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S1YRETS BERETNING FOR PERIODEN 24.11.1979 - 30.4.1980
Styrethar i periden bestått av:
Formann
Nestformann
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamann

OJ

Arild Knudsen
Oscar B. Johansen
Tore Ruud
Per Smerkerud
Tore Waitz
Terje Harvik

Formannskapet:
Husformann
Bandyformann
Fotba 11 formann
Finans formann
Hytteformann
Juniorformann
Redaktør
lshocheyformann
Skiformann
Bingoformann
Representantskapets formann
Forretningsfører:

Christian Gregersen
Finn Sjuve
Egil Knudsen
Tron Pettersen
Harry Hansen
Børre Ivar Lie

-

Gunnar Moen
Jonn Johansen
Dagfin rlansen
Johs. Christensen
Tore Røed

Det har i perioden vært avholdt tre formannskapsmøter og 4 styremøter.
Når vi ser på de rent sportslige aktiviteter, er det et sørgelig faktum
at A-laget i bandy gikk ned i 2. divisjon igjen. Det var mange jevne
kamper og en spennende avslutning. Det bor mye godt i laget, og vi
håper at de alle fortsetter a aksle Skioldtroya også neste ar. Da tror
vi ikke at veien opp i den gjeveste divisjon er lang.
I junio-avdelingen vil vi fa gratulere guttelaget i bandy gjennom sin
strålende innsats som brakte dem finaleplass i NM. Forøvrig viste de
andre lagene av resultatene at det bor mye godt i dem, og de viser klar
sportslig fremgang.
I fotball har A-laget kommet godt i gang med treningen. Det arbeides
med å skaffe nye spillere, og det foreligger flere mulige innmeldinger.
Skioldhusets videre utbygging og utbedring hindres av pengemangel. Vi
hadde håpet på økonomisk støtte fra Drammen Kommune, men dette lar fortsatt vente på seg, og det er ikke budsjettert midler for 1980. Det er
tvingende nødvendig å få utbedret takene, fasaden og trappene.

-

Foreldreforeningen viser stadig at de er aktive, og et lotteri som nylig
har vært avholdt, har vist seg å gå meget greitt.
Finanskomiteen har stått for julekalenderlotteriet som har innbrakt kjærkomne midler.
Bingoavdelingen gjør stadig en uvurderlig innsats for klubben, og sørger
for klubbens økonomiske grunnlag.
Hytta går godt, da vintersesongen har vist seg fra sin beste side værmessig.
Forøvrig vil vi uttrykke en stor takk til alle ·de som stiller til vakt
både på hytta og huset, på Globus bingo og Allco bingo.

Og en takk til

alle de foreldre som kjører til kamper i junioravdelingen.
Det er imidlertid behov for mange flere til disse oppgavene, da det i
~ jag faller mye på få.

De samme navnene går ofte igjen pa de fleste av

disse aktivitetene, og vi håper at flere vil melde seg til aktiv innsats.
Vi kan forsikre at det er et hyggelig og trivelig miljø.

Økonomi.
-"-·-~~-

Det er fortsatt meget begrensede midler som kommer inn i forhold til
ønskelig aktivitet både sportslig og ellers, og det faller i formannskapets tunge lodd å prioritere. Siden klubben primært er en sportsklubb, må dette selvsagt prioriteres, og det vil da særlig gå ut over
husets stand og standard så lenge ikke Drammen Kommune ser seg i stand
til å bidra med midler til den videre utbygging av huset.

I lYE M:]W'VER

-

Geir Grønnesby, Kjell Arne Nyberg, Bjørn E. Nyberg, Eva Nyberg, David
Christoffersen, Bent Chr. Christoffersen, Tor Arne Ellefsen, Jørn Are
Kortvedt, Steinar Roy Evensen, Erik F. Dahl, Odd Danielsen, Sverre
Knudsen, Christian Frantzen, Svein Atle Haraldsen, Ole Gunnar Johnsrud,
Bjørn Lindgren, Espen Risnes, Stein harald Os, Jon Helmer Aanes,
Terje Johansen, Thomas Bård Hansen, Roy Henning Snyen, Rolf Eirik
Johnsen, Alf Runar Frydenlund, Ronny Nilsen, Sverre Brandt, Bjørn
Frantzen, Ashu Rohatgi, Tom Erik Nilsen, Tore Hodnebrug, Anders Nilsen,
Knut Olav Nilsen.
ETABLERT

1946
Skipsinnredning, møbelfabrikk,
snekker- og tapetsermestere,
skipsingeniør og interiørarkitekt

Adr.: Vitbank, 34400 Lierbyen
Tlf.: (03) 83 44 95

mer mat
for pengene
Se mitt store utvalg i

sportsartikler
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REPRESENTASJON
Bandylandslaget senior

Sverre Erling Nilsen

Bandylandslaget junior

Kurt Petter Lindgren

Bandylandslaget gutter

Espen Pedersen
Rune \.Ja i tz

Guttekretslaget bandy

Espen Pedersen
Henrik Schussler
Jarle Mortensen
Rune Waitz
Bjørn Dannemark

Småguttkretslaget fotball

Terje Kristoffersen

Arkivkomiteen.
Det ble på siste generalforsamling nedsatt en komite til å gjennomgå
arkivene med sikte på å ajourføre disse.

