
Nr.5 
nov. 
1978 



Innhold 
Innkall ing 3 

Styrets rapport 4 
Nye medlemmer 7 

Fotballstyret 8 
A-laget 10 
Old Boys l l 
Damefot ba 11 12 
Junioravdelingen 13 
Juniorlaget 14 
Kurstil bud 17 
Guttelag I. 18 
Guttelag II. 21 

Smågutt I 22 
Smågutt II. 26 
Lilleputtavdelingen 28 

Knøtteavdelingen 29 
Hus,servering- og bygge- 
komiteen 33 

Forsidebildet: Skioldhuset 

by nigth, er tatt av Nils 

Maudal. 

OG så er det altså høst 

generalforsamlingens 

nummer som ligger på 

bordet. Det er den nye 

forretningsføreren Tore 

Røed og Børre Ivar Lie som 

har laget nummeret. Les det 

godt før du kommer på sam 

lingen 

ISOLASJOHSARBEIDER 
FOR VARME· OG KJOLEAHLEGG 

KLEDNING AV INDUSTRIBYGG 

~DRAMMENA 
~ISOLERING S 
leieton 8218 87 - Privat 8197 56 
Postboks 1568 - 3001 Drammen 

IP0RllltRINGS6SELS1'APET 

r-,,...r c::> R. Gi E:: 

Nedre Strandgt. 3. Drammen 
Telefon 83 77 70 

I I 

KJOPETRYGGHET 
I oomus får Be pengene tilbake 

dersom Be ikke iinsker å beholde varene. 
ANDELSLAGET 

DOMUS HAUGESGATE 1 
TELEFON 83 49 80 

2 



******************************************************** * ~ * 
* * * * 
* * * * * * 

~ avisa '"' '""" . 
'******************************************************: 

REDAKSJONSKOMITE: BØRRE IVAR LIE(ansv) : 
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GUNNAR MOEN 

METTE PETTERSEN 

SKI OG BALLKLUBBEN SKIOLDS HØSTGENERALFORSAMLING 

AVHOLDES LØRDAG 25. NOVEMBER KL. 1700 på 

SKIOLDHUSET. 

Saksliste: 

1. REFERAT FRA FORRIGE GENERALFORSAMLING 

2. HOVEDSTYRETS HALVARSBERETNING 

3. KOMITE- og LAGBERETNINGER 

4. REVIDERT HOVEDREGNSKAP 

5. REVISORS ANMERKNINGER 

6. BUDSJETTFORSLAG for 1979 

7. INNKOMNE FORSLAG 

8. VALG - 
Etter generalforsamlingen, ca. 20.00 møtes vi til fest i annenetasje. Ta 

med kone og forlovede. Her blir det moro. 
Styret 

Skipsinnredning, møbelfabrikk, 
snekker- og tapetsermestere, 
skipsingeniør og interiørarkitekt 

ETABLERT 
1946 

Adr.: Vitbank, 3400 lierbyen 
Tlf.: (03) 83 44 95 
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Rapport fra styret til generalforsamlingen 25. ll. 78. • 
Fotballsesongen nå beteqnes som helsvart. Ikke nok med at A-laget rykket ned 

i 4. divisjon, men også junioravdelingen har ytterst svake resultater. Ingen 

lag klarte å kvalifisere seg til A-puljen, og selv i B-puljen må man søke i 
bunnen av tabellen for å finne Skiold. Ansvaret for den bedrøvliqe sesongen 
må ledelsen ta på sin kappe. Det er derfor et berettiget spørsmål A stille 
om det sittende styre med formenn, ledere og trenere har vært kvalifisert til 
de respektive jobber. Har lasset vært trukket i samme retning - eller har 

det vært for mye sprikende staur? 
Styret er av den oppfatning at klubben ikke har fungert som lagenhet. Det ,_ 

har vært for mange særstandpunkter som har splittet i viktige spørsmål. 
Sportslig fremgang er som i all annen virksomhet avhengig av at ledelsen og 
de aktive går sammen om et felles mål. Det ha( ikke lyktes å definere mål 
settingen for klubben. 

Ledelsens store problem er økonomien. Som det fremgår av klubbens regnskap 
opereres det med meget høye tall. Utgiftene til de aktive øker skremmende, 
mens inntektsmulighetene synes begrenset. Det er i denne sammenheng inqen 

grunn til å legge skjul på at det hersker en utbredt oppfatning i klubben at 

A-laget sløser med ressurser som andre i hovedsak har skaffet til veie, sam 
tidig som de aktive viser liten interesse for å delta i inntektsbringende 
tiltak. På den annen side bør de sterkeste kritikere ta seg ad notam at de 
aktive trener opptil 125 dager i året. Det er derfor i utgangspunktet ikke 

realistisk å forlange dugnadsinnsats fra de aktive i samme utstrekning som 

oss andre. Noe annet er sløsing med materiell. Det påhviler selvfølgelig 
fotball-ledelsen å sørge for at materiellet brukes til det er utslitt. En 
bedre utnyttelse og planlegging av innkjøp kan spare klubben for tusenvis 

av kroner uten et det går på bekostning av noe.Styret er av den oppfatning 
at alt for mye taes på sparket i dag. - 
Som en følge av det som her er nevnt har styret og formannskapet gått inn 

for et forslag om endringer i klubben ved at styret reduseres til tre med 
lemmer, og at de sportslige avdelinger styrkes. Man har til hensikt å søke 
å oppnå en desentralisering av ansvaret for inntektsbringende tiltak - å 

få en bedre utnyttelse av klubbens menneskelige ressurser, samt en mere 
rasjonell administrasjon. På økonomisiden vil regnskapet bli lagt opp til 
å bli et skikkelig verktøy for styret. Man tar med andre ord sikte på en 
bedriftsøkonomisk analyse av vår virksomhet. 
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Av de mere hyggelige ting er Skioldhuset, selv om det fremgår av regnskapet 

at investeringene i 2. etasje ble langt høyere enn budsjettert. Imidlertid 

er det vel få som mener at denne investerin~ ikke var verdt kostnadene. 
Vi har allerede fått - og vil få - betydelige inntekter på huset. Ennå har 
vi ikke mottatt midler utenfra, og på bakgrunn av dette er det intet annet 

enn imponerende hva vi har fått til. Toalettforholdene i kjelleren må 
løses raskt uansett, men ellers foreligger det ikke planer om videre ut 

bygging av kjelleren før vi får tilsagn om betydelige tilskudd fra kommunen. 

Huset har kanskje lagt beslag på krefter som ellers kunne vært benyttet på 
det sportslige plan, men sjelden får man både i pose og sekk. 
Huset får nok også ta skylden for at hytta ikke lenger synes å bli ofret så - :tor oppmerksomhet som tidligere. 
Av andre positive momenter kan nevnes at foreldreforeningen nå er en realitet 

og at det er godt håp om at den vil fungere etter planen. 
Bandylaget går forhåpentlig en god sesong i møte. Sikkert er det i alle fall 

at det er mange år siden det er blitt satset så seriøst. 

Styret har i perioden bestått av følgende: 

Formann: Borgar Nygård 

Nestformann: Finn Sjuve 

Styremedlem Christian Gregersen 

Styremedlem Oscar B. Johansen 

Styremedlem Dagfin Hansen 
Varamann : Tore Larsen 

Styret 

- SANTO 
slipepapir 
slipelerret 

A·S SANTO 
G'RONVOLDORAM~~N 
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mer mat 
for pengene 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

YTØRYPDAT 

- 

KONNERUDGT. 2 
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l Følgende er innmeldt i 1978: • 
Roger Antonsen, Arild Johansen, Ole Petter Rigel, Sukhiander Singh, Espen 
Fredriksen, Håkon Johansen, Ravi Sunder, Pål Sørensen, Bjørnar Håkonsen, 

Kari Gustavsen, Anders Holter, Terje Solberg, Pål G. Lundberg, Asle Larsen, 
Hilde Westlie, Pål Thommassen, Trygve Nygård, Jan Ole Bjerkerud, Knut Espen 

Larsen, Gaute Harris Hansen, Rune Tollefsen, Jens Petter Vassmoen, Odd A. 

Larsen, Dag J. Larsen, Rune A. Holt, Jarle J. Holt, Trond Lillegård Jensen, 
Svein Erik Sørsdal, Jon Egil Torgersen, Espen Jørgensen, Dag Storeide, 

Erik Syversen, Bjørn Sandsbråthen, Mona Andersen, Astrid F. Ull~berg, Tom 
. ..-C.tJnnar Johansen, Rune \~åge l sby Johansen, Tommy Bang, Rune Sand holt, Atle 

_Jrgersen, Bjørn Vidar Ebbestad, Henry Andreassen, Randi Thorgersen, 

Morten Thorgersen, Thor Egil Thorgersen, Tore Røed, Thore Asbjørn Nilsen, 
Anne Gjennestad, Hege E. Pettersen, Jørn Larsen, May Liss Holen, Roar Hansen, 

Ruth Espedal, Laila Kind, Brit Andreassen, Laila Svendsen, Rolf Fusche, 
Espen Gundersen, Finn Gundersen, 3ent Nilsen, Norunn Rengstad, Bjarne Schussler, 
Svein Erik Solberg, Per Kristian Hassløseter, Laila Guldhav, Steingrim Guldhav, 

Tom Guldhav, Erik Guldhav, Mads Strøm Kopperud, Tom Erik Pedersen, Knut Erik 
Knutsen, May Britt Alm, Unni Jessen Petersen, Hans Jørgen Jessen Petersen, 

Arild Korsbøen, Dag Hellerud, Oyvind Borge, Rigmor Borge, Ina Waitz, Sissel 
Waitz, Tore Waitz, Bent Kopperud, Robert Karlsen. 

Ett medlem er avgått ved døden, og 12 medlemmer er strøket. 

Representasjon i 1978: 
Norges Bandyforbunds ting: 

Norges Bandyforbund: 

- 
~uskerud Bandykrets: 
Buskerud Idrettskrets: 

Buskerud Fotballkrets: 

Juniorkretslaget: 
Damelaget: 

A-klubbutvalget: 

Tore Jansen, Bjørn Løkslid, Borgar Nygård. 
Borgar Nygård viseformann 

Bjørn Løksl id revisor 
Tore Larsen lov- og appellkomiteen. 
Trond Pettersen varamann til styret. 
Jonny Ulleberg revisor. 
Arild Knudsen revisor 
Sverre Jahnsen dommerkoniteen. 
Odd Roald Aasen, 
Nina Grindheim, Vivi Johansen 
Borgar Nygård, Finn Sjuve, Arild Knudsen. 
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jRapport fra fotballstyret for 1978. E 
Fotballstyret har i sesongen 1978 hatt følgende sammensetning: 

Formann 
Sekretær 
Kasserer 
Jr.kontaktmann 

Ulf Svendsen 

Ståle Eknes 
Steinar Olsen 
Reidar Schussler 

Fotballsesongen i Ski- og Ballklubben Skiold må sportslig sett betegnes som 
meget svak i 1978, med A-lagets nedrykking i 4. divisjon som den største 

skuffelsen. Våre B-lag og U-lag har heller ikke hevdet seg som i de fore- 

gående år. 
I junioravdelingen var det ingen lag som klarte å spille seg fram til A- 

puljen. Vi viser til rapport fra oppmennene. 

Det har i perioden vært holdt en rekke uformelle og formelle møter. De 

viktigste saker til behandling har vært de følgende: 

Ansettelse av trenere til de øvrige lag enn A-laget. 

Fotballprogram og billotteri 
Innkjøp av utstyr som forårsaket problemer, bl. a. ble det kjøpt inn dobbelt 

sett med drakter, treningsoveraller, støvler osv. hvorav det ene er ubrukt 

og intakt. 
Skifte av trener og oppmann midt i sesongen. 

Treningsleire og turer. 

Spilleoverganger. 
Treningsforholdene, noe som bør og må drøftes seriøst innen klubben. 

Vi vil til slutt få takke tillitsmenn og -kvinner, trenere og aktive som 

har vært med i denne sesongen. - 
Ulf Svendsen / s / 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

ETABLERT 1899 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

Aktiv og moderne bankvirksomhet: 
SPAREBAN"KENEm 
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER 

- ..Jet er der det skjer 
Det er ingen tilfeldighet at gulla møtes på Dickens. 

Godt fatøl fra Aass . 
Trivelig atmosfære og topp fotballmiljø. 

