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AVHOLDES I VELFERDSALEN, SUNDLAND 

lørdag den 15. november kl. 17.00 

DAGSORDEN: 

1. Referat fra forrige generalforsamling. 

2. Hovedstyrets halvårsberetning. 

J. Gruppenes halvårsberetning 

4. Revidert hovedregnskap 

5. Revidert grupperegnskap 

6. Bekreftelse av klubbens grupper 

7. Fastsettelse av kontingent. 

8. Innkomne forslag. 

9. Budsjett. 

10. Valg. 

STYRET 
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STYRETS HALVÅRSBERETNING 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Formann: 
Viseformann: 
Styremedlemmer: 

Varamann til styret: 

Helge Evensen. 
Fredrik Seeberg. 
Tov Støa. 
Per Smerkerud. 
Tor Reidar Kristiansen. 
Borgar Nygård. - Formannskapet har foruten styret bestått av følgende 

gruppeformenn: 

Bandy: 
Bingo: 
Fotball: 
Hytta: 
Ishockey: 
Junior: 
Ski: 
Økonomi: 

Bjarne Borgersen. 
Knut Berg Nilsen. 
Torstein Roaas. 
Tore Småriset. 
Reidar Schussler. 
Ståle Eknes. 
Henry Tufte. 
Tore Larsen. 

Det er i perioden avholdt 12 styremøter og 7 formannskaps 
møter hvor følgende nye medlemmer er opptatt i klubben: 

Liv Madsen, Jan Werner Hansen, Jo-Arve Toresen, Robert 
Folmo, Vegard Andersen, Jan Tore Pahn, Gøran Osberg, 
Pål Kristiansen, Ketil Jahnsen, Svein Nilsen, Øystein 
Sjørlie, Børre Lexberg, Einar H. Åhlander, Kåre Langaas, 
Ståle Bermingrud, Kenneth Nyberg, Kjell Martin Stenberg, -. 
Lars Langaas, Anders Sønnesyn, Jørn Haagensen, Richard Moe, 
Bjørnulf Borge, Helge Vidar Johansen, Per Thorkildsen, 
Roy Børre Jespersen, Per Åsmund Pedersen, Rune Bjørkvik. 

Det er 8 som har meldt seg ut av klubben, mens 1o er 
strøket som medlemmer på grunn av at de ikke har betalt 
skyldig kontingent. 
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Ski og Ballklubben Skiold kan nok en gang se tilbake på 
en sesong med jevnt bra økonomi. Vi har hatt en god inn 

tekt av bingoen, takket være bingosjefene Knut Berg Nilsen 
og Dagfinn Hansen og Deres trofaste gjeng av bingoslitere. 
Som sagt, takket være bingoen klarer vi oss, men nå må det 
tas rev i seilene med økonomien. Det brukes for mye, og vi 
må henstille til o.lle grupper om å forsøke og stramme inn, 
og holde en mer nøktern økonomisk linje. 
Vår bys politikere har tydligvis våknet og innsett hvilket 

-, enormt arbeide idrettsklubbene gjør, og vi kan i den 
forbindelse takke for kr. 14.ooo.oo til vår klubb, og skal 
vi tro på alle de fagre løfter fra samtlige politiske 
partier før valget, så vil vi nok i løpet av en fireårs 
periode både har Idrettshall og en trygg økonomi ••• 

Klubben har i perioden hatt samarbeide med seks andre 
organisasjoner om bingo i de tidligere w.c. Møller's 
lokaler og det er her i ferd med å skapes et flott 
bingomiljø. Den økonomiske gevinst har vært meget god 
da det har kommet inn kr. 30.000.00 i klubbkassa, og 
vi håper dette gode samarbeide vil fortsette. 

Fotballjentene har drevet kjøkkenet på Fellesbingoen med, 
meget godt resultat, og dette vil for fremtiden gi en 
jevn inntekt til klubben. 25% skal gå til Skiold av over 
skuddet og resten skal brukes til fellestiltak: for 
a - laget i fotball og bandy. Fint tiltak jenter. 
Dette fremmer klubbånden. 

_Medlemmene har også i denne perioden fått Skiold - avisa 
i postkassen; 4 ordinære nummer og 2 beretninger. 

Eldres avdeling ved sin formann Tore Ruud driver godt, 
og vi tror det er viktig at eldre medlemmer kan møtes 
på denne måten. 
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AKTIESELSKABET 

KULKOMPANIET 
Tollbugt. 87 - Drammen 

{02) * 83 31 80 
Golvbelegg • Vinylbelegg 
Tepper for Heldekking 

Parketter 
Gulv- og Vegg Fliser 

En gros • Detalj 

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

. ~ O'!~- !e!!!~M iu, Tollbugt. 2 Tlf. 83 19 30 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med klcer - for enhve 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

YTØAYPIIAT 
KONNERUDGT. 2 
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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, 
men det er desverre ikke funnet sin løsning enda, men hus 
komiteen har en mulig løsning i sikte. Vi har fått tildelt 
et lokale i Kobbervik gård, og dette vil avhjelpe noen av 

plassproblemene en stund fremover. 

Når det gjelder Skiold hytta er store ting i gang, og det 

nye uthuset nærmer seg nå sin avslutning, og vi takker 
- representantskapet og Eldres for den fine innsatsen de 

har gjort. I denne forbindelse vil vi gjerne få rette 
en spesiell takk til vår spreke pensjonist Alf Jansen 

for alt han helt uoppfordret har gjort på klubbhytta. 

