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SlYRETS Bmrn1nr F0R PERWDEN 25,11.78 - 28,4.79 • 
Styret har i perioden bestått av følgende: 

Formann Arild Knudsen 

Nestformann Finn Sjuve 
Styremedlem Oscar B. Johansen 
Styremedlem Dagfin Hansen 

Styremedlem Tor Reidar Kristiansen 
Varamann Tore Ruud 

Formannskapet: 

Husformann 
Bandyformann 
Fotba 11 formann 

Finansformann 
Hytteformann 
Juniorformann 
Redaktør 

I shocheyformann 
Skiformann 
Bingoformann 

Representantsk 
Forretn.fører 

Styret med varamann 
Christian Gregersen 
Rolf Eoil Raaen 

Ståle Eknes 

Jonn Johansen 
Harry Hansen 
Børre I var Lie 

Gunnar Moen 
Per Smerkerud 

Dagfin Hansen 
Johs Christensen 
Tore Røed 

Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter og 3 formannskapsmøter. 

Av saker som har vært behandlet, kan nevnes følgende: 

Det er arrangert to innendørsturneringer i fotball i Drammenshallen, en 
juleturnering 28 - 29.12.78 med lokale laq, oq en turnerinq 11 - 12.2.79 
med deltakelse av engelske proffspillere oq norske l. divisjonslao, samt 

et sammensatt Drammenslaq. Til A-laget i fotball har det v~rt en tilgang 
og fire avganger. 

Skioldhuset blir i stadig større grad et sentrum for medlemmene, oq utleie 
frekvensen er høy. Det arbeides stadig i underetasjen, on i skrivende øye 
blikk holder man på med støpina av gulvene, vegoene pusses, oa det arbeides 
kontinuerlig med røropplegget oq det elektriske anleqo. Det er søkt Drammen 
Kommune om midler til utbyq0ingen, og denne er til behandlino i de kommu 

nale organer. Muli~heten ~or økonomisk støtte fra STU! er også undersøkt, 
men med negativt resultat. Av investeringer forøvrig til huset kan nevnes 
at det er kjøpt inn et nytt sett med aardiner samt brusautomat i 2. etasje. 

- 
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Huskomiteen har vurdert utleieprisene med hensyn til eventuelle forskjeller 

i satser overfor de forskjellige qrupper av leietakere, og etter vedtak i 
styret og formannskapet er det bestemt at alle - uansett tilknytning til 

klubben - betaler samme pris for leie av lokaler oa kjøp av varer. 
Juniorstyret har hatt en aktiv møtesesong, og gjort grundige forberedelser 

til sommersesongen. Det har videre vært arbeidet mye med kontakten med for 
eldrene og utvidelse av foreldreforeningen. 

Vinterens store sportsbegivenhet for klubben stod A-laget i bandy for, med 
opprykk til l. divisjon, og styret vil benytte anledningen til å gratulere 
med resultatet og innsatsen. 

Det har siden siste generalforsamling vært sendt ut to Skioldaviser, og det 
,_ taes sikte på å sende ut et nummer til før sommerferien. 

Det har vært avholdt ett møte i representantskapet, hvor det bl. a. ble 
orientert om arbeidet og de sportslige resultater for de forskjellige 
grupper. 

Skirennet ble avholdt 18.2.79 i strålende vær med god deltakelse. 
Hytta drives etter styrets mening utmerket, og salgsresultatet hittil 

sesongen har vært meget godt. 
Av generelle tiltak kan nevnes at klubben hadde et oppdrag for et flytte 

byrå som skaffet kjærkomne kroner i kassa, og at junioravdleingen hadde en 
egen dugnad for et firma. 

Eldres avdeling har sin faste møtedag den siste torsdagen i hver måned, 

ofte med spesielle innslag, og vi håper å se stadig flere av de gamle 

Skioldmedlemmene på disse kveldene. 
Økonomi. 

For øyeblikket er klubbens økonomi relativt anstrengt, og idrettsutøvelse 

koster bare mer og mer. 
De sikreste inntektskilder er bingoen og Skioldhuset. Videre har det vært 

- dugnader for firmaer, arrangementer av turneringer og andre tiltak. Enkelte 

av gruppene har på eget initiativ skaffet seg midler til utstyr etc. 
Styret må mane medlemmene til å vise nøysomhet, og vil sette stor pris på 

at gruppene i stor grad kan finansiere seg selv. 
Klubbens styre er alltid åpne for tiltak som vil skaffe penger i klubbkassa. 

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

ETABLERT 
1946 

Adr.: Vitbank, 3400 Lierbyen 
Tlf.: (03) 8344 95 
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Representasjon: 

Norges Fotballforbunds ting 

Buskerud Idrettskrets- ting 

Buskerud Fotballkrets- ting 

Jet internasjonale Bandyforbund 
Norges Bandyforbund 

Buskerud Fotballkrets 

Buskerud Bandykrets 

Juniorlandslaget i bandy 

Guttelandslaget i bandy 
A-kretslaget i bandy 

Guttekretslaget i bandy 

Småguttkretslaget i bandy 

Ståle Eknes 
Gunnar Moen 
Ar i l d Knudsen 

Oscar B. Johansen 
Jan Pedersen 

Borga r Nygå rd 

Ståle Eknes 

Ulf Svendsen 
Oddvar Danielsen 
Borgar Nygård, styremedlem 
Borgar Nygård, viseformann 

Bjørn Løkslid, revisor 
Tore Larsen, lov- og appellkomiteen 

Arild Knudsen, revisor 

Sverre Jahnsen, dommerkomiteen 
Tron Pettersen, varamann til styret 

Kurt Petter Lindgren 
Pål Haugan 

Peer Christensen 

Sverre Erlino Nilsen 
Øyvind Ag ren 
Peer Christensen 

Henning Hansen 
Dag Ebbe Helgerud 

- • 
Liv-Kristin Thon, Lars Gisle Ulvestad, Jan Erik Opsahl, Oddbjørn Håkon 

sen, Kari Håkonsen, Gisle Høvik, Johnny Korsbøen, Jan Roger Gundersen, 

Arild Korsbøen, Pål Coon Andersen, Dag Ebbe Helgerud, Endre Bjørkevik, 

Mette Johannesen, Solveig Johannesen, Jan Johannesen, Marit Nielsen, 

Thorbjørn Fjellkleiv, Jørn Arild Nilsen, Tommy Bønsnæs, Helge Lund Olsen, 

/\nny Lind Olsen, Knut Helleve 
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n~J\PFDRT FRP, HITTESTYU j[_J 

