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--._ Mai måned blir en aktiv måned for Skiold på mange måter. 

For det første starter fotballsesongen opp og i den forbindelse 

ønsker vi våre gutter lykke til. Mange poeng helt fra første 

avspark er hva alle Skioldmedlemmer håper på. 

Siste lørdag i måneden blir så annen etasje på Skioldhuset 

åpnet med stor fest. Det er virkelig et imponerende arbeide som 

er nedlagt i denne etasjen. Erik og Odd, Bjarne og Finn og 

alle de andre har så å si bodd på Skioldhuset siden ifjor høst. 

Men så er da også resultatet av topp klasse - ingen tvil om det. 

Neste skritt i utbygningen av Skioldhuset er det planlagte gar 

derobeanlegget i kjelleren , men det er en annen skål. 

Men tilbake til fotballen. Også i de yngre klasser blir det 

full rulle i løpet av måeden måneden. Særlig i lilleputt- og 

knøtteklassene kan vi skilte med meget fyldige tropper. De er 

ivrige disse smårollingen og fortjener litt oppmerksomhet en 

-Jang i blant. I dette nummeret har vi bare med terminlistene 

ned til smågutteklassen, men alle som vil se morsom fotball 

kan ta en kikk på oppslagstavlen på "huset" der lilleputt- og 

knøttekampene blir annonsert. 

Forøvrig håper redaksjonen fremdeles på tips 

fra medlemmene om stoff man ta opp i nummerne som kommer. Vi 

på vår side skal forsøke å "ta oss sammen" og komme mer regel- 

messig i tiden som kommer. 
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/Jar ordet 

Nok en bandysesong er gått over i historien, det ble en annen 
plass i 2. divisjon som så mange ganger før, og det er ikke 
godt nok. Målet var og vil fortsatt være opprykk. Hva skal vi 
så gjøre for å nå målet? 
Treningsforholdene må bedres. Det er forstemmende at det blir 
lagt obligatoriske kamper på våre og andre Drammensklubbers - 
treningstider. Man kan komme til Marienlyst for å trene, og 
så får man beskjed om at det skal spilles kamp på vår trenings 
tid. Vi henstiller til Buskerud Bandykrets og N.B.F. - 
LEGG IKKE KAMPER PÅ TRENINGSTIDENE. Det dreper den interessen 
som er tilstede blandt våre yngre utøvere. Vi er klar over at 
både krets og forbund kan ha vansker med å få avviklet sine 
kamper, men likevel---. 
Vi skal ikke bare legge skylden på andre, men må vel se i 
Øynene at det materielle som går på banen i Skiolddrakt ikke 
er godt nok for 1. divisjon i Øyeblikket, men som en gammel 
hederskronet bandyklubb må vi prøve å våkne av den dvale vi 
nå er inne i. 
Våre trenere i de yngre klasser gjør en god jobb, men det 
virker som interessen for bandy ikke kan bli helt topp når 
vi ikke har et A-lag i hovedserien. Jeg kan ikke komme her 
med noen patentløsning på å få laget opp i første divisjon. 
Jeg er klar over at det jobbes godt i de yngre klasser, men 
vi har også en god del tidligere Skioldgutter som nå spiller 
bandy i andre drakter enn de røde. Vi analyserer oss selv 
for å finne årsaken til at dette skjer. 

Fotballen er i godt gjenge. Vi er litt skuffet over at vi 
har kommet i samme pulje som de andre Drammens-klubbene. 
Vi'.har fått flere nye lag å spille mot, men de samme 
klubbene kommer til Drammen tre ganger i løpet av sesongen. 
Fotballstyret jobber på lengre sikt og vi regner sesongen 
1978 som en stabiliseringssesong med det unge mannskapet 
vi disponerer over. Lykke til - Jan, Rolf, Ståle, Arne og 
Olav. Jeg håper våre medlemmer vil støtte aktivt opp om de 
tiltak som fotballstyret står for, og jeg håper dere blir å se 
på Marienlyst for å støtte opp om de røde og hvite. Og selv 
om vi skulle komme litt skjevt ut, så kom ikke med sure opp 
gulp av den grunn. Det er i motgang laget trenger støtte. 
Junioravdelingen tegner bra, selv om vi har enkelte hull 
i noen aldersgrupper. Hvert lag har sin trener, men det er 
visse vansker med treningsforholdene her også. Det er mening 
en å lage trener-seminar slik at de forskjellige trenere 
skal kunne utveksle erfaringer med hverandre. 
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Huset - som jeg har sagt så mange ganger før - SUKSESS 
Dugnadsgjengen regner med at den 17.mai skal de bytte 
arbeidsklær med blådressen. Vi skal være lykkelige som har 
slike folk i Skiold. De gutta gjør en jobb som jeg virkelig 
beundrer. Vi er dere meget takknemlige. Uten dere hadde vi 
ikke hatt det vi har i dag i Griffenfeldsgt. 1 - og jeg må 
si jeg er meget stolt når jeg kan vise frem huset til andre 
klubbledere. Det er ikke få lovord Skiold har fått. Gamle kara 
snakker om da de bygde Skioldhytta, ære være dem for det, men 
den jobben dugnadsgjengen gjør idag må sidestilles med det som 
ble gjort på Konnerud i midten av 30 åra. 

