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I avisa 

HØSTGENERALFORSAMLING 

AVHOLDES PA SKIOLDHUSET LØRDAG 29. NOVEMBER 1980 

KL. 17 .DO I 3. ETASJE. 

SAKSLISTE: 

l. REFERATER FRA ORDINÆR VARGENERALFORSAMLING OG 

EKSTRAORDINÆR G.ENERALFORSAMLING. 

2. HOVEDSTYRETS ARSBERETNING 

3. KOMITE- OG LAGSBERETNINGER 

4. REVIDERT ARSREGNSKAP MED REVISJONSBERETNING 

5. BUDSJETTFORSLAG FOR 1981 

6. INNKOMNE FORSLAG 

7. VALG 

REDAKSJONSKOMITE: 

BØRRE IVAR LIE(red) 

RANVEIG KNUDSEN 

IVAR ROSENDAL 

CHRISTIAN GREGERSEN 

SKIOLDS adresse 

er boks 78,Drammen 

SKIOLDHUSET 

riffenfeldtsgt.1 

~r apent for med 

lemmer hver Lørdag 

formiddag. 
Forretningsføreren 

samt junioravd. har 

kontordag hver 

mandag fra kl.18.00· 

20.00. Tlf: 836433 
SKIOLDHYTTA pa 

Konnerud apen hver 

søndag - servering 

ETTER GENERALFORSAMLINGEN - CA. KL. 20.00 - ER DET FEST 

FOR MEDLEMMER MED BEKJENTE I 2. ETASJE. 

STYRET 

LITT OM GENERALFORSAMLINGEN 

sa er det innkalt til generalforsamling igjen. 

Bortkastete timer pa "huset", snøfter mange, kje 

delig, sier andre. Noen igjen tør ikke komme: Det 

kunne jo man kom hjem til familien med et verv 

i Lomma. 50-6D medlemmer har vært gjennomsnittet 

pa de siste samlingene vi har hatt pa huset. Noen 

flere har møtt opp pa festen etterpa -- vel, nar 

man vet at klubben har nærmere 800 medlemmer sa 

er fremmøtet pa det som er klubbens høyeste myndig- 

het, utrolig Liten. Under ti prosent, faktisk. 

La dette være en Liten oppfordring til deg som 

Liker sofakroken til a møte opp pa huset L•rdag 

29. november. Om ikke annet fora se og høre hva 

vi driver med. Det kunne jo hende det var intere 

ssant •••• ! 



! STYRETS BERErnING FOR PERIODEN 24,11.79 - 29,11.80~ 

Styret har i peroden bestått av: 

Formann 
Nestformann 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamann 

Formannskapet forøvrig: 
Husformann 
Bandyformann 
Fotba 11 formann 
Finansformann 
Hytteformann 
Juniorformann 
Redaktør 
Ishockeyformann 
Skiformann 
Bingoformann 
Representantskapets form. 
Forretningsfører 

Arild Knudsen 
Oscar B. Johansen 
Tore Ruud 
Ståle Eknes 
Tore Waitz 
Terje Harvik 

Christian Gregersen 
Tor Reidar Kristiansen 
Egil Knudsen 
Tron Pettersen 
Harry Hansen 
Børre Ivar Lie 
Børre Ivar Lie 
Tov Støa 
Jonn Johansen 
Dagfin Hansen 

Johs. Christensen 
Tore Røed 

- 

A-laget i fotball havnet til slutt på 4. plass, a poeng med nr. 2. Uten 
åta for mye i, burde tre seiere til vært sikret, der hvor det hele glapp 
på slutten. Trener Per Knudsen har også i år utført sin oppgave til 
gavn for klubben, og han er re-engasjert for neste sesong. I tillegg 
til A-laget skal han da ha visse oppgaver på juniorlaget, samt også denne 
vinteren kjøre videre med B-kurset. Det vil også bli avholdt regel 
messige treningsforumtreff. Neste år får vi håpe at klubben ligger der 
den lå ved halvspilt sesong - på toppen av tabellen. 

- 
A-laget i bandy gikk det jo desverre ikke så bra med, som vi husker 
gikk laget ned i 2. divisjon. De aller fleste av spillerne fortsetter, 
og Hjallis er også trener denne sesongen. Vi får bare håpe at laget gjør 
veien så kort som mulig opp i den gjeveste divisjon igjen, slik at vi 
kan feire opprykk igjen til våren. 
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I junioravdelingen er det stadig høy aktivitet. Vi stilte 10 lag i 
fotballserien for aldersbestemte klasser, og selv om vi måtte trekke ett 
lag, så er klubben fremdeles blant dem med flest lag i krestsens serier. 
Vi ser også klart gjennom resultatene og plasseringene for lagene at 
den sportslige fremgang fortsetter - selv om vi heller ikke denne sesong 
fikk noe lag i A-puljen. Men det er da heller ikke lett. Lilleputt I 
med bare ett tap greidde det for eksempel ikke. En klar årsak til 
dette er jo at mange dyrker både bandy og fotball, og disse sesongene 
griper langt inn i hverandre treningsmessig. Det må nok satses mere 
på en av idrettene for de aktives vedkommende, skal de helt store 
resultater oppnåes. 

- 

Treningsmessig har forholdene ligget relativt godt til stede for 
fotballens vedkommende, rent bortsett fra for knøttene. Det har 
selvsagt vært for lite treningstid på Marienlyst treningsfelt med 
den elendige kvalitet som dette feltet har, men etter forholdene 
kunne det vært verre. For knøttenes vedkommende - de trener på Tegle 
verkstomta på Rundtom - er det sannelig ikke greitt å være verken 
spiller eller trener. De har ikke en gang et mål å trene mot, og 
slett ikke noen oppmerket bane. Dette jobber klubbens banekomite 
meget seriøst med, og det er utarbeidet forslag overfor Drammen Kommune 
med tegninger og beskrivelser for utnyttelse av dette arealet, men 
saken er vanskelig, da området er utlagt som friområde etter general 
planen. 
Banekomiteen har også utarbeidet forslag om å få utnyttet trenings 
feltet på Marienlyst bedre enn med den ene langsgående banen som er 
der nå ved å legge tre baner tvers over med flyttbare mål. 
Når vi først er inne på Marienlyst-treningsfeltet, så håper vi at 
det på grunnlag av klubbens henvendelse vil bli foretatt reparasjoner 
og opp-pussing i garderobene og dusjene. Klubben har forøvrig også 
protestert overfor Idrettsvesenet angående planene om å anlegge mini 
golfbane på Marienlystbadet. Vi mener at dette areal bedre utnyttes 
ved å utvide treningsfeltet. 

Det har vært avholdt ekstraordinær generalforsamling for å få valgt 
bandytillitsmenn, hvilket lyktes meget fint. Det man nå mangler er 
oppmann til A-laget, men dette jobbes det med. 