Komiteen består av Tore

Røed, formann, Sverre Jansen og le Pettersen.

Det er et beklagelig

faktum at medlemmenes vitae ikke er blitt ajourført på noen år.
Det er også et eget register for bladutsendelse og kontingentutsendelse som ligger på EDB.

Det sistnevnte register skal være

ajour, og er det noen som ikke får avisa så meld i fra på kontoret
på mandager.

Når det gjelder førstnevnte kartotek over medlemmenes

verv i klubben, er det i ferd med å bli ajourført, og vi håper å være
ajour innen generalforsamlingen.

RAPFDRT FRA BANDYSTYRET

]

Det er bare en ting som er kaldere ennå spille bandy - nemlig~ være
bandyleder. 20 Marienlystgrader minus med en dæsj av sno foles som det
dobbelte.

Og når så gutta taper i tillegg blir det enda en dobling.

Vi har hatt 80 kuldegrader på Marienlyst mange ganger denne vinteren,
men vi har også opplevd den herligste Sydenvarme - som for eksempel da
vi slo Drafn.
Det holdt bare ikke for A-laget, og til neste ar er det 2. divisjon igjen.
Hvorfor gikk det så slik.

Selvfølgelig fordi vi ikke var gode nok.

Men

hvorfor var vi så ikke det nar vi begynte barmarktreningen for de andre -

-

istreningen for de fleste - og holdt på jevnt fram til seriestart.?
Det var jo så lite som skilte, sier vi til oss selv, og det var det.
Men vi har ikke vært flinke nok med de sma detaljerne, det er der kampen
avgjøres.

Den som strekker seg lengst vinner, den som tackler hardest

vinner, den som skyter raskest vinner, den som konsentrerer seg mest
vinner.

Og den som ikke helhjertet går inn for dette under trening,

han greier det aldri under en kamp.

Men til neste ar ved disse tider

er vi i l. divisjon igjen, det kan ingen nekte oss dersom bare laget
holdes intakT, og det er det de beste muligheter for.

På A- og junior-

landslaget har vi vært representert med henholdsvis Sverre Erling Nilsen
og Kurt Petter Lindgren, begge som gode ambassadører for Skiold.

-

Men,

A-laget er bare en liten - om enn viktig - del av Skiolds bandyavdeling.
Vi har i sesongen som er gått også stilt med B-lag, junior-, gutte-,
smågutt- og lilleputtlag, og jeg viser til de enkelte rapporter.
Sportslig har det stort sett gått bra, vi har holdt oss i den øvre del av
tabellene, men ikke nådd helt til topps.

Guttelaget var nærmest, og de

må berømmes for en strålende innsats i NM - der de gikk helt til finalen
og tapte for et Solberglag som denne sesongen har hatt et Hei den-preg
over seg - og da er det ingen skam å tape.
Den kravmental ;tet det sankkes om innen norsk idrett eksisterer ikke i
det hele tatt innen Skiolds bandy junioravdeling.

Det skyldes kun en ting:

~

Nedre Storgate 6-DRAMMEN -Tlf. 833290

ETABLERT 1899

STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST

Aktiv og moderne bankvirksomhet:

SPAREBAN:ECEN9E
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER

Det er der det skjer
Det er ingen tilfeldighet at gulla møtes på Dickens.
Godt fatøl fra Aass.
Trivelig atmosfære og topp fotballmiljø.
Stikk innom når du gar forbi. Du finner oss i
Ø. Torggt. 8. Velkommen!-

~id;cnj
mat·øl·miljø

A. HUSUM & CO.
Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.
Marienlystgt., 24.
· Tlf. 83 22 43.

Ansvarsbevisste ledere.

Forbruket har begrenset seg til det absolutt

mest nødvendige, og bør være et eksempel for oss andre ledere innen
klubben.

Hittil er ingen ledere nevnt og dermed ikke glemt, så nå gjør

jeg den feil at jeg trekker fram en - og det er Alf Inge Bang.

Før denne

sesongen hadde han aldri spilt og knapt nok sett en eneste bandykamp.
Han visste at det fantes visse spilleregler som i all annen utøvelse,
men det var også alt.

Bandyledelsen hadde store problemer, treningen

begynte, og lilleputtene stod uten leder.

Vi spurte mange, men ingen

ville ta på seg oppgaven for vi kom til han som kanskje hadde best grunn
til å si nei.

