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I avisa 

REDAKSJONSKOMITE: TORE LARSEN 
GUNNAR MOEN 
RANVEIG KNUDSEN 
IVAR ROSENDAL 
BØRRE IVAR LIE 

Poenget 

som all tid blir borte 
1Sista nytt fra 
Øranbanømt 

- 

Voanlllb!IND 
Drammen kommune 
IJlfonaujoDlkontcni 

"""~'" 

En historie bør ha et poeng, hvis ikke 

er det tilrådelig ikke å fortelle den. 

Vi har klippet fra DT & BB en del av 

en redgjørelse om Ørenbanen. 

Informasjonssjefen i Drammen kommune 

gir oss en historie om hvorfor Øren - 

banen er uten gress. Det er beklagelig 

at informasjonssjefen ikke kjenner hele 

historien, poenget manglet. 

Alle kan gjøre feil, også ansatte i en 

kommune. Hvorfor legge skjul på at det 

ble gjort en tabbe da "sandbanen" ble 

anlagt. Det måtte være bedre en gang 

for alle å få en beklagelse fre park 

sjefen å bli ferdig med historien. 

Banen var jo ubrukelig etter to kamper, 

og da hadde ikke skoleungdommen satt 

sine ben på banen. 

Det er ~erkelig at kommunen altid holder 

poenget borte, når det er snakk om bane 

forholdene i Drammen. La oss få litt mer 

"rett ut prat", det vil rense luften. 
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Thorolf Thorkildsen 
did 

Et av klubbens eldste medlemmer, Thorolf Thorkildsen har 
gått bort. 
Thorkildsen ble innmeldt i klubben i 1917. Han spilte 
på A og B laget fra 1917 og var aktiv til 1926. 
Han var autorisert kretsdommer i fotball og forbunds 
dommer på ski. 
I det administrerende arbeid for klubben kan nevnes 
at han var formann i 4 år, viseformann og styremedlem 
i flere år. 
Thorkildsen var en rolig og saklig kar, likt av alle, 
Vi lyser fred over hans minne. 

- 
HENDT SIDEN SIST .... 

•• Borgar Nygård ble gjenvalgt •• Stig Roaas har deltatt på 
i NBF som 1. styremedlem. på årets juniorlandslagsleier 

i Horten. 
•• Trond Moen fikk årets inn 
satspokal i jr, avdelingen 
etter bandysesongen. 

• • Tom Jensen, Halvard Rype 
og Stig Roaas har representert 
klubben på jr. kretslaget. 

••Junioravdelingenhar nå 
til salg T-shirts med Skiold 
merke på. Riktig fine som an 
befales på det beste. 

••Flytebrygga på Skioldhytta 
er nå kommet i Stegla, og 
bademulighetene er tilstede. 

••Tore Larsen ble gjenvalgt 
i NBF's lovkomite'. 

• • Gammeldansen på Sundland 
ble full klaff for arrangørene 
Det var plass til noen flere, 
men gøy var det. Vi håper på 
en snarlig gjentagelse. 

- 
• • Eldres Avdeling avsluttet 
1. halvårs møtevirksomhet på 
Skioldhytta. Her var det miljø 
og kos som vanlig. 

••Dugnad er startet på hytta. 
Uthuset skal fikses i høst. 
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ARNE 
Arne Thorshaug tok ifjor 
et hvileår fra fotballen. 
Fra småguttalderen har han 
vært en nyttig lagspiller, 
men etter årets vårsesong 
kan man snakke om utvikling. 
Arne har på sin midtstopper 
plass dominert i de bakere 
rekker og hans navn har vært 
nevnt i avisene etter hver 
kamp. 

Litt roligere i av 
leveringene,så blir det 
topp. 
Arne er også kaptein på 
årets A-lag. 

Arne var forøvrig 
nominert på FREMTIDENS 
BUSKERUDLAG både i mai 
og juni. 

VÅREN· 75 
IKKE BELT 
GOD. 

Ø1tland Notdr.: 
Grue 4 3 0 I 12-2 6 5 3 2 0 6-3 8 14 
Kongsvinger 5 2 0 3 7-4 4 4 3 1 0 6-2 7 li 
Jevnaker 5 2 2 1 10-9 6 4 1 2 1 2-2 4 10 
Aurskog 4 1 1 2 3-4 3 5 3 0 2 8-5 6 9 
Drafn 5 3 0 2 6-4 6 4 1 1 2 4-4 3 9 
Asalden 5 2 1 2 4-3 5 4 2 0 2 6-6 4 9 
Sklold 4 1 3 0 3-2 5 5 2 0 3 5-6 4 9 
Ullensaker 5 3 1 1 8-3 7 4 0 1 3 lc6 1 8 
Stabæk 4 2 0 2 4-5 4 5 1 1 3 5-10 3 7 
Nybergøund 4 2 o a 11-7 4 5 0 0 5 1-17 0 4 

BESTE KAMP: 

Skiold - Grue 
FLEST FOLK SÅ: 

Skiold - Jevnaker 

A-laget har gjort en 
brukbar vårsesong. 
Mange hadde selvsagt 
ønsket fjorårets 
resultater, men 1 poeng 
pr. kamp skal ingen 
klage på. Det ser for 
øvrig ut til at man må 
ha en "pinne" i hver 
for å holde hodet over 
vannet. Vi ønsker laget 
litt hell på veien, og 
at det brukbare spillet 
som er vist, kan resul 
tere i flere mål. 

