avisa
I

nov.
1979
Guttene
I
ble B-mestere

SKI- OG BALLKLUBBEN SKIOLD - HØSTGENERALFORSAMLING
AVHOLDES PÅ SKIOLDHUSET LØRDAG

PÅ SKIOLDHUSET - I

24, NOVEMBER 1979 KL, 17,00

3, ETASJE,

SAKSLISTE:

l, REFERAT FRA SISTE GENERALFORSAMLING
2, HOVEDSTYRETS HALVÅRSBERETNING
3, KOMITE- OG LAGSBERETNINGER

4, REVIDERT HOVEDREGNSKAP
5, REVISORS BERETNING

6, BUDSJETTFORSLAG FOR 1980
7, INNKOMNE FORSLAG
8, VALG
ETTER GENERALFORSAMLINGEN, CA, KL, 20,QQ MØTES VI I 2, ETASJE
TIL HYGGELIG SAMVÆR,
STYRET

..

KJOPETRYCCHET

I Domus tår Be pengene tilbake
dersom Be ikke ansklll' å beholde varene.
ANDELSLAGET

DOMUS

HAllGESGJ\TEl
TELEFrN 83 49

80

ETABLERT
19-16

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

Adr.: Vitbank, 3-400 Lierbyen
Tlf.: (03) 83 H 95

e

vinylskum

MÅ SEES!

..:

..

··········•••******************************************•

:

fd0'4I.Yv~2'LJ

:

: avisa

:

Børre Ivar Lie - redaktør :
:l\i,t'<~~:Tore Røed - red.sekretær ~

. »-

[

it

Dette nummer er laget av: :

10

I

-

.:._~=+--\

!

'4<

SKIOLDAYISAS adresse er

:

boks 78, 3001 Drammen

!

FOR 40 AR SIDEN.
Vi minnes 1939:
Norgesmester i
bandy - senior.
Østlandsmester i
fotball - junior.

t******************************************************:

!STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 28.4.79 - 24.11.79.

•

Styret har i perioden bestått av:
Formann
Nestformann
Styremedlem
Styremedlem
Styr em ed lem
Varamann

Arild Knudsen
Oscar B. Johansen
Tor Reidar Kristiansen
Per Smerkerud
Tore Waitz
Tore Ruud

Formannskapet:
Husformann
Bandyformann
Fotballformann
Finansformann
Hytteformann
Juniorformann
Redaktør
Ishocheyformann
Skiformann
Bingoformann
Representskapets
formann
Forretningsfører:

Styret med varamann
Christian Gregersen
Finn Sjuve
Ståle Eknes
Tron Pettersen
Harry Hansen
Børre Ivar Lie
Gunnar Moen
Jonn Johansen
Dagfin Hansen
Johs. Christensen
Tore Røed

Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter og 5 formannskapsmøter.
Når vi ser på de rent sportslige aktiviteter, er det naturlig å vurdere
A-lagets innsats først. A-laget i fotball har til dels hatt store
problemer med treningssteder, men en avtale med Skoger I.Lom bruk av deres
bane har vært til fin hjelp. Det har vært to avganger og en tilgang av
spillere. Trener har vært Per Knudsen, som også er engasjert som trener til
neste år. Sportslig sett har sesongen vært lite tilfredsstillende for
laget, med en plass midt i 4. divisjon.

Damefotball-laget måtte desverre trekkes fra serien midt i sesongen.
skyldes særlig at det har vært umulig
innvirker på fremmøtet.

Dette

å skaffe trener, hvilket selvsagt

Det arbeides videre med dette treningsspørsmålet,

for om mulig å stille lag i serien igjen til neste år.
For B-laget har det også vist seg vanskelig å skaffe trener, og det vil ikke

være aktuelt å stille B-lag neste år dersom dette ikke kan løses.
A-laget i bandy rykket jo som kjent opp i ~. divisjon i fjor, og treningen
begynte allerede i våres. I høst har det vært skøytetrening i Askerhallen
og Furusethallen med full oppslutning. Det har også lyktes bandystyret å
skaffe draktreklame. Roar Hansen er engasjert som trener også neste år.
Som det går fram av rapporten, har junioravdelingen hatt et aktivt halvår.
Sportslig sett har det vært fremgang fra i fjor på nesten alle nivåer.
Det har vært stor tilgang på knøtter, med rundt 70 stykker fordelt på tre
lag. Guttelaget gratuleres med innsatsen for finaleplass i Danmark, og
med den utmerkede innsats og plassering i serien. Bandygjengen har fått
trening med skøytene allerede, ved at de har trent etter A-laget i Furusethallen på kveldene. Også her med full oppslutning. Det er vært mulig
takket være de som har transportert dem fram og tilbake til Oslo hver
lørdagskveld.
Dette bringer oss over på foreldreforeningen, som har gjort en aktiv og
uvurderlig innsats, bl. a. med transporten og lotterier. Trenerne og
laglederne på de enkelte lag skal heller ikke glemmes. Deres innsats
foregår ikke bare på banen, men også som arrangører av klubb- og aktivitetskvelder på Skioldhuset.
Skioldhuset, arbeides det også videre på, særlig i underetasjen og i
trappeoppgangene kan en se resultatet. Økonomien hemmer oss fortsatt, og
utbyggingstakten kunne vært større, men dugnadsgjengen har gjort - og gjør en strålende innsats og god jobb. Vaktlistene for ukedager og lørdager
fungerer fint, og vi vil uttrykke vår takknemlighet for god hjelp fra de
mange som stiller seg til rådighet for klubben på denne måten.
Klubben fikk desverre avslag fra Drammen Kommune på sin søknad om økonomisk
støtte i første omgang, med henvisning til budsjettbehandlingen seinere i
år for ny behandling, Byens formannskap og Strømsø Bydelsutvalg ble invitert
til Skioldhuset i samband med befaring på Strømsø, men dette lot seg desverre
ikke innordne i omvisningsprogrammet.
På hytta har hovedsaken vært boring etter vann. Videre er det bestemt at
det skal kjøpes inn et aluminiumsmål, og til dette har klubben fått kr. 1.000

-

i støtte fra NIF/STU!. Dette skal også kunne disponeres på Teglverkstomta.
På hytta fungerer også vaktsystemet på søndagene utmerket.
Finanskomiteenhar gjort en god jobb, bl. a. i forbindelse med Strømsøposten
og Billotteriet, særlig har noen av klubbmedlemmene vært flinke til å skaffe
annonser, også til fotballprogrammet.
Bingoavdelingen gjør som alltid en formidabel innsats for klubbens økonomiske
grunnlag. De ofrer flere kvelder hver uke, også lørdager og søndager, og
alle i klubbens styre og formannskap vil takke for god jobb.
~ Eldres avdeling har sin faste møtedag i måneden, som regel siste torsdag i
måneden - se annonser i avisene. På møtene er det hyggelig samvær, og som
regel et innslag av underholdende art.
Til slutt vil vi minne om at klubben er 70 år den 7 .6.80. Styret har oppnevnt en jubileumskomite til å stå for arrangementene. Det er allerede
klart at markeringen vil foregå i enkle former, og uten jubileumsberetning,
da planen er å markere 75-års-jubileet med en sådan.
!RepresentasJon:J
Det internasjonale bandyforbund
Norges Bandyforbund
Norges Bandyforbunds ting

-

Buskerud Bandykrets
Buskerud Bandykr e ts" ting

Buskerud Idrettskrets
Buskerud Fotballkrets
9-klubb-utvalget
Guttekretslaget i fotball
Småguttkretslaget i fotball

Borgar Nygård
Borgar Nygård
Bjørn Løkslid
Finn Sjuve
Bjørn Løkslid
Tron Pettersen
Arild Knudsen
Borgar Nygård
Rolf Raaen
Jonny Ulleberg
Ari 1 d Knudsen
Sverre Jahnsen
Oscar B. Johansen
Tron Pettersen
Peer Christensen
Espen Pedersen
Rune Waitz

styremedlem
viseformann
revisor

styremedlem

revisor
revisor
dommerkomiteen

mer mat
for pengene
Se mitt store utvalg i

sportsartikler
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NYE MEDLEMMER

