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har ordet 

Uet er en stor glede for klubben å innkalle til generalfor- 

samling - og for første gang i Skiclds egne lokaler: 3 .etasje /"' 

i Griffenfelds gt.l. Den skal stå ferdig til den 27.nov.,og i 

følge arbeidsgjengen så ligger de meget bra an etter tidsskjema. 

Dere må være klar over at det blir trangt. Vi venter stort innrykk. 

Men allikevel: Sett av 27.11. Vi begynner kl.1800 etter tippekampen. 

Nok en fotballsesong er gått over i historien. En god sesong 

sett med SkioldØyne. Selvfølgelig ville vi gJerne ha kommet opp 

i 2.divisjon, men likevel er vi fornøyd. MEN - neste år skal vi 

opp. 

Junioravdelingens lag har alle spilt seg til en plass i A 

puljen uten at de der kom på de første plassene. B-laget skal 

ha honnør for k,etsmeserskapet. Det er lenge siden vi har hentet 

medaljer i denne klassen. Og også Old Boys-laget --- tenk de tok 

poeng i serien. På det idrettslige plan må vi derfor si oss for- - 
nøyd. 

Skioldhuset , ja tenk -- for første gang i klubbens 67 år 

lange historie har vi eget hus. Og det er gjennom dette vi skal 

utvikle det gode miljøet vi allerede har i Skiold. Jeg må få lov 

til årette min og styrets aller varmeste takk til de gutta som 

har påtatt seg og gjennomført de store forandringer som måtte 

til i Griffenfeldts gt.l. Den innsatsen dere har gjort står det 

virkel~g respekt av - det er en jobb som kan sammenlignes med den 

gang Skioldhytta ble bygd. Man skal kanskje ikke dra frem personer 

} 
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Formannen har ordet - formannen har ordet - formannen har ordet 

- 

i en slik sammenheng, men jeg gjør det likevel. Vårt æres 

medlem Alf Jansen er over 80 år, men han har vel lagt ned 

flere timer på bygget enn de fleste Skioldmedlemmer. Vi vet vel 

ikke selv hvor heldig vi er som har et medlem som Alf Jansen. 

Hjertelig takk,Alf'. 

Og så til slutt noen ord om Økonomien. Pengen ruller inn, 

men jamen så ruller de ut også. Det koster å drive idrett og 

særlig for oss som ikke har noen store inntekter av den aktive 

idretten. Huset koster oss mye, men dette er penger som vi bør 

kunne få igjen i form av miljø. Jeg må mane til forsiktighet, 

og at tillitsmennene i de forskjellige avdelinger snur på 

skillingen samtidig som de prøver å være med på inntekts 

givende arrangementer. Jeg vil også rette en innerlig takk til 

bingo-gjengen. 

Jeg sitter med det inntrykk at klubben er i vekst,og jeg håper 

og tror at Skiold er klubben som har fremtiden for seg. 

0Qenel"alfol"samlingen° - 0Qenel"alfol"samlin;en° 
SAKSLISTE ------~- 

1. Referat fra forrige generalforsamling 

2. Beretninger 

3. Revidert hovedregnskap 

4. Revisors anmerkninger 

5. Fastsettelse av kontigent 

6. Innkomne forslag 

7. Budsjett 

8.Valg 
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Godt regnskap, men store utgifter 
Styret har i perioden bestått av: Formann Borgar Nygaard, 

viseformann Erik Carlsen, styremedlemmene Per Smerkerud,Tore Ruud 

og Tor Reidar Kritiansen samt varamann Arild Knudsen. 

Formannskapet har foruten styret bestått av: Bandy - Rolf Raaen, 

Fotball - Tov støa, Hytta - Tore Småriset, Ishockey Reidar Schtlssler, 

Junior- Oscar B.Johansen, Ski-Henry Tufte og Økonomi -John Johansen. 

Det er i perioden vært avholdt seks styremøter og fem for- ,- 

mannskapsmøter hvor vi har opptatt 46 nye medlemmer samtidig som 

7 er utmeldt. Fire medlemmer er strøket p.g.a. ikke innbetalt 

kontigent. 

Godt regnskap 

Perioden siden forrige generalforsamling viser et meget godt regn 

skap. Grunnen til de store utgifter er jo anskaffelsen av Skiold 

huset. Det er fremdeles bingoen som bærer børen for oss. Det er et 

fantastisk arbeide som blir nedlagt av disse ildsjeler. Bidraget fra 

kommunen har i år øket gledelig samt at diverse andre arrangementer 

også tilsammen hjelper godt. Selv om alle har lagt an på å stramme inn 

sitt pengeforbruk så æ~ og ~~0 det spares mer. Vi må også takke 

Skioldjentene som selger kaker på Allco for de pengene de har jobbet 

inn i klubbkassen. 

Skioldavisa har kanskje skuffet litt i perioden med kun to nummer, 

men redaktøren har lovet oppsving på nyåret. ( vi får håpe det - red. 

anmerk.) 

Eldres avdeling driver meget godt, og styret med formannen Tore 

r.u u d i spissen vet sannelig å skape hygge for "gamlekara". 

Kjempearbeide 

Huskomiteen har nedlagt et kjempearbeide med Skioldhuset. Det er 

- 
helt sikkert at huset konrner til å bety enormt mye for klubben vår. 

Her kan vi samles under eget tak og bl.a. beundre vår vakre premie 

samling som skal flyttes fra hytta, samtidig som vår videre arbeide 

skal planlegges og utføres. Vi retter en takk til dugnadsfolkene 

som har gjort en kjempejobb. En stor takk også til våre leverandører 

som hjelper oss til å holde utgiftene nede på et minimum. 

Skioldl_ly~_!.~ 

På hytta er det utført et godt arbeide i sommer slik at den 

fremdeles kan ligge som en perle ved Stegla. 
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STYREBERETNING FORSETTER 

Sportslig har det heller ikke i år vært de helt store resultatene. 

A-laget gjorde en meget bra sesong, men prikken over i-en - opprykk 

til 2.didivsjon må vi vente nok et år med. B-laget ble gledelig 

kretsmester i år. 

I junioravdelingen jobbes det nå bedre enn på lenge - spesielt 

med de yngre lagene. Det bør imidlertid gjøres større anstrengelser 

for å trekke flere ledere til lagene. Her bør jo foreldrene natur 

lig komme inn og hjelpe oss mer enn de har gjort . 

-. Også i år har vi arrangert guttecup med meget god deltagelse fra 

. ele Østlandet samt fra tre svenske lag. 

A-laget har også i år avholdt treningsleir i Kragerø. 

Småguttelaget avsluttet sesongen med tur til Ørebro. Gutte-og 

juniorlaget gjorde en vri og deltok i en stor turnering i Vest 

Tyskland. Det ble en meget vellykket tur. Når det gjelder mer utfør 

lig omtale av de enkelte lag viser vi til de enkelte beretninger. 

Representasjon. 

