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Huset - huset - huset, det eneste vi har å snakke om i klubben idag.
Vi kan være stolte av det som er gjort til nå. Vi har vel kommet
halvveis og det er bra. Kjelleretasjen som skal påbegynnes til høsten,
er etter min mening den viktigste for å få sportslig fremgang. Vi har
nå et samlingssted for hele klubben gamle som unge - men den dagen
garderober, trimrom og badstue står ferdig i kjelleren, da er vi
ikke lenger avhengig av oppsatte tider og steder for våre treningsaktiviteter. Dette har vært et stort savn i alle år. Miljø skapes
best i klubbmiljø, ikke på andre tvilsomme plasser. Vi har nå alle
muligheter med den nære beliggenhet til Marienlystanlegget.
Med de mulighetene vi nå har å tilby de aktive, bør de aktive også
stilles større krav - treningsarbeide/fremmøte har i vårsesongen
ikke vært 100 % - klubbledelsen har vel ikke vært flinkr nok til
å følge opp - det er nemlig en rekke detaljer som må gjøres bra
for at ·gutta skal trives og dermed gjøre topp innsats til en hver
tid. Vi har idag på førstelaget meget - meget lovende ungguter som
må kjøres i riktige baner, både på og utenfor banen. La oss ta vare
på disse så kan vi gå mot lysere tider også på fotballbanen.
Ønske må være at vi beholder plassen i divisjonen iår - da er
~uligheten for neste sesong mye lysere. Lykke til i høstkampene '
T. L.
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VAR TRADISJONELLE GUTTECUP ARRANGERES I AR
LØRDAG 26. OG SØNDAG 27. AUGUST
I GULSKOGEN IDRETTSPARK.
MØT FREM - FOTBALL HELE DAGEN
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Det går dårlig om dagen. dette er skrevet mandagen etter at A-laget
tapte 8-0 for Storm. Laaet ligger nest sist i sin avdeling, og
ingen av våre lac i de alders bestemte klasser går til A-pulje i
kretsserien. Hvorfor mangler vi sportslig suksess? Jeg kan ikke
gi noe klart svar. Er vi ikke flinke nok? - Har vi ikke bra nok
materiell ? Treningsforholdene? Vi må gå i oss selv for å gjøre
det bedre.
Det må være klart at vi først og fremst er en idrettsklubb, og det
er gjennom idretten vi skal hente heder. Siden siste Skioldavisa
har vi kommet langt i utbyggingen av huset i Griffenfeldsgt.
2. etg. er åpnet med en gedigen fest den 27.mai, og meget heder
til den gjengen som har stått i spissen for denne jobben, men vi
måi denne festrusen ikke glemme de som så å si hver dag hele året
igjennom gjør sin jobb for klubben.
Vi har fått P.n god del hendvendelser for å få leie Skioldhuset, og
jeg regner med at i løpet av et par år vil huset kunne forrente seg,
men det har vært store utlegg. Penger, ja. Jeg må igjen mane til
forsiktighet. Vi trenger store summer til driften, og jeg vil her
også få gratulere finanskomiteen med en god jobb med Strømsøposten.
Det er mye som gjøres i klubben idag, og mye ønskes gjort, men vi
trenger innsats og hjelp fra alle for å sette i verk de tiltak
vi ønsker å gjennomføre.
Valgkomiteen for høstgeneralforsamlingen er allerede i full sving,
og vi ønsker et ja fra deg når spørsmålet kommer. Som jeg har sagt
før: SPØR HVA DU KAN GJØRE FOR SKJOLD - IKKE HVA SKJOLD KAN GJØRE
FOR DEG!
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VM er over
I eve fotba/Jen

-

-

Ja, så sannelig er dette VM i fotball over også. Og selv
om man kan mene hva man vil om Argentinsk politikk, og
Uruguay'ske dommere så var det ihvertfall ikke mulig å
rikke undertegnede og flere andre vekk fra TV-stolen.
Selv en akutt blindtarm-betennelse midt under kampen
Argentina - Peru ble elegandt undertrykt til kampen var
over, og heldigvis var man på lørdag og søndag i full
stand til å nyte finalekampene fra rom 308 på Dramm~n
Sykehus. Og at fotballen engasjerer er det ikke tvil om.
Det holdt på å bryte ut fullt slagsmål på gangen i pausen pga. diskusjonen om et tvilsomt idømt frispark (vi så
jo selvfølgelig det bedre enn dommeren.) At det beste
laget vant er imidlertid udiskutabelt, da som kjent det
laget som scorer flest ganger er best. Så når VM dessverre var over begynnte overgangene på tvers av klubbånd (jfr.Norge) og landegrenser.
Saudi-Arabia, England, Spania, Italia og andre land skal
nyte godt av årets verdensmestere. Saudi-Arabia har løsnet på oljepungen, og gått til innkjøp a1 to målfarlige
herrer henholdsvis Brasil og Sverige (!
'. )
Spørsmålet er bare, kan ikke Kleppe slipp2 ut litt oljepenger, så vi i Skiold kan nyte godt av disse spillerne?
Tenk en angrepsrekke med Paulo Rossi, Luque, Arne Torgersen,
og Odd Roald Aasen :
Amatørregler sier du ? De kan vel få jobb som sykmeldte
renholdsbetjenter på N.S.B. eller lignende. Vi må handle nå det er fire år til neste gang
NOLLE NORDPA
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mer mat
for pengene
Se mitt store utvalg i

sportsartikler
JTØAYPIIAT
KONNERUDGT. 2
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Vi nærmer oss med raske skritt tiden for det store messearrangementet i Drammenshallen. Som de fleste kjenner til
så er det de fire klubbene Drammens B.K. - Drafn - Skiold
og Strømsgodset I.F.
som står bak denne varemessen. Firma
Messeconsult, som vi har hatt samarbeide med tidligere står
som konsulent.
Allerede nå kan vi si oss trygge for at den økonomiske
siden av saken er vel i havn. Hver eneste kvadratmeter
utstillingsplass er nemlig solgt, så alt ligger vel til
rette for at "BYGG OG BO 78" skal bli suksess. Men en
meget viktig detalj gjenstår å bringe iorden. Det er myndighetenes tillatelse til å ha tivoli på tomten mellom
Latinskolen og Tangensporet. Vi har sjansen til å få det
bes.te tivoli som kan skaffes i landet til å komme til vår
messe. En messe er avhengig av underholdningstilbud.
Vi er optimistiske og regner med at det skal gå iorden,
da kommunene vel har sammenfallende interesser i denne
sak.
Når det gjelder dugnadsarbeidet som Skiold skal utføre,
er denne organisert på følgende måte:
MONTERINGSSJEF : BJARNE BORGERSLN
Stiller 4 mann,(som tidligere har holdt
i en hammer) 4/8 - 12/8
Bill.LETTSJEF:
LIV-KARI RYGH
Stiller 3 fra damelaget 12/8 - 20/8
VAKTSJEF:
ODDVAR DANIELSEN
Stiller 4 mann 12/8 - 20/8
RYDDESJEF:
ROLF RAAEN
Stiller 5 mann (Eldresavd.) 13/8 - 14/8
DEMONTERINGSSJEF: CHRISTIAN GREGERTSEN
Stiller 4 mann 21/8 - 25/8
Det meste av dugnadsarbeidet skal utføres etter vanlig
arbeidstid på hverdager, men på lørdager og søndager starter
vi kl. 9.00. Det er mange dugnadstimer som skal utføres, men
det er hektisk og gøy i messemiljøet - så møt opp når du
blir kallet. Det står på bare få dager, men for klubbkassen
betyr det nødvendigr kroner.
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smångtt
Ungdomskvelder
Junioravdelingen satser på å komme igang med faste
ungdomskvelder på huset fra høsten av. Det er annen-etasje som styret har stilt til disposisjon en gang i
uken. Ungdomskveldene står på juniorstyrets kart på

-

første møte, men såvidt Skioldavisa erfarer vil det bli
en kveld for lilleputter og smågutter og en kveld for
gutter og juniorer annen hver uke. Mer om dette senere.
LØrdagstreffen
Det har vært stille på huset sommermånedene, naturlig
nok. Men da skolen begynner er det full rulle igjen. Da
vil også huset være åpent, som vanlig, på lørdager. Ut
på senhøsten en gang regner dugnadsgjengen å samles igjen
til en del arbeider som gjenstår.
Generalforsamlingen
Høstgeneralforsamlingen skal være lørdag 25.november.
Det er bare å sette av plass i almanakken med en gang.
Det ermer meningen at det kommer til å bli en festelig
sammenkomst etter selve samlingen. I den forbindelse
er valgkomiteen allerede i arbeide. Det er mange poster
som skal besettes. Med i valgkom. er Oscar B.Johansen,
Ståle Eknes, Børre Ivar Lie pluss en representant fra
representantskapet. Har du lyst på en jobb, så si fra.
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90

ETABLERT 1899

STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST

Aktiv og moderne bankvirksomhet:

SPAREBAN"KB:J.\TBm
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER

-

Det er der det skjer

Det er ingen tilfeldighet at gutta møtes på Dickens.
Godt fatøl fra Aass.
Trivelig atmosfære og topp fotballmiljø.
Stikk innom når du gar forbi. Du finner oss i
0. Torggt. 8. Velkommen!-

A. HUSUM & CO.

~icf;cnj

Marienlystgt., 24.

Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.

Tlf. 83 22 43.

mat·øl·miljø
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HERl/C
HERl/C,men
SKJElDEN
SKJElDEN
ODD ROALD AASEN
HAR SCORET MAL NR. TO~
PORS .. OG LEDELSE 2

Odd Roald er en av den
på laget - en meget god
juniorspiller som går i
for fotballen med 100
Hans plass bør være
fremme på banen, da hai
er typen som det lyser
goal av.
Dessverre har vi ikke
sett situasjonen som pi
bilde for ofte, men Ode
Roald lover flere høst
mål.
Vi nevner også at han
har vært kaptein på
årets juniorkretslag.

