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Neste nummer av Skiold- 
avisa blir generalforsam 
lingsnummer og kommer i 
midten av november. 

En av våre "nye" A-spillere 
trenger hybel-leilighet/ 
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vi kan hjelpe til med dette. 
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Om å gjøre en innsats 
Hver eneste dag året rundt er det Skioldmedlemmer i 

aktivitet på en eller annen front. De gjør en innsats for 

klubben som det står respekt av. Bare ta bingogruppen, for 

eksempel, med tre kvelder i uken fordelt på Globus og Allco. 

156 kvelder i året arbeider bingogruppen for klubben -- en 

uvurderlig innsats som hol der klubben økonomisk over vannet. 

I høysesongen er laglederene for alle våre lag i junior 

avdelingen beskjeftiget fra fire til fem kvelder i uken. De 

har ansvaret for nærmere 200 ungdommer både i fotba 11 og ban- 

dy. Det er ungdomsarbeide på høyt nivå 

høyt vurdert innen klubben, men dessverre ikke av de kommu 

nale myndigheter. Det er liksom en selvfølge at arbeid med 

idrettsungdom skal være vederlagsfritt. I vårt naboland, 

Sverige, har man innsett at idrettsarbeid er viktig for sam 

funnet og klubbene får støtte etter hvor mange ledere og 

hvor mange ungdommer man har i aktivitet. Sverige ligger er 

faringsmessig noen år foran i samfunnsutviklingen enn oss 

på det lokale nivå. Vi kommer vel etter vi også. 

Når det gjelder kommunal støtte til Skiold er det dessuten 

verdt å notere at klubben ennå ikke har fått et rødt øre til 

huset. Det er nærmere fem år siden vi kjøpte huset som har 

blitt en viktig sosial faktor for hele 

et arbeid som er 

bydelen. Søknad 

på søknad er sendt - vi er avfeid hver eneste gang med at 

kommunen ikke har penger. Vel, la oss håpe at .':'.:i_ står først 

samt junioravd. har I i køen når midlene blir tilgjenglig. Det er mange om beiret 

øyeblikket. 

Valgkomiteen er i arbeid, det er en uriaspost å få folk 

til alle jobbene. Du som sitter hjemme - meld deg - gjør en 

innsats for klubben du også. Skiold trenger deg!~~ 
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FORMANNEN 
RAR ORDET .. 
Så skulle det altså ikke lykkes for oss i år heller - selv om vi 

hadde aldri s~ mye 70 års jubileum! det ble til slutt fornyet kon 

trakt i 4. divisjon. Det så jo temmelig lovende ut fØr ferien, men 

det ble som kjent byrivalen DBK som klarte opprykk. Selv om det ei 

hardt å måtte innrømme detså er det vel høyst fortjent. Vi så nemlig 

i den første kampen etter ferien, da vi nærmest ble feid av banen,et 

lag så motivert og "tent" at det bare kunne gå en vei.Og dette er vel 

noe vi bør tenke nøye over fØr neste sesong.Spillemessig ligger vi 

ikke langt etter, men vi trenger dette lille ekstra, dette vi skal og 

vil vinne!Kontrakten med Per Knudsen er fornyet, og det jobbes for å 

skaffe flere spillere, så grunnlaget burde være lagt for at det til 

neste år skulle være vår tur. 

Bandytreningen er i full gang, og A laget,juniorer og gutter har hatt 

is under skøytene flere ganger allerede.Som en fØlge av guttelagets 

hederlige plasering i NM i fjor, og det ryktet vi har fått som ung 

domsklubb nr. 1, har vi fått stor tilgang av spillere utenfra til de 

yngre lagene. 

Det er ingen hemmelighet at det i år måtte ekstraordinær generalfor 

samling til for å få valgt folk til åta seg av bandyen i år. Alt 

har heldigvis løst seg og jeg Ønsker Tore Jahnsen, Roar "Hjallis" 

Hansen og A laget en god sesong.Jeg skal ikke forlange noe, men d~ 

hadde smakt med en l.divisjonskontrakt igjen! 

Junioravdelingen vår vokser stadig, det jobbes bra i juniorstyret 

og vi har mange og interesserte ledere og trenere. Junioravdelingen 

får også god hjelp av en meget aktiv foreldreforening som blandt 

annet har bidratt Økonomisk til de turene som har vært arrangert. 
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Huset bærer seg fortsatt bra Økonomisk. Vi har vært heldige og har 

fått beholde våre gamle leietakere på faste dager, og fredager og 

lørdager er godt besatt. Hus og serveringskomiteene gjør en ut 

merket jobb sammen med våre to vaktmesterpar. 