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

~id;cnØ 
mat·øl·miljø 

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

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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Rapport fra A-laget i fotball for 1978. • 
Treningsforberedelsene startet i år umiddelbart etter at forrige sesong var 
over. Årsaken til dette var at treneren Jan Skramstad og oppmann Rolf Hæhre 

begge var nye av året, og derfor ville danne seg et bilde av hva de hadde å 
arbeide med. I tillegg ble det etter hvert også store forandringer i spille 

stallen i forhold til året før. Markerte skikkelser som Frantz SalomoRsen, 
Svein Helge Moen, Hans Petter Nilsen, Terje Seeberg, Arne Thorshaug, og Per 
Berger valgte å gi seg i Skiold. Likeså la Jan Pedersen opp grunnet skole- 

gang. Som erstatning for disse fikk klubben innmelding fra noen absolutt 

lovende ungdommer, som etter hvert også skulle vise seg å spille seg inn på - 
laget og bli med i stallen. Det ble derfor fra før jul og fram til seriestar, 
kjørt et relativt tett program med treningskamper nesten hver uke. Alt i alt 

ble det spilt over 20 kamper før seriestart. Treningsfremmøtet var bra, selv 
om det var noen skader. 
Treningskamper før sesongstart ble spilt mot variert motstand. Det gikk ganske 
bra i de fleste kampene, også resultatsmessig. Blant annnet slo Skiold 
Jevnaker 2 - 0 kort tid før seriestart. Laget hadde også et godt tak på flere 

kjente klubber som en i tidligere kamper har hatt problemer med. Etter at 
treningskampene var ferdigspilte hadde laget et berettiget håp om en plass 

midt på tabellen. 
Obligatoriske kamper. 

Årets cupinnsats ble i likhet med den i serien den svakeste på mange år. 
Etter å ha vunnet 5 - 0 i l. kval .runde gikk man bort o~ tapte 5 - 0 

neste runde etter hårreisende spilleformasjoner. Dermed var vi ferdig med 
cupen, og det var kun serien å konsentrere seg om. 
Etter braknederlag og storseier mot henholdsvis Ørn oq Pors i de to første 

kampenevar det ikke mange som visste hva en skulle tro. DP.sverre begynte 
det å gå den gale veien. Interessen og treningsfremmøtet dabbet av, sam- - 
tidig som oppmannen desverre arbeidet utenbys og dermed var borte i lengre 

perioder. Før sommerferien ble det holdt møte hvor spillere, ledere og 
representanter for styret i klubben diskuterte den dårlige vårsesongen. 

Mye av det som her kom fram bør klubben ha i tankene i fremtiden. Laget 
reiste også i år på treningsleir til Grimstad. Det virket som laget hadde 
godt utbytte av denne leiren. Det ble også tid til en treningskamp mot 
Vigør med meget godt resultat og spill. 

10 



Det var derfor med en viss tro og forventning man gikk til høststart. 

Dette viste seg desverre ikke å holde. Etter at oppmannen og treneren trakk 

seg midt i høstsesongen ble det siste plass i avdelingen. Allikevel var det 
muligheter til å beholde plassen i 3. divisjon etter den nye serieordningen. 
Men da måtte den nye treneren Tore Larsen og oppmannen Helge Bjørnes motivere 
sine gutter til å slå Østsiden i kval.kampene borte og hjemme. Dette gikk 

beklagevis ikke, men det skulle ikke meget til før resultatet hadde vært et 
helt annet. Vi hadde virkelig Østsiden på gyngende grunn på Marienlyst. 

Om laget ikke maktet å beholde plassen, er ikke det noen katastrofe. Laget 
er nytt, og det bor mye fotball i mange av ungguttene. Dette viste de i den 
siste kval .kampen, og også i Marienlystcupen, hvor de tapte knepent i den 

avgjørende finalen for Mjøndalen på poeng. I begge disse kampene var det en 
stemning som sjelden oppleves på Skioldkamper. La det bli slik oppslutning 
rå alle Skioldkamper nest~ år. Dette vil bidra mye til å oppmuntre og styrke 

det unge Skioldlaget som da ganske sikkert er blitt skolert av den nye 
treneren Per Knudsen fra Vålerengen. 

Ståle Eknes / s / 
Sekretær 
Fotba 11 gruppa 

Av praktiske grunner kan det desverre ikke vises til resultater og spille 
statistikker, da de som har vært oppmenn i perioden for tiden er på reiser. 

I OLDBOYS - laget • 
Det ble skralt med aktivitet i Old Boys-gruppen denne seson9en. Hele 

-tiden var det vanskelig å få tak i folk som var villig til å stille opp 

på laget. På vårparten ble det etter mye møye spilt fire kamper og 

laget var også med i cupen, der det ble tap i første runde. Den lille 

gjengen som møtte opp til samtlige kamper skal imidlertid ha honnør og 

så får man håpe på at man et annet år får en fastere stamme med spillere. 

A9e Lo 11 and 

U- og B-lagets rapport forelå ikke da qeneralforsamlingsnurrnneret 
måtte sendes i trykken. 
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Rapport fra damefotballgruppen for 1972 • 

Interessen for damefotball i Skiold har vært dårlig denne sesongen. Bare 

tre-fire stykker på treningen, og bare ni-ti stykker på mange kamper. Da er 

det ikke gøy å spille. 
Vi var påmeldt i NM, men vi måtte trekke oss på grunn av mangel på folk. 

Vi deltok i Asker-cupen og spilte da første kampen mot Askers 2.lag. Det 

ble 5 - 0 til Asker. 
Damene startet trening i plasthallen i april, men det var vanskelig å finne 
en stabil trener. I mai kom Olsen og Ruud, og vi var 14 stykker på trening. 
Dette dabbet imidlertid fort av, og snart trente bare noen få. Tanja, Solveig... 
Vivi og Nina var på kretssamling, og Vivi og Nina kom med på kretslaget. 

På Drammensmessa gjorde damene en fin innsats og solgte billetter. 

Sesongens beste kamp var mot Vinn i Buskerudcupen. Her satset alle, og vi 
la opp til defensivt spill og snudde opp ned på laget. Det var O - 0 ved pause. 

Vinn fikk ikke til spillet sitt slik de pleier, da våre stoppere passet godt 
på. Anne H. scoret, og vi ledet l - 0. Vinn-s publikum forholdt seg tause, 

men de ble litt blidere da Vinn til sist vant 3 - l. 
Jeg håper rekrutteringen blir bedre neste sesong, og at vi kan komme i gang 

med pikelag. 

Resultater: 
Skiold - Tømmerholt 2 - l 

Skiold - Vestfossen l - l 

Loesmoen - Skiold 3 - 0 

Gribb - Skiold l - 4 

Tolpinrud - Skiold 4 - D 

Runar - Skiold 4 - D 

Drafn - Skiold 5 - 

Skiold - Vinn l - 9 

Skiold - Nøtterø 

- 
Målscorere: Vivi 4 

May-Liss 2 
Tanja l 
Nina l 
Liv-Kari 

Liv Kari Rygh / s / 
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{RAPPORT FRA JUNIORAVDELINGEN u 
Det har vært en hektisk periode for junioravdelingen. I alt har det 

vært holdt åtte møter på Skioldhuset . Selv om aktiviteten har vært stor 

så er det ingenting å legge skjul på at de sportslige resultatene har 

vært meget magre. Man er imidlertid inne i en oppbygningsperiode i junior 

avdelingen når det gjelder fotball og det er å håpe at man snart vil få 

et sportslig nivå som klubben kan være bekjent av. 

Det er fremdeles for tynt med ledere i avdel ingen. l!an må bestrebe spg - på å ha voksne ledere på samtlige lag. De ungdommene vi har i aktivitet 

har rett til å få kyndig veiledning og hjelp. Det samme må man kunne 

si når det gjelder trenergjerningen. Samtlige lag bør ha kvalifiserte 

ledere som~ fotball og som kan lære bort grunnprinsippene. Det bør være 

en oppgave for eldre medlemmer i klubben åta et lag en sesonq eller to. 

Junioravdelingen poengterer at det er moro å arbeide med ungdommen. 

Junioravdelingen har stått bak to utenlandsturer i sommer. Til Danmark 

og Morsø Cup dro hele ni ledere og 46 smægutter og guttespillere i slutten 

av juli. Det ble en aktiv uke på øya Mors som vi tror ingen av ungdommene 

som var med på turen, vil glemme så lett. Guttene fikk spilt en rekke 

kamper og med gode resultater. I tillegg ble det utflukter, med økonomisk 

støtte av foreldreforeningen, til Legoland oq Dyreparken i Sør-Jylland. 

Uken etter dro fire ledere og 14 juniorspillere til den store internasjonale 

- juniorturneringen i Amsterdam i Nederland ' Parool Eurosportring Cup'. 

Juniorene spilte tre kamper i innledningsturneringen og ble slått ut. 

Sportslig sett var kanskje ikke turneringen den beste da det ved siden 

av ble for liten tid til trening og oppbygging foran høstsesongen. Ferie 

messig fikk man fullt utbytte med bl.a. sigth-seeing og utflukter. 

Junioravdelingen har også vært med på arrangementet av guttecupen 

Skiolds regi. Når det gjelder deltagelse i cuper mener man at dette 

bør begrenses 

mandag . 

neste år. Junioravd. arrangerer nå ungdomskvelder hver 

Reidar sc·ussler Ranveig Knutsen Børre Ivar Lie 
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Rapport fra Juniorlaget i fotball 1978. • 
Desverre bekrefter resultatene at årets juniorlag i fotball manglet mye, dvs. 

oppmann, trenervirksomheten delt mellom to stykker. Treningsfremmøtet var 
svakt i vintersesongen, men med en vesentlig bedring i sommer, for så å dale 

ned på et minimum i august/september. 

Resultater av vårens kamper: 

Privatkamper: 
Skiold - SIF 
Skiold - Vinn 
Skiold - Assiden 
Skiold - Drafn 
Skiold - Konnerud 

Skiold - DBK 
Skiold - MIF 

Seriekamper: 
Skiold - Holeværingen 
Skiold - Drafn 
Skiold - Hokksund 

Skiold - Solberg 
Skiold - Slemmestad 

0 - 4 

2 - 2 
2 - 8 
0 - 5 

- 2 

0 - 4 
2 - 6 
-- 
7 - 31 

5 - 3 
0 - 

- 2 

0 - 4 

3 - 0 
-~- 
9 - 10 

Dette ble for svakt, og laget ble henvist til B-serien. Laget var påmeldt 

i en rekke cuper, og med følgende resultater: 
DBK-cupen: Skiold - Jevnaker 2 - 0 

Skiold - Kolbotn 2 - 2 (9 - 10 straffei:l._ 

Berg-cupen: Skeid - Skiold l - 0 

Buster-cupen Skiold - Linderud 2 - 0 

\Ja l k over 
Skiold - ukjent l - 4 

Laget deltok i Sandefjord Ballklubbs turnering, men ble s·lått ut til tross 
for brukbart spill. Juniorlaget spilte to gode kamper i sommer med l - l 

mot Sparta·s A-lag, og 2 - 2 mot Bergers A-lag. 
Juniorlaget deltok i Euro Sportings store juniorturnering i Amsterdam 
sommer sammen med 78 andre junior1ag. Laget spilte opp mot sitt aller beste, 

med en seier, en uavgjort og en tapt kamp mot gode nederlandske klubber. 
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• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

• Elektr. kontrolltavler 
• Blngo-automatel' • «21» 
• 13-tipset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandlt 

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

ENEIMPORTØR: 

1,4\1/i:~ ULLCc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

@'~ llj!D!!!Jl]l)lli '!il. 
~::;;;,..K,..,,,.O...,...L_,..O __ N """"1A ••••• L) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 
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Lyche 
V ARE\IAGASI:\ ET 

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

ALT I BLOMSTER 
OG MODERNE DEKORASJONER 

BRUDEBUKETTER 
KRANSEBINDERI 

~ 
BLOMSTERFORRETNING 

Tollbugt. 102 - Drammen - Telefon 81 8947 

familiens konfeksjonssenter 

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

VELKOMMEN TIL 
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Vi slo IBK 6 - 3 i en treningskamp da vi kom hjem fra Amsterdam og hadde 

forhåpninger i årets B-serie, men vi lyktes ikke. 

Resultater B-serien: 
Skiold - Skrim 2 - 4 

Skiold - Konnerud l - 2 

Skiold - Vinn 0 - 3 

Skiold - Slemmestad 2 - 0 

Skiold - DBK 0 - 4 

Assidens cup: Vestfossen - Skiold l - 0 

Vi avsluttet sesongen for året med en kamp for neste års juniorspillere, 

og tapte 4 - 0 for Vestfossens juniorlag. La~et var positivt og bør få 
den støtte det trenger, da vil SKIOLD få et godt juniorlag i 1979. 

Oddvar Danielsen / s / 

Hver tirsda9 i Desember vil det bli arrangert kurs for våre ledere oq 
trenere i junioravdelingen. Kurset vil bli ledet av vår A-lagstrener 

Per Knutsen . Kurset er et delkurs i B-opplæringen for fotballtrenere 
og skulle passe for alle. Man håper på stort fremmøte til dette kurset 

som vil bli en ry90rad for videre arbeide i klubben. Kurskvelden vil 

starte kl .1900 tirsdagene. - 
SKIOLDAVISA minner om ..... 