Selvfølgelig har sesongen gått fint - det går alltid fint

-

med folk som har en slik innstilling.

Følgende ledere har virket innen bandyavdelingen
Formann

Finn Sjuve

Sekretær

Gunnar Moen

sesongen:

Speaker/jr.kont.: Børre Ivar Lie
A-laget:
Oppmann

Tore Jahnsen

Medhjelper

Kjell Westby

Trener

Roar Hansen

B-lagsoppmann

Finn Sjuve

Jr-oppmann

Jan Ulsbøl

Jr-medhkelper

Tore Waitz

Gut tel agsoppmann

Reidar Schussler

Trener

Tore Julseth

Medhjelper

Kje 11 Stenberg

Småguttoppmann

Finn Dahlby

Lilleputtoppm

Alf Inge Bang

-

Samtlige takkes for helhjertet innsats gjennom hele sesongen, og det er
å h~pe at hver i sær blir å finne på sid-linjen neste år også.

~

På vegne av spillere og ledere vil jeg takke klubben for de pengene som
har blitt stilt til rådighet for oss i denne sesongen.

Vi har brukt mere

penger i år enn det som noen gang tidligere har blitt brukt på bandy
Skiold, men jeg er sikker på at dette vil gi resultater i sesongen som
kommer.

Finn Sjuve
Bandyformann

RAPPORT FRA A-LAGET I BANDY 1979/80 SESONGEN.

Dessverre greide ikke vårt A-lag å holde seg i l div., men
måtte ta det tunge skrittet å bli degradert til 2. div.
Dette til tross for de beste forutsetninger. Vi startet forberedelsene
til denne sesongen tidligere enn vi noen sinne har gjort Fer . De av bandyspillerne
som ikke drev med noe sommeridrett ble brukt på B-laget i fotbal I.
Kiplletrening ble også startet tidlig i år. Vår fiprste istrening hadde vi allerede
l O. sept. i Askerhal len der vi trente 8 mandager. Vi hadde også 7 liprdagskvelder
i Furuseth-hal len med godt Fre mme te .
Ved siden av dette begynte vi med 2 kvelder i uken i Drammenshallen
fra 13 . sept.
Treningskamper fikk vi spi It 6 stk. av fipr sesongstart med oppmuntrende
resultater og en fornipyd trener i Roar som har lagt ned et kol losalt arbeide ved å
være tilstede hver eneste trening og kamper.
Dessverre gikk det ikke i fortsette Isen som vi hadde håpet og trodd på.
Et lag som skal vinne jevne kamper må ha litt tur, men det hadde
va aldri gjenom hele sesongen. Det var veldig synd, for jeg mener laget var for
godt til å rykke ned, men det bor så mye godt i laget, pluss at vi har flere yngre
som banker på A-stallen, så syntes jeg Skiold skal se lyst på neste sesong. Det er
bare å håpe av ingen av gutta hopper av for da er laget i l. div. i lepet av
en sesong.
Tilslutt vil jeg takke alle for den sesongen som er over, ingen nevnt,
dermed ingen glemt.
Vi hadde en hyggelig avslutning på Park Hotel som vi vil takke for
bevilgningen ti I.
Så aller sist vil jeg takke Kjell Westby for det samarbeide vi har hatt
gjenom i over 30 år, Fers t som spillere og siden som ledere. Jeg tror ikke vi har
vekslet et vondt ord med hverandre gjenom disse årene.
Tore .lahnsen (sign)
oppmann

Privatkamper.
Skiald Skiold Skiold Skiold Skiold Skiold SkioldSki old -

B.B.K.
Solberg
Getø
D.B.K.
B.B.K.
S. I .F.
M.I.F.
Jr. landslaget

5-3
6-2
0-5
6-2
8-3
4-1
0-10
7-5

Steg la
Solberg
Karlstad
Marienlyst
Brokereen

Gulskogen
Mjl')ndalen
Marienlyst

Turnering - D.B.K's på Berskaug.
Skiold - Sparta
Skiold-S.I.F.

2-0
4-1

Kretsturnering.
Skiold - Ytterkol len
Skiold - Hokksund
Skiold - Drafn

-

8-2
2-1

2-4

Treningskamper i Furuseth-hallen.
Skiold-S.I.F.

