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Odd Kristoffersen smiler for 

nøyd. Første byggetrinn på 

Skioldhuset er ferdig og vies 

i dette nyttårsnummer stor 

spalteplass. Dessuten på inn 

sidene: Solstråler på A-laget, 

formannens spalte,kranseskål, 
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I avisa 
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I gleden over nytt hus må vi ikke glemme vårt fristed 

ved Stegla på Konnerud - SKIOLDHYTTA. Bildet er tatt 

av redaktøren tidlig en november-lørdag. 
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- 

1976 går over i historien som et av de mest betydnings 

fulle i Skiolds 66 år gamle historie. Ikke så mye p.g.a. 

det sportslige, men p.g.a. at vi som kjent endelig fikk oss 

et eget sted å være. 1976 ble husåret - la 1977 bli opp 

rykksåret. Først skal vi til l.divisjon i bandy igjen( det 

startet bra med 8-0 seier til guttene i den første kampen) 

Dernest skal vi opp i 2.divisjon i fotball. Vi har vært 

lenge nok i 3.nå - vi fortjener faktisk opprykk. 

Stig Roaas til Strømsgodset. Dette var den triste ny 

heten Ulf Hagen, Tov Støa og Ståle Eknes mottok på en av 

årets siste dager. Stig som er oppfostret i Skiold, som 

har gått gradene og som virkelig skulle tilføre laget 

friskt nytt blod. Vi er klar over at Stig har ambisjoner og 

ønsker han lykke til i sin fotballkarriere, men la oss legge 

til at det nettopo var karer som Stig vi trengte for å nå 

målet i 1977. 

Klubbarbeidet går videre under formannens dyktige ledelse. 

Praktisk talt hver eneste kveld er det aktiviteter på huset - 

som nå for alvor har kommet skikkelig i drift. Til våren skal 

man begynne på den viktige annenetasjen som skal bli et for 

samlingslokale til 250 mennesker. Også det ser vi frem til i 

1977. 
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/Jar ordet 

Gratulere alle Skioldmedlemmer med eget hus! Tenk endelig er 

det en virkelighet - vi har fått vårt eget sted å være. Jeg tror 

ikke alle er klar over hvilken stor betydning dette vil ha for 

klubbens videre vekst og trivsel. Vi har fått et redskap som 

vi kan jobbe ut fra samtidig som vi har fått et samlingspunkt. 

Men en ting må vi alle være klar over: Huset har kostet og 

det vil koste mange penger. Det vil kreve en stor innsats av 

oss alle sammen. Jeg tror også dette kan spleise oss enda bedre 

sammen enn vi allerede er. 

Jeg er også imponert over den velvilje og innsats som ble vist 

av medlemmene under generalforsamlingen. Alle valg ble besatt. Ingen 

ble truet på jobber - noe som liver bra foran den kommende fot 

ballsesong. Et stort kompliment til valgkomiteen for bra utført 

arbeid. 

Det oppsatte budsjett viser at vi må stramme inne livremma 

i 1977, men kjenner jeg medlemsmassen i klubben rett, så klarer 

vi dette også. Det er opp til tillitsmennene og de andre medlemmene 

å skaffe penger - for det trenger vi! 

I all viraken omkring huset må vi ikke glemme at det idretts 

lige er alfa og omega i klubben. Vi må ikke la aktiviteten på huset 

gå ut over det andre vi holder på med. Vi har også en hytte som 

skal drives og t~s vare på. 

Jeg hadde for en tid siden den glede å bli invitert hjem til 

vårt æresmedlem Otto Berglie. Der fikk jeg se hva han hadde samlet 

av bilder fra Skiolds stiftelse og frem til dato. Det var ikke 

- 

- 
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FORMANNEN HAR ORDET - FORMANNEN HAR ORDET - FORMANNEN HAR ORDET 

lite jeg fikk med meg av gamle Skioldbilder fra det Berglieske 

hjem da jeg gikk. Ting som skal opp på Skioldhuset når vi kommer 

ordentelig i gang. Dersom det er andre som har gamle Skioldminner 

hjemme er jeg takknemlig for at dere tar kontakt. 

Bandyen har såvidt begynt når jeg skriver dette. Jeg vil få 

lov til å ønske Rolf lykke til med sesongen. Målet er klart: I 

1977/78 skal Skiold igjen være il.divisjon. 