Eldres avdelingen arrangerer julebord torsdag 7. desember 

på Skioldhuset 

SKIOLDAVISA minner om ..... 

JUletrefest for barn med foreldre på Skioldhuset lørdag 6. 

januar. Nærmere tidspunkt på oppslagstavlen på huset en ukes tid før 

juletrefesten. 
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Ra~port fra Guttelaq I for 1978. • 
Vi har trenet gjennomsnittlig tre ganger i uka fra februar til sesongslutt. 

Frammøtet har vært godt med rundt 20 mann på hver trening. Kampprogrammet 

denne ~angen har v2rt altfor strengt, særlig på våren. Laget har vært med 
på altfor mange cuper og turneringer denne sesongen, og som eksempel kan 

nevnes at vi i mai kun fikk to treningskvelder, da vi spilte opptil fem 
kamper i uka. Målet vi satte oss alle sammen, en plass i A-puljen, greidde 

vi ikke, da vi desverre tapte den viktige kampen mot Birkebeineren på borte 
bane med 3 - 2. Fotballsesongen m5 ellers beskrives som middels hva presta 
sjoner p~ banen er oppnådd. Dette guttelaget som best&r av første års 

n,uttespillere for det meste, tror vi meget bestemt g&r en meget fin sesong - 
i mote neste &r. Kun tre av spillerene rykker opp pJ juniorlaget. Samtlige 
gutter har v~rt fremragende, veldisiplerte og greiepå på o~ utenfor banen. 
Siste ike i juli reiste vi til Danmark, p~ :1ors, og var med i en Euro Sporting 

turnerinn,. Guttene spilte seg til en velfortjent tredje plass, da vi slo 
Nordvestmors 2 - l. Vi tapte plassen om finaleplass for Hannæs med 2 - l 
på grunn av hjemmedommer til tusen.Vi fikk virkelig oppleve hva en partisk 
dommer kan bety.Men pokalen om tredjer,lassen fikk vi i alle fall med oss hjem. 

Treninn,smuligheten her var som et eldorado i forhold til hjemme. Her var det 
treningsmuligheter til alle døgnets tider som passet oss. Tross alt hadde vi 
et kjempefint opphold i Danmark. 

Foln,ende spillere har akslet Skioldtroya i år: 
Espen Pedersen 
Kjetil Hefte 

Asle Hermansen 

Tom Christensen 
Per Christensen 
r1orten Evensen 
Lars t1ori n 
Geir Fyrand 

Resultater fra privatkamper: 

Geir Forsberg 

Lars Erik Jordheim 
Torgeir Lind 
Paul Hansen 

Bjørn Andreassen - Odd R. Lokka 

Jarle Mortensen 

Solberg - Skiold 

SIF - Skiold 
Konnerud - Skiold 
DBK - Skiold 

Nordmors - Skiold 
Skiold - Arhus 
Skiold - Froland 

3 - 0 
0 - l 
0 - 2 
2 - 2 
2 - Z 
l - 5 
0 - 6 
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Resultater fra seriekamper: 

Liungen - Skiold 3 - 3 
SIF - Skiold 1 - 3 
Skiold - Ytterkollen 3 - 0 
Slemmestad - Skiold 4 - 
Huringen - Skiold 1 - 2 

Birkebeineren - Skiold 3 - 2 
Skiold - Aros 1 - 1 
Skiold - Assiden 1 - 3 
Skiold - Steinberg 1 - 2 
Skoger - Skiold 3 - 5 - Skiold - Vinn/Sande 1 - 2 

Sparta - Ski o 1 d 3 - 0 
DBK - Skiold 4 - 1 

~esultater av turneringer: 
Euro Sporting: Skiold Flekkefjord 0 2 J 

Skiold - Nordmors 1 - 1 

Skiold - Hannæs 1 - 2 

Skiold - Nordvestmors 2 - 1 

Skeid cup: Bærum - Skiold 4 - 
Buster cup: Skiold - Abildsø 2 - 2 (5- 4 straffer) 

Skiold - Hasletoppen 2-2(4-2 
Skiold Lyn 0 - 0 ( 4 5 

DBK-cup Skiold - Hokksund 2 - Cl 
Skiold - Bøler 0 - 2 

r1jøndalen cup: r1jøndalen - Skiold 2 - 

Store Bergan - Skiold 2 - 0 

Glomma cup: Skiold - Blaker 2 - 0 

--- Rælingen - Skiold 3 - 0 

Store Bergan 1,/a 1 k over 1 . runde. 
turnering: Teie - Skiold 1 - 4 

Tistedalen - Skiold 4 - 

Skiolds guttecup: Skiold - Holmestrand 0 - 2 
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Oversikt over scoringer i løpet av hele sesongen: 

Paul Hansen 26 scoringer 

Per Christensen 13 

Lars r.1orin 3 
Bjørn Andreassen 3 
Asle Hermansen 2 

Seir Fyrand l 
Geir Forsberg 

t-1orten Evensen 
Lars Erik Jordheim 

Torgeir Lind 
Odd Rune Løkka 
Paul Hansen ble suverent den beste med 26 scoringer. 

av kampene, kommer vi til ca. 40 spilte kamper. 

- 
Etter nærmere opptelling 

Vi takker for et fint åt og håper på at vi møtes alle sammen igjen på den 

aller første fotballtreningen i den nye sesongen. 

Aksel Pedersen / s / Tore Julseth / s / 

SKIOLDAVISA minner om ..... 

Lillejulfaten, 23. desember - en lørdag, møtes alle Skioldgutter 

og Skioldjenter til mølje m.m. på huset i annen etasje. Velkommen, sier 

serveringskomiteen. 

SKJOLDavisa minner om ..... 

SKIOLDAVISA minner om .... 

Ny knøttekve l d torsdag 14. desember i 2. etasje 

SK!OLDAVISA minner om .... 

at ungdomskveldene på huset fortsetter hver manda~ fram mot jul 
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Rapport fra Gutter 2. la~ for 1978. Il 
Vi har trent sammen med Gutter l. lag to ganger i uken, under ledelse av 
Tore Julseth og Aksel Pedersen. Sesongen startet opp med lite mannskap, 
men det ble bedre utover i sesongen ved at vi fikk en del nye spillere. 
Det er en kjempefin gjeng å være sammen med, ikke minst kom det tydelig 

fram på Danmarksturen, hvor alle var greie å ha med å gjøre. Vi var med 
i cup og hadde noen dagers trening, og vi var også på alle tiders turer. 

Sesongens kamper er 21, serie- cup- og privatkamper. I serien havnet vi 
på nedre delen av tabellen og i cupen ble vi slått ut i de innledende 

runder. 

Resultater: 

Buster-cup: 
Skiold-cup: 
Ligo-cup: 

Seriekamper: 

-Sk i o l d - Kjeldsås 
Skiold - ukjent 
Skiold - Assiden 
Skiold - SIF 
Konnerud - Skiold 

Skiold - Drafn 
DBK - Skiold 
Skiold - Mif 
Hokksund - Skiold 

Skiold - Amot 
Skiold - Fossekallen 

ROS - Skiold 
Assiden - Skiold 

0 - 4 
0 - l 

O - O (4 - 5 straffer 
4 - 2 

4 - 2 
4 - l 

4 - l 
- 6 

5 - 3 
2 - 2 

- 2 

3 - 3 

3 - 2 

Følgende spillere har deltatt (antall mål i parentes): 

- Bjørn o. Antoniussen (10) 
Morten Storeide ( 6) 

Odd R. Løkka 

Pål Schussler 

Kje 11 A. Sørnesyn 
Jarle Mortensen 
Espen Moldvik 

Andy Olsen 

( 5) 
( 2) 
( 2) 
( 1) 

Bjørn Lill ås 

Geir Huseth 

Vidar Lind Olsen 
Jens Svendsen 

Jens P. Vassenden 

Paul Gunnar Zurdell 
Hel~e Nusser 
Frank Yggeseth 

Oppmann 
Helge Lind Olsen / s / 
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( Rapport fra Smågutt l for 1978. • ) 

Vi startet treningen i midten av januar med mange treningsvillige gutter. 
Som vanlig må det klages på treningsforholdene, vi ble plassert på Brandengen. 

Der er det som kjent veldig trangt, særlig med 25 - 30 mann til stede. Vel, 

vi greidde oss noenlunne, guttene viste god innsats, og det var tydelig at den 

harde treningen etter hvert ville gi resultater. Treningskamper ble spilt, 
med forholdsvis brukbare resultater. Flere spillere ble prøvd, noen på en 
kanskje uvant plass, før førstelaget ble plukket ut i slutten av april. Til 

sammen 14 spillere fikk sin plass her. Guttene viste fin framgang fra kamp 
til kamp, både teknisk og taktisk. Håpet om plass i A-pulja fra høsten av 

holdt ikke, selv om guttene til tider viste virkelig god fotball. Liunqen, 
som ble kretsmestre, var ikke så mye bedre enn oss som resultatet viste. 

Cupen så ut til å bl i vår sterkeste side, selv om vi ofte måtte reise hjem 

med tap. 
Resultater fra treningskamper: 

Drafn - Skiold 

- 

IBK - Skiold 
Skiold - ROS 
Skiold - Konnerud 

Solberg - Skiold 
MIF - Skiold 

Resultater fra seriekamper 
på våren: Liunqen - Skiold 

Skiold - Filtvedt 

Slemmestad - Skiold 
Nordre Sande - Skiold 
IBK - Skiold 

Skiold - Gråbein 
Skiold - Assiden 

Cupkamper: 

DBK-cup: 

Bustercup: 
Readycup: 
Sandefjordcup: 
2. runde 

3. runde 
Borgstrøm cup 
Omkamp: 
2. runde 
Pepsi cup: 

Adal - Skiold 

Sandefjord - Skiold 

Skiold - Skeid 
Skiold - Sandar 
Skiold - Tistedalen 
Skiold - Sandefjord 
Bødalen - Skiold 
Skiold - Bødalen 
Skiold - Drafn 

Skiold - Vikersund 

9 - 

4 - l 
4 - 0 

0 - 0 
0 - 0 
4 - 0 

5 - 
- 0 

3 - 0 

2 - 0 

2 - 2 
4 - 3 
0 - 0 

5 - 
6 - 
0 - 2 
2 - 0 

0 - 0 (4 - 2 straffer) 
0 - 5 

- l 
4 - 0 

0 - 4 

- 0 

- 
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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 

TORVHALLEN tlf. 83 19 56 
•• STØRST I SKO 

e . 
ibzvoA&it .. flLIALEN 

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 
- bank for folk flest 

Drammen tetf. 83 35 !IJ 
24......__ _j 



2. runde Eik 2 - Skiold 0 - 

3. runde Skiold - Sandefjord 0 - 0 (tap 3 - 5 straffer) 

Lier I.L.cup: Skiold - Lier 0 - O (Vant 9 - 8 

2. runde Skiold - DBK 0 - 0 (vant 5 - 4 

3. runde Skiold - Hokksund 0 - 2 

- 
I sommer var vi som kjent i Danmark. Trening to ganger om daqen i beqynnelsen 

av uka var noe som tok på, men guttene klagde ikke. Turneringen Morsøcup 
startet, og det skulle vise seg at vi ville hevde oss bra. I siste kampen 
spilte vi om 3. plass mot Nordmors som vi tidligere hadde tapt for under trening. 

Her måtte vi ha ekstraomganger for å hale seieren i land. Takket være satsing 

og kampinnsats klarte vi å slå laget og fikk en fin 3. plass. 

Resultater: 

Treningskamp: Nordmors - Skiold 2 - 1 

Cup: Skiold - T.O.R 3 - 0 

Nordvestmors - Skiold 2 - 0 

Røhne li - Skiold 0 - 0 

Nordmors - Skiold 3 - 4 (etter ekstraomq.) 

Serieka(llper: 
Skiold - Assiden 
Konnerud - Skiold 
Skiold - DBK 

Skiold - Sparta 

0 - 4 
5 - 2 

- 3 
2 - 0 

Futten gikk ut av guttene endel da høstkampene begynte. En del unødvendige 

tap i cup og serie var årsak til det. Litt flaks kunne ha hjulpet oss, for 
guttene kunne virkelig spille god fotball. Flere av disse er gutter som etter 

- hvert kanskje vil komme på A-laget. 

Jeg vil takke alle gutta for i år, for fin oppførlsel og innsats. De er 
virkelig greie gutter - ekte Skioldgutter. Takker også for samarbeidet med 

trener Helge Bjørnes, som har fungert meget bra. 

