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forteller
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REDAKSJONSKOMITE: TORE LARSEN
GUNNAR MOEN
RANVEIG KNUDSEN
IVAR ROSENDAL
BØRRE IVAR LIE
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8VIS8
Siste halvår har for "SKIOLD" vært hendelsesrik.
Bandysesongen - for A-laget den beste på mange år og med en dramatisk avsluttning.
Kjøpet av Griffenfeldsgt. 1. ble også en vanskelig
sak å dra iland. Men vi fikk igjen se hva dyktige
folk på rette plass kan bety.
"Et sted å være" har lenge vært savnet, og vi tror
med den beliggenhet gården har, vil klubbvirksomheten
nå de store høyder. Spesielt de yngre medlemmer får
her et miljøskapende sted.
Men det er langt frem, mye dugnad og masse penger

-

skal skaffes. Med den klubbånd vi har skal det gå.
Generalforsamlingen er avholdt for vår-perioden.
Her fikk vi tre nye æresmedlemmer, Helge Evensen
takket av som formann etter J år i vervet - og ny
mann i "stolen" ble Borgar Nygård. Vi takker Helge
for fin jobb og ønsker Borgar lykke til.
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SKIOLDGABDII

Skiold har
Vi

ser

gård,

blitt gård-eier,

sittende Borgar
Trond Jensen,

~y-

Alf

Jansen og ved nr.l Otto
Bergli.

-

Erik Carlsen i gang med
oppryddningsarbetd

i

2.

etg.

Borgar Nygård

og Reidar

fjerner

firmaskilter.

gamle

skal det hete

4

Sch~ssler

"SKIOLDG~'icHDE~''
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SIIOLDØ.IBDEI
FOTO OG MONTASJE:
Karl Ture Sagen
Erik Carlsen

-

Johs.
har

ChristenstJn

stått

for

vanskelig(~
J_ingvr

dl'

f'orhand-

om k,jøpet av

Griffpnfeldsgt.l.
Her

sjekker

peisen

i

j.

han
etg.

Første dugnadsgjer1g - fra venstre:
3chi~ssler,

·rare Larscr1,

Tore Arlamscr1,

Johs.

f3jørn LøksJid,

C}1ristensen,

Tore Huud,

Reidar

Even Jokstad,

Ktiut JL1u] Andersen og Dorgar ~~gård.

-
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AKTIESELSKABET

Skioldfruer og gutter!!

KULKOMPANIET

Er håret langt - sveisen ugrei,
så hjertelig velkommen til meg

Tollbugt. 87 - Drammen

(02)

* 83 31 80

Golvbelegg • Vinylbelegg
Tepper for Heldekking
Parketter
Gulv- og Vegg Fliser
En gros • Detalj

. • 01;!~_ !e~!!~M
~

Tollbugt. 2

-

Tlf. 83 19 30

Det gode sport- og turutstyr får De ALLTID i

DOMUS
ror
med klcer -

enhve

Se mitt store utvalg i

sportsartikler
YTØAY~IIAT
KONNERUDGT. 2
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SIIOLDGARDE•
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Vi håper medlemmene
seg positive
når

stiller

til en dugnad

de blir kalt på.

nok å gjøre fremover,
for

de med

Det blir
selv

fem tommeltotter.

Tore Ruud har

tatt en aldri

så liten kaffepause.

Reidar

Schussler passer på slik at
den ikke blir

for

lang.

3.etg. FØRSTE TRIii
STYREROM
KONTOR
KLUBBROM
KJØKKEN
Reidar

Sc h ii s s Le r

(til venstre)
(under)
bra an

og Erik Carlse-

- Bjarne Borgersen

er av de

som

ligger meget

i antall dugnadstimer.

-

8

Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90

Central Hotell, Drammen
Sentralbord 831590.
R>RIIKRINGS ""

SELSICAPET

~

Samtlige rettigheter. - God parkering.
Stedet hvor i d r e t t s f o I k møtes.

Nedre Strandgt. 3, Drammen
Telefon 83 77 70

Spisesalen anbefales.

r,... J c:> ~ <:=:i E::

«Bo sentralt i centrum».

Aktiv og moderne bankvirksomhet:

SPAREBANKENE.
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;cni

A. HUSUM & CO.
Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.
Marienlystgt., 24.
Tlf. 83 22 43.

mat·øl·miljø
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Huskomiteens formann
Henry Tufte har tusen
baller i luften
En nøkkelperson i forbindelse med vårt nyanskaffede klubbhus er huskomiteens formann Henry Tufte - en velkjent herre