Hva gjør formannen i klubben? Ja, det kan dere kanskje lure 

på,men han flyr stort sett som en strikkball hver kveld for å være 

til stede der Skioldaktiviteter er i gang. Jeg vil gjerne ha kontakt 

med det som skjer i klubben. Ta kontakt med meg. Jeg er valgt av 

dere for å yde noe for klubben. Jeg er lettest å treffe hjemme på 

telefon 837271 mellom kl.16-1730. Bare slå på tråden. 

Bingokomiteen kunne nok en gang legge frem et imponerende 

regnskap. Hjertelig takk! Dere gjør en jobb som det virkelig 

står respekt av, og i dagens situasjon trenger vi dere mer enn 

noen gang. 

Jeg vil benytte anledningen til å ønske en riktig god jul og 

et godt og fremgangsrikt nytt år til alle Skioldmedlemmer og alle 

våre forbindelser i fjern og nær. - 

~ POSTBOKS 213 - 3001 DRAMMEN, NORWAY 
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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- øg tu~ 
utstyr får De ALLTID i 

DOMUS 
med klce-r - ror enhve 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

JTØAYPOAT 
KONNERUDGT. 2 
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FIN JOBB HYTTA 

som helg etter helg stod med 
malekosten på Konnerud. 
Vedlikehold er viktig, særlig 
der hvor vær og vind tar godt. 
Skifolket møter en "SKIOLDHYTTE" 
som vi kan være bekjent av. - 

av GUNNAR og 
DAGFINN 

I løpet av sommeren og høsten 
har hytta, badstua og det nye 
uthuset fått en ansiktsløftning. 
På hytta er de smårutede vinduer 
malt, og det tar tid. Møne på de 
tre bygninger er malt like, i 
det hele tatt er det blitt en 
fin stil. Hytteformannen har 
hatt meget god hjelp i Gunnar 
Moen og selvfølgelig Dagfinn 
Hansen. Dagfinn fikk jo innsats 
pokal for det store arbeid på 
bingoen. Hytta ble ikke nevnt, 
men det er mulig at ingen i 
styret har funnet veien til 
vår perle denne høsten ..... 

TAKK ! til Gunnar og Dagfinn 
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KÅRE BJORNDALEN 

ny formann i "ELDRES') 

ELDRES AVDELING har holdt det tradisjonelle julebord. 
Denne gang i egne lokaler. Et vellykket arrangement 
med god deltagelse. En rekke talere meldte seg, og 
naturligvis ble de nye lokalene hovedtemaet. 

Det ble også avholdt årsmøte. Eldres avdeling har i 
de siste år blitt styrt av Tore Ruud. Han mente at 
"presidenttiden" nå var ute etter 4 år, og han ønsket 
ikke gjenvalg. Det naturlige var at v. formann Kåre 
Bjørndalen rykket opp, og slik ble det. 
Styret består nå av: 

- 
rormann: Kåre Bjørndalen 
V. form.: Gunnar Moen 
Sek/kas: Egil Ulsbøl 
Styrm. Arvid Syvertsen 

'I'or Jagland 

Revisorer: Sverre Lind Christoffersen 
Jonny Ulleberg 

TORE RUUD · 4 år som 
formann 
Tore Ruud påtok seg for fire år siden 
ledelsen i Eldres Avdeling. Det har 
vært en blomstrende tid i denne avd. 
Regelmessig møter, fin tone og med 
bra oppsluttning. Vi benytter anled 
ningen til å takke Ruud for fin 
ledelse og ønsker den nye formann 
lykke til i forsettelsen med Eldres. 
Våre nye lokaler skulle kunne gi 
enda bedre grobunn for virksomheten. 

- 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

IORIIKRINGS ~ SELSICAPET g 
I",.J C> ~ C:i 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: 
SPARE.BAN"KENB. 
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;enj 
mat·øl·miljø 

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

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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Kranseskål på huset 

- 

De første som tok Skioldhuset i bruk var de som hadde vært med på 

dugnaden. "Kranseskål" ble styrets arrangement for karene kalt. 

På bildet over disse linjer ser vi Odd Kristoffersen som øser 

formann Borgars tallerken full. I bakgrunnen venter Øyvind 

Nystøl og viseformann Erik Carlsen på sin posjon av "Biff Skiold". 