ALTSÅ •• 

FLERE BALLER I NOTA 
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AKTIESELSKABET 

KULKOMPANIET 
Tollbugt, 87 • Drammen 

(02) * 83 31 80 
Golvbelegg • Ylnylbeleaa 
Tepper for Heldekking 

Parketter 
Gulv• og Vegg Fllaer 

En gros • Detalj 

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

a OLAF M. STRØM 
Dame- og herrefrisør 

· Tollbugt. 2 Tlf. 83 19 30 - 
Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

7TØAYPDAT 
KONNERUDGT. 2 
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I MALMO MBD 
''Pøstløndslø1.at" 

- J 
0 
N 

p 

Det er ikke hver dag 
Skiold mønstrer folk 
på landslag. Det er 
ikke noe vanlig lands 
lag det gjelder, men 
likevel. Jon Brurberg 
har representert det 
norske postlandelag 
med ære. Han ble norsk 
toppscorer i den nordiske 
turnering i Malmø, hvor 
det norske lag tapte 
finalen på stra:f~eepark 
mot garvede svenske - 
spillere. Fin :lnnøats 
av vår høyre ytre. 

- over til 
KRAGERØ 

Våre A-gutter var siste uke 
av juli på treningsleier i 
Kragerø. Med familier campet 
fotballgutta på Lovisenberg 
Campinplass utenfor byen. 
Treningen foregikk på stadion 
Det ble spilt 3 sommerkamper: 

Skiold - Pors 2-4 
Skiold - Brevik 1-1 
Skiold - Kragerø 5-1 
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Spreke old-boJS_._~ 
KLARE FOR 
J.RUNDE 
LENA NESTE - Årets Old-boys lag har gjort det 

bedre enn ventet, Laget har riktig 
nok bare en seier i seriekampene, 
men tre uavgjorte mot sterke lag, 
I cupen har det blitt spilt meget 
bra, Nesodden gikk ut etter en 
dramatisk straffesparkkonkuranse, 
I annen runde ble Fet banket i et 
hardt 6ppgjør på Marienlyst, 
Nå står Lena for tur, også denne 
kampen skal spilles hjemme, 
Det har vært 20 mann i aktivitet 
på årets lag, og det virker som 
alle har behov for ukentlig kamp, 

Old-boystabelleo pr. 5. juli 
SIF 7 5 1 1 Il- 3 11 
DBK 7 3 4 0 19- 7 10 
MIF 8 4 2 2 18- 8-10 
Kongsberg 7 5 o 2 11- 4 10 
Sparta 6 3 3 0 16- 3 9 
IBK 7 4 1 2 13- 7 9 
Hokksund 7 2 2 3 8- 9 6 
Åssiden 6213 6-6 5 
Skiold 8 1 3 4 4-16 5 
Bødalen 6123 5-7 4 
Skrlm 5 2 0 3 4-14 4 
Konnerud 6 O 3 3 4- 9 3 
Draln 2011 5-8 1 
ROS 6015 5-28 1 

LlllA VIIT 3-1 
Skiold stilte med dette lag: Åge Lolland - Tore Jahnsen 
Finn Backmann, Thorstein Roaas, Reidar Schtlssler 

Kjell Westby, Gunnar Fossum, Ulf Jacobsen - Tore Larsen 
Erik Karlsen - Christian Gregertsen, Innbyttere: 
Ulf Haugan, Jon Johansen og Bjørn Løkslid. 

Lena spilte pen fotball og hadde avgjort et overtak 
i første omgang, men scoringene var noe lettkjøpte, 
2-0 ved pause og gjestene økte til 3-0 før de rød/hvite 
våknet, Siste 20 min. var mulighetene tilstede for 

reduseringer, Men det ble med en scoring på straffespark, 
som Tore Larsen fikk rotet i mål tilslutt. 

Lena var et sympatisk bekjentskap, som er fast rundetraver 

- 

i OLD-BOYS, Leif Paulsen,Drafn dømte bra. 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

,ORIIIRINGS ~ SELS"-ÅPET 

~ 1"..JC::,F<.,c:;;.E::. 
Nedre Strandgt . .3, Drammen 

Telefon 8.3 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, 

Spinsalen anbefales. 

«Bo sentralt i centrums. 

Aktiv og moderne bankvirksomhet: 
SPAREBA:N"KBN.Bm 
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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JUNIORLAGET eneste 
av våre i A· serien 
Vårt juniorlag er det eneste lag i junior 
avdelingen som har nådd A-puljen. Det vil 
si vinnerne og 2. lagene før ferien, samles 
i A- puljer og det kåres kretsmestere både 
i A og B puljene. 

Trener Oddvar Danielsen har kjørt sine gutter 
hardt i ferien og står bra rustet. Eneste store 
problem han har er A-lags spillerne Stig Roaas 
og Tom Jensen. Disse får han bruke kun i enkelte 
kamper. 

Fornøyd trener Oddvar Danielsen 
leder er Trond Pettersen. 

- 

Guttelaget 
Det laget som vi har ventet mest av, har ikke vært stabilt 
nok. Laget spiller til tider glimrende fotball. Vi så lqet 
i kamp mot en av de beste lagene i kretsen DBK. der våre 
gutter feide dette laget av med 5~2. 