-

3.DIVI8.JON
Storm
Pors
Larvik Turn
Jerv
Bærum
Drafn

.Åsaiden
Ørn
Skiold
-ædd
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3.DIVISJON
Østland S.ndre
Hjemmekamper:
p
S V U T
MAI
7
3 1 1 16--- 6
6--- 3
6
3 0 1
_4 4 0 0
8
•- 0
7- 4
8
3 2 0
,._
6
4 1 1 2
3
2 1 2
4- 9
,._ 6
1 1 2
3
8- 7
2 0 3
,._ 7
2
1 0 3
5--14
2
0 2 3
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•
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•
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S
4
4
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•
•
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Bortekamper:
V U T
Mål
3 1 0 6- 2
0
14- 8
3 1
1 3 1 7- 7
2 C 2 2- 6
3 0 2 6---.
2 0 2 4-.
1 2 2 ,._ 6
1 0 3 8- 9
1 0 4 7--15
4 0 1 3- 8

Sum:
p
p
7
7

••
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2
2
1

14
13
13
12
9
9
7
6
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A-laget får en kjempe
oppgave i høstkampene,
men bør kunne får et
par lag under seg på
slutt-tabellen. Dette
V il i år hol de, da ny
serieordning trer i
kraft i 1979 sesongen

Hva nå Jan Skramstad - laget vårt
befinner seg på bunnen av tabellen.
Vårsesongen ligner til forveksling
på fjorårets. Hva er årsaken ?

•••

HVA NA ??

- Hadde jeg kunnet svare på det
hadde vi ikke befunnet oss der
idag, men det er klart at vi ikke
får midtbanen til å fungere slik
den skal. Det har også vært byttet
svært på spillere, noe som skyldes
at vi ikke klarte å finne fram til
laget før sesongen. Det virker
selvfølgelig uheldig inn.
-.or oss på tribunen virker det
som om laget er dårlig organisert ?
- Det er jeg ikke helt enig i,
om du ser bort fra kampene
mot Ørn og Assiden, hvor det
var svært mye nerver med i
bildet.
Jeg etterlyser også kondisjon og teknikk ?
- For å ta teknikken først Jeg var på forhånd klar over
at laget som helhet ikke var
teknisk godt nok. Jeg har
derfor lagt vekt på teknisk
trening under forberedelsene.
Hva kondisjonen angår mener je
at vi ikke er dårligere enn våre motstandere. Riktignok
har enkelte sentrale spillere p.g.a personlige gjøremål
et svakere grunnlag enn jeg skulle ønske, men laget som
helhet fungerer kondisjonsmessig bra. Vi har nettop testet
,......._utta på treningen, og resultatet viser klart at vi ikke har
apt kondisjon sisen sesongen startet. Forøvrig vil jeg
beklage de dårlige treningsforhold vi har hatt etter påske.
Før påske trenet vi på fine isbaner og spilte bra treningskamper, bl .a mot Jevnaker. Etter påske har vi vært henvist
til å trene på Brygga (Holmen), Elletomta og i plasthallen.
Hva mener du om laget - spillemateriellet?
- Vi har et ungt lovende lag som trenger 2-3 år på å få
satt seg . Det bor mye godt i gutta . , men for mange rut i nerte spillere forsvant etter fjorårssesongen. Litt mer
rutine så er jeg overbevist om at taDellsituasjonen hadde
vært langt bedre.
Laget skal nå til Grimstad for å trene l uke iferien og jeg
syntes stemningen blandt gutta er meget bra tross situasjonen.
VI ØNSKER LYKKE TIL VIDERE DERE SOM STELLER MED A-LAGET
CHR. G
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jStor reisevirksomhet
Når dette leses har Skioldgutter vært både i Danmark og
i Amsterdam i Nederland. Junioravdelingen la allerede
på et tidlig tidspunkt opp til et utstrakt reiseprogram
for sine lag. Til øya Mors i Danmark dro ti ledere søndag
23.juli avsted med hele 47 spillere. Det var to guttelag

-

og to småguttelag med på den vel en ukes lange turen. Lagene ble innkvartert ved NykØping på Mors og var med i den
store Morsø Cup som ble arrangert av Eurosportring
Turen var også beregnet som ferie og en av dagene dro
hele Skioldgjenget, med stør økonomisk støtte av foreldreforeningen til Legoland og Safariparken.
Juniorlaget dro nedover tirsdag l.august. Etter en
hard busstur ankom de Amsterdam onsdag middag og deltok
i den største juniorlagturneringen som noenssinne har
vært arrangert. Med på juniorturen var= 13 spillere og
seks ledere. Rapport fra negge turene fra Skioldavisas
utsendte medarbeid er i. neste numm er

Årets sensation i ungdomsfodbold:

Turnering i Amsterdam med
bold fra 10 \ande
S
~U1
Yngli.nge og juniorer spiller om stor pokal og eftertr

12
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TRENINGSLEIEREN SOM IKKE
BLE NOEN FERIE.
De som hadde regnet med
ferie og siden trening
på A-lagets sommerleir
fikk fort en annen oppfatning. Trener Skramstad kjørte to treningsøkter på dagen - en på
formiddagen kl. 10 og
en kl. 15.oo.
18 mann var med , bare
Arne Torgersen (mil it.)
og Tor E. Gunnerud var
fraværende.
For 3.gang på rad lå
spillere m/fam. på
SKAGERAK ved Groos
Camping i Grimstad.
Her er fine forhold, men
været slo ikke til, slik
at bading og soling ble
det lite av.
En turnering i Boccia ble

- ~~1~ .11ffRIE"PÅ
SKAGERAK
1'l(

Groos

4890 Grimstad

arrangert , og oppmannen Rolf Hæhre med kone ble klare
vinnere av turneringen. Vi må nevne Rolf's kone Anne som
var klart best på vinnerparet.
Leieren ble avsluttet med kamp mot VIGØR i gressbaneåpning
på Evje, og etterpå var det reker .....

H~R'U?
HORT.

AT

Tom Jensen har meldt overgang til
ROS, der flere ex Skioldgutter er

AT

Henning Skau også har forlatt Astallen og satser på flyskolen.

AT

Vivi Johansen og Nina Grindheim
har representert klubben på dame
kretslaget.
A-laget spilte 1-1 mot Vigør i
ferien.

AT

13

SKIOLDGUTT
SKIOLDGUTT
SKIOLDGUTT
SKIOLDGUTT
HEI ! HEI

HEI '
HEI
HE I
HEI
! HEI !

ØBllA I
8KllCl&II
-

Hvorfor hører vi aldri et rop på Marienlyst under en Skioldkamp. Vi drammensere er riktignok kjent for å være av den
1 i t t for sagte typen , men dog a 1 i k eve 1 . " Er det bare f o 1 k
fra Pors her? spurte min kone. (Skiold vant 3-0) Vi klapper
riktignok når lagene kommer på banen, og skriker litt når
laget scorer, men ellers er det stille, stille som i graven.
Vi er medlemmer av VERDENS BESTE KLUBB, hvorfor er vi redde for å fortelle det, Hvis vi kunne skape en festligere
ramme rundt kampene så bør det komme flere folk på kampene.
(jfr. Jahn Teigen)

SKJOL~ SKJLLD SKJOLD
(

klapp - klapp - klapp)

GOAL - GOAL - GOAL
(klapp - klapp - kle~p)
SKJOLD SKJOLD SKJOLD

[1~ t : I •l!II

2. divisjon
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VEST

ØST

Bragerøen
Skiold
Høvik
Ullern
Brevik
Pors
Frigg
Hokksund

Sarpsborg
Skeid
Øvrevoll
Njård
Sparta
Haslum
Bækkelaget
Frem 31

• Kuponghefter
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere

• Elektr. kontrolltavler
• Bingo-automater • «21»
• 13-tlpset • Jack-Pot Bingo
• Over eller under 7 • Bandlt
Ønsker De nærmere opplysninger
om Bingo, skriv eller ring til oss.

ENEIMPORTØR:

ULLCc@

/4\~
~

Bragerhagen 16
Telefon (02) 83 42 71
3000 DRAMMEN

VØRTERØL
En vørter fra Aass når målet skal nå's!
AASS BRYGGERI, DRAMMEN

@i fiiOOOOWllli )Jli!.
~(KOLONIAL)
Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

Alt i sportsutstyr

NORLØFF

JERNVAREFORRETNING A·S
Telefon 83 65 80
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Lyche
VARE\IAGASI:\' ET
1"EDRE STORGATE 2, 3000 DRA\I\IE:\' TLF. 83 79 70

Nordahls Pølsekiosk

DRAMMEMS

Konnerudgaten
Ho11tdkonlor:
Konncrudat. 23 - JO()()

Anbefales alle Skiold-gutter

Telefon 83 :V '6

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

VELKOMMEN TIL
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Drammen

is

• Terminlister • Terminlister , •
BUSKERUD FOTBALLKRETS
Terminlister for de aldersbestemte klasser,
høstsesongen 1978.

._

JUNIOR KL.B - AVD. B

RESERVELAG

23/8
27/8
31/8
6/9
9/9
13/9
l 7/9

15/8
22/8
6/9

Skrim - Skiold
Skiold - Lier
Skiold - Konnerud
Vinn - Skiold
Skiold - ROS
Slemmestad - Skiold
Skiold - D.B.K.

GUTTER KL.B - AVD. A
23/8
31/8
5/9
8/9
15/9
l7/9
20/9

Skiold
Sparta
D. B. K.
Skiold
Skoger
Skiold
S. I. F.

-

Ytterkollen
Skiold
Skiold
Vinn
Skiold
Steinberg
Skiold

SMAGUTTER KL.B - AVD.D

-

25/8
31 / 8
3/9
9/9
17/9

Skiold - Assiden
Konnerud - Skiold
Skiold - D.B.K.
Bragerøen - Skiold
Skiold - Sparta

Birkebeineren - Skiold
Skiold - Assiden
Skiold - Solberg

UNGDOMSLAG
1/8
9/8
16/8
22/8
30/8
1/9
7/9

Skiold - Slemmestad
Strømsgodset - Skiold
Skiold - Birkebeineren
Solberg - Skiold
Skiold - Amot
Assiden - Skiold
Skiold - Svelvik

Østland/S\!lndre 1978.
Skiold - Ørn
5/8.
13/8. Pors - Skiold
19/8. Skiold - Jerv
26/8. Drafn - Skiold
2/9.
Skiold - Larvik Turn
Åssiden - Skiold
9/9.
16/9. Skiold - Urædd
23/9. Bærum - Skiold
1/10. Skiold - Storm

17
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[Det var I mai ....

l

"Det var i mai .... " Alle husker vi Jeanett Mc.Donald og Nelson Eddys berømte
film fra 30--årene. Det var også i mai
det skjedde på Skioldhuset tre heile
uker til ende. Åpningen av vår etterhvert berømte annenetasje ble markert
på en behØring måte. For åta det sistførst: Åpningsfesten med over hundre
festkledde Skioldmedlemmer i alle aldre.
Med et deilig koldtbord, med gode taler
og med dans til langt på natt. Det ble
en begivenhet som man sent vil glemme.
Til høyre foretar byggekomiteens formann, Johs. Christensen den høyttidelige
18

åpningen av vår storstue

"Det var i mai"
at Erik Carlsen
og Odd Kristoffersen endelig
kunne legge vekk
hammer og sag
og trekke i fin-

-

1ressen. De

gjorde begge
en kjempejobb
og ble hedret
under åpningsfesten. Formannen smilte
og den spirituelle toastmasteren Finn Hansen,
holdt humøret opp, som
om det var nødvendig. Det

--

var taler

og mat, og

.ae r e mat og nye taler og

så var det dans da der
bl.a. juniorformannen
Reidar Schussler og hans
frue svingte seg etter
moderne rytmer. Joda,
Skioldhuset ble skikkelig krympet

.