Økonomi - vi tjener penger, ja vel - , men vi bruker penger også. 
~ Alt koster - ikke minst huset. Dette er penger som vi regner som 

investering på lang sikt. Men det koster å drive idrett i dag 
også. Mulig vi skjemmer bort våre utøvere. En tanke som har slått 
meg er at de aktive bør være mer med på å skaffe penger til den 
aktivitet de driver. Budsjettene begynner å bli farlig høye og 
spørsmålet er om vi kan makte dette i fremtiden. Det er mulig 
vi må stramme inn livremma i takt med kongeriket Norge. Vi har 
gode inntekter idag, og vi har folk som gjør en stor innsats 
på dette feltet. Disse er like viktige for klubben som den 
aktive utøver. Husk det dere som er med og nyter glede av det 
som andre legger opp til. De som skaffer pengene er med på å 
legge forholdene til rette for all vår idrettslige virksomhet. 
Vi har i den senere tid hatt en meget god inntektskilde med 
bilkjøring. Det er ikke altid vi har blitt møtt med velvillige 
røster når vi har bedt om hjelp. Vel, kan jeg forstå at det ikke 
er morsomt å stå opp en frilørdag kl.7.oo i 20 minusgrader, men 
når vi har fått en "silkejobb" så må flere kunne stå på. 
En hjertelig takk til dere som har gjort en jobb, det er mulig 
vi kommer igjen. 

Det skrikes så ofte om tillitsmannskrise i norsk idrett - jeg 
er av den mening at det ikke finnes i Skiold. Selvfølgelig 

-.kunne det være flere til åta i et tak, og klubben vil be 
streve seg ennå mer for å legge forholdene tilrette for å 
utdanne tillitsmenn. 

' • Merk datoen 27.mai. Da er det Grand Galla-åpning av 2.etasje 
på Skioldhuset. Bindende påmelding til Ase Larsen, serverings 
kom, innen 20.mai. Her blir det gøy .... ' • 5 



mer mat 
for pengene 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

YTØRYPIIAT 
KONNERUDGT. 2 
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( Qenel"altcl"samlinoen • Smånytt I 

- 

e Dag Christensen fikk bandylagets innsatspokal som var 

satt opp av en av spillerne. Dag var laget toppscorer og 

hadde dessuten vist en treningsiver og sportsmanship for 

øvrig som kvalifiserte til hederen. 

•To hederstegn ble delt ut under generalforsamlingen. Det 

var Øivind Agren som fikk hedertegnet for sin idrettslige 

innsats for klubben. Tron Pettersen fikk hederstegnet for 

sin innsats i administreasjonen. 

•Fradamegruppen ble klubben overrakt 5000 kroner som skal 

gå til innkjøp av komfyr og muligens også kjøleskap til 

annen etasje. Det var formannen i damegruppen, Bjørg Kristi 

ansen, som overrakte gavesjekken. 

•Mødregruppenhar hatt jobb på det såkalte Allco-kjØkkenet. 

Av de pengene de tjente overrakte Ranveig Knudsen en l flott 

mixmaster som også skal inngå i kjøkkenutrustningen i 2.etasje. 

•Bingosjef gjennom mange år, Knut Berg Nilsen, hadde kate 

gorisk bestemt seg for å trekke seg til ba tilbake. Han fikk 

en flott gave av klubben og ble hedret med stående trampeklapp. 

Fortsatt vil Knut Berg være med og hjelpe til på alle våre 

tre bingsteder, men ansvaret har nå nå latt gå fra seg. 

•Generalforsamlingen var på hele fire timer. Fra valgene 

nevner vi at Finn Sjuve ble ny viseformann og inn i styret 

kom Dagfinn Hansen. Per Berg er ny toppmann i Globusbingoen. 

Ny formann i bingostyret er Dagfinn Hansen. 

eDet var store tall som kunne presenteres i regnskap og 

revidert budsjett. Formannen, Borgar Nygård, poengterte at 

det arbeides godt i alle grupper, men man må nok bestrebe seg 

på å skaffe seg et bedre Økonomisk grunnlag da det er utrolig 

dyrt å drive klubben med alle de aktiviteter og byggevirksom 

het man har. 

•Det har vært mange innmeldelser i klubben den senere tid. 

Medlemstallet ligger nå på hele 803 - det største i Skiolds 

historie 
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} Juniorformann på farten e 
Vår nye juniorformann er stadig på 

farten, men vi har huket han etter 

et møte for å høre hvordan han er 

fornøyd etter årets bandysesong i 

junioravdelingen. 

Reidar er relativt fornøyd. Det har 

vært bra spillemateriell, og de 

ledere som har vært har gjort en 

bra innsats. Men han påpeker en del 

ting som gjør at det er vanskelig å 

nå de mål man setter seg. Det har 

bl.a. vært et stort problem med 

treningstidende. De oppsatte tider 

er så tidlig på eftermiddagen, at 

lederne har hatt vanskeligheter 

med å være tilstede (kl. 15 - 16 ) 
De fleste er jo fortsatt på jobb på denne tiden. Dette er et stort problem, 

som vi nå må ta seriøst opp med de andre klubbene og kommunen. 