5 



MER MAT FOR PENGENE 

GULSKOGEN, Drammen 
TORGGT.1 Drammen 
PARKERINGSHUSET, Drammen 
VINJESOT.1 Drammen 
iSSIDEN1 Drammen 
SENTRUM, Mi;ndalen 
KORVALDVN., Mi;ndalen 
JERNBANEOT. ~. Konrsberr 
iMOT 
VIKERSUND 
LOMMEDALEN, Bærum 
HOLMESTRAND 

Se mitt store utvalg i 
sportsartikler 

JTØRYPIIAT 
TOLLBUGATA 7 
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Økonomi.?k må vi slutte oss til det stadig økende blandede kor av 

klagesangere. Det er bittert når vi vet hvor mange hundre unger og 
ungdom vi aktiviserer hele året i klubben, og så ikke får noen støtte 
til vårt fremste aktivitetssentrum - Skioldhuset - fra Drammen 
Kommune. De investeringer vi har hatt på Skioldhuset har nødvendig 
vis gått hardt ut over midlene til den sportslige aktivitet de siste 
årene. Nå er klubben kommet i den situasjon at man ikke har midler 
til å gjøre mere på huset av nødvendige investeringer. Søknad om 
støtte er sendt inn for år siden, uten at det er mottatt noe endelig 

svar. 
B ingokomiteen er fortsatt den som står for klubbens økonomiske 
grunnlag, og med flere kvelder i uka som disse jobber for Skiold, 

fortjener de klubbens store takk. 
Finanskomiteen, med formann Tron Pettersen, Terje Harvik, Ståle 
Eknes, har stått for årets lotteri. Junioravdelingen i samarbeid 
med foreldreforeningen har arrangert flere diskotekkvelder for de 
i alderen 14 - 18 år, med disko i 2. etasje og bodega i 3. Alltid 

fullt hus. 

- 

Klubben er som kjent 70 år i år, og selve dagen ble markert med en 
stilig fest i Frimurerlosjen for medlemmer med følge. I den for 
bindelse ble det som seg hør og bør delt ut utmerkelser. 
Ski- og Ballklubben Skiolds gullmerke ble tildelt Tore Jahnsen, 
Reidar Schussler og Kjell Westbye - alle kjente Skioldgutter med 
tusenvis av timer på banen som spiller og på sidelinjen som leder 

- det være seg på gress eller isflate. 
Vel fortjente hederstegn ble utdelt til: Harry Pettersen. 
Ranveig Knudsen, Terje Borgersen, Børre Ivar Lie, Babsi Carlsen, 
Oscar B. Johansen og Christian Gregersen. Dette representerer 
alle aspekter innen klubben, fra aktiv, arbeid i foreldreforeningen, 

bingo og administrasjon innen styret og på det enkelte lag. 

I forbindelse med jubileet minner vi igjen om at det er laget 
platter med Skioldhytta som motiv i flott porselen som selges 
til kr. 100 pr. stk. Og vi har enda endel igjen som vi gjerne vil 
ha solgt. Disse kan fåes kjøpt på Skioldhuset mandagskvelder . 
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RAPPORT FRAFOTBALLSTYRET 

Styret har bestått av følgende: 

Egi 1 Knudsen - formann 
Knut Jul Andersen - viseformann 
Øyvind Fjeld - Sekretær 
Kåre Madsen - Kasserer 
Svein Helge Moen - Styremedlem 
Helge Bjørnes - Oppmann 
Franz Salamonsen - Oppmann - 
Styret hadde sitt første møte 28.11.79, og har siden hatt møter hver 
måned. I tillegg har enkelte i styret daglig vært i kontakt over telefon 
eller korte samtaler. Alle typer kontakt har i vesentlig grad vært 
formelle. 

På nyaåret hadde vi en følelse av at vi hadde det hele under kontroll 
for sesongen 1980. Resultatet viste seg å være betraktelig bedre sportslig 
sett enn siste år, og hadde vi hatt litt tur, kunne det endt med opprykk. 
A-laget kom på 4. plass og likt med nr. 2 poengmessig. 
Etter at vi følte å ha kontroll for sesongen 1980, begynte vi å diskutere 
sesongen 1981, om hvordan vi kunne forandre oss til det bedre innen senior 
fotballen i Skiold. Dette tror vi at vi i dag har kommet så langt med at 
vi kan få vårt A-lag opp i 3. divisjon neste år. 
Saker som har vært behandlet: 

Spilleoverganger, trenerspørsmål, spillekontrakter med motytelser fra 
klubben, treningstider/baner, haller, hovedsponsor, programannonser både 
i fotballprogram og juleturnering,treningsleire, samarbeid bandy/fotball, 
tilrettelegging av kamper, arbeidsfordeling i styret, juniorspillere inn på 
A-lagets treninger. 

Forøvrig har styret og A-laget bestemt at lagets kaptein skal være til stede 
på styremøtene. 

Styret skulle også ha ansvaret for juniorlagene viste det seg umiddelbart 
etter at dette styre var valgt. Dette er imidlertid meget uheldig, og vi 
ble raskt enig med juniorformann Børre Ivar Lie om at han og hans dyktige 
folk selv kunne løse denne oppgave. Han og undertegnede hadde hele tiden 
kontakt om hva som foregikk. Etter mitt syn har Skiold en meget god stab 
av ledere. og jeg vil anbefale klubben å ta meget godt vare på disse. 

- 
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- 

B-laget har vel klart seg bra etter forholdene, men her er styret full 
stendig klar over at man lite hjelp har fått, og at vi skylder de som 
stod igjen med dette en stor takk. 
Vi har anbefalt klubben å melde på U-lag og B-lag i organisert serie 
neste år, og arbeidet med trenerspørsmålet er i full gang. 
Skiolds kombinerte jule- og jubileumsturnering arbeides det med, og vi 
vil avvikle den 28. og 29. desember 1980 fra kl. 17.00 - 20.00 i Drammens 
hallen. Vi håper å gjøre den enda mere attraktiv enn tidligere, og vi 
ber de som har ideer om dette å henvende seg til oss. 
A-laget 1980 har re-engasjert Per Knudsen som trener, og undertegnede må 
si at vi her har en stor kapasitet som kan utnyttes mere for klubbens beste 
i 1981. Dette er også Per Knudsen enig i, og vil komme de yngre lagene og 
trenerforumet til gode. 
A-laget har hatt treningsleir til Danmark uka etter påske - fredag til 
søndag - båttur i Oslofjorden som avslutning etter vårsesongen, og av 
slutter på Gaustadblikk etter høstsesongen. 
Når det gjelder de sportslige resultatene, overlater vi disse til egne 
b~retninger, og jeg har tro på en rekke av lagene i Skiold. 
Jeg vil avslutningsvis takke styremedlemmene for samarbeidet i 1980, samt 
uttrykke min glede over samarbeidet med de øvrige innen klubben vi har hatt 
kontakt med. 
Motto for Skiold i 1981 bør være: Fremgang for Skiold sportslig. 

Fotballstyret 
Egil Knudsen - formann 

- Slik ser 
tabellen ut 
ferdigspilt 
Finstadbru-Skiold 2-1 
Solberg-Lillestrøm/Fram 3-2 
Kongsberg-Birkebeineren 0-1 
DBK-Geithus 3--0 
Lørens\cog-Steinberg 0--0 
DBK 18 14 1 3 47- 8 29 
Kongsberg 18 7 7 4 23-16 21 
Lørenskog 18 7 7 4 34-23 21 
Skiold 18 8 5 5 28-24 21 
Birkeb. 18 7 7 4 20-33 21 
Steinberg 18 6 6 6 18-19 18 
Finstad bru 18 7 3 8 24-22 17 
Geithus 18 4 7 7 16-21 15 
Lillest./Fram 18 3 3 12 15-34 9 
Solberg 18 2 4 12 13-38 8 

SANTO 
slipepapir 
slipelerret 

ll0LA5JONIARBE1DER 
FOR VARME OG KJOLEAHl EGG 

KLEDNING AV ,MDUSTRIBYGG 

~DRAMMENA 
~ISOLERING S 
Telefon 8218 87 ~ Privat 8197 56 
Postboks 1568 - 3001 Drammen 
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Nedre Storgate 6-DRAMMEN -Tlf. 833290 