Dessverre ble det også gjort en "blunder" av ledelsen, da 
SIF fikk w.o. Laget spilte denne kveld kamp mot Teie i 
Skeid-cupen. SIF møtte til seriekamp, samme tid og sted. 
Hvis '!kke denne utsettelsen var iorden, burde Teie vært 
sendt hjem med w.o. A- puljen i kretsserien teller mer. 
SIF ledelsen var vel også noe kantet her. 

- 
Småguttlaget 

Even Jokstads gutter spiller også noe ujevnt. Men her 
er flere talenter som må matches riktig fremover. 
Vi venter at dette laget skal ta puljeseier i B-serien. 
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Bra Li Ile putter 
Lilleputtlagene har virkelig 
gjort fremgang. Helårsfotball 
i plasthallen og fin disiplin 

er noe av hemmeligheten. 

LtllepUtt li 

LIiieputt I' 
Sldold 3 3 0 0 P..1 8 
Vinn 22ooa.o• 
SD' 3 201 9-3 <i 
Gil" 2 101 W 2 
N.Sande 2 0 0 2 0.-7 0 
Skøie1' 2 0 ot M li 
Svelvllt 2 002 0-8 0 
8l)l!rta lnpn noterlnpr. 

Drafn 3300 13-2 8 
DBK 4 3 0 1 10- 7 8 
Vinn 3, 2 0 1 6- 5 • 
Sklold 3 1 0 3 2- 5 2 
Konnerud 1 1 0 0 1- 0 2 

- SIF 2 I O 1 3- 3 2 
Åssiden 3 0 0 3 0- 4 0 
IJungen 3 0 0 3 0- 9 0 

1, laget har muligheter til 
serietopp, men Sparta har 
koIIL~et med et par resultater 
som skremmer. 

Finn Dahlby og Helge Johansen har en flokk 
med knøtter, Her er også fremgang å spore. 
Plasseringen på banen kan ofte være vanskelig, 

men denne barnesykdom er overvunnet. 

Flere lag 1976 
I 1976 må vi stille flere lag 1 seriene. Vi 
har mannskap iår til 2 guttelag, 2 småguttlag 
3 lilleputtlag og en rekke knøttelag. Det er 
ikke godt nok med 1 lag i hver klasse. Flere 

-må aktiviseres, og baner til privatkamper er 
ikke å oppdrive. Derfor må disse lag inn i krets 
seriene. Det skal ledere til dette, men en løsning 
som vi har vært inne på før, to mann deler oppgavene 
om hvert lag. Da blir ikke belastningen så stor. 

Turen til hytta pop 
Det har blitt tradisjon at knøttene og lilleputtene 
tar turen til Skioldhytta siste treningsdag før ferien, 
med foreldre. Fremmøte iår var også bra. En hard femkamp 
ble utkjempet, med pilkast, ringspill, golf, ballkasting, 

sparking og spørsmål. 
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I AA1B0JftGD0M 

- 

Guttespillere tar seg en hvil. 

Junior og guttelaget hadde et 
fint treningsopphold i Ålborg. 
Det fine klubbanlegget vi hadde 
til rådighet var imponerene. 
11 gressba.ner,crickertba.ne, 
håndba.llha.11,gym.sa.l, bordtennis, 
biljard og farge TV. Det manglet 
ikke noe. 

Guttene fikk to treningsøkter 
daglig, samt at det ble spilt 
J kamper. 
Guttelaget: 
B-52 - Skiold 2-2 
B-52 - Skiold 2-0 

Jr.laget: 
B-52 - Skiold 2-1 

Vi nevner ba.re i en "bisetning" 
at denne klubb stilte 4J lag! 
Kommunen støttet opp med halve 
budsjettet til de yngre lag. 

12 
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- 

OddTar Danielsen kjørte sine 
gutter hardt. Her får de informasjon 
om hva dagens trening skal bestå av, 

En dag var satt av til bading 
på Løkken. Ja her var det bade 
muligheter og gutta fikk se mye 
de ikke hadde sett før •••• , 

- 
Vår danske vert 
Børge Sartou ønsker 
velkommen igjen neste 
år. 
På bilde Borgar Nygård 
Børge Sartou og Werner 
Hansen. 

Aalborg Boldspilklub af 1885 
ØSTER UTTRUP - 9000 AALBORG 
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Det ble også tid for konkuranser. 

Bordtennisturneringen 

vant Halvard Rype. 

Guttelagets femkamp: 

1 Per Åsmund Pedersen 28 poeng 

2 Morten Hansen 27 " 

I en spørrelek med håpløse 

spørsmål satt opp av Borgar 

vant dette lag: Morten - 

Arild og Hans Petter • 

J Tor Berg 23 n 

• 4 Dag Christensen 22 ½" 
5 Terje Olsen 21 ½" 
6 Tore Gustavsen 21 ½" - 
De juniorene som 
hadde energie til 
bake om kvelden, 
brukte den til dans. 
Dette var stedet: 

CRICKET 

Per Åsmund Pedersen - får 
en rask innføring 

- 

Aalborg Boldspilklub af 188& 
ØSTER UTTRUP • 9000 AALBORG 
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• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

• Elektr. kontrolltavler 
• Bingo-automater • cc2b 
• 13-tlpset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandlt 
Ønsker De nærmere opplysninger 
om Bingo, skriv eller ring til oss. 

