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Huset var solgt ... 
Brøler i Kreditkassen 

- 

Vi har lenge savnet et sted å være i Ski og Ballklubben 
"Skiold". På siste generalforsamling ble det seriøst 
drøftet, og da Johs. Christensen kunne fortelle at vi 
hadde en gård på hånden, fikk styret fulmakt til å 
handle. Johs. Christensen hadde fått frist til mandag 
formiddag med vårt anbud. Generalforsamlingen var som 
kjent på lørdag. Gården det var snakk om var Drammens 
Skifabrikk i Griffenfeldsgt. Finanseringen var iorden 
mandag morgen, - men da meldingen fra Kreditkassens 
Eiendomsavdeling kom denne dag om at gården allerede var 
solgt på fredag - var dette et stygt slag under belte - 
stedet. 
Mulighetene for et samlingssted så nær Marienlyst byr 
seg vel ikke på 10-20 år, og vi syntes det var kjedelig 
at dette skulle glippe for oss på denne måte. 
Vi har jo i alle år hatt et meget godt samarbeid med 
KREDITKASSEN og vi håper det må fortsette etter dette. 
Det er kjent at flere av våre nøkkelmenn er ansatt i 
banken og vi vil i den forbindelse nevne at ingen av 
disse var skyld i denne blunder. Ha dette helt klart, 
da det har falt en del vondord til disse etter denne 
kjedelige sak. 
Vi får håpe på en ny mulighet til huskjøp. Ergelig var 
det ihverfall. tl. 
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0 Qenertalfortsamlin;en ° 
Generalforsamlingen ble avholdt lørdag 15, november, Dagen 
var lite gunstig , idet overføringen av de engelske kamper 
på TV startet denne lørdag, Fremmøte var derfor ikke det 
beste, Styre kunne presentere et fint regnskap igjen og av 
saker var huskjøpet og opprettelse av fonds ting som ble 
diskutert mest, 
Valgkomiteen hadde gjort en brukbar jobb, og det var svært 
få verv som ikke ble besatt under valgene, 
Disse fikk følgende utfall: 

Formann: Helge Evensen gj,v, 
Styremedlem: Tore Ruud ny 
Varamann: Erik Karlsen ny 
Fotballvalgene er omtalt på 
side 20, 

- 
ÅRETS INNSATSPOKAL: 
ALF JANSEN 

SKIOLDGUTT 1975: 

AR:sJE THORSHAUG 

Hederstegn til 
STEINAR OLSEN 

ST~~I::_;.; .. R me.i I.e:n f'r-a pu Ls en slo første slag, 
11( - medlem. og opp~~ann for r1anGe l2~e" 
Fortjent heder du fikk idag" 

- 

0et er Arve Fjell med sin statuett 

for 400 A-kamper og til h, Steinar 

Olsen som fikk klubbens HEDERSTEGN, 
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Til I.divisjon 

1 • - Vil vårt bandylag, A-laget, 
spille seg opp i første 
divisjon denne sesongen. 
Det var å håpe, men ir1gen 
god generalprøve på Stegle 
vannet mot Strømsgodset. 
Det ble 0-5 nederlag. 
Eneste undskyldning for 
at vi l1older oss nede i 
annen divisjon må være at 
klubben ikke h a r r a t t. s Ln e 
bandyproblemer alvorlig 
nok. Det kan forsåvidt også 
skyldes spillerne som mer 
eller mindre har tatt banriy 
sportcn som en kjærkomme1 
aktivitet. 

RESERVELAGSSERIEN Buskerud 1975/1976 
Asker og Bærum 1975/1976 

15/12 

22/12 

5/1 

12/1 

19/1 

;2/2 
9/2 

16/2 

Seriespi 11 
kl. 19.00 

kl. 19.00 

kl. 19.oo 

kl. 19.00 

kl. 17. 'Jo 

kl. 19.00 

kl. 19.00 

kl. lC).oo 

Stabæk - Skiold 

Skiold - Høvik 

BEK - Skiold 

SIF - Skiold 

Skiold - Drafn 

Skiold - Solberg 

Skiold - ~.I.F. 

Øvrevoll - Skiold 
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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!!r~!M ig, Tollbugt. 2 Tlf. 83 19 3P-!. 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med k/ce,r - ror enhve 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

YTØAYPOAT 
KONNERUDGT. 2 

6 



Bare 4 lag 
• • • 11r.ser1enY 
Etter forlydende skal det 

visstnok bare være fire 

klubber som stiller med jr. 

-ag i bandy i årets serie. 

