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KJOPETRYCCHET
I Domus får De pengene tilbake
dersom De ikke Dnsker å beholde varene.
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Vil historien gjenta seg? I jubileums§ret 1970
rykket A-laget opp fra 4. divisjon til 3. divisjon. Kan
det !amme skje i §r? Midt i

juni

for v§re A-Lagsgutter. Lørdag 14.
og fulgte s§ opp mandag 16.

Løsnet det for alvor
juni slo de !BK 3-1

juni med§ sl§ Lillestrøm/

Fram 5-1. Gutta har begynt § score m§L -- og er helt
teten i divisjonen sammen med Drammens Ballklubb.

oppe

Det er klart at høstsesongen vi L bli utrolig avgjørende.
La oss møte fram p§ kampene og ropte "Skioldgutt hei, hei
og hei ••• " helt ti L krampa tar oss. Bedre jubi Leumsgave

-

enn et opprykk kan ikke klubben f§. Mulighetene er til
stede.
I junioravdelingen har det re~ultatmessig g§tt bedre
enn p§ mange §r.

I skrivende stund har b§de

Li Lleputtlaget

og juniorlaget en mulighet til A-puljespill
fra høsten av. I fjor hadde vi
Vi

krysser fingrene ogs§ for v§re

ingen Lag

den puljen.

yngste som jo er

den ryggrad som klubben skal arbeide videre p§ i mange §r
fremover.

har ordet
I 70 år - fra 1910 til 1980 - har nå Ski- og Ballklubben Skiold eksistert,
70 år med vekslende sportslig fremgang, men med et stadig bedre klubbmiljø
og klubbånd.

Vi akter å markere jubileet med flere forskjellige arrange-

menter, men det helt store vil vi vente med til 1985.

Først og fremst blir

det jubilewnscup for gutter og knøtter - et stort jubilewnslotteri, samt
en jubilewnsfest på stiftelsesdagen.
På det sportslige plan ligger vi kanskje litt i dødvannet i jubileumsåret.
Nedrykk til 2. divisjon i bandyvar ikke den måten vi hadde håpet å starte
dette året på - men A-laget i fotball har lovet å rykke opp i 3. divisjon,
slik Skiold gjorde det ved 60 - års jubileet.

En ting er imidlertid

sikkert - klubben har en mengde fin ungdom å bygge videre på.
Junioravdelingen driver en intens aktivitet som nå begynner å bære frukter.
Skiold er utvilsomt ungdomsklubb nr. 1 i Drammen.

Stadig nye kommer -

like mye på grunn av det sosiale arbeid vi driver som det sportslige.
Vi må bare med skuffelse fastslå at de kommunale myndigheterikke ser
det på samme måten, verken når det gjelder bane eller støtte til klubbhuset.
Skioldhuset - vårt annet hjem - betyr enormt mye for det fine miljøet
vi har i klubben, og jeg vil benytte anledningen til å berømme dere som
gjør det så trivelig - serveringskomiteen, huskomiteen og våre trofaste
vaktmestere.
Skioldhytta er også et meget viktig samlingspunkt, og stadig flere,
både gjester og medlemmer finner veien dit, og takk til hyttestyret som
får det hele til å fungere knirkefritt.
Bingogjengen - de som har gjort det hele mulig - kan ikke klubben få
takket nok.
I det hele tatt er det en kjempeinnsats fra trenere, lagledere, foreldreforeningen, og ikke minst mine medspillere i formannskapet i klubben
og de forskjellige avdelingsstyrer som gjør oss til en livskraftig
70-åring i fremgang ..

Vi ønsker oss selv til lykke, og håper på mange gode år med like godt
samarbeid.

4
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70 §r feiret vi

for

et par uker siden.
Reportasje fra festen
p§ de følgende sider

Fotos: Børre Ivar Lie

Ved inngangen ble alle møtt og ønsket velkommen av formannen i jubileumskomiteen Tore Ruud og hans frue, ytterst til venstre, av Jonn Johansen,
også jubileumskomiteen og av klubbens formann Arild Knudsen og frue
Ranveig Knudsen. Skiolds fane var selvsagt på plass i oppgangen i
Frimurerlosjens lokaler. Deretter var det småsnakk og hygge i salongene.
5
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Hyggelig prat rundt bordene før middag ble servert. Borgar Nygård
var savnet, men han, som ny president i Norges Bandyforbund, måtte
på president-møte i Tønsberg.