Blide karer: 

F.v. Odd 

KristGffer 

sen, Olav 

Gjesteby, 

Even Jokstad 

og sjarmøren 

selv - Reidar 

Schl\ssler 

~ 
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KRANSt:SKAL- KRANSESKAL-KRANSESKAL 

- Jeg vil på vegne av styret 

i Ski- og Ballklubben Skiold iå 

ønske alle dere som har tatt i 

tak på Skioldhuset vel.kommen til 

denne kranseskål, sier formann 

Borgar Nygård der han som første 

mann tar ordet i det nye huset. 

Pokal.hyllen bak formannen er ikke 

fylt ennå, men til generalfor 

samlingen var alle ervervelser 

-:jenncm årene,hentet ned fra 

~kioldhytta. Ved formannsbordet 

ser vi fra venstre Bjarne Borg 

ersen, Johs.Christesen,Borgar, 

Alf Jansen og Per Smerkerud. 

MESS prøvesitter toalettet ... 

Finn "Mess" Hansen kunne ikke 

dy seg. Han måtte prøvesitte 

toalettet. Sammen med Reidar 

Shtissler og Christian Greger 

sen har han vært med på å legge 

alle de fine flisene. 4 
11 
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hRANSESKÅL-KRAI\SL:SK/\L-KRANSESKÅL 

- Vær så god, sier 1
' k e I rre r " 

Sverre Erling Nilsen som her har 

en litt annen rolle en den han 

er vant til på midtbanen til 

Skiold. Den nyvalgte B-lags 

oppmann Terje Andersen tar imot 

med begge hender. 

- Maten smakte bra, sa Junior 

lagets oppmann i 76 Tron Petler 

sen som også mellom kampene 

har gjort sin jobb på huset. 

- 

12 



slått seg sammen med Ranveig Knudsen 

Klokken er 1800 lørdag 27.november 1976. Storsalen i 3.etasje 

i Skioldhuset er fylt nesten til randen av 60 forventningsfulle 

medlemmer. Formannen Borgar Nygård reiser seg sakte - slår klubben 

i bordet - ser ut over forsamlingen og sier: - Det er en stor 

glede for meg å ønske Skioldmedlemmene velkommen til den aller 

første generalforsamling i eget hus. Dette er en minnerik stund for 

vår klubb - endelig har vi fått et sted for oss selv - et sted der 

miljøet i Skiold kan utvikle seg videre. Det er et stort arbeid 

som er nedlagt i huset - det har 

kostet penger å få det frem til 

hva det er idag og det vil koste 

penger å føre arbeidet videre. Jeg 

tenker da særlig påde arbeider vi 

skal gjøre i 2.etasje og i kjelleren. 

Det var omtrent de ordene formannen 

valgte da han offisielt åpnet Skiold 

huset. På bilde over disse linjer 

ser vil styrebordet med Tor Reidar 

Kristiansen til venstre, forretnings 

fører Trond Jensen,formannen,viser 

formann Erik Carlsen, Per Smerkerud 
- den første kvinne med et tillits 

verv i Skiold: Sekretær i junior 

avdelingen. 

og Tore Ruud. 
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- 
( ·Qenel"'altol"'samlin;en· 

Det ble en lang generalforsamling der 
de f r er uno t t.e nøye studerte rapporter 

o·:, regnskaper. 

Innsatspokalen 
Junioravd 

elingens 

innsatspokal 

tilfalt Anders 

Maudal - gutte 

lagsspilleren 

som også i 

rikelig monn 

har hjulpet 

!:~!_på huset. 

Styrets inn 

satspokal gikk 

til Dagfinn 

Hansen som tre 

ganger i uken 

gjør sin skjerv 

som bingoopp 

leser. 

GRATULERER! 
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• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

• Elektr. kontrolltavler 
• Bingo-automater • «2h 
e 13-tlpset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandlt 
Ønsker De nærmere opplysninger 
om Bingo, skriv eller ring til oss. 

ENEIMPORTØR: 

~,~~ ULICc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

~~fil!IIOOOO!!i »æ. 
o~K~o~L~o~N.~A-o 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s 
~: •••••.••• TorafS. T........,.1J61•·1JMl1, Tele1raMM1f'91N:TU11t.1ST 
....._.Ud1l11: Qr. lMk- •• Kr•lid&uM, Orem,w 

15 



250 KAMPER FOR SKIOLD 

Under stor jubel mottok vår to A-lags 

spillere under en årrekke Hans Petter Nilsen 

og SverrE Erling Nilsen(t.h.) utmerkelse 

for 250 spilte kamper for Skiold. Gratulere. 