Fire lag fra bandyfylket 

Buskerud 

Det er en betenkelig ut - 

vikling for bandysporten, 

og visstnok skal disse 

fire lagene spille i serie 

med Asker og Bærum - som 

heller ikke har tett med 

10/12 kl. 19.15 Øvrevoll - Skiold 

17/12 kl. 19.Jo Skiold - Solberg 

26/12 kl. lJ.oo Skiold - DBK 

J/1 kl. 14.oo M.I.F. - Skiold 

7/1 kl. 19.00 Skiold - Høvik 

16/1 

23/1 

J0/1 

4/2 

JUNIOR-SERIEN 

kl. 19.oo Skiold - Frem Jl 

kl. 19.00 Drafn - Skiold 

kl. 19.oo Skiold - Haslum 

kl. 19.15 Stabæk - Skiold 

GUTTELAG-SERIEN 

juniorlag. 14/12 kl. 10.Jo Skiold - M.I.F.I 

Bortsett fra det rent sports- 28/12 kl. 10.Jo Solberg - Skiold 

lige er det her også et økon- 6/1 kl. 17.00 Skiold - M.I.F.II 

omisk spørsmål med delvis 11/1 kl. 10.Jo Drafn - Skiold 

lange reiser. En mindre god 

utvikling for bandysporten. 

Hva vil skje neste sesong - 

når man har oversikt over 

hva dette har kostet de 

.-respektive klubber rent 

økonomisk - vil vi stå igjen 

med to lag? 

20/1 

25/1 

1/2 

8/2 

15/2 

20/2 

kl. 17.oo Skiold - SIF 

kl. 10.Jo M.I.F.I - Skiold 

kl. 16.15 Skiold - Solberg 

kl. 10.Jo M.I.F.II - Skiold 

kl. 10.Jo Skiold - Drafn 

kl. 17000 SIF - SKiold 

SMÅGUTT-SERIEN 

15/12 kl. 17.00 Drafn - Skiold 

22/12 kl. 17.Jo Skiold - M.I.F. I 

29/12 kl. 18.oo D.B.K. - Skiold 

7/1 kl. 17000 M.I.F. II - Skiold 

12/1 kl. 17.00 Skiold - SIF 

26/1 kl. 16.Jo Skiold - Sparta 

5/2 kl. 17.oo Skiold - M.I.F. III 

7/2 kl. 15.oo Solberg - Skiold 
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AHETS FOHSTE SKØ\TEDAG 

P\ STEGLEY\\\"ET. 

DET FH "IL\\DYF0\MILIENE" 

WESTBY, LAHSE\ OG FJELL 

SO\J HEil ST\HTEH OPP IS 

D\\SE'\. 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

IIORIIKRINGS ~ SELSKAPET 

~ 
1'Jc::>F<..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: 
SPAREBAN:ECEN9E 
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 

Ø. Torggt. 8. Velkommen!- 

~id;enØ 
mat·øl·miljø 

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

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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BLI DOllllBB ' • 

BLI BANDYDOMMER Våre tidligere aktive bandy- 

spillere har lett for å falle av, En fin måte å 

holde kontakten med bandysporten på, er å bli 

dommer, Man starter som aspirant/kretsdommer og 

mulighetene for å bli forbundsdommer er da tilstede 

Har du evner og anlegg og utvikler deg til en god 

dommer, vil du kunne få store og interessante oppgaver. 

- 

DOMMERPAKKE, 

NBF vil i nærmeste fremtid sende ut 

til klubbene, en "dommerpakke". Den vil bestå 

av 1 stk, dommerhjelm, 1 stk, drakt, 1 stk, 

nikkers, 1 par hvite strømper, J stk fløyter, 

1 stk, sto~peklokke, PRIS KR, JOO,oo 

Forbundskontoret ordner salget, 
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hva med EI t TBI.ØBUPPE t ~ t i Skiold! 
Når skal man begynne med trim i Skiold, sa en mann til meg 

utpå den lystige kveld etter generalforsamlingen på Sundland. 

--.Jan hadde nok fått seg en tallerken lapskaus for mye og 

negynt å tenke på de berømte linjene. Jeg så på ham og tenkte 

med meg selv at både spørsmålsstilleren og undertegnede kunne 

trenge en 1-cten pasjon trim. - Jeg synes det er for mye prat 

om elite, om plasseringer og trenere både til knotter og 

A-lags folk jeg, sa han, - men oss vanlige medlemmer uten 

noen form for ambisjoner tenker de ikke på når budsjettet 

settes opp. Vi skulle hatt en kveld for oss selv på Marien 

lyst eller i en gym.sal der vi uhøyttidlig kunne samles og 

leke med kula, bøye og tøye - er det ikke sant da, sa mannen. 

Joda, han har så utvilsomt rett. Vi trenger en skikkelig 

trimavdeling i Skiold - om ikke annet så kunne man møtes for 

å "lea litt på flesket" en gang i uken et eller annet sted. 

Man tenker alt for mye på de aktive i alle klubber - trim 

aktiviteter for medlemmene går som regel i glemmeboken. Men 

nå slår vi til da dere, prøver å få ledelsen til å komme med 

et forslag til ukentlig aktivitet dere alle, unge som gamle 

Skioldmedlemmer, kan røre på seg - ha det gøy. 

..-.... Men hvor skal vi så begynne, sier man. Er det noen som vil 

ta ansvaret til å få noen igang. Jeg har et godt forslag. 

Vi har et medlem - et ungt sådann, som i flere år har drevet 

med trimaktiviteter på fylkesbasis. Ja, han er sågard formann 

i Buskerud Idrettskrets trimkomite. Han heter Oscar B.Johansen 

Snakk med han - han kan kanskje komme med verdifulle ideer som 

muligens kan settes ut i livet. 

