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TRE FINE REPRESENTANTER FOR VÅR JUNIORAVDELING: 
Fra venstre: Jan StØa,Svein Morten Holås og 
Trond Haugan som alle spiller på juniorlaget. 
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* • 
:******************************************************: - riei alle Skioldavislesere. 

Endelig er det noen som sier, så foreligger en ny Skiold 

avis. Vel,vi er nok litt forsinket denne gangen, men det 

håper vi åta igjen. 

Det skjer store ting i klubben vår. Arbeidet med vårt eget 

sted å være i Griffenfeldtsgate 1 går sin gang. Men hva skal 

"barnet" hete. "Skioldgården" ble lansert i forrige nummer av 

avisen, men enkelte mener at "Skioldhuset" lyder og klinger 

bedre. Skiolctavisa vil gjerne at leserne skal være med å si 

sin mening. Altså: Skriv til Skioldavisa og si din mening. 

Men huset er ikke den eneste aktiviteten i Skiold selv om 

den nå får første prioritet. På hytta ved Stegla har det i 

sommer vært et meget godt dugnadsarbeide. Badstuen er malt - og også hytta er blitt forskjønnet. Vi vet ikke om alle 

medlemrner er skikkelig kjent med dette nydelige stedet vi har 

inne på skauen. Skioldavisa anbefaler en tur til hytta både 

som trim og hygge. 

Skioldavisas spalter er åpne for alle medlemmer. Redaksjons 

komiteen ser gjerne at aet korruner noen innlegg. Har du noe 

på hjertet som vedrører klubben, har du gamle minner eller 

bilder , så vær vennlig å skriv. Alt rnottas med takk. 



har ordet 

Hva vil vi? Vet det nåværende styret hvordan Skiold 

vil være i 1980-85? Nei - selvfølgelig er det vanskelig - 

å spå. Særlig 'om fremtiden. 

Men vi bør kunne være med på å forme fremtiden for 

vår klubb. Hvor skal vi satse? Alt vi eier og har for 

at Skiold skal spille il.divisjon? Skal det bygges ut 

en junioravdeling som skal rekruttere spillere til vårt 

A-lag, eller skal vi håpe på at spillere melder se~ inn 

i klubben etter at de har gått sine barnesko i andre 

idrettsofreninger. 

Vi bør i det hele tatt arbeide mer planmessig enn det 

vi gjør idag. 

Jeg vil ikke på det nåværende tidspunkt prøve å gi 

svar på noen av de spørsmål jeg har stillet ovenfor, men 

jeg må si at jeg er meget interessert i å høre medlemmenes 

synspunkter på hvordan Skiold skal se ut i fremtiden. Har 

du tanker som du mener er fruktbare i denne diskusjonen, 

så er Skioldavisa et forum der du kan få uttrykt deg. 

Så skriv da! 
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"ÅSSIDEN-SAKEN" 

Som kjent måtte A-laget spille en omkamp mot Åssiden i årets 
serie. Grunnen til dette var at Skiold benyttet en ulovlig 
spiller, Vi skal her prøve å forklare saken da feilen i denne 
sak ligger i NFF og ikke hos Skiold, Spilleren det her er snakk 
om gikk for to år siden over til Åssiden, på en måneds karantene 
fra oss, Da han ikke fikk noen fast plass på Åssidens lag ville 
han tilbake til Skiold, Overgangspapirer ble sent som reglemen 
tert, Vi fikk da beskjed om at hans forpliktelser i Åssiden ikke 

var innfridd, Dette ble ordnet og nye papirer sendt, Disse 
papirer svarte ikke Åssiden på da de mente å ha slått fast 
seks måneder første gangen, Vi får und~rretning fra NFF om 
~t spilleren er klar for oss fra 12/2, Spilleren kom inn de 

smste fem minuttene mot Åssiden da stillingen var O - O, 
hvilket også ble sluttstillingen, Åssidens ledere som hadde 

sett spilleren varme opp og gjøre seg klar til å entre banen 
protesterte så etter kampen til NFF, NFF behandlet og for 
kastet protesten, Saken ble så appellert fra Åssiden og 
appellen ble tatt til kjenne, og omkamp ble bestemt, Åssiden 
har således ikke gjort noen feil i denne saken, Feilen ligger 
ene og alene i NFF. Håper dette har medført til å oppklare 

en del misforståelser. 

