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På full fart inn i ] .divisjon - på stedet hvil i 4.divisjon. Vår hustegner Tore Julseth har illustert førstesiden denne gang . Mot oss
stormer en fryktinngydende bandyspiller "fit for fight" med masser av
trening i bena og med skarpslipte skøyter ala Jabbe. Han har trening
i kroppen siden slutten av mai - han har lekt med bandykølla i varme
sommermåneder og tidlig på høsten fikk han is under skøytejernene. Trening
på dagtid mandager og på sene gud-skje-lov-dager har forhåpentligvis
gjort han til en kjempe innen bandysporten. Det er nå det gjelder - spill
i ].divisjon er ingen spøk.
Og tilbake nederst på siden står en av våre fotballspillere på stedet
hvil. De rød-hvit havnet midt på tabellen - greide seg, som det heter.
Ikke en eneste gang var vi oppe å snuste på toppen, men, sier han og
biter tennene sammen: Neste år .... så kanskje ... i selveste jubileumsåret satser han alt gjennom kontinuerlig trening vinteren igjennom for
å hedre klubben med et opprykk.
Det ble ikke den fotballsesongen man kanskje hadde ventet seg hverken
senioravdelingen eller junioravdelingen. De aldersbestemte klasser
kjempet og kjempet, men ingen klarte A-pulje-spill. Det ser man på
i juniorstyret som et nederlag og også her gjennom målbevist arbeide
lover man å komme sterkere igjen. I dette nummeret presenterer vi bl.a.
en del av det arbeidet som en "studiegruppe" innen junioravdelingen har
arbeidet med -- et studium som har som mål å gjøre de aldersbestemte
klasser bedre skikket til topplasser -- for vi vet alle at vi kan bedre.
Men til dette arbeidet trenger vi kvalifiserte ledere og vi håper på
terskelen til et jubileumsår at det ikke er nei i noens munn når valgkomiteen kaller til dyst.
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Et lite glimt fra starten i DRammensfjorden Rundt der mange Skioldmedlemmer ble observert på sykkelsetet runet fjorden. Her er det smågutteoppmannen Finn Dahl by som er klar til start sammen med
sønnen Geir og
andre venner. Forretningsfører Tore Røed gjennomførte rittet i fin stil
og uttalte etterpå til Skioldavisa at dette er noe som alle burde gjøre.

mer mat
for pengene
Se mitt store utvalg i

sportsartikler
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I Skioldgutt til sjøs
-

•

- Skip o'hoi, sier guttelagets Espen Pedersen og svinger seg opp over
30 meter over dekk. - Dette er rett og slett fantastisk - en opplevelse
jeg ikke ville gå fra meg. Espen er gast ombord i Christian Radich på
drømmeseilasen Jorden rundt. Skioldavisa var så heldig å få følge med på
den første seilasen fra Oslo til London. Espen er dekksgutt med en rekke
oppgaver ombord. Han har utkikk, klatrer i mastene for å sette seil og
har vakter ved roret. Det er nok å gjøre hver eneste dag og når vi kommer
i havn er det en rekke ting å se på, sier han som samtidig ber oss hilse
alle vennene hjemme både på fotballlagene og i bandyen.
hjem til jul og regner med