Rune Danielsen, Geir Løkka, Jan Erik Holth, Tom David Eriksen, Tor Arnstorp,
Richard Holmsen, Sonja Stenberg, Thor Johansen, Vidar Andersen, Morten Dahl,
Robert Hansen, Anders E. Grøterud, Ronny Dahl, Trond Alf Kristiansen,
Tommy Bønsnes, Terje Bakken, Geir Arild Aspebakken, Tom Steinar Larsen,
Nils Richard Berg, Svein Øyvind Kleverud, Elna Løkka, Jan Erik Løkka,
Nina Stenseth, Geir Grønnesby, Roger Antonsen, Arild Johansen, Ole Petter Rigel,
Sukhindr Singh, Espen Fredriksen, Haakon Johansen, Rune Johansen, Ravi Sunder,
Pål Sørensen, Bjørnar Håkonsen, Mats Strøm Kopperud, Kai Gustavsen,
Anders Holthe, Terje Solberg, Atle Borgersen, Morten Stubberud, Finn Olsnes,
-., Tor Arne Ellefsen, Vegard Møller Bjørge.
Ett medlem er avgått ved døden og to er utmeldte.
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\MPPORT FRA Fnl13.ALLSTYPET,
Fotballstyret har i perioden bestått av følgende:
Ståle Eknes, formann
Knut Juul Andersen, viseformann
Gunnar Moen, sekretær.

Styret har i løpet av perioden holdt en rekke møter, både formelle og
uformelle, hvor en lang rekke saker har vært oppe til behandling. Dette
gjelder bl.a. ansettelse av trenere, leie av baner til trenin9 09 kamper,
spilleoverganger, fotballprogram samt arrangementer. Vi ble før sesongen
nødt til å trekke vårt pikelag, og umiddelbart før sommerferien gikk det
samme veien med damelaget. Det var ikke mulig å skaffe kvalifiserte
trenere til disse. Når det gjelder de sportslige resultater viser jeg til
- de enkelte rapporter.
Jeg vil til slutt takke alle impliserte for samarbeidet.
Ståle Eknes
Formann/fotballstyret

FORElJlRB"'ØTE,

DISCO-AFTEN,

Vi minner om stort foreldremøte
Det arrangeres D IS CO NI G H T
på SKIOLDHUSET 27. november i 2. etg., på SKIOLDHUSET fredag 28. desember
kl. 19 .00.
kl. 18.30 for Skioldungdom med følge
Alle foreldre ønskes velkommen.
i a 1 de ren 14 - 18 år.

I

[RAPPORT FRA A - LAGET I FOTBALL
Sesongen 79 vil ikke bli en av de sesongene som i

frem-

tiden vil bli husket som noen stor sesong. Som kjent rykket
laget fra 3.

divisjon i 78 og enkelte av klubbens med-

lemmer har muligens forventet seg at laget skulle gjøre
en gjesteopptreden i 4. divisjon. I en kort periode sa det
kanskje slik ut, men en del av forutsetningene for opprykk

-

var ikke til stede.
Laget har vært delevis inne i en fornyelsesperiode
og da rna det vel være urealistisk og regne med opprykk. Spi LLerstallen har hele sesongen vært for liten, spesielt med
tanke pa angrepsspillere.
Det har vært for fa angrepsspi Llere og hvis klubben
ønsker a

rette pa dette rna man dessverre ga ut fora fa

tak i nye spillere. Det blir pr.
for a

ta

tak

i dag jobbet svært aktivt

nye spillere uten at noe konkret kan Legges

fram.
Av andre ting som ogsa rna endres pa er treningsforholde,
Det er uholdbart

a

trene fotball pa Marienlyst.

pa dette bør klubben
egen

~~2~~~~~

Fora fa rettet

ga i gang meda skaffe seg

bane.
Laget har som

kjent vært trenet av Per Knudsen.

Han er etter undertegnedes mening muligens den beste treneren klubben noen gang har engasjert. Per Knudsen skal trene
laget ogs§ neste sesong.

-
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ETAILIRT 1899

STAL OG BYGGEVAREGROSSIST

Aktiv og moderne bankvirksomhet:

SPAR.E.BAN"KBNBm
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER

Det er der det skjer
>et 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!-

A. HUSUM & CO.

~id;tni

Marienlystgt., 24.

mat·øl·miljø

Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.

Tlf. 83 22 43.

~ score m§l har vært

laget største problem hele sesongen,

mens bakover p§ banen har laget fungert svært bra. Det er
bare Sørumsang (laget som vant avdelingen) som har sluppet
inn færre goaler.
Laget hadde før seriestart en week-end samling i Danmark.
Løpet av tre dager ble det spilt tre kamper p§ gode gressbaner.
RESULTATER:
Seriekamper:
Li Llestrøm/Fram - Skiold 2-0

Skiold - Firstadbru 1-2

Skiold - Sørumsand 0-1

Eidsvold IF - Skiold 0-0

Vikersund - Skiold 1-1

Skiold - Solberg 1-0

Skiold - Birkebeineren 4-0
DBK - Skiold 1-1

Laget en-te midt p§

Skiold - Kongsberg 3-1

tabellen. Av 18 kamper er

Finstadbrm - Skiold 1-2

7 vunnet, 4 endt uavgjort

Skiold - Eidsvold IF 3-2

og 7 tapt. M§Lforskjell

Solberg - Skiold 1-0

er 19-18

Skiold - Lillestrøm/Fram 0-3
Sørumsand - Skiold 1-0
Skiold - Vikersund 0-1
Birkebeineren - Skiold 0-0
Skiold - DBK 2-1
Kongsberg - Skiold 0-1

4. DIVISJON
Avdelinr A:
FERDIGSPILT
Birkebeineren-Finstadb.
Lll./Fram-Koncsberr
Ski old-Sol berr
Sørumsand-DBK

Vikersund-Eidsvold
48- 8
Sørums.
18 13 3
35-20
Flnstadbru 18 10 2
31-24
DBK
18 8 5
31-24
Blrkeb.
18 9 2
2S-26
Kongsberg 18 9 I
19-18
Bklold
18 7 4
25-28
Lll.!Fram
18 8 I
Solberg
18 4 5 9 17-31
Vikersund 18 4 3 li 19-57
Eldsv. IF
18 3 4 li 22-38

1-2
Z...;J
1--0
4-1
1-4
29
22
21
20
19
18
17
13
li
10

Privatkamper:
Steinberg - Skiold 3-0

Snøkamp:_

Svelvik - Skiold 1-3

Skiold - MIF 2-2

Strømsgodset - Skiold 3-1

Gressbanecup:

Syorhamar - Skiold 1-5

DBK - Skiold 0-0 (31-26 p§ poeng)

Holmestrand - Skiold 5-0

NM

Skiold - Holmestrand 0-0
Teie - Skiold 3-1
Liungen - Skiold 2-4

Skiold - Borre 2-1
Langesund - Skiold 0-1
Skiold - Strømsgodset

2-1

ROS - Skiold 4-0

Undertegnede vil til slutt takke for sesongen 79 og h§per
at hele klubben og selvfølgelig alle spille rene vil satse maksimalt p§ sesongen 80 slik at klubben tar det første skrittet for§ gjøre fotballen attraktiv igjen.
Helge Bjørnes