HEDERSTEGNET 

Hederstegnet i Skiold henger høyt. To nye 

medlemmer føyde seg til rekken av hedersmenn 

under generalforsamlingen. Torstein Roaas 

og Øivind Nystøl fortjente begge hederstegnet 

Ellers noterer vi fra en hyggelig generalforsamling i 

eget hus at Helge Bjørnes også neste år kommer til å 

trene juniorlaget - denne gang med Jan UlsbØl som makker. 

Terje Andersen skal være oppmann for B-laget. Ståle Eknes 

tar A-laget nok et år med Steinar Olsen og Arne Ruud i UK 

HJELP! 

Som tittelen på dette innlegg forteller, så trenger vi nå 

virkelig hjelp. Vi er i en desperat mangel på opplesere 

til våre bingoarrangementer. Vi vil i nærmeste fremtid 

sette igang et kurs på Skioldhuset for opplesere. Oppleser 

jobben er nesten alfa og omega for en bingokomite. Kurset 

på huset vil bli lagt opp som en medlemsbingo, slik at man 

får prøvd seg for en litt mindre forsamling til å begynne 

med. Dersom vi får flere habile opplesere vil ikke belast 

ningen på den enkelte bli så stor som nå, hvor man så å si 

ikke kan ta en frikveld. Nå må vi komme oss opp av sofaen, 

og ta i et tak for klubben vår! MELD DEG DERFOR PÅ BINGO 

KURS HOS BINGOSJEF KNUT BERG NILSEN SÅ FORT SOM MULIG. 

Tj 

- 

~6 



li 
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. 

l~E!!:rnHM1,1@1-1A 
ØVRE STORGATE - TLF. 83 26 80 - DRAMMEN 

FAMILIENS 
KONFEKSJONSSENTER 

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

VELKOMMEN TIL 

HAUGESGT 4 - DRAMMEN - T~ 83 49 30 
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TOPP TUR TIL GRAN CANARIA 
apartamentos l<Øl(C:1 

- 

Lørdag 22. oktober kl.18.oo forlot Skiolds A-lag ru.flere uten den aller 

minste beklagelse Drammens sure sno, tåke og regnvær. Bestemmelsested 
HOTEL KOKA, PLAYA DEL INGLES, GRAN CANARIA. Tidsskjemaet sprakk en smule 

på Gardermoen, der vi fikk fire timers ekstra ventetid. Fornuftige 

(eller pessemistiske '?) sjeler hadde imidlertid på forhånd sørget for 

tidtrøyte, og det ble etablert diverse kortlag. Omsider ble vi stuet 

ombord i flyet -·, ja det er faktisk ikke noe annet som dekker, for det 

flyet er den trangeste utgave av arten Jeg har vært innesperret i. Etter 

seks lange timer ble imidlertid alle sorger og ergrelser glemt, da vi 

slapp løs og kunne kaste kåper og boblejakker i den varme sommerluften. 

Forlovelse: 
ØIVIND OG TOVE 

Sted: Beach Club - 
San Augustin 

Gran Canaria 

I hyggelig lag på Beach Club 

hendte det vi har ventet på 

så lenge ... 
Øivind og Tove ble forlovet. 

Det ble champagne fra opp 
mannen og hjertelige gratu 

lasjoner. 

18 



En times busstur, og så var vi ved reisens mål, KOKA. Her ble vi kl.6.o 

om morgenen ønsket varmt velkommen med en iskald pils av Tor Wangen fra 

Drammen. Hotellet viste seg å bli en behagelig overraskelse. Skiold 

hadde fåttsamtlige leiligheter i første etasje med utgang til privat 

plen, og her foregikk det noe til en hver tid. Her var samlingspunktet 

og det med å være samlet gikk som en rød tråd hele tiden. Dette gjorde 

denne turen til den beste (og antagelig den morsomste) vi har hatt. 

Etter et par timer på øret som avsluttning på en lang natt, stilte 

vi mannsterke på stranden, slikket sol og moret oss i brenningene. 