Jeg kommer

å å stille opp i bandyen så fort som mulig,

sier Espen som når dette leses er på vei til USA.
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Nytt fra bandyfronten
~
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Allerede 21.mai startet kølletreningen under ledelse av Roar Hansen.
Alt for tidlig sa mange, dere får iike folk til å møte opp! Men
fremmøte har vært bra.
10 - 14 mann har 'holdt det gående oq det
må vi være fornøyd med når vi tar med i betraktningen at grunnstammen
i A- og jr.-bandven består av snillere som nå denne tiden er engasjert
i fotball.
Takket være velvillig innstilling fra fotballedelsen har bandysnillehele sesongen vært benyttet på B-laget i fotball.
Dette har ikke
forårsaket noen resultatmessiq suksess for B-laget, men har gitt oss
verdifull trening oa bidratt til å skape et "gjeng" av oss kØllesvinaere.
Vi må imidlertid være opnmerksom på det neaative faktum at B-laget da
ikke fungerer som det skal gjøre, nemlig som et rekruteringslag for
A-laget i fotball.
Vi har deltatt i Mjøndalens "Dekk-Sjekk Cup", der slo vi Sagene i den
første kamnen, men tante siden for Strømsgodset og Drafn. Et fint
arrangement og vi lærte vel der at vi må bli "tøffere" i nærkamnene og
raskere i passninqsspillet dersom vi skal komme pA talefot med lagene
i den gjeveste divisjo~en, oa det skal vi.
Mer trening.
Vi er nå i full gana med lønetrenina og mer t.eknisktrenina i Drammenshallen og nA Strømsø skole.
·
Laaene i de aldersbestemte klassene har oaså start.et. opnkjøringen,
guttelaget har allerede hatt sin første kØlletrenina for sesongen og
smågutt og lillenutt. følaer etter så snart. fotballen slutter å rulle.
Det. skal også ne~nes at Skioldgutter fra 11- 13 år har deltatt i en
international innebanclyturnering i Drammenshallen hvor Amerikanske og
Canadiske lag deltok og her lot de sea ikke stoppe før i finalen mot
det Canadiske laget.
Enda mer trening.

-

Vi starter på is allerede 10. s e o t.ernbe r i Askerhallen hver mandag fra
13.45 til 14.45 og Furuset.hallen hver lørdag fra 18.30 til 20.30.
Ugunstige tider, ja vel, men det var eneste muliahet, og forhåpentligvis
har det den positive virkning at hver enkelt yder maksimalt i treningsarbeidet med tanke nå at han forsaker jobb og TV-lørdaaen for å delta.
Et gammelt ordtak sier at "veien til suksess oår c3jennom forsakelse".
Vi kan ikke garantere noe, men forholdene er i alle fall til rette for
forsakelse, så for tiden vise om ordtaket holder for Ski- oa Ballklubben
Skiolds bandyavdeling.
Ocr til dere "bandyenker", ha litt tålr,1odighet med oss, om vi lover
som Roar har ojort de siste 5 årene at "dette blir antagelig siste
sesong" og ikie holder det, er vi helt avhenaig av deres støtte, for
med dårlig samvittighet vil hverken trenina eller kamner bli gjennomført
med den alød som er nØdvendia.
·
Finn Sjuve
Bandyformann

Sluttspillet er målet,
sier bandyformannen

-

Den nye bandyformannen Finn Sjuve spilte selv aktiv bandy på gutteog juniorstadiet. - Dessverre, sier han til Skioldavisa, - så ble
jeg snytt for et Norgesmesterskap. De kampene gikk mens jeg lå syk hjemme.
Finn Sjuve har tatt skrittet fra en karriere innen administrasjonen i
klubben til aktiv ledelse av en av våre to hovedidretter. - Jeg følte
at jeg kunne gjøre noe for den aktive idretten, sier han. -Den siden av
klubbens drift må oppvurderes - vi må satse hardt for å være med i
toppen. Nå har vi sjansen i
bandy. Målet til hele gruppen er klart:
Vi skal kjempe oss til sluttspillet. Det er kanskje store ord, men
personlig tror jeg vi har en mulighet.
Det er synd, fortsetter han, - at det som regel er større interesse
for omsetningen på bingoen enn hvordan det gikk på siste trening. Aktiv
idrett er sett på som et nødvendig onde som bare koster penger, men
husk det er først og fremst en idrettsklubb vi driver med. Skal vi
henge med må de som driver med idrett fullt og helt få konsentere seg
om dette og så får andre skaffe de midler som er nødvendig for driften.
Bandygruppen har satset friskt med både dagtrening og "natttrening".
Det er en fin ånd i avdelingen som tegner bra for den viktige sesongen
som kommer. -- Det er fine folk å jobbe sammen med, sier Finn Sjuve som
selvsagt håper på full støtte fra resten av klubben når kampene starter
i begynnelsen av desember. Når det gjelder fremtiden for bandyen i
Norge har Finn Sjuve ikke store tanker. - Vi må se i øynene at bandysporten er på vei ut og på sikt må vi jobbe for å få innført ishockeyen
i Drammen igjen. Denne idretten har mer appell til publikum
både når
det gjelder spille stil og utbredelse. En egen ishockeyhall i Drammen
hadde gjort mye. Men allikevel - det er en kunstfrossen bandybane
som bør komme først i
Drammensgryta - en bane som sikrer oss skikkelig
treningsforhold med is under skøytene allerede tidlig på høsten.
Junioravdelingen gjennomførte i fin
stil både knøttecup og guttecup med
topp deltagelse på Gulskogen. En
fin fjære i hatten for de driftige
arrangører fra Skioldavisa.