NBFs ting: Bj.LØkslid,Fr.Seeberg - VM-komite: Borgar Nygaard 

NBFs lov-og apellutvalg: Tore Larsen 

BBKs ting: Rolf Raaen,Jan UlsbØl og B.Borgersen 

BBK: Trond Jensen, varamann til styret. 

BFK: Arild Knudsen og Oddvar Danielsen i juniorkorn. Førstnevnte 

også revisor 

Buskerud Idrettskrets: Jonny Ulleberg,revisor, Oskar B.Johansen, 

trimutvalget. 

10-klubbsutvalget: T.R.Kristiansen,B.Nyggard og F.Seeberg. 

Kontaktutvalget. T.R.Kristiansen og T.Jensen 

Atter en gang må vi be medlemmene vise litt mer velvilje når 

vaågkorniteen dukker opp. Alle kan vi gjøre en innsats. Til slutt 
- 

en takk til alle tillitsmenn og aktive for årets sommersesong samt 

en velkomsthilsen til nye og gamle medlemmer foran vintersesongen. 
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AKTIESELSKABET 

KULKOMPANIET 

(02} * 83 31 80 
Golvbelegg • Vinylbelegg 
Tepper for Heldekking 

Parketter 
Gulv- og Vegg Fliser 

En gros • Detalj 

Det gode sport- øg tur 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med klcer - ror enhve 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

JTØRYPOAT 
KONNERUDGT. 2 
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Nye medlemmer 
Nye medlemmer siden vårgeneralforsamlingen: 

Ragnar Westlie,Ranveig Knudsen,Babsi Carlsen,Tove JØndahl,Kari 

Sundby JØrgensen,Ann-Karin Moen,Gerd Kristoffersen,Ingen Helen 

Hermandsen,Gerd Lie, Per Erik RØnning,Alf-Inge Bang,Astrid 

Berg Nilsen, 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 Zvanut,Tom R. 

Nilsen,Morten Evensen,Lars E.Jordheim,Paul Hansen,Per Christen 

sen,Jens Svendsen,Tor Erik LØkka,Lars Harket,Karin Evelyn Larsen, 

Nils-Ole Hansen,Robert Szedelyi,Lars Andersen,Tryrn Haagensen, 

Ole Ludvig Solnør, Øystein Skornsøy,Henning Hansen,Arve Andersen, 

Stein Harald Os,Richard Shephard,Jarle Frixas og Rune Hennurn. 

FOTBALL 

FCTBALLSESONGE"J l'.l7G. 
ft!l!TTTll!T!TTT!l!T!T11•!!!t1''1!1111!f!t!!"l'TT 

- Fotballstvret har halt Iol gendo sammensetning: 

For,nann: 

Sekretc'Pr: 

Kasserer: 

Jr. kontaktmann: 

nr Tov Stoa 
Gunnar Moen 

Egil Halvorsen 

Oscar B. Johansen 

Gruppestyret har hatt jevnlige styremøter hvor ele forskjellige p roblc.r.er 
har va-rt tatt onp , så som buclsjell - fordeling av driftsmidler. tre ni njrs - 
leier i s o-nrne r Ie r i en , fordeling av «vm . saler på skolene for inneLrening· 

"Gut.te-x.upen'". avslutningslure. t. .c. 

Fotballstyret vil tilslutt takke alle logleclere o:, trenere for el :2;odt 
samarbeide og henviser lil fyldige rapporter fra alle lag. 

Fotba l lst vr-ot . 
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Beste plassering til nå i 3. div. 
FORBEREDELSE - TRENING. 
Treningen ble startet ca. 1. januar. Det ble frem til serie 

start trenet 3 ganger i uken, Deretter gikk vi aver ti I 2 ganger i uken ved siden av 
kampene som ble spi It. Frem ti I seriestart ble det holdt 2 spillemøter i måneden hvor 
grunnplanen for årets spilleopplegg ble meget grunndig gjennomgått slik at alle skulle 
kjenne spi I lemenstre t og kjenne de forsk je I li ge oppgaver på bonen. 

Fra seriestart og ut sesongen ble det holdt spi I l erne te før 
hver kamp hvor det også var kampanalyse av siste spilte kamp. .- 

Innsatsen på trening og kampforberedelsen har vært meget bra, 
men det har vært et problem at ikke alle har vært tilstede hele tiden. 

Dette hadde flere årsaker. Bandyspi I I erne kom ikke i gang før 
etter bandysesongen var ferdig. I ferien reiste to mann i militæret samtidig som to mann 
begynte med skolegang som gjorde at de ikke kunne trene i det hele tatt, Dette er ting 
som helt klart går ut over laget og også forberedelsene ti I kampene. 

En uke av sommerferien ble benyttet til treningsleier i Grimstad. 
Her ble det trenet en gang om dagen samt at alle hadde en dag med spesialtrening om 
ettermiddagen. Hele "stallen" minus to mann var med på leieren som vi etter mitt 
skjønn hadde meget godt utbytte av. 

Treningen har hele tiden vært ledet av Ulf Hagen som har 
gjort en utmerket jobb .. 

TR.ENI NGSKAMPER: 
P .g.a. de vanskelige værforholdene på vårparten var det for 

de fleste lag vanskelig å få gjennomført de treningskampene som var avtalt. Vi var heldige 
og fikk spilt de få kampene vi hadde avtalt, samtidig som vi fikk flere kamper avtalt 
"på sparket". Dette gjorde at vi fikk den matetreningen vi ville før seriestart. 
Resultatmessig var ikke kampene gode, men spillet bar bud om at det begynte å bli 
fasong over laget, og vi hadde et berettiget håp om at dette kunne bli bra. 

OBL! GATORISKE KAMPER: 
Cup-kamper: 
Innsatsen i cupen var i år meget bra, selv om vi ble slått ut i 

2. runde. De to kampene vi spilte var begge blondt de beste vi presterte i år. 2. runde- - 
kampen mot Odd som vi tapte 2 - l er helt sikkert den beste kampen for året. Begge lag 
spilte fotball som fotball skal spilles, og lagde dermed en forestilling som publikum satte 
pris på. Kampen var så åpen at det var helt uvisst hvilken vei seieren ville gå. Odd vant 
tilslutt, og spilte seg siden frem til semifinalen hvor de tapte for Brann. 

I Gressbanecupen ble vi slått ut av Mjøndalen i l . runde, så 
dette ble en kort fotballaften. 

SERIEKAMPER: 

Det store målet for sesongen var opprykk til 2. divisjon, men vi 
var heller ikke i år stabile nok til å vinne avdelingen. På det beste spiller vi godt nok, 
men vi lager for lite mål samtidig som vi slipper inn for lette mål. 

Vårsesongen var brukbar, og selv om vi "~abort" poeng i enkelte 
kamper, lå vi helt i toppen. Hadde det ikke vært for protesten fra Assiden hadde vi ledet. 
Nå måtte vi istedet vente til omkampen var spilt umiddelbart før høstsesongen startet. 
Protesten fra Åssiden virket faktisk forstyrrende gjennom hele vårsesongen da saksbehand 
lingen her var meget treg. 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

IORIIKRINGS ~ SELSKAPET 

~ I",.JC::,Fc,G:;E::. 
Nedre Strandgt. 3, Drammen 

Telefon 83 77 70 

Central Hotell, Drammen 
Sentralbord 83 15 90. 