9-9

Seriekamper:
Ski old
Ullevål
Ski old
Drafn
Ski old
Ski old
Stabæk
Ski old
Skiold
Reo

Skiold
Sagene
Ski old
Solberg
M.I .F.
Ski old
S. I. F.
Skeid

-

Rl')a
Skiold
Sagene
Skiold
Solberg
M.I .F.
Skiold
S. I .F.
Skeid
Skiold
Ul le vål
Skiold
Drafn
Skiold
Skiold
Stabæk
Skiold
Skiold

3-3
7-2
4-7
4-1
2-3
1-5
4-3

2-5
3-1

4-5
1-4
7-4
4-2
7-3
9-0
3-2
4-0
6-5

-

ANTALL

SPIL TE

KAMPER:

-----------------------------1979/80:

----

31
31
31
31
30
29
29
28
26
26
25
23
22
22
19
12
4
3
3
3
2

Terje Andersen
Stein Brekke
Tom D. Eriksen
Pål Haugan
Harry Pettersen
Jan Pedersen
B j\l)rn Kopperud
Øivind Ågren
Peer Christensen
Sverre E. Ni Isen
Roar Hansen
Kjell R. 1ohansen
Kurt P. Lindgren
Dag Christensen
Paul Hansen
Trond Moen
Terje Borgersen
Tore Carlsen
Jarle Pedersen
Vegar M. Bj\l)rge
Geir Egge
Espen Pedersen

l
ANTALL SCORINGER:

26
25
12
10

Øivind Ågren
.Jan Pedersen
Pål Haugan
Dag Christensen
Harry Pettersen
TomD.Eriksen
Kurt P. Lindgren
Peer Christensen
Roar Hansen
Sverre E. Nilsen
Stein Brekke
Terje Andersen

7
5

5
4
2
2

SANTO
slipepapir
slipelerret

A·S SANTO

GRONVOLDORAMMEN

I alt:

129
90
92
155
154
91
210
37
235
43
25
46
86
5
38

MPRJRT FRA B-LA.ITT I BANDY
Skiolds B-lag i sesongen 79/80 ble ikke sist på tabellen.
positive sagt. om B-lagets sportslige innsats.

Dermed er det

Vi har begått både de

mulige og umulige feil som kan begås på en bandybane.

Men humøret har

vært på top- hele tiden, og stemningen i garderoben har til sine tider
liknet mye på den man finner på Chat Noir under er. vellykket Wesensteenrevy.

Bare med den forskjell at det hos oss har vært en mann - Tore Jahnsen

i hovedrollen.
Følgende har mere eller mindre spilt på B-laget:

-

Kjell-Reidar Johansen, Vinjar Andersen, Lars-Erik Jordheim,
Erik Wam Berntsen, Trond Moen, Hans Petter Nilsen, Geir Egge, Tor Løken,
Paul Hansen, Tøre Jahnsen, Jens Svendsen, Tore Carlsen, Terje Borgersen,
Peer Christensen, Bjørn Ruud, Trond Haugan, Hans Kristensen, Kjell Westby,
Tom David Eriksen, Harry Pettersen, Jarle Mortensen, Roar Hansen, Finn
Sjuve.
Scoringer:

Peer ChristEnsen

5 mål

Tom David Eriksen

5

Paul Hans en

4

Finn Sjuve

4

Tore Jahnsen

3

Harry Pettersen

3

Hans Petter Nilsen

3

Geir

-

Egge

Hans Kristensen
Erik ,,J. Berntsen
Jarle Mortensen
Kjell Westby

j

• Kuponghefter
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere

VØRTERØL

• Elektr. kontrolltavler
• Bingo-autom ate,·
• 13-tlpset

• «21»

• 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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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
VARE\IAGASI:S-ET
JliEDRE STORGATE 2, 3000 DRA'1'1E:S- TLF. 83 79 iO

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

~

Resultater:
Skiold

- Sparta

l - 4

- Frem 31

3 - 9

- Dra fn

2 - 7

- Øvrevo 11

3 - 9

- MIF

2 - 13

- Stabæk

7 - 11

- Brageroen

4 -

Solberg
- Høvik
Haslum

l - 4
3 - 5
4 - 4

- SIF Il

2 - 13

- SIF I

SIF 2 poeng.

Vel møtt neste sesong.

Finn Sjuve
B-oppmann

Jubileumskomiteen.
Komiteen ble opprettet til å forestå arrangementene i samband med
klubbens 70 års jubileum 7. juni 1980 og består av Jonn Johansen,
formann, samt Tore Ruud og Borgar Nygård.

Selve jubileumsdagen

faller på lørdag, og det vil bli holdt en enkel mottakelse for
klubbens forbindelse på Skioldhuset om formiddagen.