Frantz Salamonsen

-ARNE TORGERSEN
SMELLER TIL I
ET AV OPPGJØRENE
MOT BIRKEBEINEREN
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Junioravdelingen puster ut etter en lang og hard sesong både
for spillere, ledere, trenere og administrasjonen. I høysesongen foregikk det noe på fotballfronten praktisk talt hver eneste kveld. Noen
tall bassert på de enkelte rapporter som følger gir et godt bilde av
den store aktiviteten. Junioravdelingens ti lag har totalt spilt 213
kamper i løpet av sesongen. Vi har vunnet hele 71 kamper - det er
spilt 30 uavgjorte kamper og vi har tapt 112 kamper. Totalt gir dette
en sportslig fremgang for avdelingen i forhold til i fjor - en fremgang
som juniorstyret mener vil fortsette neste år. I tillegg til dette store .kampantallet kommer et vell av treningsdager -- ja, det antallet er
det vel noen som vet. Junioravdelingens nærmere 30 ledere og hjelpere
har gjort en uforbeholden innsats som fortjener en skikkelig honnør.
Når det gjelder de enkelte lagene ble det som ventet guttelaget
som ble vårt ess dette året. Dessverre kom de ikke til A-puljen i
serien, men de vant B-serien etter harde oppgjør med Liungen og ga med
det klubben det første mesterskap på mange år. Under en stor turnering
i Aalborg i Danmark kom guttene helt til finalen - og også det var en
fin fjær i hatten for de gode spillerne som vi håper vi får glede av i
mange år som kommer. Også småguttelaget må ha en stjerne i protokollen
for en kjempefin høstsesong.Guttelaget kom til finalen i Skioldcupen.
I perioden har juniorstyret avholdt syv fellesmøter med alle
lederne iberegnet et planleggingsmøte på Skioldhytta og en kameratkveld
på "huset". Som omtalt i Skioldavisa har en gruppe innen junioravdelingen utarbeidet en rapport om hvordan vi skal forholde oss i avdelingen
i de kommende år. Denne rapporten, som vil bli et viktig arbeidsdokument
for avdelingen fremover, har vært oppe til godkjennelse i juniorstyret
og skal senere behandles i formannskapet. Gruppen har her gjort et
banebrytende arbeide som man håper hele klubben vil få glede av. Det er
meningen at rapporten, som bl.a. legger opp til et målbevisst treningsarbeid innen alle de aldersbestemte grupper, skal bli tilgjenglig for
alle i og med at den skal trykkes i Skioldavisformat.
Junioravdelingen har stått for gjennomføringen av både knøttecupen og guttecupen og skaffet til disse sponsors som var med på å gjøre
disse arrangement inntektsgivende. Også på andre fronter har avdelingen
skaffet penger til driften og i egen regi har avdelingen sørget for
en skikkelig innkreving av kontigent blant sine medlemmer.
Fotballsesongens begivenhet var årets Danmarkstur der fire lag
samt 14 ledere deltok. Som nevnte gjorde Gutter I en kjempefin innsats
på en tur der alle hadde det bra og oppførte seg som det høver en Skiold-

gutt. Til denne turen fikk vi et verdifullt bidrag fra foreldreforeningen
som vi hele sesongen har samarbeidet med. Den innsatsen som foreldreforeningen har gjort for avdelingens ti lag kan knapt måles i penger og vi
benytter
anledningen til å takke for den på denne måten.
Fotballsesongen er over -- avdelingens bandylag ligger allerede
i startgropen og gutte;aget vårt er vel det eneste i landet som har
trent på is fra tidlig i oktober. Vi håper at klubbens medlemmer
vil følge med i våre kamper selv om minusgradene biter og kinnene
blir røde.
Juniorstyret har bestått av Børre Ivar Lie,formann, Ulf Svendsen,
viseformann, Inger Helen Pettersen, sekretær og Jan Pedersen som styremedlem.
Vi står foran et 70 -år&jubileum i klubben som selvsagt skal markeres også av junioravdelingen. En plan om en omfattende internasjonal
cup er på trappene og vi håper vi klarer å gjennomføre et slikt storarrangement. Viktigst er det imidlertid å fylle alle lederplassene i
avdelingen slik at våre ivrige spillere kan få den trening og service
de har rett på.
Børre Ivar Lie
jr.formann

Vårt småguttelag II får representere junioravdelingen på denne side.
De er fotografert under sommerturneringen i Aalborg der klubbens forretningsfører Tore Røed (t.h.) debuterte i rollen som lagleder. Ytterst
trener Oddvar Danielsen.

•

(RAPPORT FRA JUNIORLAGET I FOTBALL

Juniorlaget startet treningen medio januar etter en del problemer med å
finne trener og oppmann. Treningsframmøtet har vært sterkt varierende hele
sesongen. Laget har hatt Espen Folmoe, Kjell Stenberg og Pål Haugan i
A-lagsstallen. Laget klarte ikke å kvalifisere seg for A-puljespill, men
det ble 5. plass i B-puljen.
Resultater:
Privatkamper:
- Svelvik
- D.B.K.
- Ringkøbing
- Drafn
- Slemmestad
- Li ungen
- Sparta
Seriekamper:
Skiold
- Slemmestad
Skiold
- Assiden
Skiold
- Vestfossen
Skiold
- Svelvik
Skiold
- Vikersund
- Kongsberg
Skiold
B-puljen:
- Svelvik
Skiold
Skiold
- N. Sande
- Sparta
Skiold
Skiold
- D.B.K.
- Slemmestad
Skiold
Skiold
- Li ungen
- Lier
Skiold

Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold

1
3
3
l
0
0
1

-

0
0
0
3
8
2

-

4
4
3
3
3
5
1

-

2
3
2
l
0
2

- Konnerud
- Glassverket
D.B.K.cupen
Skiold
- Teie
Borg-cupen:
Skiold
- Tjøme
Skiold
- Strømmen

Skiold
Skiold

3 - 0

-

3 - l

- 3

- 0

0 - 6

8
6
2
2
0
6
6

--

5
5
2

Følgende spillere har vært benyttet:
Tor Erik Løken, Helge Nusser, Børre Ekeberg, Geir Ringstad, Asle Hermansen,
Morten Storeide, Torgeir Lind, Pål Haugan, Jon Berntsen, Kjell Stenberg,
Espen Folmoe, Bjørn Andreassen, Pål Thomassen, Lars Erik Jordheim,
Kurt Petter Lindgren, Peer Christensen, Paul Hansen, Kjetil Hefte, Andy Olsen,
Espen Pedersen, Pål Schussler.
Ulf Svendsen

Tron Pettersen

• Kuponghefter
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere

VØRTERØL

• Elektr. kontrolltavler
• Bingo-automater
• 13-tlpset

• «2h

• Jack-Pot Bingo

En vørter fra Aass når målet skal nå's !

• Over eller under 7 • Bandlt
Ønsker De nærmere opplysninger
om Bingo, skriv eller ring til oss.
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Bragerhagen 16
Telefon (02) 83 42 71
3000 DRAMMEN