Trim - ja, vi trenger det alle - fra toppen og ned til 

grasrota i Skiold. 

EN FRIMODIG YTRING 

av BØRRE IVAR LIE 
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SKIOLDREVYEN 1948 
Vel møtt da kjære venner, både gammel og så ung. 
Vi glemmer verden rundt omkring at den er grå og tung. 
Vi vil forsøke hive alle sorgene på ddr, 
litt smil og sang det skader ikke, neimen om det gjør. 
Og er du trist og er du lei så glem det nå ikvell - 
for om du vil ha morro, ja, så står det på deg selv: 

VI SKAL GI DEG o.s.v. 

VENTER PÅ'N KA'L -- 

Mel: Venter på far ••• 

Har De sett bror min, han heter Ka'l. 
Sporten har gjort'n helt splinter gal. 
Ute han flyr ja hver enda kvell,- 
jeg sitter ensom , helt for meg selv. 

Og venter på'n Ka'l 
venter på'n Ka'l 
enten er'n på kamper eller møtesal. 

Xår han har lønning det vet jeg ei. 
Alle så drar døm en Ka'l med seg. 
Han er'ke knuslette, det får'n si, 
kamerata veit at han Ka'l tar i, 

Døm venter på'n Ka'l 
venter på'n Ka'l 
for da veit døm sikkert det blir spesial. 

Ordfører Gundersen liker sport, 
mye for idretten har han gjort. 
Tribune på ~ar'nly·st vi har ei nå, 
det er jo det alle savner så. 

- 

Døm venter på'n Ka'l 
venter på'n Ka'l 
at han skal bevilge større tal. 

Kriminalen i Drammen by 
Kan vel med rette nå være kry. 
Hender en dag det et tjyveri 
ringer vi bare til politi, 

- 
Og venter· på'n Ka'l 
venter på'n Ka'l 
det gjør både v i, og mannen som stal. 

Håndball er flotteste som vel fins. 
Særlig den dyrkes av lekre kvins. 
Men det bør læres som alt jo bør. 
Derfor dem har jo sin instruktør. 

Døm venter på'n Ka'l 
venter på'n Ka.11 
som plommen i EGGE han koser seg han Ka'l. 



SKIOLDREVYEN ~948 
"VI SIAL 01 DEO" 

en ny liten smakebit f'ra "SKIOLD-REVYEN" 
i 1948 som var skrevet og satt i scene 
av Alf' Paulsen, Og vi kan nevne noe som 
vel f'å vet, nemlig at han også skrev me 
lodien til åpn~ngsvisen, 
- Du komponerer også, spurte vi Paulsen 

da vi kontaktet ham f'or å f'å stof'f' til 
julenummeret. 

- Svært lite, kommer det kontant, men 
noen melodier har det jo blitt. Men som 
du vet blir det mest tekster jeg 
"rabler ned". 

- Beretninger, prologer og ikke minst 
sanger har du laget en del av? 

- Antallet vet jeg ikke. Det høres kanskje 
Bom skryt, men det er ikke få år jeg har 
hatt denne hobbyen, 

- Og revyer foruten Skiold-revyen? 
- Tror det har blitt rundt ti, Før krigan 

leverte jeg stoff til Dovrehallen i Oslo f'lere år på rad, 
I den forbindelse kan jeg fortelle d~g at da Skiold spilte 
mot Gøta-Karlstad i 1939 va jeg rr.o d , Vi kom tilbake 2. jule 
dag og hadde 2-J timer å vente i Oslo, og seks stykker av oss 
dro opp til Dovrehallen og f'ikk losjen til direktøren. Han var 
forretsten fra Drammen og het Thorgersen, og spør om vi hadde 

det moro 
Vi har f'ått u lånt åpningssangen, og den visen som gjorde størst 
lykke; "venter på'nKa'l" sunget av forfatteren. Vi sier takk f o r 
det, og kjenner vi APS rett sier han nok ikke nei når Skiold-Avisa 

ber om mer stoff. T.L, 

Velkommen,allesammen, til vår lille Skiold-revy, 
Vi håper at du liker litt av det vi har å by. 
Vi syntes det var hyggelig du tok din kone med 
f'or ærlig talt så hender ikke alt f'or ofte det. 
Og kanskje blir de skuf'f'et eller truffet noen hver, 

- så vil jeg bare minne om at motto vårt det er: 

VI SKAL GI DEG 
Vi har kanskje litt av hvert å si deg. 
Vi er alle like i fra J,dje til parkett, 
Strømsø, Branes, hele byen tar vi under ett, 
Ja, vi skal gi deg 
salt og pepper nå som aldri før, 
Det er samme hvor du bor 
Du må høre på vårt ord: 
Vi skal gi deg - homør, 

Velkommen, kjære ligningssjef og kemner og herr Pihl, 
Glem skatter, reguleringer og ligninger og tvil, 
Velkommen Harald Jenserud, Sam King og Charles Stabl, 
Det samme ønsker vi hr, Knudsen og hr, Busengdahl. 
Jeg ser at dere spente er på hva som her skal skje, 
Men ta det ganske rolig, for snart skal du selv få se; 

VI SKAL GI DEG o,s.v. 
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ELDBESIVD 
ELDRES AVDELING har igjen 

trommet sammen til en ny 

høst-sesong, og har hatt 

sitt første møte - hvor 

blandt annet Skiolds nye 

trener for førstelaget 

Ulf Hagen var tilstede. 