Neste sesong må det forsøkes å få to mann til hvert lag. De bør også få med 

seg kvalifisrte folk til å lære guttene noe, og Reidar etterlyser alle de 

gutta som har spilt 1. divisjons bandy på vårt A-lag. Vi er helt avhengig 

av å få interesserte bandyfolk med slik at det blir mer inspirerende for 

våre mange lovende spillere, og at vi da får beholde også de beste til A 

lagspill senere. Får vi til disse tingene skulle vi være på god vei i våre 

bestrebelser for å nå våre mål. Av ting som er på gang i 1978 kan nevnes at 

det jobbes med utenlandstur i bandy for gutte og juniorlagene, sier Reidar. 

- 
REIDAR SCHUSSLER 

I fotball har vi bra med ledere, bortsett fra gutter Il-laget. Her er ennå 

en jobb ledig for en som føler trang til åta et tak til glede for seg selv 

og andre. Alle lag er påmeldt i serier, og vi vil delta i så mange turnering 

er som er forsvarlig. 
Juniorlaget skal i år til Amsterdam i en stor internasjonal turnering. Gutte- - 

og småguttelaget reiser til Danmark. Lilleputtlaget har planer om en større 

cup utenbys, så det skal ikke mangle på aktiviteter, sier vår nye junior 

formann Reidar Schilssler tilslutt. 

Vi ønsker Skioldungdommene en fremgangsrik sesong! 

STILIG LYSREKLAME 

- Er det ikke stilig. Nå kan alle som ferdes på Strømsø 

se hvor Skiold holder til. Det var en rekke spoptane 

reaksjoner da dugnadssjefene torsdag før generalforsamlingen 

satte opp flott lysreklame med påskrift "SKIOLDHUSET" i 

Griffenfeldsgate. Skikkelig fine saker er det. 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

fTAIL!RT 1899 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

Aktiv og moderne bankvirksomhet: 
SPARE.BA.NKENEm 
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER 

Jet 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 går forbi. Du finner oss i 
0. Torggt. 8. Velkommen!- 

~id;cni 
mat·øl·miljø 

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

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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Øivind Agren og Per Bjørnes er stadig med i stallen 

Det er mange nye fjes på A-laget som vi presenterer et lag 

bilde av på foregående side. Lagets ledelse har tydeligvis hatt 

en god tiltrekningskraft i vinter. Hele åtte er kommet fra andre 

klubber til oss i Skiold. Velkommen skal dere være: De nye 

spillerne er Odd Roald Aase ex. Sandaker,Lars Tore Borge ex.Hokksund, 

Roar Ebbestad ex.Svelvik, Tor Erling Gunnerud ex.Mjøndalen,Finn 

Hodt ex.Konnerud,Øystein Vincent ex.Vestfossen,Thor Holm, ex. 

,_ Strømsgodset, Edf Eddi Osa, ex.Sparta. I tillegg er fire av våre 

lovende talenter fra fjorårets juniorstall med på A-laget. Deter: 

Lars Harket,Trond Haugan,Henning Skau og Jan Støa. 

A-lagsledelsen ser på sesongen med nøktern optimisme. Med en 

gjennomsnittsalder på 22 år er laget et av de yngste i avdelingen. 

Det er en hard pulje Skioldkarene har kommet i - ingen tvil om det. 

Både Drafn,Pors og Åssiden må man se opp for. 

Godt er det imidlertid å vite at A-laget har ambisjoner. Man 

satser på å gjøre det best mulig i år - for så å bygge laget 

-+ 
11 



opp til opprykkssjanser. Med fotballformannen Ulf Svendsen og opp 

mannen Rolf Hæhre i spissen har man mange planer - bl.a. på den 

Økonomiske siden for å kunne skaffe guttene de best mulige forhold 

og på den måten kunne bli best mulig. Det er driv over fotball 

ledelsen og de på sin side håper på støtte fra medlemmene - bl.a. 

på hjemmekampene. Det er ingenting å legge skjul på at det har 

vært tynt på tribunene de senere årene. I år håper man på god 

tilslutning som er nødvendig for et godt resultat. La oss møte 

fram og heie Skioldfarvene til topps! 
bil 

- 
Vår nye trener Jan Skramstad sammen med Sverre Erling Nilsen 

Økonomigruppen består av Jonn Johansen (formann) ,Tore Larsen, 

Christian Gregersen,Tron Pettersen,Trond Jensen,Mette Pettersen 

og Gunnar Fjeldheim. De er alle interessert i forslag som gir 

gryn i Skioldkassa. 
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Mest fotballprat •l 
Det ble mest prat om fotball og penger under medlemsmøtet 

på Skioldhuset der målsettingen og framtiden for klubben ble 

diskutert. - Vi må ha noe å gå etter i styret, sa formannen 

Borgar Nygård, - det er derfor vi har invitert dere hit idag 

for å diskutere hva vi skal gjøre i klubben i de kommende år. 

