for
sesongen som har gått, og håper at alle går inn for en ny
sesong.
Jeg avrunder bandyrapporten med å gi min fulle honnør
til bandyformann Bjarne Borgersen som har gjort en kjempeinnsats gjennom hele sesongen for alle fra lilleputt og opp
til seniorlagene.
Tore Jahnsen.
Bandy-oppmann.
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SERIEKAMPER:
Skiold
Brevik
Skiold
Øvrevoll
Skiold
Sparta
Skiold
Pors
Skiold
Ready
Skiold
Skeid
Skiold
Haslum
Skiold
Øvrevoll
Skiold
Sparta
Skiold
Pors
Skiold
Ready
Skiold
- Skeid
Skiold
Brevik
Skiold
Haslum

-

ANTALL SPILTE KAMPER:
Arve Fjeld.
Terje Andersen
Bjørn Gundhus
Tom TI.Eriksen
Erik Wam Berntsen
Jan Pedersen
Roar Dag Larsen
Øyvind Ågren
Øyvind Nystøl
Sverre Erling Nilsen
Roar Myrhagen
Harry Pettersen
Frank Em.il Hansen
Tom Opsahl
Morten Moserud
Egil Knudsen
Hans Petter Nilsen
Øyvind Rosendal
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1
1
2
4
2
2
3
2
0
2
3
1
2
4

-

1
2
4
2
2
5
0
5
2
3
6
6
3
3

SCORINGSTABELL SERIEKAMPER:
Øyvind Ågren
7
Jan Pedersen
5
Tom TI.Eriksen
4
Roar Myrhagen
4
.Sverre E.Nilsen
3
Øyvind Nystøl
3
Roar Dag Larsen
2
Harry Pettersen
1

I SESONGEN:
15
16
15
16
16
14
13
16
16
15
16
16
15
15
2
2
8
1

-

.L.!fil:
194
16
31
16
50
45
67
100
16
148
36
45
15
15
2
15
86
31

-

•

[5l

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

~~
Autorisert forhandler
Amtmannsvingen Lier

Nordahls Pølsekiosk

LTZ. NIELSEN & SØNN
Malermestere.

Konnerudgaten
Anbefales alle Skiold-gutter

*83 84 90

Alt i malerarbeider.
Tlf. kontoret 83 14 47.

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

VELKOMMEN TIL
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GB-LAGET
B - lagets sesong må betegnes som tilfredsstillende, og
laget endte midt på tabellen. Årets sesong har vært utvidet med lag fra Akershus, noe som har gjort serien mer
morsom. Dette har ført til flere kamper, og ikke minst
er serien .fullført. Årets sesong startet 13/12 og ble avsluttet 21/2.
A-lag D.B.K.
s.r.F.
Stabek
M.I.F.
Drafn
Solberg
Høvik
.B.B.K.
Øvrevoll

-

-

Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold

l
2
10
9
5
5
10
4
9

- 4
- 12
- 7
- 1
- 2
- 5
- 7
- 6
- 6

------55 - 50
111111111111 li

Følgende spillere har deltatt på årets lag, og ialt 22
spillere er benyttet:
F.Hansen, E.Knutsen, T.R.Kristiansen, P.Kristiansen,
H.P.Nilsen, P.Smerkerud, T.Jahnsen, ø. Nystøl,
R.Myhrhagen, T.D.Eriksen, H.Pettersen, J.Pedersen,
R.Schussler, V. Andersen, Gurvin, B.Gundhus, S.E.Nilsen,
T.Andersen, E.Jokstad, Berntzen, R.Larsen, K.Westby.

Kjell Westby
Oppmann.
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JUNIORLAGET
Juniorlaget kan i år se tilbake på en meget mager sesong med
sisteplass i serien og tap i første runde i junior N:M.
Laget har bestått av seks guttelaga spillere og tre av juniorene
som spilte på A laget. Noe av skylden for de manglende trenings
kamper må legges på kretsen som plutselig, med en ukes varsel,
fremskyndet seriestarten en mnd fra 6. januaD til 12. desember.
- Ser vi på spillemateriell kan man lure på hvorfor vi gjorde det
så dårlig, mye av grunnen var nok dårlig tid til samkjøring av
laget og dårlige trenings muligheter. Juniorlaget hadde lgså en
tendens til å spille bandy bare en omgang, og da gjerne annen
omgang etter sitronvannet i pausen på vår hjemmebanen BRAICERØYA.
Tilslutt vil jeg takke gutta for sesongen, og håpe de kommer
sterkere neste år.
Følgende spillere er benyttet:
Even Jokstad, Trond Kihle, Stig Roaas, Tom Hennum, Morten Moserud,
Tom Eriksen, Per Kristi~sen, Tom Opsahl, Dag Christensen, Roar
Myrehagen, Ronny Andersen, Øivind Thoen, rrarle Tomter, Leif Håkonsen

so·lberg
Skiold
Skiold
Skiold
- Drafn
MIF
Skiold
SIF

-

--

-

N.M.