Følgende har spilt på Smågutt l: 

Trond Larsen, Henrik Schussler, Terje Svendsen, Kai Runar Bråthen, 
Svein Engan, Henning Hansen, Terje Johansen, Ole L. Solnør, Ole Gunnar 

Nålby, Rune Waitz, Gøran Oseberg, Stein Harald Os, Lars Andersen, 
Robert Folmo, Arnulf Hoel Walwatne og Kjell Martin Stenberg. 

Kai Henning Ulvestad / s / 
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{ Rapport fra Sml gutt I I - 78. • 
Alle småqutts~illere startet opp med trening på Stromsø Skole allerede tidlig 

1 Januar. Treningen ble basert på løpetrening ute og styrketrening inne. 

Det viste seg snart at vi hadde fått en fin stab av gutter§ arbeide med. 
Vi gikk over til trening to ganger i uka, og dette fortsatte vi med til 

treningskampene kom i tillegg. 
Treningskamper p& våren: 

9.4 Birkebeineren - Skiold 6 - l 

16.4 Skiold - ROS 2 - 
23.4 Skiold - Konnerud 2 - 2 
27.4 Solberg - Skiold 4 - 

30.4 Skiold - Liungen l - 10 
- 

Treningskampene ga et bilde av guttenes trening og styrke, men det store 

tapet over Liungen tok vi med stor ro, da disse var i en klasse for seg. 
Etter våren hadde vi delt laget, slik at vi hadde en gjeng pf 15 gutter å 

satse pt. Den første cupen vi deltok i var DBK-cupen, hvor vi møtte 

Heggedal pJ deres bane og ble sl!tt ut med 3 - 0 tap. Så startet vi på 
serien, og det ble disse resultater før ferien: 

ROS - Skiold 
Skiold - Drafn 

Konnerud - Skiold 
Lier - Skiold 
Skiold - Svelvik 

- l 
- 5 
- 3 

2 - 
- 0 

Den 3.6 var det første runde i Buster Cup, og her skulle vi mote Rustad 

p§ Marienlyst. Vi hadde et redusert mannskap, så kampen endte med tap 
5 - 0. si skulle det helt store skje. Vi reiste til Danmark, nærmere 
bestemt Øster Jol by på Jylland. En utrolig fin opplevelse, som gikk 

smertefritt takket være guttenes alle tiders o~pforsel. Oppleget var 
suverent med mye trening, god forpleining, og ikke minst et alle tiders 
vær. ( Se eget innlegg qv Børre Ivar ). 

Følgende resultater ble oppn5dd: 

Treningskamp Skiold - Nordmors 2 - 6 

- 

Turneringskampene Skiold - Farencuck 
Nordmors - Skiold 
Skiold - Ronne Il 

0 - 3 
5 - 
5 - 10 

Selv om vi ikke oppnådde seire eller pokaler, så var dette en opplevelse 
i se~ selv. Det var sterke l. lag vi møtte, og med tre kamper på en dag 
synes jeg guttene gjorde en fin innsats. 
Igjen takk til alle for at turen ble så fin. 
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Etter ferien begynte serien igjen, og slik ble det: 

Skiold - ROS 3 - 3 
Skiold - Konnerud 2 - 2 
Svelvik - Skiold 2 - 0 
Drafn - Skiold 4 - 0 

Skiold - Lier 2 - ~, 

Vi deltok ogsA i Liungens såkalte Pepsi-cup 26.8 hvor vi møtte følgende lag: 

Skiold - Sparta O - 2 
Bødalen - Skiold 4 - 0 

Arets siste arrangement vi deltok i var Liers turnering på en kald og 
renfull søndag, og slik ble det: 

Lier - Skiold 
Skiold - DBK I 

Hokksund - Skiold 

- 0 

0 - 3 
2 - 

Konklusjonen er at vi klarte oss ganske bra før ferien, men etter ferien har 
guttene aldri greidd & motivere seg. Lysten har nok vært der, men de fikk 
det liksom ikke til, og det viser jo også resultatene. Vi kommer igjen neste 
år, det har vi lovet hverandre. Takker alle guttene for sesongen, samt 

trener Terje Borgersen, og Kjell Stenberg for all hjelp i år. Vi avsluttet 
sesongen med pølser og Cola på Skioldhuset. 

Smågutt Il - 73: 

Kjell Martin Stenberg 

Geir Dahlby 

Knut Espen Larsen 
Tom Egil Johannessen 

Richard Moe 
Thor Siem 
Stein Roger Johansen 

.-Jan Ole Bjerkerud 
Tom Fr. Johansen 

Flemming Larsen 
Mål scorere for Smågutt I I: 
Thor Siem 5 

Arve Andersen 
Ulf Erik Knudsen 
Lars Fjellkleiv 

Arnu l f Hoel 
Dan Amundsen 

Jan Vestheim 
Øyvind Bor9e 
Dag Jostein Larsen 

Einar Breivik 

taen 
"fransk" 
en! 
Fagertuns 
nye franske 
gulvbelegg 

Dan Amundsen 2 
Stein Roger JOhansen 13 

Arnulf Hoe l 3 
Tor E. Johannessen 2 

~ichard Moe l 
Jan \festheim 
Øyvind Borge 2 

Lars Fjellkleiv 

vinylskum 
MÅ SEES! 

Finn Dahlby / s / Oppmann 27 



I RAPPORT FRA LILLEPUTTAVDELINGEN • 
Det var ikke mange som kom på trening på Strømsø skole sist vinter. 

Det varierte mellom 8 oo, 14 lilleputter, så det skulle vise seg tidlig 
at det bare kunne bli et lilleputtlag denne sesonaen. Dette var synd 
da det jo var påmeldt to lag til samtlige cuper og Assiden-serien. 
Vi håpet i det lengste at det skulle dukke opp flere gutter i løpet 

av våren, men det kom ikke mange og på avslutningen i høst var det 

totalt 18 lilleputter. 
De som har deltatt på laget er: Svein Erik Skjølberg, Erik Syvertsen, 

Bjørn Ivar Bye, Geir Guttormsen, Pål Jessen Petersen, Geir Nusser, - 
Jarle Os, Terje Kristoffersen, Dag Storeide, Trond Løsengen, Robert Karlsen, 
Odd A.Larsen, Hans Ivar Orhagen, Stein Gabrielsen, Per Thorkilsen, Tom 

Jonsen,Roar Berge og Lasse Hamre - alleen bra og grei gjeng. 

Resultatmessig så har det ikke vært så bra om den første kampen var 
meget løfterik. Da møtte vi Skoger i en treningskamp og vant 5-0. Jarle Os 

scoret fire av disse. 
Øvrige resultater: Umbra Cup:Skiold-Stokke 0-5. Buster Cup:Skiold - Tøns- 

berg Turn 0-7. DBK-cupen: Frigg - Skiold 5-1. 
Æ Assidenserien: Skiold-DBK 0-3, DBK- Skiold 4-0, Skiold- Liungen 0-9, 
Skiold- Svelvik 1-1, Lier- Skiold 3-1, Skiold - Vinn/Sande 2-7, .Sjåstad- 

Skiold 4-1. 
Høydepunktet i år var som ifjor var 'Haco cup' i Sandefjord. Dette er 

en populær overnattingstur for lilleputtene som virkelig inspirerer for 
det sportslige og kameratslige. Guttene oppførte seg meget bra både på og 

utenfor banen. 
Resultater: Skiold-Stokke 0-0, Stag-Skiold 6-0, Skiold - FC. Normania 0-3 

Vi deltok i Lier cup i høst faktisk etter at vi hadde avsluttet sesongen. 

Her ble det 3.plass og guttene var jublende glade. Det hele ble avsluttet 
med parade foran kirken da Even og frue kom ut og alle brølte 'Skiold- 

qit t hei - Skioldgutt hei. i fullt fotballutstyr. 

- 
Takk til alle lilleputter for i år og lykke til neste år. 

Alf Inge Bang (trener) Helge V. Johansen (oppmann) Even Jokstad (trener 
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Rapport fra Knøtteavdelingen for 1978. 

I slutten av mars startet vi opp aktiviteten med trening i Plasthallen på 

lørdager, og etter 2. mai har vi vært på Tegleverkstomta tirsdager oa tors 

dager. Knøttene har vist så stor interesse og treningsiver at det til 

stadighet har vært 50 - 60 gutter på treningene. Førstela~et har vært tatt 
hånd om av Bjørn Kreutzer og Erik Carlsen. Andrelaget var inntil ferien 
ledet av Ulf Haugan, men grunnet husbygging måtte han takke for seg, og 

etter ferien har Egil Martinsen og Bjcrn Kopperud hjulpet til med disse. 

Terje Pettersen har tatt seg av de minste på tredjelaget. Første- og 
andrelaget har vært med i Solberg Sportsklubbs private serie og dessuten 
deltatt i diverse cuper og turneringer, mens tredjelaget har spilt trenings 
kamper. Resultatene sportslig sett har stort sett vært bra i de rundt 35 
kampene som er spilt. Som representanter for klubben vår har ~uttene vist 
en kjempefin oppførsel på banen og en spilleglede som lover godt for årene 
fremover. Det har vært en stor glede å være sammen med guttene, og vi 

takker for det fine samarbeidet i år. 
Samtidig også takk til alle de positive og hjelpsomme foreldre som har 

hjulpet til med kjøring til og fra kampene. 

Resultater for Knøttene 1978. 

Førstelaget: 

Serie: 

- 
Dressmann-cup: 
DBK-cup: 
2. runde 
Solberg-turnering: 

SIF - turnering: 

Mif - turnering 

2. runde: 
3. runde: 
Privatkamp: 

Skiold - Konnerud 

Skiold - Sparta 
Skiold - Mif 
Skiold - Solberg 

Skiold - SIF 
Skiold - Steinberg 
Skiold - Bragerøen 

Skiold - Assiden 
Skiold - Birkebeineren 

Skiold - DBK 
Skiold - Runar 
Skiold - Heggedal 

Skiold - l'if 
Skiold - Sjåstad 
Skiold - Eikerkvikk 

Skiold - Mif 
Skiold - Kongsberg 

Skiold - SIF 
Skiold - Mif 

0 - 2 
- l 
- l 

0 - 
- 3 

5 - 0 

5 - 0 
l - 0 

0 - 2 
0 - l 
0 - 6 
3 - 0 
l - l (2 - 3 straffer) 

- l ( l - 4 

0 - 
- l 
- l 

0 - 
- 3 
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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 

30 



Spillere på 2. laget: 

- 

Pål H. Gulbrandsen 

Audun Martinsen 
Espen Håkonsen 

Ivar Bj erkerud 

Erik Gullhaug 

Morten Kj"'rby 
Bjørn V. Ebbestad 

Pål Sørensen 
Morten Kristensen 
Kurt H. Scharf 

Spillere på 3. laget: 

Håkon Johansen 
Per K. Hasleseter 
Kjell Ivar Moldvik 

Ketil Sand Nilsen 

Jørn Larsen 
Espen Fredriksen 

Kurt Kilen 

Ole Andreas Pettersen 
Pål Erling Lundbekk 
Arild Johansen 

Anders Anders Holter 

Alex Kopperud 
Harald Moldjord 
Tor Asbjørn Nilsen 

RoH Klophus 
Rune Sandholt 

Atle Borgersen 
Terje Solberg 
Dag Gabrielsen 

Morten Thorgersen 
Kai Gustavsen 
Bjørnar Håkonsen 

Eddie L. Johansen 

Mads Kopperud 
Trond Siem 

Roger Antonsen 
Sunder Ravihhunder 
Terje Halsenguard 
Henning Andreassen 

Spillere på: 
l. laget: 

Alf Roar Nusser (kapt) 

Svein Erik Aspebakken 
Jon Espen Carlsen 

Jon Roger Gundersen 

Rune Wågelsby Johansen 
Treje Dennis Knudsen 
Al ex Kopperud 

Kåre Langeaas 
Treje Larsen 

Eivind Borge Nilsen 
Tor Asbjørn Nilsen 

Svein Harald Røine 
Vidar Pettersen 
Anders Sønnesyn 

Rolf Klophus 

- Bjørn Kreurzer / s / Erik Carlsen / s / Terje Pettersen / s / 
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KARL FALK 
MØBEL 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE -DRAMMEN 

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

LANDETS BESTE IS 

fff Drammens ts 
A ksjeselsk ap, K onnerudgt. 2J - 3000 Drammen 

T'ORDENSl<J0LDSGT40-TLF 83 n 97. 
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Rapport fra hus- bygge- og serveringskomiteen. • 

- 

På grunn av sommerferien og akutt pengemangel har det skjedd forholds 

vis lite når det gjelder den videre utbygningen av huset i perioden. 

Det har imidlertid vært nok å gjøre for de få som har stått for det 

daglige vedlikehold og små-reparasjoner. 