Den rent idrettslige del av klubb virksomheten har 
vært uten de store lyspunkter, men vårt a lag befinner 
seg fortsatt i 3 divisjon, og så får vi bare si Tvi-Tvi 
til trener Ulf Hag.en og gutta i sesongen som kommer. 
L vår junioravdeling jobbes det, men ikke bra nok. VI 
har i flere år hatt ord på oss for å være en foregangs 
klubb på dette området, men tiden er inne for en opp 
strammer også her. Vi vet at det gies mye tid på de 
yngste lagene, men iY..ke nok. Det må jobbes og jobbes 
utrettelig skal det bli resultater. Vi må satse mer i 
bredde og med det f8lger bedre kvalitet. Til dette 
trenger vi flere ledere. Til foreldre og tiiligere 
aktive kan vi bare oppfordre til å gjøre en innsats. 
Det laget i vår junioravdeling som har hevdet seg best - denne sesongen er, vårt gode guttelag som blekrest- 
mester kl. B Her finnes mange fine fotballtyper som 
vi nok skal få høre mer fra i fremtiden. 
Lilleputtlaget har ggså vært et av årets lyspunkter. 
Laget vant sin serie, og var meget nær seier i finalen 
mot favoritten Åssiden i Drammensmesterskapet. I slutt 
spillet i KM gikk gutta på en stjernesmell, men det var 
også alt av negativt i løpet av en sesong. 
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Vi har også. i år arrangert II guttecup II med stor 
deltagelse fra hele østlandet, og også. med et gjestende 
lag fra Åmå.l i Sverige. Stor synd er det imidlertid at 
vi hverken har greid å. få avsluttet fjorårets knøttecup 
eller arrangert ny. Det var dessverre ikke mulig å få 
disponere baner. Arrangementet av" guttecupen" gikk 
som vanlig smertefritt, med Dagfinn Hansen som sjef. 
Vår naboklubb Drafn ble en verdig mester. 
Klubbensa lag har i år gjort forsøk med en trenings 
leier i sommerferien, og denne ble avholdt i Kragerø. 
Små.guttelaget hadde også treningsleier samme sted, mens 
gutte og juniorlaget " tradisjonen, " tro dro til 
Aalborg Boldspills klubb anlegg i Danmark. 
Fotball er jo et lagspill, og vanligvis kan man ikke 
trekke frem enkeltpersoner, det er jo laget som helhet; 
som teller, men vi synes vi må. gjøre et unntak. 
Vår gode juniorspiller Stig Roaas har iallt spilt 9 
juniorlandskamper og vi gratulerer med den fin prestasjonen. 

For mer utførlig omtale av de forskjellige arrangementer 
og resultater viser vi til lagenes rapporter. 

Helt på tampen tar vi med en takk til alle medlemmer og 
11 supportere t1 955 stk i tallet som stemte på Skiold i 
"Klubben i mitt hjerte t1 i Verdens Gang. Det blåste 
Skiold vind over Drammen i stemmedagene og gutta i K-bank 
var en fin sentral. 

- 

Med så mange hjertevenner burde vi jo ikke å ha vanskligheter 
med å få bestatt alle tillitsverv i klubben. - 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

IORllltRINGS "" SELSICAPET 

~ I"Jc::>~c:;;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: 
SPAREBANKENBm 
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!- 

~id;cnj 
mat·øl·miljø 

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

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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R E_P R E S E N T A S J_ON. 

Norges Bandyforbunds ting: Fredrik Seeberg, 

Bjørn Løkslid, 
Bjarne Borgersen, 

Norges Bandyforbund: Borgar Nygård, 1. styremedlem 
Tore Larsen, Lov og appellutvalget 

Buskerud Bandykrets: 
Buskerud Bandykrets ting: 

Buskerud Fotballkrets: 

Norges Fotballforbund: 

Buskerud Idrettskrets: 

1o klubbs utvalget: 

Kontaktutvalget: 

Trond Jensen, varamann til styre 
Bjarne Borgersen, 
Borgar Nygård, 
Arild Knudsen, revisor 
Sverre Jansen, dommerkomiteen 

Jan Myhrvold, " 
Oddvar Danielsen, juniorkomiteen 
Arild Knudsen, n 
Borgar Nygård, finanskomiteen 
Rolf Langeland, småguttekretslaget 
Halvard RYpe, 
Stig Roaas, 
Tom Jensen, 
Stig Roaas, 
Tom Jensen, 
Stig Roaas, 

- 

juniorkretslaget 
n 

" 
juniorlandslaget 
treningsleier 

" 
Johnny Ulleberg, revisor 
Fredrik Seeberg, 
Bjarne Borgersen, 
Borgar Nygård, 
Arild Knudsen, 
Helge Evensen, 
Dagfinn Hansen, 
Fredrik Seeberg, 

- 
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- 

Vi avrunder denne hovedstyrets halvårsberetning med nok 
en gang å oppfordre medlemmer med litt tid til overs og 
påta seg jobber og verv innen klubben. Det kan være et 
spesielt arrangement, som leder for et av våre lag, eller 
simpelten stille opp med bil når et av de yngre lagene 
spiller på en annen bane enn Marienlyst. Meld fra til en 
av våre ledere slik at vi kan kontakte deg. Vel møtt •••• 

Hovedstyret vil til slutt få lov til å takke alle 
tillitsmenn og aktive for årets sommersesong og 
ønske nye og gamle en interessant og god vintersesong. 

• 
Drammen den 1o. november 1975. 
Ski og Ballklubben SKI OLD. 

Helge Evensen. 
formann. 

Arild Knudsen. 
forretningsfører. 

- 
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RAPPORT FRA FOTBALLSTYRET. 

Det er avholdt jevnlig styremøter i fotballgruppa. 

Til styremøtene er som regel oppmann for A-laget tilstede og 
enkelte ganger U /B-oppmann. 

Det har utover styremøtene vært sammen-kalt til mere uformelle 
samtaler når problemer måtte løses. 

De forskjellige trenere har utført en bra jobb, mens det har vært enkelte 
problemer med lagledere. Bl. a. gikk det lang tid før det var mulig å få skaffet 
oppmann for U/B-laget. Til sist var en så heldig å få Knut Juul Andersen til å påta 
seg oppgaven. 

Vi har som vanlig hatt gjennomgående dårlig treningsforhold. 
1, laget har hatt det brukbart på "nye gress", men har dog enkelte 

ganger måttet vike plassen for bl.a. andre Skiold-lag. 

En meget vellykket treningsleier for 1, laget ble arrangert i Kragerø, 
også lag i junior avd. har hatt sine sommerturer. 

Den tradisjonelle syden-tur on etter sesongslutt ble ,fot i år innen ting 
av. Det er isteden vært week end tur til Geilo, dessuten reiser noen til England. 

- 

resultat. 
Fotballjentene har drevet kakesalget på Fellesbingoen med meget godt 

Det har også i år vært proplemer med å få nok spillere til U/B-kampene. 
Interessen har nok ikke vært på topp hos alle. 

Det må være en oppgave for klubben å få disse lagene tila fun rer e bedre. 