-

innen Skiold med bl.a. fotballoppmannjobb og ombygnin~ av
Skioldhytta på samvittigheten. Nå altså som boss for huskomiteen der han for Øyeblikket har tusen baller i luften
for å gjøre Griffenfeldsgate så brukbar som mulig.
Møte hver uke
-Huskomiteen har møte hver uke hjemme hos Borgar Nygård,
kan Tufte fortelle,- her diskuterer vi løsninger,utstyr og
innredning. Vi bestemmer også prisklassen på innkjøpene kort sagt forsøker å kjøre frem ferdiggjØrelsen av huset
så snart som mulig.
Foruten meg selv består huskomiteen av Johs.Christensen,
Tore Larsen,Tore Ruud og Borgar Nygård. I tillegg har vi
knyttet til oss faghjelp. Torstein Roaas tar seg av det
elektriske,Erik Carlsen og Bjarne Borgersen av det snekkermessige og Per Smerkerud av ventilasjonen.
Vi har nøye gått igjennom medlemsarkivet for å finne frem
til medlemmer vi kan benytte oss av i dugnadsarbeidet på
spesielle fagområder.Meningen er jo at dette skal bli så
billig som mulig - det er derfor viktig å dra veksel på den
faghjelp som finnes innen klubben.
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TOPPETASJEN FERDIG TIL HØSTEN
- Vi håper at toppetasjen skal være
ferdig til høstgeneralforsamlingen,
fortsetter Henry Tufte, - den blir
vår storstue med styrerom,forsamlingsrom,kontor og kjøkken. I 2.etasje skal
vi også ha et større forsamlingsrom.

-

I.etasjen er det meningen vi skal
leie ut som det står og i kjelleren
eller underetasjen skal vi lage til
servicerom for de andre etasjene. Her skal vi bl.a. ha garderober, toaletter samt lagerrom for de forskjellige abdelinger
innen Skiold. Akkurat det siste har jo vært et stort savn oppmenn med mye utstyr har knapt vist å legge det hen. Ved å
spre utstyret er det ofte at ting har forsvunnet. Dette håper
man nå altså at det skal bli en bedring på i og med et sentral
klubblager.
Bli med og ta et tak
Det som skal skje på huset i nærmeste fremtid er at tredjeetasjen skal kles - deretter skal vi rive heisen mellom kjeller·

-

en og 2.etasjen. Det gjenstår mye rivearbeide samt en del spikei
i 3.etasjen når gibsplatene skal på plass. Vi er takknemlig for
alle Skioldmedlfftmer som stikker en tur oppom for åta et tak el:
to. Dette skal jo være et hus for alle - et hus som skal være m,
på å Øke aktiviteten og miljøet i klubben vår, sa formann i
huskomiteen Henry Tufte til Skioldavisa.
bil
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Buskerud Bandykrets runder iår femti år, og har i den

anledning gitt ut en beretning på 75 sider rikt illustrert.
Dessuten finnes statistikker over kretsmestere,

landslags-

spillere med m. I redaksjonskomiteen finner vi tre Skioldgutter: Alf Paulsen - redaktør og medlemmer av komiteen
Sverre Jahnsen og Thorbjørn Gulbrandsen.
Vi har nå ikke tall på hvor mange jubileumsskrifter Alf
Paulsen står bak. Det er få som1vet hva arbeid det ligger
bak slike ting, og det er utrolig hvor lite det finnes i
gamle protokoller som har interesse i jubileumssammenheng.
Men Alf greier de utroligste oppgaver. Også denne gang

-

har han løst oppgaven bra.
Vi har fått tillatelse til å gjengi en hyllest til våre
bandydommere.

tl.
MED RØD/HVITE STRIPER

Han med de rød/hvite striper,
har en jobb som er temmelig hård.
Gjør mye vi ikke begriper,men er de som tror de forstår.
Han deler ut frislag og straffer,gir avkjøling går det for hett.
Må sørge for alltingen klaffer,og neimen om det er så lett !
Spillet går hurtig i bandy,på det har vi ofte bevis.
Så godt er det ikke bestandig
å se ballen på stålsvart is.
Vær glad for vi har en som -iper,
og som ærlig går inn for vår sport.
Så han med de rød/hvite striper
bør TAKKES for det han har gjort.
APS.
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Det var
til

1.

så nære,

så nære,

divisjon.

bandytilhengere var
lå jo så fint an,
"matchball"

tappert

modne

for

var

Det hele
Vi hadde

-

og det

ikke har vært

meget

Men det

er at

bandyinteressen

seg -

forsøk på å nå målet.

"presset" neste år

går

lyktes.

bedre på mange år.

fått A-gutta med

fryktelig spennende -

bandydramaet

endte med
flere

og våre

tre kamper gjenstod.

tre ganger uten at det

Rolf Hæhre har

ikke opprykk

ledelse

selvfølgelig skuffet.

da

En ting er sikkert
i Skiold

men det ble

Både spillere.

tog

•

De

Oppmannen

og det var

et

Kanskje er gutta

siste bandyukene

og det var

"prikken over

synd

mkke dette

I'en"

••

Bandyavdelingen har hatt

stor aktivitet

•

Bandy-

formannen Bjarne Borgersen skal ha æren for mye av
dette. Han svikter aldri seg pause - han har

-

fått

og Bjarne kan trygt

ta

det på gang ••••

BRA LILLEPUTTER.