Hyttestyret har hatt litt av en jobb i høst, og har som vanlig gjort 

den godt. Blandt annet måtte hele kjøkkengulvet brytes opp og 
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skiftes etter en vannlekkasje og Harry Hansen og hans drabanter har 

klart hele jobben selv. Så håper jeg bare at alle som blir satt opp 

på en vakt på hytta i høst og vinter tar sin jobb. 

Når det gjelder klubbens Økonomi så arbeider vi oss langsomt ut av 

den dumpa vi var nede i. Fortsatt er det bingoen som gjør at vi er 

i stand til å holde hjulene i gang. Nok en gang må jeg få takke 

dere i bingogjengen som tre dager i uken - år etter år- fortsetter 

å bringe disse sårt tiltrengte kronene til klubben. Også på andre 

-ld jobbes det for å skaffe penger, og vi håper jo å komme ut av 

vårt jubileumslotteri me et brukbart Økonomisk resultat. Så til 

dere som ennå ikke har levert inn oppgjør for loddbøkene: FÅ OPP 

FARTA - Klubben trenger hver kronæ! 

Siden dette er formannens forum for frimodige ytringer, tillater jeg 

meg her og nå åta opp et tema som ligger meg meget sterkt på hjertet, 

nemlig samarbeidet i klubben. Jeg tror at temmelig mange i Skiold 

nå må komme vekk fra sine "egotripper" å begynne å tenke KLUBB igjen. 

I en familie, i samfunnet og i en idrettsforening kan det ikke fungere 

om enkeltpersoner eller små grupper gir blaffen i fellesskapet. For 

oss som er valgt til ålede hele klubben blir det en meget vanskelig 

balansegang når hver enkelt gruppe og avdeling bare tenker på seg og 

sitt. Siden det fortsatt er helt urealistisk at hvert enkelt lag 

og avdeling i Skiold kan bli selvfinansierende må jeg be samtlige 

ansvarlige om for fremtiden å tenke samarbeide og på Skiolds beste. 

~haren ny generalforsamling rett rundt hjørnet, og det er mange 

~bber som skal dekkes. Valgkomiteen er i fullt arbeide, og jeg ber 

dere som blir spurt om åta en jobb - svar JA: 

Hvis vi trekker lasset sammen - og samarbeider til Skiolds beste, 

blir ikke belastningen på hver enkelt så stor. 

ISOLASJONIARBEIDER 
FOR VARME· OG KJØLEANLEGG 

KLEDNING AV INDUSTRIBYGG 

~DRAMMENA 
~ISOLERING S 
Telefon 82 18 87 - Privat 81 97 56 
Postboks 1568 - 3001 Drammen 

SANTO 
slipepapir 
slipelerret 
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mer mat 
for pengene 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

JTØRYPDAT 
KONNERUDGT. 2 
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I Juniorledere utdannes ~, 
Klubben er i ferd med å utdanne trenerne på de aldersbestemte lag 

i junioravdelingen. Norges Fotballforbund har en utdanningspyramiDe 

som starter med det helt grunnleggende A-kurs. Deretter er det B-kurset 

som gir trenerkompetanse på klubbnivå. C-kurset kvalifiserer til 
kretstrener, og D-kurset som forbundstrener. 

Ski~ og Ballklubben Skiold er i ferd med å gjennomføre B-kurset med 

20 deltakere. Foran 1980-sesongen ble første halvdel av kurset tatt, -._ 
og det resterende skal gjennomføres i desember/januar som kommer. 

Som et ledd i denne utdannelsen gjorde man følgende praktiske opplegg 
ved avslutningen på fotballsesongen 1980: 

På grunnlag av seriekampen Skiold gutter I mot Svelvik gutter I skulle 

deltakerne analysere kampen ut fra en rekke skriftlige forutsetninger. 

Deltakerne ble delt inn i grupper, og hver av disse ble tildelt ca. 

~timetil å legge opp og gjennomføre en trening med guttelaget med 

vekt på den eller de svakheter den enkelte gruppe ville legge mest 

vekt på å forbedre. Opplegget ble gjennomført med stor suksess under 

ledelse av klubbens A-lagstrener Per Knudsen. For deltakerne ble det 

et lærerikt og meget praktisk rettet instruksjonsopplegg som vil bli 

gjentatt. Guttelaget, som jo var prøvekluter samt ofret en ekstra 

lørdag til treningsopplegget, skal heller ikke glemmes. 