Stranda på Playa del Ingles er forøvrig et kapitel for seg. Mer enn 

5 km. lang herlig sandstrand som strekker seg rundt sydspissen av øya 

og til Maspalomas. En lang tur langs denne stranda byr på utmerket 

mosjon og en noe særegen naturopplevelse . 

For her mellom Sahara-lignende sanddyner gror de forunderligste vekster 

- (for ikke å si utvekster) 

Ved svørrunebassenget 

i hotellets have. 

På Playa del Ingles 

herlige strand. 
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Kristin og Stein 

Bente og Hans Pettter 

Pepperstek?? 

- 
I haven ved hotellet var det et stort flott svømmebaseng og her var det 

også et yrende Skiold-liv, fra grytilig morgen og for enkeltes ved 

kommende til langt ut i de små timer, og som tidspunktet tilsi~r 

naturligvis iført lange kjoler ... 

HOTEL KOKA hadde også flere bekbemrneligheter som vi satte pris på. 

En utmerket resturant med virkelig god mat, og et av stedets beste 

diskotek, betegnende nok kalt Elefanto Roso. Vi har ikke fått meld 

ing om at noen av arten ble observert, men noen umIDlighet er det ikke, 

Som tidligere nevnt ble denne turen spesielt hyggelig på grunn av det 

fine samholdet hele tiden. Mandag kveld var treffpunktet 3each-Club, 

tirsdag dro vi samlet til den lokale avdeling av Hawk+CLuo - SVEIN LUND 

til et diskotek ikke langt fra Puerto Rico. Her traff vi ,3trøms 
godset.s spillere og damer som vi hadde reisefølge med, 09 det.te burde 

blitt en alle tiders aften, men Skioldfolket likte seg bedre i vår 

Elefanto og tok veien raskt tilbake. Onsdag ble turens høydepunkt - 

GRISEFESTEN - stemningen var skyhøy. Kveldens ubestridte topp var 

PER K - som forførte en langkost til fyrrige spanske flamenco 

rytmer. Jeg har ikke ord for å beskrive den senen ... 

Det er vel unødvendig å nevne at han vant kveldens dansekonkurranse, 

og premien bidro ikke akurat til å dempe stemmningen ! 

Griseverten - Antonio, mannen 

som kunne arrangere 
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1 1Dansemesteren" 

Per Kristiansen 

og Stein Brekke 

forfrisker seg 

med sitronbrus. 

Voksen isbolle 

21 



Vi avsluttet ferien med riktig å stase oss opp, og vi inntok Beach-Club. 

Det var under denne middagen at det glimtet i gull på to høyre hender ... 

Tove og Øivind - Gratulerer ; De nyforlovede ble behørig feiret med 

blomster og champagne og vi hadde en festelig kveld. Lørdagen ble 

temmelig lang, da flyet først gikk kl.2.3o om natten, og vi måtte 

forlate rommene kl.12.oo. Hjemturen gikk glatt, men turen gjennom 

tollen på Gardermoen bød på visse problemer. Tolderne hadde møtt 

mannsterke opp. De var morgenfriske og det var ikke mye som ungikk 

de gutta. 

En tvers igjennom hyggelig tur var avsluttet. 

- 

Skioldgut ter mot CD Santa Agueda Club Visitante 
Per Berger, Sverre Erling Nilsen, Rune Svendsen og 
Steinar Olsen 11forsterket11 Strømsgodset imot det 
lokale spanske lag. Det så virkelig ille ut en 
periode da spanjolene ledet 4-2. Men i annen om 

gang rettet gjestene opp inntrykket og kunne gå 
av banen med 5-4 seier. Per Berger scoret utlignings 

målet til 4-4, på en Berger-spesial etter corner. 

SIF med ny Steinar 
"STEINAR 0" 
Savnet av Steinar Pi SIF er merkbart, 

og på Canaria dukket det endelig opp 
en ny Steinar i SIF-laget. Det var vår 

egen UK-medlem Steinar Olsen. Mot inn 

satsfylte spanjoler fikk Steinar sin 

debut. En debut som verden ikke har 
sett maken til. Etter 15 sekunder fikk 

vår gode Steinar til et C-moment som 
lå opp i mot 8.90. Et par skritt bak 

over - rett ned på tyngste del - bena 
i været, for så raskt reise seg og børste 
sand i nedslagsfeltet. En herlig episode 

som sent vil glemmes av Skiold og SIF - 

fans. 