Etter en noe beskjeden start.

BANDYTABELLER
JUNIOR
Kretsmester: Mjøndalen.
MIF
4 4 0 0 35--12
Solberg
4 2 1 1 29-15
Drafn
4 2 l 1 29-21
Skiold
4 1 0 3 16-21
DBK
4 0 0 4 7 --47
GUTTER
Kretsmester: Mjøndalen I
MlF I
10 9 1 0 64--20
MH' Il
10 7 2 1 53--25
Solberg
8 3 1 4 17-19
SIF
9 3 0 6 29-43
Drafn
9 2 1 6 14--39
Sklold
10 1 1 8 22-53

kom våre yngste sterkt i avsluttningen av serien. Bra gjort!
8
5
5
2
0

Start treningen tidligere neste år!
BRANDENGEN (SKIOLD)
Så godt som hele lilleputtlaget

19
16
7
6
5
3

representerte Brandengen skole
og ble kretsmestere. De spilte
også sluttspill om Kronprins
Haralds Pokal. Fint gjort.
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Qeneralf0rsamlin;en °

JOHS.CHRISTENSEN

- OTTO BERGLI - OLAF JOHANSEN

VÅRE NYE ÆRESMEDLEMMER
Vi skal ikke gå nærmere inn på disse tre menns arbeide i
Skiold - men vi nevner at Olaf fikk SKIOLDS GULLMEDAWE
Det samme fikk OTTO og JOHS. ble tildelt denne
i 1935
i 1960. Når vi vet hva disse har gjort siden dengang ja, da bør ikke noen nærmere redgjørelse til for å forstå
utnevnelsen. Det å bli ÆRESMEDLEM i SKIOLD står meget, meget
høyt. Vi kan i den forbindelse nevne at i løpet av SKIOLDS
66 årige liv - har klubben tidligere utnevnt 6 æresmedlemmer
GRATULERER!

14
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Drikk
Solo.
• Kuponghefter
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere
• Elektr. kontrolltavler
• Bingo-automater • «2h
• 13-tlpset • Jack-Pot Bingo
• Over eller under 7 • Bandlt
Ønsker De nærmere opplysninger
om Bingo, skriv eller ring til oss.
ENEIMPORTØR:

ULI.Cc@

14. \~
~

Bragerhagen 16
Telefon (02) 83 42 71
3000 DRAMMEN

/' 8010

Frisk" real llliii
appelsindrikk

...

+

'@~ iiill!Jl!!Jl!!llii ))m.
(KOLONIAL)
Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

Alt i sportsutstyr

NORLØFF

JERNVAREFORRETNING A·S
Telefon 83 65 80

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s
Adrealtl: lrq:ernes Tor113, TeletOirJer Il 6816 - 83 68r1. TelecramadresN: TUR.IST
lankforbinfflN: Chr. Bank• 01 KreditkuH, DrammH
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Formann:
Viseformann:
Styremedlemmer:
Varamann ti I styret:

Borgar Nygård
Erik Carlsen
Per Smerkerud og Tor Reidar Kristiansen
Arild Knudsen

lshockyformann:

Reidar Schussler

Skiformann:

Henry Tufte

Økonomiformann:
Medlemmer:

Jonn Johansen
Tor Reidar Kristiansen, Tore Ruud, Tore Larsen
og Per Smerkerud.

Skioldavisas redaktør:
Medlemmer:

Børre Ivar Lie
Gunnar Moen, Tore Larsen og Ranveig Knudsen

Bandyformann:
Sekr/kasserer:
Juniorkontaktmann:
Mate ria lforva I ter:
Oppmann: A-laget:
UK-medlemmer:
Oppmann: B-laget:
Oppmann junior:
Oppmann gutter:
Oppmann: smågutter:
Oppmann li I leputter:

Rolf Raaen
Bjørn Gundhus
Oscar B. Johansen
Bjarne Borgersen
Rolf Hæhre
Tore Jahnsen og Kjel I Westby
Even Jokstad og Harry Pettersen
Tron Pettersen
Jan Ulsbø]
Reidar Schussler
Ari Id Knudsen

Formann Skioldbakken:
Medlemmer:

Ulf Tov Støa
Representantskapet.

Representantskapet:

Varamenn:
Bandyforbundets ting:

Knut Berg Ni Isen, Bjørn Leksl id, Helge Evensen
Bjarne Lagesen, Arvid Syvertsen, Kåre Madsen,
Bjarne Ulsbøl,.
Tor Pedersen, Sverre Jahnsen og Rolf B. Hansen.
Erik Carlsen, Rolf Hæhre og Rolf Raaen

Bandykrets tinget:

Rolf Raaen, Bjarne Borgersen og Jan Ulsbel

Bingosjef v/ Globus:
Medlemmer:

Knut Berg Ni Isen
Harry Andersen, Elsa Hansen, Helge Evensen
Alf Larsen,
Astrid Berg Nilsen, Gerd Lie, Astrid Larsen
og Frank Hansen. Dorte Andersen, Kåre Madsen,
Liv Madsen, Finn Hansen, fru Backe, fru Besserud,
Terje Borgersen og Værner Hansen.