Juniorlederene som følger kursopplegget på tribunen på "nye" 
Marienlyst der de observerer en guttelagska~p. 
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I li1 BYTTEBØST 

Det er søndag. Vakker er skogen på Konnerud -- kledd i høstfarger. Hytta 
er målet. Skioldhytta. Vårt eget sted ved Stegla -- et friområde for 

alle bymennesker. Faktisk har hytta et lite jubileum i år -- noe som 

lett blir glemt når klubben selv feirer de 70. Det er 45 år siden C.J. 
Stahl på vegne av Skiold skrev kontrakt med Bjarne og Mathias Kinnerud 

om kjøp av området der hytta ligger i dag. Så vet vi det. ,-.. 

Søndag er hyttedag. En hard kjerne er ofte å se, men også andre svipper 

innom til en kaffeprat og en nystekt vaffel (Harry-spesial). Litt 
dugnad b 1 i r det også tid til. Denne høstsøndagen er skogens stillhet 
brutt av lyden fra et slagbor. To hull skal lages i veggen. Varmen i 

hytta på vinterstid har vært et problem, sælig i stua. Dette gjelder 

særlig den døgnvise fyllingen av parafinovnen. For årette på dette 

er det innstallert en 700 liters tank til parafin i kjelleren med rør 
opplegg til ytterveggen under kjøkkenvinduet til påfylling. Det er 

• røropplegget man arbeider med denne søndagen. Hele anlegget har kommet 

stand takket være elever ved yrkesskolen og sveisere fra Slippen. 

Arets katastrofeinnslag: Det ble oppdaget omfattende vannlekkasjer fra 

et rør på kjøkkenet. Dette medførte at all innredning måtte flyttes, 

gulvet rives opp og legges om med nye materialer. Men klubbens dyktige og 
8 ~ 



I liil BYTTEBØST 
og aktive hytte 

formann Harry 

Hansen i spiss 
en, gikk dette 

arbeidet unna 

på rekordtid, 

og det ferdige 

resultatet er 
·--- e hjertelige 

velkommen til å 

beskue. 

Bildet til høyre 

viser Oddvar 

Danielsen og 

Gunnar Moen i 

arbeid med 

pa ra finhull et. 

Bildet på mot 

gående side 

viser Harry Hansen 

og Christian Gre 

gersen. forøvrig fin trim 

med en rotur 

rundt Stegla. 

Forøvrig er 

vinterveden 

sikret og 
verandagul 

vet har fått 

sitt hardt 
tiltrengte 

strøk med 
mal ing. Vann 

forsyningen 
er er nå 

sikret etter 
at man boret 
85 meter etter 

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

ETABLERT 1899 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

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

Det er der det skjer 
Det er ingen tilfeldighet at gutta møtes på Dickens. I Å. HUS U M & CO. 

Godt fatøl fra Aass. 
Trivelig atmosfære og topp fotballmiljø. 

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

~id;enØ 
mat·øl·miljø 

Kjøtt og delikatesse. 
Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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Kaffekosen hører med på en hyttetur og prater går lett på verandaen 

om både A-lagets muligheter og ting som skjer på huset i byen. På bildet 

over disse linjer ser vi Oddvar Danielsen (t.v.), Jan Pedersen og Eva 

Pedersen i bakgrunnen sammen med en viss president i et 

middelsstort idrettsforbund. Harry Hansen til høyre. Under koser 
Gerd Lie og Vera Moen seg sammen med Elna og Dagfinn i det fine høstværet. 



Det svinger 

2. etasje på 

Skioldhuset 

når Hans Petter 

Evensen snurrer 

platetallerken 

en en gang i 

måneden under 

de pop ul ære 

diskokveldene. 

En fredag i måneden er det "full rulle" på Skioldhuset i alle~ 

etasjer. Skiold-discoen har allerede blitt et begrep blant ung 

dommen i byen. Tilstrømningen er faktisk så stor at al1e ikk~ 

kommer inn -- og stemningen er stor når vår faste discjockey 

Hans Petter Evensen kjører i gang sitt show. Det er junioravd 

elingen som sammen med foreldreforeningen arrangerer kveldene 

som gir fine midler i ~lubbkassa. Skiolddiscoen er alkoholfri 

kontrollen i døra er meget streng, og det vet ungdommene. Ter 

minliste for de øvrige diskokveldene dette halvåret er: fredag 

14. november, fredag 5. desember og lørdag 27. desember (jule 

disko med pent antrekk). 