"Det var i mai ..

"at Skioldhu-

set ble pyntet til fest med egen rød sløyfe. Etter måneder
med dugnadsarbeide var man endelig kommet fram til målet.
Det er ikke noe rart at hedersbordet

(under)

kunne smile

og kose seg over at annet byggetrinn var i havn. - En merkedag
for klubben, sa formannen
Borgar Nygård og både gamle Jahnsen og Dagf".nn Hansen var enig
i det.
- Det rører et gammel medlem
at vi har vært så ivrige for å
få dette stedet i stand, sa
Jahnsen i sin gode tale
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"Det var i mai .. " at dugnadsgjengen åpnet annenetasje
med sin egen sammenkomst. Det ble som ventet en fest
litt utenom det vanlige, men det hadde de alle ærlig
fortjent. På bildet ser vi dem alle sammen

ved

langbordet . "Skioldgutt heii ... " lØd gjennom lokalene
og Begge Finnene,
sag

Hansen og Kristiansen, hadde egne

sanger spesiellaget for sammenkomsten. Særlig Kri-

stiansens sang (gjengitt annet sted i avisen) ble den

-

reneste landeplagen med sin etterhvert kjente strofe:
- Skioldgutt, her skal det bli fest, alle så er vi husets
gjest ... " Under disse linjer en minikavalkade

fra åpnings-

festen. Fra venstre NystØl med medbrakt, store- TØger med
frue, Elsa Borgersen, Roar Dag Larsen og frue, kjØkkengjengen

I.

og forfriskningsstedet.

-

1

!1/t1·· -

~

Ø
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OUliNAOS VISA fra
Jeg er oppan'te fra Hedensrud, og navnet mitt er Finn.
Jeg er far til Per som står i mål for Skiold.
Jeg har stått i Drammens Ballklubb i en 8-10-12 år
sparka fotball, hoppa ski og tatt en tår.
Men en dag så sier kona mi, her er no' for deg.
Det står i SkioldAvisa at dem trenger deg.
Ta en tur til neste torsdag, det er annonsert ida'
Det er eldres som har dagen sin der da'
Refr.

-

Jeg kom opp den torsdags kveld
Følte meg ikke riktig vel,
Men etter to-tre timers tid da kom jeg på gl i
For han E.U. hadde jo litt på si.

Neste mandag var det dugnad og jeg tenkte jo som så,
du er medlem så nå må du stå på nå.
Det skal spikres, det skal males, det skal gjores litt av hvert
Erik Carlsen han er formann, "Knakkern" han er vert.
Det var koselig å se, at så mange som var med,
kanskje kunne det gjerne vært no'n fler.
Men man skal jo ikke klage når vi ser hva som er gjort.
Dette her, det kunne ikke skje fort.
Refr.

Den første jeg møtte det var'n "Mess"
"Få på deg arbeidsklær og vis du er no' tess"
Vi spikrer gipsplater nå, så nå må vi stå på
Vi må bli ferdig snart, det må du forstå.

Dugnadsgjengen de har jobba trutt - det kan vi alle se
Carlsen, "Knakkern", "Mess" og mange fler enn det.
Nå mot slutten måtte også fagarbeidera' trå te'
Resultatet, ja det er'kke dårlig det.
Men så ser vi det har blitt, et prektig hus for
Skioldgutta de har bevist det kan gå an.
Derfor må vi gratulere ledelsen som har stått
og invistert til huset som det var et hjem.
Refr.
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SKIOLDGUTT HER SKAL DET BLI FEST.
ALLE SA ER VI HUSETS GJEST
LA DET BLI EN MERKEDAG FOR ALLE MANN,
SOM HAR JOBBA OG SOM HAR GJORT DET DE KAN

-

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

~
BRUG & GULDLISTEFABRIK

Gulskogen

GULLSMED
HARRY ULSTEEN
Nedre Storgt. - Drammen
Tlf. 8314 03

TORVHALLEN

••

tlf. 83 19 56

STØRST I SKO
e·

iL_avo~i,,_FILIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON

Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34
23

ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN
VELKOMMEN

LØRDAG

-

GOD

PARKERINGSPLASS

TA HÅND OM SPARETANKEN
l(REDITl<ASSEN

LA BANKEN

Il

Drammen te tf. 83 35 00
24

- bank for folk flest

<!&lb·bops:
ingen belbig bebut for a&pbinb
Etter å ha blitt nektet adgang til B-laget gru,,;iet manglende
trening, debuterte den alltid lovende, teknisk gode og evig
studerende Øyvind Nystøl på OLD-BOYS laget,
ONSDAG 14.6.1978 kl .20.30 (protokollert) 26 AR aAMMEL
Derved satte han ny rekord i old-boys sammenheng hva alder
angår. For sammenlignings skyld kan nevnes at dette tilsvarer
A-lags debut av en 6 åring, slik?+ rekorden blir svært vanske
lig å slå. Siden det ikke føres særlig kontroll med old-boys
spillernes alder, legges det heller vekt på at man ser ut som
eller beveger seg som en 35 åring. Det kom ingen innsigelser
fra vår motstander Konneruds side på Nystøl, og det er derfor grunn ti l å tro at Ø. N . er kommet for å bl i på l aget , der som han klarer å spille seg til fast plass på laget.

-

Nystøl stilte i Liverpools helrødt (tippekupongens faste
banker) og ba om å bli satt opp som midtspiss. Dessverre
lykkes han ikke i l. omg. og Konnerud kunne gå til pause
med 2-0 ledelse, etter en jevnspilt l. omgang. Han forlangte
i pausen å få spille midtstopper. Dette ble innvilget, men
skjebnesvangre følger for laget idet 5 mål rant inn i 2.
omgang, slik at resultatet ble 0-7. Ingen god debut for Ø.N.
altså, som riktignok i dusjen fraskrev seg et hvert ansvar
for det store nederlaget.
Fast plass på laget kan være litt tvilsomt etter denne
matchen, men det er grunn til å tro at old-boys ledelsen
legger særlig vekt på Ø .N. unge alder og at det var tydelig
mye nerver med i debutkampen. Man ser heller ikke bort fra
den PR det er for klubben å ha en spiller som kan tildeles
blomster og klem etter 200 oldboys kamper i en alder av
37-38 år. For ikke å snakke om at Ø.N. kan bli den første
i landet med 25 års old-boys tjeneste og 400 kamper.
For øvrig gjorde den evig unge hustegner,
fargesammensetter og forbundsdommer Henry Tufte
come back. Han overrasket med j e r n k o nd i s j o n
•
i en omgang, taktomslag og lite munnbruk.
Dårlig tilslag på ballen trekker imidlertid
noe ned.
Konklusjon må bli at old-boys laget ikke løste
sitt 10 års gamle problem med denne fornyelse
(foryngelse). Man er fortsatt lekk i begge ender.
"Refferent"
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Visste du at . . .
Pors er det mest inneffektive fotball-lag i Norge ..
det begynner å skje noe i bandygruppa
.
Finn Sjuve er ny viseformann i klubben
.
neste trinn på Skioldhuset er garderober/trimrom ...
Dagfinn Hansen er ny bingo-sjef
det finnes ledige jobber i Skiold
Old man river ...
BIL hur kjapt seg ny bil ...
gjennomsnittsalderen på A-laget er 22 år ...
økonomigruppa jobber p spreng ...
Tor Reidar Kristiansen er utdanningsleder i Skiold
Herodes Falsk er drammenser ...
Skiold-Avisa kom idag ...
det er lov å se kampene i junioravdelingen
.
Skiold-Avisa har plass til fler annonser .
nå må vi finne ut hva vi vil ...
Norge var med i Melodie Grand Prix ...
Medlemstallet øker og øker ...
E-76 angår oss ...

-

Trond J.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Treningsgebyr

?•

ROS (Røyken og Spikkestad) som har man~e idretter på
programmet, har gått til det skritt å innføre et
treningsgebyr for sine aktive medlemmer. Dvs. at de i tilleg til medlemskontingenten betaler et vist beløp i sesongen for å være med på trening i de forskjellige grupper.
Er dette noe for oss ? Pengene kunne eventuellt øremerkes
til trenerhonorar eller lederutdanning.
Trond J

HÅNDBALL I SK/OLB?
Skiold har pr. idag ca. 800 medlemmer, og det må vel bety
at vi er en av de største klubbene i distriktet, hvis vi
deler på antall idrettsgrener som utøves nemlig fotball
og bandg. Kan vi så øke dette medlemstallet uten å utvide
den idrettslige aktiviteten ? Neppe - ihvertfall ikke mye.
Det har flere ganger vært oppe, i mindre fora å utvide
aktiviteten i Skiold med en håndballgruppe, uten at det
har kommet noe konkret ut avdette. Jeg mener dette bør
tas opp til sriøs vurdering av flere grunner. For det
første er vel Skiold i en forholdsvis gunstig økonomisk
situasjon slik at de kan begynne m~d dette. Dessuten
kan vi som før nevnt øke medlemstallet., og ikke minst
har vi fått en ypperlig hall - Drammenshallen, som også
vi kunne bruke. Det finnes dessuten tidligere medlemmer
i flere av håndballklubbene som gjerne vil til oss hvis
vi kan tilby brukbare forhold i en håndballgruppe. La oss
ihvertfall diskutere dette.
Trond J.