Det var ikke mange som direkte svarte ham på det spørsmålet, - men Øivind Nystøl sa det på denne måten: - Vårt mål må innen 

den aktive idretten være å bli best, å vinne puljer og divisjoner. 

For å nå dette må vi finne ut hvor vi står idag og hva vi vil 

endre. 

- Det er klart, sa formannen, - at penger spiller en stor 

rolle. Skal vi være med i utviklingen vil det koste store 

summer. Det vi trenger i Skiolds styre idag er ideer - vi må 

tenke framover, vi må planlegge bedre. Til dette svarte Nystøl: 

- Vi må innse at det vesentligste av våre midler idag kommer 

fra bingoen - Ønsker vi å bli bedre må vi skaffe penger fra 

et annet sted. Greier vi ikke dette blir vi alltid en liten - klubb rent sportslig - slik vi er idag. 

Og det var fotball de fleste snakket om. Mange så det som 

et mål å komme seg opp i 2.divisjon, men få kunne gi et svar- 

på hvordan man skulle klare det. Roaas mente at man burde starte 

på nytt i junioravdelingen. - Det er en styrke å ha en 

god junioravdeling, sa han. Han mente at det kanskje den siste 

tiden hadde skortet på ledere. Han fikk støtte av Tron 
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mens Stenberg mente at man hadde spillere nok i klubben som 

kunne klare oppgavene. 

Johs.Christensen sa at det ikke var pengene det sto på - 

han mente det var interessen til de som spilte. - Til syvende 

og sist er det dyktigheten til de på banen som teller, sa Johs 

Før møtet ble hevet minte formannen på at tronen innen 

Dramrnensfotballen står åpen. - Det laget som greier å kjempe - seg opp blir et nytt Strømsgodset. Det vil være et slit og 

det laget som satser må sette inn alt det har av ressurser for 

å klare det. I tillegg må man ha folk som er villig til å satse 

hundre prosent for klubben - og det var han ikke sikker på at 

man hadde idag. 

bil 

KURT på 
~ 

En av våre gode yngre spillere har 
spesielt utmerket seg i årets sesong. 
KURT LINDGREN har spilt på både gutte 
og juniorlaget. Kurt har representert 
klubben på kretslaget og på gutte - 
landslaget. Her var Norge et mål fra 
å vinne turneringen. Godt spilt !! 
Kurt er typen som tar treningen 
alvorlig - han hører på gode råd - 
han er lagspiller, men han kan også 
bestemme seg for et soloraid når 
muligheten byr seg. Med andre ord 
en bandytype som kan være med å få 
vår klubb på beina igjen. 
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• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

• Elektr. kontrolltavler 
• Bingo-automater • «2b 
e 13-tlpset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandlt 

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

ENE IMPORTØR: 

;!~\~ ULI.Cc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

~~§OOl!!JIJJ~ ,iæ. 
CJ~K=o~LO~N~l~A-LJ 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 
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Lyche 
VARDIAGASl:\'ET 

NEDRE STORGATE 2, 3000 DRA\HIE:\' TLF. 83 79 70 

Nordahls Pølsekiosk 
Konnerudgaten 

Anbefales alle Skiold-gutter 

DRAMME~S is 
H01Jeåltontor: 
Konnerud&•- 23 • }000 Dwnmcn 
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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I • Spilleplan ., 
Landsdelserien (3. divisjon) Østland/Søndre 1978. 
VÅREN. HØSTEN. 

30/4. Ørn - Skiold 5/8. Skiold - Ørn 
4/5. Skiold - Pors 13/8. Pors - Skiold 
15/5. Jerv - Skiold 19/8. Skiold - Jerv 
20/5. Skiold - Drafn 26/8. Drafn - Skiold 
27/5. Larvik Turn - Skiold 2/9. Skiold - Larvik Turn 
2/6. Skiold - Åssiden 9/9. Åssiden - Skiold 
10/6. Urædd - Skiold 16/9. Skiold - Urædd 
16/6'. Skiold - Bærum 23/9. Bærum - Skiold - 24/6. Storm - Skiold 1/10. Skiold - Storm 

Reservelag 2-3-4. divisjon 

Dato: Bane: Lag: 

9/5. M.nye Drafn - Skiold 
23/5. M.nye Skiold - Strømsgodset 
29/5. NEKS Mjøndalen - Skiold 
5/6. Steinberg Steinberg - Skiold 
13/6. M.nye Skiold - Vikersund 
15/8. Kr.elva Birkebeineren - Skiold 
22/8. M.nye Skiold - Åssiden 
6/9. M.nye Skiold - Solberg 

Ungdomslag: 

29/4. M.nye Skiold - Ådal 
4/5. Li ungen Liungen - Skiold 
11/5. M.nye Skiold - DBK 
19/5. KIP Kongsberg - Skiold 
26/5. M.nye Ski old - Fossekai len 
30/5. Geithus Geithus - Skiold ,-._ 10/6. M.nye Skiold - Vikersund 
20/6: M.nye Drafn - Skiold 
1/8. M.nye Skiold Slemmestad 
9/8. Gulskogen Strømsgodset - Skiold 
16/8. M.nye Skiold - Birkebeineren 
22/8. Solberg Solberg - Skiold 
30/8. ff'.nye Skiold - Åmot 
1/9. Ass iden Åssiden - Skiold 
7/9. M.nye Skiold - Svelvik 

MIDTSIDENE KAN RIVES UT OG GJEMMES Pa ET LETT SYNLIG STED 

17 



I Adresseliste: I 
KLUBBENS FORMANN: 
Borgar Nygård,Bj.BjØrnsonsgt. 21, 
Tlf.K.83 35 90 P.83 72 71. 