' ISOLASJOHSARBEIDER
FOR VARME· OG KJØLEANLEGG
KLEDNING AV INDUSTRIBYGG

~DRAMMENA
~ISOLERING S
Telefon 8218 87 - Privat 8197 56
Postboks 1568 - 3001 Orarnmen

Junioravdelingen
studerer
seg selv

Junioravdelingen studerer seg selv. I snart et halvt år har en
gruppe bestående av Ulf Svendsen, Finn Dalby, Aksel Pedersen og Tore
Julseth sett på utviklingen av junioravdelingen i klubben. Selv om
dette arbeidet ennå ikke er helt ferdig vil gruppen gjennom denne artiklen
presentere noen av de synspunkter de mener man bør legge vekt på i årene som
kommer:

I utgangspunktet har Skiolds junioravdeling ikke dårligere forutsetninger på det sportslige plan enn klubber som det er naturlig å sammenligne seg med. Vi får

de samme menneskelig ressurser som andre klubber

og er dessuten så heldig å ha både hus og hytte. Det store minus for å
drive skikkelig er mangelen av en skikkelig treningsbane som klubben
selv kunne disponere for sine aktiviteter. Gruppen har i første rekke
sette på forhold som gjennom enkle planer og midler lett kan rettes på.
Skal man nå fram med de synspunkter som gruppen har gjort seg opp er det
en forutsetning at alle innen klubben -- fra oppmann på det minste lag

~

-

Junioravdelingen studerer

•

.

og helt opp til toppen, innser den dårlige situasjonen som klubben er
og går inn for å

å rett opp dette med alle midler.

Gruppen går inn for at det legges opp en plan for hva de enkelte
aktive skal lære på de forskjellige
planen håper

alderstrinn . Ved å følge denne

man på å få en riktig utvikling både når det gjelder

forståelse og teknikk. For å kunne følge denne planen er det viktig
med skikkelige utdannete instruktører på hvert eneste alderstrinn. Noe
-4ruppen har vært meget opptatt av er

fortløpende lederutdanning

Klubben slik at man aldri står i "beit" for kvalifiserte ledere.
Det er ingen tvil om at det trenes for lite innen junioravdelingen.
fremtiden, hvis vi setter oss som

mål å stadig bl; bedre rent

resultatmessig, må treningen intensiveres.
Når det gjelder holdningen både hos ledere og spiller må denne snus
en positiv retning. Mange ganger har man opplevd at det ikke har spilt
noen rolle om man har seiret i en kamp eller tapt. Man ser det som meget
viktig at det å VINNE alltid må komme i forgrunnen. Ønsket om å vinne
og være best i de aldersbestemte grupper er erfaringsmessig stort.
Det er kjekt å fortelle på skolen dagen etter at" i går så slo vi til
og vant hele .... ". Gjennom seire vil spillerne bl i ytterliger inspirert til
å øke sine ferdigheter noe som slår ut i bedre utnyttelse av treningsticten
- og større innsats. Denne holdningen må endres helt fra toppen i klubben
og nedover både på den rent treningsmessige siden og i
administrasjonen. Når det gjelder de enkelte lagene innen junioravdelingen kan dette løses spesielt ved at man snakker med guttene og legger
opp en gjennomtenkt plan for sesongen. Man har et mål man vil nå og arbeider
etter dette. De enkelte ledere skal ikke være redd for å gi ros når
dette er på sin plass og også"ris" når laget har gjort en dårlig innsats.