Han skisserte opp treningen 

foran kommende sesong - og 

svarte på en lang .rekke av 

intrikate spørsmål, om lag, 

system og spillere. 

I det hele tatt var det en 

givende kveld i ELDRES AVD. 

- og som vanlig en hyggelig 

kveld, Som vanlig var det de 

tre "store" i eldres som var 

nærmeste vertskap, Tore Ruud, 

Egil Ulsbøl og Kåre Bjørndalen 

Det som kunne vært ønskelig 

var at flere av Skiolds eldre 

fulgte opp - for med årene 

har det vel blitt noen av oss. 

I.H. 

FOR de som ikke var på ELDRES - 
Her en vits i 
FINN HAKSEN stil 

En kar kom inn i frisersalongen 
og spurte: "Hvor mange er det 
før meg? 
Fem, sa frisøren 
Neste dag var han der igjen. 
Hvor mange er det før meg? 
Sju. 
Dette holdt han pa med en hel 
uke, til slutt ble frisøren lei 
av dette, og han ba sin svenn 
om å følge etter karen for å 
se hvor han kom fra. 
\este dag var han der igjen. 
Ilvor mange f'øre? 
Seks. 
Kar en gikk og s v e nj o n fulgte 
etter. Etter 20 minutter var 
I'risørsvennen tilbake. 
Hvor tok han veien, spurte 
frisøren? 
- Han gikk hjem til din kone ••• 

- 
.s\.rets julemøte i ELDHES . .\.YDELI\.G ble like hyggelig som 
tidligere år. Ca. 40 var tilsrede. God mat - god tale 
av Johs. Christensen, Opplegget som Ruud - Ulsbøl - 
Bjørndalen står for er bestandig bra. Det var gåteløp, 
og rene vitsekrigen av en opplagt Finn Hansen. 
ELDRES hadde også valg. Her var det ikke mulig å få 
gjort noen forandringer. 
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• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

• Elektr. kontrolltavler 
• Bingo-automate,· • «21» 
e 13-tlpset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandlt 
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 
Sol~/Soli, 
Frisk" real Jt · 
appelsin- + 
drikk 

@~ ~ID!!!lrnl!li Dl!l. 
(KOLONIAL) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s 
~: ln,:errte1 Tors 13, Telelorter 136816- 836817, Telecnn,adre•M: TURIST 
lrankforbinølN: Chr. Buk- 01 Kn,ditkuH, Drammen 
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Nye spillere 
ArYe Fjell 

Yngvar Nyhus 

Frantz Salamonsen 

Hans Petter Nilsen 

Sverre Erl. Nilsen 

Arne Thorshaug 

Svein Helge Moen 

Tore Adamsen 

Øivind Ågren 

Jon Brurberg 

411 kamper 

289 

287 

22J 

215 

182 

PER BERGER fra Slemmestad. 
JAN PEDERSEN fra Åssiden. 
JAN TORE PAHR fra Åssiden. 
STEIN BREKKE fra Drafn. 
GJERMUND NYHUS fra DBK. 
ROLF OLAV IVERSEN fra DBK. - 

111 

lOCJ 

ARNE TORGERSEN fra Sigdal. 

iJSTlAND- NORDRE 

ÅSSIDEN 

DRAFN 

ULLE"fSAKEH_/KISA 

STABÆK 

KONGSVINGER 

JEVNAKER 

AURSKOG 

STRØMMEN 

HAMAR I.L. 

SKIOLD 

e 
A/U/B-STALLEN trener på 
Marienlyst lørdager kl.13.30 
Tirsdager og torsdager fra 
kl. 1900 på Strømsø skole. 
Til opplysning for de som 
vil ta en titt. 

Aktive 
S-trenere 

Ulf Svendsen - skal trene 

SPARTA A 

Rolf Hæhre - skal trene 

Svelvik 

- 
,Helge Bjørnes - skal trene 

Skiolds juniorlag 

Arve Fjell - skal trene 
Sylling 

Svein Helge Moen - skal trene 

Skiolds guttelag 

Tore Larsen - skal være 

hjelpetrener for Skiolds 

A-lag. 
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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~E!!h1nam1n1~1-M 
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 
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f,\\\ os ~a.\\\\\ubbe.u 
••f,\\\o\6:' a.\> ~\.K 

~ 

"Har ikke Skiold alltid vært skrevet med i" spør en gammel 
Skiold-gutt, som snart fyller halvt hundr; år, Skriv litt 
om det, sier han, for mange av våre yngre vet ikke noe om 
det. 
Alle vet vel at Skiold ble stiftet på Brakerøya 7, juni 1910 - 
under navnet Bragerøen Idrettsforening, I 1914 ble navnet 
forandret til Baldklubben Skjold, Etter en del år ble styret 
i klubben med Olaf Simensen i spissen enige om at navnet 
burde forandres til Ski og Baldklubben Skjold. I 19JO hadde 
vi en utmerket sekretær, Fritz Pettersen Bjarre, som aldri 
hadde vært fornøyd med denne j'en - og han sammen med styret 
begynte å gjennomføre navnet SKIOLD ! 
Såvidt jeg vet tror jeg ingen av disse forandringer untatt 
fra Bragerøen til Skjold, har vært behandlet på noen general- 
forsamling. 