ET ABlERT 1899 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

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

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

~icl;enj 
mat·øl·miljø 

Kjøtt og delikatesse. 
Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 
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I RAPPORT FRA B-LAGET 

Vi overtok B-laget etter den første kampen. Det var ikke valgt noen 
oppmann, men vi ble enige om åta det sammen. Til å begynne med gikk 
det litt tregt, for vi var relativt ferske på området. 
Det har ikke vært noen organisert trening for B-laget, da de fleste 
av de interesserte trente med A-laget. Dette bør rettes på til neste 
år. Vår jobb med å kalle inn mannskapene bød på problemer i vårsesongen. 
Etter ferien kom noen av våre spillere hjem fra militæret, og da ble det 
mer fart på sakene. Vi tapte nemlig ikke en kamp i høstsesongen. 
I alt fikk vi to tap, deriblant l - 16 for seriemester Liungen. Her 
skal det nevnes at samme dag var det A-kamp, og at fire av de innkalte 
ikke møtte, så vi stilte med kun åtte mann. 
Vi endte på den øvre halvdel av tabellen, og det må vi si oss fornøyd 
med i år. Men vi håper på bedre re sulta ter nes te år. 
Det har i løpet av sesongen vært benyttet 25 spillere. Toppscorer 
ble Stein Brekke med 11 mål. 

Vi vil sluttelig få takke spillerne for årets innsats, og ønske velkommen 
tilbake neste sesong. 

Dag Christensen Trond Moen 

fUTDANNIMG 

- 

Målet med den opplæringsvirksomheten som skjer i klubben - det være 
seg internt eller e~sternt - tar sikte på å utdanne kvalifiserte trenere 
og ledere på det enkelte lag, da spesielt de aldersbestemte. Innenfor 
administrasjonen er det nødvendig ekspertise til å utføre den delen av 

klubbens arbeid. 
I tråd med dette mål vil det som en fortsettelse fra i fjor bli arran 
gert videre undervisning i B-kurset for fotball. Opplegget baseres på 
teori på Skioldhuset og praktiske øvelser i Drammenshallen. I denne 
forbindelse vil det også bli arrangert flere treff hvor alle klubbens 
trenere og oppmenn treffes i såkalte trenerfora. Fire trenere i de 
aldersbestemte klasser følger et komplett B-kursopplegg som fotball 

kretsen arrangerer. 
På bandysiden avholdes det kurser i Bandyforbundets regi. Disse er 
som i fotball basert på flere trinn, og også her er det vært aktiv 
deltakelse fra klubben. Dette gjelder også på materiellsiden. 

Vi satser altså på rekruttering til trener- og oppmannsfunksjoner 
fra egne rekker, hvilket også er en del av målet med vårt idretts- 

arbeid. 
Tore Røed 11 



Junioravdelingen 
Fotballsesongen er over -- spillere, trenere og ledere puster ut 

etter 231 kamper totalt for avdelingen, noe som er rekord. Hva sitter 

vi så igjen med? Svært lite som kan henges opp på veggene eller settes 

i premieskapet på Skioldhuset. Statistisk gjorde junioravdelingens 

10 lag fremgang, men helt til A-puljen kom ingen. Dessverre. Fremgangen 

besto i at tre av lagene luktet på A-puljen og faktisk var med 

kampen om "opprykk" helt til de siste kampene. Fremgangen besto også - 
i at ledere og trenere innen avdelingen har hatt "mer tak på det hele" 

enn tidligere år. Det skulle tegne godt for fortsettelsen. Undertegnede 

var optimist i fjor på samme tidsrom. Han er fortsatt optimist hvis den 

gode trener og lederstaben holder sammen og fortsetter å jobbe for 

det samme mål: Avdelingen skal bli bedre. 

Junioravdelingen arbeider med fyldige staller innen de forskjellige 

aldersklasser. Vi tror vi har begynt å opparbeide den bredde som er nød 

vendig for bedre resultater. Et hovedmål i året som kommer må være å 

ta vare på de kreftene som vi har innen klubben -- da kanskje blir det 

et par A-puljelag neste år. Innad har avdelingen hatt et fint miljø. 

Det har vist seg i saker at den har stått samlet -- ja, kanskje har 

junioravdelingen i visse ting blitt for sterkefor enkelte innen klubben. 

Det er synd at junioravdelingens mål og mening i enkelte saker har blitt - 

misforstått når det hele til syvende og sist har vært til det beste for 

klubben, tror vi. 

Tilbake til de statistiske fakta. Våre 10 lag som har vært aktive 

rundt omkring på baner innen distriktet og utenfor har spilt 231 

kamper denne seson~en mot 213 året før. Lagene hadde totalt 83 seire 

(71 året før), 24 uavgjort (30) og 124 tap (112). Foruten kamper i 

serie og cuper har både smågutter, gutter og juniorer vært på trenings 

leir i Danmark -- et Danmarksopphold som etter lederenes. oppfatning ga et 

12 fint utbytte. Junioravdelingen har deltatt aktivt i det dugnadsarbeide som 



Lyche 
VARDIAGASl:S ET 

NEDRE STORGATE 2, 3000 DRA\HIE:S TLF. 83 79 70 

ALT I BLOMSTER 
OG MODERNE DEKORASJONER 

BRUDEBUKETTER 
KRAN SEB INDER I 

~ 
BLOMSTERFORRETNING 

Tollbugt. 102 - Drammen - Telefon 81 8947 

" 
konfeksjonssenter 

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

VELKOMMEN TIL 
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• Kuponghefter 
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere 

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

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

EN EIM PORTØR: 

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

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

@'~(ijO!]ll!Jll!lfii ,im. 
(KOLONIAL) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 



har vært tilgjenglig og har selv stått for drift av diskotekkvelder, 

her med støtte av foreldreforeningen. Discoen har blitt et samlings 

punkt for ungdom fra hele bydelen og har samtidig tilført både junior 

avdelingen og huset en del midler som man sårt trenger. Når dette skrives 

har undertegnede ikke sett årsregneskapet, men han skulle anta ut fra 

de opplysningene man fra tid til annen får snust opp, at junior- 

avdelingen har holdt seg innenfor de rammer som klubben har satt opp 

for driften. Større mengder med materiell som ble benyttet i inneværende 

år har man tatt godt vare på,slik at utgiftene på denne sektoren ikke 

skulle bli så store neste år. Junioravdelingen har meddelt valg- 

komiteen at man gjerne så det ble valgt en egen materialforvalter for 

avdelingen. Vi har nemlig mye og dyrt utstyr som vi gjerne vil beholde 

inntakt. 

La oss også i denne oversikt understreke at avdelingen har stått for 

planlegging og gjennomføring av to jubileumscuper, knøttecupen og gutte 

cupen. To arrangementer som har blitt tatt godt i mot av de klubbene som 

deltok. 

Treningsforholdene for våre yngre lag er også noe som opp- 

tatt avdelingen. Junioravdelingen arbeider nå sammen med deler av bane- 

komiteen for å komme til løsninger som på lengre sikt kan føre til at 

vi får vår egen bane. Det er håp om at dette arbeidet bærer frukter og som 

jeg tidligere har poengtert er kanskje banesparsmålet det aller viktigste 

innen klubben for tiden. Vi må få vårt eget sted å være hvis vi fortsatt 

skal være konkurransedyktige. 