-

HELDIG VINNER AV VART BILLOTTERI:
Lodd nr. 276 - BRURBERG,
ELGVEIEN 35
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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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Kr. 5000 i kassa, men"
det ble en bedrøvelig forestilling tippekampen mot
ORKANGER. Vi stilte så godt som fulgt lag, og det
gjør ikke situasjonen bedre. 13 minusmål på to kamper
sier litt. Hvor er motivasjonen - vi spilte tross alt
om 8000 raske kroner. Vi får håpe på en god Skiold høst

~

rir311'1-St~Tiameratene ••
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SIDEN SIST ...
Norges Bandyforbund har
hatt ting. Det nye
styret:
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NA OGSA I LIMERICK-SPALTEN
DT & BB. INNSENDT AV ARVID WAM.

Formann: Arvid Wam, Drafn, Gjenv.
Nestformann: Borgar Nygård, Skiold,
ny. 1. Styremedlem: Per Wright, Drafn,
gjenv. 2. styremedlem: Erik Thoresen,
Høvik, ny (tidl. varamann). 3. styremedlem: Erik Østbye, Ullevål, ny. 1. varamann: Ingar F. Lae, Njård, ny. 2. varamann: Terje Foss, Røa, ny.

Tore Larsen ble gjv.
LOV OG APPELLKOMITEEN
BUSKERUD BANDYKRETS har
valgt Trond Pettersen
som styremedlem.

En fotballspiller fra Skiold,
venta på ballen for åpen goal
men da'n skulle skallen,
han blingsa på ballen,
så den fløy
i vold.
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DRAMMENS

oVK
VAKTKOMPANI

a.s

N. Storqt, 3 Drammen

(02) * 83

27 81

VI OVERTAR ALL SLAGS
VAKTHOLD FOR:
Bedrifter, bygge- og lagertomter,
forretninger og privatboliger, samt
båtmannstjeneste og båtvakthold
INTET OPPDRAG FOR LITE
OG INTET FOR STORT

30

FORMANN

mot WEMBLEY

Det lå liksom i lufta at det ville
bli en festlig finale. Sola dukket
fram etter en regnfylt morgen i
London. På de overfylte togene
ut til Wembley Stadium var stemningen høy, men i køene opp til
de to store tårnene som rammer
inn Wembley, var det aldri fulle
å se.

.-

Kaptein Mick Mills og
Roger Osborne, Ipswich
etter at seieren var
sikret. ~

MANGE DRAMMENSERE HAR SETT ENGELSKE
LIGAKAMPER, MEN FA HAR VÆRT TILSTEDE
PA CUPFINALEN PA WEMBLEY. VAR FORMANN BORGAR NYGARD VAR AV DE FA NORSKE SOM VAR TILSTEDE I MAI. EN OPPLEVELSE HAN ALDRI GLEMMER. HER PA
VEI MOT DEN STORE FOTBALLFESTEN
SAMMEN MED BANDYPRESIDENT ARVID
WAM TIL VENSTRE.

A

-
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KARL FALK
MØBELFORRETNING¾
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN
TELEFON 83 85 00
Apningstider: Mandag - tirsdag - onsdag - fredag
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt

LANDETS BESTE IS

ØDRAMMEMS

T'ORDENSKJOLDSGT.40-TLF. 83
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n 97.

is

SK/010 HUSET

Vi leier ut våre klubblokaler til møter m.m.
Noen ledige dager utover høsten finnes.
Interesserte bes kontakte vår forretnings
fører: Arild Knudsen, Skioldhuset Tlf 83 64 33 (mand - tirsd. etter kl. 16

BKIDlB · CAPS

VI HAR GATT TIL INNKJØP AV ET BEGRENSET
ANTALL CAPS MED STOR SKYGGEBREM OG SKJOLD
MERKE PA. CAPS EN KOSTER KR. 30. 00 PR. STK.,
OG BØR FINNES I EN HVER SKIOLDSUPPORTERS
GARDEROBE. DU FAR KJØPT PA SKIOLDHUSET,
MEN VÆR SNAR, DA OPPLAGET ER BEGRENSET.
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Adresseliste:
Formann:

Borgar Nygård, Bj. BjØrnsonsgate 21
Tlf. K.83.35.90
P.83.72.71

Viseformann:

Finn Sjuve, HØgda 21
Tlf. K.81.83.90
P.81.14.57

Styremedlem:

Christian Gregersen, Ltz. Hervigsvei 12c
Tlf. K.53.94.63
P.81.71.84
-

Styremedlem:

Oscar B. Johansen, Veståsen Borettslag
Stenseth Terasse, 3o2o Krokstadelva
Tlf. K.
P.82.68.34

Styremedlem:

Dagfinn Hansen, Seilmakergaten 3
Tlf. K.81.97.90
P.81.74.97

Varamann til styret:

Tore Larsen, Odinsvei 14a
Tlf. K.ll.4o.4o
P.81.95.49

Bandyformann:

Rolf Egil Raaen, Knut BjØrhusvei 41

Fotballformann:

Ulf Svendsen, Kobbervikveien 8
P.81.98.29

Tlf. K.83.76.42
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Finansformann:

Jonn Johansen, Solbergsgate 14a
Tlf. K.83.45.95
P.81.7o.45

Hytteformann:

Tore Småriset, Ltz. Hervigsvei 116d

Ishockeyformann:

Ståle Eknes, Lærumsgate 4
Tlf. K.67.93.90
P.81.14.25

Juniorformann:

Reidar Schussler, Torsvei 41
Tlf. K.
P.81.75.12

Skiformann:

Per Smerkerud, Neversvingen 4o
Tlf. K.19.lo.oo
P.83.75.83

Bingoformann:

Daafinn Hansen, Seilmakergaten 3
Tlf. K.81.97.90
P.81.74.97

Form. Representantskapet:

Johs. Christensen, 3 Strøm Terasse 8
Tlf. K.83.54.95
P.83.25.38

Redaktør Skioldavisa:

Børre Ivar Lie, Ltz. Hervigsvei 164b
Tlf. K.83.76.90
P.81.9o.15

Forretningsfører:

Skioldhuset, Griffenfeldsgate 1
Tlf. K.83.64.33 (mandag og tirsdag)

-
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IBSEN's BILFORRETNING ..4/S
BILHUSET
Bjømsljeme BjømlClnSgt. 11 O • Drammen • TIi. · 11 83 90
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dl GILDE
kjøttvarer

smaker alltid
godt!
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VESTFOLD-BUSKERUD
SLAKTERI A/L
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KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering av kold og Yarm
mat til hjemmene.

:J'¾fllir RADDO-=-TY

KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88

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 søndager hele året.

I

avisa
BOKS 78, DRAMMEN

Ned i 4.div:
Det ble til
slutt §rets
fotballfacit.
Dessverre.
N§ kreves stor
innsats p§
alle fronter.
M§let er klart: Vi skal
opp igjen og
det s§ fort
som mulig.

Ned i 4. divisjon

Nr.4
okt.
1978

JULEMINNER

Innhold

SKIOLDAVISA skal komme
med et julenummer. I

Leder ........•..••..•••• 3
Formannen har ordet ....• 4
Tore på kontoret

7

Aktiv knøttegruppe

11

Foreldreforeningen

12

Fremgangsrik bandy •..•.. 14
Bygg og Bo ..•........... 17
Darirnarkstur .....•....... 18
Amsterdam

20

GåtelØp

21

Dagfinn - en ildsjel

25

Drørnrneprinsen

26

den anledning oppfordreer vi alle medlemmer som har et juleminne der klubben er
med,

dette ned på papiret.
Skioldavisas adresse
er: Boks 78,3001 Drm.
ISOLASJONIARBEIDER
FOR VARME- OG KJOLEANLEGG
KLED1'41NG AV INDUSTRIBYGG

~DRAMMENA
~ISOLERING S

Ungdomskveldene .•....... 27
Små nytt

29

Mer smånytt

31

Kurstilbud

33

Telefon 82 18 87 - Privat 81 97 56
Postboks 1568 - 3001 Drammen
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SKIOLDGUTTENES NYE MOTTO:
SAMLING I BÅNN

om å sette

C>

R._ <=-
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Nedre Strandgt. 3, Drammen
Telefon 83 77 70

••

KJOPETRYGGHET

I Oomus får De pengene tilbake
dersom De ikke ønsker å beholde varene.
ANDELSLAGET

DOMUS
2

HAUGESGATE 1
TELEFON 83 49 80

Det sprakk - vårt A-lag i fotball klarte ikke å holde
plassen i 3.divisjon. En stund håpet man at den nye serieordningen skulle redde de rød-hvite farver, men ... Selv i
kvalifiseringskampene mot Østsiden ble det tap - og som
følge av det: NEDRYKK. Det er syv år siden klubben karret
seg opp fra fjerde

divisjon. Det har vært syv

gode år. Fotballinteressen har vært på topp i klubben. Og
akkurat det håper man også på nå som klubbens ~epresentasjonslag går en fjerdedivisjonssesong i møte. Guttene trenger all

-

den støtte de kan få

for om mulig å komme seg opp igjen.

Det er et skippertak på den sportslige siden vi trenger i
Skiold akkurat nå. Det er en kjennnsgjerning at vårt glimrende klubbhus har kostet krefter -- og penger. Fotballstyret er allerede i gang med planene for neste år -- en
gjennomgripende oppbygning i alle årsklasser. Det har nemlig
ikke bare sviktet på A-lagsfrontene denne sesongen. I junioravdelingen har det også vært tynt, rent sportslig. Og man
får som kjent ikke noe godt A-lag uten at det jobbes godt i
de lavere årsklasser.

3

/Jar ordet
Når dette skrives er det ikke avklart om Skiold skal spille i 3, eller
4. di vis jan, - Vi tror og håper.
Det er vårt A-lag i fotball som er klubbens ansikt utad. Vi var klar over at
fotball-laget ikke ville ligge i toppen av tabellen da sesongen tok til, men
ingen hadde trodd at vi skulle ligge nederst på tabellen,
Vi fikk mange lovende unge spillere som det bor mye fotball i, og klubben
er av den mening at disse spillere virkelig var noe å bygge på. Det har vært
endel uro omkring laget, og dette endte med at vi fikk ny ledelse av laget.
For kommende sesong er Per Knudsen, Vålerengen, ansatt som ny trener for
laget, og Vålerenggutter har Skiold meget gode erfaringer med fra fer ,
Jeg tenker på Åge Sørensen og Knut Presterud.
Roar "Hjallis" Hansen har på slutten av sin bandy-karriere vendt ti I bake
til moderklubben. Roar tok sitt Ferste mesteskap som Skiold-gutt i 1959 i
gutteklassen. Roar har siden den tid vært en av Norges beste bandyspillere.
Sverre Erling trekker også i red troye etter ett års opphold hos de gr\!)nne.
Håpet er tilstede for opprykk, - den værste konkurrent tror jeg vi I bli
Bro qereen.