Lyche 
VARDIAGASl'.'i ET 

NEDRE STORGATE 2, 3000 DRA'1'1E'.\' TLF. 83 79 70 

ALT I BLOMSTER 
OG MODERNE DEKORASJONER 

BRUDEBUKETTER 
KRANSEBINDERI 

~ 
BLOMSTERFORRETNING 

Tollbugt. 102 - Drammen - Telefon 81 8947 

konleksjonssenter 

Ødegaard er alltid i teten 
Moteriktige klær for hele familien - 
toppmoderne til alle tider 

VELKOMMEN TIL 
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• Elektr. kontrolltavler 

• Bingo-automate!' • «21» 
• 13-tlpset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandlt 

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

ENEIMPORTØR: 

~\~~ ULI.Cc:@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

@'~ iJiOOl!!ll!!Jrii ))1ll. 
(]::;;;,.K,,..,O_L...,...0--N l,...,.A ••••. L) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 
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Like aktuell? Det er den faktisk den 

gamle revymonologen som vi trykker i 
dette nummeret. "Treningslære" heter 

stykket som ble oppført i den berømte 

Skioldrevyen i 1948. Det er nærliggende 

å si at situasjonen i klubben ikke har 

forandret seg mye på 32 år. Vel: Den 
gang var det Rolf Løken som fremførte 

monologen og tekstforfatter var Alf 

Paulsen (bildet) 

I den hensikt å vekke oppsikt skal jeg gi en innsikt og oversikt over 

utsikten vedrørende fotballen i Drammen -- akkurat nå. 

For å begynne med begynnelsen. Det er vel en kjennsgjerning at vi 

ligger temmelig langt nede hva fotballen angår. Hva er grunnen? Er det 

så at det ikke blir gjort nok for gutta - må dette rettes. Gutta må 

forlange - og det gjør dem jammen også - at de blir hentet i drosje når - det skal trenes. Og selve treninga må legges an slik at det blir gøy. Men 

før jeg går over til selve treningsmetoden vil jeg nevne en ting jeg mener 

er meget viktig - og det er kostholdet. Det er av stor betydning for en 

fotballspiller at magan funksjonerer regelmessig. Dr i k k e må en være 

forsiktig med. Om en er aldri så tørst om lørda·n må en forsøke 

16 

å innskrenke seg til en -- høyst to flasker om kvelden. 

En viktig faktor i kostholdet er egg. Det får en både løst og energi 

av, så det må en sørge for å ha i rikelig monn. Har en vansker med å få tak 

i egg må en begynne med høner sjøl. Har en ikke hønsehus kan ei veakasse 

eller en kommodeskuff gjøre tjeneste. 
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LIKE_AKTUELL_-_LIKE_AKTUELL_-_LIKE_AKTUELL_-_LIKE_AKTUELL_-_LIKE_AKTUELL 

Så litt om treninga -- ikke for høna, men for fotballspilleren. 

En god øvelse er å hoppe bukk - men det hopper en som regel over. Og 

gå på henda travebanen rundt fire ganger pr. kveld er heller ikke å 

forakte - det styrker armane og det kommer godt med i nærkamp. Og legg 

noen leker inn i treningsprogrammet. Driv med "Tyven-tyven" eller "Så 

- 
går vi rundt en enerbærbusk" , er ypperlig. Da får en øvd opp stemmebåndet 

- og det er bra. Det fins ikke noe festligere ennå høre en spiller rope: 

"Skyt da vel, kalven", eller "legg over a griseøret". 
Ha pusten i orden - det er meget viktig. Det får man ved å holde 

pusten lengst mulig, men her må vises forsiktighet. Merker du at du 

blir fiolett i trynet må en trekke inn litt frisk luft, for så å 

begynne forfra. 

For å få trent opp pannebrasken man en stelle seg foran Turnhallen 

og så gi seg til å skall i murveggen 37 ganger. Det gjør kanskje litt 

vondt i plomma, men jeg kan forsikre det er deilig hver gang du holder 

opp . 

Etter denne steinharde oppvarmingen går en over til å trimme med 

ballen. Den må være steinhard, og spilleren barbeint. Da lærer han seg 

lettere tilslaget. Brekne tær og negler gjør bare øvelsen mer artig. 

Når du har holdt på med dette til det er temmelig mørkt holdes spille- 

.- møte i Sportsrestauranten. Ledelsen må sørge for å ha minst 3 kortleiker 

så alle får være med. 

Fotball må en ikke prate om - det har en fått nok av for i dag. 

Skipsinnredriing, møbelfabrikk, 
snekker- og tapetsermestere, 
skipsingeniør og Interlerarkltekt 

Adr.: Vitbank, 3400 Uerbyen 
Tlf.: (03) 83 H 95 

ETABLERT 
1946 
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Han har tatt vare på Skiolds fortid: 

Otto Berglie 
med klubbens 
historie i 
,i/der . 