Bj. H, 

- \S35 
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Vi har kommet over en jubileumsplakett fra 1935. 
Spørsmålet er om det finnes flere av dette slag? 
SKIOLD - AVISA hører gjerne om det. 



Første Skioldmerke 
tilbake etter 55 år 

- 

En i sin tid populære fotballdommer, Robert Olsen, Oslo, 

som for noen uker siden fylte 8 5 år skrev et brev til 

meg med følgende adresse: 

"Til fotballdommer og fotballspiller Bjarne Halvorsen, 

Ski og Ballklubben Skiold, Drammen" 

Brevet kom frem og inneholdt følgende: 

"Kjære Bjarne Jeg har ingen adresse til deg, men håper 

du får brevet, Som du forstår er jeg pensjonist nå, Jeg 

vil takke deg for de mange gode minner vi har sammen, Det 

kan vel være både gode og dårlige minner fra kampene, De 

dårlige har jeg glemt : Grunnen til at jeg skriver dette 

brev er at jeg en gang for mange år siden lånte 10 kroner 

av deg, Disse pengene må jeg på grunn av min samvittighet 

få betalt deg tilbake, La meg høre fra deg, Min adr, er 
o,s,v, Beste hilsen Robert Olsen, 

Dette er et lite utdrag av dette for meg overraskende brev, 

Jeg gjør en lang historie kort, Jeg reiste inn til Robert, 

Til min store overraskelse møter jeg en 85 åring som så ut 

som en 60 åring, Han fortalte bl,a, at han hadde vært i 

Norsk Tipping, men han ville ikke flytte med til Hamar, 

Før jeg gikk etter et par timers hyggelig prat truet han 

på meg 10 kroner, for hans samvittighet skyld, som han sa, 

Jeg så ha.ns merker som va.r samlet i 

en ramme, Der får jeg se Skiold-merket 

som han fikk av meg i 1920, Dette 

hadde jeg kjøpt i 1915 for kr, 1,20, 

Det jeg kjøpte igjen i 1920 betalte 

jeg kr, 1,80 for - så vidt jeg husker, 

Stansen til merket ble brukt frem til 

1960, men det som er fra 1915 er litt---- 

mørkere enn alle merker som siden ble 

laget, Bj, H, 
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NYfi)LEDELSE 
Det ble på generalforsamlingen valgt ny fotball-ledelse 

med Tov Støa som f'ormann, Ståle Eknes ble vår nye A-lags 

oppmann, med Steinar Olsen og Tore Larsen som U,K, 

Gunnar 'loen blir f'ortsatt sekretær og Egil Halvorsen 

kasserer. 

Dette er jo kjente navn innen klubben, men nye på disse 

plasser, Formanen i gruppen Tov Støa har gått hardt ut 

og legger ikke skjul på at det skal satses ,or en plass 

i en høyere divisjon, Trener Ulf' Hagen får Tore Larsen 

med som hjelpetrener - og Erik Karlsen og Thor Pedersen 

med som keepertrenere. 

A-lagsstallen var forleden dag samlet i HarP1onien hvor 

28 aktive var tilstede og hvor ledelsen la frem sit~ 

"program". Ulf Hagen skisserte treningsopplegget og 

Johs, Christensen hilste fra representantskapet, Helge 

Evensen fra styret og Tore Ruud fra Eldres Avdeling, 

som alle ønsket guttene en god sesong, 

Denne startet f'or alvor torsdag'+, desember, og vil 

gi gutta en hard treningsvinter før seriestarten i 

april. Vi håper al.le på en fin sesong, og ønsker 

ledelsen lykke til med en forhåpentligvis travel sesong, 

- 

- 

STÅLE EKNES - velger 

å samarbeide med bandy 

ledelsen, 

TO\" STO), - ny 

fotballformann, 
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GUTTELAGET B·MISTERE 

- 
Vi brincer ner bilde av våre guttemestereo 

Sittende fra venstre: 
Tore Gustavsen - Terje Olsen - Pål Haugan - Tor Bere; - Ben 
Pettersen - Per Åsmund Pedersen - Kai Henning Ulvestad - 

Henning Skau Larsen 
Bak fra venstre: 

Anders Mauclahl - Trond Moen - Morten Hansen - Dag Christensen 
Lars Harket - Hans Kristensen - Leif Gunnar Rørvik - Thorbjørn 

Hansen - Vidar Sollie 

valg jun.avd. 
- Juniorformann: Oskar B. Johannessen 

Sekretær: Trond Jensen 

Oppmann jr. laget: Tron Pettersen 
Oppmann guttelaget: Bjørn Finsrud 
Oppmann småguttelag I: Even Jokstad 
Oppmann småguttelag II: Reidar SchUssler 
Oppmann lilleputtlag: Arild Knudsen 