inneværende sesong har varetilbudet vært utvidet, det er anskaffet kjeler 

med tappekran, samt en ny varmeplate og et nytt vaffeljern. Videre vil det 

bli kjøpt inn 20 sammenleggbare stoler, som er egnet til både ute- og inne 
bruk. En brukt motorsag er også innkjøpt. Etter pålegg fra Drammen Helse 

råd foregår nå all servering til kundene med engangsservice. Det er også 

anskaffet en termostatregulert panelovn i klubbrommet samt en ny varmeplate 
på kjøkkenet. Et nytt flagg er også anskaffet. 
Selv om været har hatt en forsiktig negativ virkning på omsetningen, har 

salget vært tilfredsstillende. Vaktordningen har fungert utmerket, oa ,-. 
alle vaktene har gjort en utmerket jobb. Det er imidlertid bruk for flere 
til åta vakter, og har du lyst til åta en vakt eller flere, kan du ringe 

forretningsføreren på mandager og onsdager på Skioldhuset. 
Vi må også få peke på den innsats med vakthold og fyring hver dag i vinter 

sesongen som 'Mattis' utfører, og som er en uvurdelig hjelp for hyttestyret. 
Det må nevnes at klubben sto som vert da Sigrid og Mattis var 80 år. 

Av kommende oppgaver som hyttestyret mener må gjøres på hytta, vil vi trekke 
fram følgende: 

- En vegg i den såkalte badstua har begynt 
løpet av våren. Badstua er i dag ikke i 

oppdrag å vurdere den framtidige bruken. 
lagt opp en midlertidig strømkilde. 

- Den eksisterende vannforsyning er utilfredsstillende, og det vil bli lagt 
ledning ut på dypt vann for å sikre kvaliteten. Utslippet må også legges 

å råtne, 09 vil bl i utbedret i 
bruk, og hyttestyret har fått i 

Uavhengig av denne vil det bli 

om. 

- I kjelleren under kjøkkenet støpes det nå et rom til innlåsing av varene. 

I vintersesongen vil dette rommet være oppvarmet, hvilket også vil tjene - 
den hensikt å varme opp gulvet på kjøkkenet. 

Hyttestyret er pålagt å vurdere framføring av vei til hytta på sommeren, 
samt eventuelt bruksinstruks for den. 

Til slutt vil vi få takke de som har tatt hyttevakter for en vel utført 
jobb. 

Harry Hansen / s / Formann 

Dagfin Hansen / s / Randi Thorgersen / s / Annette Hansen / s / 

Thor Egil Thorgersen / s / Tore Røed / s / 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

-- 

ETABLERT 1899 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

Aktiv og moderne bankvirksomhet: 
SPAREBAN:ECE:J.\TE 
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER 

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

Godt fatøl fra Aass . 
Trivelig atmosfære og topp fotballmiljø. 

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

~icf;cnj 
mat· øl·miljø 

A. HUSUM & CO. 
Kjøtt og delikatesø. 
Eget pølømakerl. 

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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( RAPFDRT FRA HUSKOMITErn • 
Fuskomiteen har i samarbeide med styret definert sitt arbei deområde til 

å omfatte administrasjon av huset eksklusiv byggearbe"(der som sorterer 

under byggekomiteen. 

Med dette forstås utleie av huset, herunder utarbeidelse av hensiktsmessige 

leiekontrakter og skjemaer (systematisering), prisfastsettelser, koordinering, 

booking, fakturering etc. Serveringskomiteen sorterer under huskomiteen. Hus 

komiteen vi Mette Cecilie Pettersen har i perioden også tatt på seg ansvaret 

for utarbeidelse av vaktliste og innkalling av serveringspersonalet til våre 

faste oppdrag onsdag og lørdag samt til forefallende dager. Det er ønskelig 

at serveringskomiteen for neste periode selv stiller til rådighet sin egen 

kontaktperson for dette arbeide. 

Driften av huset i perioden må karakteriseres som tilfredsstillende. Selv 

regnskapstall ikke foreligger når denne rapport skrives tilsier omsetningen og 

kalkylene et godt driftsresultat. Det er ikke mange fredager/lørdager huset har 

stått tomt. Vi er nå godt igang med å høste inn igjen de store investeringer vi 

hadde i forbindelse med 2. etasjen. Kjelleren som vi er> i full gang med vil imid 

lertid kreve nye store utlegg, men over den store bøygen er vi fordi inntektene 

på huset er> av en slik stør>relsesorden at de reduser>er de direkte uttak av klubb 

kassa betydelig. 

Huskomiteen mener at såvel utleievirksomheten som serveringsoopdragene har gått 

helt knirkefritt i perioden - og vil r>ette en hjertlig takk til alle som har vært 

med og bidratt til dette. Christian G-rege:t1sen 

form./huskom. - Raee,ort fra finanskomiteen. • 
Finanskomiteen har i perioden bestått av Jonn Johansen, Tore Larsen, 
Christian Gregersen, Tron Pettersen og Gunnar Fjeldheim. 

Siden siste generalforsamling har det vært gjennomført julelotteri, 
som ga et brukbart økonomisk grunnlag. Det planlegges en ny Strømsø 
uke som vil bli arrangert i mai/juni måned. Vi håper videre på å få 

i stand noen underholdende arrangementer i tillegg til Strømsøposten, 
som forøvrig vil bli utgitt for 3. gang. Etter hvert har vi fått 
gode erfaringer som forhåpentligvis vil kunne resultere i en Strømsø 
uke som vil bli et årlig tilbakevendende fenomen. 