Fotballstyret. 
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A-LAGET, 

Sesongen 1975 vil ikke gå inn i Skiolds historie av den man for 
ettertiden vil huske, 

Laget endte midt på tabellen - som nr. 6, 
Forberedende møte ble holdt i begynnelsen av november. Frem til 

januar ble det trent to ganger pr. uke, deretter 3 ganger, Fra midtveis av 
februar og frem til påske ble det trent 4 ganger pr, uke, 

Det ble spilt 3 treningskamper på snø, som en avveksling i treningen, 

Privatkam_Eer: 

Urædd - Skiold 4 - 1 
Runar - Skiold 1 - 1 
Teie - Skiold 3 - 1 
Skiold - Eidsvoll T 1 - 3 
Teie - Skiold 3 - 1 
Skiold - Kongsberg 0 - 0 
D, B.K. - Skiold 3 - 1 
I,B,K, - Skiold 0 - 3 
Asker - Skiold 1 - 3 
Solberg - Skiold 0 - 2 

Seriekampene startet med endel blanede resultater og laget greide 
ikke å følge opp fjorårssesongens "flying start". 

Vårens seriekam2er: 
Ull/Kisa - Ski old 1 - 0 
Drafn - Skiold 0 - 1 
Skiold - Jevnaker 0 - 0 
Nybergsund - Skiold 3 - 1 
Skiold - Stabæk 0 - 0 
Skiold - Åssiden 2 - 1 
Kongsvinger - Skiold 0 - 2 
Skiold - Grue 2 - 2 
Aurskog - Skiold 2 - 1 

Skiold ble også i år tildelt en tippekamp, hvor Fram/Larvik var 
motstander, Fram var det beste laget og vant fortjent, 

Skiold - Fram O - 2 - 
der var 

I sommerferien ble det holdt 
alldeles utmerket, Det ble spilt 

Pors. - Skiold 
Kragerø - Skiold 
Brevik - Skiold 

en treningsleier i Kragerø. Forholdene 
3 treningskamper med følgende resultater: 

4 - 2 
1 - 5 
0 - 0 

N,M, 
Også i år ble Skiolds NM-deltagelse av kort varighet, Laget møtte 

Ørn i 1, runde på Lystlunden i Horten. 
Ørn - Skiold 3 - 1 
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A-laget forts. 

GRESSBANECUPEN: 

Ski old møtte i 1. runde Strømsgodset. Etter endt spilletid stod det 
0 - 0, men Strømsgodset gikk videre med en klar seier på poeng. 

Fra begynnelsen kom laget "skjeft ut", men dette rettet seg etterhvert. 
Laget endte på 1 7 poeng. 

Høstens seriekamper: 

Skiold - Ull/Kisa 0 - 2 
Jevnaker - Skiold 3 - 1 
Skiold - Drafn 1 - 1 
Skiold - Nybergsund 3 - 2 
Stabæk - Skiold 1 - 3 
Åssiden - Skiold 3 - 1 
Skiold - Kongsvinger 1 - 1 
Grue - Skiold 4 - 1 
Skiold - Auerskog 1 - 0 

- 
Arild Mathisen har som kjent trenet Ski ol d' s A-lag. 
Arild har gjort en god jobb. 

Skiold A-lagsledelse vil takke for sesongen som er gått og ønsker 
alle spillere vel møtt igjen til en ny sesong som vi håper blir en minnerik 
opplevelse. 
Antall kam~ Antall scoringer: Antall kamper: 

Arve Fjeld 30 Hans Petter Nilsen 15 
Arne Thorshaug 30 2 Bård Lerheim 14 
Jon Brurberg 29 12 Rune Svendsen 9 
Sverre E. Nilsen 28 1 Børre Myrvold 7 
Harry Pettersen 28 Arild Mathisen 6 
Runar Larsen 24 Yngvar Nyhus 2 
Svein H. Moen 24 12 Erling Andersen 1 
Roar Myrhagen 23 Vidar Iversen 1 
Stig Roaas 22 1 Øivind Nystøl 1 
Fr.Salamonsen 22 5 Halvarp Rype 1 
Tom Jensen 21 4 Arvid Agren 1 - 
Per Kristiansen 20 
Øivind Ågren 20 5 

Helge Bjarnes (sign) 
oppmann 

Steinar Olsen (sign) 
UK 

Egil Halvorsen (sign) 
UK 
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carnr:::1.rar omaåenae 

• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

• Elektr. kontrolltavler 
• Bingo-automate!' • «21» 
• 13-tlpset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandit 
Ønsker De nærmere opplysninger 
om Bingo, skriv eller ring til oss. 

ENEIMPORTØR: 

.&\~j ULLCc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

1@'~ [iilJlll!!Jl!!lfii ))li!. 
(KOLONIAL) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s 
AcWeue: lrqernø Tors U. TelelO:lfer Il 6816 • 8J 68'11, Tel•1rarnadresae: TURIST 
lanklorbinfflH: Chr. Bank• 01 Kreditka.ue, Drammen 
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U/B-LAGET: 

For kort å karakterisere U /B-lagets fotballsesong, vil jeg, sett på 
bakgrunn av den knappe spillestall samt vanskelige treningsforhold, få betegne 
den som god, 

Det mest gledelige har vært den innsats og tæl gutta har vist fra 
kamp til kamp, Dette har igjen resultert i flere gode kamper, noe en kan se 
av resultatene som står gjengitt nedenfor, 

Så gjenstår å takke gutta og kanskje ikke minst "sjefstrener" I vers" 
for et hyggelig samhold såvel på som utenfor banen. 

Resultater: - 
U-serien: 

D.B.K. 
Skiold 
Åssiden 
Drafn 
Liungen 
Str. godset 
Skiold 

Klasse B: 

Skiold 
Steinberg 
Skiold 
Skiold 
Str. godset 
Skiold 
Åssiden 
Skiold 
Kongsberg 

- Skiold 
- Str, godset 
- Skiold 
- Skiold 
- Skiold 
- Skiold 
- Liungen 

- Vikersund 
- Skiold 
- Drafn 

3 - 2 
1 - 2 
0 - 2 
2 - 2 
1 - 4 
4 - 0 
3 - 0 

3 - 3 
1 - 4 
2 - 3 

- Birkebeineren O - 6 
- Skiold 2 - 1 
- Jevnaker 2 - 1 
- Skiold O - 0 
- Slemmestad O - 1 
- Skiold 2 - 1 

TAKK FOR I ÅR. 