Finn Dahlby 
Helge Johansen 

Oppmann knøttelag Ulf Haugan 
Odd Pedersen 

''GtJttecupen'': 
''Knøttecupen'': 

Thorstein Roaas 
Børre Ivar Lie 
Oddvar Danielsen 

21 



-eaa. \\\ \\\ Q. \ d Q. \\ s 
0 pa. 

fluu\a.ud 
(Rapport fra vår utskremte sosietetsreporter •• ) - 

På grunn av de mange og viktige saker som skulle behandles på 
generalforsamlingen (eller kanskje helst på grunn av tippe 
kampen?) gikk gammaldansen av stabelen en god halvtime for 
sinket. I dette tilfellet var det imidlertid bedre med sent 
enn aldri, for dette var et vellykket arrangement fra først 
til sist. Full klaff og vår honnør til festkomiteen! 

John Johansen ønsket velkommen med noen få velvalgte ord, 
og så kunne feststemte og festkledde Skioldmedlemmer kaste 
seg ut i dansen til tonene fra GIPSY BAND. 

Under festen ble Steinar Olsen, som ikke hadde vært til 
stede på generalforsamlingen, under stor jubel tildelt Skiolds 
hederstegn, og nylig hjemfløyet englandsfarer Arve Fjell, ble 
hedret med en flott statuett for 400 spillte A-kamper. 

Varmretten smakte utmerket, og dansen gikk videre med 
"Tyven - tyven" og ballondansekonkurranse til gamle og nye 
toner. Den eneste malurt i begeret denne, for oss som var der, 
hyggelige kvelden er at så relativt få av Skiolds seniormedlemmer 
finner veien til disse festene. Det var mange vi E~vnet, men 
vi håper festkomiteen vil gi oss en ny sjanse om ikke altfor 
lenge •••• 

- 
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Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELSKABET 

- 
~ 

BRUG & GULDLISTEFABRIK 
Gulskogen 

ll.\fs @tlTMDOO•TY 
Christensengården. Telefon 83 64 88. 

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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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 telt. 83 35 90 
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Bva med vårt U-lag ,, • 

- 

Hva med vårt ungdomslag i fotball neste år 0 Også dette 

var et av temaene som var oppe i ELDRES AVDELING's første 

møte i høst. Det man var skjønt enige om er at denne ald 

ersgruppe burde styrkes innen vår klubb - men ingen kunne 

vel helt gi noen resept for aktiviseringen. Et av spørs- 

målene var undgdomslag og reservebenk for A-laget, og 

spilleforbud et par dager før en A-kamp. Spilleforbud for 

de som var A-lags kandidater, eller med andre ord - i 

spillerstallen for A-laget. Detter er et fenomen man aldri 

vil komme utenom - men hvorfor ikke prøve å holde de av - 

trappende juniorer i klubben - gjennom engasjement på ung 

domslaget. Vi tror at vi bør satse noe sterkere på nettop 

sektoren ungdomslag - hvis vi skal følge opp i tiØen frem 

over. Andre klubber kommmer til å gjøre det - for oss 

gjelder det å ikke miste terreng i starten. Og med handa på 

hjerte så har vi vel ikke tatt nettop vårt ungdomslag så helt 

høytidelig, men blandet det sammen med et B-lag. Vi må gjøre 

det mer attraktivt det å få spille på vårt ungdomslag. Trenger 

de en trerrer - vel så la dem få treneren. Slik som det har vært 

de siste årene har vi nærmest hatt inntrykk av at det har vært 

nok bare å slenge med. 

Her har det nye fotballstyret med formann Tov Støa i spissen 

en oppgave å løse. 
"kur th 11 

- 1975: Ungdomslag 
Kretsmester: Strømsgodset Idrettsforening. 

I. Strømsgodset 
2. Jevnaker 
3. Åssiden 
4. Drammens BK . 
5. Drafn . 
6. Skiold 
7. Liungen 
8. Lier 

14 
13 
12 
11 
13 
9 

13 
li 

12 1 
10 0 
7 0 
5 I 5 
5 I 7 
3 I 5 

0 10 
0 10 

50-10 
48-12 
46-19 
22-31 
21-30 
13-16 
11-41 
8-59 

25 
20 
14 
11 
11 
7 
6 
2 
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STÅR DET DÅRLIG TIL 
I V1B JUIIORIVDELIIGT 

Skioldavisas redaktør har ved flere anledninger vist missnøye 

med de resultater som er oppnådd av junioravdelingen i løpet 

av de siste årene. Har denne mannen rett ? Og hva kan såret 

tes opp? Det er et spørsmål som interesserer oss medlemmer 

som ikke "er med" lenger. Vi trodde det var velstand i vår jr 

avdeling, slik det har vært i alle år, kan vi forlange at alle 

våre yngre lag skal toppe tabeller og vinne enhver fotballcup, 

eller serie. 