-

Så endelig samlet rundt bordet klar for mat,drikke og taler
6
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SOUPE AUX ASPERGES

*
ROT! D ELAN AUX L'EGUMES

GLACE A LA MERINGUE

*
CAFE

BOISSONS

VIN ROUGE

*
EAU MINERALE

Menyen var på
fransk - noe
som satte

skole-

kunnskapene på
prøve.
Serveringen gikk
raskt, men kanskje 1 itt tregt
- for noen ....

Æresmedlemmer b 1 e bedt om

å

rei se seg for

å

motta

forsamlingens hylldest. Ved bordet ser vi Ernst
Larsen, Olaf Johansen, Otto Berglie, Alf Jansen
og Bjarne Halvorsen. Johs. Christensen, som
satt ved hovedbordet falt ut av dette bildet.
Han holdt senere en fin tale der han minte om
det sterke kameratskapet i klubben. Kveldens
hovedtaler var formannen Arild Knudsen som holdt
denne talen:

Kjære Skioldvenner!
Gratulerer med dagen alle sammen!

Det er jo på dagen 70 år siden

Ski og ballklubben Skiold ble stiftet, og vi må vel ha lov til å
si at det er en meget livskraftig 70 åring vi feirer her i dag.
Sportslig kan vi ikke i jubileumsåret si at vi er der vi gjerne
skulle vært, men det går jo flere tog ....

~
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90

ETABLERT 1899

STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST

Aktiv og moderne bankvirksomhet:
SPARBBANKENEm
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER

Det er der det skjer
Det er ingen tilfeldighet al 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!-

A. HUSUM & CO.

~id;cnØ

Marienlystgt., 24.

mat· øl·miljø

Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.

Tlf. 83 22 43.
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Det var en stor skuffelse for oss at vi akkurat i jubileumsåret
skulle rykke ned i 2. div. i bandy, men vi regner med å være
tilbake neste år.

Vi håper jo med tid og stunder at vi skal opp-

leve det samme som i 1939 og 1959 da Skiold ble Norgesmestere i
bandy.

-

At vi har mannskap å bygge videre på viste jo vårt

guttelag ved å komme til finalen i NM i år.
Når man blar i Skiolds historiebok er det virkelig gøy å se at
de samme gutta fortsatt er meget aktivt med i klubben- både på
banen- som lagledere og trenere - og på det administrative plan.
Dette må vel være et godt bevis på det gode miljøet i Skiold.
Når det gjelder fotballen så har gutta på laget lovet meg å
prøve å gjenta bedriften fra 1970- nemlig å rykke opp til 3.
div. igjen - og det er alt vi håper på i første omgang!

Nå er

det opp til vår junioravdeling å fortsette åta vare på våre
mange lovende juniorer slik at vi i en ikke altfor fjern fremtid
kan jobbe oss videre oppover med et helt rent Skioldlag fra egen
junioravdeling.

Dette at vi i år - som eneste klubb i kretsen-

stiller med 2 juniorlag, skulle være det beste bevis på at vår
junioravdeling driver meget bra.

Men med hånden på hjertet -

Skiold har vel egentlig aldri prestert det helt store i fotball.
Vi hadde noen meget gode sesonger i 1935 - 36 da vi spillte i
den såkalte Norges serien - datidens i. div., og vi hadde et
,_

juniorlag som ble Østlandsmestere i 1939, men noen store
bedrifter ut over det finner vi ikke ved å bla i "historieboka"

Vi finnerimidlertid en mengde andre interessante ting: Blandt
annet at den 6. juni - dagen før stiftelsesdagen ble en håndfull karer fra Brakerøya enige om å stifte en idrettsforeningBragerøens Idrettsforening,

Det ble holdt fest på saken -så

dere ser jo at den festen vi har her i dag er i tråd med klubbånden allerede fra første dagen!!!

Allerede fra starten var

Økonomien meget dårlig-så nok en gang ser vi at tradisjonene blir
fulgt opp til punkt og prikke.

Blandt annet hadde man på denne

første festen utloddning på et sukkerbrød for å dekke under-

___,.>
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skuddet- så loddsalg i alle former har like lange tradisjoner
som Skiold selv. Også på det aller første medlemsmøtet, 9november
1910 sto utloddning av en fiskekjelke på dagsordenen.

Vi kan også

opplyse at et medlem oppførte seg så "upassende" på innvielsesfesten 7.

juni,at det på dette første møtet ble diskutert å

stryke vedkommende. La oss nå for all del ikke følge opp denne
tradisjonen også ...