~

t
Når det gjelder å

Det å vinne står høyt hos
de yngre spillerne
.

holdningen til den adminstrative siden innen

klubben må tankene her snus mer i sportslig tankegang enn tidligere.
Det er tross alt, hus og hytte, en idrettsklubb vi er medlemmer av.
Gruppen har vært meget opptatt av treningsmulighetene til våre
aller yngste medlemmer, knøtter og lilleputter. Forholdene må legges til
rette for en meningsfylt inne- og utetrening året igjennom. Drammenshallen
er en mulighet som klubben må benytte seg av samtidig som man aktivt
arbeider videre med å få kommunen til å

forstå at klubben trenger

sin egen bane med alle de muligheter som her vil komme.
I ukene som kommer vil disse og en rekke andre

spørsmål bl i

tatt opp i både juniorstyret og i formannskapet og man håper at klubbens
junioravdeling allerede neste år kan vise til resultater som er klubben
verdig.

-
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Aalborg

cup

1979

-

Laglederne Tore Julseth,
Aksel Pedersen og lagkaptein Per Christensen
etter finalen.
Nervepirrende - ja, det er vel kort og godt det stempel man kan
sette på junioravdelingens sommertur til Alborg i Danmark. Nå må
man for all del ikke misforstå -- med nervepirrende mener vi den spenning
som oppsto blant spillere og ledere i forbindelse med guttelagets kjempefine innsats i semifinalen og finalen i Aalborg Cup. Ingen hadde vel
på forhånd trodd at våre gutter skulle kjempe seg helt til sluttspillet,
men det gjorde de og det på en så flott måte at det var til ære for
klubben. I finalen , som var meget jevn, ble det dessverre tap for
vertslaget, men det kunne like godt ha snudd den andre veien.
Det var en stor tropp Skioldfolk som dro på sommertur i år. Med
over 60 spillere og med en lederstab på 14 med stort og smått, satte

-

man tidlig en morgen kurs for Danmarksfergel og en uke med fotball og
ferie. At det ble et vellykket opphold er det unødvendig å nevne etter
den fine sportslige innsatsen som guttelaget gjorde etter fem fulle kamper
på like mange dager. De tre andre lagene vi hadde med i turneringen
gjorde også en meget god innsats, selv om man kanskje bør sette et
spørsmålstegn ved at annenlag deltar i en førstelagsturnering.
Sommerturer med fotball og trening har etterhvert blitt et årlfg
fenomen i Skioldsammenheng. Det har vist seg at guttene setter pris
på dette gjennom sesongen -- det å ha noe å se fram til. Men dyrt
er en slik tur med så mange deltakere. I år hadde junioravdelingen meget
god støtte av foreldreforeningen i denne sammenheng - noe man er
takknemlig for.

En internasjonal fotballcup for smågutte og guttelag i Drammen neste år?
Det er hva en gruppe innen Skiolds junioravdeling arbeider med som klubbens
hovedarrangement i jubileumsåret 1980. I vesentlig grad skal man forsøke
å få hit lag fra Norge som man vanligvis ikke har stiftet bekjentskap
med samtidig som man håper på bred deltagelse fra klubber i de Skandinaviske land. Cupen skal foregå i uken etter St. Hans og skal hete Drammen
Cup -so. Det vil bli det aller største arrangement i klubbens historie
med kamper og forpleining for nærmere 500 fotballspiller og ledere

1

en

hele uke. Gruppen som arbeider med cupen håper på stor forståelse blant
medlemmene når man kommer for å spørre den enkelte om man er villig til
å bli med på cup-opplegget en hel uke like før sommerferien

starter.

Man legger heller ikke skjul på at mulighetene til å tjene noen midler til
en slunken klubbkasse er til stede. Flere

informasjoner om Drammen

Cup -so vil følge i senere Skioldaviser.
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KRANSEBINDERI

~
BLOMSTERFORRETNING
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Jåmiliens konleksjonssenter
Ødegaard er alltid i teten
Moteriktige klær for hele familien toppmoderne til alle tider

VELKOMMEN TIL
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Hva brenner du for i Skiold?