- 
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NAr det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTIESELSKABET 

BRUG & GULDLISTEFABRIK 
Gulskogen 

Ah f>n9 RADIO•TY 
ChristensengArden. Telefon 83 64 88. 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 8314 03 

TORVHALLEN 

tlf. 83 19 56 

FAVORIT-FILIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 



A INGENIØR GR•N 
ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN 

VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS 

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN 

Il l<REDITl<ASSEN 
- bank for folk flest 

Drammen tetf. 83 35 90 
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BINGOTUR til 
IAU!.l\lMJ fffaGFJE1lSUDl1Æll 

- 
Våre kjære bingoslitere har nylig hatt en avslappende week-end 

på Rauland. De ble møtt med snødekte veier, men alle ankom til 

rett tid og på rett sted fredag eftermiddag. Bingogeneralen - 
Knut Berg-Nilsen sørget for at alle hadde det bra , og Finn 
Hansen "vitse Hansen" sørget for at humøret var på topp. 

Det var mye og god mat, her var svømmebasseng, skiføre og 

frisk luft. Noen mente det burde vært større dansegulv - men 
det var stort nok så lenge Dagfinn H holdt seg i ro ... 

En fin tur, som våre bingohjelpere virkelig har fortjent. 

- 

25 



SKI 
og Ballklubben Skiold heter vi, men det har 

ikke hendt så mange ganger i klubbens mer 

enn 67 årige historie atordet SKI har fått 

stå med "fete typer" .. I denne forbindelse 

sakser vi frekt fra klubbens historiebok 

"RØdt og hvitt i 60 år": 

Men om vi ikke har hatt så mange 
store skiløpere, så har vi til gjengjeld vært 
flinke til å arrangere. I tidligere år vårt 
faste sørperenn, klubbkonkurransen mot 
Skoger, våre mange helt utmerkete arrange 
ment av gutterenn i Skiold-bakken - og 
nå i de siste år som arrangør av merkerenn 
for barn. 

- 

Vi merker oss at det først og fremst er som arrangør av renn Skiold 

har utmerket seg. I all anstendighets navn dere, i fjor greide vi ikke 

engang å få arrangert et barneskirenn! Vel var snøforholdende elendige 

men dog ... Året før ble det da avviklet både barneskirenn på ski 

sportens dag, samt Skioldrenn både for voksne (som gikk seg bort) og 

for barn på Skioldhytta. Kjære formann i Skigruppa, lar det seg ikke 

gjøre å arrangere noe en eneste søndag i 

en dag da hele familien spenner på seg ski 

ene og møtes ved Skioldhytta.Kanskje var det 

en tanke å sette opp en pokal til"stØrste 

deltagende familie". Når det gjelder ski er 

det en liten ting til jeg har på hjertet: 

Dere Skioldmedlemmer som starter i tur 

langrenn, hvorfor ikke bruke klubbnavnet? 

Ski og ballklubben Skiold trenger all den 

PR den kan få hvis vi fortsatt skal være 

et attraktivt alternativ for ungdommen. 

Altså, i vinter håper vi at alle "skiføre" 

Skioldmedlemmer kan møtes til en uhøy- 

tidelig kappestrid i sporet. 
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Er det flaut å hjelpe klubben sin? 

- 

Det høres unektelig dumt ut for eldre medlemmer at det i det 

hele tatt går an å stille seg et slikt spørsmål. Grunnen er 

imidlertid at det kan virke slik enkelte ganger. Det aktuelle 

eksempelet nå er selvfølgelig adventslotteriet. Man opplever 

at spesielt junioravdelingens medlemmer kommer og leverer 

oppgjør for en,to eller tre kalendre. Det vitner om liten 

interesse når man vet at alle fikk tilsendt fem kalendre. 

Er det virkelig så ille å ringe på hos naboen for å spørre? 