-

I 1913 skjedde det katastrofale ting i BragerØens Idrettsforeninginnbyrdes krangel, og bare 9 av 55 medlemmer var tilbake.
disse 9 var "den harde kjerne" igjen:

Men av

Olaf Simensen- Skiolds

første formann- Oscar Simensen og Gustav Gulbrandsen.

Så i 1914

gikk Gutteklubbene Djerv og Lyn fra Konggata sammen med restene
av Bragerøens Idrettsforening, og så - endelig - var Ski og
Ballklubben SKIOLD et faktum.

~

Rødvin ble servert før og etter formannens tale, men ikke under. Vi
ser guttelagets Ulf Svendsen , hyttas Annette Hansen, bartender Clausen,
1 0

en populær mann, æresmedlem Otto Berglie.

!JUBILEUMS-GLIMT [jl I
~
I 1915- da man feiret 5 årsjubileum, spilte klubben for første
gang i A klassen, og i dette året gikk man til anskaffelse av
nye drakter - i de farger - rødt og hvitt som våre lag spiller i
den dag i dag!
I den forbindelse tillater jeg meg åta med et
lite sitat fra A- lagsberetningen i 1935 uttrykkt ved Bjarne
Halvorsen:
Vi har en stab av god
sportsungdom som vil bære vår klubbs forger
med ære. til hygge 09 nytte for seg selv, og

glede for oss som folger klubbens videre
utvikling. Hold sammen i mot~1ang som med-

gang. Svikt ikke den klubb hvis fe rc:er du
har gått inn Ior.»

Det virker som disse ordene får mer aktualitet for hver dag.
Jeg har forsøkt å foreta noen små streiftog i Skiolds historie,
men jeg føler meg på gyngende grunn, selv om familien min har
tradisjoner tilbake til 30 årene i klubbens historie.

Det var i

grunnen ikke før i 1971, året etter 60 års jubileet, at daværende
formann Harald Ketilson pratet meg inn i Skiold igjen.
som aktiv

denne gangen, men som kasserer.

rike år siden som nå er Skioldhistorie de også.
var vi bingoklubb nr.

1

Ikke

Det er 9 begivenhetsDengang som nå

i Drammen, og det var den samme fine gjengen

som slet med dette da som det er i dag. SKIOLD ER DERE STOR TAKK
SKYLDIG!
Det var også på grunn av bingoinntektene at vi i 1976 torde gå til
,,-.,, det skritt å by på eiendommen Griffenfeldsgt.
etter et konkursbo.

1.

som var til salgs

I dag kan jeg bekjenne at jeg som forretnings-

fører var en smule skeptisk til kjøpet.

Jeg skulle og måtte tenke

Økonomi- og selv om det ikke var rare klubbmiljøet vi fikk til i
vårt tilholdsted i 2. etg. hos Berg Nilsen - så var jeg redd for
hvordan dette skulle gå. Jeg er i dag glad for at jeg tok feil!
Skioldhuset har betydd enormt mye for klubbmiljøet.
et slags annet hjem for de fleste av oss.
blinken,
lyst~

Det har blitt

Beliggenheten er midt i

sentralt på Strømsø, og ikke mange skrittene fra Marien-

Indirekte er det også huset som er årsaken til at vi i

dag har byens beste junioravdeling og at vi som en følge av det
har fått en meget aktiv foreldreforening.

Denne foreningen

støtter klubben både Økonomisk og sportslig, og det er takket være
) 11
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den at vi i dag har så mange dyktige og interesserte ledere i
junioravdelingen.
Nå skal jeg ikke si så meget mer, men jeg må få utrykke min takk
til den stab av dyktige og interesserte gutter og jenter som får
det hele til å fungere i Skiold.

Jeg kan ikke nevne navn, men det

er godt å vite at dere er der - jobber og fører Skioldtradisjonervidere.
Vi unge i klubben skylder dere æresmedlemmer som er tilstede her
i kveld stor takk.

Dere har holdt liv i Skiold gjennom fem lange

krigsår - i Økonomisk og sportslig vansklige tider, og dere er
fortsatt aktivt med i klubbmiljøet.

Takk for trofast medlem-

skap i gode og onde dager!
Vi fyller 70 år i dag.

La oss skåle for lykke og fortsatt

fremgangsrike år for den kjære klubben vår!

Formannens tale (t.h.) høstet stor applaus.
Ikke mindre var klappsalvene da Ranveig
Knudsen på vegne av foreldreforeningen overrakte klubben en sjekk på 10.000 kroner
som skal brukes til arbeidet i

junior-

avdelingen ( de kom godt med). Forøvrig
var det damenes tale ved Børre Ivar Lie
( som påsto at 50 menn falt om på grunn
av sjokket av damenes garderober). Herrenes tale av Ase Ruud og takk for matentale av Grethe Schussler. Dermed var
seansen ved bordet ferdig på 2 timer
og 56 minutter.