Globusgården - Drammen

Tlf.: 83 31 62

Alt i sportsutstyr

NORLØFF

JERNVAREFORRETNING A·S
Telefon 83 65 80

Lyche
VARDIAGASl:'l.'ET
1'EDRE STORGATE 2, 3000 DRA'1'1E:'I.' 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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Treningen ble startet tidlig i januar med 3 treninger i uka. Fremmøtet var
veldig bra, og vi hadde store forhåpninger foran sesongen. Målet var selvsagt A-puljespill. Da vi ikke greidde dette, skyldes det særlig dårlig
konsentrasjon, samt en del utur ve at vi tapte 3 poeng mot svake lag.
I ferien var vi i Alborg og deltok i Alborg Cup, og her klarte vi en flott
2. plass etter kjempeinnsats av guttene. Det var forøvrig en fin tur.
Målet for høsten var å vinne B-puljen, men åpningen var heller svak,
med O - 5 mot oss. Resten av kampene gikk greitt, og etter 3 kamper mot
Liungen rodde vi fortjent B-mesterskapet i land. I vår egen guttecup luktet
-. guttene gull, og kjempet seg fram til finalen. Godt gjort.
Som en konklusjon på sesongen kan vi si oss ganske fornøyde, men med en
større konsentrasjon og motivasjon mener vi guttene kunne ha greidd A-puljen
og en god plassering der.
Resultater:
Privatkamper:
Konnerud
- Skiold
2 Sylling
- Skiold
4 - 2
ROS
- Skiold
l - 5
Liungen
- Skiold
3 - 2
Solberg
- Skiold
0 - 0
Alborg cup:
Orient
- Skiold
2 - 4
IF Våg
2 - 2
- Skiold
Hero
- Skiold
0 - 2
semifinale:
SAIF
- Skiold
0 - l e.o.
finale:
Al borg
- Skiold
2 - l e.o.
Sandefjord cup:
Sandefjord
- Skiold
3 Adidas cup:
Fossum
- Skiold
4 D.B.K. cup:
Skiold
- Odd
2 - 0
straffer
Skiold
- Grorud
4 - 5
Glomma cup:
Kløfta
- Skiold
0 - 8
Skiold
- Otterstad
e.o.
0 - 2
M.I.F. cup:
Odd
- Skiold
2 - 0
- Skiold
0 - 3
Solberg
- Skiold
l - 3
Eik
kvartfinale
2 - l
- Skiold
M. I .F.

-

Skiold-cup:
- Huringen
- Sparta
- Borre
- Heradsbygda
- Sandefjord
- Moss
Seriekamper:
Skiold
- Vinn
- Skiold
M. I.F.
- Skiold
Svelvik
- Skiold
D.B.K.
- Skiold
Liungen
Skiold
- Skoger
Sylling
- Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold

2
5
1
2
2
0

-

1
1
0
0
1

3
11
2
0
1
3
2

-

0
2
1
1
3
2

kvartfi na 1 e
semi
finale

-

- Skiold
Konnerud
5 - 0
3 - Skoger
Skiold
2 - 2
Skiold
- Vinn
2 - 5
- Skiold
D.B.K.
- Skiold
0 - 4
I.B .K.
Sluttspill:
Skiold
- Heradsbygda
3 - 0
1 - 1
Heradsbygda
- Skiold
Finale:
2 Skiold
- Liungen
Liungen
- Skiold
2 - 1
Skiold
- Liungen
2 Følgende spillere har vært benyttet ( og scoret):
.-.
Peer Christensen (23), Paul Hansen (21), Odd Runar Løkka (17), Jon Nilsen (10),
Espen Pedersen (1), Geir Forsberg (1), Kjetil Hefte (1), Henrik Schussler (1)'
Paul G. Zindell (1), Tom Christensen (3), Torgeir Lind, Rune Waitz, Terje
Svendsen, Morten Evensen (2), Geir Fyrand (3), Bjørn Lilleås.
Til slutt vil vi takke en kjempefin gjeng for sesongen og en spesiell takk til
Torgeir som stilte seg i "kassa" når Espen gjorde sjømann av seg.
Tore Jul seth

Aksel Pedersen

I RAPPORT
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Vi startet fotballsesongen i januar med innetrening en gang i uka på Strømsø
skole, som vi økte til 2 ganger i uka når bandysesongen var slutt. Det har
blitt både privat-, cup- og seriekamper. Vi deltok i 5 cuper, i Skioldcupen,
Alborg Cup og Sandefjord cup ble vi slått ut i de innledende kamper. I D.B.K.
cup og Glomma cup ble vi slått ut i 2. runde. I serien ble det 5. plass.
Resultater:
D.B.K. cup:
0 - 5
- Skiold
-._ Kolbotn
3 - l
- Skiold
Heggedal
Glomma cup:
3 - l
- Ørn
Skiold
7 - l
- Skiold
Sandefjord
Serie:
2 - 3
- Skiold
ROS
4 - Skiold
SIF
l - 2
- Hokksund
Skiold
6 - 0
- Skiold
MIF
Vi takker guttene for fin innsats

Assiden
- Skiold
Skiold
- Drafn
DBK
- Skiold
Privatkamper:
Sylling
- Skiold
- Skiold
Ass iden
Skiold
- Drafn

og flott oppførsel.

Rune Svendsen

Gutter Il fotoqrafert i Danmark i sommer

Helge Lind Olsen

2 - 4
4 - l
7 6 - 2
4 - 3
3 -
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Vi startet opp med trening allerede i januar for de som ikke spilte bandy.
Strømsø skole var utgangspunktet, men vi fikk noe seinere utvidet treningen
med timer i Drammenshallen. Med god treningsiver fra guttene hadde vi store
forhåpninger til årets serie og cuper. Med en værmessig dårlig vår ble
muligheten for treningskamper og ikke minst forholdene under trening svært
reduserte.
Resultater første halvår:
Treningskamper:
Drafn
- Skiold
- 0
D.B.K
- Skiold
4 - 2
Geir, Thor
Sj ås tad
- Skiold
8 - 2
Rune
Serie:
Skiold
- Vinn
2 - 2
Henning,Robert
M. I.F.
- Skiold
6 - 0
Svelvik
- Skiold
0 - 2
Robert,Tom-Egil
l. runde D.B.K. cup:
Gråbein
- Skiold
l - 3
Gøran,Rune,Dag
l. runde Glassverkets cup:
Skiold
- Høvik
3 - 4
Rune 2,Gøran
Skiold
- Lier
3 - l
Eirik 2,Robert
Adidas cup:
Asker
- Skiold
8 - 0
Treningskamp:
Steinberg
- Skiold
l - 7
Rune 2,Arnulf 2
Gøran,Dag,Svein
Sandefjord cup:
Ski old
- Lyn
Lyn møtte ikke
Ski old
- T.K.
0 - 2
Skiold
- Slemmestad
l - l
Rune

-

Vi skulle også i år få mulighet til å reise til Danmark, Alborg. Jeg viser til
tidligere omtale i Skioldavisa og kan bare bekrefte den alle tiders oppførsel
som en Skioldgutt alltid viser utad. Turnerings- og treningsmessig syntes jeg
at turen ga oss meget.
Resultater fra Danmark cup:
Skiold
- Viderøis
0 - 9
Skiold
- Juderu p
4 - 0
Rune 3,Thor
Skiold
- Hero
- 4
Rune

Vi startet opp etter ferien med trening to ganger i uka, og lysten til å
kjempe var tydelig til stede hos guttene. Vi fikk spillet til å fungere bra,
så høsten ga et positivt resultat. Vi kom på andre plass, men burde ha
vunnet med litt mere tæl og temperament.
Resultater:
Serie:
- Skiold
2 - 2
Thor,Erik
D .B. K.
2. runde D.B.K cup:
3 - 3
Eirik,Thor,
Høvik
- Skiold
8 - 7
Henning
E.O:
Serie:
Thor,Henning
Skiold
- Sparta
2 - 0
2 - l
Thor
Lier
- Skiold
Dag,Eirik,Rune
- Skiold
2 - 3
D.B.K.
Thor,Henning
Skiold
- Syll ing
2 - 0
4 - l
Eirik 3,Thor
Skiold
- S.I.F.
Jeg velger å la resultatene tale for seg selv, selv om det er meget av både
ros og ris som kunne vært tildelt. Takker samtlige for fint og sportslig
samarbeid, og ønsker en god fortsettelsei Skioldtrøya. Takk for godt samarbeid
og støtte fra Kjell Stenberg og Tore Waitz.
Laget -79:
Kjell Martin Stenberg, Pål Jessen Pedersen, Henning Hansen (4), Thor Siem (8)'
Ulf Erik Knudsen, Tom Egil Johannessen (1), Eirik Ekeberg (8), Rune Waitz (12),
Robert Folmo (3), Dag Helgerud (3), Lars Fjellkleiv, Geir Dahlby (1),
Arnulf Hoel (2), Gøran Oseberg (3).