Denne likegyldigheten synes jeg er deprimerende og forteller 

vel kanskje litt om at vi har ført en litt gal linje Økonomisk de 

siste årene. At vi rett og slett har vært for slipphendte. En 

merkelig kontrast til dette eksempel må jo være den innsats 

som ble nedlagt i sommer. Da finansierte jo junior- og guttelaget 

sin tur til Tyskland med intens jobbing. Forskjellen på disse to 

"jobbene" er jo at her får ikke junioravdelingen alle pengene til 

eget bruk. Det må jo imidlertid være klart at vi er en KLUBB og ikke 

bare et lag med 10-15 spillere. Skal vi kunne hevde oss slik vi gjerne 

vil fremover må alle gjøre sin innsats. 

Jeg kan heller ikke unlate å nevne at det er mange som raskt 

_,harsolgt sine kalendre, og også bedt om flere. Dette gjelder 

både senior-og juniormedlemmer. 

TJ 

Det ble på siste generalforsamling vedtatt å høyne kontigenten 

med ti kroner både for senior og junior. Kontigenten er da 

50 kroner for senior og 40 kroner for junior. Dette forslaget 

kom fra styret i 9-klubbsutvalget - og vil bli fulgt opp av 

alle tilsluttede klubber. 



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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Visste du at ... 

- 

VISSTE DU AT .... 

det er nedlagt ca. 6000 dugnadstimer på SKIOLDHUSET - hittil .. 

bare 60 medlemmer møtte på generalforsamlingen .. 

du Ml, selge de adventskalenderne du har fått i posten .. 

vi arrangerer bingo på Globus hver tirsdag og fredag,hvor det 

er lov til å hjelpe til .. 

.-·· Norge ble nordisk mester i fotball i år - for gutter .. 

Jan Birkelund skal spille for??? .. 

du kan få kjøpt fotballitteratur gjennom Fotballforbundet .. 

NFF skal arrangere "uoffisielt" NM for guttelag neste år .. 

du kan ta idrettskurs og bli idrettsleder .. 

vi har Norges flotteste klubblokaler .. 

resten av familien også kan bli medlemmer i SKIOLD .. 

idrettshallen i Mandal er åpen for alle hver mandag, enten 

man er aktiv eller ikke .. 

det er ikke forbudt åta idrettsmerket fordi om man står i 

ski-og ballklubben SKIOLD .. 

Ranveig Knudsen er ny sekretær i junioravdelingen .. 

Idretten vil få ca. 100 millioner kroner av tippepengene i år .. 

det er fullt lovlig å skaffe Skioldavisa nye annonsører .. 

junioravdelingen vil få sitt eget rom på SKIOLDHUSET .. 

vi har en festkomite i SKIOLD .. 

redaktøren av denne avis tror at medlemmene ikke kan skrive .. 

kontigenten er høynet til 50 for senior og 40 for junior .. 

han som skriver denne spalte ikke er i redaksjonskomiteen 

så det går an å skrive også for oss .. 

TJ 



Smakt ullt og praktisk 

Randveig Knudsen tar for seg Skioldhuset - slik en kvinne ser det 

Ja, her har vi virkelig fått et sted å være! En virkelig 

storstue som alle grupper innen klubben nok kommer til å sette - enorm pris på. At det her er lagt ned et enormt arbeide og adskillig 

omtanke både når det gjelder praktisk utnyttelse og interiør er 

mer enn tydelig. 

Selv et par kritiske kvinneøyne finner ingenting å kritisere 

ved valg av farver,tekstiler og materialer. Alt er gjennomtenkt og 

samakfullt. I det store møtelokalet er det valgt duse røde og rust 

farger i teppe,gardiner og stoltrekk. Møblene er både praktiske og 

pene. Skiolds premiesamling har fått en fremtredende plass i lokalet, 

og sølvet tar seg flott ut mot en knallrød bakgrunn. 

Styrerommet er blitt en meget eksklusiv affære med lys eike 

panel,bord og stoler i samme materiale og med dyp orange trekke på 

stolene. Den gamle peisen er ikke til å kjenne igjen etter ansikts 

løftingen med hvitmaling og nye stener. Lampene som er valgt får i 

hvert fall alle klubbens hunkjønn til å trekke frem superlativer som, 

"Rålekkert" og det er nok også mange av oss som nok mer enn gjerne 

kan tenke oss det lekre kjøkkenet i grønt og hvitt hjemme hos oss 

selv. Grønt og hvitt er også farger som går igjen på toalettene. 

Delikate grønne fliser på veggene og hvite på gulvet. 