Junioravdelingen har ikke hatt suksess iår, Vi har ikke hatt et eneste lag
som har spilt i A-puljen, og det er for dårlig av en klubb med vår s tcrre lse ,
og vi må gj\!)re noe for å forbedre dette.
Treningsforholdene i Drammen er alt annet enn gode, De treningsbanene som
stilles til disposisjon er for få og for dårlige. Jeg håper at klubben vil gj\!)re
sitt beste for å skolere våre ti 11 i tsmenn ennå mere. Vi bør også si kre rekrutteringen
fremover gjennom tiltak som f.eks. fotballskole.
Vi går en bandysesong irne te og med de vansker dette innebærer treningsmessi g,
Ifjor hadde junioravdelingen treningstid fra kl ,15,oo - men dette går bare
ikke,
Buskerud Bandykrets tok initiativet overfor kommunen for å drefre disse
problemer,- og her mette Steinar Sannæs og Øivind Gundersen for kommunen,
De forstod absolutt de vansker vi hadde, - og ville legge frem endel ideer som
idrettsla:!ere hadde for sine ansatte, slik at vi går sesongen irnete med noe
bedre treningsforhold,
Det stilles store forventninger til noen av våre lag i junioravdelingen, Det er
på tide med et NM i klubben igjen. - Det er lenge siden sist,

4

-

Fotballen i Dram m en er på vaklende grunn, Ingen lag i de 2 øverste
divisjoner, S. I .F. m å ned i 3, divisjon dessverre.
Dram m en som by trenger et lag i ] ,divisjon, Kan vi sam arbeide på det
helt idrettslige plan også, ikke bare når det gjelder økonom i ? Har vi blitt
så "store" at klubbene kan gå sam m en om å danne en Dram m ens Fotballklubb som endel klubber står sam m en om ? - Jeg tror at det skal bli vanskelig
for noen av Dram m ensklubbene å spi I le seg opp i 1. divisjon i de nærm este
årene. Tiden m å vel nu være inne til å tenke på et sam arbeid,- og jeg
kaster ballen videre til de andre Dram m ensklubbene. Skioldavisens spalter
står åpne for innlegg.
Generalforsam lingen står for døren, og valgkom iteen er i aksjon,
Klubben trenger deg, - og vi håper på et "ja" når du blir spurt.

TOV STØA HAR RØDE SKIOLDTRENINGSDRESSER PÅ LAGER

SANTO
slipepapir
slipelerret

A·S SANTO

-

GRONVOLDORAMMEN

1 0.5 %

1J!tl
~

rente på langtidssparing

8uslærud

banllen
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mer mat
for pengene
Se mitt store utvalg i

sportsartikler
YTØRYPDAT
KONNERUDGT. 2

6

Tore - ny mann
på klubbkontoret
Nytt fjes i Skioldsanrnenheng er Tore RØed (33 år) som først og fremst
vil bli å finne på kontoret. Tore RØed er den nye forretningsføreren i klubben - en jobb han har overtatt etter Arild Knudsen.
- Det er bare å gå på med krum hals, sier Tore san gleder seg til
jobben. - Det inntrykket jeg har fått hittil er at det er mye å
gjøre samtidig san arbeidet med klubben er interessant.
Tore RØed er et forholdsvis ubeskrevet blad i klubbsanmenheng. Han ble først medlem i september og var av den typen san
straks spurte: Hva kan jeg gjøre for Skiold. Og klubbledelsen hadde
jobben klar: Forretningsfører. Ja, takk, sa Tore og i dag så
er han ansatt i jobben.
Tore er Dramænsgutt, oppvokst i Tårnveien - nå bosatt på
G:llanhøYdene, eller rettere sagt Fjell-anrådet. Der har
han de senere år vært borettsforrnann i Fjellvang. - Jeg liker
å ha noe å gjøre på fritiden, sier Tore og borettsforrnannsjobb-

-

en har vært interessant. Det er jo ingenting å legge skjul på
at det har falt en sten i ny og ne , men vi har da ordnet opp til
beboernes beste. Nå vil jeg sakte , rren sikkert trekke meg fra
den jobben og ofre meg for Skiold.
Og selv an Tore ikke har vært medlem så lenge - så har han
i all fall sitt å si an klubben san observatør. - Jeg har inntrykk
av at miljøet er fint, at huset er et samlingssted san virkelig
er til det beste for klubben. Etter det jeg har sett så drives
det meget godt med de yngre lagene i junioravdelingen - og det er

FORTSATT NESTE SIDE
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TORE PA KONTORET

TORE PA KONTORET

TORE PA KONTORET

TORE PA KONTORET

meningen at dette katoteket skal inneholde alle opplysninger an
medlenmet slik san tidligere verv i klubben, hvilke lag man har
deltatt på, utmerkelser osv. Forøvrig håper jeg san fersking i
garnet at jeg får den assistanse san jeg trenger for virkelig
å bli kjent med k.lublmi.Ljeet. og rutinene.
Tore har tidligere vært aktiv på bedriftsidrettssektoren. Han
har spilt bordtennis og innr(l'mner at han

klasker

litt tennis i scmnersesongen. - Nå san jeg går inn for Skioldsarbeidet har jeg ikke tid til andre hobbies, sier han, men det
er jo alltid tid til en god bit mat, et glass redvi.n og det san
ellers hører med.
Skioldavisa på sin side ønsker Tore velkcmnen i klubben.
Han blir fast å finne på

kontoret hver mandag mellan

1830 til 2030 hver uke. Ellers blir han vel å se på huset med
jevne mellanran ellers også. Tore vil snart

få telefon og

det numreret skal vi kcmne tilbake til i neste

Skioldavis.

bil
BANDYGUTTA Pli IS
V§rt bandylag har allerede hatt is under skøytene.
Forleden dro de til Sparta Amfi

i Sarpsborg der de tapte

11-6 for hjemmelaget. Det er planer om§ ta en tur til
Sverige før isen "setter seg" her p§ berget.

ETABLERT

1946
Skipsinnredning, møbelfabrikk,

snekker- og tapetsermestere,
skipsingeniør og interiørarkitekt

Adr.: Vitbank, 3400 lierbyen
-44 95

Tlf. : (03) 83
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90

ETABLERT 1899

STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST

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
0. Torggt. 8. Velkommen!-

~id;en~

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

Marienlystgt., 24.
Tlf. 83 22 43.

mat·øl·miljø
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Knøttegjengen holder koken. Med hjelp av aktive ledere og interesserte
foreldre har våre fine gjeng med 'morgensdagens fotballspillere' hatt
en meget aktiv høst. Det startet søndag 30. september med en på alle
måter meget vellykket samling på Skioldhytta. Tross til dels dårlig vær,
var det så å si hundre prosent oppslutning om arrangementet. Nærmere
30 foreldrebiler fraktet knøttegjengen opp til hytta der det var
konkurranser og moro hele dagen. Mammagruppen stilte sporty opp i
fotballek mot sine gutter - noe som selvsagt var dagens høydepunkt.
Forleden torsdag hadde så knøttene sesongavslutning i annen etasje
på huset. Hele 62 knøtter - merk det store tallet - samt 35 foreldre
møtte opp til en hyggelig avslutning på sesongen. Det var pølser og cola
- det sistnevnte fra Aass som også kom og viste

fotballfilmer for

våre knøtter.
Trenergjengen håper å holde den fine gjengen samlet gjennom
vinteren. Derfor arrangeres det i likhet med ungdomskveldene til
junioravdeling,

spesielle knøttekvelder. Den første er allerede

arrangert - neste gang knøttene kan komme på huset er torsdag 16.

-

november kl. 1800. I to timer kan de

benytte de spill og leker

som finnes til disposisjon. Også torsdag 14.desember er det knøttekveld på huset.
- Det er gøy å jobbe med knøttene, sier trener Erik Carlsen , det er en gjeng man ikke finner maken til - en gjeng som gjerne vil
lære seg hva som kan læres av fotball. I tillegg finnes det positive
foreldre som vet å sette pris på det store arbeidet

det er

å

takle over 60 knøtter på en trening.

~

Knøttegjengen samlet

annen etasje på Skioldhuset under

sin sesongavslutning.
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Ranveig Knudsen
HURRA - nå er vi igang!
Drømmen og håpet om at vi skulle
kunne få til en foreldreforening i Skiold er blitt virkelighet,

Mandag 12,9,78 møtte godt over 60 foreldre opp på Skiold- -

Medregnet foreldre som ikke kunne være tilstede, men som
huset,
harsagt seg interessert er vi nå 70 - 80,
Som vi forklarte de tilstedeværende, og som vi nå håper enda
flere leser her i Skioldavis, skal ikke denne foreldreforeningen
ensidig være en inntektsgivende jobbeforening som bare stiller
krav til foreldrene,

Vi håper at det også skal bli litt av en

Vi har kommet med ideer og forkontaktskaper foreldrene mellom,
slag til aktiviteter, slik som Old Boys Trimmen i Plasthallen,
for de pappaer som har lyst til å få trimmet litt( for de med
ambisjoner skulle det være alle muligheter for å komme med på
Skiolds Old Boys Star Team neste sesong,,) For de litt mere
makelige har vi Eldres avdeling med hyggekvelder hver siste
torsdag i måneden,

For alle foreldre med barn er Skioldhuset

møtestedet hver lørdag formiddag, og søndagsturen kan dere med
fordel legge om Skioldhytta på Konnerud,
Dessuten mine damer og herrer, er "Gammeldanskurset" i full gang
på Huset hver søndag kl,

18,00,

Det koster kr, 75,-, og inter-

esserte kan henvende seg på huset lørdag og melde seg på til

-

Finn Hanse~. Trim/Jogg for damer er rett rundt hjørnet, og vi
ber alle interesserte holde utkikk etter annonse i dagsavisene,
På møtet 12/9 ble det valgt et interimstyre som skal ha sitt
første arbeidsmøte mandag 16/10,

Følgende har sagt seg villig

til å jobbe for å få det hele igang:
Johan Hasseløsæter, Anny Lind Olsen, Sissel og Tore Waitz,
Unni og Hans Jørgen Jessen Petersen, Roar
Bjørn Bjørkevig,
Hansen, Per Oliver Andersen, Solveig Johansen, Eva Marie Hansen,
Elna Løkka og Bjørn Kristensen samt undertegnede som kontaktledd mellom juniorstyret og foreldreforeningen,

~
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FORELDREFORENINGEN

FORELDREFORENINGEN

FORELDREFORENINGEN FORELDREFORENINGEN

Når jeg sier at foreldreforeningen så dagens lys 12/9 så er
vel ikke det helt i overenstemmelse med sannheten,

Vi har i

over 1 år hatt en liten gruppe mødre som har gjort en fantastisk
innsats på AllcokjØkkenet,Utrolige mengder kaffe, vafler og
sjokoladekake har resultert i hele 14,000,- blanke kroner som
nå brukes til forskjellige formål i junioravdelingen,

Blondt

annet er alle spill som nå brukes så flittig på junioravdelingens hyggekvelder hver mandag finansiert av disse midlene.
/-.__ Vi fikk gledelig mange nye med oss på møtet, men vi trenger så
absolutt flere!