Tj 
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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 
- 

Det gode sport- og tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med klcer - -for enhve 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

- 

YTØAY.PIIAT 
KONNERUDGT. 2 



Trond trekker 
i Skiold-trådene 

Trond Jensen(23) er mannen som 

trekker i Skiold-trådene. Han er 

klubbens forretningsfører - en 

stilling som har eksistert i vel 

,-tre år. En storklubb som Skiold 

trenger en mann til åta seg av 

de rutinemessige daglige gjøremål. 

For tiden er Trond den mannen.-A 

være forretningsfører, sier Trond, 

er på mange måter en krevende, men 

også meget interessant jobb. Man Forretningsføreren Trond Jensen 

må satse all fritid for Skiold.Av fotografert av Jan Ovind i en 

de ting som tar mest tid er forbe- skjeggløs periode. 

redelse av styresaker og oppsetting av vaktlister. Dessuten er det 

litt av en jobb å purre på alle som ikke har betalt kontigenten.Verst 

er det å få andre til å jobbe for deg. Selv om folk har et hav av 

fritid,er det dessverre mange som ikke er villig til åta et tak 

for klubben. Det er synd. Gudskjelov at vi har en trofast kjerne - ,om tar de tunge løftene. 

Trond beklager at det er mye kontorarbeide som følger med jobben. 

- Jeg burde vise ansikt rundt på de forskjellige Skioldarrangementer 

Folk kjenner for lite til meg og min jobb. Det er fint om man ble 

kontaktet hvis problemer oppstod. 

Lederutdanning 

Trond har sine egne meninger når det gjelder driften av Skiold. 

Vi må satse mer enn tidligere fra bunnen av, sier han, -for noen 
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Jrond Jensen intervjues av Børre Ivar Lie 

år siden het det seg at Skiold hadde byens beste junioravdeling. 

Men har vi det nå? Vi må satse mer på de unge. Kjøre i gang med 

fotballskoler og også bandyskoler. Engasjere våre unge medlemmer. 

Vi må samtidig prioritere lederutdanningen i klubben. Vi har 

nemlig ikke nok ledere. Vi må satse på å informere om hva det 

vil si å være leder. Det er nemlig en givende jobb. Vi har et 

miljø i klubben vår som er enestående. En som satser på leder- - gjerningen skal vite at han kommer inn i en gjeng der hjelp 

kan fås og der nye kame~atbånd vil bli knyttet. 

Kometkarriere 

Trond har gjort en kometkarriere innen Skiold. Han var med 

lem i Drafn inntil 1973. Da begynte han i ny jobb - i en ikke 

ukjent herværende forretningsbank - da var det gjort: Bankgutta 

var over ham med en gang. Skioldblanketten ble straks fylt ut. 

Siden den gang har Trond hatt en rekke oppmannsjobber og sitter 

nå som forretningsfører og også som sekretær i junioravdelingen. 

- Jeg er sportsidiot, sier Trond, - idretten er alt for meg. 

Ikke bare eliteidretten, men også masseidretten har gitt meg 

mange gledelige stunder. Jeg er overbevist om at vi må satse 

bredere i Skiold i tiden som kommer. Bl.a. er det min drøm som 

gammel håndballspiller at det blir opprettet en håndballgruppe i 

klubben. 

Som alle andre gleder Trond seg til at huset blir ferdig. Det 

vil bety så uendelig mye for klubben. Vi kommer til å få nye 

medlmmer og - et fast punkt å arbeide ut fra. Men vi må ikke gi 

oss med huset. Vi må også forsøke med tid og stunder å få oss et 

eget anlegg med fotballbane og garderober. 

Til slutt: Skal du snakke med Trond så ring han privat:819829. 

Det setter han pris på. Ingen liker å bli forstyrret på jobben. 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

IORIIIRINGS ~ SELSICAPET 

~ r,...J C> ~ ~ :a:::: 
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 centrurns. 