Det har den senere tiden vært et vist spenningsforhold mellom ledere 

innen fotballgruppene og bandygruppene. Det er snakk om bruk av spillere 

innen de begge idretter. Saken diskuteres i øyeblikket og noen definitiv 

løsning er ikke fattet. Fotball kontra bandy er imidlertid en sak som må 

diskuteres grundig innen klubben da meningene er delte. 
15 



Til slutt, i et jubileumsår, vil jeg takk alle foreldre som har 

fulgt oss, som har kjørt oss og som har gitt oss moralsk støtte. Til 

lederene og trenere som har gjort en kjempeinnsats for ungdommen innen 

klubben vil jeg rette en takk og et håp om at de fortsetter i samme 

lei. Til mine nærmeste medarbeidere i juniorstyret også en takk. 

Med håp om Skioldfremgang, for det er jo klubben vi alle arbeider 

for, og om et godt samarbeid med det nye styret. - 
Børre Ivar Lie 
juniorformann 

Juniorstyret arrangerte jubileumscup for gutter p§ 

Gulskogen siste helgen i august. Turneringsleder var 

Tron Pettersen (bildet) som viser fram det fyldige premie 

bordet. 

16 



[ Junior 

RAPPORT FRA JUNIOR I 

Vi gikk sesongen i møte med et berettiget håp om A-puljespill, men med 
bare en seier i privatkampenen, og kanskje den hardeste puljen, visste 
vi det ville bli harqt. Imidlertid viste guttene at det bodde en god 
del fotball i dem, og med seier i den siste kampen hadde vi vært i A- 
puljen, men . 

RESULTATER: 

- Privatkamper: Assiden - Skiold 4 - 

D B K - Skiold 5 - 
Steinberg - Skiold 4 - 3 

M I F - Skiold 9 - 0 
Assiden - Skiold 2 - 

Jerslev - Skiold 6 - 2 

Frem AIK - Skiold 5 - 
Eik - Skiold 6 - 

Hokksund - Skiold 0 - 4 

S I F - Skiold 4 - 2 

D B K - Skiold 4 - 2 

Gneist - Skiold 3 - l 

17 



Cuper: 

DBK-cup 1. runde: Eidanger - Skiold 3 - 4 

2. runde: Skiold - Råde 2 - 6 

Adidas 1. runde: Vålerenga - Skiold 6 - 0 

Seriekamper: Bødalen - Skiold 1 - 2 

Skiold - Vestfoss. 3 - 3 
Syll ing - Skiold 0 - 0 ( 2 poeng ) 

Skiold - S I F 1 - 1 

Steinberg - Skiold 0 - 2 

M I F - Skiold 4 - 0 

Skiold - Kongsberg 0 - 2 - Skiold - Syll ing 1 - 1 

Torpo - Skiold 0 - 6 

Adal - Skiold 2 - 

Skiold - Tol pi nrud 1 - 1 

Liungen - Skiold 3 - 2 

I sommer hadde vi en ukes treningsleir i Lemvig, Danmark med godt utbytte 
og en eksemplarisk oppførsel av samtlige gutter. 

Vi har i år benyttet følgende spillere 
Navn: Anta 11 må 1 

Bjørnulg Borge 9 
Odd R. Løkka 7 
Peer Christensen 6 
Jan F. Furøy 4 
Paul Hansen 3 
Morten Evensen 2 

Jon Nilsen 2 

Torgeir Lind 2 - Bjørn Andreassen 1 
Henrik Schussler 
Tom Christensen 
Sten Pedersen 
Kjeti 1 Hefte 
Asle Hermansen 
Bjørn Lilleås 
Espen Pedersen 
Lars Erik Jordheim 
Geir Forsberg 
Paul G. Zindel 
Kjell A. Sønnesyn 

18 Helge Nusser 



Alt i alt ble sesongen en stor skuffelse ut fra forventningene. Lagets 
største svakhet var vel at vi var for dårlige foran begge målene. 
Imidlertid holder nesten samtlige spillere junioralder neste år, så da 
må det vel bli A-puljespill. 

Vi takker guttene for sesongen og ønsker dem lykke til videre. 

Aksel Pedersen Tore Jul seth 

I RAPPORT FRA JUNIORTl 

Vi startet opp i år med to lag i serien for junior, men etter hvert 
fikk vi problemer med å stille tilstrekkelig mannskap, dal. laget 
begynte å få mye skader. Etter ferien var vi nødt til å trekke oss 
fra serien, da vi ikke hadde mannskap nok til å fortsette å stille lag. 

RESULTATER: 

Privatkamper: 

Cup: 

Seriekamper: 

- 

Konnerud - Skiold 4 - 5 
S I F - Skiold l - 3 
Eik - Skiold 2 - 0 
Skoger - Skiold l - l 
Skiold - D B K 3 - 3 
Li ungen - Skiold 7 - 

Skiold - Storm 4 - 3 
Skiold - Vestfoss. l - 9 

R O S - Skiold 5 - 
Skiold - Assiden 0 - 8 
Solberg - Skiold 7 - 0 
Skrim - Skiold 4 - l 
Skiold - Lier 4 - 2 
D B K - Skiold 14 - l 

Følgende spillere har vært benyttet: 

Navn: Mål: Jarle Mortensen 

Jon Nilsen 6 Vidar L. Olsen 

Kjell A. Sønnesyn 5 Asle Hermansen 
Odd R. Løkka 3 Paul G. Zindel 

Bjørn 0. Antoniussen 3 Torgeir Lind 
Bjørnulf Borge 2 Pål Schussler 
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Vi avsluttet vårsesongen - og desverre også årets sesong - med en alle 
tiders tur til Le,a.,ig i Danmark. 

Vi takker guttene for sesongen. 

Helge L. Olsen Reidar Schussler 

Gutter 

RAPPORT FRA GUTTELAG I 

Resultatmessig ligger årets sesong noe under middels, men laget har vist 
en betydelig sportslig fremgang. Laget klarte ikke å kvalifisere seg 
til A-puljespill, men viste i perioder at det ikke var så mye som skulle 
til for å nå målet de satte seg, nemlig A-puljespill. Lagets førsteårs- 

- 
spillere vant ROS julecup i innendørsfotball. 

RESULTATER: 
Privatkamper: Skiold - Konnerud l - 2 sne 

Skiold - Assiden l - 7 sne 
Skiold - Hvittingf. 7 - O sne 
Skiold - Slemmestad O - 2 sne 
Skiold - D B K 2 - 3 sne 
Skiold - St. Bergan l - 6 sne ?.n 



Skiold - Jerslev 2 - 4 

Skiold - Hjørring 2 - 2 

Skiold - I B K l - 4 

Skiold - Glassverk. 2 - 
Skiold - Asker 0 - 2 

Skiold - Ringkjøp. l - 3 

Skiold - Lemvig l - 7 

Cuper: 
Glommacup: Skiold - Hof 2 - l 

Skiold - Tjøme 2 - 3 

DBK-cup: Skiold - Adal 0 - 2 - Ligocup: Skiold - M I F l - 3 

MIF-cup: Ski old - Sandefj. 0 - 

Skiold - D B. K 0 - 

Skiold - Konssberg 3 - 2 

Skiold - Opsahl 0 - 2 

ROS-julecup: Skiold - R O S I 3 - 

Skiold -ROSII 2 - 

Skiold - D B K l - 3 

Skiold - Slemmest. 6 - 3 (finale) 