12
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Og så var det utdeling av hederstegn
- 7 i tallet -- og de som fikk var
fra venstre: Harry Pettersen, Ran-ig Knudsen, Terje Borgersen.
Babsi Carlsen, Oscar B. Johansen,
Christian Gregersen og Børre Ivar
Lie.
Musikken var fin -- og det
riktig svingte enkelte ganger.
Det ser i all fall ut som Ulf
Svendsen har det moro med Ie
Pettersen. (t.h.)
13

mer mat
for pengene
Se mitt store utvalg i

sportsartikler

JTØAYPOAT
KONNERUDGT. 2
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ALT I BLOMSTER
OG MODERNE DEKORASJONER
BRUDEBUKETTER
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BLOMSTERFORRETNING
Tollbugt. 102 - Drammen - Telefon 81 8947

kon.leksjonssenter
Ødegaard er alltid i teten
Moteriktige klær for hele familien toppmoderne til alle tider

VELKOMMEN TIL

• Kuponghefter
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere

VØRTERØL

• Elektr. kontrolltavler
• Bingo-autom ater·

e 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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Bragerhagen 16
Telefon (02) 83 42 71
3000 DRAMMEN

AASS BRYGGERI, DRAMMEN
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Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

Alt i sportsutstyr

NORLØFF

JERNVAREFORRETNING A·S
Telefon 83 65 80

jJUBILEUMS-GLIMT l.11 j

Aftenes clou var utdeling av gullmerket, som ikke hadde skjedd
på ti år. Nye gullmerkemenn ble Tore Jahnsen og Reidar SchUssler
og Kjell Westby -- alle kjente Skioldgutter med tusenvis av timer
både på grønt gress og på isflaten bak seg . Kjell Westby var
dessverre ikke til stede under den stilige overrekkelsen som ble
foretatt av representantskapets formann Johs. Christensen og av
nestoren blandt gullmerkemennene Alf Jansen, som har 66 år medlemsskap i klubben (se bildet).
Deretter var det mer dans og nachspiel på Skioldhuset i de sene
timer med ertesuppe til. Og snipp, snapp snute -- så var jubileumsfesten ute.
Det er imidlertid bare fem år til neste gang ....

A L'OCCASION DU JUBILE DE SKIOLD
LE 7 JUIN 1980, DANS LES LOC AUX
DE FRIMURERLOSJEN
17
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Borgar

Nyg§rd

Klubben har de siste 10 årene vært preget av meget god ånd for å n~ de

-

forskjellige mål den har satt seg, og om vi alltid har lyktes kan kanskje
diskuteres.

I denne perioden har klubbens bandylag for første gang rykket

ned i 2. divisjon, og der ble det et langt opphold på 7 år.

Laget rykket

opp igjen i 1979, men oppholdet ble av heller kort'varighet, og igjen er
Skiold en 2. divisjonsklubb i bandy.

Klubben har i de siste ti år vært i

finaler i aldersbestemte klasser hele 4 ganger, men uten å vinne en eneste
av dem.
Klubben har i dag en bra rekruttering på bandysektoren, men som så mange
av lagene i distriktet er banesituasjonen meget vanskelig.

Vi vil spesielt

nevne at Sverre Erling Nilsen har spilt på landslaget.

FRA 3. TIL 4. DIVISJON.
Fotballen er selvfølgelig den grenen som opptar de fleste innen klubben,
og det var stor glede da Skiold i 1971 rykket opp i 3. divisjon.
hadde vi mange gode år, og kjempet rett som det var i teten.
ledet laget etter halvspilt serie.

Der

To ganger

I 1978 kom det svarte skyer på

Skioldhimmelen - klubben rykket igjen ned i 4. divisjon, og det er mange
av oss som med gru husker kampen i Fredrikstad mot Østsiden hvor vi
tapte den første kvalifiseringskampen om å bli værende i 3. divisjon.
-.

Det største som kan skje for Skiold i jubileumsåret, er at A-laget
igjen tar steget opp i 3. divisjon.

Klubben har en meget god trener i

Per Knudsen fra Vålerenga, ja vi har hatt en del Vålerengagutter i klubben
de siste ti årene, slike som Åge Sørensen og Leif Eriksen, karer som
har tilført spillerne mye god fotballkunne.
STOR JUNIORAVDELING.
Klubben har i tiårsperioden hatt en aktiv og god junioravdeling som har tilført A-laget med mange gode fotballspillere.