ENEIMPORTØR: 

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

Drikk 
Solo. 

t'LSolo Frisk" real - 
appelsin- + 
drikk 

@'~llSOOOOOOtii Dlil. 
(KOLONIAL) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NOBLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s 
~:.....,...Tora1J. T........,IJM•·IJ61SI, Tele1raMN,....:TUlllST 
•••••••.•••••••••• : Chr, llftk• OI Kreiditkwe, DramnMn 
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•• I KRAGERØ 

- 
Småguttlaget har også vært på sommerleier. Leder Even Jokstad 
tok sine gutter med til Kragerø en snau uke. 
Her ble det anledning til bading og stadion stod til disposisjon 
på formiddagen. Dessverre kunne ikke Kragerø stille småguttlag 
i ferien, og guttene måtte stille mot vertenes guttelag, og 
dette ga brak nederlag og en mann skadet. 
Guttene lå på ungdomsherberge, og her var det bra. 

- 
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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. 

~=:iå!Hå!:W·iA 
ØVRE STORGATE - TLF. 83 26 80 - DRAMMEN 

FAMILIENS 
KONFBKSJONSSBNTBR 

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

VELKOMMEN TIL 
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1975 et eup-år 
for de yngre 

- 

Det har vært en travel vår for våre yngre lag. Ved siden 
av de vanlige seriekamper har det vært rekord deltagelse 
i forskjellige arrangement. For å nevne noen: 

Store Bergans cup i Sandefjord 
Ready-cupen 
Ligo cupen 
D.B.K.- cupen 
Skeid-cup 
Borg-cupen 
Sandefjord Ballklubbs cup 

Vi var tilstede ved Store Bergans arrangement i Sandefjord, 
der det var både dansk og svensk deltagelse. Bl.a stilte 
GAIS, Sverige og B-52 fra Ålborg. Skiold stilte 2 lag i 
denne lilleputt-turnering og 1. laget gjorde en fin inn 
sats. Det er dette lag vi ser ovenfor. Det var oppmarsj 
med musikkorps, i det hele tatt et fint arrangement denne 
~hor Dahl - Cupen. 

- 
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Vi ser her l.lags 
leder Reidar Scu§sler 
gi gode råd i pausen. 

Uten intereserte foreldre 
hadde det ikke vært mulig 
å delta i alle disse aran~ 
ement. Kjøring fra og til 
kamper har også velvillige 
fedre stått for. 
Vi må spesielt nevne Helge 
Johansen, som har stått på 
"jernet" til alle tider. 

2. lags leder Arild Knudsen 
ordner vesketapet med XL l 
i pausen. 

- 

Knøttene med sin leder Finn Dalby 
deltok i Sandefjord Ballklubbs 
KNØTTETURNERING, Her var også 
oppmarsj og guttene stilte for 
anledningen med Skiold-caps. 
Det har vært fine representanter 
for vår klubb disse yngste lag 
kan lederne fortelle. 
Våre egne arrangement står for 
tur, med guttecup og knøttecup, 
som .forhåpentligvis blir en fin 
avsluttning på CUP-ÅRET 1975. 
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vant 2-0. panna, 

- 

men vår ex-trener 
Leif Eriksen som er 
jaget vilt av Skeid, 
Lyn og VIF som vil 
ha Leif til trener. 

Ulf Svendsen har i 
sommer vært med Askers 
juniorlag på 14 dagers 
turne i POLEN 

HUSK AT DU BRUKER HODE 
I NESTE KAMP. 
HODE - HODE - HODE 
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Finn i farten! 

- 

Finn Hansen er ikke lenger å se daglig på Marienlyst. Men han er 
ikke ute av bildet for det. Her ser vi Hansen på Slemmestadleieren 
som instruktør. Slemmestadleieren er et årlig tilbud fra Buskerud 
Idrettskrets til ungdom som ønsker å bli treningsledere. og her er 
det Finn kommer inn med sin rike erfaring. I Skiold finner vi Finn 
på våre bingokvelder, og flere med han har isommer gjort en kjempe 
innsats i varmen. 
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I ÅB 18.JB• 

• ~~~~~~ I AUGUST 

23 00 24 
LØRDAG 

23 • 8 • 1975 
SØNDAG 

24 • 8 • 1975 

- 
GULSKOGEN IDRETTSPARK 

mer om denne i neste nr. 
BUSKERUD FOTBALLKRETS 

Terrnlnllster for de alderbestemte klasser, høstsesongen 1975 

Junior kl •••• A. 
21/8 Skiold - Vestfossen 
26/8 Drafn - Skiold 
4/9 Skiold - Jevnaker 

10/9 Åssiden - Skiold 
13/9 Mjøndalen - Skiold 
21/9 Skiold - Strømsgodset 
28/9 Bødalen - Skiold 

Gutter kluae B. • avd. B. 
17/8 Vestfossen - Skiold (o-1) 
21/8 Skiold - Bakke 
28/8 Hokksund - Skiold 
31/8 Skiold - Birkebeineren 
4/9 Solberg - Skiold 