Knut Juul Andersen (sign) 
oppmann 
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[B 
[51 

VAUXHALL 
BEDFORD 
CHEVROLET 

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~El!ii3!8§!:l~l·IA 
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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JUNIOR-LAGET. 

Juniorlaget har i årets sesong dessverre ikke vært av gammelt godt 
"Ski old-merke". Laget spilte før ferien i kretsens grunnserie, hvor de ble nr. 2 
etter M. I. F. , og kvalifiserte seg dermed til A-serien, som klubbens eneste lag. 
Men laget spilte dessverre ikke særlig bra i A-serien og ble sist uten poeng. 

Hva kan så grunnen til dette ha vært ? , Ja på "papiret" er vel vårt lag 
vel så godt som de andre, men endel alvorlige problemer under veis har nok satt 
oss noe tilbake. Problemene har tårnet seg opp rundt laget, dårlig treningsfrem 
møte, ingen keeper osv. Endel av skylden må nok legges på både spillere og lagets 
oppmann. Vi har i år kunn hatt 14 juniorer og da to av disse har spilt på klubbens 
A-lag har dette blitt for lite for å kunne gjennomføre sesongen tilfredsstillende. 

Et annet stort problem har også vært Buskerud Fotballkrets store mangel 
på å få kretsens dommere til å møte opp på seriekampene. I hele 6 av våre serie 
kamper har dommeren unnlatt å møte eller dommer er blitt skaffet pr. telefon opp 
til en time etter fastsatt tid. Dette bør rettes på så ivertfall man slipper å lete etter 
dommeren føre hver kamp. Et ordspråk blant gutta har vært "Kommer det no'n 
dommer i dag da?" 

Treningen startet i år som før opp i januar måned, under ledelse av 
Oddvar Danielsen. Oddvar har hatt en hard sesong med mange problemer og 
magert treningsfremmøte. 

I sommer var laget på en ukes treningsleier i Ålborg. 

Kampene før ferien spilte laget bra, men falt noe fra etter ferien. 
Tilslutt vil jeg takke den indre treningsvillige kjernen i laget for sesongen, og håpe 
at alle vil satse på en ny sesong for klubben, og sist men ikke minst lagets trener 
for en god jobb i en vanskelig sesong. 

Vi får håpe klubben blir spart for lignende problemer i kommende 

- 

sesonger. 
Kam2resultater: 

Treningskam2er: Grunnserien: 

Skiold - Asker 3 - 2 Skiold - Skrim 2 - 2 
Stag - Skiold 1 - 2 Skiold - Liv 2 - 1 
Solberg - Skiold 1 - 4 Sparta - Skiold 1 - 6 
D.B.K. - Skiold 1 - 2 Krødsherad - Skiold 2 p. til Sk iol. 
Skiold - Drafn 0 - 1 Ådal - Skiold 0 - 1 

Skiold - M.I.F. 1 - 2 
Borg-cu2en: Ra2ids cup: 

1. runde w.o. Skiold - Ham.Kam 0 - 2 
2. li Bygdøy - Skiold 1 - 3 Skiold - Sagene 1 - 1 

Kvalifik NM: Skiold - Rapid 1 - 1 
Skiold - Moss 2 - 0 

Skiold - S.I.F 2 - 2 Skiold - Sprint/Jeløy 3 - 5 
straffer 6 - 7 N.M. 1. runde 

Skiold - Drafn 3 - 1 Frigg - Skiold 4 - 1 

A-serien: 

Skiold - Vestfossen 0 - 4 
Drafn - Skiold 6-0 
Skiold - Jevnaker 0 - 1 
M.I.F. - Skiold 2 - 1 
Bødalen - Ski old 7 - 0 
Skiold -S.I.F. 2 - 3 
Assiden - Skiold 2 - 0 
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Tron Pettersen (sign) 
oppmann 



GUTTE-LAGET: 

- 

Treningen startet opp i februar og med et meget godt fremmøte. Opptil 
25 stk. på enkelte kvelder lovet godt, og vi hadde grunn til å være optimister, det var 
mange fine spillertype blant guttene. Men etter de første trenings- og seriekampene 
gjorde sitt til at humøret dalte noen hakk, og at oppmannen rotet bort de 2 poengene 
mot Strømsgodset gjorde vel ikke saken bedre. Men vi kom oss over det, og laget 
begynte å finne fasongen og vi ble nr. 4 i grunnserien - 3 poeng fra en plass i A-puljen 

Sommeren ble benyttet til en tur til Brumunddal, uten noen sportslig 
suksess, og en tur til Danmark som også ble vellykket. 

Høstsesongen skulle vise seg å bli meget god, guttene ble motivert til å 
gå mer inn for oppgaven enn tidligere og resultatene lot ikke vente på seg. Etter 6 
seriekamper hadde vi full pott, 12 poeng, og vi kunnetti:llate oss å tape en kamp og 
spille en uavgjort til slutt. I finalepuljen møtte vi Sparta og Ådal, og i ogmed at vi 
slo begge to var KM for gutter klasse B sikret. 

Jeg vil ikke fremheve noen av spillerne, bare få takke laget for en fin 
innsats og fin opptreden på og utenfor banen. 

Arve Fjeld, vår trener fortjener også en stor takk, han har fått sveiset 
denne gjengen sammen til et bra fotball-lag. Og det er ikke tvil om at Arves iver 
og gåpå-humør har hatt sin store innvirkning på gutta. 

- 

Takk for sesongen til alle. 

Resultater fra høstens kamper: 

Skiold - S,I.F. 1 - 0 
Hokksund - Skiold 2 poeng til Skiold 
Skiold - Bakke 5 - 2 
Vestfossen - Skiold 0 - 1 
Skiold - I,B.K. 1 - 0 
Solberg - Skiold 1 - 2 
Skiold - Skrim 1 - 1 
Kongsberg - Skiold 3 - 1 

Finalepulje: 
Sparta - Skiold 2 - 4 
Ådal - Sparta 1 - 1 
Skiold - Ådal 4 - 0 

SKIOLD KRETSMESTER KL, B, 

3. runde i Ligo cupen Skiold - Konnerud 1 - 1 (4 -5 straffer) 

I vår egen gutte cup røk vårt lag tidlig ut. 