Vi har hatt 3 innbrudd med hærverk i perioden, i bakgården er skuret 

revet og lys montert, takvannet som tidligere havnet i vår nabos kjeller 

er koblet inn på en dertil egnet kum, inn-kjørselen er asfaltert, vann 

ledningen som gikk i stykker er reparert og bedre isolert, 2 vinduer er 

gjennmurt og kjelleren er ryddet og gjort klar for videre utbygging. 

Vårt eget og vår leietakers forsikringsselskap har vært på befaring og 

vi er bedt om å lage gitter foran enkelte winduer p• baksiden for å 

søke og unngå flere innbrudd. 

Helserådet har også vært på befaring på huset. Konklusjon ble at toa 

lettforholdene i kjelleren må komme i orden, ellers var man meget godt 

fornøyd med lokalitetene, ikke bare var det smakfullt og hensiktsmessig 

innredet, menogså rent og vedholdt ble det påpekt (den var til dere 

vaktmesterpar). 

Når det gjelder toaletter i kjelleren så er det fra styrehold gitt 

klarsignal for å sette igang dette arbeidet. Klubbkassa er bunnskrapet 

og vel så det, men dette er en absolutt nødvendighet, så et lånopptak 

må vurderes. 

Byggekomiteen, .styret og vår faste arkitekt har hatt møte med befaring 

hvor planene for utbygging av kjelleren ble bestemt. Tegningene er nå 

under utarbeidelse og rivningsarbeidet er allerede igang. Det er stort 

behov for dugnadsfolk, men dessverre historien har en egen evne til å 

gjenta seg, så det blir vel de samme 10 som trår til igjen. Det er opp 

til oss andre 793 medlemmene eventuellt å bevise noe annet. 

Utleien av huset går strykende, ikke en helg er ledig på flere måneder, 

og Konfirmasjonshelgen våren 1980 er allerede opptatt. 
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Serveringskomiteen er stadig i aksjon, hver onsdag og lørdag er de å 

finne på kjøkkenet og har vi et arrangement på andre dager så sier 

de ikke nei da heller. Etter hvert som husets popularitet som arena for 

forskjellige arrangementer har øket blir serveringskomiteens be 

tydning når det gjelder å skaffe penger til klubben stadig større. 

Det er vårt håp at de i fremtiden skal kunne konkurrere med selveste 

bingokomiteen på dette området. 

At vi som jevnlig ferdes på Skioldhuset stjeler fra klubben er nok for 

sterke ord å bruke, men en ting -er sikkert, vi er ikke flinke nok til 

å betale for den kaffekoppen vi får under et møte, til å føre inn brusen 

vi tar ut til laget vår:, eller betale telefonen til kjæresten angående 

neste stevnemøte. Så på dette området må vi skjerpe oss dersom vi skal 

få en skikkelig netto ut av husets drift. 

- 

F .Sj. 

SKIOLDIWISA ~ 
SKIOLDAVISA har kommet ut med fire nummer ( dette inklusiv) siden 

vårgeneralforsamlingen. Stoffet har vært variert, men fortsatt savner 
redaksjonskomiteen bidrag fra medlemmene. En klubbavis skal være et 
forum for alle som er tilsluttet klubben - ikke bare et talerør for 
noen få. På vårgeneralforsamlingen fikk redaksjonkomiteen beskjed om 
å skjerpe seg - noe de har gjort. Innkjop av ny elektrisk skrivemaskin 
til klubbkontoret har også vært med på å gjøre arbeidet lettere. Neste 
nummer av avisen beregner man skal komme tidlig i januar. Redaktør har 
vært Børre Ivar Lie. 

- 
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MENN med ;ans tar linjer 

VE l li E B PEUGEOT Eia C3 ar::::J, 

IBSEN's BILFORRETNING AIS 
BILHUSl!T 

Bjørnstjerne Bjømaonsgt. 110 ·Drammen· TIi. 118390 

-· 
OGILDE 

kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! 

'f'1. VESTFOLD-BUSKERUD V~ SLAKTERI A/L 
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KAFE GLOBUS 
Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

~)'¾t>ffl'ir 
RAIDDOaTV 
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. 



s:: 
s:: I :::, - > QJ '- ""' I en .µ 
0) (/) s:: V) - co 

"O QJ w > ~· V) 
Q C. :r: c--; 0 - r--- s:: 

C .µ QJ '- .µ ~ '- "O 
QJ oi'd ::, QJ 

01 ·~ V) .µ ~ C, .µ 
QJ _J '- QJ '- 0 .µ D QJ "O o<Q 

0 

- 



Innhold 
Leder ••••••.••••••••••• 3 

Ny formann - nye tanker 4 

Generalforsamling •••••• 7 

Storsalg p§ hytta •••••• 8 

Strøtanker om bandy •••• 10 

Bandydramaet ••••••••••• 12 

Fin innsats p§ dugnad •• 14 

Juniorene p§ offensiven17- 

foreldreforeningen ••••• 18 

•• hva n§, Per Knudsen •. 20 

Landslagsgutta ••••••••• 22 

fotballshow •••••••••••• 25 

Har du hørt. .•••••••••• 27 

Cup for alle penga ••••• 29 

Ørebrog limt •••••••.•••• 31 

Visste du at. ••.•••.••• 33 

Adresse li ste •.••••••••• 34 

arets beste Skioldhistorie. 
Gammel som ny. Skriv til 
Skioldavisa - din egen avis! 

ta en 
"fransk" 
en! 
Fagertuns 
nye franske 
gulvbelegg 

vinylskum 
MÅ SEES! 

IIORIIKRINGS6SEL5trAPET 

1'.J<=>R<=-E:: 
Nedre Strandgt. 3, Drammen 

Telefon 83 77 70 

•• 
KJOPETRYGGHET 

I Domus tår De pengene tilbake 
dersom De ikke iinsker å beholde varene. 

ANDELSLAGET 

DOMUS HAUGESGATE 1 
TFLITON 8l 4'JS:i 



•******************************************************* * • 
: REDAKSJONSKOMITE: BØRRE IVAR LIE(ansv) : 
* • 
* • * W,-~ TORE LARSEN • 
* ~~rn • * \ lJ -1( * J\.,. ,=, ~~\ RANVEI G KNUDSEN • 
* "'WP(~~\ \ • * ¾I'. I(? • * ,, •=:_ GUNNAR MOEN • * I ..----.J. ,_ • [ avisa -~~~*~ METTE PETTERSEN f 
* FINN SJUVE • 

;******************************************************: - SKIOLD er igjen en eliteklubb. Vi er med i den gjeveste 

av alle divisjoner i en sport som drives i vinter-Norge. Det 

er grunn til § gratulere bandyguttene med innsatsen. Den har 

vært storfin og vil utvilsomt bety mye for klubben rent 

sportslig i §rene som kommer. Bandyguttene rei ste "kjerringa" 

etter fotballsesongens bedrøvelige slutt. N§ h§per vi p§ 

gode resultater ogs§ innen fotballen for p§ den m§ten § 

høyne det totale sportslige niv§. 

Vi hadde for vel et §r siden en diskusjon g§ende omkring 

det m§l som klubben m§tte sette seg. En komite var i arbeide 

og utarbeidet m§lsettinger for de enkelte grupper og for 

klubben totalt. Mange har følelsen av at man kanskje ikke 

fikk noen konklusjon p§ dette arbeidet selv om et medlems 

møte tydelig poengterte at man bør bestrebe seg etter § 

-. bli best i de idretter vi harp§ programmet. Bandyguttene 

har klart dette m§let - n§ er det opptil fotballguttene 

§ forsøke seg - vise innsatsvilje og klubb§nd. Medlemmene 

er jeg sikker p§ vi L støtte opp under arbeidet etter beste 

evne. Det betyr bl.a. at vi fulltallig m§ møte opp fra og 

med første seriekamp for p§ den m§ten § vise v§r interesse. 

Forøvrig har det nye §ret startet meget positivt. Det 

arbeides bra alle grupper og Skioldhuset yrer av Liv s§ § 

si hver eneste kveld. Den nye given innen klubben 

burde tegne godt 

Skiolds 70. §r. 

for fremtiden n§ som ei snart g§r inn i 
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- 

• Gratulere med vervet, sier den avtroppende formann 
Borgar Nygård til Arild Knudsen på samlingen i høst. 

Arild Knudsen - ny ~ 
formann - nye tanker• 

- Jeg har nå vært formann i Ski og Ballklubben Skiola i ca 4 mndr, og jeg 

må si at denne perioden er kanskje den mest positive perioden jeg har 
vært med på siden jeg begynte i klubben. Alle verv er besatt med dyktige 

og fremfor alt interesserte folk, som alle formelig bobler over med ideer 
og initiativ. (En takk til valgkomiteen som ikke avsluttet sitt arbeide 

etter siste generalforsamling, men fortsatte inntil alle verv besatt) 

Det som bare de færreste torde håpe dengang vi kjøpte Skioldhuset var at 
dette også skulle bli en økonomisk suksees - det kan vi faktisk slå fast. 
Inntektene på salg og utleie er i dag en av grunnene til at vi kan si at 

vår okonomi er god. En stor del av grunnen til denne enorme suksessen ligger 
hos alle de arbeidsvillige og positive Skioldjentene som de siste arene 
har satt sitt preg på Skioldmiljøet. En hjertlig takk til dere og til våre 
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( NY FORMANN - NYE TANKER IJ 
to vaktmesterpar, og alle dere andre som gjør Skioldhuset til et hyggelig 
møtested for oss og alle våre fornøyde leietakere. 

Toalettene og garderobene i kjelleren er påbegynt av en dugnadsgjeng, som 
arbeider hver mandag og torsdag,(under Dagfinn Hansen og Erik Carlsens 
ledelse) så har du en dag ledig så møt oppå ta i et tak. 

Fotballstyret har i vinter stått for to fotballturneringer Drammenshallen 
hvor vi hadde deltagelse av lokale lag, norske topplag og engelske fotball 
spillerer, disse turneringer var meget god P. R for klubben. 

~Vårt A lag i bandy som etter så mange tunge år i 2 div. smalt i år til 
med en seiersrekke som igjen bragte oss tilbake til 1 div. TAKK for 
innsatsen Tore Jahnsen - Roar 'Hjallis' Hansen - og dere andre guttene 

på laget som spilte oss opp, dette betyr en helt ny giv og inspirasjon for 
alle lag i bandyavdelingen. 

Vi er nå kommet over på sommeridrettene og jeg får håpe at dette som vårt 
bandy lag har greid, gir en inspirasjon til disse som steller med dette, 
slik at vi kanskje kan håpe på opprykk. ·0er Knudsen, Vålerengen, er jo 
ansatt som trener og gutter derfra har vi jo ggde erfaringer med, og vi 

får håpe at ham får mest mulig ut av de lovende unge spillerene som vi 
rår over. Lykke til. 

Nå er det ikke lenge før en ny generalforsamling står for døren 

og valgkomiteen (Tore Ruud - Jan Pedersen) er allerede i arbeid. 

Jeg håper at alle som blir spurt svarer umiddelbart JA, og 

at alle som kan tenke seg en jobb melder seg frivillig. - Jo flere vi er til å trekke lasset, - jo lettere går det. 
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mer mat 
for pengene 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

YTØRYPOAT 

- 

KONNERUDGT. 2 
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Det ble innsatspokaler til Geir Forsberg og Kai Hennin9 Ulvestad under 

høstgeneralforsamlingen. I tillegg fikk Axel Pedersen o~ Tare Julseth 

den samme heder. 

GENERALFORSAMLING 0 

- 
Vårens generalforsamling avholdes på Skioldhuset 

lørdag 28. april 1979 kl. 17 .00. 

Saksliste: 
l. Referat fra generalforsamlingen 25.ll .78. 
2. Hovedstyrets halvårsberetning. 
3. Komiteenes beretninger. 
4. Gruppenes beretninger. 
5. Innkomne forslag. 
6. Regnskap. 
7. Budsjett. 
8. Valg. 

Innkomne forslag må være styret i hende seinest fredag 6. april 1979. 

De kan sendes klubben, adresse: Postboks 78, 3001 Drammen, eller 
leveres på Skioldhuset. 

STYRET 
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Storsalg på hytta 
Skioldhytta er i skuddet som aldri før. Den nye hyttekomiteen under 

dyktig ledelse av Harry Hansen har virkelig fått sving på sakene. Tilbudet 

til de besøkende har økt betraktelig. Det er vafler, nystekte, rundstykker, 

pølser, kakao med krem, solbergtoddy og kaffe samt mye annet godt som slitne 

skientusiaster kan få kjøpt. Det har spredd seg raskt blant de som ferdes 

i Konnerudmarka at Skioldhytta nå har blitt noe for seg selv og publikum r- 
strømmer på. Stapp fullt ved 1200-tiden -- ja, da er det knapt en krakk å 

oppdrive i peisstua. 