Man kan si at nettop dette bør være målet - og har det vært 

det mål klubben tidligere år har arbeidet mot, men vi alle vet 

at det er vanskelig å få engasjert den eldre medlemsstokk som 

kanskje hadde noe å gi våre yngere utøvere. Og så står ilssjelene 

der - med forhåpningene, men uten den hjelp de trenger i sitt 

arbeide for junioravdelingen, et arbeide som bør angå oss alle. 

Men det gjør det tydeligvis ikke - 

Eller ar~eides det feil i vår klubbs junioravdelingi Er det her 

problemet ligger, i så tilfelle er det en sak som bør løses av 

klubbens hovedstyre. Vi tror ikke vi skal lete etter syndebukker 

- det kan vi alle som er passive være. 

Men arbeidet i vår junioravdeling bør taes alvorlig - meget 

alvorlig - det er her vi bør rekruttere til vårt A-lag i fot 

ball, bare det gir det beste miljø. Dermed er det ikke sagt at 

spillere som har kommet utenfra ikke har falt inn i vårt miljø. 

Men vil vi oppover i divisjonene må arbeidet begynnes i vår egen 

junioravdeling. 

Hvis det er dårlig stell her, som man kanskje få inntrykk av ved 

redaktørens mange bemerkninger - sl er det en sak for styre i 

Skiold åta seg av. 
"Passivt medlem" 

- 

- 
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HYTTA "G AIIIIILDASSII" 

-, 

IIÅ VIII - FOB li 08 BEDRE 

- 
De som har besøkt "perlen ved Steglevannet" i høst har fått 

en fin overraskelse. Uthuset pynter nå opp terrenget - og 

vi gir Johs. Christensen og representantskapet honør for 

tiltaket. Noen småting står igjen, men vi er herre over 

ilden. Vi kan ihvertfall gå vinteren i møte med god sam 

vitighet. Snekkerne som har vært her - er gutter som kan 

sitt fag - det er sikkert. 

Vaktliste 
Hyttekomiten har iår vært tidlig ute med vaktlisten - 

og hvis det ikke skulle passe med den oppsatte plan, 

kontakt hyttekomiten, så kan sikkert den ordne med 

evt. bytting. 
Vi håper alle kan ta sin tørn - og hvis noen ikke har 

mottatt en slik vaktliste, så meld fra til hytteformann 
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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 

••lt1~1~1~:~ia~1$1 
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95 

- 

- 
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iA \a.Se.\ \ S\\, 
o.b ~\-R • 

Blandt mine mange gamle bilder fant jeg Skiolds A-lag fra 1914. 
Dette bilde "arvet" jeg etter Georg Nilsen, som hadde vært i 
Amerika i flere år. Det er hans bror Eivind, som i 1914 sendte 
dette kort, hvor han blandt annet skriver:"Jeg sparker nu i 
11Skiold11 og her ser du et fotografi av os. Kanskje du kjenner 
meg igjen". Eivind er nr. 3 fra venstre. 

I mange år var jeg av den mening at jeg ble medlem av Skiold i 
~915, men Ernst Larsen har alltid påstått at det var i 1914. 

~ette kort er datert 20/6 - 14. Ytterst til høyre står Eugen 
Gulbrandsen. Jeg har før skrevet at han var den første fra 
Strømsø som ble medlem av Skiold, så Ernst må ha rett. Altså 
i 1914 fikk Skiold mange habile unge spillere! Blandt dem var 
Victor Johansen som snakket fotball med Erik Bye i TV programmet 
fra Utha lørdag 22. november. Vi var en kameratgjeng på 12-14 
gutter, og av disse ble 6-7 meget habile spillere på A-laget. 

Såvidt jeg kan se av bildet, var 8-9 av disse med og spillte 
vår klubb opp i A-klassen i 1915, da vi slo Drammens Idrætfor. 
7-0 på "plassen bak parken". Dette laget var ikke bare kjent for 
sitt fine spill, men også for sine pene røde drakter med hvite 
oppslag. Da jeg kom til Moss i 1917 spurte noen av de jeg ble 
kjent med om jeg var medlem av den klubben med de pene draktene. 

FORTS.NESTE SIDE 
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Til slutt litt om de tre som ennå lever av disse ellve på 

bildet.: Ytterst til venstre står Y.V. Olav Skar. Han har i 
ca. 50 år vært brannmester i Sandefjord. Jeg har hatt kontakt 
både på telefon og personlig. Hver gang minner han meg alltid 
med sitt gode smil om den gangen jeg spillte Y.V. i en tenings 
kamp i Mjøndalen i 1915 som jeg løp" rundt støvla mine". Jeg 
husker det meget godt. 

Nr. fire fra høyre er Alf Jansen. Han spilte h.half og om han 
kan jeg - og sikkert Skioldavisas redaktør - skrive flere sider, 
Han har selv i år nedlagt flere dagsverk på Skioldhytta. Han va1 
også en av de som var med og tok det første spadstikk i 1935. 
Det kan også sies at absolutt ingen har vist slik interesse for 
klubben og nedlagt så mye arbeide de siste 50 år som Alf Jansen, 

Ytterst til høyre står Eugen Gulbrandsen. Jeg vet at de to andi 
A - klubber den gang i Drammen ønsket seg ham på sitt førstelag, 
men Eugen står ennå i Skiold, og han har vært en tro gjest på 
våre møter i Eldres avd. 