Jonn Johansen / s / 
Formann 
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I RAPFDRT FM PANDYFORM'\NNEN • 
SommBrBn 1978 blB det jobbet med å få en trener for A-lagBt i bandy. 
Vi hadde jo vært nære ved opprykk flere gangBr, så nå ønsket styret 
og de som stellBr med bandy å satsB på Bn spillBndB trener. EttBr å 
ha vært i kontakt med flerB aktuelle trenere, fikk formannen Borgar 
Nygård avtalt Bt møtB med Roar "Hjallis" HansBn fra Drafn. Roar er 
jo som kjBnt tidligBrB Skioldgutt. DettB møtBt fant stBd i Skiold 
husBt i august. Tilstede var Borgar Nygård, A oppmannen Tore JahnsBn 
og undertBgnBdB. Møtet var positivt og vi skullB få svar fra Roar 
om 3-4 dager. SvarBt blB ja, og på et oriBntBrende møte noB senere 
la han frBm et opplegg som virket meget bra. 0Bt var mye positivt i 
dBt Roar hadde å si, og noB av dBt var at han ønsket å skape Bt bedre 
bandymiljø i Skiold. Ta med gutte-junior og senior på samme trening, 
slik at det kunne bli Bt trivelig miljø. Opprykk til 1. divisjon var 
j9-_målet. Dm ikke første sesongBn, så ihvertfall nBste.Roar har utført 
r ~jempejobb, både som trBner og spiller på A-lagBt, Som alle vet, ble 
o~" opprykk til 1 .divisjon fra nBste sesong som jo også er vårt 70-års 
jubileum. AngåendB miljøBt Br det blitt Bn hBlt annBn tro på bandyen 
igjBn i klubbBn, DBtte har jBg merkBt godt. Gratulasjoner fra mange 
bådB eldrB og yngrB klubbmedlemmBr, og også fra bandyvBnner i andre 
klubbBr. GlBdBlig var også å mBrke at stadig flere og flere så vårt 
lag spillB, Håper dette blir enda bBdre nBstB sesong, slik at Bldre, 
ungB, jBntBr og gutter møter frem på våre kamper og heier laget frBm. 
HjBlp får vi sikkert fra Bn gjeng jBntBr som har vært med oss i hele 
sBsongBn og hBiBt, Takk jentBr. Håper dere blir enda flBrB, 
På vegnB av oss allB vil jeg takke og samtidig gratulBrB Roar HansBn 
mBd jobbBn som Br gjort. A-oppmann Tore JahnsBn og rådgivende mBdlem 
Kjell WBstby har hatt Bt godt samarbeid, bådB sBg i mellom og ikke 
minst mBd trBneren. JBg må også få frBmhBVB Bn annBn, uten forklBinelse 
for noBn, nBmlig kapteinBn på lagBt, Dette er en mBgBt viktig jobb på 
Bt lag. I år blB SvBrrB Erling Nilsen valgt. JBg har fulgt ham og lagBt 
og hans oppgavB som kaptein på lagBt har på meg virkBt mBgBt positivt. 
IkkB alle grBiBr slikB jobbBr. Du, Sverre Erling, skal ha honnør for 
god lBdelsB av lagBt gjBnnom sBsongBn. 
TilbakB til oppmannBn, Tore JahnsBn. 
TorB Br glad i bandyBn, og når han først har påtatt sBg et VBrv, så 
blir dBt utført. Ikke bare dBt, men også mBd dBn eneståBndB innsats 
som han lBggBr i jobbBn, Fra sBptBmbBr til sluttBn av februar har han 
stBlt mBd det som har mBd bandy å gjørB, 5-6 dagBr i uken. RBklame på 
utstyr som gav flBre tusen kroner til klubben som igjen gikk til inn 
kjøp av drakter, bukser og hjelmBr, Gratis annonser for vårB hjemme 
~-per har han også ordnBt. Videre har han under helB sBsongBn vært 
r assBlig med pass og forbruk av matBriBll. Sliping av skøyter har 
han også påtatt sBg. Takk for godt samarbBid i sBsongBn TorB, og 
gratulerBr mBd opprykk. HåpBr du står på nok Bn sBsong i 1 .divisjon, 
ikkB som aktiv, men som lBdBr av A-laget. 

B-lagBts oppmann har vært BjarnB BorgBrsBn, og han har hatt Bn 
vanskelig jobb som han har utført på Bn utmBrkBt måtB, VanskelighetBr 
mBd spillBrB, BnkeltB gangBr grunnBt spill på andrB lag, har dBt vært, 
mBn BjarnB har grBid å stillB lag til samtligB kamper. Takk Bjarne, 
for at du tok jobben og utførtB dBn på en mBgBt tilfrBdsstillendB måtB, 

SkadBr i sesongen har dBt vært minimalt av, kun Bn brukket fingBr, 
DBttB gjeldBr for allB lagBnB, 
JBg vil vidBrB få takkB juniorformannBn, BørrB Ivar LiB, for et godt 
og hyggelig samarbBide i sBsongen, samt for Bn strålende ledelsB av 
junioravdBlingBne. GratulBrBr mBd pokal som dBrB kan ovBrrekke klubbBn, 
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Hsnvissr vidsrs til juniorformannens rapport og likedan fra 
A-oppmannen og oppmennene videre nedover. 

Til slutt vil jeg takks for de sssongsns jsg har vært bandyformann. 
For meg har det både vært en hyggelig tid og også noe mer. Det har 
gitt meg noe å interessers meg for, samtidig som jeg føler at jeg 
kan værs til hjelp i Skiold. 
Så vil jeg takks styret i klubben, oppmenn, treners og spillere for 
et for msg trivelig og hyggelig samarbeid i sesongen og håper på 
fortsatt fremgang for Ski og Ballklubben Skiold. 

~sd sportslig hilsen 

Rolf Egil Raasn 

Bandyf:irmann 

I RAPFDRT FRA A-lAGET I PJI.NDY - • 
Endelig greide A-laget å spille seg opp i 1. divisjon igjen etter 

7 sesonger i 2. divisjon. 
Det er mange år siden vi har hatt en så bra sesong. Selv om det 

glapp litt mot slutten ved at vi ikke greide å bli mestere i 2. divisjon så må vi 
si det har vært en stor sesong. 

Forberedelse ti I sesongen begynte allerede før sommerferien for 
å skaffe trener og vi var så heldige å få Roar Hansen tilbake til klubben og da 
som spillende trener. Det ble så innkaldt til informasjonsmøte den 8. august 
1978 på Skioldhuset. Treneren la her fram sitt opplegg for sesangen og håpet at 
vi igien skulle klare å lage et bandymiliø i Skiold som vi hadde for noen år 
siden. Det ble bestemt på dette møte å starte treningen allerede 2 dager etterpå, 
altså den 10. august og med 2 treninger i uken. Den 9. september startet vi 
opp også med lørdagstrening. Vår første skøytetrening hadde vi i Sparta Amfi 
i Sarpsborg den 27. oktober. Det ble 3 turer dit ned før vi fikk istrening her 
hjemme og den kom jo ganske tidlig ifjor. 

Før seriestart hadde vi 48 treningskvelder, tilsammen med is 
ag tørrtrening. Treningskamper rakk vi 4 stk. med forskjellige resultater. 