Bjørn R, Finserud (sign) 
oppmann 
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SMÅGUTT-LAGET I. 

Vi startet i år innetreningen på Danvik skole, senere fikk vi også 
Strømsø skole 1 time i uken og ved siden av å ha plasthallen hver lørdag skulle 
vi stå godt rustet til å begynne fotballsesongen, 

Vi har deltatt i fire cuper i år: 

D. B.K, -cupen, Ready-cupen, Sandefjord-cupen og Åssiden-cupen. 

Før ferien i år var vi med i en kvalifiserings-pulje til A eller B-pulje 
etter ferien - det ble dessverre B-puljen hvor vi havnet på 2. plass. 

Småguttlaget var i sommer på treningsleier i Kragerø. Vi sov og 
spiste på Ungdomsherberget og vi trenet 2 timer hver dag på Kragerø stadion 
tross dårlig vær, Turen ble veldig godt mottatt av guttene og det var meget bra 
oppførsel blant alle sammen. 

Forøvrig kan nevnes at småguttlaget har vært representert 
på Kretslaget ved Rolf Langeland. 

Resultater: 

Privatkamper: 

Skiold 
Skiold 
Skiold 
Skiold 

- D,B.K. 
2 - D,B,K. 
- Glassverket 
- Kragerø (guttelag) 

Seriekamper - kvalifisering: 

Skiold 
Ski old 
Skiold 
Skiold 
Skiold 
Skiold 
Skiold 

- Strømsgodset 
- Slemmestad 
- R,O.S. 
- Svelvik 
- Mjondalen 
- Nordre Sande 
- Hokksund 

Seriekamper Avd, B: 

Skiold 
Ski old 
Skiold 
Skiold 
Skiold 

- Lier 
- Drafn 
- Liungen 
- Skjåstad 
- Glassverket 

D, B.K. - cupen: 

Skiold 
Ski old 

- Nordre Sande 
- Drafn 

Ready-cupen: 

Skiold 
Ski old 

- Bæringen I, L, 
- Asker 

Sandefjord-cupen: 

Skiold - Sandar 

1 - 4 
4 - 0 
4 - 1 
0 - 9 

0 - 1 
2 - 1 
5 - 1 
2 - 1 
0 - 4 
4 - 1 
2 - 4 

w. o. 
0 - 4 
5 - 1 
3 - 0 
4 - 0 

3 - 1 (straffer) 
0 - 0 (8-9 straffer) 

5 - 0 
0 - 1, 

1 - 3 
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Smågutt-laget I forts. 
Åssiden - cupen: 

Skiold 
Skiold 

- Skeid 
- M. I. F. (semifinale) 

w; o, 
0 - 1. 

Tilslutt vil jeg takke alle sammen for sesongen 1974/75 og jeg 
håper vi sees alle sammen til neste sesong. 

Even Jokstad (sign). 
oppmann 

- 

21 



LlLLEPUTT-LAGET 1~ 

Vi startet sesongen tidlig med innetrening på Strømsø skole, som vi 
hadde fra kl. 17, 00 til 19. 00, Denne tiden delte vi mellom Knetter og Lilleputter, 
Knøttene trente inne den første timen, mens Lilleputtene hadde løpetrening ute, for 
så å avslutte med en time innetrening. 

Vi var også så heldige å få disponere Plasthallen 1 time hver lørdag 
utover vinteren. Dette har tydlig gitt resultater, av den grunn at guttene kom 
tidlig i kontakt med ballen. Det kostet jo å leie Plasthallen, så vi fikk jo høre 
et par bemerkninger fra medlemmer om at "er dette nødvendig - har vi råd til 
dette?", Jeg kan da opplyse at en lørdag var det 52 knotter og lilleputter tilstede 
for å trene. Vel anvendte penger, 

Så startet sesongen med kamper, den første kampen hadde vi 15/4. og 
siste 23/10, Vi har spilt totalt 28 kamper, 

Vi har deltatt i Åssidens Lilleputt serie, Thor Dahl+s cup i Sandefjord 
som Store Bergan Idrettsforening arrangerte, D,B,K, 's cup, Åssidens cup og til 
slutt Kretsens finalepulje for lilleputt-lag, 

Så over til hvert enkelt arrangement: 
I Åssidens Lilleputtserie var vi kommet i avd, B, , disse kampene fikk 

følgende utfall: 
Skiold - Skoger 
Glaasv, - Skiold 
Svelvik - Skiold 
Skiold - Vinn 
N,Sande - Skiold 
Skiold - Sparta 
S, I, F - Ski old 

- 
3 - 1 
0 - 3 
0 - 3 
1 - 1 
1 - 2 
5 - 0 
0 - 3 

Avd. ble vunnet med 13 poeng og 20 - 3 i mål. 

I den andre avd, vant Åssiden, så finalen ble mellom oss. 
Finalen ble spilt på Marienlyst 23. okt. i flombelys, Dommer var 

Leif Paulsen fra Drafn, Kampen ble meget velspilt og Åssiden vant 1 - O. 
Åssiden ble dermed Drammensmeste:e med Skiold på andreplassen. Vi er fornøyd 
med plasseringen etter en lang sesong - guttene figk sløvmedaljer. 

Thor Dahls cup i Sandefjord ble en fin opplevelse, (en takk til foreldre 
som kjørte begge dager,) Vi var kommet i pulje med Start, Sandefjord og Teie, 
resultater: 

Sandefjord 
Skiold 
Skiold 

- Skiold 
- Teie 
- Start 

3 - 0 
2 - 0 
0 - 1 - 

Vi ble nr, 3 i vår pulje. Intet dårlig resultat når vi vet at Sandefjord 
vant Norway cup og Start kom til semifinalen. Guttene fikk applaus og fin kritikk 
for deres entre og oppførsel på banen. 

I D,B,K. 's cup hadde vi fått Vinn i første runde, resultatet ble seier 
med 2 - 0 og avansement til annen runde. Her var Åssiden vår motstander, det 
ble et knepent 1 - 0 tap og dermed stopp i denne cup, 

I Åssidens cup hadde vi trukket Sparta i første runde, vi vant 1 - 0, 
og i annen runde fikk vi Asker. Resultatet ble O - 0 etter ordinær tid, men vi 
tapte 3 - 4 på straffer, Asker vant cupen. 