BJARNE HALVORSEN 

- 

- 
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Re krutteri ngsstal I? 
Hvor blir det av våre mange lovende unge 

fotballspillere? Blir de borte på veien, 

eller strekker de ikke til når det gjelder 

debut på A-laget? Er det siste tilfelle så 

ligger vel noe av feilen hos oss selv, For 

noen år siden var Skiolds junioravdeling 

en av landets fremste klubber når det gjaldt å a~legge fotball 

forbundets ferdighetskrav - i dag drives vel knapt denne form 

~r innf'øring i fotballens trange veier. Vi har gjennom årenQ 

.,att en lang rekke yngre lovende spillere - de bare f'orsvinner, 

av en eller annen grunn. 

Klarer ikke Ski og Ballklubben Skiold å tilføre våre lovende 

unggutter nok fotballkunnskaper, slik at de ikke strekker til 

etter endt junioralder - da er det meget beklagelig, 

Vi hørte for noen år tilbake en røst i Skiold som mente det 

rette for oss var å nedsette en ''stall'' av 

lovende spillere, Gjerne samle dem enkelt 

vis fra 10 års alderen - i en stall, men 

med flere trenere som hadde hver sin 

spesielle oppgave når det gjaldt trening 

og instruksjon, At man bare ikke blir 

sendt på banen for å gjøre sitt beste - men ar er1 har folelser1 

av å ha en oppgave ute på matta. 

Vi vet at det er de som vil hevde at de1 kan være 

å opprette en slik "stall" - og faren skulle da J 

unge i vår junioravdeling vil føle seg Lilsidesat.t. 

~et tror jeg ikke noe på, Den omtalte "rekruttf,rinsstall" må 

ta r . ved 

a.t. andre 

.ære et mål, Et mål som enhver av våre yngre fotballspillere 

bør sette seg, Det skal være noe gjevt det å komme i en slik 

"stall", Og det h~r vi tro på - tro på at det vil bli en æres 

sak for hver av de yngre spillere å komme med i. Og her må man 

kunne gi de yngre den beste innføring i fot- 

ballens Ci.nesEer, det bør være et krav 

til de som skal stille seg som instruk 

tører. 

Kanskje nettop en slik stall kan heve 

nivået i vår junioravdeling og tilføre 

A-laget de spillere man trenger, 
"Optimist" 
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KARL FALK 
MØBEL- 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLOMSGT./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 

ØDRAMMENS is 

roROENSKJOLDSGT.40-TLF 83 n 97. 
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SKIOLDS 
DESEMBER 
LOTTERI 
1975 

1/12 2237 J80 640 
2/12 15J 8J9 151J 
J/12 741 908 J79 
4/12 292 8Jl 2478 
5/12 1979 1244 7J2 
6/12 1056 441 1208 
7/12 406 1201 J60 
8/12 2005 924 748 
9/12 1207 2021 1170 

10/12 1627 J97 1894 
11/12 812 1006 14J8 
12/12 666 1870 J59 
lJ/12 2281 22J 1405 
14/12 142J 2209 JJ2 
15/12 J82 1090 1227 
16/12 187 613 2225 
17/12 15 1860 2026 
18/12 2414 1761 1070 
19/12 1958 587 2115 
20/12 1051 1054 1792 
21/12 480 1002 J81 
22/12 1617 297 1951 
23/12 924 1880 878 
24/12 548 73 2465 

Rett trekning 
bevitnes: 

Bjørn Løkslid 
Per Smerkerud 

.A~tt'D 
\ra.ppe.r 
ne.d 

Arild Knudsen fortjente 
virkelig den gave som ble 
overrakt på generalfor 
samlingen •. 
Arild har vært vår første 
forretningsfører. Han har 
påtatt seg langt mer enn 
denne jobb innebærer, og 
som mange andre brendt seg 
på dette, Det er lett å 
bli for ivrig i arbeide 
for Skiold. Arild tar 
nå "bare'' lilleputtlaget 
i bandy og fotballoooo 
Vi ta,cker også for sam 
arbeidet o Vi er glade for 
at Knudsen fortsatt er med, 
om ikke så mye som før. 

ER AN1JATT SOM NY FORr-n:TJJINGS 

FORER :ETTER ARILD KNlJ.lJ;]ElJ. 

JOJ3mm BLIR ALTSÅ I BANXJm O 
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LOPPEMARKED 
= HAR DU 

''LOPPER''? b 

Vi har et fint e;jeng med j en t e r SOI'.l står for sRlg av 
kaffe oe; kRker hver syvende uke på Fellesbine;ocn, 
Jentene er oe;så behjelpelig med andre tiltak - og 
siste sprell var julebord pc, Spiralen fo:c bandy og 
fotballgutta. 
Dette ble 100 % vellykket og vår takk til jentene og 
da spesielt til Tove JøndRhl som stod i spissen for 
dette koselie;e arrRngement, 
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ENTREPRENØRFORRETNING 

HENRIK I 8 5 ENS Q AT E g 19 · DRA.~ M E N TE. LE F" 0 N e.2 2 3 0 2 

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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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. 