7/9 Skiold - Strømsgodset 
18/9 Kongsberg - Skiold 
23/9 Skiold - Skrim 

Smilgutter kl8818 B. · Avd. F 
14/9 Skiold - Lier Skiold w.o. 
19/8 Drafn - Skiold 
22/8 Skiold - Liungen 
28/8 Sjåstad - Skiold 
5/9 Skiold - Glassverket 
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N!r det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

Ah NI- RADIO•TV 
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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I INGENIØR GR•N 
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 tetf. 83 35 til 
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jN. F. F.s ferdighetsmerke l 

JUNIORAVIlELINGEN VIL 
i høst forsøke seg på 
N,F,F,'s ferdighets 
merke igjen, Det er noen 

- år siden vi var igang med 
disse populære øvelsene 
som vi viser et utdrag av 
her, 

! t. Spark med innsiden av foten.! 
Spark mellom to pinner på 6 m avstand, 75 cm 

avstand mellom pinnene. 5 spark med hver fot, først 
høyre og så venstre. 

Det er ikke tillatt å stå stille og sparke. 
Fordring: "Bronseballen" 6 treff. "Sølvballen" 8 

treff. "Gullballen" 9 treff. 

I· - .. 
-, ' ______ : ~ 

6 : ~ m ..... ·• -• t-- 

! 2. Skudd fra 16,5 m linjen foran målet.! 
- Det brukes vristspark. 5 spark med hver fot, først 

høyre, så venstre fot. Resultatet regnes etter poeng 
metoden. 3 poeng for treff mellom målstolpe og pinne 
11 1/2 m mellomrom) og 1 poeng mellom pinnene. 
Pinnene bør være minst 2 m høye. Hvis ballen treffer 
pinnene og ikke går over mållinjen, gis det ornsoark. 
Treffer ballen målstolpene. er det O poeng. 

Fordring: "Bronseballen" 12 poeng, "Sølvballen" 20 
poeng, "Gullballen" 25 poeng. 

•-------7.32m. -------• 

1v, m 

! 3. Ballsjonglering.! 
Bedømmelse etter tilslag med hver kroppsdel. 
OBS. Bal len skal vippes opp med foten. Det er ikke 

tillatt å ta ballen med hendene og slippe den ned på 
foten. Ballen må ikke berøre bakken. 

Kun ett tilslag med hver kroppsdel regnes. Det er 
ingenting i vegen for at ballen spilles flere ganger etter 
hinannen. f.eks. med høyre fot, men det regnes bare for 
ett tilslag. For at neste tilslag skal regnes, må ballen 
spilles over til en annen kroppsdel, f.eks. venstre fot, 
låret eller hodet. Høyre fot regnes som "en kroppsdel, 
venstre fot som en annen, så ballen kan således spilles 
mellom begge føttene. 

Fordring: "Bronseballen" 15 tilslag, "Sølvballen" 30 
tilslag, "Gullballen" 50 tilslag. 

(Denne øvelse kan også tas innendørs.) 
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3 13 BUBBI ! 
Det vi i Skioldavisa har skrevet side opp om i flere år 
ser ut til I gå imot en løsning. Idrettsklubbene skal 
behandles på lik linje med ungdomsklubber og annen 
fritidsaktivitet. Komiteen's utredning og forslag 
ser meget bra ut. Dette blir virkelig fremgang for 
idrettsklubbene. Bare en hovedoppgave står nå igjen 
for de idrettsvalgte , eget idrettsvesen. Det vil bli 
en øket aktivitet i klubbene ved større bevilgninger, 
jo, vi går imot lysere tider. 

Fritidsnemnd skal erstatte 
Idrettsstyre og Ungdomsnemnd 
Komite foreslår samordning av arbeidet - 
Et utvalg som har vært i 

arbeide siden høsten 1973 har nå 
lagt fram et forslag for furmann 
skapet om styrking av arbeidet i 
den forebyggende sektor ved 
kommende idrett-, barne- og 
ungdomsarbeidet. Det går i korte 
trekk ut på at nåværende idretts 
utvalg og nåværende ungdoms 
utvalg oppheves, og at det opp 
rettes en fritidsnemnd som over 
tar disses funksjoner. 
Parksjefen skal fortsatt være 

leder for den tekniske del av 
idrettsanleggene, kirkene og 
andre avdelinger, mens det blir 
opprettet en ny st!lling som fri 
tidssjef, som under seg har en 
fritidssekretær for barn og ung 
dom og en fritidssekretær for 
idrett. Disse igjen, sammen med 
de tekniske idrettsetater og kir 
kene, har til sin hjelp fritidsassi 
stenter i de forskjell!ge bydeler. 
Komiteen f6reslår at de midler 
som i dag bevilges tll aktiviteter i 
lagene utenom de anleggsmes 
slge faste omkostninger, blir 
slått sammen med Økede bidrag 
tll idrettsungdommen og til de 
friv!llige organisasjoner Det ·er 