Drafn jub.cup Skiold - Konnerud l - 0 

Skiold - I B K l - l 

Skiold - M I F 0 - 2 

Skioldcupen: Skiold - Sagene 0 - 0 

Skiold - Eikerkvikk l - 0 

Skiold - Asker 2 - 4 
Seriekamper: 

Skiold - Brakerøya 10 - O 

Skiold - Solberg 0 - - Skiold - Fil tvedt 2 - 3 

Skiold - Sparta 3 - l 

Skiold - Slemmestad O - 2 

Skiold - Assiden l - 4 

Høstsesongen: Skiold - Hokksund 2 - 0 

Skiold - Skrim 2 - 

Skiold - Filtvedt 3 - 2 

Skiold - Vestfossen 6 - 2 

Skiold - S I F 0 - 3 

Skiold - Svelvik l - l 

Skiold - N. Sande l - 4 

Toppscorer har vært Thor Siem med 24 mål, foran Rune Waitz med 16 mål, 

og Arnulf Hoel med 7 mål. 21 



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 telt. 83 35 !I) 
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- 

Følgende spillere har vært benyttet: 
Navn: 
Kjell Martin Stenberg 
Lars Os Fjellkleiv 
Lars Oliver Andersen 
Terje Svendsen 
Ulf Erik Knudsen 
Tom Egil Johannessen 
Ole Gunnar Nålby 

Robert Folmo 
Henning Hansen 
Ole Ludvig Solnør 
Rune Waitz 
Arnulf Hoel 
Thor Siem 
Eirik Ekeberg 

Laget var helgen etter påske på treningstur til Blokhus i Danmark - med 
to treningskamper og trening på gress - og en meget verdifull tur. Laget 

tilbrakte også en uke av sommerferien i Danmark, på Scandinavian Holiday 
Center i Lemvig - et ypperlig sted for vårt formål. Treningen startet 
allerede 10. januar 1980, hvilket gir 70 treningskvelder med 90 % frem 
møte. Et meget bra fremmøte. Takk for sesongen og vel møtt til ny dyst. 

Tore Waitz Ulf Svendsen Kjell Stenberg 

l~RAPPORT FRA GUTTER II 
Treningen startet medio januar sammen medl. laget. Etter treningsinn 
satsen lovet det bra. Vi trente 3 - 4 ganger i uka. Dette var mye nytt 
i begynnelsen, men guttene tok det veldig fort. Humøret var på topp hele 
sesongen. 
RESULTATER: 

Privatkamper: 

Cuper: 
Adidas: 
DBK-cup: 
Skiold-cup: 

Seriekamper: 

Halsen I - Skiold 5 - 0 
Konnerud II - Skiold 2 - 2 
Drafn småg. - Skiold 7 - 3 (Danmark) 
Lemvig I - Skiold 10 - 0 

Sandefj. II - Skiold 7 - 0 
Sem I - Skiold 4 - 0 
Skjold I - Skiold 4 - 0 
Asker I - Skiold 9 - 0 

R O S - Skiold l - 0 

Assiden - Skiold l - l 23 



Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTIESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 8314 03 

TORVHALLEN •• 
STORST I SKO 
e. 
i:tav0~1,.flLIALEN 

SPESIALIST I KONFEKSJON 
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 

- 

- 
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Drafn - Skiold 4 - 2 
Solberg - Skiold 2 - l 
Skiold - M iI F l - 2 
Konnerud - Skiold 2 - 3 
Skiold - Kongsberg 5 - 

Sommertur. 
Helt fra februar var det bestemt at gutter II skulle være med gutter 
og smågutt til Danmark, Lemvig. Turen kan ikke kalles noe annet enn 
vellykket og meget bra. Alt var topp der nede - og ingen av guttene 
klaget. De viste dessuten en eksemplarisk oppførsel. Det var ingen 
som hadde lyst til å reise hjem etter en uke der nede. 

Spillere som har vært benyttet: 

Navn: Mål: 
Roar Berge Stein Roger Johansen 

Arnulf Hoel Tom Egil Johannessen 

Lars Os Fjellkleiv Pål Jessen Petersen 

Per Ivar Fredriksen Gøran Oseberg 

Einar Breivik Ole Gunnar Nålby 

Lars Gisle Ulvestad 1 Ole Ludvig Solnør 

Stein Harald Os 2 Kai Runar Bråthen 

Øyvind Borge 2 Terje Svendsen 

Terje Johansen l Dag Store i de 

Ulf Erik Knudsen Svein Engan 

Sven Erik Sørsdal Eirik Ekeberg 

6 
2 

2 

2 

- 
Det er en ting som er beklagelig - og det er at det er altfor få serie 
kamper for 2. lag. Det skulle vært dobbeltserie. I cupene møtte vi 
omtrent bare l. lag, men vi spilte fordi det er moro å spille fotball. 
Gutta har vært kjempefine å ha med og gjøre gjennom hele sesongen, og 
humøret var alltid på topp. 

Avslutningsturen gikk for seg på Skioldhytta sammen med gutter 1. 
Stor jubel og allsang. 

Terje Borgersen 
Trener/Oppmann/Altmuligmann på laget 
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I Smågutt 

- 

RAPPORT FRA SMI.GUTTER 

Så er atter en fotballsesong over. De helt store resultater har vel 
uteblitt i år, men mye positivt har det vært. Det finnes mange fine 
spilletyper på laget, som vil kunne drive det langt om de fortsetter. 
Treningen kom i gang i januar med litt lite folk, men ganske snart ble 
det en fin stall å jobbe med. Guttene var flinke og viste fin fremgang. 
Serien åpnet fint i vårsesongen, men et par leie tap på slutten gjorde 
at vi ikke nådde A-pulja. Sommeren ble benyttet til treningsleir i 
Danmark med trening og kamper. Stedet var forøvrig det beste under 
tegnede har vært på bådr når det gjelder treningsforhold og fritid. 
Høstsesongen startet som vårsesongen meget bra, men også her var det 
to leie tap som ødela muligheten for spill om B-mesterskapet. Jeg 
må tilføye at ved dette høve manglet fire av de beste spillerne, uten 
at de som spilte i stedet gjorde noen dårlig jobb - tvertimot. 

- 

RESULTATER: 
Privatkamper: 
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Solberg - Skiold 2 - 0 
Konnerud - Skiold 3 - 3 
Vikersund - Skiold 0 - 
Glassverket - Skiold 3 - 3 

Cuper: 
Skiold - Drafn 0 - 3 
Skiold - G I F 0 - 2 
Skiold - Konnerud 0 - 0 
Hokksund - Skiold l - 0 

Loesmoen - Skiold l - 1 

I B K - Skiold 3 - 3 

Falk - Skiold 5 - 0 

Skiold - F F K 1 - 6 

Seriekamper: 
Skiold - Slemmestad 3 - 2 

Heradsbygd - Skiold 1 - 2 
Solberg - Skiold 4 - 0 

Steinberg - Skiold 4 - 0 

Skiold - Eikerkvikk 4 - 2 

Skiold - Selvik 15 - 0 

Sjåstad - Skiold 1 - 10 

Skiold - Bødalen 6 - 0 

Svelvik - Skiold 6 - 0 
Li ungen - Skiold 6 - 0 

Drafn-cup: Drafn II - Skiold 0 - 3 

Skiold - Lier 0 - 0 ( 3 - 2 straffer 

Konnerud - Skiold 0 - 0 

So 1 berg - Skiold 1 - 0 ( semifinale ) 