-

Finn Dahl by
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Smågutt II startet treningen sammen med I-laget også i år på
Strømsø skole. Fremmøttet var til å begynne med noe svakt, men det kom
seg etterhvert. Det ble bare en treningskamp før ferien fordi laget
deltok i en rekke cuper. Sesongen sett under ett har guttene klart
seg bra. Det har vært en fin gjeng som har oppført seg meget bra. Også
i år fikk småguttene være med til Danmark selv om det der ikke ble noen
toppresultater. Dessverre har arbeidet opptatt meg mye slik at jeg
ikke har fått tatt meg av guttene slik jeg gjerne ville - noe jeg beklager.
Jeg håper guttene tilgir meg for dette og jeg lover å komme sterkere tilbake senere.
Resultater:
Serieresultater:
Treningskamp:
Skiold-Skrim 4-0
Skiold-Drafn 2-1
Kongsberg - Skiold 2-3
DBK-cupen:
Skiold-Assiden 3-2
Sandefjord-Skiold 1-1 (4-3 e.straffer)
Solberg 3 -Skiold 4-1
Kongsberg - Skiold 8-0
Skiold - Svelvik III 4-0
Adidas-cupen:
ROS-Skiold 2-3
Røa I - Skiold lo-l
Skiold-IBK 0-2
Birkebeinercupen for II-lag:
Drafn-Skiold 4-1
Glassverket-Skiold 0-4
Skiold-Konnerud 1-1
Skiold-Solberg 1-3
Sandefjordcupen:
Sandefjord I - Skiold 6-0
De som har brukt Skioldtrøya på 2.laget i år er: Svein Engan, Erik
Syvertsen, Svein Erik Sørsdal, Per Ivar Fredriksen (kaptein), Arve
Andersen, Robert Schedely, Stamati Kagiaras, Stein Roger Johansen,
Morten Nilsen, Børre Wallin, Terje Kristoffersen, Jan Ole Bjerkerud, Odd
A. Larsen, Johnny Korsbøen, Kjetil Kjønli, Trond Løsengen, Øyvind Borge,
Henning Hansen, Eivind Ekeberg, Arnulf Hoel, Trond Johansen, Håkon Kortvedt.
Helge V. Johansen (oppmann)

-

-
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Vi startet sammen med 2. laget med trening på Strømsø Skole, og oppslutnin~en
var stor. Da vi begynte ute, delte vi opp lagene etter alder. Siden trente
vi på Marienlyst to ganger i uka.
Resultatsmessig har ikke sesongen vært tilfredsstillende, vi har spilt både
trenings- og cupkamper uten særlig hell. Tross all motgangen har innsatsviljen vært på topp.
Resultater:
Privatkamper:
- GIF
Skiold
- Vinn, Sande
- GIF
Cupkamper:
- Assiden
Skiold
- Krødsherad
- Vikersund
- Sandefjord
- Hoseltoppen
Seriekamper:
- Liurigen
Skiold
- Sylling
- Lier
- Sjåstad
- DBK
AIF
"
- Sparta
- Lier
- Sjåstad
- Liungen
- SIF

-

1 - 3
0 - 4
1 - 3
0
1
1
1
0

::
-

2
2
3
3
4

0
2
1
0
1
1
2
0
1
0
1

-

5
2
7
8
4
10
3
4
4
5
10

AIF-cup
GIF-cup
DBK-cup
Sandefj.
Adidas

Følgende har vært med:
Roar Berge, Aleks Kopperud, Torbjørn Holth, Alf R. Nusser, Tor A. Nielsen,
Anders Sønnesyn, Tom G. Johnsen, Bjørn I. Bye, Terje Larsen, Jarle Os,
Stein Gabrielsen, Anders Holth, Kåre Langås, Geir T. Gulbrandsen.
Følgende scoret: Stein Gabrielsen, Jarle Os, Bjørn I. Bye, Alf Nusser, Terje
Larsen.
Selv med disse resultater har alle guttene lovet at de skal komme tilbake
neste år for å yte sitt beste for klubben. Vi vil med dette takke alle guttene
for en fin sesong og en ekstra takk til de foreldrene som hjalp oss med transporten.
Karl Ture Sagen

A 1f Bang
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Vi startet i januar med å samle hele lilleputtgjengen en time hver mandag på
Strømsø skole. Med 25 - 30 gutter samlet i et så lite lokaleblir det lite
trening av dette, men det hjalp seinere da vi fikk trene i Plasthallen en
gang ukentlig, To ganger i våres fikk vi også trene i Drammenshallen, og
dette er jo en fin stimulans for guttene. Vi har også i år trent på Teglverkstomta, men desverre har vi ikke noe oppsatt mål eller merket bane, så
dette gjør tydelig negativt utslag i kampene, ved at guttene blir usikre ang.
plasseringen sin på banen. Sportslig sett har sesongen vært middels, ved at
vi havnet midt på tabellen i serien, men i Biva-cupen for 2. lag gjorde gutta
en fin innsats ved å spille seg fram til kvartfinale mot Flint/ Tønsberg,
hvor det ble tap på straffer etter O - 0 ved ordinær tid.
Resultater:
Serie:
Ski old
- Lier
0 - 2
Skiold
- Assiden
0 - 6
Skiold
- Svelvik
2 Skiold
- ROS
1 - 2
Skiold
- Glassverket
l - 1
Skiold
- Gråbein
2 - 0
Skiold
- Bødalen
2 poeng w.o.
Skiold
- SIF
1 - 0
Skiold
- DBK
0 Skiold
- Konnerud
1 - 2
Skiold
- Drafn
0 - 3
D.B.K. cup:
Ski old
- Tofte I
0 Glassverket cup:
Skiold
- Vålerenga I
0 - 11
Adidas cup:
Skiold
- Sandar II
0 - 0 ( 2 - 3 s tr)
Biva cup:
Skiold
- Nøtterø
4 Skiold
- Nanset
l - 0
Skiold
- Flint
0 - 0 ( l - 2 s tr )
Privatkamp:
Skiold
- Glassverket
0 - 2
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Toppscorer er i år Terje Solberg med 4 mål. Lilleputtklassen har vært delt
etter alder, og lilleputt II - laget har bestått av følgende spillere:
Snorre Andersen, Svein-Erik Aspebakken, Ivar Bjerkerud, Eivind Borge-Nilsen (kapt),
Jon- Espen Carlsen, Dag Gabrielsen, Erik Guldhav, Jan-Roger Gundersen,
Lasse Hamre, Espen Håkonsen, Terje Dennis Knutsen, Arild Korsbøen, Vidar
Pettersen, Håkon Røine, Terje Solberg, Pål Sørensen, Ravi Sunder, Rune
Wågelsby-Johansen.
Samtlige gutter har vært fine representanter for klubben vår, med god oppførsel
på banen - og utenfor - og de har vist en glød og interesse og humør på
trening som her gjort det til en fornøyelse å være sammen med dem.
Takk for i år, gutter, og lykke til videre.
Og så vil vi takke dere foreldre som har vært heiagjeng, sjåfører, medisinmenn, 1-njemenn o.s.v. Som altså har vært til stor hjelp for oss.
Bjørn Kreutzer
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Vi startet treningen tidlig i våres i Plasthallen en gang i uka, samt noe
seinere en kveld i uka på Strømsø skole. Så fort det ble bart, satte vi i
gang på Teglverkstomta, hvor vi etter forholdene hadde gode treningsforhold
sesongen ut. Det er imidlertid helt klart at vi savner sterkt en oppmålt
bane med store mål. Dette merket vi spesielt i kampene før ferien, med mange
store tap. Etter hvert som vi fikk trening gikk det bedre og bedre. Det ble
mindre og mindre løkkefotball, og utover høsten spilte vi jevnt med de beste
lagene. Sesongen ble avsluttet på Skioldhuset for knøttene på alle lagene,
hvor spillere, foreldre og ledere var samlet til hyggelig samvær.
Vi trenere h~r hatt en fin tid sammen med en fin gjeng gutter, og vi takker
laget for de dagene vi har hatt sammen. Vi vil også takke juniorstyret for
godt samarbeid i sesongen.
Resultater:
Skiold
- Sjåstad
l - 4
Hasletoppen
3 - 0
- D.B.K
0 - 5
Ass iden
0 - 4
I.B .K.
0 - 9
0 - 7
- M.I.F.
Drafn
l - 7
Bødalen
0 - l
Sparta
0 - 3
0 - 10
Konnerud