satt opp et prøvebudsjett som 
ender på en sluttsum på 5,3 mm. 
kroner, men tar man og trekker 
fra det som er oppført tll disse 
formål på idrettsbudsjettet bl!r 
merutgiften ca. en m!llion kro 
ner. Da er det ført opp til drift av 
lagene ca. 600 000, til leie av loka 
ler ca. 370 000, Ul drift av private 
anlegg 200 000, til nyanlegg 
100 000, til ledertrening og kurs 
45 000, til ekstraordinære tiltak 
85 000. Til intensivering av gene 
ralplanen kr. 2.9 mill. og i til 
skudd Ul politiske ungdomslag 
kr. 10 000. Det er anslått at det vil 
dreie seg om 6000 idrettsungdom 
og 3200 i de fr!vlll!ge ungdomsor 
ganisasjoner. Støtteordningen Ul 
ungdomsorganisasjonene vil 
baseres på hvert enkelt lags med 
lemsl.all for ungdommer under 25 
år. Alle kommunale anlegg, som 
skolenes lokaler st!lles gratis tll 
disposisjon for trening og ikke 
inntektsgivende virksomhet. For 
private anlegg refunderes 50 pro 
sent av leien, men 100 prosent 
der den ikke overstiger hva man 
benytter i kommunale anlegg. 
Komiteen ble nedsatt høsten 

1973, etter at representanten 
Bjørn Ove Ødegaard <Kr. F.J 
hadde tatt det opp i forbindelse 
med bystyrets behandilng av 
Ianzttdsbudsjettet. 
Utvalget har bestått av: Alp 

Hanstem Jensen, formann, Ole 
Kristian Mortensen. Runnar Ban 
nevold, Bjørn Ove Ødepant oe 
Jan Backer Owe. 

- 
Hvis det skulle bli en 
ny idrettsaksjon ved 
kommunevalget, får 
idrettsfolket nok en fordel. 
De kjenner tipping fra 
før, tippetegn X, skal 
nå brukes ved kumulering. 

- Kumulere en eller flere kandi 
dater, dvs. gi hver av dem en 
tilleggsstemme. Det gjør du ved 
å sette et kryss i ruta foran kan 
didatens navn. 
- Stryke kandidater. Det gjør du 

ved å sette en strek over kandi 
datens navn. 

Riktig utført forandring 
kommunestyrevalget 
__ , I T •• lii t 1a; ah p d)~ 
X 2. Vibeldr.e Bolstad, konsulen, 
_ J ICa I Balslc j b:idct, 

± 4. Siael Nilsen, journalist, ( 
5. John Paulsen, kasserer, Sø ---------------- 
6. Fred Skar, gårdbruker, S_t 
ri G ni [1n~~. 1; I n1 
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HVEM ER 
BAJAZZO 

- 

- 

Ja, hvem er denne BAJAZZO i 
spalten Drammen Idag i DT & 
BB? 
Mannen som fører pennen er 
Arnt Ruud (ar). Dessverre 
ble han "sjokkbehandlet" ved 
siste kommunevalg. Folk som 
var satt opp på Høyres liste 
kom med i bystyret ••• , ••• 
Dette ble for mye for Bajazzo 
Undertegnede og et par til 
hadde kludret med listene og 
hele Bajazzo~ lille verden 
falt i grus. Siden denne 
episode har Drammen Idag vært 
preget av skuffelsen. Maken 
til tøv som har vært å lese 
siste årene i denne spalte 
ligner ikke strømsø ••• , ja, 
for Strømsø er det verste 
Bajazzo vet, nest etter 
sportsfolk. 
Han er Drammens beste bil 
fører, men på den gale siden 
av broen må han virkelig stop 
pe for høyretrafikk.Enkelte 
gater er sogar sperret da han 
kommer på sin årlige tur på 
den gale siden av broen. 
Hva slags 'f'o Lk er det som 
driver forretninger på Strømsø? 
De fikk ved en missforståelse 
rutebilstasjonen lagt til denne 
ødemark. 
Nei, denne spalte må nå få ny 
heading: Torg og tull eller 
Bragernes Dill. 

Vi har tillatt oss å sakse en 
av Bajazzo's godbiter, De som 
følger med vet at klubbenes 
støtte fra kommunen har blitt 
meget bra. Vår klubb får lJ.ooo 
kroner mot O før siste valg. 
Dette er fine resultater og vi 
takker de "idrettsvalgte" for 
det. 

Vi syntes Haakon Fossen jr. 
og resten av idrettslagetA 
har gjort en god figur på 
mange fronter. T.L. 

Arnt Ruud 
Bide kvl.....,r or Idrettsfolk 

fikk vind I seil or ~rter vecl 
siste kommunevalr, skJllnt 
resultatet av deres Innsats ser ut 
til A ba vært beiler skral. Mull 
rens kommer d~t av at hverken 
kvinnelire kandidater eller 
Idrettsfolkene blant politikerne 
bar villet la ser mlsbrnke av 
enkelte uresQTUPper som har 
vært ute or tUktet med deres 
kandidatur. 

De bar fo"vrlr nA mullrhet 
for «A reise kJerrlnr•• or 4 
skaffe Idrettsaksjonen blnro nAr 
fonJaret om SIF-rata pl Gul 
skogen skal behandles I fønt 
kommende bystyre - or dermed 
tilbake til utgangspunktet. 

Det ville jo 01sA vært belt I 
trAd med Intensjonene bak 
sportsaksjonen; om deres politi 
ske Innsats I perioden 1972--75 
munnet ut i A reise ser et min 
nesmerke i et fot øyeblikket 
populært 1atenavn pl Qui 
skoten. 

Noe annet bar de sandellg lkk• 
oppnådd. Tvert om. 