Til alle dere som har jobbet,planlagt og skaffet materialer - 

TUSEN TAKK fra all oss som kommer til å bruke HUSET. 
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Jentene kommer for fullt 
en jevn tilstrømning av inn 

av jenter til Skiold. Det er forsåvidt ikke 

helt nytt - for vi har hatt jenter som har vært medlemmer i 

Skiold i mange år. Det som er nytt er imidlertid at disse 

jentene nå er mer interessert i å gjøre en innsats for klubben 

,- vår - gjennom å påta seg forskjellige verv. Det er så vidt under 

tegnede vet bare en kvinne som har stått på en valgliste utenom 

bingoen før - mens vi nå har tre. Det er selvfølgelig en ut 

vikling vi håper vil fortsette fremover slik at også vi kan 

bli kjent for å være en "familieklubb" og ikke bare en "gutte 

klubb". Derfor må parolen i disse trange Økonomiske tider bli: 

Meld inn kona,dattera,forloveden,mora,kusiner,tanter og 

bestemødre. VI HAR PLASS TIL ALLE. 

TJ ,~ Nye medlemmer 

- 

Formannen er fremme med innmeldingsblokken: - Navn og adresse? 

- Knut Jørgen Johansen Deretter: - Det blir 50 kroner, 

takk. Bildene er tatt med Skioldavisas spionkamera. Øvrige 

nye medlemmer siden gen.samlingen: Terje KolbjØrnsen,Ase Larsen, 

Geir Toresen og Knut Heegaard Olsen. Velkommen til SKIOLD. 
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KARL FALK 
MØBEL 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLOMSOT./ENOENE-DRAMMEN 

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

-1 

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom. 

LANDETS BESTE IS 

ØDRAMMEMS is - 

T'OROENSKJOLDSGT.40 • TLF. 83 n 97. 
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PA'n IGJEN 
Fotballledelsen: 

Tov Støa, formann 

Trond Jensen, sekretær 
Egil Halvorsen, kass. 

Ståle Eknes A-oppmann 

Steinar Olsen, UK medlem 

Arne Ruud, UK medlem 

NY I A-LAGSSTALLEN: 

Per Rønning fra ROS 

Flere jr. spillere vil 

også iår overføres 

A-lagsstallen. 

STIG ROMS til SIF ??? 

19 76 
- Konpvin&er 18 11 S 2 30-12 27 

Strømmen 18 8 6 4 24-15 22 
Sklold 18 7 7 4 23-13 21 
Å11lden 18 7 6 S 19-18 20 
Hamar I.L. 18 7 S 6 20-15 19 
Aunk"II 18 6 7 S 19-18 19 
Jevnaker 18 6 S 7 21-24 17 
Draln 18 6 4 8 20-22 16 
Stabæk 18 4 7 7 25-25 IS 
UD.Kisa 18 I 2 15 6-45 4 

1977 
??? 

Ryktene går. Stig til MIF 
Stig til SIF ??? 

Våre spillere har de senere 

år hatt besøk av SIF ledere 

med forespørsel om overgang. 
Noen har forsøkt seg, men 

miljøet har ikke fristet 

mer enn en sesong. Det er 

ganske artig å lese innlegg 

i lokalavisene hvor SIF 

lederen Josef Mathisen skriver 
med "englepenn" om overganger. 

Den samme leder som har vandret 

på fisketur tidligere år. En 

slik fremgangsmåte frister 
ikke til samarbeid, Hva som 

idag frister til spill i 

SIF fremfor vår klubb - ja 

det kan vel de fleste gjette. 

Som kjent gikk 

STIG til SIF. 
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ULF HAGEN vil også i neste sesong gi våre A-gutter 

instrukser. Her etter at en omgang er unnagjort. 

Det virker som noe bør gjøres bedre ... 

- 
A-lagsgutta er allerede igang, 

med trening tirsdager og 

lørdager. En del vanskeligheter 
ventes med trening-sopplegget, da 

både Arne Torgersen og Stein 
Brekke går på kveldsskole. 
Øivind Ågren har også slike 
problemer, men treneren har 
lovet at disse vanskeligheter 
skal løses til beste for klubben. 



- 
Skioldgutt i 
Sør Amerika 
Det er Skiold 

gutter over hele 

verden. Vidar 

Solli er 

for tiden 

i Brasil. - 
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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~ 

SENGETØY - 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. 