Ill GILDE
'6.
V~

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
banken
DRAMMEN (Bragernes - Strømsø)

Dette blir 6 poeng og målforskjell på 8 - 11. Det foreligger ingen tabell
enda, men det skulle bli midt på tabellen et sted. M.I.F, Konnerud og
Solberg, D.B.K leder.
Cup-kamper:
Biva-cup
0 - 2
Skiold
- Nøtterø
D.B .K."
0 - 9
- Loesmoen I
Skiold
Skiold cup
0 - 4
- Sparta II
Skiold
- Skrim I
0 - l
Skiold
- Strømmen I
0 - 5
Skiold
I.B.K.cup
0 - 4
- Assiden II
Skiold
S. I .F. "
0 - 0
Heradsbygda I - Skiold
straffer
4 - 5
S.I.F. cup
- Lier II
0 - 0
Skiold
straffer
- 3
Steinberg cup:
l - 0
Skiold
- Skeid
2 - 0
- S.I.F.
O - O ( l - 2 e. straffe)
- Steinberg
Spillerne som har vært med:
Per Hasseløsether, Audun Martinsen, Oss Erik Grøvo, Helge Skjerf, Morten Kjærby,
Morten Kristensen, Espen Fredriksen, Arild Johansen, Kurt Kilen, Rune Sandholdt,
Roy Henning Snyen, Ove Pedersen, Henning Andreassen, Bjørn Vidar Ebbestad,
Atle Borgersen.
Tor Johansen

-

!RAPPORT FRA KNØTIE~_JJ

Per Egelandsdal

~:J

Sesongen startet opp med innendørstrening i Plasthallen, hver det var 20 - 25
stykker som møtte hver gang. Ulempen med dette var tidspunktet ( lørdager),
hvilket medførte klager fra flere foreldre. Kansje det er en fordel på dette
alderstrinn å ta mere hensy til dagen når det gjelder treningstider.
Treningen ute på Teglverkstomta tok til med ca. 25 stykker og litt laber
interesse til å begynne med. Dette tok seg imidlertid kraftig opp etter en
annonse i avisene, og det kom etter hvert 50 - 60 stykker.
Sesongenbegynte spillemessig dårlig for annet-laget, med en del store tap.
~tte skyldes særlig at guttene ikke har trening på å spille og trene på
oppmerkede baner med store mål.
Dessuten møtte vi l. lag i cupene, og dette
er slett ikke heldig. Det rettet seg imidlertid veldig til det positive
utover i sesongen, guttene begynte å få mere fotballforståelse og fungerte

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

mere som et lag, Så etter de siste kamper og resul-ater skulle dette tegne
bra for neste sesong, da det bare er en som ikke holder alderen.
Resultater:
Seriekamper:
0 - 0
Assiden
- Skiold
0 Skiold
- I.B.K.
4 - 0
- Skiold
Konnerud
- 0
- Drafn
Ski old
0 - 3
-M.I.F.
Skiold
0 - 6
- Skiold
S. I.F.
2 - 0
- Skiold
D.B.K.
- 1
S.S.K.
Skiold
Skiolds knøttecup:
- S. I .F I I
0 - 0
- Lier I
- 0
- Kongsberg
0 - 1
Sandefjord cup:
- Sandefjord
0 - 7
Solberg cup:
- Eiker-Kvikk
O ~ 3
Serie etter ferien:
- Brakerøya
0 - 0
- 1
- S.I.F.
- Solberg
0 - 3
- D.B.K.
Privatkamper:
Lier II
- Skiold
- Skiold
Gråbein II
- Skiold
Sylling

6 - 0
4 - 0
0 -

Følgende spillere har deltatt ( og scoret):
Håkon Johansen, Steinar Evensen (1), Kjell Ivar Moldvik, Jørn Larsen (2),
Kjetil S. Nilsen (2), Frode Dahl Hansen, Geir Arild Aspebakken,
Pål Erling Lundbekk (3), Ole-Andreas Pettersen (3), Geir Løkka (1),
Trond Siem (1), Eddy Johansen, Terje Halstensgård, Mats Strøm Kopperud (1),
Roger Antonsen.
Ledere for Il knøttelag har vært Terje Pettersen og Jan-Erik Løkka.
Som oppmann for knøtteavdelingen vil jeg si at det begynte dårlig med antall
ledere, men dette bedret seg utover i sesongen. Vi fikk hjelp fra 4 - 5
foreldre, slik at vi ble to ledere på hvert lag. På et tidspunkt etter
ferien kunne vi stilt 4 lag. Disse forhold innvirket også på resultatene
tidlig i sesongen.

Terje Pettersen

KARL FALK
MØBELFORRETNING%
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN
TELEFON 83 85 00
Apntngstider: Mandag - tirsdag - onsdag -fredag
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt
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fff Drammens ts
A ksjeselskap, K onnerudgt. 23 - 3000 Drammen
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At "Teggern" grønnes om våren er ensbetydende med at Skiolds aller yngste
samt nye knøtter melder seg. Etter hvert som treningsdagene gikk i mai, meldte
det seg stadig nye ansikter. For oss stabiliserte fremmøtet seg på ca. 30
småknøtter pr. treningskveld. Den 5. juni spilte vi vår første kamp mot
Solberg IV. Vi benyttet hele 18 spillere i en kamp på 2 X 10 minutter.
Neste prøve var I.B.K.·s knøttecup, hvor vi over all forventning vant 1. runde.
Dette var over M.I.F. med 3 - 2 etter straffespark. I semifinalen ( 2. runde )
tapte vi 2 - 3 for D.B.K etter straffer. Som avslutning før ferien reiste vi
sammen med 1. og 2. laget til Sætre i Hurum på en tur kombinert med kamp,
bading, pølser og brus. Et arrangement hvor ikke minst foreldrenehadde mye av
æren for at turen ble vellykket for guttene. Etter ferien har vi delt de
etter alder og størrelse i et Ill og IV lag på trening. Dette var mulig fordi
pappa John Magne Frydenlund tok seg av de aller minste. At trening gir
resultater viste seg ved at vi vant 4 av våre 5 siste kamper. Dette viser
fremgangen på spillerne, og vi håper alle vil fortsette neste år der de slapp.
Vi vil nytte anledningen til spesielt å takke Harry Hansen og pappa
Danielsen for trenerbistand og kjøring, samt alle de som har vært behjelpelig
i sesongen med kjøring etc.
Resultater:
Skiold Ill
- Solberg Ill
0 - 2
Skiold IV
- M.l.F. IV
0 - 0 ( 3 - 2
0 - 0 ( 2 - 3
Skiold IV
- D.B.K. IV
Skiold Ill
- Gråbein Ill
0 - 5
Skiold Ill
- Steinberg Il
0 - 2 SIF-cup
Skiold Ill
- Steinberg Il
0 - 7
- Steinberg Ill
Skiold IV
0 - 5
Skiold Ill
- Selvik
1 - 5
Skiold Ill
- Sylling Ill
1 - 0
1 - 0
Skiold Ill
- Lier Ill
Skiold IV
-Lier IV
6 - 1
Skiold Ill
- S.I.F. Il
0 - 6
Skiold Ill
- D.B.K. Ill
1 - 0
Spillere som har deltatt ( og scoret):
Frode Dahl Hansen, Trond Hansen, Svend Øyvind Kleverud (1), Pål Strøm
Andersen (1), Jørn Are Kortvedt (2), Geir Arild Aspebakken (1),
Tommy Bønsnes, Ole Reidar Martinsen, Tom Steinar Larsen, Svein E. Krog Moen,
Mats Kopperud, Tom Guldhav, Anders Edvard Grøtterud (3), Rune Danielsen,
Torbjørn kristiansen, Morten Thorgersen, Lars Hauge Eriksen, Morten Dahl (2),
Ronny Dahl, Knut Nilsen, Alf Runar Frydenlund, Anders Nilsen, Richard Holmsen,
Anders T. Aasebøe, Ronny Nilsen, Christer Braar, Geir Grønnesby, Roger
Antonsen, Kai Gustavsen, Nils R. Berg.
/ Tormod Kortvedt / oppmann