Om kvelden

blir det jubileumsfest i Frimurerlosjen.
Det er bestilt jubileumsplatter i porselen, som skal selges
forbindelse med jubileet

[ RAPPORT FRA JUNIORSTYRET VINTERSESONGEN

79/80

Guttelagets NM-finale mot Solberg ble junioravdelingens høydepunkt bandysesongen 79/80. Det var første gang på en årrekke at
Skiolds junioravdeling kunne skilte med et lag i en NM-finale -- en
sportslig suksess som ble lagt merke til i hele distriktet. Det ble
tap i NM-finalen, men guttene tok det meget sporty og poengterte at
selve finaleplassen var målet -- og det ble nådd. Innstillingen hos
ledere og spillere var den aller beste hele sesongen og juniorstyret

-

gir sin honnør til denne vitamininnsprøytning som avdelingen trengte.
Over hele linjen i bandyavdelingen ble det fra spillere og
lederes side vist en glimrende innsats denne sesongen -- noe som
resulterte i en rekke gode prestasjoner. Vi henviser i den sammenheng til de enkelte rapporter. Men ... det er ingenting å legge skjul
på at det innen bandyen er i ferd med å oppstå en aldri så liten
lederkrise. I flere uker kjempet juniorstyret i samarbeide med
bandystyret for å få ledere til lilleputtlaget -- noe man klarte
til slutt. I dette tilfellet opplevde man at folk som var valgt ikke
fulgte opp sine valg -- ja, kort og godt kuttet ut -- noe som også
skjedde for juniors

vedkommende.

Juniorstyret har tatt konsekvensene av den labre ledermessige
interesse for bandy og satt i gang en gruppe som skal utrede bandy
på det nivået som junioravdelingen driver på
linje som

en rapport på samme

den som er utarbeidet for fotballens vedkommende. Man håper

at en foreløbig innstilling kan ligge klar før neste sesongs start. Når
det gjelder de enkelte tillitsverv innen bandyavdelingen håper man
innen juniorstyret at man får godt med ledere på alle lag -- selv
om det i skrivende stund unektelig ser mørkt ut.
Når det gjelder fotballen innen junioravdelingen er det bare lyse
skyer. Med tolv lag fra knøtter til junior og med en lederstab på
omkring 35, ser det meget brukbart ut foran sesongen som faktisk

-

allerede har startet. Helt siden nyttår har samtlige lag vært i trening
og ledere og trenere har gått inn for oppgaven med stor iver. At
Skiolds junioravdeling er populær er de mange nyinnmeldelser et
godt bevis for. Man håper på en sportslig fremgang også innen
juniorfotballen denne sesongen. Forholdene skulle nå i all fall
være de aller beste -- bedre enn på mange år.
Forøvrig arrangerer juniorstyret både knøttecup og guttecup som
jubileumsarrangementer denne sesongen. Knøttecupen går av stabelen
allerede 31 .mai og 1. juni på Gulskogen og er også i år støttet
av Buskerudbanken. Ponduscup 1980 tegner nok en gang til å bli
en suksess og ekstra gledelig er det at vår egen junioravdeling
kan stille med tre, muligens fire knøttelag.
Det er også nedlagt et stort arbeid med å gjøre kartoteket for
junioravdelingen så up to date som mulig. I tillegg anstrengelser
på det økonomiske område med sponsoravtaler, dugnadsarbeids, opplegg
av sommerturer ( til Danmark også i år med totalt bortimot 80 spilller),
organisering og gjennomføring av discoaftner på huset i samarbeide
med foreldreforeningen, samt et uttall av andre oppgaver som juniorstyret har tatt seg av for å styre klubbens største sportslige
avdeling.

-

Til slutt vil jeg takk mine meget dyktige medarbeidere for sam-

arbeidet, foreldreforeningen for god kontakt og støtte og klubbens
styre for forståelse for det viktige arbeidet vi driver for en del
av byens ungdom. Et hjertesukk: Bare byens myndigheter kunne forstå
hva vi gjør for ungdommen og honorere klubbene etter det ... , men
det er vel for mye å forlange i vårt velstandssamfunn
Børre Ivar Lie
juniorformann

~APPORT FRA JUNIOR BANDY.

Desverre kan undertegnede ikke skrive noe fornuftig om forberedelsene
til årets bandysesong for juniorlaget, da jeg overtok forst en uke
for sesongstart.

Ved hjelp av guttespillere har vi hatt fullt mann-

skap gjennom hele sesongen med unntak av siste kamp.

Resultater:
Haslum
Stabæk
HOV i k
MIF
Solberg
Drafn
SIF
Clvrevoll

-

7 - 5

Skiold
Ski old
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold

-

Skiold
Skiold
Skiold

- Brevik
- Skeid
- Hov i k

21 - 0
4 - 3
3 - 5

Skiold

- Ovrevo 11

14 - 0

5 - 9

4 - 6
5 - 8

6 - 12
4 - 9
Ikke spilt
Ikke spilt

Privatkamp:

Følgende spillere har deltatt i sesongens kamper:
Kjell Reidar Johansen
Kurt Petter Lindgren
Peer Christensen
Paul Hansen
Jarle Mortensen
Rune Waitz
Henrik Schussler
Jens Andersen
Jens Svendsen
Geir Heseth
Bjørn Dannemark
Tor-Erik Løken
Kjell A. Sønnesyn
Lars Andersen
Lars Erik Jordheim
Jørn A. Nilsen
Tom-Egil Johannessen

TOPPSCORER VAR PEER
(HRISTENSEfJ MED
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JAN ULSBØL
OPPMANN

MÅL

j Rapport

fra guttelaget bandy.!