Klubben har også vært repre-

sentert med en spiller på landslaget, da Stig Roaas spilte både på gutteog juniorlandslaget.

Skiold har også stått i spissen for store arrange-

menter i de aldersbestemte klasser.

Vår guttecup har hvert år samlet

rundt 600 gutter til dyst på Gulskogen.

Klubben har også fulgt opp med

turneringer for de helt små - nemlig knøttene.

-)
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HYTTA PÅ KONNERUD.
Hytta på Steglevannet på Konnerud har har siden den ble bygd i 1936 vært
et samlingspunkt i Skiold.
det en gang var.

Desverre er ikke aktiviteten i skibakken den

På hytta skjer det mange aktiviteter både sommer og

vinter , og hyttekomiteen har de siste årene gjort en utmerket jobb.
Målet er at vi skal få en godt utbygd treningsbane bak hytta, fo å
avhjelpe de dårlige treningstilbud som er i dag.

BINGO.
For å drive en klubb, må man sørge for en Økonomisk sterk ryggrad, og
Skiold var en av de første klubbene som var med i bingokarusellen.

-

Det

begynte helt i det små på Velferdssalen på Brygga, og en del Skioldmedlemmer var også rundt i de andre store klubbenefor å lære dem hvordan
man skulle arrangere bingo.
lært dem.

Hadde det enda vært fotball vi kunne ha

Klubben er de mange bingoslitere evig takknemlig, og vi

håper bare at de fortsatt står på.

Det er ikke få bingokroner som

har kommet inn i kassa, men så har de jamen gått fort ut igjen også.
Det er slett ikke billig å drive idrett.

EGET HUS.
Huset i Griffenfeldtsgate er vel det største som har skjedd klubben de
siste ti årene.

Klubben kjøpte i 1976 eiendommen, som var til salgs

etter et konkursbo.

Klubben hadde opparbeidet seg en viss kapital etter

bingoinntktene, og med god hjelp av Kreditkassen fikk vi tilslaget på
eiendommen på auksdon.

Vår talsmann der var Johs. Christensen, og han

bydde 1.000 kroner mere enn de andre i lukket konvolutt, men vi tror
Johs. har erfaring fra slikt tidligere,

Kjøpesummen var kr. 630.000,

og siden den gang er huset påkostet nærmere en halv million kroner.
Bygningen var jo en gammel fabrikk.
Klubbben har gjennom Skioldhuset fått et samlingspunkt som ikke mange
klubber har maken til.

Beliggenheten er midt i blinken, sentralt på

Strømsø og ikke mange skrittene fra Marienlyst.

ETABLERT
1946

Skipsinnredning, møbelfabrikk,

snekker- og tapetsermestere,
skipsingeniør og interiørarkitekt

Adr.: Vitbank, 3400 lierbyen
Tlf.: (03) 83449S

20

a

-

TiaRETS HISTORIE - TiaRETS HISTORIE - TiaRETS HISTORIE

Vi vil her få nevne den innsats som foreldreforeningen har gjort.
Foreldreforeningen er dannet av foreldre til Skioldgutter, og støtter
opp klubben med tiltak som bringer kjærkomne kroner i kassen, samt at
de er til uvurderlig hjelp ved kjøring til kamper, ja de er med i
miljøet.

Klubben har nok ikke hatt de helt store sportslige suksesser

de siste årene, men målet er selvsagt alltid å være best - dog ikke for
enhver pris.

-

-

De som først er kommet inn i Skioldmiljøet,trives der og

blir der.

En ny tegning av Skioldhuset -- et av 70-arenes store
Løft for Ski- og Ballklubben Skiold - et hus som har
betydd og som vi bety mye for utviklingen av klubben.