F or\f)vrig henvises ti I r'Jppc;rr,;,ns rcsul t l ister , 

Det er mange faktorer som spiller inn når en skal toppe sin 
avdeling, men det er 2 ting ieg vil nevne i denne rapporten som ieg mener er 
årsaken ti I opprykket. Det er at spi I I erne vi I le satse og at de viste den innsats 
både i kamper og på trening som de har gjort'. Likeledes at vi har hatt en 
trener i Roar "Hjcl l is" Hansen med den kapasitet vi vet han har. Han har vært 
på hver eneste trening og hver eneste kamp hele sesongen - kun 1 - en lørdags 
tren ing ba han om å få fri . 

Laget har i år helt nytt utstyr som jeg her vil takke følgende 

- 
firmaer for: 

Drammen Isolering, Drammens Vaktkompani, Johs. Christensen. 

Likeledes vil jeg takke styret for bevilgninger til Fje l ltur som 
ble avviklet 23/3. - 25/3. til Fagernes Hote!, som ble meget vellykket. 

Jeg avrunder bandyrapporten med takk ti I al le som har vært med 
å hiulpet til i denne sesongen. 
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Jeg må igjen få nevne spillerne og treneren. Noen navner vil jeg 
ikke nevne, men supporter-gjengen som hadu!gt oss igjenom hele sesongen 
setter både guttene og lederne pris på. Også en takk til alle som har brukt bilene 
sine. De beste ,Pnsker til guttene og klubben i l. divisjon neste år. 

Tore Jahnsen (sign) 
oppmann 

PRIVATKAMPER --------------- 
Drafn - Skiald 
Skiold - Sarpsborg 
MIF - Skiold 
SIF - Skiold 
Brage repen - Skiald 
Skiold - Drafn 
Ski old - SIF 
Ski old - Brager,pen 

SERIEKAMPER -------------- 
Skiold - Pors 
Ski old - Brevik 
Skiold - Hokksund 
Frigg - Skiold 
Ski old - Ullern 
Høvik - Skiold 
Ski old - Brager,pen 
Pors - Skiold 
Brevik - Skiold 
Ski old - Frigg 
Ski old - Hokksund 
Ullern - Skiold 
- Skiold - Høvik 

Brager,pen - Skiold 

3-1 
4-7 

13-0 
4-6 
4-1 Solbergs jubileumsturnering 
2-1 Kretslagsturnering 
3-3 Kretslagsturnering 
2-1 Kretslagsturnering 

2. DIVISJON - FINALE 

4-1 
8-2 
5-0 
0-12 
3-2 
5-6 
2-1 
2-7 
4-13 
21-2 
9-0 
1-5 
3-4 
6-3 

Skeid 
Ski old 
Skeid 

- Skiold 
- Skeid 
- Skiold 

2-1 
2-1 
7-1 

SANTO 
slipepapir 
slipelerret 

A·S SANTO 
GRONVOLOORAMMEN 
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Sverre Erling Nilsen 
Øivind Ågren 
Harry Pettersen 
Jan Pedersen 
Erik W. Berntsen 
Terje Andersen 
Dag Christensen 
Pål Haugan 
Bj</)rn Kopperud 
Stein Brekke 
Tore Carlsen 
Kurt Lindgren 
Roar Hansen 
Geir Ringstad 
Jon Berntsen 
Peer Christensen 
Esben Folmo 
Bj</)rn Ruud 
Knut Hegaard 
Rune H. Jahnsen 
Kjel I R. Johansen 
Terje Borgersen 
Lars Erik Jordheim 

[Etall Scoring Scoring Scoring Ant. spilte 

mper iår: er ie priv./tr. tilsam. kamper ialt: 

25 7 l is 209 
25 26 4 30 182 
23 1 l 125 
25 25 5 t3o 125 
17 l l 122 
25 2 2 98 
25 17 3 20 64 
22 5 2 7 61 
24 62 
24 4 4 59 
23 35 
24 2 2 24 
18 6 6 18 
18 3 3 18 

s 

12 l l 12 
11 2 2 11 
10 10 
7 9 
4 43 
2 4 
2 2 
l l 
1 l 
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Øivind Agren ble toppscorer i serien med hele 26 nettkjenninger - 

i privatkamper scoret han 4 mål og delte topplassen på scorings 
tabellen sammen med Jan Pedersen. Begge hadde 30 tellende mål. 



• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

• Elektr. kontrolltavler 
• Bingo-automate,· • «21» 
• 13-llpset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandlt 

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

ENEIMPORTØR: 

1.4\~~ '.11:LlCc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

@'~riilJ!ll!!Jl!!lfii ))!il. 
(]~K_O_L_O_NI-A"""'L) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 
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Lyche 
VARDIAGASl:XET 

1'EDRE 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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PAPPORT FPA B-lAGET I BANDY e 

B-laget har i sesongen spilt 9 seriekamper. Da det ikke er stilt B-lag på 
2 år, må sesongen betegnes som middels god. Det har vært en blanding av 

unge og eldre spillere. De eldre og rutinerte spillere har det vært godt 
å ha når det røynet på som verst. Selv om noen av tapene ikke var helt 

ubetydelige, var alltid humøret på topp hos guttene. 

Kamper: 
Haslum - Skiold 13 - 5 

Skiold - Solberg 4 - 6 

Stabæk - Skiold 16 - l 

Mjøndalen - Skiold 11 - 3 

Drafn - Skiold 8 - 5 

Skiold - Sparta 6 - 5 

Bragerøen - Skiold 9 - 5 

Skiol d - Strømsgodset 3 - 11 
Skiold - Høvik 5 - 5 

Følgende spillere har deltatt: 

Vinjar Andersen 
Kjell Westbye 

Geir Ringstad 
Hans Kristensen 

Trond Moen 
Tore Jahnsen 

Geir Egge 
-_ol f Hæhre 

Reidar Schussler 

Jon Berntsen 

Tom Opsahl 

Rune Jahnsen 
Roar Myrhagen 
Erik W. Berntsen 
Per Kristiansen 
Terje Borgersen 

Espen Pedersen 
Harry Pettersen 

Bjørn Borge 
Bjørn Ruud 

Bjarne Borgersen / s / 

Oppmann 

ISOLASJOMIARBEIDER 
FOR VARME· OG KJOLEAMLEGG 

KLEDNING AV INDUSTRIBYGG 

~DRAMMENA 
~ISOLERING S 
Telefon 82 18 87 ~ Privat 81 97 56 
Postboks 1568 - 3001 Drammen 
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RAPf{)RT FRA JUN IORSTYREf e 
Juniorstyret har hatt et hektisk halvår. Interessen for arbeidet med 

ungdommen innen klubben har tatt seg opp. Lag·ledere, trenere og foreldre 

gjør hver uke en innsats som det står respekt av. Vi håper at dette på 

sikt kan gi klubben gode resultater. 
Bandysesongen ga junioravdelingens lag plasseringer omtrent midt på 

treet. Dette er vi stort sett fornøyd med akkurat denne sesongen, da 

vi er i en oppbygningsfase innen denne idretten. A-la9ets fine innsats 
vil spore til økt interesse og forhåpentligvis toppresultater 

allerede neste sesong. For å klare dette må bandylagene utstyres med led 
ere og trenere som går inn for saken. Samtlige bandylag i junioravdelingen 
må få valgt sine ledere på denne vårens generalforsamling. 