I kretsmesterskapets serie var vi med på grunn av at vi hadde vunnet 
vår avd, i Åssidens Lilleputt serie, 

Jeg må forklare litt om denne serie, vinnerne av de forskjellige serier 
og to avd, vinnere fra Drammen danner en pulje. 
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Lilleputt-laget 1 - forts. 

Lagene var Ådal, Eiker/Kvikk, Hokksund, ROS, Åssiden og Sk io ld, Innledende 
kamper ble spilt som cup: 

Ådal - Eiker/Kvikk 
Hokksund- Åssiden 
ROS - Skiold 

seier til Ådal 
n " Åssiden 
" " Skiold 

Dermed danner Ådal, Åssiden og Skiold finalepulje som spilles som 
serie: 

Skiold - Ådal 
Åssiden - Skiold 
Ådal - Åssiden 

1 - 0 
7 - 0 
1 - 4 

plass. 
Åssiden ble kretsmester, med Skiold på andreplass og Ådal på tredje 

Så over til resultater av privatkamper: 

D.B.K - Skiold 2 - 1 
Hokksund - Skiold 1 - 1 
D.B,K. - Skiold 0 - 1 
Solberg - Skiold 0 - 2 
Glassverket - Skiold 0 - 3 
Skjåstad - Skiold 1 - 1 
Åssiden Il - Skiold 0 - 6 
Skiold - Drafn 1 - 2 
Eiker /Kvikk - Skiold 2 - 5 

Følgende spillere har været benyttet på første-laget: 

Henrik SchUssler, Kjell Arve Sønneayn , Paul Gunnar Zindell, Terje Svendsen, 
Kjetil Hefte, Olav Gjesteby, Odd Runar Løkka, Torgeir Lind, Tore Granli, Trym 
Haagensen, Rune Waitz, Trond Andersen, Trond Larsen, Tevje Ulsbøl , Jan Olav 
Reffhaug, Lars Andersen, Tom Jensen, Espen Pedersen. 

Målscorere: Odd Runar Løkka 15 mål 
Kjell Arve Sennesyn 12 " 
Olav Gjesteby 11 
Rune Waitz 6 " 
Tom Bø rrrick 3 " 
Terje Svendsen 2 " 
Trond Larsen 1 - Torgeir Lind 1 " 
Trym Haagensen 1 

Av spilte kamper totalt 28, har vi scoret 52 mål og sloppet 
inn 23 mål. 

Som konklusjon på sesongen rna Jeg si meg meget fornøyd med det 
sportslige og samtidig takke alle guttene for en eksemplarisk oppførsel både på og 
utenfor banen. 

Tilslutt vil jeg takke "Toffa" for hans hjelp som trener og takktikk 
"prater", Even Jokstad, Arild Knudsen og Oddvar Danielsen for hjelp med laget 
når jeg selv var ute og reiste. 

Men på tampen må en far tas med, nemlig Helge Johansen, far til 
en Knøtt, uten ham og hans kjøring hadde vi aldri fått avviklet så mange kamper. 

TAKK HELGE. 

Reidar Schlissler (sign) 
oppmann 
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ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN 

VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS_,_ 

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN 

li l<REDITl<ASSEN 
- bank for folk flest 

Drammen tett. 83 35 !I) 
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LILLEPUTT II, 

Lilleputtlagene startet felles innetrening på Strømsø skole etter nyttår, 
Dette at vi faktisk har hatt mer enn nok mannskap til to lag i denne aldersgruppen 
forteller jo sitt om interessen og oppslutningen. Vi hadde også trening i Plasthallen 
hver lørdag. Dette var mektig populært, og fremmøte var også her meget godt, 

Kampsesongen startet på Ørnenbanen med en privatkamp mot D,B,K, 
Disse putter var imidlertid like vanskelige å hanskes med som tidligere og det ble 
4 - 0 tap. I en senere kamp mot samme lag reduserte vi tapssifferne til 3 - 0, 
ID. B.K. cupen kjørte vi sterkt ut med 3 - 0 seier over Solberg, men ble etter 
trykkelig slått ut av Åssidens lag med 6 - O. 

,_ Før sommerferien deltok vi også i Store Bergan cupen i Sandefjord. 
Dette var et arrangement over 2 dager og var en stor opplevelse for vuttene , selv 
om det ble tap over hele linjen. 2 - 0 mot B52 fra Aalborg, 3 - 0 mot Fram og 1 - 0 
mot Helgerød. Det ble også spilt en del seriekamper før sommerferien. 

Første del av fotballsesongen ble avsluttet med tur til Skiold-hytta 
sammen med foreldre og søsken. 

Høstsesongen gikk sin gang med serie- og privatkamper, og for 
resultatene her viser vi til tabellen nedenfor. Vi endte imidlertid på en 4. plass 
i serien, og dette må vi si er et hederlig resultat for et 2. lag. 

Vi deltok også i Åssiden cupen, og her gjorde guttene en meget god 
innsats med seier 3 - 0 over Solberg, og knepent tap for Assiden med 4 - 3 etter 
straffer. 

Resultater: 

D. B.K - Skiold 2 - 0 
Hokksund - Skiold 1 - 1 
D.B.K. -Skiold 4-0 
Liungen - Skiold O - 1 
Skiold - Fram O - 1 
Drafn - Skiold 2 - 0 
S. I. F. - Skiold 3 - 2 
Åssiden - Skiold O - O 
Assiden vant 4 - 3 på straffer 

.- Skiold - Vinn 2 - 0 

Følgende spillere har spilt på lilleputt II: 

Tevje Ulsbøl , Trond Andersen, Tom Jennsen, Jan Westheim, Ulf Erik Knudsen, 
Lars Andersen, Endre Bjorkevik , Jan Sørum, Fleming Larsen, Trond Larsen, 
Einar Breivik, Øivind Borge, Runar Tollefsen, Tore Andre Granli, Espen Pedersen 
P"il Eriksen. 

VEL BLÅST GUTTER. 

Jeg takker guttene for sesongen og håper alle blir å se på 
treningene når vi starter opp over nyttår. 