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 
mat· øl·miljø 

A. HUSUM & CO. 
Kjøtt og delikatesø. 
Eget pølømakerl. 

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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TRENING•SOL 
SOMMER 

OG 

A-stallens treningsleir i Grimstad ble 100 vellykket. 
Treningsforholdene var bra, vannet topp, og innkvarter 
ingen kunne ikke passet bedre. Været i Grimstad var 
også slik vi ønsket det. Miljøet i A-stallen er fint, 
og damene så ut som de kunne feriere i "treningsleier". 

Trener Hagen kjørte sine gutter to ganger pr.dag. Vi 
som fulgte det hele fra sidelinjen var imponert over 
treningsdosene i sommervarmen. Vi har jo er ungt mann 
skap - men i treningsarbeidet er de virkelig voksne. 
Trener Hagen var tydelig fornøyd med guttas jobbing 
på leiren. Vi håper dette oppholdet medvirker til 
viktige poeng i serieavslutningen. 

hap\ly 
birthda'l ! 

Litt kos ble det også 
Denne trio feiret bursdag i 

Grimstad. 
Kristin Fredriksen, Roar ,-. 
Myrhagen og Bente Høvik 

Nilsen. Stort burdsdags 

lag med skikkelig kake 

fra bakeren i Grimstad. 
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)~,.\ ,../ c.; 
~•- ~·~SKAG 
.. - - . an;;. ••• 

Den store boccia turnering 
ble vunnet av paret Erik 
Carlsen/Karin Berger. 

Her Harry Pettersen og 

Øivind Ågren i dyp 

konsentrasjon. 

OGSÅ VÅRE DAMER FIKK PRØVE SEG. 

Her varmes det opp for fotball 
dyst mot gutta. 

- REKER ER KJEMPE·GODT 

OJ. Det var deilig å få slappe av. 
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SKAGERAK 

~~ , ·~ -- ,..,_ 

SKAGERAK ble bygget i 1972. I vinter 
halvåret bor det ingeniørstudenter med 
deres familier der. 
Stedet ligger vakkert til ved sjøen på Groos, 
ca I. 9 km vest for Grimstad. 
Det er ca. 300 m til stranden, og bak stedet 
finnes store friarealer med fin anledning til 
turgåing. 
Stranden og området rundt byr på gode 
bademuligheter, også for små barn. 
Her finnes kiosk, campingplass og kafeteria. 
De kan også leie båt og ro ut til vår vakre 
skjærgård med fine friarealer. 
Gode fiskeplasser finnes like utenfor Groos. 

I første etg. på SKAGERAK finner De 
resepsjon, peisestue, bordtennisrom, TV 
stue med fargefjernsyn, te-kjøkken, 
badstue, vaskerom med helautomatiske 
vaskemaskiner og tørkerom, samt lobby. 

Stedet har også en pen hage med hage 
møbler der man kan ligge og slikke 
deilig sørlandssol. 
Alt dette står til gratis disposisjon for 
gjestene under oppholdet. 
I 2., 3., og 4. etg. er det 18 leiligheter og 
ca. 70 enkeltrom og doubletter, samt 
2 felleskjøkken i hver etg. 

- 

I Grimstads skjærgård var hele troppen 
med en 42 fots skøyte •. 'Lillemor" 
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FOTBALL 

Det er ikke mange som følger A-lags treningen, men de som 

gjør det er trofaste. Vi er imponert over vårt æresmedlem 
Alf Jahnsen som aldri svikter. Ingen kjenner formen til gutta 

som han, (untatt trener og UK). Han kjenner bakgrunn for lag 

oppstillingen og derfor ingen klage på den fra hans side. 

Vi ser på bilde Alf Jahnsen, Bjarne Borgersen, trener Ulf 

Hagen og fotballformann Ulf Tov støa. 

Vårt A-lag består 

av unge spillere. 
To av årets A-lag 

er juniorer av året. - Her får fra v. 