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

Spisesalen anbefales. 

«Bo sentralt i centrums. 

Aktiv og moderne bankvirksomhet: 
SPAREBANKENBm 
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER 

Det er der det skjer 
Det er ingen tilfeldighet at gutta møtes på Dickens. 

Godt fatøl fra Aass. 
Trivelig atmosfære og topp fotballmiljø. 

Stikk innom når du gar forbi. Du finner oss i 
Ø. Torggt. 8. Velkommen!- 

~icf;cnØ 
mat·øl·miljø 

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

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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H,pstsesongen ble ikke like god, men vi var med og kjempet i 
toppen helt til vi tapte hjemme for Kongsvinger. Kongsvinger ble for gode og javne etter 
hvert, og vant avdelingen klart foran Str,pmmen. Vi fulgte på 3. plass med 21 poeng. 
Dette er den beste plassering og h,pyeste poengsum vi har hatt i 3. divisjon. Ut fra dette 
får en si at sesongen var posi liv og at vi er på rett vei. 

STATUS. 
Ingen kan si vi har sluppet skadefritt fra sesongen. Jon Martin 

Brurberg ble ,pdelagt i knel rett f,pr påske og var ikke fullt restituert f,pr langt ut på h,pst 
sesongen. Svein Helge Moen brakk et ben i anklen i seriekampen mot Drafn i vår, og 
har f,prst blitt klar etter sesongen er ferdig. Begge går imidlertid for fullt inn for en ny 
sesong. Ellers har både Hans Petter Nilsen og Stig Roaas måttet på sykehus for å lappes 
igjen. 

Vi hadde i år 2 tippekamper som begge endte med tap. 

Mest negativt i sesongen var selvf,plgelig Åssiden-saken, samt at 
vi ikke klarte å rykke opp. Mest positivt i sesongen var at alle de "nye ansiktene" i A 
lagssammenheng gled så fint inn i laget både på og utenfor banen. 

- 
Takk for et MEGET GODT samarbeide med trener, UK-medlem- 

mer og fotballstyret. 

Ståle Eknes (sign) 
Oppmann 

Tom Jensen får behandling av trener Ulf Hagen 
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Treningskamper: 
Skiold-~ 
Ski old - Sparta 
Skiold - Strømsgodset 
Skiold - Bærum 
Skiold - Strømsgodset 
Ski old - Sprint/ Jeløy 
Ski ald - Bi rkebei nern 
Skiold - Tensberqkcrn , 
Ski old - Pors. 
Skiold - Snøgg 
Skiold - Svelvik 
Skiold - Solberg 
-. Skiold - Geithus 

Tippekamper: 

Skiold - Grue 
Urædd - Skiold 

NM-cup: 

Eik - Skiold 
Skiold - Odd 

KAMP RES UL TATER: 

0 - l (snø) 
13 - l (snø) 
2 - 6 (snø) 
3 - 3 
2-4 
l - 3 
l - l 
2 - 2 
O - 0 
l - 2 
3 - l 
3 - l 
l - 3 

l - 3 
2 - 0 

0-4 
l - 2 

Seriekamper: 
Assiden - Skiold 
Skiold - Jevnaker 
Stabæk - Skiold 
Kongsvinger - Ski old 
Ski old - Hamar I. L. 
Drafn - Ski old 
Skiold - Aurskog 
Ul I/Kisa - Ski old 
Skiold - Strømmen 
Skiald - Åssiden 
Jevnaker - Skiold 
Skiold - Stabæk 
Ski old - Kongsvinger 
Hamar I. L. - Ski old 
Skiold - Drafn 
Aurskog - Skiold 
Ski old - Ul I/Kisa 
Strømmen - Skiold 

0 - 0 Pr. kamp O - 2 
4-0 
0 - 2 
l - l 
l - l 
l - 0 
l - 0 
0-4 
2 - 2 
0 - l 
l - l 
l - l 
l - 3 
0 - l 
l - 0 
l - 0 
2 - 0 
l - l 

Gressbane-cup: 

Skiold - Mjøndalen 

- BRURBERG Ødela benet 

tidlig i sesongen 

L
I A/SUeon, ~ Y. Meyerlgt. 11-08 loS.Tlf.377293 
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B-laget kretsmestere 

- 

Ski old hor i år fått sine kretsmestere. 
Det var B-laget som stod for denne bragden. Vi har ikke tapt 

en eneste kamp, kun to uavgjordte. De som ble kretsmestere er: 

Terje Andersen, Rune Svendsen, Per Bjørnes, Roar Myrhagen, ())ivind Nyst e l , Bård 
Lerheim, Arvid Ågren, Halvard Rype, Stein Brekke, Dag Christensen, Per Kristiansen, 
Yngvar Nyhus, Jan Pedersen, Jon Martin Brurberg, Tom Jensen og Svein Helge Moen. 

U-laget har ikke gjort det så bro, da vi har fått en del protester 
mot oss p.g.a. for gamle spillere. Ellers har sesongen vært nokså tungrodd med mange 
utsatte kamper og problemer med å skaffe folk ti I kampene. 

Toppscorer ble Jon Martin Brurberg med 6 fulltreffere. 

RESULTATER: 

Treningskamper: 

Ski old - Svelvik A 
Skiold - Liungen 
Skiold - Drcfn 

Seriekamper - B-laget: 

Ski old - Strømsgodset 
Skiold - Steinberg 
Skiold - Drafn 
Skiold - Slemmestad 
Skiold - Geithus 
Skiold - Mjøndalen 
Skiold - Kongsberg 
Skiold - Birkebeinern - 
Seriekamper - U-laget: 

Skiold - Mjøndalen 
Skiold - Jevnaker 
Skiold - Strømsgodset 
Skiold - Åssiden 
Skiold- D.B.K. 
Skiold - Drafn 
Skiold - Liungen 
Skiold - Lier 

3 - l 
2 - l 
4-0 

0 - 0 
2 - l 
4-2 
5 - l 
2 - l 
l - l 
3 - l 
6-0 

Serietabeller reservelag: 
1-3-4 divisjon: 

Kretsmester: S. og Bk. Skiold 
Skiold 8 6 2 0 23- 7 14 
Strømsgodset 8 6 1 1 29- 6 13 
Geithus 8 4 1 3 23-11 9 
Kongsberg 7 4 0 3 13-12 8 
Slemmestad 8 3 1 4 15-14 7 
Mjøndalen 8 2 2 4 13-17 6 
Birkebeineren 8 2 2 4 11-36 6 
Drafn 7 o 4 3 6-12 4 
Steinberg 8 1 1 6 8-26 3 

MER MAT FOR PENGENE 

l - l 
0 - l 
0 - 5 
3 - l 
2 poeng ti I 
3 - 0 
6-0 
0-0 

GULSKOGEN, Drammen 
HAUGESGT. Drammen 
VINJESGT. Drammen 
ÅSSIDEN! Drammen 
MJØNDALEN 
ÅMOT 
VIKERSUND 
LOMMEDALEN, Bærum 

D.B.K. 