ISOLASJONSARBEIDER
FOR VARME OG KJOLEANL EGG
KLEDNING AV INDUSTRIBYGG

~DRAMMENA
~ISOLERING S
Telefon 8218 87 - Privat 8197 56
Postboks 1568 - 3001 Drammen
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KJØP ET EKSEMPLAR AV JUBILEUMSPLATTEN

------------------------------------I forbindelse med 70 §rs jubileet har klubben

sam-

arbeid med Porsgrunn Porselensfabrikk laget en platte
med motiv fra Skioldhytta
at klubben hvert 5. §r vil
bli

( se bi Ldet ). Det er meningen
Lage en slik platte som kan

et samleobjekt. Prisen er 100 kroner -- og da blir

det ogs§ noen kroner igjen ti L klubben. Platten kan
f§s kjøpt p§ Skioldhuset om Lørdagene. Opplaget er lite
-- s§ fort seg § kjøp.
Borgar
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ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN
VELKOMMEN

LØRDAG

-

GOD

PARKERINGSPLASS

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN

Il

l<REDITl<ASSEN

Drammen tetf. 83 35 !Il

- bank for folk flest

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

~
BRUG & GULDLISTEFABRIK

Gulskogen

GULLSMED
HARRY ULSTEEN
Nedre Storgt. - Drammen
Tlf. 83 14 03

TORVHALLEN

••

STØRST I SKO
e·
i:Lavo~ '' ·Fl LI ALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON

Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34

-

SMAPLUKK FRA GENERALFORSAMLINGEN 30.4.1980.

I

I forbindelse med representasjon, har i tillegg til de som
står i beretningen følgende vært med på guttekretslaget i
bandy:
Thor Siem
Henning Hansen
Tom Egil Johannessen

-

Hovedstyrets innsatspokal ble tildelt Ie Pettersen for sin
innsats som sekretær i vår aktive junioravdeling, sin innsats for serveringstjenesten på Skioldhuset og sin øvrige
allestedsværende i klubben.
Juniorstyrets innsatspokal ble tildelt Henning Hansen.
Henning spiller både på bandy- og fotball gutter, har vært
kaptein på begge lagene og representerer klubben på kretslagsnivå. Han er en framifrå representant både for klubben
og laget sportslig så vel som sosialt.
Guttelagets bandytrener - Tore Julseth - fikk en oppmerksomhet
for sin innsats som trener. Nevnes skal også at Tore trener
juniorlaget i fotball, og har således all sin fritid dekket
for Skiold.

-

Husets vaktmestere - som påtreffes på Huset nær sagt til alle
døgnets tider - fikk seg overrakt hver sin flotte blomstergruppe, og klubben er stor takk skyldig til Bjarne Borgersen
og Odd Kristoffersen.
Guttelaget i fotball overrakte pokal for sin seier i innendørsturnering i regi av ROS, og småguttlaget i bandy overrakte
diplom og pokal for sin seier i Spartas bandycup.
NYE MEDLEMMER.
Tommy Simonsen, Anders Olafsen, Randi Holmsen, Christine Holmsen,
Pål Egil Sørensen, Harry Guttormsen, Kenneth Bråthen,
Anne Marie Strøm, Nils Ivar Landro, Roy Henning Skyen,
Kenneth Nilsen, Gaute Harris Hansen.
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Valgene ga følgende resultat:
Styret:
Viseformann:
Styremedlem:
Styremedlem:

Oscar Bernt Johansen
Ståle Eknes
Tore Waitz

( for ¼ år )

Formannskap:
Skioppmann:
Ishockeyformann:

Jonn Johansen
Tov Støa

Finanskomite:
Formann:
Medlemmer:

Tron Pettersen
Mette Cecilie Pettersen
Borgar Nygård
Terje Harvik
Ståle Eknes

Skioldavisa:
Redaktør:
Redaksjonskomite:

Børre Ivar Lie
Christian Gregersen
Ranvei g Knudsen
Ivar Rosendal

Bandystyre og oppmenn:
Valgkomiteen hadde ikke klart å finne kandidater, og det lyktes
ikke å få besatt disse på generalforsamlingen. Det ble pålagt
styre og juniorstyre å få vervene besatt. Det gjelder følgende
verv:
Formann:
Viseformann:
Sekretær/kasserer:
Styremedlem:
Oppmann A-lag:
Oppmann B-lag:
Oppmann junior:
Oppmann lilleputt:
Følgende bandyverv ble besatt:
Trener gutter:
Tore Julseth
Oppmann gutter:
Arild Knudsen
Hjelper:
Kjell Stenberg
'Oppmenn smågutter:
Kai Henning Ulvestad
26

Pål Haugan
Finn Dahlby

~

Skioldhytta:
Formann:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Harry Hansen
Annettte Hansen
Sverre Knudsen
Gunnar Moen

2

år

2 år
2

år

2 år

Bingo:
Bingokomite Globus

-

Bingoformann:
Bingosjef Globus:
Bingosjef Allco:
Bingokmite Allco:

Dagfin Hansen
Dagfin Hansen
Ikke valgt
Tore Småriset
Erik Jensen
Astrid Berg Nilsen
Karl Kristiansen
Per Berg
Astrid Larsen
Vera Moen
Karl Jensen
Ase Larsen
Leif Lund
Knut Berg Ni 1 sen
Tore Jahnsen

Bingostyre:

-

Formann:
Medlemmer:

Elna Løkka
Jorunn Johansen
Karl Jensen
Gerd Lie
As tri d Larsen
Reidun Lund
Dorthea Andersen
Astrid Berg Nilsen
Knut Berg Nilsen
Agot Basserud
Kåre Madsen
Harry E. Andersen
Babsi Carlsen
Liv Madsen
Erik Jensen
Karl Kristiansen
El sa Hansen
Anne Marie Strøm

Dagfin Hansen
Harry E. Andersen
Knut Berg Nil sen
Elsa Hansen

I tillegg kommer 2 stykker som ikke lyktes i få valgt.

.

---------------------------------------------
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{LILLEPUTTENE PR TUR TIL GEILO
Fredag 6.
eldre og

juni

reiste Skiolds lilleputter med for-

ledere til Geilo for ll ha en minitreningsleir.

Turen var bestemt

lang tid tilbake. Gutte ville gjerne og

hele 8 foreldrepar sa seg villig til ll bli med. La det
være sagt med en gang: Turen ble en suksess. Vi

hadde vllre

tvil da vi nærmet oss Geilo fredag kveld med regn som høljet
ned,

lyn og torden. Men da vi

kom til Solli

vi skulle ligge, var det ikke strøm der da

camping, hvor
lynet hadde sllltt

ned. Men strømmen kom tilbake og været ble fint.
Alle familiene hadde hver sin hytte, mens guttene som
var alene hadde hytte sammen med hjelpetrener Vidar Lind
Olsen. Om kvelden grillet vi pølser og hadde det kjempegøy.
Lørdag morgen v§knet en del av foreldrene pll en dramatisk
mllte. Guttene tok med seg vannbøtta og helte den over sovende fedre.

I Hallingdalselva var det

lite fisk, mens§

fintx temperatur at de fleste guttene fikk seg en dukkert.
Kampen mot Geilo Lørdag vant vi 6-0. Kanskje ble det s§
mange mlll fordi guttene ble inspirert av den fine heiagjengen. Om ettermiddag var det middag p§ Solli som foreldreforeningen i klubben spande~te.
Søndag var vi

i Gol hvor vi vant 3-0. Tydelig hadde

hallingdølene stor respekt for bygutta pll banen. Derfra
gikk turen til Gulsvik hior vi rastet og badet. Jeg vil
rette en takk til alle guttene for den fine oppførselen
og til foreldrene for sporty og hyggelig initiativ. Dette
var en tur som frister tii gjentagelse.
Bjørn
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KARL FALK
MØBELFORRETNING¾
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN
TELEFON 83 85 00
Apningstider: Mandag - tirsdag - onsdag - fredag
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt

Ring 83 89 90 for avtale. eller stikk innom.

LANDETS BESTE IS

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

TOROENSKJOLDSGT.40-TLF 83

n 97.

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

I ITALIA

V§r A-lagstrener Per Knudsen har vært

Italia under

fotball-EM der han var medlem av det nordiske observa-

-

sjonsteamet. Han høstet sikkert nye erfaringer under de
interessante kampene. Kanskje noe blir brukt p§ Skiold
til høsten?
KNØTTECUP I SØLE

Lenges§ det stygt ut for junioravdelingens jubileumsarrangement "Pondus Cup". Det regnet og regnet og cupen
ble flyttet

fra Gulskogen til Bragerøen og Berskaug.

Der ble det spilt p§ grus og cupen ble gjennomført -- faktisk det eneste fotballarrangementet som gikk den helgen.
Overraskende var det ogs§ at Loesmoen tok et napp i Ponduspokalen som er satt opp av Buskerudbanken.

-

ELDRES Pil. HYTTA

Eldres avdeling hadde som sedvanlig sin sommertur
til Skioldhytta torsdag 19.juni. Det ble sparket fotball,
pratet Skiold og man hadde hyggelig samvær i

noen timer.

FIN PR

I forbindelse med jubileumsfeiringen fikk klubben
fin

PR

i begge Drammensavisene. Det ble arrangert presse-

konferanse der journalistene fikk svar p§ mange skarpe
spørsm§l.
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sm§nytt-sm§nytt-sm§nytt-sm§nytt-sm§nytt-sm§nytt-sm§nytt

GUTTECUP TIL HØSTEN
Siste helgen i august vil junioravdelingen arrangere
Guttecup nr.