FOTBALLGRUPPAS FORMANN: 
Ulf Svendsen,Kobbervikveien 9, 
Tlf.K.83 76 42 P.81 98 29. 

FOTBALLGRUPPAS SEKRETÆR: 
Ståle Eknes,Lærumsgt. 4, 
Tlf.K.67 93 90. P,81 14 25. 

FOTBALLGRUPPAS KASSERER: 
Steinar Olsen,Sokkaveien 1, 
Tlf.K.83 64 80. P.83 41 57. 

JUNIORKONTAKTMANN: 
Reidar Schussler, Torsvei 41 A, 
Tlf.K P.81 75 12. 

OPPMANN A LAGET: 
Rolf Hæhre,Tunvollveien 9,Solbergmoen, 
Tlf.K. P.82 74 33. 

U/K A LAGET: 
Arne Ruud,Fayesgt. 13, 
Tlf.K.83 38 80. P.83 67 53. 

Olaf Strøm,Blektjernveien 33, 
Tlf.K: P.83 19 29. 

OPPMANN B LAGET: 
Terje Andersen,Odinsvei 14 A, 

- 

OLDBOYS LAGET: 
Torstein Roaas, Fossekallen 20, 
Tlf.~.83 81 50, P.81 79 68. 

Age Lolland, Fossekallen 10, 
Tlf.K.83 51 61. P.81 70 26. 

JUNIORFORMANN: 
Reidar Schussler,Torsvei 41 A, 
Tlf.K. P.81 75 12 

JUNIORSTYRETS SEKRETÆR: 
Ranveig Knudsen,Tårnveien 80, 
Tlf. K. 83 80 95P.83 25 42. 

JUNIORSTYRETS MEDLEMHER: 
Tore Larsen, Odinsvei 14 A, 
Tlf.K.11 40 40.P 81 95 49. 

Børre Ivar Lie, Ltz.Hervigsvei 164 B, 
Tlf.K.83 76 90. P.81 90 15. 
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JUNIORLAGET: 
Gunnar Moen,Andreas Nilsensvei 2, 
Tlf.K.81 94 50. P.81 91 46. 

Oddvar Danielsen,Håkenstad 4,Solberqelva, 
Tlf. K. 83 64 80. 

GUTTELAGET: 
Axel Pedersen,Solbergsgt. 14, 
Tlf.K.83 23 80. P.81 90 86. 

Tore Julseth, Myrahakken, Solbergelva. 
Tlf.K.82 63 02. 

SMÅGUTTELAGET: 
Kai Henning Ulvestad,Solbergsgt. 14 C, 
Tlf. 

Helge Bjørnes, Odinsvei 20 C, 
Tlf.K.81 96 65, P.83 23 48. 

Finn Dahlby, Torsvei 16, 
Tlf.K. P.81 72 91. 

Terje Borgersen, Konnerudgaten 12, 
Tlf. 

LILLEPUTTLAGET: 
Helge Johansen, Betzy Kjeldsbergsvei 244, 
Tlf.K.83 45 95. 

Alf Inge Bang,Ltz. Hervigsvei 95 B, 
Tlf. 

Even Jokstad, Gamle Kongevei 8, 
Tlf.K. P.81 99 59. 

KNØTTELAGET: 
Erik Carlsen, Markusveien 40, 
Tlf.K.81 94 80. P.81 79 68. 

Ulf Haugan, Kobbervikhagen 6 B, 
Tlf. 

BjØrn Kreutzer, Sundgt. 35, 
Tlf .K. 83 79 80. 

Leif Hannevik,Stillerudveien 57,3074 Skoger. 
Tlf.K.83 45 80. P.81 03 65. 

DAMELAGET: 
Liv Kari Rygh, Granbakken 14, 
Tlf.K.83 60 83. 

FORRETNINGSFØRER: 
Skioldhuset,Griffenfeldsgt. 1, 
Tlf.K.83 64 33 (mandag og tirsdag) 

SPILLEBANE: 
Marienlyst, Drammen, 
Tlf. 83 43 68 
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Junior ovd. C. 

Dato: 

3/5. 
16/5. 
30/5. 
8/6. 
13/1. 

5/5. 
12/5. 
18/5 
25/5. 
2/6. 
4/6. 
7/6. 
15/6. 

5/5. 
12/5. 
18/5. 
25/5. 
4/6. 
7/6. 
15/6. 