Når det gjelder fotballen tror jeg at vi står godt rustet både 
med ledere, trenere og spillere. Også her er interessen påtagelig 
stor -- det trenes flere ganger i uken på alle alderstrinn og rapporter 

fra laglederne tyder på at det er muligheter for gode resultater denne 

sesongen. 
Bortsett fra det rent sportslige har juniorstyret arbeidet aktivt 

med de administrative tiltak innen avdelingen. Av ting som kan nevnes er: 

Egne medlemstegn for avdelingens medlemmer 
Eget kartotek over spillere i junioravdelingen 

Arrangement av Knøttecupen i fotball i samarbeide med Buskerudbanken 

Inntektsgivende dugnad til støtte for fotballbudsjettet 
Organisering av deltagelse i cuper og utlandsturer 
Økt samarbeide med foreldreforeningen 

Utdanning av ledere og trenere innen fotballen 
Registering og lagring av utstyr fra de forskjellige lag innen bandyen 

og fotballen for på den måten å spare penger - 
Fellesinnkjøp av utstyr samt kontroll av innkjøp til avdelingen 
Dette er en lang liste som har krevd stor innsats fra juniorstyrets 

medlemmer. Man har hele tiden forsøkt å leve opp til de signaler styret 
i klubben har gitt når det gjelder sparetiltak og egeninnsats for å skaffe 
midler til driften. Personlig tror jeg at nettopp her har kanskje junior 
avdelingen hatt sin styrke dette halvåret og det er mitt håp at denne inn- 

- 

satsen sporer over til andre grupper i klubben. 
Til slutt vil jeg få takke lagledere, trenere og de nære medarbeidere 

juniorstyret for et fint samarbeide som nå fortsetter for fullt 
inn i fotballsesongen . 

Børre Ivar Lie /s/ 
juniorformann 
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RAPPORT FRA JUNIORLAGET • 
Juniorlaget begynte grunntreningen i oktober måned i samkjøring med 

A-laget under ledelse av Roar "Hjallis" Hansen. Dette tror jeg var en 

riktig vei å gå for at spillerne skulle stå best mulig rustet til 

sesongstart. Laget benyttet våre fine forbindelser i Ørebro til å spille 

to kamper på kunstis før isen kom i Norge. Turen ga et stort utbytte trenings 

messig samtidig som vi fikk et fint opphold i Ørebro. 

I serien har spillet variert fra bra til det helsvarte. Lagets styrke 

år så ut til å være cup-kampene hvor det gikk meget bra med seier i Nybyen 

cupen for A-lag og Solbergs Jubileumscup. I NM trakk vi Sarpsborg i 1. 

runde og tapte etter ekstraomganger på en noe "plaskete" bandybane. Samtidiq 

vil vi trekke fram Kurt Petter Lindgren og Pål Haugan som har representert 

- 

Skiold på juniorlandslaget 

PRIVATKAMPER: 

Ørebro - Skiold 0-4 

Ørebro - Skiold 0-2 

SER! EKAMPER: 

Ski o l e-s IF 5-3 

Haslum - Skiold 4-6 

Skiold - Stabæk 3-6 

Øvrevoll - Skiold 0-10 

Skiold - Solberg 2-7 

Drafn - Skiold 13-3 

MIF - Skiold 12-1 

SOLBERGS JUBILEUMSCUP: 

Solberg - Skiold 0-2 

Skiold - SIF 4-2 

Tore Larsen /s/ 

Nordisk mesterskap på en utmerket måte. 

Norgesmesterskapet: 

l ,runde Sarpsborg-Skiold 4-3 etter ekstraomganger 
3-3 etter ordinær tid 

NYBYENCUPEN: 

Ytterkollen - Skiold 0-7 

Skiold - Bærum 2-1 

Skiold - DBK A 1-0 

Til slutt vil jeg takke alle for en kjempefin sesong. 

Tron Pettersen /s/ 
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RAPFDRT FRA GLITTELAGIT I BANDY • 
Vi startetinnetreningen 1 .9.78 med en fin oppslutning av gutter, vi var ca. 20 
stykker til å begynne med. Det falt noen fra etter hvert, men med en stamme på 

17 - 18 stykker hadde vi et godt utgangspunkt. Vi hadde to dager innetrening 
og lørdag utetrening med kølle. Vi var i år heldige med været slik at kulda 

og dermed isen kom tidlig. Vi hadde i år også den høyeste målsettingen for 
laget, nemlig å nå helt til topps. Det lyktes imidlertid ikke. Vi greidde 

å få spilt 7 privatkamper før serien begynte. Resultatene av disse ble som 
følger: 

Solberg - Skiold 3 - 
Skiol d - Drafn 12 - 2 
SIF - Skiold 0 - 4 
MIF - Skiold 3 - 3 
Sparta - Skiold 1 - 9 
Ørebrol - Skiold 2 - 1 
Ørebro2 - Skiold 4 - 3 

- 

Som det vises av resultatene hadde vi en alle tiders tur til Ørebro sammen med 
juniorlaget. Vi må få takke foreldreforeningen for meget god støtte økonomisk, 

slik at turen kunne settes ut i livet. Videre må også Odd Groth i Ørebro nevnes 
for meget godt opplagt arrangement. Så en liten bemerkning til dere foreldre 
som hadde gutter med på turen, det er en fantastisk gjeng å reise med, og 
overhodet ingen disiplinære problemer, og alle er høflige og samarbeidsvillige. 

Så over til seriekampene. Serien var enkel og få lag var med. Vi må få kretsen 
til å lage dobbelt serie, da det er så få lag i en aldersklasse. 