Det ligger et stort arbeide bak den standarden som hytta nå har fått. 

For hyttekomiteens medlemmer, og den er meget aktiv, er det ikke uvanlig 

med et par turer opp midt i uken med etterfylling av varer til kjøkkenet. 

Vaktlistene som er satt opp fungerer utmerket - ja, det er faktisk kamp 

om å få ha vakt og ikke noe annet gl eder gamle hyttgjenge re. Nytt på hytta 

er at man skal gå til innkjøp av en fryseboks slik at kaker, rundstykker og 

annen mat kan forvares på en skikkelig måte fra helg til helg. Forøvrig er 

det planer om sommeraktiviteter. Bl.a. skal hyttekomiteen forsøke 

i samarbeide med junioravdelingen å planere sletta litt slik at den 

blir mer brukbar til fotball. Man vil også bygge et skikkelig mål i enden 

av sletta slik at man får mer glede av fotballweekender ved Stegla. 

Junioravdelingen på sin side vil oppfordre alle lagledere til å 

benytte hytta mest mulig. Allerede nå er det planer om weekendsamlinger for 

alle lag tilsluttet junioravdelingen på hytta - dette for å sveise 

guttene mer sammen samtidig som man får et par intensive dager til instruk 

sjon. 

- 

Mange har besøkt hytta hittil i vinter - HAR DU? 

fla r du e n ~god S k i o l d h i s t o r i e - s k r i v t i l S k i o L da v i sa 1 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

ETABLERT 1899 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

Aktiv og moderne bankvirksomhet: 
SPA.REBANKBN"Bm 
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER 

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

Godt fatøl fra Aass. 
Trivelig atmosfære og topp fotballmiljø. 

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

~id;cnj 
mat·øl·miljø 

A. HUSUM & CO. 
Kjøtt og delikatesse. 
Eget pølsemaker!. 

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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Strøtanker om bandy 
Forst vil jeg gratulere klubben medl. divisjonsplassen i bandy. 

Gratulasjonene vil jeg først og fremst rette til Roar og Tore, og jeg 

håper for klubbens skyld at disse parhestene vil ta et tak også neste 

sesong. Målet er selvfølgelig klart, Skiold skal være i l. divisjon. 

Klubben har en del meget lovende junior- og guttespillere, og de vil nok 

trenge noen sesonger på å stbilisere seg. Nok en gang gratulere og allerede. 

nå lykke til med neste sesong. 

På grunn av mitt tillitsverv som viseformann i Norges Bandyforbund, 

har jeg vært i Sverige under verdensmesterskapet. Resultatmessig gikk 

det meget dårlig for Norge. På forhånd trodde vi at vi skulle ha visse 

sjanser mot Finland, men den gang ei. Det ble store tap 2-8 og 2-6. Norge 

gjorde det faktisk best mot Sovjet 4-6. Sovjet vant VM som de alltid har 

gjort, og de hadde et unikum i laget: Lomanov. Jeo, har vel sett det som 

er av verdens beste bandyspillere, men jeg har aldri sett maken. 

Hva skal så Norge gjøre for å oppnå bedre resultater i VM? Det 

er ikke lett å svare på. De andre landene har et mye større grunnlag å 

rekruttere fra. Alfa og omega for norsk bandy er kunstisbaner. Det 

jobbes og jobbes fra bandyforbundets side for å få en løsning på denne 

store saken, men det er liten respons å få. Banesituasjonen er i det 

hele tatt meget vanskelig. Spillerene får ikke den tid de trenger til - 
å trene, Serieprogrammet er også veldig konsentrert. 

Holland stilte opp på den internasjonale bandukongressen, og den 

hollandske representanten, Kooen, mente at Holland ville stille lag under 

junior-VM i Finland i 1980. Vi får håpe dette kan bli realiteter, 

slik at bandyfamilien kan bli utvidet. Det ble også diskutert corner, 
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og det vil bli fremmet forslag at corner ikke vil bli dømt når den går ut 

mellom cornerflagget og sekstenmetersringen. Da vil det bli dømt innslag. 

Dette ser jeg som en fordel slik det er i dag er corner altfor stor mål 
sjanse. 



STRØTANKER OM BANDY jiJ 
Neste VM, i 1981, er lagt til Sovjetunionen, byen er ikke bestemt 

ennå, men russerne snakker om Chabarovsk ved stillehavskysten ni timer med 

fly fra Moskva. Jeg håper russerne besinner seg og legger kampstedet nærmere 

Europa. 
Borgar 

Gode supportere - ja, det er ethvert lag avhengig av. Gjennom bandy- 

- sesongen har en håndfull jenter trofast fulgt bandyguttene fra seier 

til seier. Gjennom sin entusiasme har de bevist at det ennå går an 

å ha det moro på en bandybane. Skioldjentenes heiarop har man hørt 

fra Brevik i syd til Ullernbanen - fra Høvikbanen til Marienlyst. 

De har vært til god støtte for bandylaget 09 vil vi si, litt del 

aktig i den fin-fin sesongen. 

Her er "The Wild Bunch" fotografert etter at førstedivisjons- 

kontrakten var sikret på Ullern-banen. Fra venstre Lone 

Hansen, le Hermansen(sekretær i junioravdelingen), Eva Pedersen, 

Hege Pettersen og Mette Cecilie Pettersen(sekretær for huskomiteen). 
11 



Skiolds bandylag har iår hatt en bra sesong med opprykk til 

l .divisjon, men dessverre tapte vi finalen om mesterskapet i 2. div 

isjon etter tre kamper mot Skeid. Laget fikk vel sin største seier 

i A-lagssammenheng gjennom tidene da de slo FRIGG 21-2 på Marien 

lyst. Kampfakta fra den kampen er verd å minnes: 

2.min. 1-0 Dag Christensen 50.min.12-1 Øivind Agren 

4.min. 2-0 Pål Haugan 51 .min.13-1 Dag Christensen 

10.min. 3-0 Dag Christensen 57.min.14-1 Jan redersen 

14.min. 3-1 Age Haug 61 .min. 15-1 Daci Christensen 

19.min. 4-1 Øivind Agren 63.min. 16-1 Jan Pedersen 

26.min. 5-1 Øivina Agren 65.min. 17-1 Sverre Erling Nilsen 

29.min. 6-1 Jan Pedersen 67.min.18-1 Geir Ringstad 

31.min. 7-1 Sverre Erling Nilsen 69.min.19-1 Jan Pedersen 

36.min. 8-1 Øivind Agren 75.min.19-2 Age Haug 

43.min. 9-1 Pål Haugan 80.min.20-2 Terje Andersen 

48.min. 10-1 Dag Christensen 88.min.21-2 Jan Pedersen 

49.min. 11-1 Terje Andersen 

- 

Dessuten misset vi p§ to straffer, 
og scoringer 
møtet. 

for sesongen kommer i 
Resten av resultatene 
min tapport ti L §rs- 

Tore Jahnsen 
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På kne for SKIOLD - Våre lovendE ungdommer P!l HaugJn 

og Kurt Lindgren sp1ll~r I undis med en motstander. 

Skipsinnredning, møbelfabrikk, 
snekker- og tapetsermestere, 
skipsingeniør og interiørarkitekt 

ETABLERT 
1946 

Adr.: Vitbank, 3400 Lierbyen 
Tlf.: (03) 83 44 95 13 



Fin innsats 
på dugnad 

Det er sjelden nei i en Skiold 
munn når det er snakk om dugnad. 
Innsatsen på dette området har 
upåklagelig også de første 
måneden av året. Det startet 
med flyttingen av Drammens 
Tidende til Assiden der vår 

bilder er fra. Over et 
par av guttelagsspillerne som 
gjorde en fin innsats og til 
høyre ingen ringere enn av 
troppende juniorformann Reidar 
Scussler som forsøker seg på 
en stol"å detta var tungt". 
Forøvrig har junioravdelingen 
hatt en større dugnadsoperasjon 
i forbindelse med utsending av 
en reklamesak -- og i kjelleren 
holder mandagsgjengen trofast 
til. Om få uker skal nye 
toaletter stå ferdig til glede 
for alle vår leietagere. Er 
det noen som vet om noe vi 
kan gjøre - er det bare å si fra. 
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• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

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

ENEIMPORTØR: 

1.4\~~ 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!!lOOlli lJtl. 
(KOLONIAQ 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 
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Lyche 
VARDIAGASI:\' ET 

NEDRE STORGATE 2, 3000 DRA\n!D, TLF. 83 79 70 

ALT I BLOMSTER 
OG MODERNE DEKORASJONER 

BRUDEBUKETTER 
KRANSEBINDERI 

~ 
BLOMSTERFORRETNING 

Tollbugt. 102 - Drammen - Telefon 81 8947 

konfeksjonssenter 

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

VELKOMMEN TIL 
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I Juniorene på offensivene J 
Junioravdelingen er på offensiven. Nærmere 180 unger fra åtte år 

og oppover er allerede i full trening foran fotballsesongen. Alle lag 

er godt beslått med oppmenn og trenere som alle går helhjertet inn for 

oppgaven. Juniorstyret har satt igang en rekke inntektsgivende 

P.rosjekter for å støtte opp under arbeidet innen avdelingen. Foruten 

lotterier på begge fotballcupene i Drammenshallen har styret sikret 

seg en fin sponsorkontrakt med Buskerudbanken som går inn som med 

arrangør av knøttecupeti ( som gjenoppstår i år på Gulskogen 19. og 

20. mai). Junioravdelingen har også vært involvert i dugnad - bl.a. 

med bretting av reklamehammere for Hilti der man fikk god støtte av 

foreldreforeningen. 

Treningsmessig går det over alle forventning for fotballagene. 

Interessen er stor og det er ingenting å legge skjul på at man innen 

junioravdelingen forventer en del sportslig suksess i år -- det er 

lenge siden sist. Arbeidet i øyeblikket består bl.a. i å suplere 

utstyret på de forskjellige lagene samt legge opp programmet for 

sommersesongen. Det synes klart at smågutt og guttelagene blir sendt 

- 
til Danmark på en ukes trening og fotballturnering. Sannsynligvis blir 

stedet Aalborg der det er planlagt en brukbar turnering uken etter 

St. Hans. Juniorlaget har foreløbig hatt litt trang fødsel, men man 

har håp om at det også skal dra seg til på det laget. 

Nytt av året er at junioravdelingen skal sørge for sin egen 

innkreving av medlemskontigenten. I forbindelse med dette har man 

utarbeidet sitt eget medlemstegn som guttene får når de har betalt 

kontigenten. Man håper at dette vil være mer populært enn de 

bankgiroblanketter som guttene tidligere år har fått. 
bil 

Gutte(agets Peer Christensen er tatt ut p§ guttelands 
laget og drar ti L Finland for§ spille kamper. Fint gjort! 
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f,eldofe faol ,e gnine,ole,ble,ol abloix2 feia fgx,f iv nox o~ - 

!gnog bog fegem i go 

nemmoa negnine,ole,ble,o~ i fe,xfa ef,egno,,o ,ou,del ,el goba,oT 

ve,d fbnea orl o ,effe ene,bre,ol ,ol "aurl fneqo" fe,xfa,oinut bem 

go ef,eaae,efni fegem Oo ,o3 mox feO ,,effug egilfmoa bem metrl 

negnilebvo,oinut i en,ebel go e,xfa aneddul~ ,e,ble,ol evifiaoq 

,orl ene,ble,ol neafoanni neb ,ol egilmenxxof go ebx~n,ol fegem ,e 

,ild feO ,f,efaiaxe ,orl negnine,ole,ble,o~ nebif ef,ox neb oq f,otg 

gilex,iv neddulx negnoaeallodfol ebnemmox neb i on aivgil,ufon 

o lif ,emmox negnine,ole,ble,ol moa go ,qletrl sgne,f o lif ,emmox 

nia faiv ene,ble,ol ,orlon ebs,e1Io neM ,neddot efa,~fa nsb ol 

ensgnu ,ol QO bloix2 ,ol ddot ne e,~tg o lif ,oq ofa o lif stliv 

,enia 

oq fensxx~tx ve gea of o Iif gnetgommom nil ,faol ne ffild ,orl fea 

i ,efefivifxo llf felloxa ,orl eaalb ,enø,x ol exxl ,e fsb go ,o3llA 

-nexx~tx fforl oago ,orl ,eommom emmoa eb ve Isb n3 ,negnilebvo,oinut 

,,eblevxegbi,d ,,sgob,~I oq ,,eblevxamobgnu bev feaurl oq efaenetf 

:offxrlbloix2 oq fxovagobn~a fforl oago ,orl ,oqe,ble,ol Ieb ne go - 

-,ol Ile ,sve ffog ,orl nsgnoasaxbnod i on e,s!Iiqa ve f,oqano,T 

,nsgnoasaIIodfol i anoqas, bog sxil oq ,sqorl lv go ,gnlnfnsv 

sgnom f,sgno,,o oago ,orl qoxaasllsl i s,sbsI,oinut go s,brs,o~ 

,,sblsvx,oinut sgllsggxrl 

,sgilfmoa Ilf omstxas,,~qa fs fu flsb feb eld S\cS fsf~ms,bls,ol oq 

sb fe ,sqorl lV ,oaivobloix2 i ,srl lgnstg o aao iv ,sfo!Iif fsb go 

!jv Isvsxll!o moa nem ,nsb!svx nsb emmox ennux exxl moa e,eb ve 

oq barn feb ,ebnea go feomstxa fu ,errxr feaao! sxxe,f å bem e,æv 

.,ebelgol ansffug Ilf gnine,f 

18 



Jeg/ vi stiller meg/ oss til disposisjon for f1>lgende oktiviteter.: 

Transport ov spillere 

Loddsalg kakelotteri e. I ign. 
Loddsol g tombo!o Bragernes Torg 

Kjipkkentjeneste Alco (Bingo) 

---- 
11 ----··--Skiold-huset (ungd. kvelder) 

---- 
11 -------Ski old-huset (I iprdager) 

.__._,Ass. under barne-skirennet på Skiold-hytta 18/3-79 

knette+cup , 19/5-20/5-79 

gutte-cup. 25/8-26/8-79 

interessert i dametrim - K-jogg 

Ønsker kontakt om dugnad 

Navn.: 

Adresse.: 

Guttens navn. : 

Lag.: 

Ps.: Vennligst sett[XJ i den rubrikk som passer dere. 