Bane: 

Vik 
M.nye 
M.nye 
Tolp. 
M.nye 

Li ungen 
M.nye 
Slm .stad 
Holmsbu 
M.nye 
Kr.elva 
M.nye 
M.nye 

M.nye 
Konnerud 
M.nye 

M.nye 
M.nye 
Raumyr 
ØES 
M.nye 
M.nye 
Kr .elva 
Rcpyken 
Åssiden 

Li ungen 
M.nye 
Slm.stad 
N. Sande 
Kr .elva 
M.nye 
M.nye 

Haleværingen - Skiold 
Skiold - Drafn 
Skiold - Solberg 
Tolpinrud - Skiold 
Skiold - Slemmestad 

Gutter av. D. 

Liungen - Skiold 
Skiold - Ytterkollen 
Slemmestad - Skiold 
Huringen - Skiold 
Skiold - Selvik 
Birkebeineren - Skiold 
Skiold - Åros 
Skiold - Åssiden 

Skiold - Strcpmsgodset 
Konnerud - Skiold 
Skiold - Drafn 
DBK - Skiold 
Skiold - Birkebeineren 
Skiold - Micpndalen 
Kongsberg - Skiold 
Hokksund - Skiold 
Skiold - Åmot 
Skiold - Fossekai len 
Birkebeineren - Skiold 
ROS - Skiold 
Åssiden - Skiold 

Smågutter av D. 

Liungen - Skiold 
Skiold - F .Fremad 
Slemmestad - Skiold 
N. Sande - Skiold 
Birkebeineren - Skiold 
Skiold - Gråbein 
Skiold - Åssiden 

Under denne ball 

noterer vi at 

Skiold korruner til 

å få kretsens 

første kvinnelige 

fotballdonuner i 

lØpet av sesongen. 

Astrid Ulleberg 

er kretsdonuner 

aspirant og det 

er sprekt av ei 

Skioldjente 

M.nye 
M.nye 
M.nye 
Tranby 
M.nye 
Slem.stad 
M.nye 
M.nye 
M.nye 
Sande 
M.nye 
Svelvik 

Skiold Slemmestad 
Skiold - Drafn 
Skiold - Vinn 
Lier - Skiold 
Skiold - Svelvik 
Slemmestad - Skiold 
Skiold - ROS 
Drafn - Skiold 
Skiold - Konnerud 
Vinn - Skiold 
Skiold - Lier 
Svelvik - Skiold 

- 

Smågutter 2. lag avd. C. 

- 
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Barneskirenn 

Skidag på hytta har blitt en tradisjon. Også iår strømmet barna til 

vårt "BARNESKIRENN". Deltagelsen var bra den, men det kan godt komme 

flere. Styret stod for a'~Tangementet som gikk bra, med premieutdeler 

Finn Hansen ble det livlig rundt det "reklamepregede" premiebord. 

Fin innsats av små skiløpere i alle klasser. 

Her følger premielistene: 

PIKER 0-4 år GUTTER 5-7 år PIKER 8-10 år 

1 Vibeke Lundbekk 

2 Merete Halvorsen 
3 Cecilie Smerkerud 

4 Lind C Morge 

5 Marianne Berg 
6 Trine Danielsen 

GUTTER 0-4 år 

1 Frode A. Larsen 

1 Anders Kristiansen 
2 -.Espen Norløff Hagen 

4 Svein Erik UlsbØl - 5 Henrik Fuglesand 

6 Kristian Sjuve 

PIKER 5-7 år 

1 Gro L. Larsen 
2 Gro E. Gregertsen 

3 Ellen Nordahl 

4 Hege Gade Jensen 

5 Lill N. Thoresen 

6 Heidi Engeshagen 

7 Cecilie Bjørnerud 

8 Vibeke Andreassen 

9 Nina Bjørnerud 

10 Nina Christophersen 

1 Tore Sandmoen 

2 Pål E Lundbekk 

3 Trond Strøm 

4 Kristen Nyhus 

5 Andreas Fuglesang 

GUTTER 8-10 år 

1 Øivind Borge Nilsen 

2 Bjørn Ivar Bye 

3 Tov UlsbØl 

4 Audun Martinsen 

5 Kjell Sand Nilsen 

6 Jarle Andreassen 

7 Eddy Johansen 

8 Pål Henrik Gulbrandsen 

9 Jon Espen Carlsen 

10 Ivar Bjørnerud 

11 Kurt V. Kihlen 

12 Jon Nyhus 

13 Geir Heldal 

14 Geir Thoresen 

15 Arve Thoresen 

1 Trine Larsen 
2 Marianne Bjørerud 

3 Kristin Gade Jensen 
4 Karianne Westby 

5 May Britt Johansen 

6 Sonja Stenberg 

7 Janne Dahlby 

8 Kjerti Knudsen 

GUTTER 10-12 år 

1 Arild Heldal 

2 Geir Dalby 

3 Tom Wsestby 

4 Bent Arne Knudsen 

5 Terje Kristoffersen 

6 Jan Ole Bjerkelund 

GUTTER 13 - 14 år 

1 Ulf Erik Knudsen 

2 Trond R. Larsen 

3 ,Dag Bjørndalen 

GUTTER 13-14 år 

1 Ulf Erik Knudsen 

2 Trond R. Larsen 

3 Dag Bjørndalen 
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Bare tre fra Skiold el 
Så vidt vi kan se er det bare to positive sider ved Skiolds 

turrenndeltagelse dette året, For det første så gjorde de tre 

som deltok en absolutt hederlig innsats og for det andre så ligger 

alt meget vel til rette for en prosentvis enorm Økning av deltager 

antallet fra Skiold til neste år, 

Det vi trenger i klubben er en person som brenner for dette med 

skisport, en som kan gi alle oss som må ha det, dette sparket bak 

for å komme i gang, Tenk for et tidmerket utgangspunkt for - 

instruksjon- og treningsmulighet vi har på Skioldhytta 

, midt i det fineste skiterreng man kan tenke seg. 