Resultater: 

Solberg - Skiold 5 - 3 
Skiol d - Dra fn 15 - 0 
DBK - Skiold 1 - 5 
Skiold - SIF 4 - 4 
Sparta - Skiold 0 - 13 
Ski old - MIF 2 - 5 

- 
Vi endte på 4. plass i serien, et resultat vi kan si oss fornøyde med. Enkelte 
kamper spiller guttene meget bra for så i neste å gjøre de merkeligste ting på 
banen, slik at resultatene blir deretter. Vi hadde fått Øvrevoll i vår første 

NM-kamp, og den var guttene tent på, for vi visste at dette var ett av de beste 
lagene i gutteklassen. Vi vant denne kampen 2 - 1 etter kjempeinnsats. I 2. 
runde fikk vi Stabæk, som også var et godt lag. Vi tapte denne kampen så klart 

som 8 - 0, og dermed var cup-eventyret over for denne gang. Stabæk ble seinere 
også mester, og vi gratulerer hermed. 
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RAPPORT FRA GUTTELAGET I BANDY ( forts. ) 

- 

På tampen var vi med i en turnering i Sarpsborg, hvor 8 lag deltok. Denne tur 

neringen vant vi etter god innsats av guttene. Vi hadde Sarpsborg i finalen, og 
den endte 3 - 3 etter ordinær tid. Da ,ekstraomgangene heller ikke ga noe resul 
tat, ble det straffekonkurranse som vi vant 3 - O. Espen Pedersen må her nevnes, 
da han reddet alle straffene til Sarpsborg. Han fikk også pokal som finalens 
beste spiller. Lars Erik Jordheim fikk pokal som turneringens beste forsvars 

spiller, og laget fikk med seg en fin pokal. 

Følgende spillere har vært benyttet i sesongen: 
Espen Pedersen, Geir Forsberg, Lars Erik Jordheim, Morten Evensen, Peer Christ 
ensen, Paul Reidar Hansen, Knut Hel leve, Bjørn Dannemark, Jørn A. Nilsen, Odd 

Tømta, Geir Huseth, Jens Svendsen, Jens P. Vassmoen, Jarle Mortensen, Kjell A. 
Sønnesyn, Pål Schussler, Henrik Schussler, Lars Andersen, Jan A. Andersen. 

Scoringstabellen: 
Peer Christensen 29 mål 

Paul R. Hansen 25 mål 
Henrik Schussler 12 mål 

Jarle Mortensen 10 mål 

Bjørn Dannemark 4 mål 

Jørn A. Nilsen 3 mål 

Lars Andersen 2 mål 

Pål Schussler 1 mål 

Jan A. Andersen l mål 

Morten Evensen l mål 

- 
Representasjon: 
Peer Christensen, og Lars Erik Jordheim har vært med på landslagssamling. Peer 
Christensen ble til slutt også vår representant på landslaget, og han har også 
vært mye med på vårt A-lag. Følgende spillere har vært med på kretslagssamlinger: 

Peer Christensen, Lars Erik Jordheim, Paul R. Hansen, Espen Pedersen, Henrik 

Schussler, men også her var det bare Peer som ble vår representant. 

Dette var i korte trekk det som har hendt i sesongen, selv om resultatet totalt 
sett ikke ble slik som vi hadde håpet. Vi som ledere kan imidlertid skrive 
under på at vi har en alle tiders guttegjeng å arbeide videre med. Tore Jahnsen 
må ikke glemmes for hans innsats med å slipe guttenes skøyter. 

Tore Juhlset / s / Reidar Schussler / s / 
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I RAPAJRT FM SW\G11TTLAGET I BANDY • 
Trening og samling for bandy ble startet opp allerede 14 dager etter avsluttet 
fotballsesong. En stamme på 14 spillere hadde vi å arbeide med. Disse viste 

også god treningsånd, så vi gikk sesongen positivt i møte. Isen lot vente på 
seg, så mange samlet seg og reiste noen turer til Askerhallen, hvilket er en 

meget positiv sak med tanke på en bedre ordning når det gjelder å komme på is 
tidligere. Så hadde vi isen intakt på Ormtjern, slik at vi kom i gang med 
skikkelig bandytrening. Vi hadde også noen treningskamper som resulterte slik: 

Bragerøen 
Solberg 

MIF 

- Skiold 

- Skiold 
- Skiold 

0 - 4 
4 - 2 
3 - 0 - 

Før serien ble vi invitert på en turnering på Hamar 2 - 3.12.78. Vi reiste 
fra Drammen lørdag morgen og ble innkvartert på Børstad Ungdomsskole, hvor det 
var lagt til rette av bandykretsen. Vi reiste også sammen med MIF-s lille 

putter og kretsens formann. Turneringen ble spilt som cup og ble slik: 

Hamar - Skiold 

Snarøen - Skiold 
4 - 0 
0 - 1 

Hamar - Skiold l - l 

Den siste kampen mot Hamar tok guttene revansje fra lørdagens kamp, så cup 
vinnerne og publikum fikk se at også vi kan spille bandy. Det var en alle 
tiders tur, hvor guttene var eksemplariske. 

Serien startet opp med første kamp 15.12.78, og det kom følgende resultater: 

SIF - Skiold l - 2 
Solberg - Skiold l - l 
Skiold - Solberg l - 4 

Skiold - MIF 2 - 0 
DBK - Skiold 4 - 0 - 
MIF - Skiold 2 - 4 
Skiold - Bragerøen 0 - 0 
Drafn - Skiold 1 - 1 
Assiden - Skiold l - l 
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Som resultatene viser, har vi 2 tap og 4 uavgjorte, 3 seire, og med dette kom 
vi på 6. plass i serien. Med litt mere alvor og spillerinnstilling fra de fleste 
tror vi at vi hadde vært helt i toppen på tabellen. 

I NM møtte vi Sarpsborg borte med resultatet 2 - 2 etter e.o. Det ble omkamp 
på Bragerøen 13.l og der trakk Sarpsborg det lengste strået og vant 4 - 2. 
Jeg vil ikke trekke fram noen spesiell spiller, da alle har gjort en fin jobb og 
vist en fin oppførsel i Skioldtrøya. Vi har vært representert på kretslaget 
ved Henning Hansen og Dag Ebbe Helgerud. Ellers har disse akslet Skioldtrøya 



RAPPORT FRA SMAGUTTLAGET I BANDY ( forts. ) 

denne sesongen: 

Tor Siem, Henning Hansen, Kjell Martin Stenberg, Tom Egil Johannessen, Ulf 
Erik Knudsen, Arild Nilsen, Pål Andersen, Rune Waitz, Rune Tollefsen, Da9 
Ebbe Helgerud, Terje Helleve, Jan Vestheim, Endre Bjørkvik, Gaute H. Hansen. 