Terje Seeberg (2o) 

Arne Torgersen(19) og 

Stig Roaas (18) 
instrukser for neste 

seriekamp. 
Våre unge gutter er 

et treningsivrig 

gjeng. Skulle det 
ikke lykkes iår -burde 

mulighetene neste 
sesong, ligge enda 

bedre til rette. 

Litt mer 

ikke. 

rutine skader 
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"Falt på eget 
grep" 

I brytekretser hører 

vi ofte utrykket - 
"falt på eget grep" 

Det kan passe bra til 

dette bilde, som viser 

Frantz i kamp mot 

Åssiden 

SVEIN 
HELGE 

uheldig 1gJen 
Gressbanecupen satte 

ifjor en stopper for 
Svein Helge Moens 
videre A-spill, 

et brukket neseben. 

Iår ble det krykker 
og ankelbrudd. I en 

svært viktig periode 

stod vi uten vår mur 

brekker og goalgetter. 
Efi rekke tilfeldig 

heter er ofte årsak 

til plasseringen i 

serien. Jon Brurberg 

som i vårsesongen var 
toppscorer, ble også 

hengene med krykker. 

En stor stall er en 
forutsettning om 

resultatene skal bli 

gode for et fotball 
lag. 
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• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

• Elektr. kontrolltavler 
• Blngo-automatel' • «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\~~ W..I.Cc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

Drikk 
Solo 

,l,Solo Frisk" real j -- 

appelsin- + 
drikk 

@'~ r5[l]l!!JOOrii ,m. 
{KOLONIAL) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s 
~: 8rqerN1Tor1 tJ, TeWOfferll6116•8JIISI, Tel•ln"'adresN: TURIST 
IMlcfof'bifldelø: Chr. Bank· 01 Kredickaue, DramrMn 
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På siste bandyting ble to kjente Skiold-medlemmer,ThorbjØrn 
Gulbrandsen og Alf Paulsen, tildelt Forbundets Hederstegn for 
sin store innsats for bandysporten i en lang rekke år! Det vil 
føre for langt å nevne de verv de har hatt,og alt de har vært 
med på, men litt bør vi ha med her i klubb-avisen. 

Thorbjørn Gulbrandsen var med da klubben tok sitt første NM 
i 1939.Han har en landskamp(l935) og var medarbeider i 
Fremtiden fra 1945 til ifjor. 

Alf Paulsen har vært og er fortsatt medarbeider i DT og 
Bb.I nærmere 40 år har han referert bandykamper for dis 
triktets største avis. Få har sett så mange kamper som ham. 

For to år siden fikk"Center" og "APS'' Buskerud Bandykrets 
diplom.Da klubben rundet 40 år i 1950 mottok de Skiolds 
høyeste utmerkelse:Gullmedaljen.Altså: 3t3 - alle på samme 
dag'. Man må kunne si at de to gamle klubbkameratene har 
fulgt hverandre.Skioldavisa GRATULERER. 

På bildet får Center og APS hedertegnet av forbunds 
presiuenten Arvid Wam. Skeids Jan Østlie fikk også hederstegnet 
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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~Chrnsaai:1@1-i 
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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I Topp hyttetur for «eldres» > 
Eldres avdeling hadde sin årlige sommertur til Skioldhytta 

torsdag 1 7. juni. Været var som all tid førsteklasses når "eldres" 

er på hytta. Hele 34 eldre Skioldgutter var med på turen. 

Det er hyggelig å se hvordan anlegget vårt ved Stegla tar 

seg ut. Badstuen er skrapt,beiset og malt, til og med taket 

har fått en omgang. Det nye uthuset er beiset to ganger - sist, 

men ikke minst: Det gamle uthuset er borte og fyllinga ser vi 

ikke mer til. Vår honnør til alle som har vært med på jobbene. 

Etter en liten forfriskning i det varme været gikk vi til 

bords i peisestua. Menyen var standard : Lapskaus med til 

behør. Kaffen ble servert stående eller sittende ute i det 

grønne. Deretter var det fctballcup. 4 lag deltok a 7 mann. 

Det ble vist mye fin teknisk fotball. Tempoet var selvfølgelig 

ikke som i gamle dager, men dette ble kompansert på antlre måter. 