Så du som leser dette og kanskje fØler at du har fått en liten 

utfordring, ta kontakt med styret og vi vil gi deg all den hjelp 

vi kan, 

Skiolds_meritter_i_Hauer'n_l978: 

Damer, tur/bedrift 43 - 49 år, 

Nr. 6 BjØrg LØkslid tid 4.04,02 max tid 4.18.59, 

M~nn, tur/bedrift 16 - 24 år, 

Nr, 111 Erik Knudsen tid 2,50,15 max tid 3.12.54, 

Samme klasse: 

Nr. 133 Anders ~audal tid 2,57,06, 

F, Sj, - 
HUS- og SERVERINGSKOMITEEN ble delt under generalforsam 

lingen. Heretter har vi to komiteer der Odd Kristoffersen 

er formann i HUSKOMITEEN og Ase Larsen i SERVERINGSKOMITEEN 

Med seg i komiteene har de folk som setter miljøet på 

Skioldhuset i høysetet og som vil gi oss mange hyggelige 

stunder fremover. 
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Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTIESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 8314 03 

TORV HALLEN tlf. 83 19 56 

i-,, 

•• 
STORST I SKO 

• ;~~ 

iLavo~i,,_FILIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

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

VELKOMMEN LØRDAG · - GOD PARKERINGSPLASS 

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN 

Il l(REDITl<ASSEN 
- bank for folk flest 

Drammen tetf. 83 35 90 
24 



Dugnadsgjengen smiler el 
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DUGNADSGJENGEN 

SMILER har vi 

satt som tittel 

på denne lille 

presentasjon av 

hva som har skjedd 

gjennom mørke vin- 

terkvelder og som 

nå pågår for fullt 

på huset. Det er 

annen-etasje som 

tar form. Med Erik 

Carlsen og Odd Kri- 

stoffersen i spiss- 

en har 2.etasje 

forvandlet seg fra 

hva som vel kan 

kalles et rottereir 

til et forsamlings- 

lokale som vi kan 

være stolte av. 

Kristiansen,Terje Borgersen og Finn Hansen 
setter opp gipsplater i 2.etasje. 

Derfor har dugnadsgjengen grunn til å smile. Hva de ikke 

morer seg over er medlemmenes interesse for arbeidet. Opp 

møtet ifØlge de lise lister som ble distribuert i begynn 

elsen av året var magert. Det ble de faste - denne gangen 

også. 
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Mesteparten av 

2.etasje håper 

man står ferdig 

til 17.mai. Dug 

nadsfest blir det 

- 19 .mai og i 

slutten av måneden 

den skikkelige 

innvielsen av 

møtelokalene som 

vi er sikker på 

vil bli flittig 

brukt. 
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Som 

sportsmann 

kjenner De velværet 

ved 

personlig hygiene. • • 
Etter turen er det deilig å kunne ta et bad eller en dusj i trivelige 

omgivelser Vår forretning har nå et kjempeutvalg i baderomsutstyr 

som vi anbefaler å ta en kikk på. 

Badespeil, medisinskap, badevekter, badematter, ryer osv. - alt 

i forskjellige farger og kvaliteter. Stikk innom forretningen en dag, 

vi finner sikkert noe som passer for Dem. 

Gå til fagmannen - gå til 

Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95 

- 
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DUCNAD 

Vi har i den senere tid hatt 
en noe usedvanlig dugnadsjobb. 
KJØre biler - flytte biler og 
måke sne av biler. Mange har 
gjort en bra jobb. Spesielt 
juniorgutta har vært flinke. 
Et par ganger har det bydd på 
problemer med å skaffe folk, 
men stort sett har vi greid 
jobben. Nye fine kroner inn 
i kassa - på en ny dugnads 
vri. 

s~ 
P;Jfl.61,. 

"'lit. ftr Ill, 
er,ør:11~e 1, 

• Or~ e/er 

Summen av fordelene 
måles best i penger. 

- Odd Kristofferse - Dagfinn Hansen 
starter opp. 

Her kjøres bilene på plass. 
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DRAMMENS 

oVK 
VAKT 

KOMPANI 
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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Ny bil for kun 100 kroner 
Med regjeringens innstramningstiltak i friskt minne så er det 

klart for alle at det bak overskriften skjuler seg et lotteri. 