Medhjelpere:

16
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Bingosjef v/ Allco:

Kåre Madsen fungerer ti I styret finner en
ny mann,

Medlemmer:

Else Borgersen, Karin Larsen, Vera Moen,
Astrid Berg Ni Isen samt Formannskapet.

-

-

•
151

VAUXHALL
BEDFORD
CHEVROLET

Autorisert forhandler
Amtmannsvingen Lier

Nordahls Pølsekiosk

*83 84 90

LTZ. NIELSEN & SØNN

Konnerudgaten

Malermestere.

Anbefales al le Skiold-gutter

Alt i malerarbeider.
Tlf. kontoret 831447.

FAMILIENS
KONFBKSJONSSENTER
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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l Borgar er god å ha
Alle Skioldrnedlerruner kjenn·
er Borgar - og Borgar er
på fornavn med alle. Som
formann,nyvalgt sådann,har
han tatt på seg ledelsen
i en meget viktig periode,
men vi tror sikkert at
Borgar greier den biffen
også, som så mange andre.
For er det noen som har
gått gradene,og som har
vært innom så å si alle
komiteer i Skiold så er
det Borgar Nygård.Gjennom
snart 25 års medlemsskap
har han lært klubben å
kjenne ut og inn, til tross
for at han såvidt har
passert de 30 år.Nasjonalt
har Borgar også markert seg i bildet gjennom sin aktivitet i
Norges Bandyforbund. Med køllene på ryggen er han kjent fra
Nedre Eiker stadion til ispalassene i Sibir.Ja, han har vært med
på litt av hvert den gode Borgar.
- Det begynte mens jeg gikk på folkeskolen,forteller Borgar
Nygård til Skioldavisa,- alle gutta i klassen på Strømsø skole
var medlerruner at Skiold - så det ble til at også jeg meldte
meg inn. Det var i 1952 og det første jeg husker fra mitt SkioldmedJemsskap var 12-0 tap for Bragerøen i bandy for lilleputter.

18
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DEN NYE SKIOLDFORMANNEN INTERVJUBT AV BØRRE IVAR LIE

.

Det som har ligget mitt hjerte nærmest er bandyen og hytta,
fortsetter Borgar,- fotball har jeg forsåvidt aldri vært engasjert i,men har jo selvsagt vært med på å dele de få gledelige
Skioldstunder vi har opplevd på det grønne gresset de siste
årene. Når det gjelder fotballen liker jeg ikke den kravmen-

taliteten som har gjort seg gjeldende de siste årene. Man setter
en del av det sportslige i bakgrunn og krever stadig mer og mer
av den klubben man representerer.
Skiold i utvikling
Og så kommer Borgar inn på Skiold slik han ser klubben i de
kommende år:- Det er ingenting å legge skjul på at Skiold er en
klubb i utvikling.Vi har et fantastisk miljø som jeg er sikker
på vil utvikle seg videre i og med at vi får "et sted å være".
Som kameratklikk skal man lete lenge etter en slik ånd som det
er innen klubben vår. Alle kjenner alle - den minste lilleputt
vet f.eks. hvem "han Johs" er osv. Men selv om vi har fått
et hus må vi huse på at det vesentligste er å støtte opp under
de som driver aktiv idrett - det er dem vi hele tiden må arbeide

-

for.
- Hva forbinder du med formannsjobben?
- Først og fremst

er det en jobb der man må få andre til

å jobbe. Mye skal gjøres innen klubben og jeg vil engasjere
meg meget i å kontrollere at alle komiteer er i aktivitet og
gjør en brukbar jobb. På den annen side må vi også ha et våkent
blikk for det Økonomiske - det er ingenting å legge skjul på at
de investeringer vi har gjort i det siste kan føre til at vi går
mange magre år i møte.

19

SKrnLDFORMANNES

MANER T'L

FORSIKT'GHET

~

På den Økonomiske siden kreves det forsiktighet av oss alle,
poengterer Borgar, - det koster nemlig så uendelig mye å drive
en storklubb som Skiold idag.
Også andre fritidsaktiviteter
Borgar er ikke helt "fagidiot" - han har også andre fritidsaktiviteter som han driver ved siden av klubbarbeidet. Småbruket
på Konnerud er uten tvil han hjertebarn - der oppe er han å se
både tidlig og sent. Dessuten satser han i år også på seiling
sammen mect klubbkameratenståle Eknes. Kanskje blir de å se på
Hankø under store regattaer - hvem vet'.
~il slutt: borgar jobber som kjent i en herværende
forretningsbank. Han er takknemlig om klubbmedlemmene ikke
henvender seg til ham i arbeidstiden, men heller ringer eller
besøker han hjemme i Skistadbygget. Borgar har telefon privat
837271 og foretrekker om du bruker denne om du skal forhøre
deg om noe innen klubben.
Og det var det intervjuet med den nye formannen som i disse
dager allerede er meget opptatt av å oriente·e seg og få kontakt
med alle personer innen klubben vår. Vi ønsker han lykke til med
det arebdiet.