.·_RAPPORT

FRA B-L.AGET - Ff1IBAl,.L__· __ ----~---------------.
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Når status for årets B-sesong skal gjøres opp, kan den kort og godt karakteriseres med en værmelding: Grått med streif av sol. Med utgangspunkt
Marienlyst startet vi opp utetreningen i mars/april under sjefstrener T.
Andersens kyndige ledelse. Fremmøtet var ikke bra, så vi lot B-treningen
inngå i bandygutta treningstid, fordi flesteparten av bandygutta også
spilte B-lagsfotball. Denne løsningen fungerte bra.
Så noe om seriekampene. Slutt-tabellen viste en ikke helt oppmuntrende
posisjon, nemlig den at Skiold var det lag som hadde kapret færrest poeng,
og dermed automatisk hadde kvalifisert seg til bunnplass. Undertegnede
skal ikke her og nå lansere tåketeorier, men et uomtvistelig faktum er at
laget kun sjelden greidde å gjennomføre to omganger i samme stil. Som oftest
spilte vi glimrende fotball i første omgang, for så i 2. omgang å servere et
stykke "horror show". Eksempelvis kampen mot Adal, hvor vi etter 1. orrgang
ledet 5 - 0, og sluttresultatet ble 5 - 5. Selv om enkelte av resultatene
minner mere om håndball, var det en fin gjeng hvor fleip og skjemt hang løst.
Resultater:
Skiold
- Tofte
- 3
Vikersund
- Skiold
- l
Skiold
- DBK
0 - l
Drafn
- Skiold
5 - 2
Adal
- Skiold
5 - 5
Skiold
- Solberg
4 - 1
Skiold
- MIF
2 - 2
Kongsberg
- Skiold
0 - 3
Skiold
- Birkebein.
3 - 4
SIF
- Skiold
8 - l
Skiold
- Slemmestad
2 - 5
Konnerud
- Skiold
13 - 3
Skiold
- Steinberg
3 - 5
I SIF's årlige pokalturnering kom laget til semifinalen etter sterk innsats.
Følgende spillere har deltatt:
Ulf Svendsen, Roar Hansen, Hans Kristensen, Jan Pedersen, Dag Christensen,
Tom Opsahl, Øyvind Nystøl, Vinjar Andersen, Terje Andersen, Stein Brekke,
Tore Carlsen, Eddie Osa, Tor Erik Løken, Tore Jahnsen, Finn Sjuve, Anders
Maudal, Odd R. Aasen, Finn HOdt, Rune Svendsen, Trond Haugan, Pål Haugan,
Trond Moen,
Jeg vil til slutt takke for årets sesong og håpe at de fleste av dere også
blir å se neste sesong.
Knut Juul Andersen
Oppmann

-

-

{ RAPPORT FRA OLD BOYS - FOTBALL
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Vi begynner å eldes.
Arets Old Boys-lag har operert med flere skader enn etl. divisjonslag,
foruten at de gjenværende spillere hadde store vanskeligheter med å møte
opp samtidig. Konklusjon: 8 mann møter til hver kamp - hektisk telefonrunde fra Skioldhuset etter 3 mann.
Resultater:
Skiold
- l.B.K
2 - Skiold
2 - 0
Vinn
Skiold
Vestfossen
5 - 0
- Skiold
ROS
6 - 0
- Skiold
5 - 0
Svelvik
- Solberg
0 - 3
Skiold
0 - l
Skiold
- Asker
Frantz var mannen som ordnet måldifferansen til 2 - 23 og 2 poeng etter
9 manns kamp mot l.B.K.
Følgende spillere var med:
Age Lolland, Arild Knudsen, Torstein Roaas, Jonn Johansen, Rolf Hæhre,
Kjell Westby, Egil Martinsen, Gunnar Fossum, Harry Hansen, Tore Waitz,
Bjørn Løkslid, Odd Kristoffersen, Tore Jahnsen, Qinn Sjuve, Christian
Gregersen, Hans Jørgen Jessen-Pedersen, Kjell Bakkmann, Frantz Salomonsen,
Øivind Nystøl.
Sesongen 1980 håper vi det snur seg, da Old Boys-alderen skal senkes til
32 år. Da er det kanskje muligheter til å få med 11 mann på hver kamp.
Age Lolland

-
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{PAIWRT FPA HllSKC,,,ITEEN

Huskomiteen har bestått av Christian Gregersen (form.), Mette
Cecilie Pettersen (sekr.) samt medlemmene Vinjar Andersen, Harry
Hansen og Odd Kristoffersen.
Komiteen har i det året som er gått prioritert den Økonomiske
drift av huset med sikte på at klubben skal eie og benytte huset
omkostningsfritt. Selv om regnskap ikke foreligger når dette skrives,
regnes det med at dette målet er nådd dersom man ser bort fra nyinvesteringer som bl.a. kjelleren representerer. Det regnes også
med et overskudd utover dette som bidrag til kjelleren.
Våre inntekter kommer fra:
Utleievirksomhet
Fortjeneste ved servering og forbruk av lem.agere

-

Som kjent må våre leietagere forplikte seg til å kjøpe mineralvann,
kaffe etc. av oss. Vår målsetting var·at fortjenesten på dette salget i snitt skulle utgjøre omtrent det samme som selve leiesummen.
Fram til vårgeneralforsamlingen lå vi godt an i så måte, men det
har vært en merkbar svikt i siste periode, Omsetningen er mindre,
hvilket betyr at neste komite bør skjerpe uttaksplikten - og ikke
minst på forhånd vurdere leietagerens mulighet for å oppfylle dette
målet før leieavtale inngås. Antall deltagere spiller her utvilsomt
en stor rolle. Vi kan nemlig tillate oss å sortere fordi vi er fullbooket i sesongen som er sept. - april. I denne forbindelse må vi
også henstille til lagene om å unngå booking fredager/lørdager når
det er mulig. Husk klubben forliser ca 1000 kroner.
Også omsetningen på bridge-kveldene og lørdager er mindre enn samme
tid ifjor. Komiteen er av den oppfatning at menyen er for dårlig
(kjedelig) og har tatt skritt for å forbedre denne.
Arbeidet i kjelleren er på det nærmeste avsluttet. Det ble (som vanlig) langt dyrere enn budsjettert, men vi har fått et lekkert og
helt nødvendig lokale for den videre drift.

For kommende sesong må trappeoppgangene og oppussing av 3. etasjen
prioriteres. Bare kostnadene i forbindelse med trappene vil ligge
på 30-35,000 kroner. Nytt gulvbelegg i 3. etasjen er helt nødvendig.
Noen videre utbygging av kjelleren det første året er urealistisk.
Vi må nå ta en pause når det gjelder de helt store investeringer.
Et ytterligere lån på kr. 100.000 er tatt opp. Dette koster oss
10-12.000 i årlige renteutgifter. Lånet ilustrerer ganske
enkelt at vi har forbrukt mer enn vi har tjent.
Huskomiteen vil rette en spesiell takk til alle i serveringskomiteen,
som gjør det mulig for oss åta på oss inntektsbringende oppdrag
som under regnskapsposten "salg Huset" -- skal vi tippe -kommer opp i et seksufret beløp for året.
Chr. Gregersen
form.