Privatkamper Danmark: Skiold - Ringkøping 2 - 3 

Lemvig - Skiold 0 - 

Spillere som har vært benyttet: 
Jan Ole Bjerkerud 
Roar Berge 
Bjørn Ivar Bye 

Geir Dahlby 
Svein Engan 
Espen Evensen 
Stein Gabrielsen 
Geir Guttormsen 

Jarle Holth 
Rune Holth 
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Tom G. Johnsen 

Håkon Kortvedt 
Terje Kristoffersen ( toppscorer: 27 mål ) 

Trond Løsengen 

Geir Nusser 
Jarle Os 
Pål Jessen Petersen 
Ashu Rohatgi 
Sven Erik Skjølberg 
Dag Storeide 
Erik Syvertsen 

Ett resultat vi kan være stolte av er at vi på tampen av sesongen kom til 
semifinalen, hvor vi tapte knepent 1 - 0 for Solberg, som vant finalen. 
Jeg vil sluttelig takke for et artig år med mange fine spillere. En takk 
til dere foreldre som har vært så flinke til å kjøre. Jeg håper dere kan 
trå til neste år også. Takker for et godt samarbeid med vår dyktige 
trener Oddvar Danielsen 
Takk for i år gutter !! 

- 
Kai Henning Ulvestad 

• 

Visste du at ••• : 

posten." Det var 

Forløperen ti L Skioldavisa het "Ski old- 

1916 at det p§ generalforsamlingen ble 

vedtatt § gi ut en h§ndskreven klubbavis. Det viste seg§ 

være et populært innslag, sier historien. Klubbavisen ble 

for første gang Lest opp p§ høstgeneralforsamlingen samme 

~r. Avisen ble mottatt med stor begeistring, og manges men- 

inger ble Luftet gjennom dens spalter. - 
Sturlamila Odd Grønli, Sturla 37.04, ~· l,!I Egge, ~ldol1k37.~ 32) St.el!iAiiil.;' 

sen.. b)tem4 ~ 37.08, 33). Oefr 
Holm Gundersen. Sturla 37.40, 34) -- 

Oj,oj - hva er det vi finner i en resultatliste: En sprek 

Skioldgutt som har gjennomført Sturlami La og som at p§ til 

ble nr. 31 av 140 Løpere. Godt gjort,Geir Egge, populært 

kalt "feier'n", som i Skiold er§ finne i bandytroppen og 

p§ B-Laget i fotball. Det er klinkende klart at ingen andre 

i den rød-hvite klubben som gjør etter deg. 
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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 - 'Torsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt 

LANDETS BESTE IS 

''' Drammens ts 
A ksjescl sk ap, K onnerudgt. 23 - 3000 Drammen 

T'OROENSKJOLDSGT.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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Lilleputt 

RAPPORT FRA LILLEPUTT 

Lilleputt 1 har i år benyttet 24 spillere i kampene. Vi startet treningen 
med to ganger i uka, henholdsvis på Strømsø Skole og Drammenshallen. 
Treningsiveren var stor. Vi startet tidlig med treningskamper. Alt i 
mars startet vi med kamp i Drammenshallen, og seinere samme måned hadde 
vi kamp på snøbane. Før serien tok til hadde vi rukket å spille 9 privat 
kamper med vekslende hell. Noe av grunnen skyldes vel at mange spillere 
fikk prøve seg. Men da serien startet gikk det ganske bra. Vi havnet 
på 3. plass i vår avdeling før ferien - og det kun med ett tap, 2 
uavgjorte og 5 seiere. 

Da vi ikke greidde A-puljen, måtte vi spille i B-serien på høsten. 
Der havnet vi på 2. plass, kun med tap for Kongsberg. Alle de andre 
vant vi med solide siffere. I cup-kampene har det ikke gått så bra. 
Vår beste kamp i år var allikevel cup-kamp, da vi slo Odd, Skien 

Sandefjordcup med 3 - 0. Ellers var vi på meget vellykkket 

" treningsleir " på Geilo i juli måned - med foreldre. 
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RESULTATER: 
Privatkamper: 

Cuper: 

Seriekamper: 

Høstkamper: 

Skiold - Glassverk. l - 0 
Skiold - Asker l - 2 

Skiold - Steinberg l - 2 
Skiold - Sparta 5 - 2 
Skiold - Sjåstad 2 - 3 

Skiold - Tofte 2 - 3 
Skiold - Geilo 6 - 0 
Skiold - Gol 3 - 0 
Skiold - D B K 0 - 3 

Skiold - R O S 0 - 
Skiold - Vålerenga 5 - I - Skiold - Asg.strand O - 
Skiold - Falk l - 4 
Skiold - Odd 3 - 0 
Skiold - Bærum 0 - 7 
Skiold - Solberg 0 - 0 
Skiold - Tr-msø 5 - 0 
Skiold - Høland l - 0 
Skiold - Ny Kr.borg O - l 

Skiold - Sokna 3 - 0 
Skiold - Sparta 5 - l 
Skiold - Adal 2 - 0 
Skiold - Vestfoss. 10 - 0 
Skiold - Lier l - l 
Skiold - Heradsbygd 1 - l 
Skiold - Bragerøen 8 - 0 
Skiold - Birkebein. 0 - l 
Skiold - Bakke 7 - 0 
Skiold - Hokksund 3 - 0 - 
Skiold - Skrim 5 - 0 
Skiold - Kongsberg l - 3 

Scoringsstatistikken for serien viser 46 - 7 plussmål. Totalt 31 
kamper. 
Følgende spillere har vært benyttet: 

Navn: Ant. kam_per: Ant. mål: 
Rune V. Johansen 29 
Svein E. Aspebakken 28 
Terje D. Knudsen 28 
Helge Skjerf 29 
Tor A. Nielsen 29 
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Morten Kristensen 31 
Eivind Nielsen 31 
Roy Henning Snyen 24 
Terje Larsen 26 
Terje Solberg 30 
Tommy Simonsen 4 
Rune Sandholt 3 
Per Hasseløseter 4 
Alf R. Nusser 29 
Anders Sønnesyn 18 
Jon Espen Karlsen 6 - Harald Moldjord 3 
Arild Johansen 3 
Alex Kopperud 6 
Arild Kors bøen 6 
Odd Erik Grøvo 4 
Morten Kjærby 
Yatinel 5 
I var Bjerkerud 3 

4 
13 
13 
26 
2 
3 

6 

Vi har spilt totalt 21 kamper i år i serien og privat. Vi har vært 

med i 5 forskjellige cuper - herunder Norway Cup. Det har vært en fin 
og hyggelig sesong med mange talenter å bygge videre på for Skiolds 
junioravdeling. Vi som har vært ledere og trenere vil få takke både 
årets spillere og foreldrene som støtter opp om våre yngre lag i 
klubben. 

Steinar Olsen Bjørn Kristensen Vidar L. Olsen 

- (WPPORT FRA LILLEPUTT I I 
Vi startet treningen i desember med trening i Drammenshallen og på 
Strømsø Skole. Oppslutningen var god - vi hadde med rundt 20 spillere 
fra første trening. 
Vi startet kampsesongen heller famlende, med store tap. Mye av årsaken 
til dette var at vi stort sett møtte 1. lag. Fortsettelsen ble klart 
bedre. Vi kjempet helt i tabelltoppen hele sesongen, og endte til sist 
på 2. plass. Vi gratulerer Svelvik med seieren i vår pulje. 