Høydepunktet var vel Borgars skudd i stolpen og inn så hele 

målet raste sammen. 

Deretter var det hyggelig samvær hvor gamle minner ble opp 

frisket. Det ser ut som denne gode blandingen av 35 til 80 åringer 

virker positivt på alle. Selv om det skiller nesten 50 år så er 

alle så absolutt på bølgelengde og vi morer oss stort sammen. 

Jeg tror klubben bør ha lignende sammenkomster i tankene. 

Ved 23-tiden brøt vi opp etter en hyggelig Skiold-kveld på hytta. 

Deltager. 
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- 

Skiolds junioravdeling har nå inter 

nasjonal erfaring! Ti dager var 32 gutte 

og juniorspillere med ledere på turne i 

Danmark og Tyskland. Foranledningen til 

denne turen var den store Eurosporttur 

neringen i Bad Hamburg like utenfor 

Over: 

Guttelagets Anders Nau 

aal i skuddet! 

Til høyre nyter junior 

lagets .Hallvard Rype 

en tysk "knackwttrst". 
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Først stopp var Vandre 

hjemmet i Holstrebro i 

Danmark. Etter manges mening 

var de vel to dagene vi 

hadde i Danmark turens mest 

vellykkede. Det var to Økters 

trening daglig under ledelse 

av Helge BjØrnes og begge 

lag spilte treningskamper 

Så gikk turen over 

den dansk-tyske grense 

Med buss (dansk sådann) 

la Skioldguttene ut 

på de tyske autobaner. 

Det ble en lang tur 

før vi stoppet i 

Kassel.her ble det 

også treningskamp før 

vi satte kursen mot 

Frankfurt 

- 
Bildene:Over utveksler guttelagets kaptein vimpler 
med et dansk lag. I midten slapper Svein Morten 

Holås og T2rje Olsen av. 
Juniorkeeperen Tor Berg 
var både høyt og lavt og 
under smiler guttelagets 
oppmann Even Jokstad 
meget lurt 
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BAD HOMBURG 6.17. 
August 

1976 

selve turneringen vil 
nok de fleste Skiold 

gutter glenm1e. Det ble 
kun en seier, guttelaget 
vant den første kampen 
1-0. Ellers har vi 
alle fått en alvorlig 
knekk i myten om tysk _ 
grundighet. Det var 
et slett arrangement 
tyskerne presterte.Bl.a. 
ble aldersgrensen for 
andret tre ganger under 
turneringen. 

BELGIEN 
DANEMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANKREICH 
HOLLAND 
NORWEGEN 
SPANIEN 

'i'u r e n hjem til Norge 
le meget lang - nær 
ere et døgn på buss 
tar på. Allikevel var 
det en fornøyd Skiold· 
gjeng som styrtet i 
land i Larvik etter 
ti dager i utlandet. 

- 

Bildene: Øverst sjekker Trond 
Pettersen sammen med tyske 
dommere passene.Kultur ble det 
også på turen. Her på utflukt i 
Kassel til monumentet Herkules. 
Til venstre er Karl Thur Sagen og 
hov~dleder Trond Jensen i ferd 
med å pakke sammen legevesken 
etter den meget harde turnering 
en. 



Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELSKABET 

BRUG & GULDLISTEFABRIK 
Gulskogen 

Afs t>tfi'RADDO•TV 
Christensengården. Telefon 83 64 88. 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 8314 03 

L 
TORVHALLEN 

tlf. 83 19 56 

FAVOR IT-Fl LI ALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 
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A 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 00 
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I Økonomi 
Det nærmer seg nå jul igjen, og styret har også i år 
bestemt seg for å satse på Adventskalendere som vårt 
lille julefremstøt på økonomifronten. Dette betyr at 
medlemmene må gjøre en skikkelig innsats, ja bedre enn 
de seneste årene. Det er nemlig penger å tjene her. 
Dersom vi selger alle kalendere vil det si ca: 20 000, 
inn i klubbkassa. 