Jan Ulsbe] (sign) 
Oppmann 
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Neste år slår juniorene til 
Treningen begynte i januar med ta til tre treninger pr. uke 

under ledelse av laget trener Helge Bjørnes. Laget har under hele sesongen bestått 
av 12-13 meget treningsvillige gutter - i tillegg til disse har vi to juniorer på A 
laget som kun har spilt ett par kamper hver. 

I sommer var laget på en treningsleier i Danmark og Tysk 
land hvor de blondt annet deltok i en turnering i Bad Hamburg hvor laget ble 
nest sist i sin pulje. Turen var selvfinansert av guttene selv - ved jobbing og egen 
andel som dekket restbeløpet. 

Under første halvdel av sesongen i grunnserien spilte laget 
en rekke bra kamper og plassen i "A"-serien etter ferien var aldri truet. 

Også i år har laget deltatt i endel cuper med ganske bra 
resultater. I Borg-cupen ble vi slått ut i 3. runde av Opsahl og i NM. vant vi 
1. runde mot Mjøndalen, men ble slått av S. I. F. i 2. runde. 

I høstens kamper i A-serien åpnet laget noe forsiktig, men 
spilte seg snart opp , og havnet på 4. plass med 7 poeng. Det var en meget jevn 
serie hvor det bare skilte 4 poeng mellom Skiold og Kretsmesterene Strømsgodset. 

Laget har i år hovedsaklig beststått av første-års juniorer, 
som alle uten om eli spiller holder junioralderen neste sesong. Jeg tror Skiold og 
så neste sesong kommer til å kjempe helt i toppen i juniorserien. 

Ti I slutt står det bare i gjen å takke spi I lere og trener for 
en god sesong, der gutta har vært treningsvillige og flinke til å jobbe ved siden 
av treningen. Med samme innsats og innstilling neste år vil det nok bli tur til 
utlandet på laget. 

- 

PRIVATKAMPER: 

Isbane: 

Skiold - Vinn 
Skiold - Åssiden 

Gress/ grus: 

Vinn - Skiold 
Sonder - Skiold 
Skiold - M.1.F. 
Skiold - Vestfossen 

Ski old 
Ski old 

BORG CUPEN: 

3 - 3 
2 - 2 

3 - 0 
0 - 0 
4-6 
2 - 1 
2 - 2 
2 - 1 

1 . runde 
2. 
3. 

Hercules - Skiold 
Skiold - Sem 
Skiold - Oppsahl 

2 - 4 
7-0 
0 - 2 

- 

Trener Helge Bjørnes 
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• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

• Elektr. kontrolltavler 
• Bingo-automate,· • «21» 
• 13-tlpset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandlt 

Ønsker De nærmere opplysninger 
om Bingo, skriv eller ring til oss. 

ENEIMPORTØR: 

14\~~ '.IJLLCc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

VØRTERØL 

En vørter fra Aass - 
når målet skal nå's! 

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

1@'~fii(l)ll!J00~ DI- 
CKOLONIALJ 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s 
..,._: •••••.••• Tora tl, T.WO...r ll6IM· IJ6111, Tele1ramNrene: TURIST 
.........,NNWN: Chr. lank• OI KredidwH, DnmftMft 
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Resultater farts. 

EURO - JUGENSPOKAL-TURNERING: 

Skiold - Vejele FC. 0 - 0 
Nasbjerg IF. - Skiold O - 0 
Skiold - Bad Hamburg O - 4 
Ski old - KMUZ Amsterdam O - 2 

NM. jr. 

1 . runde 
2. 

Skiold - M.I .F. 
S.I.F. - Skiold 

GRUNN-SERIEN: 

Glassverket - Skiold 
Skiold - Skrim 
Jevnaker - Skiold 
Slemmestad - Skiold 
Geithus - Ski old 
Skiold - Birkebeinern 
Skiold - 

A-SERIEN: 
-----·--··---- 

Sparta - Skiold 
Skiold - S.I.F. 
Skiold - Drafn 
Glassvaerket - Skiold 
Skiold - M.1.F. 
Skiold - Åssiden 
Vestfossen - Skiold 

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

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

,TU\ IORLi\C-:;l~; j'S 

T 

- 
Tron Pettersen (sign) 

Oppmann 

t.r o r 
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[B 
151 

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. 

FAMILIENS 
KONFEKSJONSSENTER 

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

VELKOMMEN TIL 

HAUGESGT 4 - . DRAMMEN - TLF 83 49 30 
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For snever spillestall 

Vi startet forhåndstreningen i begynnelsen av januar under ledelse av Svein 
Helge Moen, Treningen foregikk to ganger i uken, en dog fra Strcpmsq, skole og en dag 
fra Marienlyst. Helt fra starten var det klart at det bodde noe i laget, og vi mente 
mulighetene til å kjempe i toppen var gode. Det problemet som vel ga oppmannen 
mest bry, var at spillerstallen var for snever, og bedre ble det ikke da vi mistet to 
stcpttespi I lere etter vårsesongen, 

Vi spilte 4 treningskamper fcpr seriestart, og med 3 seire og l "filletap" 
visste vi at gutta var i rute. Et lite antiklimaks fikk vi da vi kun stod medl poeng 
etter de to Første seriekampene, men dette tente gutta og resten av grunnserien ble 
ren "plonkekjcri ng". Fasit etter vårsesongen: 
Klar for A-puljen, og klare for kvartfinalen i Liga-cupen, vi hadde dermed nådd 
våre mål så langt. Dessverre rni ste r vi som sagt to stcpttespillere for hpstsesongen, 
en dro til sjcps og en flyttet, samtidig som et par mann begynte med konfirmasjons 
forberedelser med derti I divergerende interesser (de som har vært gutteoppm enn 
fcpr meg kjenner sikkert problemet), slik at det oppstod kjedelige kollisjoner. 

Hcpstsesongen startet vi med å bli (ufortjent) slått u av Drafn i kvart 
finalen i Liga-cupen, Men selv om laget var redusert til hcpstsesongen var gutta ikke 
slått på forhånd, hver eneste kamp ble rno t t med innsats, og ikke minst med vilje 
til å spille riktig og god fotball. De 4 poengene vi til slutt ble belcpnnet med i A 
puljen står ikke i forhold til prestasjonen, så dårlige var vi ikke, vi manglet bare 
flaks, eller hva skal man si når vi f.eks. kun tapte med et mål mot årets kretsmestere, 
Konnerud, eller mot DBK og Mjcpndalen som begge kjempet i toppen, Men Dessverre 
kåres det ikke moralske vinnere, for da ville vi vært på topp bestandig? 