1. runde

Seriekamper.:
Skiold
MIF
SIF
Drafn
Skiold
Skiold
Solberg
Skiold

11 - 1

Skiold

-

Skeid 1 - 13

4 - 4
4 - 4
5 - 7
2
5 - 5
3 - 7
2 poe:gg til SIF.

8 -

Pettersen.
junioroppmann.

Tron
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GUTTE-LAGET
Innetreningen for guttelaget i bandy, hvor det var et
fremmøte på 20 - 25 mann til å begynne med, ble ikke
akkurat slik oppmann eller gutta ville. Det kom ganske
enkelt av at den treneren vi var lovet aldri dukket opp!
Det samme problemet meldte seg da vi kom ut på is, for
også her var vi lovet en trener. Dette var forøvrig en
forutsetning for at undertegnede tok på seg oppmannsvervet. Jeg må si at det virker ytterst betenkelig at
en gammel "paradegren" som bandyen har vært i Skiold
plutselig er blitt så stemoderlig behandlet. Hvor er
dere alle dere som tidligere har spillt aktiv bandy i
Sldold? KOM DERE OPP AV SOFAKROKE'T!
Vel, over til årets sesong. Kampene startet vel ikke
slik vi hadde tenkt med "bare" 4-4 mot Drafn i treningskamp. Seriestarten var heller ikke mye oppløftende etter
at vi, som det eneste lag skulle det senere vise seg,
tapte for D.B.K. Så begynte det imidlertid å "løsne" for
gutta. Bekkelaget ble feid av banen med 5-0 i en 1.runde
kamp. Så var vi imidlertid så heldig/uheldig å trekke
Ullevål i 2. runde. Laget som i fjor satte oss utenfor NM!
Etter flere utsettelser ble endelig kampen berammet til
Valle Hovin, og jeg tror faktisk Ullevål slo oss allerede
under oppvarmingen. Når vi løp ut på isen så drev de å
jogget oppe på tribunene. Det var vel kanskje det som
gjorde utslaget. Skikkelig oppvarming er noe som hører til.
Vi holdt imidlertid overraskende godt følge med Ullevål,
og burde vel ha gått til pause med en ledelse, noe Ullevål
lederne også var enige i. Etter pause kom imidlertid Stein
Gran & Co igang og dermed var det over og ut for oss.
2 - o til Ullevål. Resten av seriekampene gikk omtrent slik
som ventet. Det ble en 3. plass til slutt.
HVA kunne det ha blitt med en skikkelig trener i ryggen?.

20
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Følgende spillere er benyttet:
Vidar Sollie, Lars Harket, Jarle Tomter; Trond Kihle,
Ronny Andersen, Trond Haqan, Dag Christensen, Stig Roaas,
Ulf Lunde, Terje Theodorsen, Øyvind Thon, Karl T, Sagen,
- Pål Haugan, Henning Schau-Larsen, Tom Normann.

Kampresultater:
PRIVATKAMPER:

Drafn

NM - KAMPER
1. runde
2. runde

Skiold - Bækkelaget
Ullevål• Skiold

SERIEKAMPER:

-

•

Skiold

Skiold - DB K
Skiold - MI F
Solberg - Skiold
SI F - Skiold
Sparta• Skiold
Skiold - Drafn

4 - 4

5 -

0

2 - o

1 - 2

4 - 4
5 - 2
2

0 -

0 -

4

6 -

0

Jeg vil få lov til å takke alle spillerne og bandyformann
Bjarne Borgersen for i år og beklage at jeg dessverre ikke
var helt kompetent til oppgaveR.
Trond Jensen.
oppmann guttelaget.
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SMÅGUTTE-LAGET
Vi startetinnetreningen på Strømsø.Skole i fjor høst
med gjennomsnittelig lo gutter på hver trening. I midten
av desember startet treningskampene, og det gikk ikke s~
bra, men da det begynte og gjelde, tok guttene seg sammen
Før siste kamp mot M.I.F I, var stillingen den at hvis vi
hadde vunnet, hadde vi blitt kretsmestere; eller v::. hadde
kommet på 4 plass. Desverre·tapte vi 1 - 3. I alt er det
benyttet 17 spillere, og toppscorer ble Pål Haugan med
12 fulltreffere. Jeg vil også gjerne nevne Runar Danielsen
som har kommet helt fra Tjøme for å spille alle våre kamper
Vi kom til kvartfinalen i N.M.
TRENINGSKAMPER:
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold

Øvrevoll
s.I.F.
M.I.F. II
Drafn

l
0
1

5
4

2

6

SERIEKAMPER:
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold

D.B.K.
s.I.F.
M.I.F II
Drafn
Sparta
Solberg
M.I.F. I

7

3
2
1
4
1
1

6

-

-

-

3
2
1
1
1
2

3

N.M. KAMPER:
Skiold
Skiold
Skiold

Jan Ulsbøl
Oppmann.
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Røa
Hamar
Sagene

2

5
0

0
1
1

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

~

-

BRUG & GULDLISTEFABRIK

Gulskogen

Als

NT RADIO•TY
Telefon 83 64 88.