D 

CJ 

q 
CJ 

SPØRRESKJEMA 

Tlf.: 

Privat.: 

Arb.: 

Så kan vi allerede nå fortelle at vi håper å arrangere en ny 
foreldrekveld den 26. april, Det blir orientering fra junior 
styret om hva som foregår av aktiviteter, eventuelle sommerturer 
for guttene, og annet på det sportslige planet som dere foreldre 
har interesse av å få vite, Vi i foreldreforeningens styre vil 
fortelle om hva vi har gjort, og hva vi med deres hjelp håper å 
kunne gjøre, Det blir kaffe og "mammakaker", og vi håper også på 

en frisk diskusjon: 

Altså - velkommen 26/4 kl, 19,00 på Skioldhuset! 

RK 
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I - - hva nå, Per Knudsen I 
Det er aldri lett å rykke opp, og konkurransen er selvfølgelig betyde 

lig hardere i fotball. Spillemateriellet spiller en stor rolle, men en trener 

bør kunne organisere og få et lag til å fungere ut fra de forutsetninger 

som foreligger. Jeg mener det er riktig å satse på yngre spillere fremfor 

eldre hvor ambisjonsnivået naturlig nok er lavere. Skiold har et ungt lag 

og etter min mening 2-3 helt unge og meget lovende karer som kan bli noe - 

utenom det vanlige, men noe tid vil det selvfølgelig ta, sier Per Knudsen - 

A-lagets trener. 

Nå mistet vi mange spillere før fjorårets sesong. Også foran denne 

sesongen har vi spillere i avgang uten å ha fått for mange erstatninger. 

Hva mener du om dette ? 

Ja, jeg er ogrunnen noe forbauset over kvantiteten vi opererer 

med. Det er klart at med flere spillere skjerpes konkurransen om å komme på 

laget. På den annen side er det selvfølgelig ikke kvantitet, men kvalitet 

vi streber etter. 
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Nå vet jeg at du legger opp treningen så tilnærmet det spiller som 

skal foregå på banen som mulig - at situasjoner trenes - og ikke som vi 

gjorde i gamle dager med løping gatelangs for å få kondisjon? 

- Ja, det er riktig. Jeg benytter 80 prosent med ball, ti prosent 

til kondisjon og ti prosent til styrke/spendstrening. Jeg mener at med 

tilstrekkelig intensitet med ball på trening får vi både utholdenhet og 

styrke. Dessuten skal du huske på at få idretter er så lystbetont 

som fotball. Det er lettere å få folk til å ta i når ballen er med. 

Når startet dere opp treningen? 

Vi startet i midten av januar. Jeg mener det er hensiktsløst å 

trene i november og desember. Så lange forberedelser dreper noe av 

interessen før sesongen starter. 

- Tar dere det lett til å begynne med - og øker etterhvert? 

- Nei, gutta bør tåle skikkelig trening fra starten av. Grunnlaget har 

de jo fra forrige sesong. Forøvrig er jeg av den mening at f.eks 

17 og 18 åringer tåler full trening. I den siste TV-kampen fra En0land var 

det en 16 åring med. I andre idretter som krever styrke og kondisjon er de 

beste ennå yngre. 

- Hva med treningsforholdene? 

- Drammen er hverken bedre eller dårligere enn andre steder på Østlandet 

på denne årstiden. Vi har brukbar isbane på treningsfeltet. Verre blir det 

i vårløsningen. Problemet i vinter har vært kulde. Vi har ikke kunnet kjøre 

så hardt i 16-17 kuldegrader. Forkjølelse har det vært mye av. 

- Tilslutt Per Knudsen. : Du som har spilt sammen med Terje Hellerud, 

Bruno og alle de andre fargerike på Vålerengen - har du en historie på lager? 

- Tja - det er det mange av - men spesielt en husker jeg godt: Vi 

spilte mot Viking på Bislett. Kampen var hard og det var svært varmt 

den dagen. Store Stå-tribunen kastet imidlertid litt skygge på vingen. Ut i 

2. omgang trakk Bruno ut på vingen og inn i skyggen. Da ropte Terje Hellerud. 

KOM FRAM BRUNO. JEG SER DEG NOK .... 

Vi ønsker trener, oppmann og spillere en framgangsrik sesong. Måtte 

bandygutta inspirere til ny dåd. Vi må over oå offensiven igjen. 
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I• lANDSlABSBUTTA ) ~~~;'"' ·. .___.- . . . 

~ • , . "'-'. I 

- 

' 1 KURT LINDGREN (til .venstre) OG PAL HAUGAN HAR OGSA I AR VÆRT VART BIDRAG 
TIL LANDSLAGSBANDYEN. HER SER VI GUTTA ETTER JUNIORLANDSKAMPEN MOT SVERIGE. 

I.B.F. 
VAR EX FORMANN BORGAR NYGARD 

BLE UNDER VM I SVERIGE INN 

VALGT I DET INTERNASJONELLA 

BANDYFØRBUNDET SOM STYRE 

MEDLEM 

SKIOLDAVISA føyer seg til rekken 

av gratulanter i forbindelse 

med Mattis Kinnerud og Sigrids 

80 årsdag som ble behørig 

markert på Skioldhuset med en 

rekke innbudte gjester. 

ISOLASJOMSARBEIDER 
FOR VARME· OGKJOLEAMLEGG 

KLEDMIMG AV INDUSTRIBYGG 

~DRAMMENA 
~ISOLERING S 
Teleton 8218 87 - Privat 8197 56 
Postboks 1S68 3001 Orarnmen 
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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 

TORVHALLEN tlf. 83 19 56 
~ 

•• 
STDRST I SKO 
C . 
iL__av0~1, .. flLIALEN 

SPESIALIST I KONFEKSJON 
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 
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i INGENIØR GR•N 
ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN 

VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS 

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN 

-11 l(REDITl<ASSEN 
- bank for folk flest 

Drammen tetf. 83 35 !IJ 
2.,~-------------' 



HvoJt6oJt to /z 6otbaJ'.utyJte.;t på .oe.g e.t .oåv.i.dt .otou CU1/1ange. 
me.nt hom "SKIOLDS FOTBALLGALLA"? 
Fo,'l. de.t: 6e.t.ote. lå muLi.ghe;te.ne. .i. å hl6ø!te. fiotbaU9!tu.ppa 
ø/wnom~/c ge.v.i.nht. Fot de.t and!te. on. de.;t fi.i.n P.R. {iO!t 
/clu.bbe.n. V.i. han. .i. Sic.i.old. !,olle hom /can påta Mg hto!te. PETER I_ORIMER 
lø{it, og .i.gje.n g.i.kk .oe.lve. CVUtange.me.nte,;t kITTJtke1i!tdt:. GJte..i. fiotba./'lotje.Jtne 
Klctge.n .i. av~e.n om at Mjøndale.n.o le.de.Jte. og .opil../'e.Jte. 
b./'e. u.te.n øl, hadde. 6o'l .oåv.i.dt .i.kke. noe. med vå!tt aMange.me.nt ..i. DMmme.n.ohctUe.n 
•. gjø!te.. 

i den s t.o n». "galla" tok til ble. d«: nedlagt et kje.mpe.(i.i.nt cvibe..i.de. ,\lye. .okaJ' 
o!tdnu, p!togMm, bille.tte.Jt, p!te..6.oe.kon(iuan.ou, gjutene. lag m.m. De;t eJ, mange. 
b!t..i./cke.Jt Mm .oh.al på plaM. V.i. mente. at a.€;t vM kla!tt, men .i. h~te. l..i.ten,lø,'l. 
dag (io!tm.i.ddag, mottok 'vi.. en te.le.(ion {iM NFF om at en telexme.ld.i.ng fiM Eng 
land .oa at :ingen e.nge.l.oke. .opillue. hadde. .opillw../'J.atwe. .i. No!tge., det de. 
he.MM ..i. det: engw/ce. (iotr.bu.nd .i.k/ce. hadde. t.i.d. til å be.handle. vå'L he.nvende.lM. 
NFF kunne .i.nge.nting gjø!te., da de,;t va'L kontou..i.d /cu.n til lcl . .€.300. Med (io,'l. 
hånd.6Mlgte. bille.tte.Jt måtte. noe. gjø!te/2. Nye. he.nvende.l.oetr. ble. tatt av oM 
u.tovu lø!tdage.n, og ,sent på kveld van. 6 .opille.Jte. 11we.kla!te.. 
En !tekke. u.he.ld.i.ge. omhtend..i.ghe.;te.Jt .oøndctg (io,'l.m.i.ddag gjoJtde .oducthjone.n nute.n 
håplø.6. Alle. ve.;t nå hvoJtdan det endte., men de.;t vM e,;t /10.Jtdt døgn fiM fiotbctU 
.otyJte.t. Ian Callaghan van. hl s to». hjelp e.ttetr. ankom.ote.n til S/c..i.oldhu.he.;t høndag 
1)0!tm{ddag . 
Han g.i.kk !tett hl te.le.{ione.n me.d 6ølge.nde. kommentaJt: "No, p!toble.m.o", Mm va!t 
han.o .otand{(f[du.ttJtykk. Det holdt de.nne. gange.n og.oå. 
Bobby Ch((f[..(';ton og Tommy Smdh pakke.;t ko(ifie.Jtte.n htMk.6, 09 d~.oe. me.dv{,'l.ke.t hl 
at VA.. kam A.. land. 

Fotball.otyJte.t vil gj e.Jtne takke. alle. medhj e.lpue., {kke m{n.ot 
v04e. !JUnke. dametr. Mm a)'dJt{ .o.i.U ne.i. hl e.n jobb . 
Takk hl annon.oø!te.ne., domme.Jtne., 6y.o{ote!tape.u.te.ne. 

.-'"'l .oamaJtbe..i.de.t me.d V!tammen.ohallen Mm v{ me.ne.Jt g.i.kk 
pe!tt. 

En hpe..6.i.eU takk til Hawk Club Mm alU{d htøtie.Jt opp, 
.oamt (i{n he.Jtv{c.e. på PMk Hate..€.. Re..i.dM Ma!tt..i.n.oe.n og 
Rol(i Netr.e.ng Mm hadde. konta/ete.ne. A.. England tM v{ gjune. 
.!,ctmrt•r,ni,fr me.d La i en, 

CALLAGHAN 

KEITH WELLER 
{i!tct D!tamme.n hl U.S.A. 25 



,m m M; 1M; 1 ,t. m 11 • •Jt. 1marn 1øn MIJ t,tJ4 I•~ mm ·t4J11 :tJt11 
-Innendørs-1 ~ -n,, 

fotballen 
blonistrer 

InteAV>6en 'Jo1 {nnendø16,Sotbcdl 1v1 
,,,;tj,gendc., opu{cit ,i, Ame'l.-<.11.a. I I980 
vil dc.t b.U ct11an9ut to {ntunojona 
./'e. tu.rne.1{119e1. 
Wc1ld I1ite111cttio11cd Champ{oM!i-<.p ,i, 
.i,me11de1.6 vD' gå ,i, Ch{cctgo 
,i, 1ieb,'l.uct'1 09 ,i, Sovjet, hvo'l den 
oto,'l.e Izv<vto{a-tu1ne'1.{.n9e.n gå, { 
mu. lieA o/zcd de..l'ta .fct9 fi·'La Ita./',,{,a, 
Po1:tuga./', Krnoil, Svu{ge og Ame/'1.-<./za. 