16. Ogs§ denne cupen vi L bli et jubi Leums-

arrangement.
LODDSALG
Finanskomiteen i samarbeid med jubileumskomiteen har

-

satt i gang et større jubileumslotteri der man h§per p§
mange kroner i
premiene

klubbkassa. Det er flotte reiser som er

Lotteri og man ber alle om§ selge unna de

bøker de f§r og Levere disse p§ huset til Tore Røed eller
Trond Pettersen. Har du behov for flere bøkers§ snakk med
en av disse.
BORGAR PRESIDENT
Klubbens tidligere formann, Borgar Nyg§rd, har blitt
president i Norges Bandyforbund. Det er første gang
moderne tid at en av Skiolds medlemmer har g§tt helt
til topps

et nasjonalt forbund.

TRENING I HELE SOMMER

Junioravdelingen vil i hele sommer ha trening i Marienlyst
tirsdag og torsdag for gutter som er hjemme. Treningen starter kl. 1700 og varer i halvannen time. Det vil alltid være
en kyndig Leder og trener til stede. Alle kan møte opp ti L
dette aktivitetstilbudet - fra knøtter til junior.

TRENINGSLEIRE I DANMARK SOMMEREN 19

-

8

0

Selvsagt arrangeres det treningsleir også i år for de største
aldersbestemte fotball-lag. I år er det to juniorlag som skal
være bortreist i tiden 19. - 26. juli, og to gutte- og småguttelag som skal være borte fra 26. juli - 2. august.
Begge reiseselskaper skal tilbringe uken i Danmark - nærmere
bestemt Lemvig på vestkysten, ved Limfjorden. Turen finansieres
av den enkelte deltaker, bl. a. gjennom forskjellige dugnadsaktiviteter.
Selve stedet er lagt opp etter prinsippet med leiligheter 8 senger pr. leilighet, 2 pr. rom. De enkelte rom skal delvis
greie seg selv - dog skal middagen tilberedes av lederne - og
styringen skal skje ved hjelp av romsjefer.
Det skal arrangeres kamper mot andre lag, sam to treningsøkter
pr. dag. Dessuten er det jo ferie, og det skal selvsagt bades,
det er en ypperlig strand der, samt innendørs basseng. Det skal
også bli utflukter, da vi skal ha egen buss under hele oppholdet.
For gutte/smågutt-turen benytter vi anledningen til å minne om
at betalingsfristen er l. juli. Bankgiroblankett er delt ut til
den enkelte spiller sammen med et registreringsskjema og en
forhåndsorientering. Reiseleder for denne reisegruppen er
Tore Røed, som på dagtid treffes på telefon 02 40 16 79,
dersom det er noe dere lurer på.
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KONTINGENTKRAV FOR 1980 ER AV FORSKJELLIGE GRUNNER IKKE
SENDT DET ENKELTE MEDLEM ENDA, MEN DET KOMMER , , , , , , , , ,
DET ER IMIDLERTID FULL ANLEDNING TIL Å BETALE DEN
NÅ, FYLL UT EN BANKGIRO SOM VIST OG BETAL DEN I
HVILKEN SOM HELST BANK,
DERSOM DU SKULLE FÅ KRAV OM BETALING AV KONTINGENT SELV
OM DEN ALLEREDE ER BETALT, BEKLAGER VI DETTE - OG KRAVET
SKAL SELVSAGT BARE KASTES,
VI MINNER OM KONTINGENTSATSENE FOR

1980:

JUNIOR

KR.

50

SENIOR

KR,

60

FAf'il LIE

KR, 150

BELØPET GJELDER

BANKGIRO

Kontingent 1980

MOTTAKERENS NAVN, ADRESSE, POSTNR /STED

BETALERENS NAVN. ADRESSE, POSTNR/STED

ski og Ballklubben Ski o l;d
Postboks 78
3001 Drammen

Navn
Adresse
Postnr Poststed

-!

UNDERSKRIFT VED BELASTNING
UNNGÅ FORSINKELSER - SKRIV TYDELIG - BRUK FULLSTENDIG POSTADRESSE
FRA BANKKONTONR. (11 SIFFER)

KRONER

XX

H

5086688523
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TIL BANKKONTONR '11 SIFFER)

ØRE

00

6138 05

28885

REFERANSENR

+5086688523

-GILDE
kjøttvarer
'6.
V~

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.

Buslærud

banben
DRAMMEN (Bragernes - Strømsø)

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

:~)'¾@IV'
RADOOa,ry

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.