AV 

Ivar Rosendal 

} 
Otto Berglie med 

pokalen han fikk 

etter KM i fot 

ball i 1920. 

Under armen, 

"sølvballen", 

en gave fra 

klubben p§ hans 

50 §rs dag. 

Det er vel først ettertiden som vil takke oss for at vi 

tok vare p§ fortiden-. 

Men har vi vært flinke nok til § ta vare p§ klubbens 

historie. Det er vel ikke riktig at det gis noe svar 

i dag, dertil er vi for overfladiske med historien. De, 

interesserer oss, men bekymrer ogs§ - fordi vi ikke har 

tid for historie. 

- 

Men noen har tid for historie, foreksempel Otto Berglie, 

han kom inn i Ski- og Ballklubben Skiold i 1920, med 

fotballstøvler og samleregenskaper i ,,lomma". 

18 
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Han har tatt vare på Skiaids fortid: 
- Jeg fikk interessen for§ samle historie allerede p§ 

skolen, min Lærer var nemlig Tord Pedersen som har skrevet 

den praktfulle boken om Drammen. Jeg hadde ham som 

Lærer i historie og han ga meg mange impulser, som 

senere har vært til stor nytte for meg. 

Det er ikke bare Skiolds historie Otto Berglie kan en 

masse om, men ogs§ byen v§r, og Drammens Museum har - vært interessert gjenstander som Otto Berglie har 

samlet. 

- Skiolds historie gled naturlig inn mine interesser, 

og foruten minner, har jeg tatt vare p§ en god del bilder 

av eldre dato. ~ 

Slike bilder finner man manqe av 
hjemme hos Otto Berglie - her er Skiolds 
A-lag fra 1925. Berglie selv som keeper i midten foran. 
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GAMLE SKIOLD-MINNER ... 

Otto Berglie kom inn klubben fra gutteklubben 

,,Vidar" som holdt til i Nybyen. 

- Vi var et Lag, og betingelsen var at L~get ikke skulle 

forandres om vi gikk inn i Skiold - vi takket for det 

ved § bli kretsmestere i C-klassen samme §r -. 

Det Otto Berglie kan av Skiolds historie, hans bilde 

materiell st§r ti L klubbens disposisjon - - 

Man kan finne man kurositeter i Berglies fotosamling. Her er 

Skiold, eks. Bragerøen Idrettsforening, fotografert i 1912. De 
staute fotballspillere er bak fra venstre Ferdinand Ingverdsen, 
Einar Kristoffersen, Kristian Gregersen, Nils Marthinsen, Gustav 
Gulbrandsen og Olaf Aaby. 

Foran fra venstre: Arthur Andersen, Klaus Paulsen, Einar Kri 
stiansen, Olaf Hansen og Nils Kuland. 
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GAMLE SKIOLD-MINNER ... 

Skiolds A-lag 1918 på "Plassen" bak Parken, som det står på bildet. 

I dag parkanlegget foran Buskerud Sentralsykehus med Bragernes skole 

i bakgrunnen. 

Skiold stiller opp ved Turnhallen sammen med de andre idrettsforening 

ene etter frigjøringen i 1945. Skiolds Charles Stahl holdt forøvriq tale - - 21 
for all idrettsungdommen. 



ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN 

VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS- 

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN 

li l<REDITl<ASSEN 
- bank for folk flest 

Drammen tett. 83 35 00 



Manageren ., short-storY 

a\/ 
Reganamus 

Han kommer alltid om natten, Manageren. Nå, hvordan står det til, 

gliser han. Takk, ikke så bra, sier jeg. Problemene står i kø for 

å slippe til. Jeg trodde du hadde lært å unngå problemer jeg, sier 

han. Nå,hva er det så som står på? Alle sloss mot alle, sier jeg. 

Det er den gamle leksa om igjen det, sier han. Du mangler enkel or- 

-den og systematikk. FØr du lærer deg at det er første forutsetning 

for å unngå bråk og problemer kommer du ingen vei. Men jeg kan da 

ikke noe for at folk ikke tåler trynet på og motarbeider 

hverandre, sier jeg. Ikke det, sier han tankefullt. Er ikke det 

egentlig jobben din å få folk til å dra lasset samlet? Jo, men 

personlige motsetninger Det vil det alltid være, avbryter han. 