Ti I slutt vi I jeg få rette en takk ti I treneren Svein Helge Moen for godt og 
positivt samarbeid, og ikke minst en takk til gutta for god innsats og real oppfersel 
både på og utenfor banen. Sommeren fotballtur til Vest-Tyskland har vært tilbcprlig 
behandlet i et dertil egnet forum, så den skal jeg ikke komme nærmere inn på her. 
Det vi I vel også i denne sammenheng være riktig å nevne at vi har foreldre som er 
interessert i podens vel, derfor takk for god hjelp til Kåre Maudal og Vera Moen, de 
har stilt biler til disposisjon til de fleste bortekamper. 

Gjemt, men ikke glemt: Tor-Erik Lcpken har representert oss på kretslaget 
med utmerket keeperspi 11, flott gjort Tor-Erik, 

Fcplgende spillere har vært benyttet: 
Geir Moserud, Anders Maudal, Vidar Solli, Hans Kristensen, Kjell Stenberg, Terje 
Olsen, Espen Falma, Torbjørn Hansen, Geir Ringstad, Trond Moen, Pål Haugan, 
Torgeir Nordbe , Ben Pettersen, Tor Erik Lcpken, Rolf Langland og Olav Gjesteby. 

~ 

- 

- 
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RESULTATER: 

Privatkamper: 

Skiold - Drafn 2 - 0 
Skiold - DBK 4 - 5 
Skiold - ROS l - 0 
Skiold - Slemmestad 4-0 - 
Grunnserien: 

Skiold - Slemmestad l - l 
Skiold - DBK l - 3 
Skiold - Liungen 4 - l 
Skiold - Solberg 2 - 0 
Skiold - Bcpdalen 5 - 0 
Skiold - Tofte 14 - 0 
Skiold - Sparta l - 0 

Liga-cupen: 

Skiold - Skrim 2 - 0 
Skiold - Filtv/Fremad 3 - 0 
Ski old - Drafn 2 - 3 

A-serien: 

Skiold - Tolpinerud 
Skiold - Sylling 
Skiold - Åssiden 
Skiold - Jevnaker 
Skiold - Konnerud 
Ski old - Sl F 
Skiold - DBK 
Skiold - Mjcpndalen 

l - l 
l - 0 
0 - 3 
l - l 
l - 2 
2 - 4 
0 - l 
0 - l 

TOTAL MÅLFORSKJELL: 52 - 26 

Målscorere: 

Torgeir Nordbe 13 
Terje Olsen 12 
Ben Pettersen 8 
Vidar Solli 8 
Pål Haugan 6 - Hans Kristensen 2 
Espen Folmo l 
Trond Moen l 
Tor Erik Lcpken l 

Gutter klasse A: 

Konnerud 8 7 1 0 17- 2 15 
Mjøndalen 8 6 1 1 31- 6 13 
DBK 8 5 0 3 9- 7 10 
Strømsgodset 8 4 1 3 14- 9 9 
Åssiden 8 3 3 2 9- 7 9 
Jevnaker 8 1 3 4 8-12 5 
Skiold 8 1 2 5 6-13 4 
Tolpinrud 7 0 3 4 4-23 3 
Sylling 7 0 0 7 4-23 0 

Terje Baltzersen (sign) 
Oppmann 
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Litt for mange 1-0-tap 
Even Jokstad og jeg i nnka I te a I le småguttene ti I orienterende 

rnø te tidlig på vinteren. Det ble orientert om opplegget for sesongen og bestemt hvilke 
dager vi skulle trene innenders , Frernrne te var stort, tilsammen 38 gutter metre frem. 
Så det å stille 2 lag ville ikke by på noe problem. Noen falt fra under veis, men ca. 
32 gutter har holdt ut. 

lnnetreningen ble drevet to dager i uken, - onsdag og fredag på 
Danvik skole. Vi trente da sammen både 1, og 2, laget. Så snart det var mulig flyttet 
vi til treningsfeltet på Marienlyst og begynte å trene ute. Det jeg svanet ved årets inne 
trening var muligheten til å trene inne en time i plasthallen. Da privatkampene begynte 
tok Even Jokstad ut de guttene som skulle danne stammen il .laget og jeg skulle disponer 
resten av guttene. 

2. laget var kommet i pulje med f<1>lgende lag i serien: 
B<1>dalen, Mj<1>ndalen, Hokksund, Jevnaker og Vikersund. Serien for 2. laget var dobbelt 
serie og vinneren av hver pulje skul le spi I le om kretsmesterskapet. 

Vi har spilt totalt 23 kamper privat og serie. 

- 

SERIEKAMPER: --------- 

Skiold - B<1>dalen l - 2 
Mj<1>ndalen - Skiold 5 - 0 
Skiold - Hokksund 5 - 0 
Jevnaker - Skiold l - 0 
Bødo len - Ski ele l - 0 
Skiold - Mj<1>ndalen l - 2 Smågutter 2. lag: 

Avd. A: 
Hokksund - Skiold 0 - 2 Mjøndalen 2 10 10 0 0 56- 2 20 

Skiold - Jevnaker l - 0 
Bødalen 10 7 1 2 39-14 15 
Skiold 10 5 0 5 17-12 10 

Ski old - Vikersund 4 - 0 Jevnaker 10 4 2 4 13-16 10 
Vikersund 10 1 1 8 4--05 3 

Vikersund - Skiold l - 3 Hokksund 10 1 0 9 8-38 2 

Vi oppnådde l O poeng i vår pu I je og endte dermed på 3. plass 
etter Mj<1>ndalen og Bedo len , Konklusjonen på serien må være middels bra. Guttene 
pådro seg litt for mangel - 0 tap. Men vi satser på nytt til neste år. - 
PRIVATKAMPER: 

Solberg - Skiold O - 0 
D.B.K-Skiold 0-3 
Glassverket l. - Ski old 2-1 
Mj<1>ndalen - Skiold 6 - 0 
Berger l - Skiold 2 - 2 
Brager<1>en - Skiold O - 8 
Skoger l. - Ski old 2. 3 - 0 
Skoger 2. - Skiold 3. 0 - 3 
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CUP: 

Konnerud 1 . - Ski old 2. 
Nøtterey 1. - Ski old 2. 
Gol 1. - Skiold 2. 

3 - 0 
2 - 0 
1 - 0 

- 

- 

Som det fremgår har vi ikke spi It en eneste privatkamp på 
Marienlyst, årsaken er at denne banen er så belastet at det nesten ikke er mulig å 
få flettet inn en privat-kamp. 

Vi avsluttet så fotballsesongen med en tur til Ørebro i 
Sverige, denne turen ble det noe av takket være penge-bidrag fra Skiold's Eldre avd., 
Skiold's Dame-gruppe og et Skioldmedlem som ønsker å være anonym. 