•

[PflPl{)RJ FRP, HYTTESTYRET
Hyttestyret består av følgende:
Harry Hansen, formann
Tore Røed,
nestformann
Annette Hansen, sekretær
Thor-Egil Thorgersen
Kjell Stenberg
Dagfin Hansen
Jonn Johansen

-

-

Hyttestyret kan desverrre ikke vise til de helt store salgsresultater i sommer
og høst, men det må årstiden ta en stor del av skylden for.
Hovedsaken har vært boring etter vann. Bakgrunnen var at den eksisterende
vannkilde var utilfredsstillende, mellom annet forelå det forelegg fra Helserådet om dette. Det måtte bores dypt før vannet strømmet på, men nå er vannforsyningen sikret. Vannet har vært analysert av Helserådet, som konkluderer
med at kvaliteten er god.
Det er blitt kjøpt inn en rimelig, brukt plastbåt som har vært svært populær,
og på dugnad er det bygget flytebrygge. Videre er det bygget gulv under
verandaen, og verandaen har også blitt oljet utenpå.
I kjelleren er støping av gulver i gang, og det er satt opp dør slik at
mineralvann og andre varer kan låses inn.
I forbindelse med planlagt HV-hus på Dalen - ved den nye parkeringsplassen på Konnerud, har klubben blitt anmodet av Konnerudmarkas Venner om å støtte
deres engasjement mot prosjektet, og i stedet gå inn for et hus for friluftsfolket. Hyttestyret har behandlet saken flere ganger, og har rådet klubbens
formannskap til å forholde seg nøytral, hvilket er blitt vedtatt. Fylkesmannen har nå' stadfestet planen, og dermed er trolig siste ord satt i denne
saken.
Styret vil sluttelig takke de mange av medlemmene som har vært søndagsvakter,
samt de som har vært med på onsdagsdugnadene. Hyttestyret arrangerte en
vellykket fest i vår for vakter oq dugnadsgjeng, og vi håper å kunne gjenta
suksessen seinere i år.
HYTTESTYRET
ISOLAUOtr,11ARBf1DER
FOR VARME OG KJOLEAMI EGG
KL[OMIMC AV IMOUSTRIBYGC

•

!RAPPORT FRA FORELDPEFORENINGEN

Etter et års virksomhet er foreldreforeningen kommet relativt godt
gang. En komite bestående av Johan Hasselsæter, Unni og Hans Jør9en
Jessen Pedersen, Sissel Waitz, Roar Hansen, Solveig Johannessen, Eva
Hansen, Anny Lind Olsen, Elna Løkka
, Bjørn Christensen, Jens Anker
Nilsen og Per Oliver Andersen har arbeidet med konkrete opplegg, oa har
siden starten hatt 10 møter. Det har videre vært arrangert to foreldremøter hvor alle foreldre med barn i junioravdelingen har vært invitert.
Neste møte er 27. november.
Foreldreforeningen har arrangert et medlemslotteri og har også hatt kakelotteri ved CC Matsenter. Begge arrangementer har gitt kjærkomne midler
til arbeidet i junioravdelingen. Ikke minst vil vi takke våre damer på
Allco-kjøkkenet for særdeles stor innsats, og ikke minst takket være disse
har foreldreforeningen kunnet bevilge et betydelig beløp, bl.a. som
bidrag til smågutt- og guttelagenes tur til Alborg sist sommer.
Forøvrig har foreldrene vært meget positive med å stille opp ved transport
av spillere under fotballsesongen, og har vært til velvillig assistanse ved
andre arrangementer, bl.a. barneskirenn på Skioldhytta oo, ved Knøtteog Guttecupene,
Videre har foreningen stått som arrangør for 3 ungdomskvelder, og har også forsøkt med discotek-kvelder for ungdom 14 - 18 år.
Disse har vist seg å være svært populære, og flere vil følge ut over
vinteren.
Foreldrefoeningen ville neppe ha fungert såvidt bra uten den entusiasme
som har smittet over på oss alle fra Ranveiq Knudsen. Ranveig har vært
vårt bindeledd med klubbens styre og formannskap, noe som er helt nødvendig for et effektivt arbeid.
De som er med i den såkalte foreldrekomite er ikke valgte representanter,
men utpekt av de forskjellige lag i junioravdleingen. Etter hvert som
barna skifter lag på grunn av alder vil det selvfølgelig også bli nødvendig med andre personer i denne komite, og vi arbeider med å få kontakt med interesserte foreldre til ledige plasser.
Foreldreforeningen takker klubbens styre/formann, juniorstyre , lagledere
med trenere og hjelpere for den positive imøtekommenhet de alle har vist
for vårt arbeid, og det har derfor bare vært hyggelig for oss å kunne gi
et lite bidrag til den kjempeinnsats som gjøres ellers i klubben til gavn
for våre barn og ungdom.
Per Oliver Andersen
Formann Ad hoc.

-

-
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{PAPPORT FRA. BINGOS1YRET

Bingostyret har bestått av følgende:
Dagfin Hansen (formann), Kåre Madsen, Knut Berg-Nilsen, Harry Andersen,
Alf Larsen, Elsa Hansen.
Bingoformann Globus: Dagfin Hansen. Bingoformann Allco: Kåre Madsen.
Medhjelpere på Globus: Liv Madsen, Dorthea Andersen, Babsi Carlsen, Elna
Løkka, Gerd Lie, Astrid Berg-Nilsen, Astrid Larsen, Bjørg Christiansen,
Karl Christiansen, Karl Jensen, Erik Jensen, Aget Basserud, Jorunn Johansen.
Medhjelpere på Allco: Astrid Berg-Nilsen, Vera Moen, Karl Jensen, Erik
-._ Jensen, Astrid Larsen, Perg Berg, Ase Larsen. Videre en takk til reservene
Tore Jahnsen, Rolf Raaen, Gunnar Moen, Finn Hansen, Karl Christiansen.
Salgsmessig gikk det dårlig etter høstgeneralforsamlingen 1978 på grunn av
at foreningene utkonkurrerte hverandre. Tidlig på året ble det sammenkalt
til møte mellom bingoarrangørene i distriktet på Skioldhuset. Det ble
holdt tre møter, og resultatet av disse var at det ble dannet et styre.
Samarbeidet har hittil hatt en positiv virkning, men des11.erre er det enda
noen organisasjoner som ikke er medlemmer, og noen av disse holder seg ikke
til gjeldende regler.
Tradisjonelt ble det arrangert tur til Storefjell for medhjelperne på
bingoen, og også som vanlig var dette meget vellykket.
Rent økonomisk begynte det som nevnt dårlig, men dette har rettet seg opp
etter hvert, med oktober som den desidert beste måneden. I skrivende
øyeblikk har klubben mottatt kr. 75.000 fra Allco og kr. 150.000 fra
Globus.

-

Til slutt vil vi takke alle for riktig god hjelp og innsats, og håper at
vi fortsatt får nyte godt av deres hjelp og støtte i bingoarbeidet.
BINGOSTYRET

UrJC,DCT'SK\/ELD M:Il ARNE JXlKKEN,
Det arrangeres ungdomskveld på
SKIOLDHUSET tirsdag 4. desember kl. 18.30.
Arne Dokken vil være kveldens kåsør.
Dette er spesielt beregnet på KNØTTER,
LILLEPUTTER og SMAGUTTESPILLERE.
Interesserte foreldre er også hjertelig
velkomne.

JUL I SKJOLD:
Serveringskomiteen
ringer julen inn
bitte-lille-julaften,
lørdag 22, med masse
godt på kjøkkenet
pluss,pluss ...
Søndag 23.des. blir
det gløgg-dag på hytta
med julemoro for
barna ved onkel Ulf.
Alle er mer enn velkomne ....

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

~J'¾tliT
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 søndager hele året.