Det står ikke på mer enn en uke med syv ukers

mellomrom, og vi pleier å ha et lite hyggelig møte på Skioldhuset før hver "arbeidsuke", så til alle interesserte sier vi:
"Vel møtt onsdag 1/11 kl, 19,00", Vil du gjerne vite litt mer,
eller er interessert uten å kunne komme 1/11 kan du ta kontakt
med Babsy Carlsen, Tlf, 81 92 25,
Nå får vi bare håpe og jobbe for at foreldreforeningen skal
bli et livskraftig tilskudd til Skiold, og at vi med DERES
hjelp skal få til en enda bedre og mer aktiv junioravdeling i
Skiold,
Vi har Huset - vi har fått folkene - og vi kan skaffe midlene
som kan gi ungene våre et ENDA bedre fritidstilbud!

Skioldmødre på 'Allco-vakt' fotografert under en velfortjent pause
etter åpningskjøret. Fra venstre og rundt bordet: Inger Pettersen,
Anne Marie Hermansen, Gerd Lillås og Ingeborg Nielsen.
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Fremgangsrik bandy
Vi besøkte bandyfolket på trening 5. oktober. Det er tydelig at det
i år er en helt annen innstilling enn tidligere - og det gir håp om
framgang.
Roar Hjallis Hansen som er tilbake i gamleklubben som spillende
trener startet opp allerede i begynnelsen av august med 2 treningskvelder og fra 9. september gikk man over til 3 ganger i uken.
Det har vært meget godt frammøte og stor treningsiver. Hjallis legger nå på høsten spesielt vekt på styrketrening. El)ers består en.treningskveld av 3 timer med variert program, five a side kØlle/ba~~lØpe/kondisjon og styrke/gymnastikk. Treningen har hittil vært åpen
for alle fra guttespillere og oppover. Hjallis mener det er viktig
med kontinuitet i klubben slik at de yngre får være med1og bli inspirert til å fortsette. Det er som kjent alt for mange som gir seg
før senioralder - kanskje nettopp fordi det blir for stor avstand
mellom guttens lek og seniorens hardtrening. Det forhåndstrenes nå
like intensivt i Skiold som feks. Drafn, sier Hjallis. Blir det opprykk da, spør vi forhåpningsfullt. Men Hjallis er nøktern. Det er på
isen bandy skal spilles, sier han. Vi må vente og se hvor mye bandy
det bor i gutta, men målsettingen er selvfølgelig opprykk. Mangel
på is er
det store handicap Buskerudklubbene har. Vi
skal riktignok ned til Sarpsborg for å spille i Sparta Amfi 14/10,
men med første seriekamp allerede 9. desember mot Pors er det i
realiteten bare værgudene som avgjør hvor mye istrening vi får før
seriestart. Hvem blir hardeste opponent? Erfaringsmessig er det jo
de lagene som rykket ned ifjor. Derfor tror jeg feks. Bragerøen blir
leie, sier Hjallis.
Tore Jansen gjør for øvrig en kjempejobb som oppmann. Som kjent skal
han ha 2 medhjelpere (UK-medlemmer), men han står fortsatt alene.
Det er synd og skam. Det er ikke så mye som forlanges, kun en hjelpende hånd. De som føler seg kallet, bør snarest sette seg i forbindelse med Tore - i år kan det bli moro å stelle med bandy igjen.

V i sier tvi tvi, og håper bandylaget kan sørge for en triumf til en sportslig
sett noe avmagret klubb.
Chris Gregers

En duo med
suksess:
Oppmann
Tore Jansen

f
Trener
Roar Hansen
14
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• Kuponghefter
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere

VØRTERØL

• 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:

ULI.Cc@

14\1
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Bragerhagen 16
Telefon (02) 83 42 71
3000 DRAMMEN

En vørter fra Aass når målet skal nå's!
AASS BRYGGERI, DRAMMEN

@'~[l)iIJ!!!llDrii ADl!!.
L)
(]:..,.
K...,.
O-L-0.,...
N •...•.

Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

Alt i sportsutstyr

NORLØFF

JERNVAREFORRETNING A·S
Telefon 83 65 80
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Lyche
VARE\IAGASl:XET
NEDRE STORGATE 2, 3000 DRA\nlE:X TLF. 83 79 70

Nordahls Pølsekiosk

DRAMMEMS

Konnerudgaten
Ho11edleofftot:

Konncrudgt. 23 - 3000 Drammen

Anbefales alle Skiold-gutter

Telefon 83 2' '6

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

VELKOMMEN TIL
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Varemessen
Bygg og Bo
Etter at varemessen "Bygg og Bo 78" nå er avsluttet, er det en glede for
arrangørene Drafn - Drammens Ballklubb - Skiold og Strømsgodset
Idrettsforening å konstatere at messen ble en stor suksess fagmessig og
økonomisk.
Forberedelsene til messen startet for ca. halvannet år siden og pågikk
kontinuerlig helt frem til messens avslutning 20. august.
Det har vært utallige forhandlinger og befaringer med eieren av Drammenshallen, Drammen kommune, og vi er glade for at det hele ble løst på en
tilfredsstillende måte. Spesielt var det gledelig at vi i tilknytning til selve
messen fikk tillagt områder for tivoli og underholdningsscene. Ifølge eksperter er disse to ting en absolutt nødvendighet for å trekke publikum og
for å kunne gi et variert tilbud til både voksne og barn.
Som teknisk arrangør for messen knyttet messestyret til seg A/S. Messeconsult,
Hokksund. Dette firma innehar den ekspertise og det utstyr som er nødvendig
ved et slikt arrangement. Vi tror vi kan si at firmaet gjorde en god jobb for
oss på det tekniske plan.
Imidlertid kunne de ikke klare dette alene. De fire foreningene måtte forplikte
seg ti I en meget stor dugnadsinnsats. For denne innsats ble foreningen garantert
kr. 50.000.- hver og i tillegg gikk kontrakten ut på 25% av billettinntekter over
kr. 300. 000 .- . Dette vi I si at hver av de fire foreningene sitter igjen med ca.
kr. 70 .000 .- etter avsluttet messe. Dette er kjærkomne penger ti I det arbeidet
foreningene driver. Når vi vet hvilke utgifter som følger med et slikt arrangement,
tror vi at den inngåtte kontrakt var god.
Vi kan trygt si at messestyret hadde visse betenkeligheter da vi fikk vite at timer
dugnad ville dreie seg om ca. 3600, men det var bare å "trå til", hadde vi sagt
A måtte vi også si B.
Medlemmene ble så kontaktet om dugnad. Responsen på forespørsel ene var I itt
lcoer til å begynne med, med det viste seg at åen bare vokste etterhvert og innsatsen fra de enkelte medlemmer var fra begynnelse til slutt over all forventning.
Dette var meget gledelig og det frister til gjentagelse ved eventuelle senere felles
arrangementer. Det viser seg at vi har interesserte og aktive medlemmer som er
villige til åta en jobb når det trenges. Den enkelte av dere som var med har all
grunn ti I å føle seg ti I freds med at han , el ler henne (det var mange damer som
deltok) har vært med å skaffe kjærkomne midler til sin forening.
Din forening vil med dette si deg hjertelig takk for innsatsen.
Sportslig hilsen Idrettsalliansen.
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En Skioldgutt med pokal er
ikke akkurat et dagligdags
fenomen, men det skjedde
faktisk under årets sommertur til øya Mors. Lars
Erik Jordheim, guttelagets
kaptein, viser stolt fram
3.premien som laget erobret
i Morsø Cup. Også smågutter
1 tok en 3.plass i turneringen.
Til høyre: Smågutter i
Legoland: Lars Os Fjellkleiv,
Svein Haugan og Geir Dahlby
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DANMARK
Det ble en opplevelsesrik tur for nærmere
60 Skioldgutter. Foruten fotball,trening
og spillemøter var
det utflukter både
til berømte Safariland og Legoland,
unt turer til både
klittene og blomsterpark. Til høyre hilser smågutter på
indianerhøvdingen i
Legoland.
På den sportslige sektoren var det en viss suksess. To
tredjeplasser er meget bra. Alle våre fire lag fikk
god trening foran høstsesongen samtidig som oppholdet
ble en fin og for mange en ny form for ferie. Det viktigste var kanskje at alle guttene oppførte seg eksemplarisk -- noe som var med på å gjøre turen så vellykket.
På bildet under disse linjer ser vi hele gjengen samlet
foran

bussen før avreisen fra Serje-rslev
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Amsterdam
Amsterdam i Nederland
var målet for juniorlag som deltok i Eurosportrings store internasjonale turnering.
Juniorlaget gikk dessverre ut i grunnturneringen like utenfor
Amsterdam, men denne

-

turneringen burde laget
ha vunnet. Dårlig hjemmedommer

var årsaken.

På bildet ser vi Arnsterdamgjengen under defileringen t.il.
delturneringen. F:røvrig ble Arnsterdamoppholdet meget

A~ l"
/~
.J;<

interessant med bade kanalturer, shopping og avslapping.~~~?~
''t-p
!
Eneste minus ved turene var den lange bussreisen fram og
~
(

F:A

tilbake til Norge. Nærmere 36 timer på reise er for mye..
• - ET SKIOLDLAG DU ALDRI HAR SETT FØR. . . .