Jeg takker på vegne av 29 gutter - turen ble en fin opplevelse 
og det sportslige resultat var også bra: 

I K Sturehov - Skiold 
Karlslunds - Skiold 

1 - 2 
2 - 1 

Fcplgende spi I lere har vært benyttet: 

Espen Pedersen, Terje Svendsen, Paul Gunnar Zindel, Henning Hansen, Kjetil Hefte, 
Geir Forsberg, Morten Storeide, Henrik Schussler, Pål Schussler, Morten Evensen, 
Jan Husum, Kjell Arve Scpnnesyn, Trond Torgersen, Tom Christensen, Odd Runar Lcpkka, 
Geir Nisja, Jon Andre Nilsen, Tore Granli, Frank Yggeseth og Bent Larsen 

Må I scorere: 

Bent Larsen 10 mål 
K.A. Scpnnesyn 9 " 
0. R. Lcpkka 9 " 
T. Torgersen 1 " 
Jan Husum 1 " 
J. Andre Ni Isen 1 " 
K jeti I Hefte 1 " 
Tore Granli 1 " 
H. Schussler 1 " 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke de fedre som i hele 
sesongen har vært flinke til å kjcpre guttene til kampene. Samarbeidet med Even Jokstad 
har vært meget godt og jeg håper på fortsatt samarbeide. 

Ti I guttene: 

VEL MØTT TIL NESTE ÅR. 

Reidar Schussler (sign) 
Oppmann 
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[ Hele gjengen på Ørebro-tur 

Småguttlaget har i år hatt et gjennomsnitt på 28 gutter på 
treningene, og det var ikke fritt far at vi så fram til de første treningskampene med 
en viss spenning, 

TRENINGSKAMPER: 

Solberg - Skiold 
D.B.K. - Skiold 
Mj1>ndalen - Skiold 
Svelvik - Skiold 
Drafn - Skiold 

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

Treningskampene gikk spillemessig bra, så jeg håpet vi skulle 
kunne kvalifisere oss til "A" serien etter ferien, 

KVALIFISERINGSPULJE - KAMPER: 

Skiold - Slemmestad 0-6 0 poeng 
Bede len - Ski old 0 - 3 2 " 
Skiold - Tofte (Tofte ikke rne t t) w.o 2 " 
Skiold - Gråbein w.o 2 " 
Solberg - Skiold 2 - 5 2 " 
Skiold - D,B.K. 2 - 1 2 " 
Li ungen - Ski old 0 - 1 2 " 
Sparta - Ski old 2 - 2 1 " 

Sum: 13 e_oeng 

oss til "A"-serien, 
Etter disse kampene skulle det vise seg at vi klarte å kvalifisere 

"A"-SERIEN: 

Skiold · R.O.S Ros m1Jtte ikke 
Drafn • Skiold 
Skiold - Eiker/Kvikk 
Hokksund - Skiold 
Jevnaker - Skiold 

w.o 
4 - 2 
w.o 
2 - 0 
0 - 2 
Sum 

2 poeng 
0 " 
2 " 
0 " 
2 " 
6 poeng 

Drafn 
Jevnaker 
Hokksund 
Skiold 
ROS 

4 4 0 0 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 0 0 4 

- 
'.:'ABEL' 

15- 5 8 
6- 5 4 
8-10 4 
4- 6 4 
2- 9 0 

Eiker/Kvikk trakk laget sitt, slik at vi hovnet på 4 poeng, noe som 
ga oss en 3, plass i A-seri en, 

~ 
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NAr det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELSKABET 

- 
~ 

BRUG & GULDLISTEFABRIK 
Gulskogen 

A/s t>l'ii'RADIO•TY 
Christensengården. Telefon 83 64 88. 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 8314 03 

TORVHALLEN 

tlf. 83 19 56 

FAVORIT-FI LI ALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 

23 



- 

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 ti> 
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ANDRE RESULTATER: 

D. B.K. cupe_n: 

Mj,pndalen - Skiold 

Solberg cupen: 

Skiold - Vestfossen 
Skiold - Birkebeinern 

Skoger cupen: 

- Skiold - Nordre Sande 
Skiold - Konnerud 

Finale: 
Skiold - Birkebeinern 

3 - 2 

5 - 0 
0 - l 

6-0 
2 - l 

0 - l 

11 Ørebroturen": 

Som avslutning hadde vi en Week-end-tur ti I Ørebro i sammen med 2, laget. 
Vi reiste fra Drammen kl. 0700 og det var mange tør+te ansikter blant guttene 
da de mette opp. 
Bussreisen gikk greit og vi vor fremme i Ørebro kl. 14.00. 
Etter å ha blitt innkvartert på Sturehova klbubblokaler midt i byen, reiste vi ut for å 
spille de 2 første kampene. 
Resultater: 

Karlslund I - Skiold I 
Sturehov 11 - Ski old 11 

l - l 
l - 2 

Etter kampene dro vi så tilbake til Ørebro for å spise middag, etter middag fikk 
guttene fri resten av kvelden. Dagen etter var vi oppe kl. 0800 og frokost ble 
servert kl. 0900. Etter frokost reiste vi for å spille de to siste kampene: 
Resu I ta ter: 

,_ Korslund li - Skiold li 
Sturehov I - Skiold I 

2 - l 
2 - 2 

Da kampene var ferdig ble det arrangert omvisning på Ørebro's fotballbane, ishokey 
og kunstfrosne bandybane. 
Da denne omvisning var slutt var det tydelig å se at guttene vor fornoyd, og vi bestemte 
oss for å vende nesen h jernover. 
En takknemlig tanke sendes ti I Skiold's damegruppe, Skie ld's Eldre og ett Skiold 
medlem som ønsker å være anonymt. Uten deres gaver hadde ikke denne turen 
kommet i orden. 

HELHETS INNTRYKK: 

En fult ut vellykket tur, med gode sportslige resultater. Hele opplegget var godt lagt 
opp av vår kontaktmann i Sverige, Odd Groth. 
Guttas fei leskomentar ti I turen: "KJEMPEGØY" 

25 



Fcplgende spillere er benyttet på l . laget i år: 

Roar Lundemo, Dag Andersen, Asle Hermansen, Olav Gjesteby, Lars Erik Jordheim, 
Torgeir Lind, Sindre Westerlund Mork, Bjcprnulf Borge, Geir Fyrron Johannessen, Paul 
Hansen, Nenod Zvanut, Per Christensen, Jan Husum, Tor Erik Lcpkka og Espen Pedersen 

Småguttlaget hor i år vært representert med Olav Gjesteby 
på krets laget. 

Så gjenstår det bare å tokke olle sammen for en god innsats 
gjenom hele sesongen og ønske dere velkommen neste sesong. ...vc n Jokstad ( sign) 

TAKK FOR I ÅR. oppmann 

- 

Even Jokstad og hans småguttlag 

- 

:=ceidar Schussler presenterer smågutt II 
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l Ingen stor sesong, men en fin gjeng j 
Lilleputt I startet treningen på Strømsø skole i februar, med 

meget god deltagelse. Lokaler ble delt sammen med annetlaget. Til 

sine tider var det 25-30 gutter som møtte opp så det var trangt om 

saligheten. Vi la derfor opp til å trene guttene vekselsvis ute og 

inne. Takket være den "snille" vinteren fungerte dette bra. Til den 

tekniske treningen hadde vi i disse første månedene meget god hjelp 

- av Stein Brekke - og vi takker ham for det.Hver lørdag formiddag 

hadde vi små interne kamper ute - selv kampsesongen startet med 

treningskamp mot Åssiden på stivfrossen bane. Dette oppgjøret 

endte 2-I til Skiold - begge målene var det Rune Waitz som sto for. 