- En annen ting som burde være en selvfølge er at alle sørger for 
å komme ajour med kontigenten. l\lan får ingen ting gratis 
i dag, og 30 - 40 kroner for en fritidsbeskjeftigelse som 
gir så mye igjen er BILLIG. Billig når man vet at et junior 
medlem koster klubben mellom 800 - 1000 kroner pr. år. La 
derfor kontigenten stømme inn før den nye for 1977 kommer. 

Tj 

,~ Nye medlemmer I 
- 

Nye medlemmer siden vårgeneralfmrsamlingen: 
Tore N Pettersen, Dan Amundsen, Erik Jensen, Geir Ringstad, 
Steinar Jørgensen, Alf Harald Støa, Frantz Olav Saksvik, 
Randolf Hammer, Jon Andre Nilsen, Geir Nisja, Nenad Zva.nut, 
Tom R Nilsen, Morten Evensen, Lars E. Jordheim, Paul Hansen, 
Per Christensen, Jens Svendsen, Tor Erik Løkka, Lars Harket, 
Karin Evelyn Larsen, Nils-Ole Hansen, Robert Szedelyi, Lars 
Andersen, Trym Haagensen, Ole Ludvig Solnør, Øystein Skomsøy, 
Henning Hansen. Arve Andersen, Stein Harald Os, Richard Shephard, 
Jarle Frixas, Rune Hennum 
Utmeldelser siden vårgeneralforsamlingen: 
Frank Hahsen, May-Britt Andersen, Ole Tufte, Ove Tufte, 
Morten Brurberg, Terje Brurberg, Kåre Lien og Nils Erik 
Bakkerud. 

Tilsammen 34 nyinmeldelser, og 8 utmeldelser 
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ViSSTE DU AT •••• 
av 750 medlemmer i Skiold så har ca 300 betalt kontigent 

for i år •••••••. 
mange ikke har betalt inn for adventskalendrene fra i fjor, 

nå som de n~e er like om hjørnet ••••••••••• 
arbeidet på huset nå er kommet inn i mere organiserte 
former, formann i sjauekomiteen Carlsen treffes på 

telefon 81 92 25.,,, .•••• 
Formann Nygård kan treffes på telefon 83 72 71, •• , 
vi har tre lag i A-puljene for første gang, nemlig 

junior-, gutte- og småguttelagene,,,., •••• 
junioravdelingen har finansiert hele turen til Tyskland 

alene •• ,., ••• 
det er nok av ledige jobber i foreningen til de som går 

hjemme å kjeder seg •• , •• , 
valgkomiteen består av Arild Knudsen, Tore Jahnsen,og 

Tore Larsen •••••• 
fotballdamene slo seniorlaget 1 - 0 i en kamp under 
A-lagets treningsleir i Grimstad •• , •. , 
styremedlemmene i klubben heter; Borgar Nygård, Tore Ruud, 
Erik Carlsen, Per Smerkerud og Tor Reidar Kristiansen, ••••••• 

Vi trenger hjelp til knøttelagene., •••••••• 

- 

Tre av Skiolds velkjente eldre garde samlet til en minneprat i 

peisestua. Fra venstre Sverre Jansen, Otto Berglie og Johs.Christensen 
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Stor fremgang i 
junioravdelingen 

- 
Junioravdelingen 

kan i år se til 

bake på en vårse 

song som har brakt 

junior-,gutte- og 

småguttelaget til 

A-puljespill - 

noe som er en en- 

orm fremgang fra 
Skiold har en fin gjeng med yngre 

spillere. Her Anders Maudal i spill. 

ifjor da bare juniorlaget kvalifiserte seg. Aktivitetsmessig 

ligger nok junioravdelingen noe etter i år da vi bare stiller 

8 lag medregnet stort og smått. På småguttelaget har vi i år 

to lag - noe som nok er et resultat av fotballskolen for noen 

sesonger siden. Som rekrutteringskilde var fotballskolen meget 

god. Klubben bør overveie fra neste sesong av åta opp igjen 

den aktiviteten. 