Husk du har med mennesker å gjøre som i større eller mindre grad er 

belastet med smålighet, misunnelse, griskhet, sjalusi, sinne, 

surhet, krangel, ansvarsløshet, generell dumhet og enten ambisjoner 

det ikke er dekning for eller mangel på selvtillit. Ja, der ser du, 

sier jeg. Hvordan i all verden skal jeg få slike vesener til å trekke 

i samme retning. Husk, sier hen, krangel oppstår som regel på grunn av 

misforståelser. Skal du bli en god manager må du løpende informere 

,-,de det angår. Men hvis jeg tar en besluttning som flere 

er uenig i hjelper det ikke med all verdens informasjon. 

Tosk, sier han. Du tar da vel ikke avgjørelser uten almen oppsluttnina? 

Men hvis jeg er overbevist om at jeg har rett, sier jeg. Da må du også 

klare å overbevise de andre, sier hen. Klarer du ikke det - tar beslut 

ningen - og får rett, blir de andre ennå mer forbannet og saboterer 

deg. Skjønner du da ikke det? Det er for jævlig,sier jeg. Det blåser 

på toppene- vet du, gliser han. 

Det blir så mye arbeide på meg for de som egentlig har ansvaret ser 

ut til å gi blaffen, sier jeg. Å --?? Ja, folk kommer til meg med alt - 

så må jeg ta meg av sakene som andre skulle ha gjort. Der har vi det, 

~ 
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Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss: 
AKTI ESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

1----------------------------------------------- 
GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 8314 03 

TORVHALLEN 
•• 

STORST I SKO 

~a;,01:i/;_flLIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 
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MANAGEREN - MANAGEREN - MANAGEREN - MANAGEREN - MANAGEREN 

sier han, Tenkte jeg det ikke. Du mangler selve fundamentet for 

lederskap. DELEGERING, skriker han. Nei nå f å.r du gi deg, sier jeg. 

Jeg har da delegert 

du delegert 

ansvaret. Ansvaret ja, sier han, men har 

myndigheten? Begriper du da ikke at disse begrep 

er uadskillelig. Første bud er at ingen skal ha mer enn en sjef å 

henvende seg til. Ikke tøys da, sier jeg. Når folk henvender seg til 

meg med spørsmål, ~å jeg jo svare dem. Selvfølgelig, sier han. Du skal 

-envise vedkommende til ansvarlig saksbehanililer. Mener du at spørs 

målet som skal besvares er så viktig at du selv vil være med på 

avgjørelsen, tar du selvfølgelig en konferanse med ansvarshavende. Ja, 

men om ikke ansvarshavende er tilstede da, sier jeg. Bruk telefonen, 

tordner han. Begriper du da ikke at det oppstår kompetansestrid når 

du leder på den måten. Jo, men når du har saksbehandlere som gir blaf 

fen, så faller det tilbake på meg, sier jeg. Hva kom først - høna 

eller egget, sier han. Du kan ikke påstå at det ikke finnes folk som 

er udugelige til den jobben de er satt til, sier jeg, Nei, sier han. 

Men da finnes bare en utvei: Spark dem! Ja, det kan du si det, sier jeg 

Jeg må gjøre deg oppmerksom på at folk ikkP. står i kØ for å overta. 

HØr her, sier han. Nå er vi tilbake der vi startet. Som jeg antok: 

Du mangler enkel orden og systematikk, Folk vil ha orden. De vil vite 

-._resis hva som er deres ansvars- og myndighetsområde. Gi dem det. In 

gen skal innbilde meg at det er vanskelig å få flinke folk til en 

velorganisert bedrift. I tillegg må du kunne oppmuntre og inspirere, 

men også saklig kritisere når det en sjelden gang svikter. Bygg på 

realistiske målsettinger som alle ser er mulig å nå. Ta aldri parti 

i smålig krangel. A Herre Gud, sier jeg. Du får det til å lyde så 

enkelt. Det er ikke det id~~ ,rirkelige ljv. Nei, problemfritt er 

intet, sier han, men det er så mye enklere å løse problemene når 

forutsetningene er tilstede. 

Og dermed forsvant han. 
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TRANG FØDSEL 

- MEN FULL FART 

Bandyformann Tor Reidar Kristiansen,har det forhold at 

bandystyret ikke ble valgt på ordinær Generalforsamling 

hatt noen innvirkning på forberedelsene til sesongen? 

Nei, det ser ut til å fungere bra. A-laget startet 

treningen i slutten av august under ledelse av Roar 

"Hjallis'' Hansen som også i år har tatt på seg oppgaven som 

trener. Vil det si at Hjallis ikke kommer til å spille 

selv i år? Det er ikke avgjort ennå. Vi får se . 

Har dere mistet mange verdifulle folk? Nei, riktignok har 

Tom David Eriksen igjen gått tilbake til Bragerøen og vår 

reservekeeper Carlsen er utmeldt - men på den annen side 

har vi fått fra Drafn Ståle Pedersen og Arie Ryjnaard. 