Bajano 

Til de som har planer om tukling 
med listene ved forestående valg 
ber vi om at Bajazzo blir varslet 
om dette slik at nytt "sjokk" kan 
ungåes og dermed blir leserne i 
Dt & BB spart for mye vrøvl. 

Og til Høyre: Før ikke opp folk 
som ikke ønskes i bystyret. 
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,...., •••• "-'~ ··· •.••.•••• , •• tØ:» ••••••• ~ %'ff ftft. -~ 

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 

Konnerudgaten 3 • Drammen • Telefon 83 54 95 

- 
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•eder land 
i år 

Stig Roaas har også 
iår representert NORGE 
på juniorlandslaget. 
I år gikk turneringen i 

~~<!_erland. 

TOii 

Tom Jensen, vår gode junior 
har kommet i søkelyset for 
jr. landslaget , idet han 
deltok i Hortenleieren. 

- 

WDSDBJI<, og PIIYAtl. 
19. 09 20. luH 197.S 

\ 

1. N·NOl'll · N-Smip 
2. loss-Bryu 
3.Elk-Sumw• 
4. hrs-Yareø 
5. lrædd-AurskOI 
ø. øra-Sarasbort 
1. NJllerpulHlslellJ 
8. Sklold-Fn1 
1.1U111sa-Bru1uldål 

1 D. Traff-Aalesuld 

tippekamp 
med tap 

Nå har DAMEFOTBALLEN 
kommet for å bli, 

Vårt første landslag 
for damer har spilt 

mot Sverige. 
HVA MED DAMENE I SKIOLD. 

OBLIGATORISKE KAMPER 
V .ÆRT IGANG I FLERE ÅR. 

Neste år må det bli 
damelag igjen 

hilsen Julie 

0-2 og bare 3000 kr. 
i potten. 
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Likeglade 

Det er trist å se fotball 
spillere slenge fra seg 
sine leggbeskyttere. Neste 
skritt er å brette ned 
sine strømper. Dette gjøre~ 
i de fleste tilfeller når 
spilleren er sliten. 
Mulighetene for skader 
øker selvsagt med dette. 

I Ålborg kunne vi lese på alle oppslagstavler: HUSK 
ÅTA PÅ DINE LEGGBESKYTTERE. 
Det er uforsvarlig av spillerne, trenere og ledere 
å tillate slik likegladhet som vises med dette. 
Klubben tegner forsikring for sine spillere for flere 
tusen kroner for sesongen, og vi mener det minste som 
kan forlanges må være leggbeskyttere på alle spillerne, 
Ingen lag har vel råd til unødige skader? 

Skjold 
møy 

Kobber-skjold på barmen 

Kobber-fisk om halsen - 

Strå-hatt på hodet - 
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Fra 
sture 
Følgende valgkomite er 

oppnevnt for høstgeneral 
forsamlingen: 

_ Borgar Nygård 

Ståle Eknes 
Kjell Westby 

Styret kan fortelle at 
klubben er tildelt rom 
i Kobbervik Gård. 

Styret skal ikke påta 
seg noen jobb Drammens 
dagene, For mye slit - 
for liten fortjeneste. 

- 

Junioravdelingens 
tippekonkuranse må 
være innlevert til 

15/9 - Hva veier 
laksen, ,t:_ 

...• ....•... 

DUGNAD 
For de som ønsker åta et tak for 
klubben vil det i hele høst bli 
avholdt dugnader på SKIOLDHYTTA, 
en rekke ting skal gjøres og det 
trengs arbeidskraft, Jo, flere 
til mindre blir det på hver, 
Velkommen til "perlen ved Stegl 
vannet" 

Interesserte kan melde seg: 
Johs Christensen 
Olaf Johansen 
Alf Jahnsen 

OLAF NORDAHL har sagt 
opp sin avtale med 
kommunen om leie av 
Sportskafe'n, 
Ny vert fra 1, oktober. 

Hvem blir nå det? 

Deneralfcrsamlin; 
15.novb. 

HOSTEN 
1975 

Sundland 
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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 - u;,rdag stengt 

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom. 

LANDETS BESTE IS 

ØDRAMMEMS is 

TOROENSKJOLDSGT.40-TLF 83 n 97. 
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Skiold-Avisa gratu~erer en 
populær Skioldkar. Alf Larsen 
er en av våre "støttespillere" 
på bingokveldene og hans tid 
som hytteformann er ting vi i 
Skiold ikke glemmer. 

L Se n" aktiv 70 åring som trives a r i skog og mark. 
GRATULERER! 

70år 
Alf 

5 ·9 · 75 

- klipp fra vår 
0 Qeneralfcrsamlin;en ° 
Av valgene fra vårgeneralforsamlingen tar vi med: 

Viseformann: Fredrik Seeberg 
Styremedl,: Tor Reidar Kristiansen 

Per Smerkerud 
Varamann Borgar Nygård 

Bjarne Borgersen tok gjenvalg som bandyformann. 
Et overraskende valg var at Rolf Hæhre, som de siste 
år har trenet Solberg i bandy, tok A-oppmannsjobben, 
Vi sier velkommen tilbake og lykke til. 