Konklusjonen på vårsesongen er sportslig og resultat- - messig stor fremgang, men fremdeles er spillestallene på noen 

av våre lag for liten. Dette gjelder i første rekke gutte-og 

juniorlaget. Junioravdelingen må nok jobbe mer for å komme 

opp på det nivå vi hadde for tre - fire år siden. Det må flere 

leder til og en strammere ledelse av junioravdelingen. 

TP 
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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 

Konnerudgaten 3 • Drammen • Telefon 83 54 95 

- 
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HER BR Mt:R OM LAGENE I JUNIORAVDELINGEN 

GUTTELAGET: Laget har bestått av en gjeng treningsvillige 

gutter under ledelse av treneren Svein Helge Moen og lagets 

oppmann Terje Baltzersen. I grunnserien spilte laget en rekke 

bra kamper og endte til slutt som nr.2 etter DBK. Dermed var 

de kvalifisert til sluttspill i A-serien. Laget har også deltatt 

i Liga-cupen der de kom seg frem til kvart-finale hvor det ble 

3-2 tap for Drafn på åkern i Drafn-kollen. 

Guttelagec har mistet to av sine spillere fra grunnserien. 

ben Pettersen prøver seg nå i Viking etter at han flyttet til 

Stavanger. Vidar Solli har tre måneders "jobb" som vaskehjelp 

og deksgutt på skoleskipet "Sørlandet" Til tross for dette 

tror junioravd. at guttelaget vil slå godt fra seg i A-puljen. 
---------------------- 

SMÅGUTTELAGET: Førstelaget har i år som ifjor Even Jokstad som 

- 

trener og oppmann. rlan har hatt et treningsvillig mannskap 

som har spilt bedre og bedre etterhvert som sesongen har 

utviklet seg. Etter et forsmedlig tap mot Slemmestad i den 

første seriekampen har gutta reist kjerring og kvalifisert seg 

til A-puljespill sammen med nettopp Slemmestad. Småguttelaget 

består av en rekke bra spillere anført av lagkapteinen Olav 

Gjesteby. 

Vi har i år også stilt annetlag under ledelse av Reidar 

Schussler. Laget er innsatsvillig og spiller god fotball. 

ALLE SKIOLDPATRIOTER BØR 

HA SIN EGEN SKIOLDTRØYE. KJØP 

EN HOS ARILD KNUTSEN ELLER 

REIDAR SCH0SSLER. 

SMALL,MEDIUM og LARGE 
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C 

SIIOLDGABDEI C 

SIIOLDGABDEI 
Arbeidet med Skiolds 

eget sted å være går sakte, 

men sikkert fremover. Så 

å si hver eneste kveld er 

en flittig liten gjeng i 

arbeid i 3.etasje i 

-iffenfelds gt.l. Dugnads 

arbeidet ble tatt opp 

igjen like etter ferien. 

Dessverre har ikke res 

ponsen vært så alt for 

stor blant de medlemmer 

som er anmodet om å trå til. Men det er ennå ikke for sent. Mye 

arbeid står igjen før den offisielle åpningen under høstgeneral 

forsamlingen 27.november. Da vil 3.etasje stå ferdig. Her har 

man et stort forsamlingsrom til grovt regnet 150 personer. 

Et hyggelig intimt styrerom med peis vil 

også stå feraig. Det vil også kontor og 

kjøkken samt toaletter og garderober. 

~ter et stort arbeide som er nedlagt 

~ dette"første" byggetrinnet. En rekke 

av medlemmene skal ha stor honnør for 

offervillighet og innsats med huset 

vårt. 

Men hva skal stedet hete?"Skiold 

gård~n" var navnet som ble lansert 

i forrige Skioldavis. Enkelte mener 

at "Skioldhuset" lyder bedre og er 

lettere a si. Hva er din mening? 



KARL FALK 
MØBEL 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN 

TELEFON 83 85 00 
.Apntngstider: Mandag - tirsdag - onsdag -fredag 
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt 

LANDETS BESTE IS 

ØDRAMMENS is 

T'OROENSKJOLDSGT.40 • TLF 83 n 97. 
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' I FA.a-t.A ... 