20

-

DET

ER

DITT

BARN

DET
-

GJELDER!

For enkelte vil kanskje dette fortone seg som noen hØyst uberettigede slag under "Beltestedet", men det er i virkeligheten
ikke hensikten.
Det eneste jeg vil oppnå er noen små rystelser
i regionene ovenfor snippen på alle de foreldre som har barn i
Skiold's junioravdeling.
Grunnen til at jeg i det hele tatt
tillater meg å dele ut sleivspark i denne retningen, er en diskusjon jeg kom opp i her forleden med en far som var så glad fo:
at sønnen hadde kommet gjennom den "vanskelige" alderen uten å
komme "bort'i noe".
Er det virkelig mulig, kjære medforeldre
at vi har kommet så lang at vi ikke gjør noe annet ennå håpe a1
våre barn skal komme gjennom tenårene uten å få dårlige kameratE
eller komme inn i et dårlig miljø.
Vi kan jo naturligvis sette
på oss skylapper å forsøke og innbille oss selv at alt det vi
hører og leser om ungdomskriminalitet ikke vedrører oss og våre
unger, men så totalt blinde viser det seg at vi ikke har lov å,
i dagens hardkokte samfunn.
Nå sitter naturligvis ikke jeg her og skriver dette for å gi
dere en belæring om ungdomskriminalitet.
Hesikten er å åpne
Øynene deres for det faktum at vi er heldige som har barn som
har så sunne interesser som idrett.
Og nå er det at dere må
finne dere i noen "slag under beltestedet"!!! Forsøker dere å
dele denne interessen med ungene deres, hØrer dere virkelig
etter når de kommer hjem og bobler over av glede etter en seie1
eller henger med nebbet etter et tap, blir dere noen gang med
for å se på en kamp, og gir dere dem nok oppmuntring?

-

De lederne som jobber med de yngre lagene i Skiold gjør det
naturligvis for at de synes det er moro, men det koster både
tid og penger.
Begge deler kunne faktisk dere foreldre hjelpe
til med uten at det ville koste den enkelte noe særlig.
Det
ville jo ikke ta så voldsomt med tid om dere en gang i mellom
tilbød dere å fylle bilen bilen og kjøre til en kamp.
Forts.
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Slik som det er nå er det de samme
som går igjen gang etter gang. Dette
at foreldrene kunne greie en del
av transporten ville spare
klubben for utlegg til bussreiser,
slik at disse pengene kunne brukes
til andre formål for ungene våre.
Hvert lag får jo ikke bevilget
mer enn et visst beløp, og slik
Økonomien er i Skiold for tiden
er overskridelser utenkelige.
Klubben mottar stadig innbydelser
til utenbys turneringer, og dette
er jo festelige opplevelser for
ungene( for foreldrene også hvis
de bare gidder å bli med).
Transportutgiftene blir imidlertid
så store at uten hjelp fra dere
må man bare si nei.
Min idee, kjære foreldre, er at vi forsøker å danne et slags
A/S

"SKIOLDTRANSPORT"

Dere melder dere med NAVN, ADRESSE og TELEFONNUMMER til lederen
for det laget gutten er med på, og han innkaller i tur og orden.
På denne måten blir vi alle med på å trekke det Økonomiske lasset.
Apropo Økonomi, så ville det jo også bedre adskillig på klubbens
inntekter om dere foreldre meldte dere inn i Skiold. Når
klubben engang flytter inn under eget tak, burde vi vel kunne
få til en "Foreldreforening" til hygge og nytte både for oss
selv og ungene.
Dette ser vi eksempler på i mange andre foreninger, korps og lignende som driver barne og ungdomsarbeide.
Det er foreldrene som sørger for det Økonomiske grunnlaget, og
jeg tror nok også at de foreldre som er med og støtter opp på
denne måten selv har fått mange nye venner, og selv synes at
de bruker fritiden positivt.
Skal vi tenke over dette dere, for husk:
DET ER VÅRE BARN OG VÅRT ANSVAR!!!

22

-

Når det gjelder:
SNEKKERFURU - KRYSSFINER
MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss.
AKTI ESELS KABET

~
BRUG & GULDLISTEFABRIK

Gulskogen

~Is f)l'if MDDO•TV
Christensengården.

Telefon 83 64 88.