Jeg vil spesielt rette en takk til Kjell Stenberg for den fine innsatsen med 
å skaffe reklamemidler, slik at småguttlaget kunne stille med røde, like 
hjelmer. Ellers har han vert med og hjulpet til hele sesongen, 

Takker også Terje Borgersen for den fine måten han har trenet guttene på og 
- et fine samarbeid vi har hatt. Ønsker han fra oss alle ett godt opphold 

det militære, og håper at han er tilbake og tar en jobb når hans tid i 

Kongens klær er forbi. 

Håper at alle guttene går inn for en ny sesong for Skiold - og jeg vil til 

slutt få takke for en fin sesong. 

Finn Dahlby / s / 
Oppmann 

I RAPffiRT FRA LI LlIPUTTLAGET I BANDY • 
Innetreningen på Strømsø skole ble kjørt en gang i uka under ledelse av Trond 

Moen, da undertegnede var opptatt med eksamensforberedelser. Det var godt 

fremmøte, men det er et spørsmål om en gang i uka er tilstrekkelig. Jeg er 
av den oppfatning at dette bør utvides til to ganger pr. uke, den ene gangen 

_om nødvendig ute, og bør inneholde en kombinasjon av teknisk trening og kondi 

sjonstrening. Det viste seg nemlig at de andre lagene var sterkere enn oss 

kondisjonsmessig. 
Desverre ble det ingen treningskamper - igjen på grunn av undertegnedes eks 

amen, og i tillegg til dette var det skifte av trener og oppmann midt i se 
songen, hvilket også bidro til den dårlige sesongen. 

Laget har bestått av følgende spillere: 

Roar Berge, Jan Ole Bjerkerud, Geir Dahl by, Svein Engan, Stein Gabrielsen, 

Jan Roger Gulbrandsen, Geir T. Guttormsen, Per Kristian Hasseløsæter, 
Gisle Høvik, Kjetil Kjønli, Terje Kristoffersen, Arild Korsbøen, Johnny 
Korsbøen, Jørn Larsen, Alf Nusser, Geir Nusser, Per Kristian Prestegården, 

Erik Syvertsen, Karl Espen Ødevarp. 
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RAPPORT FRA LILLEPUTTLAGET I BANDY ( forts. ) 

Lagets mål i løpet av sesongen er gjort av: 

Terje Kristoffersen 2 
Erik Syvertsen 2 
Geir Dahlby 

Gisle Høvik 
Karl Esren Ødevarp 

Følgende kamper er blitt spilt: 

Skiold - Solberg II 
Skiold - Drafn 

Skiold - Strømsgodset 
Skiold - Bragerøen 
Skiold - Mjøndalen 

Skiold - Assiden 
Skiold - Sparta 
Skiold - Solberg 
Skiold - D.B.K 

0 
1 

- 2 

- 3 - 
- 3 
- 9 

- 6 
- 1 

0 
1 
0 - 8 

0 - 10 
4 - 2 

I tillegg kommer en kamp i Drafn-cupen mot Ullern hvor vi ble slått 5 - 0. 
Lagets tabellposisjon vites ikke i skrivende stund. 

Geir Dahlby, Svein Engan, Jan Roger Gulbrandsen, og Gisle Høvik var på 

kretslagssamling og gjorde en god figur, men da UK var fra SIF og SSK 
så ... Jan Roger og Gisle har sjansen igjen neste år, så lykke til da. 

Til lagets fordel kan det nevnes at det ikke har fått en eneste utvisning 
mot seg, ikke så mye som tilsnakk fra dommeren har forekommet i løpet av 

sesongen. Ikke heller har spillerne kjeftet på hverandre, uansett hvor 
mye motgang de har hatt. 

- 
Så gjenstår det bare å takke for sesongen og ønske lykke til neste år fra 
oppmann Helge Johansen og Morten Moserud. 
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ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN 

VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS 

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN 

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

Drammen telf. 83 35 90 
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Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

- 
GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 8314 03 

TORVHALLEN tlf. 83 19 56 
•• 

STØRST I SKO - 
e· iL__av0~1, .. flLIALEN 

SPESIALIST I KONFEKSJON 
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 
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PAPAJRT FRA FOTBALLSlYRET • 

Vi går nå inn i forberedende måneden før seriestarten i fotball. A-laget 
har allerede spilt en kamp på grus, og med 3 - 0 seier over Svelvik. 

Det vil nok vise seg å bli en del fornyelser på laget fra i fjor. Det bør 
kunne bli en fornuftig blanding av rutinert og nytt mannskap. La oss også 
håpe at vi kan dra med oss erfaringene fra fjorårets 3. divisjon. Det er 

to nyinnmeldelser med i stallen, nemlig Hans Petter Nilsen fra Slemmestad 
(tidligere Skiold) og Arild Fredriksen fra Assiden. Følgende har meldt 

seg ut fra i fjor: Tore Adamsen (DBK), Roar Myrhagen (ROS), Jon Brurberg 

(Skoger), Tor Erling Gunnerud (Steinberg) og Lars Tore Borge (Hokksund). 
Det er tatt opp flere juniorer som trener med A-laget. 

Vi vil kun stille med A-lag og B-lag i år for seniorer, da vi har funnet 
at det ikke er mannskap til å stille u-lag. Vi vil også i år stille 
damelag i seniorklassen, samt tallrikt med lag i junioravdelingen. 

Fotballstyret har i perioden arrangert to cuper i Drammenshallen, nemlig 

Skiolds Juleturnering og Skiolds Fotballgalla, begge med stor deltakelse 

og mye artig fotball. Det arbeides nå med å lage sommerens fotball 
program samt å planlegge andre inntektsbringende tiltak. Det arbeides 

også med å skaffe skikkelige treningsforhold til sommeren. 

Håper til slutt at den flotte innsatsen til bandygutta i vinter kan over 
føres til fotballbanen. Da kan det bli moro å møtes på Marienlyst og 
andre fotballarenaer. 
Vel møtt. 