Den samme Rune ble forøvrig sesongens toppscorer: Vi Gratulerer! 

Laget har deltatt i følgende turneringer: UMBRO cupen,Åssidens 

lilleputtserie og Store Bergans turnering i Sandefjord. Fra denne 

siste turneringen må jeg nevne at laget spilte sesongens beste 

kamp da de holt 0-0 mot Gais fra Gøteborg - som vant hele cupen. 

Om resultatene forøvrig lar vi tallen tale: 

UMBRO cup: BØler -Skiold 4-0 

DBK cup: SIF-Skiold 2-0 

Store Bergan cup: Gais-Skiold 0-0,Larvik Turn-Skiold 0-1, 

Sandar-Skiold 2-1 

Åssidens Lilleputtturnering: Skiold-Glassverket 0-1,Svelvik - 

Skiold 3-1 ,Skiold-Drafn 0-5,Berger-Skiold 0-3 og Vinn-Skiold 1-3 

Treningskamper: Åssiden-Skiold 1-2,DBK-Skiold 2-1,Vikersund 

Skiold 1-2,MIF-Skiold 3-1,Solberg-Skiold 2-0, Bragerøen-Skiold 0-3 

- Skiold-Konnerud 1-6,Glassverket-Skiold 4-1,DBK-Skiold 0-2 , 

Skiold-Glassverket 0-2 

Resultatmessig har det altså ikke vært noen stor sesong, men 

lilleputtgjengen har vært treningsvillig og fin. 

Følgende har spilt på laget: Kjell Martin Stenberg,Ole Solnør, 

Einar Breivik,Jan Westheim,Ulf Erik Knudsen,Trym Haakensen,Lars 

Andersen,Rune Waitz,Trond Larsen,Richard Moe,Øivind Borge,Tor 

Siem,Stein Harald Os,Pål Eriksen,Henning Hansen. 

Jeg takker alle guttene,Finn Dahlby og Helge Johansen for sesongen. 

oppmann Arild Knudsen. 
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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 

1 •l :!1~1~1~~~'1 ~~la 
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95 

- 

- 
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Interesserte lilleputter 
Allerede fcprst på nyåret startetinnetreningen på Strcpmscp skole. 

Der var vi samlet alle lilleputtene hver tirsdag i to timer, med en time ute og en time 
teknisk trening inne. Man fikk på et tidlig stadie bekreftet en fin stab av interesserte 
gutter. Vinteren gikk med god oppslutning og vi gledet oss alle til å mere våren med 
treningskamper, serie og cup. 

Den fcprste treningskampen vi hadde var mot Åssiden på feltet 
ved Åssiden kirke på noe tvilsomt underlag, men Ski old-guttene går ikke av veien for 
regn og sele, så både hurner og innsats var på topp. Det ble spi It to kamper hvar vi 
vant den ene med 2 - 0 og den andre endte med uavgjort. Vi fulgte opp med trening 
~ kamper hver uke utover. 

Fers+e halvårs treningskamper fikk fcplgende resultater: 

D.B.K. - Skiold O - l 
Solberg - Skiold 2 - 0 
S.I.F.-Skiold 0-2 
Skiold - Konnerud 2 - 4 

Vi deltok i Åssiden I.F. s Lilleputtserie og fcprste del av 
serien endte som fcplger: 

Konnerud - Skiold 
Skiold - Åssiden 
S.I.F. - Skiold 
Skiold - Vinn 
Skiold - Drafn 

2 - 0 
l - 0 
0-4 
3 - 0 
2 - 6 

Etter en hard og fin innsats fcprste halvår arrangerte vi en over 
nattingstur til Skiold-hytta den 11/6. En tur med alle tiders hygge og minimum scpvn. 
Guttene ga uttrykk for at de hadde hatt det fint med mye fotball og pelser og Cola. 

Vi startet opp igjen uken fcpr skolen begynte, med trening to 
ganger i uken, og det manglet ikke på oppslutningen etter ferien. Serien startet opp 
igjen og vårt fcprste mere var den 26/8. mot D.B.K. Her måtte vi se oss slått med 2 - 1 
som var meget synd da vi hadde hatt hele overtaket begge omgangene. Det samme 
hendte mot Lier den 2/9. hvor resultatet ble tap 1 - 2, men vi har lært oss å ta neder- 
-.,g med fattning selv om dette var kamper vi absolutt skulle ha vunnet. En treningskamp 

.,adde vi mot Drafn den 4/9. og her viste vi at det går ann å spille par med Drafn for 
resultat ble O - 0. Vår siste kamp i Åssiden-serien var mot Li ungen på Stoppen, 
og denne kampen avgjorde vi med seier O - 1. Dette resultatet var noe lite etter mange 
sjanser. Resultatet i Assiden-serien ble 8 poeng av 16 mulige så vi la oss midt på 
stammen. 

Jeg ser meg svært fornøyd med guttenes innsats i kampene, 
så med litt mer hell kunne vi vært adskillig høyere på tabellen. Siste kamp for sesongen 
ble spilt i flombelys på Marienlyst mot S.1.F. I - li lag. Dette endte bra og ga en fin 
avslutning med 2 - 0 seier til I-laget og l - 0 seier til li-laget. 
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Tirsdag 5/10. hadde vi avslutning far alle guttene med pe lser , 
stappe og Cola på Sportskafeen, som jeg tror alle satte stor pris på. 

Disse har deltatt på Lilleputt li: 
Stein Harald Os, Geir Dahlby, Terje Hel leve, Robert Folmo, Arve Andersen, Gercn 
Osberg, Stein Roger Johansen, Lars Breivik, Pål Jessen-Pedersen, Lars Fjellkleiv, 
<;Dyste in Sj<t>rlie, Dan Amundsen, Keti I Jansen, Tom Egi I Johanessen, <;/)yste in Skomsøy, 
og Henning Hansen. 

Jeg vil takke alle sammen for en fin sesong og hcber på like 
bra neste år. Samtidig vil jeg takke Helge Johansen far all s te tre og hjelp han har ydet. 

Finn Dahlby (sign) 
Oppmann - 

Opp1t1ann Finn Dahlby sammen med Li Ll.o pu t t.c j e nct e n 
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40 knetter imponerer 

Vi hor i å sti It to lag i "Knøtteseri ene", samt at vi hor vært med 
i 3 cuper. Oppslutningen vor stor helt fra starten av, og vi hadde i en periode nærmere 
40 spi I lere i trening. 
_ Resultatsmessig hor det nok ikke gått helt bro i år, men til hver 

mke lt hor det aldri vært noe å utsette på. Det fine ved knetteo lderen er jo også at hver 
kamp er glemt dagen etter, da er det bare den neste kamp som teller. Spillemessig hor 
vi også merket fremgang fra kamp ti I kamp. 