I

Finn Dahlby
Jeg håper på en bedre sportslig junioravdeling
samtidig som vi må knytte båndene strammere
rundt oss gjennom en fornuftig bruk av huset.

Odd Kristoffersen
Medlemmene må vise større interesse for klubben
og gjøre en innsats når det kreves. Jeg tenker
spesielt på dugnadsarbeide der det vanligvis er
de samme som går igjen.

Oscar B. Johansen
Vi må styrke junioravdelingen - satse mer på
fotball samt legge fremtidsplaner for klubbens
virksomhet samtidig som vi må skaffe oss nye
inntektskilder.
Helge Bjørnes
Treningsforholdene til fotballagene
opptar meg sterkt. De er alt for dårlig.
Jeg har hørt at det er nedsatt en banekomite i klubben og hvordan det arbeidet
går opptar meg sterkt. Vi får håpe på
en snarlig utredning om en eventuell
egen bane.

-

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

~
BRUG & GULDLISTEFABRIK
Gulskogen
""

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

J.i,o~lt,.'6/4
TORVHALLEN

.'

••

tlf. 83 19 56

STORST I SKO
e "
ifavo~i,,_FILIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34

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

LØRDAG

-

GOD

PARKERINGSPLASS

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN

Il

l(REDITl<ASSEN

Drammen tetf. 83 35 !IJ

- bank for folk flest

smångtt
PER KNUDSEN

•I

er reengasjert som trener for klubben A-lag neste år. Det er meningen at
treningene skal gå kontinuerlig helt fram til sesongen starter for alvor
neste vår. Han har gjort en utmerket jobb med det materiellet han har

-

hatt

i år og man håper selvsagt på ennå bedre resultater neste år.

NYTTARSFEST

-----------

Som tidligere år vil det bli arrangert en skikkelig fest nyttårsaften på
huset. Det er allerede engasjert et meget godt tre manns orkester som
skal stå for den underholdningsmessige siden av saken.
FOR UNGDOMMEN
Det har vist seg å være et stort behov for diskotekaftner for våre medlemmer
i alderen 14:18 år. For disse vil det bli arrangert en disko-aften
16. november og også en aften i romjulen. Sist det ble arrangert en
slik aften var det hele 250 ungommer som moret seg på Skioldhuset.
RO TUR PA HYTTA
For alle som er glad i å ro så er mulighetene til dette til stede
på Skioldhytta. Hyttekomiteen har anskaffet båt og det er anlagt brygge
ved hytta. Mange familier har benyttet seg av tilbudet om avslappende roing

- på

Stegla søndager. Man håper på fortsatt godt fremmøte på hytte

hytta i helgene -- hver eneste søndag er det servering.

Forøvrig

er det boret etter vann på Skioldhytta - noe som skal sørge for skikkelig
vanntilførsel i årene som kommer.
VI GRATULERER
Skioldavisa gratulerer junioravdelingens sekretær Ie Hermansen og
A-lagsspiller Harry Pettersen som giftet seg i Sundhaugen kirke lørdag
22. september

Det ble en hard vårsesong for
subsidiGre co,

300 kr.

klarte det uten å

tære

Medlemslotteri med
bokstavelig talt
suksess,

pr.

foreldreforeningen,

gutt på sommerturen

for mye

pc

inntektene

Vi

p~tok oss

til Danmark- og vi

fra Allcokjokkenet!

reise TV som premie - hvert eneste

revet bort,

lodd ble

og Kakelotteri på CC med

li~e stor

Takk til alle de mammaer som velvillig stillte opp og tok

sin tørn med å selge

lodd,

Videre har vi hatt knallsuksess med våre to Discokvelder
mellom 14 "den
unger

18,

Første gang

fæle ungdommen"

17,moi!

fleste voksne på
forsøk

17,mai

fest.