Hjallis regner dessuten med at en rekke juniorer vil 

spille seg inn på laget. Alt i alt ser vi lyst på 

muligheten for omgående opprykk. - 
Tore Jansen har igjen midlertidig trådt til som A-oppmann 

i tillegg til trener for juniorlaget for at floken skulle 

løses. Når kampene starter skal Tore avløses av ny A 

oppmann som vi håper å finne med det første. Terje Borgersen 

fungerer som materialforvalter - og har ansvaret for alle 

innkjøp. 

TV benyttes ikke av bandyfolket lørdagskveldene. Da reiser 

man til Furuseth-hallen i Oslo for å få verdifull istrening. 

Når fotballsesongen nå er over regner man med full oppslutning 

fra de aktive. 

~ 
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I TRANG FØDSEL - MEN FULL FART .... TRANG FØDSEL - MEN FULL FART .... TRANG FØDSEL 

Hjallis mener laget nå har "satt seg" og annen målsetting enn 

opprykk kommer ikke på tale. En forutsetning er selvfølgelig 

at man på isen fungerer som en lagenhet. For øvrig har vi 

planer om en Sverigetur, sier Tor Reidar. Det blir avgjort 

med det første. En ting er iallefall sikkert: Det blir en 

hektisk sesong. P.g.a. landskamper skal hele serien på 14 

kamper avvikles mellom 9.12 og 31.1. Det skal ikke mye mildvær 

til for å lage problemer da 

Bandygutta trener på asfalt utenfor gamle gress hver lørdag. Her er 

Tore Jahnsen sammen med en del av spillerene:Fra venstre Jan Pedersen, 

Paul Hansen, Rune Jahnsen, Sverre Erling Nilsen og Hans Kristensen. 
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KARL FALK 
MØBEL- 

FORRETNING% 
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 

''' Drammens ts 
A ksjesclskap, K onnerudgt. 23 - 3000 Drammen 

roROENSKJOLDSGT.40-TLF 83 n 97. 



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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PORELDRB 
FORBNINGBN 

Siden det siste store foreldremøtet midt i mai har vel foreldre 

foreningen ligget litt i dvale. Nå er vi imidlertid i fullt -- cbeide igjen, og med alle de nye interesserte foreldrene vi fikk 

med oss på det siste møtet håper vi på en virkelig ny "giv". 

Det er naturligvis penger som er d~t evige spørsmål, og første 

skritt til å tjene noe blir "For~ldeforeningens Julelotteri". 

Et loppemarked har også vært diskutert, og dette håper vi å kunne 

komme tilbake til tidlig på vårparten når alle er i skikkelig 

loftsryddingshumør. Derfor alle foreldre og øvrige Skioldmed 

lemmer - KAST IKKE NOE DET KAN BLI PENGER AV! Har dere ikke 

plass selv til å gjemme "loppene" til våren- ta kontakt med Per 

Oliver Andersen, så ordner han med lagerplass. 

Vi håper også å kunne arrangere et kakelotteri igjen, men dette må 

vi vente med til utbyggingen på CC er ferdig. 

På AllcokjØkkenet går det Økonomisk meget bra for tiden, men de som 

har ansvaret har hatt store problemer med å skaffe hjelp de siste 

-~ngene. Så her må jeg få lov til å komme med en bønn til alle 

vkioldmammaer - ta en jobb på AllcokjØkkenet- det er bare en kveld 

hver 7. uke! 

Nå har aet blitt veldig mye prat om penger og Økonomi, men for å kunne 

gi ungene våre et tilbud litt ut over det rent sportslige så må vi 

bare skaffe midlene. Det lille hver enkelt av oss bidrar med av 

penger og jobb er en liten pris å betale for å beholde ungene våre 

i et sundt idrettsmiljø. 

R.K. 
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amångtt 
CHRISTIAN_og_DAGFINN_PA_REISTAD 

Husformann Christian Gregersen har etablert sitt firma Interiør 

Import på Reistad . Han har kapret bingoformann Dagfinn Hansen 

som lagersjef - en kombinasjon som virkelig ser ut til å gjøre 

suksess. I all fall selger Dagfinn, i følge ryktene, fl iser - i stor målestokk. Ja, sier de samme ryktene, folk slipper ikke 

unna før de minst har kjøpt 10-12 kvadratmeter. Gregersen sier 

til Skioldavisa at alle klubbens medlemmer er hjertelig velkommen 

TORE TILBAKE I KLUBBEN 

Tore Småriset, som en tid fristet tilværelsen med sigdøler, 

er tilbake i Drammen og klar for ny innsats for klubben i hans 

hjerte. For tiden er Tore Småriset, som man også husker som hyttefor 

mann for et par år siden, bingosjef på All co på Skiolds kvelder. 