I

Dette er et Skioldlag du aldri har
sett før. Det er
et Skioldlag som
også har tapt - og
tapt stort. 9-1
fikk lederlaget mot
seg av guttene i
Danmark. Bare Tore
"Pele" Julseth
klarte å redusere.
Laget besto av:
Bak: Helge Bjørnes, Børre Ivar Lie, Helge Lind Olsen, Kai
Henning Ulvestad, Terje Borgersen, Pål Scussler, Henrik
Scussler(manager). Foran: Tore Julseth, Finn Dahlby, Axel
Pedersen, Helge Johansen og lånt keeper Stein Harald Os
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Gåteløp
Mandag 11. september tak Skiald opp igjen en gammel tradisjon og
arrangerte gåteløp med start fra "byens navle" SKI OLD-HUSET.
Gåtene var pønsket ut av Tore Larsen og formann Borgar, noe vanskelige
sa noen, morsomme sa andre, man kan dømme selv de er å finne på neste
side med de rette svarende bak i avisa.
17 veltrimmede vogner med tilsammen 50 ikke alltid like veltrimmede
hjerner møtte til start.
For å unngå uhell av den typen vi dagen før hadde fått oppleve fra Manzabanen fant løpsledelsen det mest forsvarlig å la deltagerne starte med to
minutters mellomrom.
La det være sagt med en gang at det var langtifra to minutters mellomrom ved innkomsten, De siste i mål, forøvrig A-lagets representanter
med Sverre Erling Nilsen ved rnttet, rakk akkurat avslutningen av premieutdelingen. Men de hadde gjort en meget hederlig innsats, de bommet kun
på en av gåtene og det var den første - her hadde de kommet frem ti I at
det rette svaret var Vinmonopolet - ja, ja, det var jo trots alt mandag.
Av resultatene ka vi nevne at løpet ble vunnet av den "halvprofesjonelle"
Harry Nilsen, Erik Carlsen med familie viste at der i gården kan man noe
mere enn å lede knct te lcq og dugnadsgjenger og tok en pen 2. plass.
Meget overruskende for oss som kjenner dem ble 3. plassen besatt av en
ekvipasje bestående av sjåfør Jan Pedersen/Eva Thorsby/Annette og Lone
Hansen samt mascot Nina Kristoffersen.
Det var høy stemning i 2. etg. etter innkomsten, diskusjonen gikk livelig
om forskjellige løsninger på gåtene og spørsmålet flere stilte var, når
blir neste gåteløp?
F. Sj.
OG HER ER GÅTENE:
Kj11>r korteste vei til disse stedene, gjennomsnittshastigheten
er 30 km./ timen, samt et tillegg på 1 minutt til løsning av
hver gåte
God tur.

l . HOVEDSTAD PLUSS SELSKAP MED RING OVER.

2.~+PART
3. VAKKER+ GÅRDSPLASS

4. ET STENGSEL FOR HUSDYR KAN DET VÆRE,
OG HER KAN MAN MERE LÆRE.

~
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GATELØP

GATELØP

GATELØP

GATELØP

GATELØP

5.

TA HESTEN FATT+ INTET- SIKRE DEG
EPLER OG BANANER.

6.

MORN -

GATELØP

GATELØP

NYNORSK PRONOMEN - TA VARE PÅ-

BOLIGEN VÅR.

7.

MATE DYRA-I KJELLEREN

CASH

8.

TO I FELLESSKAP - ORDNER OPP I TOPPEN

Svar side 26
Så tilbake til Skioldhuset hvor det er mulighet til en enkel
servering mens vi venter på premieutdelingen.

VALGKOMITEEN PÅ JAKT
Det stunder nDt

Generalforsamling siste lØrdag i november (rettere

sagt lørdag 25 november - det er bare å sette av datoen). I den
forbindelse er valgkomiteen på en umettelig jakt etter tillitsmenn
til de mange oppgaver som skal fylles. Formann i komiteen er Oscar
B.Johansen og med seg har han Ståle Eknes, BØrre Ivar Lie og Bjarne
Borgersen. Valgkomiteen håper at de som blir forespurt stiller seg
vellvillig til åta en jobb i Skiold. På den annen side er det jo ikke
forbudt å tilby sin hjelp til klubben.Det er bare å henvende seg til
et av medlemmene i valgkomiteen hvis du har lyst på en jobb. Skioldavisa er sikker på at de skal klare å fikse en jobb -- til deg .....

Det er sjelden Skioldavisa markerer livets harde
realiteter, men .... Vi gratulerer trener Even
Joks tad som

forleden ble smidd i hymnens

lenker. Lilleputtene sto oppstilt utenfor Strømsgodset kirke og hyldet sin populære trener.
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Når det gjelder:
SNEKKERFURU - KRYSSFINER
MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss.
AKTI ESELSKABET

BRUG & GULDLISTEFABRIK

Gulskogen

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

TORVHALLEN

••

tlf. 83 19 56

STØRST I SKO
C

"

åtavo~ '''-FILIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON

Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34
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ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN
VELKOMMEN

LØRDAG

-

GOD

PARKERINGSPLASS

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN

li

l(REDITl<ASSEN

Drammen te tf. 83 35 ti>
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- bank for folk flest

Dagfinn
-en ildsjel
Hvem er det vi ser over alt hvor det skier noe i Ski old ? , det kan være
seg på huset, hytta, bingo og eller onnen dugnad, men dersom A-logene spiller
ser du hom ikke på side l in]o - han hor ikke nerver.
Men hvem er dette? - en stor monn med svært ski egg - Dagfin vel ....
Hva Dagfin Hansen legger ned av timer for klubben vår er det ikke
mange som kjenner , men det er mang timer.
Dagfin prøvde seg på det sportslige plan da han var guttunge, men for
å si det pent, det var ikke helt vel lykket. Han prøvde seg som keeper i bandyburet, og sto back på fotbal I banen.

-

Mi I itcertjenesten gi orde at Dagfin ble borte fra Skioldmi li<t>et, men da
iunioravdelingen i sin tid påtok seg å have inn restanskontingent stod plutselig
Arve Field og undertegnede på dere hos Dagfin.
Dagfin spurte og spurte om Skiold, og akkurat på det tidspunkt manglet
vi [unioroppmcnn . Neste dag var Dagfin i full gang, og siden har vi ikke blitt
kvitt ham. Han har vært formann på hytta i en årerekke, han har vært formann
i iunioravdelingen, styremedlem, formann i bingogruppa. Ja det er vel lettere
å nevne de [obbene han ikke har hatt. På huset har Dagfin lagt ned et kjempe arbeid. I Skiold har vi mange som kan stå på i kortere tid, men Dagfin står på
år etter år. Jeg er ikke redd for å si at han er den som har lagt flest timer for
klubben i de siste årene.
Vel, Dagfin kan enkelte ganger være til litt plunder for sine styrekolegar, han har vansker enkelte ganger med å klappe igien kjeften, men det
er ganske ofte at det kommer mye vettig derifra som vi andre må ta til underretning.J eg s k u li e h"ape at v1. h a dd e mange som Dog f'in, og .1eg rna• s1. at .1eg er
meget takknemlig for å ha en mann som Dagfin med meg i styret.
BORGAR .

. NYT EN KARBONADE - TA EN VAFFEL - ELLER EN KOPP KAFFE - LØRDAGER
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SKIOLDAVISAS SANGSPALTE

Drømmeprinsen
Til Dagfin
Når vi går på bingo og ser oss litt omkring
er det at vi synes - det hender ingenting.
Men så kommer Dagfin som al le har så kjærhan Elvis han blir smågutt imot denna her.
Å-å-å-å What you 've done to me
Å-å-å-å kan vi bare si.
Han er typen som vi har så kjær
Han Elvis han blir smågutt imot denna her.

-

Han er ingen sprale, men enda er han tøff
Han er idealet på mannfolk uten bløff.
Vi blir helt på fletta når'n Dagfin er oss nær.
Vi skjelver ifra hodet og til våre knær.
Å-å-å-å What you 've done to me
Å-å-å-å kan vi bare si.
Han er typen som vi har så kjær.
Han Elvis han blir smågutt imot denna her.
Peuqee tsjorrnor det er han, ja det
Han er våres Hee-man til syvende
Når han kjører rundt med ett smil
Ja, tenk å være elskovsrype bakei

skal være vist.
og sist.
til hver i sær.
der.

Å-å-å-å What you 've done to me
Å-å-å-å kan vi bare si.
Han er typen som vi har så kjær.
Han Elvis han blir smågutt imot denna her

Hilsen fra bingo-jentene.

GåtelOp
Riktige svar på gåtene.
1 .
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4.

Gjerdes Handelsskole

5.

Rio Frukt

6.

He imvernshuset

7.

Forenede Kontantkjøp

8.

Duett Frisørsalong

Bernås

2.

Zindel Blomsteforretning

3.

F agertun

-

Ungdomskveldene
Ungdomskveldene er igang. Det er junioravdelingen som står bak
det nye fritidstilbudet til alle spillere i de yngre årsklasser. Hver
eneste mandag er det åpent hus i annen etasje på Skioldhuset der
lilleputter, smågutter, gutter og

juniorer kan slappe av, ta

et spill, prate fotball eller bandy og høre på musikk. Er man sulten
finnes det alltid en nykokt pølse til stede.
Det er meningen at den ene mandagen skal det være kveld for
lilleputter og smågutter.

Jen andre mandagen er det guttenes

og juniorenes tur. Man har valgt å splitte det opp på denne måten
fordi man vet at de forskjellige aldersklassene har forskjellige
interesser. Det er også meningen at man enkelte ungdomskvelder
skal ha en eller annen form for underholdning.
Men ungdomskveldene skal ikke bare være for Skioldmedlemmer.
Har du en god kamerat som gjerne vil bli med i Skioldmiljøet er
det bare åta han med. Liker han seg så ordner junioravdelingens
folk for at han blir

-

meldt inn.

DUGNAD
Det er hØst - og det er dugnadstid. Dugnadsgjengen melder at
det er fullt tillatt for alle Skioldrnedlem:ner åta et tak på
huset. Kan man bruke

en hamner eller ta et lØft er man velkæmen.

Man kjører ikke så hardt ut i år som ifjor.
at dugnadgjengen skal møtes hver

Det er meningen

mandag. I første omgang blir

det kjellerarbeide - dvs. at man skal forsøke å kæme igang
med garderobe og toalettanlegg i kjelleren. Det er bare å møte opp
- også på dette feltet trenger Skiold deg. Dugnaden starter ved
1800-tiden og man kan alltids regne med å kamie hjem til mandagsfilmen.