å

oppførte seg

I samarbeide med

Behovet

for et

for ungdom
sl;ppe

Nesten ,CC

fornøyde

juniorstyret gjorde
fredagskveld

alkoholfritt sted å

for denne aldersgruppen er tydligvis enormt,

fortsette med dette med

o

lengt bedre enn de

fredag 31/8 - og på en ganske vanlig

kom det temmelig nøyaktig 250,
være

av en sjanse

løs på det pene huset vårt ...

i den såkolt"verste alderen"

vi et nytt

Lit~

og vi kommer til

jevne mellomrom,

Nok om elt det vellykkede vi har foretatt oss- vi har hatt våre
flauser ogs6!
drag og

Vi har

film for alle

forsøkt å
log

i

få til aktivitetskvelder med

dragsholderen sviktet og det hele har blitt noe tamt,
imidlertid på årette opp

intrykket utover høsten.Vi

med Norges 3andyforbund som vil skaffe

i

løpet av høsten,

rette opp det dårlige

og så

Vi håper
er i

kontakt

foredragsholder til den

første av disse kveldene som blir lR/10,
en kveld

fore-

junioravdelingen.Hver gang her fore-

får vi

Arne Dokken har lovet

oss

bore håpe at vi greier å

intrykket,

~

-

•

[ Foreldreforeningen •.........
Stort sett må vi vel kunne si at

intensjonene med foreldreforeningen

er oppfyllt - vi skaffer pcnger,

vi har bidratt til å skape et bedre

miljø for de unge
stadig

flere

i klubben,

ledersituasjonen

har bedret seg ved at

fedre har kommet med, mødrene gjør sitt på allcokjøkkenet

men- det er et stort MEN:

Vi hadde håpet på en positiv innstilling

fra fo,eldrene til å hjelpe til med transport av spillere,
er fortsatt de snmme få som går igjen!

men det

Vi har hatt kjedelige tilfelle

der lederen har måttet sende hjem gutter fordi det har vært
biler,

-

for få

Vi håper dere foreldre vil tenke over at neste gang er det

kanskje deres sønn som kommer skuffet hjGm fodi dere ikke er villige
til U bli meO å

fordele oppgavene!

Vi kommer til å arrangere et nytt

foreldremøte tirsdag 20/11 og da

h~per vi at s~ mange som 1nulig møter,

og at alle som har bilsier

seg villig til å to sin tørn4
R, i<,

I Billotteri og julekalendre •I
Skiolds billotteri, som er vårt store lotteri i år, avholdes for

annet år på rad. Finanskomiteen har i år møtt større motstand mot de
relativt dyre loddene a hundre

kroner, enn tidligere. Allikevel

ser vi gode fortjenestemuligheter i lotteriet. I skrivende stund er ca
60 prosent av loddene ankommet i retur og bare 20 prosent av disse

-

er usolgte lodd. Etter de betraktninger som er gjort, vil vi nok neste
år prøve en vri, med andre premier og loddpriser. Billotteriet ser
alle fall ut til å

bli

en belastning på våre medlemmer.

Julekalendre
Vi vil i år som tidligere ha våre kjente julekalendre a kr. 15
samarbeide med Nybyen Ballklubb. Kalendrene er en stor stønad til klubbens
økonomi og vi håper alle medlemmer gjør en ekstra jobb når kalendrene
kommer i slutten av oktober. Finanskomiteen håper at alle medlemmer
husker presis levering og retur av lodder og penger. Samlet premiebeløp på kalendrene er 11 .250 kroner.

~

-

ft ~
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Som
sportsmann
kjenner De velværet
ved

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

Gå til fagmannen - gå til

1 •l ~.;J ~ 1 ~ M: ~'I~~ l M
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95

ft ~

DRAMMENS

oVK
VAKTKOMPANI

a.s

N. Storgt. 3 Drammen

(02) * 83

27 81

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

KARL FALK
MØBELFORRETNING¾
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 ksjesclskap, Konnerudgt. 23 - 3000 Drammen

T'ORDENSKJOL0SGT40-TLF 83

n 97.

OBS.

AKTUELT STOFF

OBS.)

Finske idrettsleger om alkohol:
Et helt treningsdøgn går tant!
FØlqende artikkel bør være nensum for alle aktive on ledere i
Ski~ld (og alle andre klubber også for den saks skyld).
Problemet idrett/alkohol er sikkert ikke større hos oss enn hos andre,
men at problemet er der må ikke stikkes under en stol.
La oss for fremtiden være enige om at den eller de personene på laget
vårt som kombinerer idrett og alkohol er en belastning for resten av
laget og at de som jobber seriøst med
reagert strengt overfor disse.