SKIOLDEKTEPAR MED EGEN SALONG 

Skioldjenta Bente Høvik Nilsen, gift med vår mangeårige 

A-lagskeeper Hans Petter, har åpnet egen hudpleiesalong i Spikke 

stad. "Salong Bente" heter den delikate salongen og det går forlyd 

ende om at "Pet terrn'' har svingt hammer og sag. Resultatet er i all 

fall ikke dårlig. -- Alle fra Skiold er hjertelig velkommen, sier 

Bente som minner om at også menn trenger hudpleie. A-lagsgutta kommer 

kanskje til å stå i kø ??? 

KONTIGENT --------- 
Mange har sikkert savnet bankgiroen med krav om kontigent 

for 1980. Hele klubbens medlemsarkiv har imidlertid vært under 

revidering . Fra sikre hold meldes det at kontigentkravet kommer snart. 

- 
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! SMANYTT - SMANYTT - SMANYTT - SMA'1JYTT - SMANYTT - SMArJYTT - SMANYTT:::J 

AVSLUTNINGER 

- 

Junioravdelingen har holdt fest for sine ledere og trenere. Det 

ble en fin sammenkomst for de som har slitt seg gjennom en lang 

fotballsesong og for de som står foran en kort, men kald, vinter 

sesong med bandyen. Også alle de forskjellige lagene innen junior 

avdelingen er i sving med sine avslutninger. Både guttelaget og 

lilleputtlaget valgte Skioldhytta -- noe som viste seg å være meget 

populært. 

STOR KURSAKTIVITET 

Kursaktiviteten er stor. Omtalt annet sted i avisen er B-kurset 

for junioravdelingen. Børre Ivar Lie, Ulf Svendsen og Tore Røed 

skal dessuten på et impulskurs over tre dager som Buskerud Fotballkrets 

arrangerer. Børre Ivar Lie har dessuten selv vært foredragsholder 

på et kurs om klubbaviser som Buskerud Idrettskrets har arrangert. 

Kurset hadde samlet 35 interesserte klubbavismedlemmer fra hele fylket. 

HUSK LØRDAGSTREFFEN 

Vi minner bare om at huset er åpent hver lørdag fra kl. 10.00 

til ca. 13.30. Det er servering og prat rundt bordene. Den siste tiden 

har det vært en nedgang besøket, ~en la dette være en - oppfordring til alle om igjen å bruke huset lørdager 

Det er med på å skape miljø. 

gammel som ung. 

GODT BELEGG 

Belegget på huset i høstsesongen er god, sier kilder som står 

Skioldavisen nær. Danseskole på tirsdag, med verdensmestere i spissen, 

bridgekvelder onsdager og friundervisning enkelte formiddager. Dessuten 

er mange fredager og lørdager bestilt fram til ju- for forskjellige 

tilstelninger. 
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STOR KORRESPONDANSE 

Halv§rsberetningen fra 1916 kan fortelle om 

utstrakt korrespondanse, eller hva skal man 

si n5r det er mottatt 58 skrivelser, som 

protokollen benever det, 10 telegrammer og det 

er avsendt 73 skrivelser, 301 brevkort! og 

17 telegrammer. Vi Lurer p§ hvor mange 

forretningsfører Tore Røed sender ut i dag 

- 64 §r etter •.• ? 

GENERALFORSAMLING 
HVEM BLIR NY FORMANN? HVEM BLIR NY VISEFORMANN? DETTE FAR DU 

GREIE PA PA HØSTGENERALFORSAMLINGEN SOM AVHOLDES PA 

SKIOLDHUSET i 3. etasje LØRDAG 29. NOVEMBER KL. 1700 

SAKSLISTE: 

1. Referat fra Vårgeneralforsamlingen 

2. Hovedstyrets årsberetning 

3. Komiteenes beretninger 

4. Gruppenes beretninger 

5. Innkomne forslag 

6. Regnskap 

7. Budsjett 

8. Va 1 g 

(9) Arsfest for medlemmer med bekjente i 2. etasje fra ca. kl. 20.00 

DET BLIR EN LØRDAG MED BADE SPENNING OG MORO - DU KOMMER VEL .... 
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-GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! 

,.,J. 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. 

Buåerud 
banlien 
DRAMMEN (Bragernes - Strømsø) 



KAFE GLOBUS 
Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

:j'¾tlii' 
RAD 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. 