Christensengården.

GULLSMED
HARRY ULSTEEN
Nedre Storgt. - Drammen
Tlf. 8314 03

TORVHALLEN

tlf. 83 19 56

FAVORIT-FILIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON

Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34
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t INGENIØR GR•N
ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN
VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN

Il

l<REDITl<ASSEN

Drammen telt. 83 35 !IJ
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- bank for folk flest

LILLEPUTT
Lilleputtlaget hadde stort fremmøte på de første
treningene, men med de håpeløse. treningsforhold
som de yngre avdelinger lider under på Marienlyst,
ble interessen raskt merkbart mindre. For å
illustrere det fortvilete ved situsjonen kan nevnes
at lilleputtene fikk 3 - tre treningstimer på
.- Marienlyst.
Vi var meldt på i serien med 2 lilleputtlag, men
ingen av dem oppnådde de helt store resultater.
1. laget fikk desverre heller ikke spilt alle kampene.
2. laget har ennå meget å lære, og måtte tåle mange
tap, men det er jo forståelig når de spiller i samme
serie som 1. lagene. Sesongen har imidlertid hatt
sine lyspunkter, og l.lagets seier 9 - 0 over TIBK
var en virkelig flott prestasjon. 2. lagets desidert beste kamp var mot MIF 2, selv om sluttresultatet
ble O - 1. Seieren over Tirafn gjorde godt imellom
alle tapene.
Selv om resultatene ikke ble noe å skrive hjem om
denne sesongen, så er det tydelig en god del av disse
guttene som vil bli meget habile bandyspillere med
- tiden. Takk for i år.
Even Jokstad,
Lilleputtoppmann.
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HYTTA
Det har også i vintersesongen i år vært en jevnt bra omsetning
på hytta. En del av det gode besøket kan vi vel takke de nyoppsatte skiltene med SKIOLDHYTTA for. Også i år har det vært
satt opp en vaktliste, som denne gangen har .fungert bedre enn
vanlig. Jeg vil allikevel påpeke at fortsatt er det altfor
mange som melder forfall eller ganske enkelt ikke møter opp.
Det har ikke i vinter vært foretatt nyanskaffelser eller ved- ,-.
likehold, men i sommer håper jeg å få realisert planene om en
ny w.c. Til dette formål er det bevilg~t kr. 4.ooQ.oo fra Drm
Kommune og det er nedsatt en komite fra representantskapet for
å se på plasseringen og foreta de nødvendige grunnarbeider.
Til det videre arbeide håper jeg på medlemmenes støtte i form
av dugnad.
Det har vært arrangert flere skirenn på hytta i vinter,
deriblandt to i Skiolds regi.
Jeg takker de medlemmer som har hjulpet til i vinter, og
ønsker fortsatt vel møtt på hytta hver søndag.
Tore Småriset.
Hytteformann.
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SKI

-

Vi har ikke i år noen store resultater å vise til i forbindelse
med skisesongen. Vår gode hopper Arne Torgersen har slitt med
skader mesteparten av sesongen.
Våre turlangrennsløpere har deltatt i flere av. de store renn
av denne kategorien.
Det har forøvrig vært arrangert to skirenn på Skioldhytta,
begge lagt opp og utmerket ledet av Tore Larsen. Det før~te
var barneskirenn på Skisportens dag med meget god deltagelse
og premiering til alle. Det andre var det interna renn for
Skiolds medlemmer. Bra deltagelse i de yngste klasser, men det
strålende været tatt i betraktning var det altfor fl Skiold
medlemmer på hytta denne dagen.
Vi viser til resultatliste fra klubbrennet på neste side.
Tore Gjøsliån.
Skiformann.

-
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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 I] ®ZtZM :&'i ;t~) ;14
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95
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Resultat fra det årlige skirenn 1975.

-

Klasse født i 1962.
1.pr. Helge Nusser.
·2.pr. Jan Hansen.
3.pr. Arve Roaas.
4.pr. Pål Schussler.
5.pr. Geir Forsberg.

Klasse født i 1966.
1.pr. Geir Nusser.
2.pr. Geir Dahlby.
3.pr. Bjørn Haugan.
4.pr. Lars Langaas.