SØLV ER IKKE NEDERLAG

Målsettingen før sesongen ble nesten oppfylt.
NM, men tapte denne for Solberg.

-

Vi kom til finalen i

Men jeg får vel begynne med starten.

Vi var så heldige å få treningstider i Furusethallen i Olso før isen
kom til Drammen.

Guttene var flinke til å møte til denne trening.

Vi

hadde nemlig fått time fem lørdager etter hverandre fra kl. 20.30 og
en time.

For et tidspunkt!

Jeg takker videre de foreldre som var

villige til å kjøre til denne treningen.

Den øvrige trening før

sesongstart foregikk på vanlig måte, med innetrening på Strømsø skole,
Drammenshallens bane -0g styrkerom, samt en dag ute på asfalt.
Da det ble is fikk vi avtalt en del privatkamper, med følgende resultat:

-

Sol berg

- Skiold

12 - 2

Skiold

- Assiden

13 - 2

MIF

Skiold

3 - 4

SIF

- Skiold

l - 11

Skiold

- Snarøya

4 - 9

Ass iden

- Skiold

2 - 3

Som en ser av disse resultater gikk det opp og ned.

Solberg visste vi

var sterke, resultatet fra kampen mot Snarøya gir ikke det rette bildet,
da vi ledet 4 - l etter halvtid.
og vi tapte

9 - 4.

Samtlige gutter sovnet hen i 2. periode,

Etter disse kampene begynte laget åta form.

I kretsserien hadde vi fått Solberg i første kamp.

Dette likte vi ikke,

for vi visste at vi trengte flere kamper for å få samkjørt guttene bedre.
Vi kom på 2. plass i serien etter Solberg.
fik følgende resultat:

Resultatene fra kretskampene

Solberg

- Skiold

10 - 0

MIF

- Skiold

2 - 8

DBK

- Skiold

0 - 13

Skiold

- MIF 2

9 - 0

Skiold

- Drafn

12 - 0

Assiden

- Skiold

4 - 7

Skiold

- SI F

8 - 0

Norgesmesterskapet var vi alle spente på, og vi fikk Fram 31 i første
runde.

Denne kampen vant vi 9 - 0 på snøføre.

Vollen i Dramme-, og her vant vi 9 - 0.

-

I 2. runde fikk vi

Vi var på dette tidspunktet

spente på oppsettet for 3. runde, der vi visste at vi ville få utekamp.

Det ble Pors i Porsgrunn på en kort og smal bane, men vi dro

det hele i land med siffrene 8 - 4.
fikk Mjøndalen på Marienlyst.
var til vår fordel.

Semifinalen ble trukket og vi

Det snedde denne dagen, hvilket ikke

Etter en spennende kamp vant vi 3 - 2.

Solberg vant den andre semifinalen og ble således vår motstander
finalen.

Den ble Solbergs, som var bedre enn oss og vant 7 - 2.

Gratulerer til Solberg.

Vi vil også gratulere våre gutter for en

god innsats i hele sesongen, og minne om at sølv ikke er nederlag.
Tore Julseth har fungert som trener og har tilført guttene mye fint.
Foreldre som har kjørt oss rundt får også hermed vår takk.

Så helt til slutt: La oss ta vare på disse guttene som det bor mye
fint i.

Reidar Schussler
Oppmann

-
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~
Følgende spillere har vært med på guttelaget:

Espen Pedersen

Tom Erik Johamsem

Geir Huseth

Dag Bjørndalen

Henning Pedersen

Lars Andersen

Ulf Erik Knudsen

Rune Waitz

Kjell Martin Stenberg

Henrik Schussler

Dag Ebbe Helgerud

Jarle Mortensen

,-.._ Kjell Arve Sønnesyn

Bjørn Dannemark
Tor Si em

Knut Hel leve
Scoringsoversikt:
Rune Waitz

34

Jarle Mortensen

28

Bjørn Dannemark

23

Henrik Schussler

20

Lars Andersen

8

Geir Huseth

6

Henning Pedersen

3

Dag Ebbe Helgerud
Dag Bjørndalen

-

Kjell A. Sønnesyn
Representasjon:
Guttelandslaget:

Espen Pedersen
Rune Waitz

Guttekretslaget:

Espen Pedersen
Henrik Schussler
Jarle Mortensen
Rune Waitz
Bjørn Dannemark

ISOLASJONSARBEIDER
FOR VARME· OG KJOLEANLEGG
KLEDNING AV INDUSTRIBYGG

~DRAMMENA
~ISOLERING S
Telefon 821887 - Privat 819756
Postboks 1568 - 3001 Dramm en

RAPPORT FRA SMAGUTT BANDY

Etter en ukes pause fra fotball, satte vi i gang med bandytreningen
to ganger i uken.