- Rolf Hæh re Ny bandyoppmann 

Astrid Berg Nilsen 
ble overrakt gave for sin innsats på bingoen. 
Det var på tide. 

o Innsatspokal for innsats på Øivind Agren bandylaget 
Innsatspokal for sitt 

Dag Christensen gode band~spill på 
gutte og Juniorlaget. 

Trond Moen Innsatspokal for 
sitt spill på småguttlaget. 
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ENTREPRENØRFORRETNING 

H E N R I K I 8 S I[ M S Q A T E li 9 · D R A M M E M T I[ L E ,- 0 N 8-2 2 J O 2 

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

fMl 
~ 

LVCHE 

RONSON 
SALG OG SERVICE 

EDMANS 
Konnerudgt. 10 og BankgArden 

83 52 54 83 80 38 - 
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MIL.JO naed stitte 
i løliøløvisen 

- ••••• øiller.· ~ lqet mot 
lnlf09l · i dlf: Dlcflnn 0ben- 
118A. •••. 8-llllrlld, Huald ......_, ,-1 ~ ••••.. n, Jan 
••••••• Ame ....., Jan Inge 
....._. kei11 X11tii WU!ie Sol 
l!er& 1'e$,t ll'luln, ~tein Ekly, 
Aada. IQelfrik, !hein Saga, 
"-141la11L 
•••••••••••••••• 1 
8-1 I • lllltp11"1-amp i pr: 

&aee• for 8uncllordet Yar 
ftoaer T..W.11, Jade Nilaen og 
Tøøi flllt llillnl. Ju Pedenen 
_t,,.Htl. 

itr,•~u1 •. , 11Ø I . 
"'-- ,., .••• Oltl ,ffl!, I; Per VØtlt. li, J'iø ~n. 
2, oa 1W .,_ Nødaeim aom 
••••• 11161 • 
Greie AllilerNa 
-..,deburterte med U2.2 

p& 11111 m pl Bllllett mandag. 
Dmter•.-crecue-ttd 
Ill'. 
Od*JunfOllao 
••. l 1. - IBors-cu,en llitt 
-- lll9l beJe 11-0. Rolf Ta ~··~ N.....a1, og Geir .....__....._._ 

- I "" DAJIBLAOIIT reiler fra Stadion freclall 
Id 18,00. 

••• VAIID-NOIIDlldle- 
Jaa aplll• pl l'lallll1r- 
baDID I dal Id. lT.IO. ., ~ 

POTIB-1l&IIPD 
~ ti. 1UI. ~ 

Al/I~ 
•••••• pllltldlmfreda&kl:15.00. 
- Eamper mot Baupr. 

D.D-DØSV1111 
li& a,m.buen I lrveld Id. 1Ul5, 
LAG I relMr fra Stadion freda& 

kL 18.45, 

Har juniorfotballen i Buskerud for 

dårlig kontakt med lokalavisene, 

eller er lokalavisene for store2 

Drammensavisene har de siste år 

registrert seriekampene og vi får 

tabellene noen ganger i løpet av 

sesongen, men er dette bra nok. 

Det spilles over BOD obligatoriske 

kamper blandt de yngre lag, I tillegg 

kommer de private serier og trenings 

kamper, ialt kommer vi opp i 1500 

kamper, Hvis vi får resultatene av 

halvparten i avisene, er det toppen, 

Hei ~å det være stor svikt blandt 

juniorlederne og ikke minst i de 

såkalte lokalavisene, Her må noe 

gjøres, Friidretten har klart det, 

Håndballen har klart det, men den 

største og mest populære idrett har 

ikke maktet å få kontakt med avisene 

i den grad som ønskelig, 

Vi har klippet litt fra andre lokal 

aviser - her satses det på kommende 

generasjoner - ikke på bedriftstoff, 

BKJOLD-VABD B 
piL Sl&kkeetad-baaen 
Lagoppøt.lUl1141': Jostein Steln 

oland, Gunnar Laz,gelandavU<, El 
nar Rørtvelt, Harald Sl&kkeetad, 
Arvid. BJ.-, Bjffll Sundfør, 
Bent1k· ~ -· stelneo, 
Stein Gemme, Dasflml. ~ 
Sivert Rnnmk, ~ &eyn, 
Kjell~ 

VARD 01l'l'l'BLAO li 
mot Nord IIDrødac: 
M. Jaeobeen, 01:lx> Helgesen. 

Roald GrøoAs, Jens M. Olaen, 
Hans Haukås, Tor I. Knutsen, 
Jan. I Bratveit, Helge Kv-1e, 
BJØrn ""-,Anders Grønningen, 
Bjørn Vdkse. 
Innbyttere: Kristian Stray, 

Svein A. Nllaen, Terje Undheim. 

VU'CI · jr, li mot Djerv 1919 " 
o,,,,m.lleDell ••••••• , 
Nila A. Lanoen, Ola W 

Pr<>de Jakobsen, Bana DØsen, 
Stein Nypnl, Halvor Urraoc, 
Arnte S...vlll:, Eyvind ø.tnm, 
Jostein He.J&eland, Monen BlØl"D 
øen, Ida:r - 
Jmibytlere: Roy Pedenen 

S. V .. Lie, Ham Grinde, K. S1lln 
a1and. K. Øle, u. Hjelmervik. 
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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 - HÅNDKLÆR og TEPPER .... 

SKIOLD-HYTTA 
ved Steglevannet på Konnerud. 

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