Solberg - Skiold 0 - 3 
Drafn - Skiod 1 - 0 
Åssiden - Skiold 0 - 6 
Skiold - B 52 0 - 2 
Skiold - Helgerød 0 - 1 
Skiold - D.B.K 1 - 2 
~olberg - Skiold 0 - 3 
Assiden - Skiold 1 - 0 

Arild Knudsen (sign) 
oppmann 
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KNØTTE-LAGET, 

Straks på nyåret samlet vi oss på Strømsø skole for klarlegging av 
treningsdager. 

Innetreningskveld ble hver torsdag på Strømsø skole og i Plasthallen 
hver lørdag. 

Etter noen uker kunne en allerede konstantere en fin knottet ropp , som 
var flinke til å møte å gjorde med det grønne lettere 

Så fort snøen begynte å gi etter startet vi med trening ute og trenings- 
kamper for I og II lag som resulterte følgende: 

15/4. D. B,K, - Skiold I 
11 D. B.K. - Skiold Il 
22/4, D. B,K, - Skiold II 
29/4. G,I,F - Skiold I 
11 G,I.F. -Skioldll 
5/5, Skjåstad - Skiold Il 
7 /5. Lier - Skiold I 
11 Lier - Skiold II 
3/6. Sparta - Skiold I 

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

5 - 0 
0 - 0 
0 - 3 
1 - 1 

Vi meldte oss på 
ble det følgende resultat: 

30/5. Skiold 
12/6. Skiold 
25/6. Mjøndalen 

Solberg Sportsklubb's serie for II lag og før ferien 

- S,I,F. Il 
- Drafn Il 
- Skiold Il 

1 - 0 
0 - 1 
1 - 1 

D. B, K. arrangerte cup for I lag og slik ble det: 
9/5. 1. runde Skiold - Konnerud I 
22/5. 2. Drafn - Skiold I 
hvor vi da måtte se oss slått ut av cupen. 
Solberg Sportsklubb inviterte til knøtte-cup for I lag på Solberg Stadion 

søndag 8/6. hvor vi ble møtt med strålende vær og fin stemning. Vi var lag nr. 2 
i ilden og der skulle guttene møte D. B.K. Resultatet etter full tid ble uavgjort 1-1, 
men D, B,K. trakk det lengste strået ved å slå oss 5 - 3 på straffer. Mjøndalens 
gutter tok kaka fra arrangørene selv. Alle deltagere fikk hver sin diplom. 

Allerede 14/6. gikk turen til Sandefjord hvor Sandefjord Ballklubb hadde 
sin 50-års jubileumsturnering for Knøtte r , Lilleputter, Smågutter, Gutter og Juniorer. 
Vi stilte med vårt I lag" i knetter og smågutter. Lørdag 14/6. reiste vi i fint vær 
og guttene stortrives, vi skulle spille vår kamp kl, 12. 00 mot Teie i Bugårdsparken 
med sitt fine anlegg innbød til fine kamper. Før kampene satte i gang hadde vi -. 
defilering hvor også deltagere fra Aalborg Boldspilklub var med. Vi måtte Teie i 
første runde, men måtte se oss slått med 2-0. Tross dette gjorde guttene en fin 
innsats som de trenger all honor for. 

Som avsluttning på første del av fotballsesongen inviterte vi knotter og 
lilleputter med foreldre og søsken til en hyggedag på Skiold-hytta, Det ble arrangert 
leker og konkurnanser. Servering av pølser og brus til spillerne, samt premier 
satte alle i en god stemning. 

1 - 0 
4 - 0 

Andre del av sesongen startet med trening oh nye oppdrag, også 
etter ferien fulgte guttene bra opp. 
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Knøtte-laget forts. 

Fortsettelse av Solberg 

14/8. Solberg 
20/8. Skiold 
4/9. Birkebeineren 
16/9. Skiold 

Sportsklubb II lag serie: 

- Skiold II 1 - 1 
-D.B,K,II 0-0 
- Skiold II 4 - 1 
- Åssiden II O - 2 

S, I. F. inviterte til knattecup for I lag søndag 31/8. Oppmarsj og god 
stemning ga arrangementet kritikk på det beste. 

Kamp I N. Sande - Skiold I 1 - 0 
Kamp II Skiold - D. B. K. I O - 0 
Dette resulterte i at vi ikke kunne komme videre, men guttene gjorde 

,-,_ igjen en fin innsats, 

D. B,K, arrangerte høstserie for knetrelag I, som fikk dette utfall: 

28/8. Skiold - Glassverket I 0 - 4 
30/8, Drafn - Skiold I 4 - 0 
18/9, Skiold - Liungen 0 - 1 
23/9. Skiold - D.B.K, 0 - 0 
25/9. Sparta - Skiold 1 - 2 
Etter denne serien tok vi oss en overnattingstur til Skiold-hytta son. 23 

knotter etter min og deltagerenes syn satte stor pris på. Jeg vil gjerne fremheve 
den store hjelp og bistand jeg har fått av Helge Johansen, som har bidratt til at 
sesongen er blitt gjennomført som den har 

Kn\l)ttelagene 1975: 

Kjell Martin Stenberg 
Terje Kristoffersen 
Terje Helleve 
Stein Johansen 
Tom Egil Johannessen 
Øystein Sjør li 
Tor Siem 
Geir Dahlby 
Richard Moe 
Robert Folmoe 
Øystein Sko rnsoy 

,-. Jan Bhertelsen 
Gøran Osberg 
Jan Paulsen 
Alf Roar Nusser 
Nyankommet: 
Eivind B, Nilsen - Jon Espen Karlsen - Gisle Høvik - Stig Arne Pedersen - 
Henning Hansen - Vegard Andersen - Stein H, Os - Jarle Frixais. 

Geir Nusser 
Lars Breivik 
Ketil Jansen 
Pål Kristiansen 
Trond Løsengen 
Terje Larsen 
Lars Fjellkleiv 
Kåre Langås 
Anders Sønnesyn 
Jørn Haagensen 
Lars Langås 
Knut A, Guldahl 
Per Thorkildsen 
Ståle Bermingrud 
Pål Jessen Pedersen 

Finn Dahlby (sign) 
oppmann 
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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 

••l;t1~1~1~~~l;t~lM 
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95 
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OLD BOYS - LAGET. 

Old-boyslaget har som tidligere år deltatt i den lokale serie 
hvor i alt 14 lag deltok, samt i Østlandscupen. 

De sportslige resultater må karakteriseres som beskjedene, men 
med klar fremgang fra foregående sesong. 