JULEN I SKIOLD: 
JULAFTEN er huset åpen på formiddagen .. mølje pluss,pluss 
LØRDAG 27. des. JULEDISCO for ungdommen på huset 
NYTTARSAFTEN: Fest for medlemmer med bekjente. Møt opp. 
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RESULTATER: 
Privatkamper: 

Cuper: 
DBK-cup: 
Divacup: 
Bakke I .L. cup: 

Seriekamper: 

Skiold - Tofte I 0 - 5 

Skiold - Sjåstad I 0 - 11 

Skiold - Tofte II 2 - 0 

Skiold - Brakerøya I 2 - 0 

Skiold - Skoger I 0 - 3 

Skiold - D B K 1 - 1 ( 1 - 2 straffer 

Skiold - Eik 0 - 0 ( 5 - 6 

Skiold - Bingen I 0 - 2 

Ski old - Bakke Il 4 - 0 

Skiold - Loesmoen I 0 - 2 - Skiold - Bakke I 1 - 0 

Skiold - Bingen Il 4 - 0 

Skiold - Vinn 12 - 0 

Skiold - Solberg 3 - 

Skiold - S I F 5 - 0 

Skiol d - Svelvik 2 - 3 

Skiold - Konnerud 2 - 0 

Skiold - Skrim 8 - 1 

Skiold - Kongsberg 2 - 4 

Målscorere: Navn: Anta 11 må 1: 

Ari 1 d Kors bøen 16 

Jatinder Singh 12 

Rune Sandholt 6 

Morten Kjærby 4 
Tommy Simonsen 3 
Torbjørn Holt 2 - 
Arild Johansen 2 

Bent Ekeland 2 

Harald Moldjord 

Lederne vil gjerne takke guttene for den fine tiden vi har hatt sammen 

i sesongen - det har vært en fin gjeng å ha med å gjøre. 

Takk for i år. 

Jan Erik Holt Per Egelandsdal Tor Johansen 
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I Knetter 
RAPPORT KNØTTER 
Vi startet opp treningen i begynnelsen av januar vekselvis i Drammens 
hallen og Brandengen Skole. Vi tok ut 15 gutter av de omlag 50 knøttene. 

Disse dannet treningsgruppe I. Vi var godt fornøyd med forholdene og 

med guttenes fremmøte og iver. 
Allerede 17.mars hadde vi vår første treningskamp mot Assiden, hvor vi 
åpnet sesongen med ålede 2 - 0 etter tre minutter. Bedre start på 

sesongen kunne vi ikke få. 

- 

RESULTATER: 
Privatkamper: Skiold - Assiden 3 - 0 

Skiold - Steinberg 0 - 0 

Skiold ~ Tofte 5 - 0 

Skiold - Konnerud l - 4 

Skiold - Veitvedt l - l 
--- 

10 - 5 

Cuper: 
DBK-cup: Skiold - Vikersund 5 - 0 

Skiold - Vestf. II 11 - l 

Skiold - Halsen 0 - 2 

Seriekamper: Skiold - Assiden l - 2 

Skiold - Drafn 6 - 0 

Skiold - Sparta 3 - l 

Skiold - S I F 2 - 0 

Skiold - D B K 0 - 5 

Ski.old - Konnerud 3 - 9 

Skiold - Solberg 2 - l 

Skiold - M I F 2 - 0 

Skiold - I B K 3 - 

22 - 19 

Det ble 4. plass med seks seiere, tre tap - i alt 12 poeng. 
Vi har dessuten deltatt i helgecuper i hele sommer. Skiold knøtte 
cup, Sandefjord, Strømsgodset, Drafn, Steinberg - med vekslende hell. 

Puljevinner i vår egen cup er det beste resultatet. 
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Knøtter I - forts. 

Følgende spillere har vært benyttet: 

Navn: Mål: 
Håkon Johansen 
Frode Dahl Hansen 
Jørn Larsen 
Steinar Evensen 
Erik Løsengen 
Jonny Barlyng 
Audun Martinsen 
Kjetil S. Nilsen 
Pål Strøm Andersen 
Henning Andreassen 5 
Terje Halstensgård 
Ole Andreas Pettersen 3 

3 

2 
11 - 

Pål Erling Landbekk 23 
Espen Fredriksen 6 
Geir Løkka 
Ronny Nilsen 
Geir Aspebakken 

Vi har da til sammen med cup, serie og privatkamper i år spilt 31 kamper, 
og har scoret 55 mål, og sluppet inn 44. Vi er resultatmessig godt 
fornøyd med sesongen, som er den beste på flere år. Treningsforholdene 
er imidlertid for dårlige på Tegleverkstomta, der det verken er opp 
merket bane eller mål. Dette må være en forutsetning også på dette 
alderstrinn. 

Terje Pettersen Jan Erik Løkka Vidar Andreassen - 

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

ETABLERT 
1946 

Adr.: Vitbank, 3400 Lierbyen 
Tlf.: (03) 83 44 95 
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I RAPPORT FRA KNØTTER I I I 
Sesongen 1980 har vært lang og hard for knøtter II. Allerede tidlig i 
januar startet treningen inne i Drammenshallen og på Brandengen Skole. 
Dette viste seg å gi meget godt grunnlag for guttene i de første kamper. 
Sesongen sett under ett viste vi stor fremgang for samtlige gutter, noe 
vi håper vil fortsette neste år. Av totalt 21 spilte kamper vant vi 11, 
og 10 kamper endte med tap. Av seriekamper ble det 4 seiere og 4 tap. 
Ellers kan nevnes at vi nådde 3. runde i Bivacupen. Her ble det tap for 
Bærum Verk, som spilte seg frem til finalen. Totalt fikk vi en positiv 

målforskjell på 49 - 32 for sesongen. - RESULTATER: 
Privatkamper: Skiold - Steinberg 10 - 0 

Skiold - Konnerud 3 - 2 

Skiold - D B K 0 - 6 

Cuper: 
DBK-cup: Skiold - M I F 2 - 0 

Skiold - Sparta 0 - 2 

Skioldcup: Skiold - Åssiden 0 - l 

Skiold - Solberg l - 0 
Skiold - M I F l - 0 

Bivacup: Skiold - Veitvedt 11 - 0 

Skiold - Bærum V. 0 - 2 

Sandefjordcup: Skiold - Tønsbergk. l - 4 

SIF-cup: Skiold - S I F 5 - 0 

Skiold - Konnerud l - 2 

Seriekamper: Skiold - Åssiden l - 3 

Skiold - Drafn 3 - 0 

Skiold - Brakerøya l - 0 

Skiold - D B K 0 - 

Skiold - Konnerud 0 - 5 

Skiold - Solberg l - 2 

Skiold - M I f 5 - 0 

Skiold - I B K 3 - 2 

ELDRES AVDELING har hatt to høstmøter. På det første fortalte 
tidligere TKL-sjef i langrenn Olaf Stenestø om sine erfaringer 
og på det andre fortalte juniorformann Børre Ivar Lie om avdelingen 
samt viste lysbilder fra Tsjekkoslovakia. Eldres har møte 20. 
november og 11. desember (julebord). Det har vært omkring 30 
eldre medlemmer på møtene. 
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( Knøtter II - forts. ) 

Følgende spillere har vært benyttet: 
Navn: Mål: 
Trond Siem 
Rune Danielsen 
Ronny Nilsen 
Morten Stubberud 
Mads Kopperud 
Anders Edvard Grøtterud 5 

2 

Geir A. Aspebakken 6 
Pål Bakken 
Jørn Are Kortvedt 
Geir Løkka 
Sven Øivind Kleverud 
Ole Reidar Martinsen 
Pål Strøm Andersen 
Tom Steinar Larsen 9 
Ole Andreas Pettersen l 

7 
16 - 

Tommy Bønsnes 
Eddy Johansen 

Lederne vil få takke spillere og foreldrene for sesongen, og ønsker 
alle vel møtt til neste sesong, som ikke er altfor langt unna. 