Men denne gangen et lotteri med uvanlig store vinnersjanser, 

det skal nemlig bare selges 

999 lodd, 

Det er Skiolds fotballstyre med formann Ulf Svendsen i spissen 

som i lØpet av våren vil gi oss denne muligheten, 

Bilen det gjelder er en Peugeot 104 GL 1978 modell med 5 dØrer 

og i farge perlegrå metallic, 

For de som vil inspisere gevinsten før de investerer i et lodd 

eller flere, kan vi fortelle at herligheten står utstilt hos 

Peugeot forhandleren Ibsen's Bilforretning a,s, i BjØrnstjerne 

BjØrnsonsgate, 

Trekkningen skal foregå på Skiolds siste hjemmekamp fØr ferien mot 

Bærum fredag 16,juni, 

F, Sj • 

SISTE: 

Det går rykter om at bilforhandlerene i Drammensdistriktet frykter 

nedsatt salg utover våren da man regner med at folk flest vil 

avvente trekkningen i Skiolds billotteri fØr de kjØper ny bil, - 
} 

HER ER 

GEVINSTEN 

} 
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KARL FALK 
MØBEL 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN 

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

LANDETS BESTE IS 

ØDRAMMEMS is 

T'OROENSKJOL0SGT40-TLF 83 n 97. 



Visste du at . . . 
2.etasje på Skioldhuset skal åpnes 27.mai ... 

.. Skiold,Drafn og Åssiden skal spille i samme avdeling til 

sommeren ... 

... Juniorlaget skal på tur til Holland i sommer .. 

... George Best har giftet seg ... 

. .. verdensrekorden i høyde for kvinner er på 2 meter .. 

... Sturla dessverre må ned i 2.divisjon i håndball .. 

.. . noen gjerne vil starte håndballgruppe i Skiold .. 

.. . Skioldhytta er åpen hver søndag .. 

.. . Drammensmessen ser ut til å bli en suksess .. 

... Festkomiteen har visse planer for 17.mai .. 

.. . Kurt Lindgren har spilt på guttelandslaget i bandy ... 

... at'n "Syver" går over i pensjonistenes rekker ... 

... Hokksund har spilt seg opp i 2.di-isjon i bandy, i sin 

andre sesong ... 

... nå nærmer sommeren seg ... 

- ... A-laget allerede har flere kamper bak seg i år ... 

... det arbeides med planer om en kunstgressbane i Drammen ... 

... at komiteen for kunstfrossen bane i Drammen lever ennå .. 

Tj 

I LØRDAGSTREFFEN PÅ SKIOLDHUSET ER EN suKsEssl 



UIU 
MENING min Hva vil vi? 

Målsettingskomiteen innkalte til medlemsmøte fredag 7. april. 
Fremmøte var meget godt. Fikk vi så noe ut av møtet? Etter min 
mening lite fordi flere ennå ikke er villig til å erkjenne selve - 
problematikken som i all enkelthet er denne: 

Fotball er ikke lenger fritidsbeskjeftigelse, men blodig alvor. 
Dette gjelder ikke bare for spillere i topndivisjonen, men det har 
spredt seg langt nedover i divisjonene - ja sågar til bedrifts 
idretten hvor interessante spillere oppnår fordeler av forskjellig 
karakter. 
I Sportsrevyen 9.4. uttalte Vålerengens trener Joar Hoff at hans 
spillere hadde ca. 100.000 kroner i årlig godtgjørelse i form av 
sosiale goder som han kalte det. 

Dette er dagens virkelighet, enten man liker det eller ikke, og 
forslag som ikke tar utgangsounkt i denne virkelighet er selvfølgelig 
urealistiske. 

Alle har vi en innebygget motstand mot å betale idrettsfolk(vi fikk 
jo ikke betaling da vi var aktive). Imidlertid forlanges det 
samtidig at våre spillere skal konkurrere jevnt med våre betalte 
motstandere. Krysskonflikt oppstår. Derfor er det også vanskelig 
åta standpunkt. 
Velmente argumenter som: sats på junioravdelingen, klubbfølelse, 
trener o.s.v. er etter min mening dessverre ikke lenger tilstrekkelig 
til å rykke opp en divisjon eller holde et rimelio 3. divisjonsnivå. 
Vi må passe på at utviklingen ikke lØper fra oss. Norsk fotball er 
kommet i støpeskjeen og presset på såvel forbunds- som klubbledelse 
er påtakelig. - Nå gjelder det å være våken og ta konsekvensene av utviklingen eller 
neppe av. Det ga ikke medlemsmøte noe klart svar på. Personlig tror 
jeg det er stort flertall for at klubben vår skal satse på sportslig 
fremgang. Uten fremgang i Kong-fotball kommer vi nemlig heller ikke 
videre i andre aktiviteter som egentlig er kanskje vel så viktige 
for oss. Fotballfremgang vil gi en vekselvirkning som vi må vite 
åta vare på og utnytte maksimalt. 

Christian Gregersen 

17.MAI samles Skioldmedlemmer i alle aldre på "huset" 
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MENN med sans tar linjer 

VE lCE R PEUGEOT Eiac::JCI. 

IBSEN's BILFORRETNING AIS 
BILHUSl!T 

Bjømstjeme Bjøm10nsgt. 110 • Drammen • TIi. 81 83 90 

- 
:S,GILDE 

kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! 

'6 F VESTFOLD-BUSKERUD V~ SLAKTERI A/L 
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KAFE GLOBUS 
Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

~)'¾t>IV 
RADOOa TY 
KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

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. 