GULLSMED
HARRY ULSTEEN
Nedre Storgt. - Drammen
Tlf. 83 14 03

l

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

Il

l<REDITl<ASSEN

Drammen tetf. 8335!1>
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- bank for folk flest

LOPPEMARKED
Det hø10s greit
bare
som

de

ligger

igjen.

bak.

arrangementet
å takke

over

som har kjørt

Sch~ssler,
Vi

takker alle

tar

imot

år)

og dag.

det

igjen støttelov å nevne

Uten han hadde

Vi benytter

for

arbeid
i

Vi må få

anledningen

fru Ulsbøl,

Betgli,Bente Brekke,

Bjarne Borgersen

12.000 rikere.
ideer - Yi

oss ut

(Ro

fru Lie,
Raaen,

Men

vet hvilket

natt

ikke vært mulig.

god

Borgar Nygård

og

jobb og klubben ble

Økonomikomiteen er mottagelig for

trenger masse

Økonomiformann er
han

loppemarked.

det,

Alf Jansen

fru Borgersen,

Karin Larsen.

nye

i

I eget hus kastet vi

fru Carlsen,fru Johansen,
Reidar

-

oppe

Men ikke bare han var med.

Helge Johansen

ti]

å arrangere

Utrolig nok var

spill0r.

-

ut

som har vært

t

masse penger

Jonn Johansen,

forslag med

nyvalgt på

i tiden fremover
"samlingen" og

takk.

HJERTELIG TAKK FOR ALL OPPMERKSOMHET
FOR GAVER OG BLOMSTER PÅ MIN
80 ÅRS DAG
ALF JANSEN
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Årets

sesong er

i full

gang. Oppmannen Ståle
Eknes kan presentere en
ung A-stall. Juniorer
fra fjoråret er for full

-

fart inn i A-sammenheng.
Dette er en gledelig utvikling. Fotball-ledelsen
har iår valgt en fyldig
fotballstall - både A og
U spillere i en bås.

Vi

tar her med en del resultater fra treningskampene:

LYN - SKIOLD
SKIOLD - SPARTA
S.I.F. - SKIOLD
BÆRUM - SKIOLD
S.I.F u - SKIOLD u
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1-0
lJ-1
6-2
3-J
4-2

SPRINT - SKIOLD
BIRKEBEINEREN-SKIOLD

J-1

TØNSBERG K - SKIOLD

2-2

PORS - SKIOLD

0-0

SNØGG - SKIOLD
SVELVIK - SKIOLD

2-1

SOLBERG - SKIOLD

1-J

1-1

1-J

ff>{'

w

-

A-STALLEN 19 7 6 :
Tore Adamsen - Terje Andersen - Per Berger

-

Jon Brurberg - Olav Bråthen - Stein Brekke

- Tom Jensen

Per A.

Bjørnes

Per Kristiansen - Bård Lerheim - Svein Helge Moen - Roar
Myrhagen - Sverre Erling Nilsen - Hans P tter Nilsen Yngvar Nyhus - Øyvind Nystøl - Jan Pedersen - Harry Pettersen Stig Roaas

- Halvard Rype

- Terje Seeberg - Rune Svendsen -

Frantz Salamonsen - Arne Torgersen - Øivind Ålgren - Arvid Ågren

-

tarminlista for
\>å.t~\\ '76
ÅSSIDEN - SKIOLD

0-0

SKIOLD - JEVNAKER

4-0

15/5

STABÆK - SKIOLD

22/5

KONGSVINGER -SKIOLD

29/5
8/6

DRAFN - SKIOLD

14/6

SKIOLD - AURSKOG

19/6

ULL/KISA - SKIOLD

25/6

SKIOLD - STRØMMEN

Seriekamper:
U-LAGET:
SKIOLD - MJØNDALEN

1-1

B-LAGET:
SKIOLD - STRØMSGODSET 0-0

~--.

SKIOLD - HAMAR I.L.
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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•)~J~f~M$'i~~lM
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95
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BVBMSCOBER
SKIOLD-AVISA setter i år opp
premie til den A-spiller som
scorer flest mål i seriekamper.
Så vi sier bare smell til la hammeren gå som treneren
sier.