Klasse født i 1963.
1.pr. Henrik Schussler.
2.pr. Kristin Westby.

Klasse født i 1967.
1.pr. Tom Westby.
2.pr. Trine Larsen.

Klasse født i 1964.
1.pr. Trond Larsen.
2.pr. Dag Bjørndalen.
3.pr. Mette Moen.
4.pr. Ulf Erik Knudsen.

Klasse født i 1968.
1.pr. Kåre Langaas.
2.pr. Tov Ulsbøl.

llasse født i 1965.
1.pr. Tor Siem.
2.pr. Tom Egil Johannessen.

Vinner Racerklasse under 3o.år
og klubbmester 1975.
- t s pr-, Sverre Erling Nilsen.
2.pr. Øivind Ågren.
}.pr. Terje Andersen.
4.pr. Arild Berg.

Klasse født i 1969.
1.pr. Karianne Westby.
Klasse født i 1970.
1.pr. Heidi Nilsen.

Vinner Raoerklasse over 3o lr
1.pr.
2.pr.
3.pr.
4.pr.

Reidar Schussler.
Finn Dahlby.
Torstein Roaas.
Kjell Westby.
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Styre
Viseformann
Styremedlemmer

Dagfinn Hansen.
Tor Reidar Kristiansen.
Henry Tufte.

Ishockey
Formann
Sekr./kass.
Juniorkontaktmann

Reidar Schussler.

Ski
Formann
Sekr./kass.
Juniorkontaktmann

Tore Gjøslien.

Økonomi
Formann
Medlemmer

Olaf Nordahl.
Tor Reidar Kristiansen.
Tore Larsen.
Henry Tufte.

Skioldavisa
Redaktør
Medlemmer
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Tore La:rsen.
Ranveig Knudsen.
Gunnar Moen.
Ivar Rosendal.

Bandy
Formann

Bjarne Borgersen.

Sekr./kass.

Egil Knudsen.

Juniorkontaktmann

Oppmann A laget

Tore Jahnsen.

u/k A laget

Egil Knudsen.

u/k A Laget

Helge Bjørnes.

Oppmann B laget

Kjell Westby.

Oppmann juniorlaget

Tron Pettersen.

Oppmann guttelaget

,

Trond Jensen.

Oppmann småguttelaget:

Jan Ulsbøl.

Oppmann lilleputt

Even Jokstad.

:

Terje Kristiansen.

Hytta
Formann
Medlemmer

-

Tore Småriset.
Dagfinn Hansen.
Helge Bjørnes.
Ståle Eknes.
Egil Halvorsen.
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KARL FALK
MØBELFORRETNING%
AMTM.BLOMSOT./ENOENE-DRAMMEN
TELEFON 83 85 00
Apntngstider: Mandag - tirsdag - onsdag -fredag
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom.

LANDETS BESTE IS

ØDRAMMENS

roROENSKJOLDSGT.40-TlF 83
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n 97.

is

-

Skioldbakken
Formann
Medlemmer

-

Rolf' B. Hansen.
Tov Støa.
Bjarne Lagesen.
samt representantskapet.

Representantskapet
Formann
Medlemmer

Johs. Christensen.
Kaare Bjørndalen.
Rolf' Raaen.
Egil Ulsbøl.
Tore Ruud.
Kjell Westby.
KJell Johansen.
B.jarne Borgersen.
Bjarne Helliksen.

Varamenn

Tore Jahnsen.
Olaf' Nordahl.

Bandy''fo r bu ndets ting

-

Representanter

Fredrik Seeberg.
Arild Knudsen.

Varamenn
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EN T R E P R E N Ø R F O R R E T N IN G
H E N R I K

I 8 SI[ N S

O AT E

9 8

D R A M M E N

T IE L E F" 0 N

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

BankgArden
83 80 38

e.2

2 3

O 2

Bingo
Bingosjef
Medlemmer

Globus

Medhjelpere

-

Bingosjef Allco
Medlemmer

Medhjelpere

Knut Berg Nilsen.
Harry Andersen.
Helge Evensen.
Elsa Hansen.
Bjørg Kristiansen.
Astrid Berg Nilsen.
Gerd Lie.
Alf Lassen.
Astrid Larsen.
Frank Hansen.
Bjarne Lagesen.
Dorte Andersen.
Kåre Madsen.
Liv Madsen.
Finn Hansen.
Arild Knudsen.
Fru Backe.
Fru Basserud.

Dagfinn Hanseno
Finn Hanseno
Vera Moen.
Elsa Borgerseno
Formannskaps medlemmer.
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KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.

_,

øm
N. STO~ I. TORG GT 4

v~

SENGETØY - GARDINER DUKER - HÅNDKLÆR 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.