Treningen ble kombinert med inne og ute i

Drammenshallen og Strømsø Skole.

Oppslutnignen var god, men det

ble 15 som skulle forsvare og aksle Skioldtrøya i denne sesongen.
Alle var treningsivrige, og viljen til å få maksimalt ut av sesongen
var tydelig å spore.

Nedenfor følger en oversikt over hvorledes

sesongen forløp:

-

Treningskamper:
Øvrevo 11

- Skiold

- 3

Mjøndalen

- Skiold

4 - 4

Assiden

- Skiold

4 - 2

Sparta

- Skiold

l - 4

Skiold

- SI F

2 -

Ass iden

- Skiold

l - l

Ski old

- MIF

4 -

Solberg Il

- Skiold

l -

Drafn

- Skiold

2 - 2

DBK

- Skiold

3 - 4

Skiold

- Solberg I

0 - 6

Skiold

- Bragerøen

7 - 0

Seriekamper:

-

Vi kom ti 1 slutt på en hederlig 3. plass

serien, etter Solberg

og Drafn.
Norgesmesterskapet kom vi til 2. runde med 4 - O seier over Brevik
1. runde.

Vi reiste optimistisk~ til Dælenenga for å møte Ready

2. runde, men måtte se oss slått med 4 - 2.
Søndag 10. februar deltok vi i Spartas jubileumsturnering på Bragerøen.

-

Vi møtte SIF i første kamp - en kamp som måtte avgjøres på

straffer.

Thors glimrende keeperspill gjorde at vi kunne gå til

finalen med 4 - 3 seier.
I finalen var det aldri tvil om hvor seieren ville havne mot Bragerøen, og vår seier ble 3 - 0.

Vi ble overrakt pokal og diplomer.

Representanter på kretslaget:
Thor Siem
Henning Hansen
Tom-Egil Johannessen
Målscorere på Skiold:

-

Tom-Egil
Svein
Henning
Pål
Arild
Svein Atle
Robert
Jan Ole

2

3

2
2

De som har akslet Skioldfargene:
Robert Folmo
Geir Dahlby
Jan Ole Bjerkerud
Terje Helleve
Henning Hansen
Thor Si em
Tom-Egil Johannessen
Arild Nilsen
Gaute H. Hansen
Bjørn Lindgren
Svein Atle Haraldsen

.,,,

3

8

l

4

15

4

20

4
2

- kaptein

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

Erik Syversen
Ole Gunnar Johnsrud
Svein Engan
Pål Andersen
Pål Jessen Petersen

Til slutt vil jeg få takke Terje Borgersen og Trond Moen for fin støtte
i sesongen. Takk til alle spillere for en alle tiders lagånd og ikke
minst den gode måten de har representert klubben på.

Finn Dahlby
Oppmann

-

VINTERENS Sl\1ÅGUTIELA.G I BANDY MED SIN LEDER FINN DAHLBY

RAPPORT FRA LILLEPUTT BANDY.

Så er da sesongen over, og vi kan kaste et blikk tilbake.
Guttene fikk en noe famlende åpning, men etter litt om og men meldte
det seg en trener/oppmann.

Treningen startet inne på Strømsø

Skole, men da isen kom, bar det ut på Marienlyst.
dårlig.

Oppmøtet var

Selv om det hadde meldt seg 15 gutter, lå gjennonsnittet

på 8 under trening - dette får musikkøvelser og sjakk ta en stor
del av skylda for.

Vi var da også svært uheldig med treningstiden,

for etter hver trening på torsdag var det kamper, og vi ble henvist
til sidene.

Der er bredden 6 meter, så da kan man selv tenke seg

hva man får ut av treningen.

Særlig inspirerende er det heller ikke.

På tirsdagstreningen i begynnelsen fikk vi hjelp av Pål Haugan på
A-laget, og hadde det vært flere sånne på A-laget ville resultatene
i junioravdelingen vært helt annerledes mye bedre.
en time før sin egen trening og trente guttene.

Han møtte opp

Han ga dem mye

gode tips som en trener ellers ikke kan gi guttene så fremt han ikke
har spilt bandy helt i toppen.

En stor takk til Pål Haugan

Vi åpnet sesongen med å vinne over Solberg Il og det så lyst ut,
men så fikk vi beskjed om at DBK og MIF Il hadde trukket seg, og
dermed røk 4 poeng vi allerede hadde innkassert som sikre.

Av-

slutningen ble like god som åpningen, ved at vi slo Drafn 6 - 0
på Marienlyst.
Det har vært moro og givende, men et stort minus er at foreldrene
har sviktet så totalt.

Vi hadde avslutning på Skioldhuset 7.3.80

og der møtte kun en av foreldrene fram, selv om de alle var innbudt.
Ellers vil Jeg takke guttene for i år, og håper at alle fortsetter
i samme spor til neste år, for finere kameratgjeng finnes ikke.