27

Som

-

sportsmann
kjenner De velværet

ved

personlig hygiene ...
Etter turen er det deilig å kunne ta et bad eller en dusj i trivelige
omgivelser Vår forretning har nå et kjempeutvalg i baderomsutstyr
som vi anbefaler å ta en kikk på.
Badespeil, medisinskap, badevekter, badematter, ryer osv. - alt
i forskjellige farger og kvaliteter. Stikk innom forretningen en dag,
vi finner sikkert noe som passer for Dem.

Gå til fagmannen - gå til

l•)t1~1~1~~~1~~lM
Konnerudgaten 3 - Drammen · Telefon 83 54 95
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l smångtt
• JUNIORA\/DELINGEN NESTE ÅR

Junioravdelingen har lagt opp sin aktivitetsplan for neste år,
Man regner med stor aktivitet i alle de aldersbestemte klasser.
Særlig vil det være sterk aktivitet i knØtte- og lilleputtklassene.

-,

Junioravdelingen komrær til å stille med fØlgende lag i fotball
neste sesong:

1 juniorlag, 2 guttelag, 2 småguttelag, 2 lille-

puttlag og 2-3 knØttelag.
• BARNESKIRENN

Skiopµriannen Per Smerkerud har en stor oppgave denne vintersesongen
som vi nå går inn i: Barneskirennet på Skioldhytta. -Tidligere har
dette skirennet vært arrangert på Skis]X)rtens Dag som vanligvis har
kollidert med Holmenkollen, sier Smerkerud til Skioldavisa. - Jeg
tror det kan være lurt å benytte en annen søndag og lage en skikkelig
familiefest ut av skirennet - d.v.s. enda flere folk på ski enn tidligere
år. Jeg er allerede igang med forberedelsene, sier Smerkerud. Barneskirennet er et samarbeide mellom Skiopµriannen og hyttestyret.
• GOD SUPPORI'EPSTØITE

-

Skioldmedlemmer i alle aldre ga guttene god supporterstøtte i
forbindelse med den første kvalifiseringskampen ITDt Østsiden. Flere
biler med rØdkledde medlerrmer satte kursen ITDt Fredrikstaddistriktet
for å heie de rØd/hvite til god innsats .

e

GAMMELDANS

Det svinger i gamle takter på Skioldhuset hver eneste søndag.
Festkomiteen har startet gammeldanskurs med spelleræ.nn og skikkelig
instruktør.

Polka,vals, masurka, reinlender og strekkbukse-

polka går så det er en fryd. - Det er bare å kame, sier Finn
Hansen, - for her er det ITDro. Det er meningen at man skal ha
åtte kurssøndager frem ITDt jul.

DRAMMENS

oVK
VAKTKOMPANI

a.s

N. Storgt. 3 Drammen

(02} * 83

27 81

VI OVERTAR ALL SLAGS
VAKTHOLD FOR:
Bedrifter, bygge- og lagertomter,
forretninger og privatboliger, samt
båtmannstjeneste og båtvakthold
INTET OPPDRAG FOR LITE
OG INTET FOR STORT
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smånutt
e ETTERLYSNING
Etterlysning fra ishockeyoppmannen Ståle Eknes: Alt ishockeyutstyr i SKIOLD skal samles inn for registering. Den som har noe
utstyr hjemme kan enten levere dette på Skioldhuset eller ta
kontakt med ishockeyformannen .
• POPULÆRT SKIOLDHUS
Skioldhuset har etterhvert blitt et av de mest populære forsamlingsstedene i hele Dramnen. Hver eneste kveld - uken rundt er det opptatt
på huset. Aktivitetene er store både i 2.etasje og 3.etasje. Av de
foreninger som jevnlig leier huset kan vi nevne Pensjonistforeningen, Bridgeforeningen, Dramnen Handelsstand kvinner og også BUL er
inne i bildet. Forøvrig stilles huset til disposisjon for en rekke
av de lokale klubbene som f.eks. Nybyen, Drafn, Strømsgodset og
Spiralen. Bandyforbundet og Friidrettskretsen

har også hatt

Il'Øter i huset.
• VÅR NYE A-IAG.S TRENER

Per Knudsen

-----------

heter vår nye trener for A-laget. Han er forbundstrener

og sitter i NFFs trenerkomite. Tidligere har Knudsen trent både
Vålerengen og Strømmen og til Skiold kommer han etter en fire
år trenergjerning i Drafn. Til daglig er Per Knudsen konsulent
i Norsk Kommuneforbund. Per Knudsen setter umiddelbart igang med
treningen for neste sesong. Såvidt Skioldavisa erfarer vil svært
få av A-lagsstallen gi seg etter denne

sesongen. Skiold-

avisa vil komme tilbake til en nærmere presentasjon av Per Knudsen
i neste nummer.
GENERALFORSAMLING LØRDAG 25. NOVEMBER KL. 1700: J\Øl' OPP - DEI'
FDREGÅR ALLTID NOE PÅ EN SKIOLD--GENERALFORSAMLING. ETTERPÅ:
FEST I ANNEN EI'ASJE FDR MEDLEMMER MED KONE ELLER FØLGE
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KARL FALK

MØBELFORRETNING¾
AMTM.BLOMSGT./ENGENE -DRAMMEN
TELEFON 83 85 00
Apningstider: Mandag - tirsdag - onsdag -fredag
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom.

LANDETS BESTE IS

ØDRAMMEMS

T'ORDENSKJOLDSGT40-TLF. 83
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n 97.
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( KURSTILBUD
For en klubb

utvikling er det viktig at tillitsmennene

stadig holder seg orientert om hva som skjer innen idretten.
P§ disse sider presenterer Skioldavisa en del av de kurstilbud som er ti lgjenglige denne sesongen. Er det noen som

-

vil være med p§ et eller flere kurs, og det bør det jo være,
s§ kan man henvende seg til Skiolds mann p§ utdannelsessektoren Tor Reidar Kristiansen tlf: 83 65 80 eller 83 32 70.
Her er tilbudene:
GRUNNLEGGENDEKURSIBARNE-OG
UNGDOMSIDRETI
GRUNNLEGGENDE KURS I BARNE OG UNGDOMSIDREIT · DRAMMEN
Fredag 10. november kl. 18.00-21.00.
Lørdag 11. november kl. 09.00-16.00.
Søndag 12. november kl. 09.00-16.00.
Sted:
Børresen skole, Haugesgt. 100, 3000 Drammen.
Innbydelse:
Sendes lagene i distriktet.
Påmelding:
Sendes Idrettskretsen innen 3. november.
Kursavgift:
kr. 50, - som inkluderer emnehefter.
Instruktør:
Kjersti Bærug.
Tid:

UNGDOMSLEDERKURS
Sted:
Bekjentgjøres på innbydelse.
Tid:
28. - 30. desember.
Deltagere:
Kurset er beregnet på ungdomsledere over 16 år. Deltagerne
kan være erfarne ungdomsledere og/eller nye medlemmer
som lagene kan benytte i tillitsverv senere.
Mål:
Målsettingen med kurset er å gi en grunnleggende innføring
i idrettsorganisasjonens administrative oppbygging og virkemåte.
Sendes Idrettskretsen innen 1 . desember.
- Påmelding:
Kursavgift:
kr. 200,-.

BUSKERUD FOTBALLKRETS
JUNIORLEDERKURS
Tid:
3.-5. november.
Sted:
Fagerfjell Turistsenter.
Kursleder:
Gudmund Berg.
Andre opplysn.:
Klubbene blir tilskrevet med nærmere opplysninger.

taen
·1ransk"
en!
Fagertuns
nye franske
gulvbelegg
vinylskum

IMPULSSAMLING
Tid:
Sted:
Andre opplysn.:

FOR DOMMERE

18.-19. november.

MÅ SEES!

Fagerfjell Turistsenter, Blefjell.
Innbydelse sendes dommerne.
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KURSTILBUD - KURSTILBUD - KURSTILBUD - KURS
KURS FOR KRETSDOMMERASPIRANTER

Tid:
Sted:
Andre opplysn.:

•,
-----------,

Februar 1979.
Igangsettes flg. steder: Drammen, Hønefoss og ved behov
Kongsberg, Modum og Hurum.
Innbydelse sendes klubbene.

Tid:
Tid:
Andre opplysn.:

'•

SKIOLDAVISA noterer

KVELDSSAMLING FOR KRETSDOMMERE

OG ASPIRANTER I HØNEFOSS OG DRAMMEN.
Mars/april 1979.
Innkallelse sendes dommerne.

HENVENDELSER KAN SKJE TIL:
Forretningsfører Helge Jacobsen, tlf. Privat 83 5141.
Tlf. kretsens kontor Mandag kl. 18.00-20.00 83 88 44.

at mulighetene for
et pikelag i fotball
neste år så absolutt
er tilstede .

• BYTTEKVELDER
Det er bare å merke seg datoene 13. og 20.november for
alle som har idrettsutstyr som er fravokst og som av den
grunn bare ligger og slenger. Disse to mandagene vil
foreldreforeningen arrangerer byttekvelder på Skioldhuset.
Isteden for å kjØpe nytt dyrt idrettsutstyr er det sikkert
noen som kan benytte skøytene fra ifjor, bandybuksen eller
skiene for den saks skyld.

Mandag l3.november er det utstyr

spesielt beregnet på lilleputter og smågutter og mandag
20.november for gutter og juniorer. Begge dager begynner
byttingen ved

-

1800-tiden.

• JULEKALENDERE
Det er et par år siden Skiold hadde julekalenderlotteri.
I år har Økonomigruppen tatt opp igjen denne populære formen
for lotteri i håp om hardt tiltrengte kroner i klubbkassen.
Junioravdelingen har sagt seg villig til to aksjonsdager for
å få solgt flest mulig av opplaget på 3000. Onsdag 15.november og torsdag 16.november stiller

samtlige lag i

junioravdelingen på huset for å selge kalendere over hele byen.
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MENN
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VE ISER

med sans tar linjer

PEUGEOT
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IBSEN's BILFORRETNING AIS
BILHUSl!T
Bjørnstjerne B)ømoonsgt. 110 • Drammen • TIi. 81 83 90

-

-GILDE
kjøttvarer

smaker alltid
godt!

'fl
V~

VESTFOLD-BUSKERUD
SLAKTERI A/L
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KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering 1v kold og varm
mat til hjemmene.

~'¾@IV'
RAID>DOa TY

KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88

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 søndager hele året.