-

Finske leger har konstatert at selv ganske beskjedne mengder sprit, vin
eller 01 har en klar nedsettende effekt både nå konkurranseresultater og
treningseffekt for den som driver idrett.
Det å trene dagen etter en fest hvor det ble drukket alkohol er helt
bortkastet.
Det er mye bedre åla treningen være.
Effekten blir
negativ 'istedenfor ~ositiv.
Treningen gj0r mer skade enn nytte.
Omtrent det samme som man opplever ved forkjørelse eller annen infeksjon
i kropnen.
Dette konstaterer finske idrettsleger i en informasjon som går ut til de
aktive.
Man noenqterer at bakrusen er virksom i ca. 20 timer etter at
alkoholen er konsumert, dette selv om man kan føle seg i helt fin form
igjen lan0t tidligere.
Et helt treningsdøan går altså tant og det selvom man bare drikker to-tre
njoltere eller½ litere Øl.
Alkoholen Øker blodomlønet i huden.
Derfor vil en del av det holdet som
trengs for forbrenninae~ i musklene ikke nå fram.
Ogs[ hjertet, pågrunn
-.v alkoholen, må slå 20 slag ekstra i minuttet når vi anstrenger oss hardt,
.eks. under en kamp eller på trening.
Bare et alass vanlig pils er nok
til at hjertet får nedsatt effekt.
Under et raskt rusch i kamp eller
trening frigjøres melkesyre i musklene.
Dersom det finnes alkohol igjen
i blodet er leveren opptatt med A bryte ned denne 00 rekker ikke å ta hå nd orr
melkesyren.
Musklene trøttner derfor fortere enn normalt.
Under en bakrus stiger melkesyre innholdet i holdet og er på topn 12 - 15
timer etter at du drakk.
Alkoholen tømmer leverens glykogenlager og
dermed mister musklene en viktig energikilde.
Leverens nedsatte funksjon
kan vare i 2 - 3 dager etter en festkveld.
Oa ikke nok med det.
Alkoholen kan forårsake at blodets sukkerinnhold
synker under det normale.
Ettersom en sterk fysisk annstrengelse også
gir en forelønig sukkermangel, kan sukkermanoelen bli så stor at man mister
bevistheten dersom den fysiske anstrengelsen foreg&r over lengre tid.
forts.)

Men, alkoholens synderegister er ikke slutt med dette.
Til og med så
små mengder som 1/4 promille innvirker på psykomotoriken d.v.s.
koordineringen av sinn og lemmer.
Det psykiske, hvordan pAvirkes det?
Små doser av alkohol kan minske spenninger i en kort periode, men den
tilstanden går meget snart over og erstattes av en bakrus tilstand.
Hvor mye dårligere blir resultatenen i en presisjonsgren av alkoholen?
Det har også de finske legene undersøkt.
Man konstaterer at en høydehopper med 0,3 promille i blodet (og det er
ikke særlig mye), hopper 6% under sin vanlige standard.
Omregnet betyr
det at 2 meters hopperen bare er god for 1,88 meter etter et par Øl
eller dagen etter en fest.

-

Ski- og Ballklubben Skiold avholder

GENERALFORSAMLING
på Skioldhuset lørdag 24. november 1979 kl. 17.00.
Dagsorden i følge lovene.
Innkomne forslag må være styret i hende
seinest 3. november 1979.
Det vil bli arrangert fest for medlemmer med bekjente
etter at generalforsamlingen er avsluttet.

Klubbens adresse: Griffenfeldtsgt. l
( den tidligere skifabrikken
Postadresse

Postboks 78, 3001 Drammen

Telefon

83 64 33
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kjøttvarer
smaker alltid
godt!
VESTFOLD-BUSKERUD
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

banben
DRAMMEN (Bragernes - Strømsø)

KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering av kold og vann
mat til hjemmene.

ø'¾t>IV
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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 søndager hele året.