Vå,'l.e to tu,ne.unge,'I. ,i, D!tcm1menohwen 
hcu, opou,.fj,9 væ,'l..t b,'l.a. Ha.l'len egne!t 
oeg Mnt (io,'I. fiotbaU, 09 pub.U/zum ha!t 
Mn ove.JL.,{/zt. Spu{e..l't med 6 mann på 
banen, b./'e haUe.n en fi,{n {n.um bane. 
S/z,i,o./'d ha,1 oendt oøh.nc1d om ny ju./'e 
tu/inet1in9 i. 7979. 
En oto!t tu,'l.nerJ.119 med {nte,rna,sjona.f 
de..l'tage..l'M. fwn 096å /zomme på ta.l'e, 
med en medaAt1.cm9ø,'1 ,i, en annen 
Øot.l'andoby. lie.JL må v{ væ!te 
med t1.eh..famunntelzte'L, !JO!t det bu'! 
ve!L'l.e og veMe å own./'e fio.C/z til 
-<.d!tett6MJ1.an9e.mente!t, oå man fwn -<.lzh.e 
6:to./'e e.U1v1 6at6e på bMe pub./'-<./zum6- 
-<.nnteizte.JL. 

Admiral 
Det engelske stjernelag spilte 

i drakter gitt av 
S. AVLING & CO, 

Osterhaugsgt. 8, Oslo 

DRAMMENSHAUEN 

FOTBALL 
~ffi\[L[Lili\ 

ODD IVERSrn, Vå.fe'l.l'ILWI! 
b.Ce ocu11111e11 111ed 
AR,"JE ERLANDSE,fs!, Lil.f 1v,t,'Løm 
tU,'l.ne1in9ev1.,, toppoco,'I.Ue. 
med 6 må.C hve.'L. 

TOMMY SMITH, Uv1v1poo.1'.6 
"j e'l.nmcmn" i 6.1'.e"'1 e 6 <v6 o 119 e1 
6c.o'l.e.t det fi./'ottute må.C 

- 

- 
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l'[ffR LORHlf:R bi'e spu1t c,n1 
<i U/)teJn .60111 ua.'L bcli t. 

11 I 1' \.'.{_ 6 cctfe. .-6 p.{Xfe/1 h \) C/I - 
cu1d'l.() V'L uncic1o'l.dnc:(1 

"6a Lo1.ime)I. 
o"cd "6on1 de uns1c bc'I 
SC.il • 

• • • 
E11 defai!j hadde vi tc.mt - 

.sp/.Cfc1v1c 
/iåv1di1.Cc ....• 

• • • 
IU-JUT TH. GLEVITSCfl vcc1 Cl! 

utn:c.-'r b:..t .6 pe.ahe..\, 111e.n 

\JA_MtC dLL cd han t,i.cffi_.qe/LC. 
vCL1 e.n lwbd .6 p,z.Rt erc på 
V,z.nn, Sande 

• • • 
T:lOBBY CHARLTOM 1v..J.ite megc .. t godt 
J.,01cwyd Ulba/ce. til Eng.fond. 
Han mente V-1ammcn.shaUc11 e.gnet 
M q b•w t,zl 1 et. ba.ff • han q a 
1Lt>1ylclc fio1 at tw1ne.1,z.n9en va1 
cw god fl.fa.6M. 

Blandt småguttene i Skiold går 
Helge Bjarnes kun under navnet 

Helge ''Hooley' '. 
Da Drammen Bylag møtte Lillestrøm 
i Drammenshallen vandret Hooley 
mot laglederbenken tett fulgt av 
Helge som var byens lagleder. 
En pode fra småguttlaget ropte 
fra tilskuerplass klart og tydelig: 

' 'HOOLEY ' ' '. 
Begge snudde seg . 

• 
Damelaget er i sving for 79-sesonge 
En episode fra fjorårets sesong går 
fint å ta med nå. 

Damelaget spilte sin beste kamp mot 
Vinn,Sande i Sande. Laglederparet 
Olsen/ Ruud hadde lagt opp til en 
defensiv taktikk, og det gikk meget 
bra. Første omgang var over og lede 
duoen diskuterte hvem av jentene so1 
burde byttes ut. Det var nemlig 12 
med til Sande. De ble enige, men 
de fant ikke den som hadde stått 

over l. omg. 

Ved opptelling viste det seg at 

ALLE 12 HADDE SPILT l .OMGANG ..... 

• Vår aktivitet på skifronten er 
laber. Vi håpet på noe større 
deltagelse fra vår klubb i 
Hauer·n, men kun tre fullførte: 
Ander Maudal, Geir Egge og 
Rune Jahnsen. 
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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 

••lt!~t~M:~'i;t~lM 
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95 
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CVP FOR A·LLE .PENGENE! 
Vi har på våre gutte og juniorlag en rekke 

lovende spillere. Men lagene har ikke helt 
innfridd det vi hadde ventet av årets se 

song. Juniorsesongen har blitt haltende, 
idet 5-6 mann har tilhørt A-stallen, og 
man kan vel ikke vente at disse guttene 

skal trene for to lag ved siden av skole 
og lekser. Guttelaget har ''luktet'' på 

mesterskap, men det mangler ennå litt. 

MEN NAR DET ER SNAKK OM LYN CUP, DA SER 
DET UT SOM VARE GUTTE OG JUNIORSPILLERE 

TENNER . 

Nybyen 
Ballklubb 
CUP 

- 

S. F. K. 
CUP 

Sarpsborg F.K. arrangerte 

guttecup med 8 deltagende 

lag. Vi fikk Ullevål, 
Fem 31 og Hafslund i puljen. 

Resultater: 
Ullevål - Skiold l - l 
Skiold - Frem 31 3 - 3 
Skiold - Hafslund 4 - 0 

Det holdt til finaleplass. 

Finale: 
Sarpsborg - Skiold 3 - 3 
Straffek. 4 - 0 til Skiold. 

POKAL oq SKIOLDGUTT HEI ' 
. SKIOLDGUTT HEI '. 

I Nybyens Cup for A-lag stilte 
vi med vårt juniorlag, bortsett 

fra et par spillere. Laget viste 
seg fra den rette siden. I inn 
ledende kamper ble Bærum og 
Ytterkollen slått. I den andre 
puljen gikk D.B.K seirende ut. 

Vårt unge lag kjempet i denne 

finalekampen som voksne rutinerte 
bandyspillere. Alle hadde litt 
ekstra å qi. Resultatet ble pok 
al og seier med 2-1. 

JUBILEUMS CUP 
Etter et braknederlag i serie 
kamp mot Solberg fredag kveld, 
var forhåpningene ikke så store 
lørdag formiddag i Solberg S.K. 's 
jubileumscup for jr.lag. 

MEN NAVAR DET SNAKK OM CUP - 
OG DA ' 'TENNER' ' JUN IORGUTTA. 
Solberg ble slått i finalen og 
nok en pokal til hyl la i Skiold 

huset. 
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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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Valkommen till 
Orebro 

SIER ODD GROTH, VAR 
GODE VENN I ØREBRO, 
SOM LA ALT TIL RETTE 

FOR OSS, DA GUTTE OG 
JUNIORLAGET BESØKTE 

ØREBRO S.K. FØR JUL. 

GUTTELAGET I 
GUTTE OG JUNIORLAGET VISTE BRA SPILL I ØREBRO. VI ERNA PA HØYDE 
MED SVENSKENE I DE ALDERSBESTEMTE KLASSER. GUTTENE VISTE OGSA EN 

MEGET Fl N OPPFØRSEL - TIL GLEDE FOR LEDERNE. 

Neste Ski o L da vi s kommer neste m §ned ti L genera ITa~ r sa m Gng en) 
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KARL FALK 
MØBEL- 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN 

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

~Fom 
LANDETS BESTE IS 

fff Drammens ts 
A ksjeselsk ap, K onnerudgt. 23 - 3000 Drammen 

T'OROENSKJOLDSGT.40 • TLF 83 n 97. 
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Visste du at . . . 

-. 

- 

Skiold fyller 70 år neste år - 7. juni 1980 ... 

man regner for sikkert at det blir en skikkelig markering av dagen ... 

det snart er ny generalforsamling ... 

valgkomiteen som vanlig er på jakt etter innsatsfylte medlemmer ... 

det stadig trengs gode ledere på alle lag - det er plass til deg også ... 

det etter generalforsamlingen b.l i r fest for medlemmene ... 

kjellergjengen gjør en fin jobb med toalettene ... 

ungjentene i Skiold er med .på å skape et fint miljø i klubben ... 

Dagfin Hansen har kjøpt seg ny bil 

Bingogjengen står på for fullt tre ganger i uken ... 

deres innsats holder klubben igang ••• 

vi nesten ikke fikk ny formann på siste generalforsamling ... 

det "står kvinner bak" formannsvalget . 

damelaget er i full trening de også . 

de trenger flere kvinnelige fotballspillere - så har du lyst ... 

junioravdelingen har over 150 unge fotballspillere ... 

knøttecupen gjenoppstår etter fire år i "dvale" . 

alle foreldre bør være med i foreldreforeningen . 

dametreneren Morten Moserud ble skadd på treningen forleden ... 

han måtte sy tre sting i pannen etter at han skallet til pipen ... 

det er muligheter til å kjøpe supporterutstyr ... 

forretningsføreren har luer, merker og trøyer på lager ... 

kontortiden på "huset" er hver mandag ... 

da kan du treffe de du trenger å snakke med klubben ... 

Skioldhytta er mer populær enn noensinne ... 

bandyguttene drar på avslutningstur til Fagernes ... 

og visste du ikke at vi er i 1 .divisjon i bandy neste år - så vet du 

det nå . 

l...i.i.,_in_ai samles alle Skioldmedlemmer p§ huset! 
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I Adresseliste:·· ··--~ QJ 
Styret: 

Fon))'1lnn: 
I' 

Arild Knudsen 

Tårnveien 80 
Viseformann: Finn Sjuve 

Bj. Bjornsonsgt. 21 

Styremedlem: Oscar B. Johansen 

Veståsen, Stenset Terr. 
3020 Krokstadelva 

Styremedlem: Dagfin Hansen 

Seilmakergt. 3 
Styremedlem: Tor Reidar Kristiansen 

Tord Pedersensgt. 69 
Varamann: 

Husformann: 

Tore Ruud 
Langelakka 17 

Christian Gregersen 

Tord Pedersensgt. 89 
Bandyformann: Rolf Egil Raaen 

Knut Bjørhuusv. 41 
Fotballform: Ståle Eknes 

Lærumsgt. 4 a 
Finans form: Jonn Johansen 

Solbergsgt. 14 a 
Hytteformann: Harry Hansen 

Anchersensv. 5 
Juniorform/ 
redaktor: Borre Ivar Lie 

L. Hervigsv. 1648 
I shocheyform: Gunnar r,,oen 

Ski formann: 
Ar.dr. Nilsensv. 2 

Per Srnerkerud 
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Telefon: Jobb ----- 

Neversvingen 40 

Bingoformann: Dagfin Hansen 

Seilmakergt. 3 
Forr.fører: Tore Røed 

L. Hervigsv. 37 c 
Skioldhuset: 

Griffenfeldtsgt. 1 
Utleiesjef 

Skioldhuset: Mette Cecilie Pettersen 

Kobbervikhaqen 2 

83 35 90 

81 83 90 

81 97 90 

83 65 80 

53 94 63 

67 93 90 

83 45 95 

83 77 80 -479 81 84 34 

82 33 70 

81 94 50 

19 10 00 

81 97 90 

20 80 30 

83 64 33 

83 85 06 

Privat 

83 25 42 

83 01 46 

82 68 34 

81 74 97 

83 32 70 

81 71 38 

81 14 25 

- 

81 70 45 

- 81 90 15 

81 91 46 

83 75 83 

81 74 97 

81 91 17 

83 64 33 

81 97 14 



ISIGILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! 

'6 VESTFOLD-BUSKERUD V~ SLAKTERI A/L 

PONDUS KLUBBEN 
Buskerudbankens nye spareklubb for 
jenter og gutter 

Stikk innom banken - bli medlem! 
Vår populære PONDUS-SPAREBØSSE, 
MEDLEMSKORT OG KLUBBMERKE 

får du med en gang. 
Velkommen i PONDUS-KLUBBEN. 

Buskerud 
banken 
DRAMMEN (Bragernes - Strømsø) 



KAFE GLOBUS 

Selskapslokaler og levering av kold og varm 
mat til hjemmene. 

~)'¾1tliV' 
RADDOa 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. 