Laget kom til 3. runde i Østlandscupen etter seire over Nesodden 
borte, Fet I. L. hjemme for så å bli slått ut av Lena hjemme. 

I alt har laget spilt 12 kamper i den lokale serie. En kamp lykkes 
det ikke å få avviklet. Laget oppnådde 2 seire, 3 uavgjorte, men tapte 7 kamper. 
Målscoringen er beskjeden 10 - 28. Vi klarte oss best mot de sterkeste lag. 

Intensjonene med Old-boys fotball er selvfølgelig at alvoret i spillet 
bør unngås. I praksis fungerer det noe anneledes, Vi har blitt tildelt 3 gule kort 
og har etter oppmannens mening sluppet billig med det, Spesielt begivenhetsrik 
i så måte var kampen mot Bødalen, men jeg skal ikke gå nærmere inn på detaljer 
her, 

Som vanlig har det ikke vært helt enkelt å få samlet tilstrekkelig 
spillere til kampene, Merkelig nok hadde flere anledning til å trene på for 
sesongen enn til å spille kamper i sesongen. 

Baneproblemene lot seg enklere løse slik at de fleste hjemmekamper 
ble avviklet på Marienlyst. 

Strømsgodset vant old-boys serien i år. I skrivende øyeblikk er det 
ikke helt klart hvilken plasering vi fikk - kamper pågår fremdeles, men antagelig 
får vi 4 eller 5 lag bak oss på tabellen. 

Chr. Gregersen (sign) 
oppmann. 

- 
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I_N_N KOMNE __ FOR S LJI. G. 

Til styre/formannskapet 
Ski og Ballklubben Skiold 
3oo1_Drammen. 

Jeg tillater meg å fremsette følgende lovforslag: 

5o % av alle bingoinntekter settes av på fonds, slik at 
vi kan opparbeide en kapital, ved eventuellt hus kjøp. 

Med vennlig hilsen 
Finn Hansen. 

sign. 

- 



NÅ __ ER __ DET __ TID __ FOR __ GAMMELDANS. 

Generalforsamlingen avholdes i Velferdsalen, SUND LAND 
lørdag den 15. november d.å. klokka 1700. 

Klokka 1930 ønsker vi Deg m/dame og venner, 
HJERTELIG VELKOMMEN, til en ny gammeldans., 

Vi følger suksessen fra V 1 RF ESTE N og GIPSY BAND 
er igjen på plass med sine 5 glade musikanter. 

Det vil også denne gang bli servering av en varmrett. 
Kuvert prisen kr. 30.00 - Vi håper på godt fremmøte, jo flere det kommer, 
hyggeligere blir det i et ekte: SKI OLD MIL J ø. 

Vel møtt på SUND LAND. 

Hjertelig hilsen 
festkomiteen. 
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På valg 

Formann: 
Styremedlem: 
Varamann til styret: 

Helge Evensen. 
Tov Støa. 
Borgar Nygård. 

F O_T_B ALL ST Y_R ET. 

Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Juniorkontaktmann: 

Torstein Roaas. 
Gunnar Moen. 
Egil Halvorsen. 
Ståle Eknee. 

J_U N_I_O_R S_T Y_R E_T. 

Formann: 
Sekretær: 
Kasserer: 
Styremedlem: 

Ståle Eknes. 
Trond Jensen. 

Fredrik Seeberg. 

- 
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LO V K O M_I_T E. 

Formann: 
Komite medlemmer: 

Rolf B. Hansen. 
Tore Ruud. 
Jonn Johansen. 

FE S_T_K OM I T_E. 

Formann: 
Komite medlemmer: 

Bjørg Kristiansen. 
Tov Støa. 
Dagfinn Hansen. 
Jonn Johansen. 

H_U_S_K OM I_T_E. 

Formann: 
Komite medlemmer: 

Henry Tufte. 
Tov Støa. 
Borgar Nygård. 
Ulf Christensen. 
Sverre Erling Nilsen. 

RE V ISO RER. 

- 
Bjørn Løkslid. 
Johnny Ulleberg. 
Harry Andersen. 
Øyvind Nystøl. 
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O_P_P_M ENN I __ F O_T_B A_L L. 

A laget: 
u/k a laget: 
u/k a laget: 
Ulaget: 
B laget: 
Old Boye laget: 

Junior laget: 
Guttelaget: 
Småguttelaget 1: 
Småguttelaget 11: 
Lilleputt laget 1: 
Lilleputt laget 11: 
Knøttelaget 1: 
Knøttelaget 11: 

Helge Bjørnes. 
Egil Halvorsen. 
Steinar Olsen. 
Knut Juul Andersen. 
Knut Juul Andersen 
Christian Gregersen. 

Tron Pettersen. 
Bjørn Finsrud. 
Even Jokstad. 

Reidar Schussler. 
Arild Knudsen; 
Finn Dahlby. 
Helge Johansen. 

GUTT E_C UP EN. 

Formann: Dagfinn Hansen. 

KNØTT ECU PEN. 

Formann: Børre Ivar Lie. 

BU S_K ER UD F O_T_B ALL KRE T_S __ T ING. 

3 representanter: - 
N O_R_G E S_F_O T_B ÅL L FOR BU N D_S_T ING. 

3 representanter: 
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BING 0_!.,_Q_!_!_T E. 
Bingosjef tellesbingo: 
Kemite medlemmer: 

Meihjelpere: 

Bin,;oajet globus: 
- Komite medlemmer: 

Dagfinn Hansen. 
Vera Moen. 
Finn Hansen. 
Else Borgersen. 
Astrid Berg Nilsen. 
Formannskaps medlemmer. 

Medhjelpere: 

Knut Berg Nilsen. 
Elsa Hansen. 
Helge Evensen. 
Harry And.ersen. 
Bjørg Kristiansen. 
Astrid Berg Nilsen. 
Dorte .Andersen. 
Terje Borgersen. 
Jan Werner Hansen. 
Frank Hansen. 
Alt Larsen. 
Astrid Larsen. 
Finn Hansen. 
Kåre Madsen. 
Liv Madsen. 
Gerd Lie. 
Fru Backe. 
Fru Baseerud. 

- 
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KAFE GLOBUS 

Selskapslokaler og levering av kold og varm 
mat til hjemmene. 

ma 
N. STO~ I. TORGGT. 4 v~ 

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. 

../ 