Alf Inge Bang
Oppmann/ trener

~

-

Res ul ta ter:

?rivatkamper:
Solberg Il
SIF

- Skiold
- Skiold

2 - 4
8 - 0

MIF
Stabæk
Sparta

- Skiold
- Skiold
- Skiold

0 l - 0
2 - 0

Solberg Il
SIF
Solberg I
Skiold
Mjøndalen
Drafn

-

Cup-kamper:

-

Seriekamper:
Skiold
Skiold
Skiold
Sparta
Skiold
Skiold

2 - 4
5 -

0 - 11
l - 3
2 0 - 6

Målscorere:
Terje Larsen
Gisle Høvik
Stein Gabrielsen
Arild Korsbøen

6
4
3
2

mål
mål
mål
mål

Jan Roger Gundersen
Eivind Borge
Frank Abelsen
Totalt

l mål
l mål
l mål
18 mål.
---

KARL FALK

MØBELFORRETNING¾
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN
TELEFON 83 85 00
Apningstider: Mandag - tirsdag - onsdag -fredag
8.30-17.00 - Torsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom.

LANDETS BESTE IS
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RAPPORT FRA HUSSTYRET.
Husstyret består av følgende:
Christian Gregersen, formann
Mette Cecilie Pettersen, sekretær
Vi nj ar Andersen
Harry Hansen
Odd Kristoffersen

-

Bjarne Borgersen

Driften av huset har i perioden gått som budsjettert, og vil etter
alt å dømme vise at huset bidrar til klubbkassen når regnskapet foreligger.
Utleieprisene er justert opp i perioden for våre faste leietakere.
Kontor og Lagerutstyr har overtatt lokalene i sidebygningen etter
Bjarne Næss, som har gitt seg.
Haken ved husets regnskapsresultater selvfølgelig at utbyggingen har
stoppet opp.

Vi måtte som kjent ta en hvilepause når det gjelder ny-

investeringer på grunn av økonomien.
bidratt med 5 øre.

Drammen Kommune har foreløpig ikke

Det er søkt flere ganger, bl. a. i samband med

budsjettbehandlingen for 1980, men uten resultat.

--

Behovet for vedlikeholdsarbeider melder seg nå for fullt.

Det er

utarbeidet en liste på i alt 25 punkter, og huskomiteen håper alle
medlemmer slutter opp om dugnader.
Junioeravdelingen har i samarbeid med foreldreforeningen arrangert
diskotek-kvelder for ungdom i alderen 14 - 18 år på huset.

Inntektene

deles med huset, som skal ha leie for lokalene og betalt for forbruk
av varer.

Slitasjen er selvfølgelig større på slike arrangemenenter -

og desverre - en. del hærverk har forekommet.

Det er opp til arrangøren

å stille tilstre~kelig med mannskaper til vakter som kan ha full kontroll.

Selv om førsteinntrykket er god fortjeneste, kan det i lengden

bli kostbart dersom disse festene kommer ut av kontroll.

~

Husstyret er imponert og vil spesielt takke våre damer som opptil
flere ganger i uken betjener husets kjøkken.

De skaffer oss årlig

en nettoinntekt på ca. kr.25.000 gjennom sin dugnadsinnsats.

Christian Gregersen

oJ

PJI.PPORT FRA HITTESlYRET

-

Hyttestyret består av følgende:
Harry Hansen, formann
Tore Røed, nestformann
Annette Hansen, sekretær
Thor-Egil Thorgersen
Kje 11 Stenberg
Dagfin Hansen
Jonn Johansen
Vinteren har i år vist seg fra sin beste side værmessig, og salget
har vært bra.

Vaktordningen fungerer fint, det er også kommet inn

noen nye folk i vaktpuljene.

Vi trenger imidlertid fortsatt flere,

da det ofte faller mange vakter på få mennesker i løpet av sesongen.
Vi vil få takke de som har vært vakter i vintersesongen, og håper
at det kommer nye som melder seg til vårsesongen.

Det går enda

gjetord om festen for vaktene vi hadde i fjor vår - og suksessen
vil bl i gjentatt.
Det har ikke vært gjort vedlikehold av betydning, da dette er typisk
vår- og høstarbeid.

Men vi håper på god oppslutning også der.

går bl. a. svært mye ved i løpet av en vinter, og her trengs det
hjelp til "veding" når snøen har gått.

Det

-

dl GILDE
kjøttvarer
-,

'b.
V~

smaker alltid
godt!
VESTFOLD-BUSKERUD
SLAKTERI At

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.

Busllerud
banken
DRAMMEN (Bragernes - Strømsø)

KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.
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KONNERUD GT..3-DRAMMEN TLF. 83 64 88

SENGETØY - GARDINER DUKER - HÅNDKLÆR 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.

-