- 

Lilleputtene satser for fullt igjen etter sommerferien! Bildet gir 

i grunnen et temmelig skjevt bilde av aktiviteten i denne års 

klassen.Normalt er det minst 25 g~tter som møter til trening når 

~nudsen og Dahlby "kjører" sine gutter. Lagene kan ikke se tilbake 

på noen stor sesong hva seiere angår, men det er en fin gjeng 

fotballgutter som har holdt seg trofast til Skiold fra knØtte 

stadiet. Før sommerferien ble det som avsluttning arrangert over 

nattingstur til Skioldhytta. Bading i Stegla, fotball, pølser og 

brus, putekrig og nokså nær null nattesøvn .••• Gjett om den turen 

var vellykket! På tampen en liten hilsen til foreldrene til disse 

kjekke guttene: Velkommen på kampene. Gutta trenger støtte fra dere, 

og vi lagledere trenger HJELP fra dere! 

A.K. 
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- 

Er det noen som kjenner igjen seg selv eller andre blandt denne 

gjengen av foregangskvinner innen jentefotballen i distriktet? 

Og er det noen som etter det Herrens kvinneår 1975 som går med 

en aldri så liten flau smak i munnen over at all jenteaktivitet 

i Skiold har fått lov til å avgå ved en stille dØd. Ja, jeg 

bare spør jeg .. 
At jentefotballen forsvant over og ut i første omgang er vel 

kanskje forståelig. Med de bane og treningsmuligheter Drammen 

til nå har kunnet tilby idrettsutøverne, var vel ikke tiden 

riktig moden for åta imot jentene enda.Vi får trøste oss med 

at vi alltid pleier åta etter vår nabo i Øst, Sverige, og bare 

i Ørebro er det 7 klubber som driver med jentefotball,fra de 

aller yngste og oppover. 

- 
Men jenter, det må da være mye vi som fØler oss som "Sioldjenter" 

kan ta oss til for å aktivisere oss selv fysisk, og samtidig 

hjelpe til med Klubbarbeidet.Ja misforstå meg ikke, det er mange 

av det såkalt svake kjØnn som gjør en meget aktiv innsats i 

klubben.Bingoen,kjØkkenet på Allco og hytta. Men når vi ser på 

denne lista, så blir vi stående ved at dette er typiske "jente 
oppgaver" som ikke akkurat bidrar til å fremme likestillingen. 



Nå er det vel enkelte som begynner å få mistanke om at jeg er 

alle tiders "Rødstrømpe". Kvinner med i styre og stell for enhver 

pris! Absolutt ikke. Det klages på alle hold i Skiold over 

~angel på hjelp, hvor håpeløst det er å skaffe folk som vil gjøre 

noe. Det må da være mye jenterkan trå til med. Jeg nevner i fleng: 

Sekretærjobber, festkomite (en fest i ny og ne styrker samholdet), 

juletrefest for alle skioldunger (foreslått av A jentene) ,trim for 

alle aldere ( når huset kommer i orden), og sist men ikke minst 

FORELDREFORENING: 

- Dette må jo naturligvis være en støttegruppe bestående av begge 

kjønn, men det spørs om det ikke må bli SkioldmaIT~aene som må 

ta initiativet. Som jeg nå har gjentatt til kjedsommelighet må 

nå foreldrene våkne og tre støttende til. Tenker dere som er 

foreldre noen gang over hvor mye ungene får igjen for 30 kroner 

året i medlemskontingent, og tenker dere over hva idretts 

miljøet betyr for den senere utviklingen? 

Nei, Skioldjenter i alle aldere, fra og med i dag spanderer vi de 

40 kronene til kontingenten, møter opp på generalforsamlingen og 

sier: "Her er vi, er det ikke noe vi kan gjøre for å hjelpe 

klubben, barna våre og oss selv." 

La nå ikke dette bare bli stående som tomme ord fra min side, 

et "host i lovotten" som det ikke kommer noe utav. La oss bevise 

at vi kan gjøre mer enn bare å prate ••• 

- Jeg tok munn for full 

på generalforsamlinga. 

- Nå er jeg oppmann 

på A laget •.•.. (@\, 
_... -- 

R.K • 

.. 
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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. 