-
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TIL SKJOLD AVISEN.
Som en av de eldste medlemmer i dag, tenkte jeg
å sende noen linjer til klubb-avisen. Jeg er så
heldig å få den i posten hver gang den kommer ut,
og det er jeg takknemlig for.
Jeg møtte ifjor sommer min gamle venn Alf Jansen,
på Bragernes Torv, Eugen Guldbrandsen hi Iste jeg
også på, det ble hyggelig prat og mange gamle
minner. Jeg har god hulommelse i min h9'>ye alder,
sitter ofte alene her hjemme i Oslo og lar årene passere revy. Mange gode opplevelser fra de årene jeg var aktiv i Skiolds administrasjon. Mange friske fotballkamper
fra den tiden, jeg var ofte reiseleder for gutta. Skiolds kasse var ofte nesten tom, så
vi måtte rett som det var skrape sammen noen kroner for å dekke billettutgiftene.
Vi var i Porsgrunn engang, spilte mot Urædd, en vennskapskamp, resultatet ble 2-2 .
Vår kaptein var den glimrende centerhalf Bernhard Olsen, han var liten av vekst,
men fabelaktig sterk i beina, vi fikk et frispark i annen omgang, Urædd ledet 2-1,
og det var på skiolds banehalvdel Bernhard tok frisparket fra ca. 40 meter. Jeg glemmer aldri det skuddet, det satt som klistret oppe i Urædds h9'>yre målhj9'>rne. Urædds
målmann var dengang Bryhne, han h9'>rte bare suset av ballen.
Vi var i Bergen i 19 20, spilte mot Brann på Haukeland stadion,
vi slo Brann 3-2, Hugo Hafstod sto i mål. Det var Branns eneste nederlag for et
norsk lag den sesongen, moro var det. Så spilte vi mot Frigg på Frogner Stodion i 19 20.
Skiold slo Frigg 2-0, det var virkelig fin fotball gutta spilte. "Ørebladet" i Oslo skrev
dengang at det var den fineste fotball som var vist i hovedstoden, skribenten var Reidar
Berg som senere ble president i Norges Fotbal I forbund.
Vi hadde fotballklubben GAIS, Ge reborq, som gjester i 19 17 ,
GAIS var svensk mester dengang, vi topte 1-0 og 4-1, det var i pinsen, på plassen
bak Parken, en fæl bane. Jeg var formann dengang, vi hadde en stor fest for gjestene
på Grand Hotel, så vi tok godt vare på dem.
Engang var vi i Tensberq og spilte mot Tensberq Turnforening, vi
vant 2-0 . På hjemveien kom vi med siste tog om kvelden. En av våre gutter var
gullsmed Th. Thorkildsen, han bodde dengang i Skoger, men der stoppet ikke hurtigtoget. Vi ba imidlertid lokomotlvfereren, som vi kjente, om å bremse litt på farten
f<t>r vi kom ti I Skoger 5å Thorkildsen kunne hoppe av der. Alt gikk bra og han kom
pent av toget. Denne episoden kom jeg ti I å tenke på da jeg så at Thorkildsen var
død i fjor.
Det kunne skrives beker om disse gamle minner. Olaf Simensen
og jeg var ofte i Oslo, "Kristiania" dengang, og forhandlet om et eller annet med
Fotbal !forbundet. Jeg hadde mange gamle fotografier fra de årene, men har dessverre
mistet dem på en eller annen måte.
Jeg holder "Fremtiden" fremdeles, leser alt av interesse fra
Drammen, særlig om det som står om Skiold.
Dette får være nok for denne gang. Med de beste hi Isner fra en
gammel Skiold-gutt
Einar Strand
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SKIOLDS FORRETNINGSFØRER
TROND JENSEN
81

treffes på

telefon

98 29

SKIOLDS FORMANN
BORGAR NYGÅRD treffes på telefon
83 72 71

-

Forretningsføreren
sender i disse dager ut den plagsomme bankgiromedlemskontingenten. Klubben trenger penger for
tiden og vi regner med at du sørger for innbetaling
straks den dukker opp.

JULEKALENDERNE.
Forretningsføreren melder om at det fremdeles
er noen som ikke har betalt for julekalenderne.
Vi regner dette som et bedre alternativ enn grise,lodder og håper på noe større overskudd, men
det forutsetter at alle betales.

-

VØRTERØL
EN VØRTER FRA AASS

•

NÅR MÅLET SKAL NÅ'S

AASS BRYGGERI
Drammen
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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

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom.

LANDETS BESTE IS

ØDRAMMEMS

T"OROENSKJOLDSGT.40-TLF 83
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n 97.

is

led etter lang tjeneste -ut
av

-

bilde
21·3·78
Ja, nå er'n vekk da - gammaldassen ...
Og vi som i nødens stund har blitt tvunget inn der de senere
årene skal ikke felle en eneste tåre i den anledning!!!
Og det nye uthuset står der nybeiset i påsken (i hvertfall på
tre sider .. ) på skrenten ut mot flere års oppsamlet søppel!!
Hvis det må være meg tillatt å strø litt malurt i huskjØpsrusens beger, så må jeg få lov å minne om at Skiold fortsatt
har en perle av et sted ved Steglevannet.

Nytt uthus har vi fått,

men det står en badstu der som nok hadde tålt en smule opppussing.

-

Også var det denne søppeldynga da, ikke noe hyggelig

syn akkurat?

Vi skulle kanskje tenke på å forflytte oss fra

TV stua på Skioldhytta og ut i frisk luft en søndag å prøve
og rydde opp litt.
Inne på hytta har det også skjedd en ansiktsløfting de siste
månedene.

Hyttekomiteens nye medlem Karin Larsen har sØget

for nye koselige gardiner over hele hytta.