Ståle Eknes / s / 
Fotba 11 formann 

SKIOLDS KAMPER I 4.div. distrikt I I, avd. A 
4.5 Lillestrøm/Fram - Skiold 
20.5 Skiold - Sørumsand 
23.5 Vikersund - Skiold 
26.5 Skiold - Birkebeineren 
31.5 Drammens BK - Skiold 
11.6 Skiold - Kongsberg 
16.6 Finstadbru - Skiold 
25.6 Skiold - Eidsvold IF 
29.6 Solberg - Skiold 

30.7 Skiold - Lillestrøm/Fram 
6.8 Sørumsand - Skiold 

13.8 Skiold - Vikersund 
20.8 Birkebeineren - Skiold 
24.8 Skiold - Drammens BK 
31 .8 Kongsberg - Skiold 
9.9 Skiold - Finstadbru 

15.9 Eidsvold IF - Skiold 
23.9 Skiold - Solberg 
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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 

•. l ;1.;, ~, ~ 1 ~~~i :.1~] a 
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95 
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{ Til generalforsamlingen våren 1979 skal følgende verv besettes: TR/29.l .79 

Verv Nåværende 2erson: 

Viseformann 
Styremedlem 

li 

Ishockeyoppmann 
Skioppmann 
Finans formann 
Medlem 

li 

Redaktør 
-Medlem 

Bandyformann 
Sekretær 
Oppmann A-lag 
Opp~ann ju~ior 

Oppmann Guttelag 
li li 

Oppmann smågutter 
li 

Oppmann lilleputtlag 
Serveringskomite formann 
Medlem 

Bingoformann 
Medlem bingostyre 

li 

Bingosjef Globus 
Bingosjef Allco 

Finn Sj uve 
Oscar B. Johansen 
Dagfin Hansen 
Gunnar Moen (valgt 25.ll .78) 
Per Smerkerud 
Jonn Johansen 
Tore Larsen 
Christian Gregersen 
Tron Pettersen 
Gunnar Fjeldheim 
Børre Ivar Lie 
Mette Pettersen 
Ra nve i g Knudsen 
Gunnar Moen 
Trond Jensen 
Finn Sjuve 
Rolf Raaen 
Bjørn Gundhus 
Tore Jahnsen 
Tore Larsen 
Tron Pettersen 
Reidar Schussler 
Tore Jul seth 
Finn Dahlby 
Kjell Stenberg 
Rolf Raaen 
Ase Larsen 
Elsa Borgersen 
Gerd Kristoffersen 
Gerd Lie 
Vera Moen 
Eva Pedersen (Thorsby) 
Mette Pettersen 
Vivi Tangen 
Bjørg Pal mg ren 
l!lilde Lieberg 
Bente Brekke 
Jorun Andersen 
Per Berg 
Dagfin Hansen 
Tove Andersen 
Dagfin Hansen 
Harry Andersen 
Alf Larsen 
Kåre Madsen 
Elsa Hansen 
Knut Berg Nilsen 
Per Berg 
Per Berg 
Kåre Madsen 
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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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Verv Nåværende person 

Bingogruppe Globus Astrid Berg Nilsen 
" Gerd Lie 

Babsi Carlsen 
Elsa Hansen 
Harry Andersen 
Dorthea Andersen 
Alf Larsen 
Astrid Larsen 
Knut Berg Nilsen 
Kåre Madsen 
Liv Madsen 
Bjørg Kristiansen 
/Ise Larsen 
Gerd Kristoffersen 
Jorun Johansen -- Karl Kristiansen 

Bingogruppe Allco Kåre Madsen 
" Elsa Borgersen 

Karin Larsen 
/Ise Larsen 
Per Berg 
Vera Moen 
Astrid Berg Nilsen 
Anne Grethe Aronsen 
Knut Berg Nilsen 

En gang Skioldgutt - alltid Skioldgutt, poengterer fotballstyrets 

Ståle Eknes og Tore "Toffa" Larsen, som nå står ovenfor viktige fot 
ballmåneder. Vi krysser fingrene og håper på gode resultater i 4.div. 31 



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 

''' Drammens ts 
Aksjeselskap, K onnerudgt. 23 - 3000 Drammen 

roROENSl<JOLDSGT.40-TLF 83 n 97. 
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BKISBNBAC 
SKISØNDAG i mars på 

Skioldhytta. For 

ventningsfulle barn 

med ski i blikket og 

håp om pølse og lompe 

etterpå. Frisk figth 

løypa med skikkelig 

på brystet. 

Jublende 

topp SKIOLD 

vi ntershow 
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Nå kan vi trygt si at Skiolds foreldreforening er fast etablert 

og i meget god gong; 

Torsdag 15. februar arrangerte styret i Foreldreforeningen sammen 

med juniorstyret "åpent hus" for foreldrene etter å ha sendt brev 

- 
hjem med samtlige gutter, Det kom ca, 60 meget interesserte og 

positive foreldre, Klubbens styre og lederne i junioravdelingen 

er meget fornøyde og takknemlige for den innsatsen foreldrene har 

gjort på den korte tiden Foreldreforeningen har eksistert, Det blir 

naturligvis nå i den kommende fotballsesongen klubben virkelig 

kommer til å trenge hjelp, og som foreldreforeningen kommer til å 

få den største jobben, Men allerede nå har foreldrene vist sin 

vilje til å stå på, til å gjøre en jobb for Skiold og for ungene 

sine, 

Det har blitt en fast, fin mammagjeng til åta seg av kjøkkenet på 

Allco, og det er ikke få kroner disse har skaffet til aktiviteter i 

junioravdelingen, En del av de samme mammaer har også hatt kjøkken- 

tjeneste på huset ved ungdomskvelder, på lørdager, bridgekvelder, 

og en del foreldrepar har også hatt søndagsvakt på Skioldhytta! 

Transport av spillere nå i bandysesongen har gått over all for 

ventning, og vi håper på like god respons i fotballsesongen. 

Foreldre og juniorledere i fellesskap har også arrangert mange 

hyggelige juniorkvelder, 

-- 

På foreldremøtet 25/2 ble det delt ut et spørreskjema til samtlige, 

og det tillater vi oss å gjengi her i Skioldoviso, Vi håper at de 

av dere som ikke kunne komme den kvelden, men som allikevel vil 

være med å trekke losset fyller ut skjemaet og sender det med på 

trening til guttens lagleder, 
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- 

-GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! 

, 1't 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. 

Buslærud 
banlæn 
DRAMMEN (Bragernes - Strømsø) 



KAFE GLOBUS 

Selskapslokaler og levering av kold og varm 
mat til hjemmene. 

~it>rv 
RAID> DOa 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. 