Jeg vil utelate resultatene denne gang, da de igrunnen ikke gir 
et bi Ide av den innsats og vi I je som er vist. Det som det skorter på er at teorien er stort 
sett ukjent for de fleste, da det er første året de fleste spiller. Med litt skikkelig teori 
undervisning i tillegg til treningen for disse guttene, tror jeg Skiold vil få et godt lag i 
løpet av et par sesonger. 

Jeg vi I ikke fremheve noen enkelte spi I lere da al le hor vist en 
innsats og tæl som kan gjøre garvede fotballspillere skamfulle. 

Det har vært en kjekk gjeng å holde på med, det fikk vi også 
ti I fulle bevis på ved avslutningen på Kobbervik Gård, hvor også et gledelig antall 
foreldre møtte opp. 

Al le vi som hor stelt med knøttene takker for en orti g sesong, 
og ønsker velkommen igjen neste sesong. 

En hjertelig takk og på gjensyn også til de mange foreldre som 
hor hjulpet til med kjøring til kampene i år. 

Ulf Haugan (sign) 
Oppmann. 
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KARL FALK 
MØBEL- 

FORRETNING% 
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 is - 

T"OROENSl<JOLOSGT.40-TLF 83 n 97. 
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Overvektig og utrente, 
men allikevel ... 

• 
OLB BOYS-lagets 
rapport 

- 
Overvektige, utrenede og ikke minst 1 år eldre stilte årets 

"Old Boy's" mannskap opp i lokalserien og Østlandscupen, 
Etter å ha innledet med 1 - 1 mot Drafn, viste laget seg som 

følge av det som innledningsvis er nevnt å være lekk i begge ender. Mål scoret vi få 
av, mens det rant bakover. 

I Østlandscupen takket vi av allerede i 1. runde, hjemme mot 
Pors. med O - 2. Små gledestunder hadde vi riktig nok da Vinn ble slått 2 - 0 
og Skrim ikke møtte - 2 poeng til 'oss , Drafn-poenget mistet vi imidlertid da dette 
laget ble trukket fra serien, 

For dem som ikke har sett den redigerte tabellen, vil jeg 
gjerne få presisere at vi ikke ble sist, men overlot denne plassen til Skrim. 

Geithus ble årets vinner av "Old Boy's" -seri en , 

Som man forstår ble heller ikke i år de sportslige resultater 
tilfredsstillende sett fra et ambisiøst synspunkt. Det er vel også delte meninger om 
et Old Boy's lag skal ha ambisjoner utover det mosjonsmessige, Mangel på forhånds 
trening er imidlertid betenkelig. Årets Old Boy,s lag har ikke villet eller hatt anled 
ning til å trene, Arbeidet med Skiold-huset må selvfølgelig tilskrives endel av trenings 
svikten, 

Også i år har det vært enkelte episoder (uten å ha møtt Bødalen), 
Det man ikke har i beina, kompenserer man med kjeften. Mot Vestfossen lyste det både 
gult og rødt, iallefall orange, da en av våre, for anledningen midtspiss, kom i lite av 
dempet diskusjon med dommeren, Den sortkledde ble meget sint og opplyste at han 
hadde ikke ett - men lomma full av gule og røde kort, Han truet vår temporære midt 
spiss med å vise ham alle sammen. Det hele roet seg imidlertid ned. Dommeren fra 
falt utvisningen mot at vår midtspiss spi I te på vingen resten av omgangen - en 
plass han forøvrig er mer kjent med. 

I "Old Boy's" er selv det umulige mulig. 

Christian Gregersen (sign) 
Oppmann 

**************************** 
* .. 
* Takk .. 
* .. 
* .. 
* * * * * * * Hjertelig takk til alle * * * * mine venner i SKIOLD som * * * * husket meg pa min store * * dag. * ornrre r e n hadde lomma I * * ul: gule og r(~dc .. 
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Tusenvis av dugnadstimer 
Arbeidet med gården tok seg stort opp etter ferien, og vi er 

i ferd med å avslutte første byggetrinn, Tusenvis av dugnadstimer er nedlagt i opppussingen 
av 3. etasje. Vi håper det resultat vi er kommet fram til vil tilfredsstille de krav og 
forventninger medlemmene våre måtte ha. 

Mye arbeid står likevel igjen. I neste omgang tar vi sikte på 
2. etasje. Her har vi tenkt oss et litt større forsamlingslokole. Vi håper å avslutte dette 
arbeid ut på våren en gang. Deretter står kjeller, siderom og utvendig oppussing for tur 
Det hele avhenger selvsagt av klubbens økonomi da dette arbeid medfører store utgifter. - 

Forøvrig kon det opplyses at klubben har inngått leieovtale 
med Bladcentralen om 1. etasje, De vil benytte denne til lager og selv sette lokalet 
i stand, 

Huskomiteen vi I ti I slutt få takke de av medlemmene som 
har vært med på arbeidet så langt. Det er blitt litt vel mye på enkelte, og vi håper 
i framtida at enda flere kan være med 

Sverre Erling Nilsen (sign) 
for huskom i teen. 

Viseformann Erik Carlsen sjekker dugnadslisten 

34 



ri C: 
'0- GJ 

"° Ul 
Ul -o 
ri C: - EP~ -~j ,·.llf,'•"•· i :·1o 

.,_ 
::i Q) 

'D > 
C: C: en 
ru ·ri 

'Cl > Q) 
·ri C: C: & ;::J 

CJ o:; 
C: .;::j C: Ul 
ru Q) Q) C: s .c: C: QJ 
µ, H H H µ, Q) '0- u' 
0 H T, < 

P'.1 
Q) sJ sJ 
H H H ·ri 

+' octJ Q) Q) > 
Ul P'.1 "' ~ H • • C: "' ~ 

Cl) Q) C: Q) Q) 

> Q) H µ, u' 
••• Ul P'.1 >, 0 

ru C: o:; Cl) H Q) C: Ul 
+' +' ·ri sJ ;::J ....., Ul Q) H .c: 

U) "' ·ri +' ru >, 
ru H Ul > :z; 

Cl) P'.1 .c: ri 
u u' ru H 

E 0 :i:: ru 
Q) u' > 
H ru C: Q) v'• 

U) Q) 0 ru H C: 
+' u' +' >, ....., Ul C: ;::J Ul 

Cl) (J CJ ru C: C: s 0 :i:: Q) Q) 

••• Ul .2.., > UJ 

+' -o C: ..::.=: Q) CJ C: ru ru 
H u' 0 H ·ri 

"' rl H +' +' -» (J E-< Ul 
Ul ::c:: C: ·ri 

-o ri ru H ••• ri C: '0- H ~ oca 0 ·ri +' 0 
·ri Q) Ul ri, H > "' > >, (J 
Ul Ul :z; ~ 

3kioldavisat, generalforsamlingsnummer er 

redigert av Børre Ivar Lie og Gunnar Moen. 

En del fotos fra DT og BB. 
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KAFE GLOBUS 

Selskapslokaler og levering av kold og varm 
mat til hjemmene. 

.. ,,.,.. •....• ma 
N. STORGT. 10 I I. TORGGT. 4 v~ 

SENGETOY - GARDINER - 

DUKER - HANDKLÆR 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. 