I vinter har også

vaktorningen fungert helt fint, og alle har tatt sin tØrn.
Mye positivt altså, men det er fortsatt oppgaver som venter,
så

VEL

MØTT

PÅ

SKI OLD HYTTA .....
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SÅ KOM DET VI FRYKTET ..
( Litt av hvert fra Bj. Halvorsen ... )
Tenk om flere var som han dere?

Også denne gangen har red.kom.

mottatt en hel del stoff fra denne trofaste bidragsyter.

På

grunn av plassmangel i dette "Husnummeret" kan vi ikke gjøre
noe mer ennå sakse en liten smakebit ...

Alle Skioldinteresserte har selvfølgelig fulgt med ( i avisene)
om vårt bandylags strålende sesong.

De fleste seire har vært

store, men skal en dømme etter referatene burde de vært større
etter spill og sjanser.

Men så kom det som mange fryktet: Tap

for Solberg med hele 4 - 1.

Leste i avisene at tre spillere

på Skiolds lag var utvist, og at laget da mistet både stil og
humør
Nå kan det være mange grunner til en utvisning, men er det
noen unnskyldning

når hele

tre

blir utvist?

desverre gjøre sitt til en utvisning.
helt misforstått sin oppgave.
utviser en spiller.
3

De tror de virker bestemte når de

Jeg lærte en gang at jeg skulle telle til

hvis jeg skulle blåse for frispark, men til

straffespark.

Dommerne kan

En del av dem hardesverre

_lQ

ved et

Hvor mange ganger ved utvisning har jeg aldri hørt.

eller lest. Det er noe annet jeg har lest, og det er at alle
spillere setter mer pris på et smil enn et grin.

Aller verst er

det hvis en dommer gjør en feil som avgjør kampen. De 22 spillerne
som har trent til oppgjøret og møtes i ærlig kappestrid skal avgjøre resultatet - ikke en "Streng dommer".Disse linjene er ikke
rettet til noen spesiell fotball eller bandydommer, og absolutt
ikke til de som dømte kampen Skiold - Solberg.

Kanskje var de

for "snille", hva vet jeg?.
Alle Skiolds tilhengere tror det friske og gode bandylaget vi
har nå skal spille seg opp i hovedserien.

Dette er et ønske jeg

vet vi deler med mange i byens tre hovedserielag.

Bj .H.
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SKIOLDAVISAS NESTE NUMMER
KOMMER UT TIL ST.HANS.
VI KOMMER TIL Å GI PLASS

ISOLASJONSARBEIDER
FOR VARME OG KJOLEANLEGG
KLEDNING AV INDUSTRIBYGG

FOR VÅRE YNGRE LAG SÅ HVIS NOEN HAR BILDER
ELLER ANNET STOFF - TA
KONTAKT MED DEN NYVALGRE

~DRAMMENA
~ISOLERING S
Telefon 82
Postboks

- Privat 81 97 56
· 3001 Drammen

REDAKTØR BØRRE IVAR LIE.

-

HVA

HVEM

HVOR

©®®©®®®©®®®~";""
Fotballf'ormann:

~

Ulf Tov Støa, Fosseveien 11, Tlf'. Pr. 81 73 JO
Fotballgruppas sekretær:
Gunnar Moen, Andr. Nilsensv. 2 Tlf. Pr. 81 99 04
Juniorformann:
Oscar B. Johansen, Anchersensvei 20 Tlf'. Pr. 81 84 14
A-oppmann:
Ståle Eknes, Lærumsgt. 4 A Tlf Pr. 81 14 25
U/B-Oppmann:
Jan Ulsbøl, 2. Strømterrasse 9, Tlf Pr. 83 ~3 48
OLDBOYS-oppmann:

-

Chr. Gregertsen, L. Hervigsvei 120 Tlf'. 81 71 84
Juniorlags-oppmann:
Tron Pettersen, Odinsvei 20 Tlf Pr. 81 95 69
Guttelags-oppmann: Terje Baltzersen,
Betzy Kjeldsbergsv.154 A, Tlf Pr. 82 14 86
Smågutt-oppmenn:
Even Jokstad, Gml. Kongevei 8 A, Tlf K. 81 85 90
Reidar Schussler, Torsvei 41 A Tlf Pr. 81 75 12
Lilleputtoppmenn:
Arild Knudsen, Tårnveien 68, Tlf K. 83 35 90
Finn Dahlby, Pettersløkka 17 A Tlf Pr. 81 72 91
Knøttelags-oppmann:
Ulf Haugan, Kobbervik~·gen 6 b.
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OTTO BERGLIE

, KAFE GLOBUS

271103
SEHESTt:DSGT. 20,
3000 DRAMMEN

lokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.

ma
.v~

N. STO~ I. TORGGT. 4

SENGETOY - GARDINER DUKER - HÅNDKLÆR og TEPPER ....

SKIOLD-HYTT A
1

ved Steglevannet på Konnerud.

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

-