Tonnod Kortvedt Odd Danielsen 
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l RAPPORT FRA KN0TTER I I I 
Interessen for fotball i den aller yngste aldersgruppen har vært meget 
bra. Vi hadde også intensjonen om å danne et fjerdelag i Skiold, men 
dette ble skrinlagt. Kanskje mest på grunn av mangel på foreldre til 
å hjelpe til med barna. 
Resultatmessig har denne sesongen vært skral for vårt lag. Men vi må 
få lov til å nevne at våre motstandere i de fleste kamper har vært 
atskillig eldre enn oss. Vi har jo møtt l. lag fra endr- klubber, og 
det sier seg jo selv hvordan det vil ende. 

RESULTATER: 
BI VA-cup: 
Skiold Knøttecup: 

SIF knøttecup: 

Ellers har vi deltatt 

knøtter. 
Andre resultater: 

Skiold - Stag 0 - 5 
Skiold - Assiden I 0 - 9 
Skiold - Asgårdstr. 0 - 6 
Skiold - Fossekallen O - 7 

Skiold - Solberg 0 - 2 
Solberg Sportsklubbs aktiviseringsserie for 

Steinberg - Skiold 1 - 0 

Skiold - Solberg 0 - 1 

Assiden - Skiold 4 - 0 

D B K - Skiold 2 - 0 
Sylling - Skiold 3 - 0 

Konnerud - Skiold 4 - 0 

Assiden - Skiold 0 - 10 

M I F - Skiold 4 - 0 
I B K - Skiold 2 - 

- 
Følgende spillere har scoret: 
Pål Steinar Larsen 4 mål 
Anders Nil sen 3 11 

Alf Runar Frydenlund 2 11 

Knut Nilsen 
Richard Berg 

Lagledere: Harry Hansen ( før ferien 
Tom Leon Nilsen 
Jon Frydenlund 

Vel møtt neste år gutter'.'. 

Jon'Frydenlund 
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I RAPPORT FRA HUSSTYRET 
Husstyret har i perioden bestått av Christian Gregersen, formann 

Mette Cecilie Pettersen, sekretær 
samt Odd Kristoffersen, Bjarne Borgersen, 

Harry Hansen og Vinjar Andersen. 

Utbedring av Huset har denne sesong på grunn av økonomien vært begrenset. 
Da Huset tidligere har belastet klubbens økonomi sterkt, bør resultat 
regnskapet nå vise sterk bedring. Driftsregnskapet foreligger ikke i 
skrivende stund. Husstyret er heller ikke i stand til å antyde resultatet 
i det Husets varebeholdning tjener som depot for hele klubbens møte 
aktivitet. Lagene henter dessuten mineralvann i forbindelse med kamper. 
Av denne grunn blir det et betydelig svinn som ikke blir belastet 
brukernes budsjetter. Hertil kommer at klubbens egne festarrangementer 
som regel går med underskudd. Tapene blir bokført over Husets drift. 
Av disse grunner stemmer ikke Husets driftsregnskap med de fortjeneste 
kalkyler som er lagt til grunn. I kalkylen ligger at vel halvparten av 
Husets salg skal være fortjeneste. Utleievirksomheten har vært omtrent 
som foregående sesong. De fleste fredager og lørdager er Huset bortleid - 
og Junioravdelingen arrangerer disco-aftener på ledige helgedager. Midt 
i uken har det i år vært mere beskjedent. 
Til bridgekveldene på onsdagene var det ikke mulig å få satt opp en vakt 
liste. Problemet løste seg likevel, i det et medlem heldigvis sa seg 
villig til å påta seg jobben. Takk for det. På lørdagene fungerer det 

tilfredsstillende - og huskomiteen ser gjerne at flere medlemmer benytter 
den service som vafler, karbonader, kaffe og hygge innebærer. Kjøkkenet 
er åpent hver lørdag fra kl. 10.00 - 14.00. 

Av større jobber er trappeoppgangen fra underetasjen oppusset i perioden. 
Det gjenstår imidlertid en rekke vedlikeholdsarbeider. Danseskolen måtte 
avlyse sitt arrangement på tirsdagene på grunn av liten oppslutning, og -. 
denne ukedag er avsatt til dugnadsarbeider fra kl. 18.00. Møt opp 111 

Knakker·n har tatt på seg jobben som arbeidsleder/fordeler. 
Enkelte av husstyrets medlemmer føl~r nå at de trenger avløsning - og 
håper valgkomiteen finner rette kvinne/mann på rett plass. Ikke minst 
bør man merke seg at husstyrets formann er engasjert døgnet rundt med 
langt andre oppgaver. 

Christian Gregersen 
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I RAPPORT FRA BI NGOSTYRET Pfl GLOBUS OG P.LLtO I 

Det har i år som før vært drevet bingo 3 ganger i uken, i alt hele 
150 ganger. Som dere ser av navneoppsettet er det stort sett de sallllle 
som går igjen. På Allco har vi vært så heldige å få Tore Småriset som 
ansvarshavende, og som ny oppleser på Globus har vi vært så heldig å 
få Sverre Muggerud. Publikumsbesøket i år har vært noe variabelt, og 
medfører at det kalkulerte beløp er vanskelig å nå. Sommermånedene 
mai, juni og juli viser seg å ha dårlig gjennomsnitt, med juli som den 
dårligste. Som toppmåneder har vi hatt april og september. Etter våre 
notater fra i fjor viser det i år en nedgang på ca. 25.000 kroner. - Følgende medarbeidere har vi hatt i inneværende eeriode: 

GLOBUS: ALLCO: 

Astrid Larsen Karl Jensen 

Gerd Lie Vera Moen 

Aagot Basserud Astrid Berg Nilsen 

Astrid Berg Nilsen Knut Berg Nilsen 

Derthea Andersen Tore Småriset 

Harry Andersen Astrid Larsen 

Karl Jensen Tore Jahnsen 

Karl Kristiansen Per Berg 

Reidun Lund Karl Kristiansen 

Elsa Hansen Ase Larsen 

Anne Marie Strøm Randi Rymz 

Liv Madsen Rolf Raaen 

Kåre Madsen Gunnar Moen 

Sverre Muggerud Erik Jensen 

Elna Løkka Elna Løkka - Finn Hansen Dagfin Hansen 

Babsi Carlsen 
Erik Jensen 
Dagfin Hansen 

Til slutt vil jeg få takke alle for et hyggelig og godt samarbeid, 
og håpe at det også fortsetter i 1981, og at også dere fortsetter. 

Dagfin Hansen 
Bingoformann 
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(RAPPORT FRA HYTTESTYRET 

Hyttestyret har i perioden bestått av: 
Harry Hansen - formann 
Tore Røed - nestformann 
Anette Hansen - sekretær 
Jonn Johansen 
Dagfin Hansen 
Sverre Knudsen 
Gunnar Moen 

Den viktigste begivenhet i år er at vannforsyningen er sikret. Riktignok 
måtte vi langt ned etter vann, men nå er det godt vann, og rikelig med 
det. Ny pumpe måtte monteres i samme slengen, og i den sammen heng 
ble det elektriske anlegg lagt om til trefaset, hvilket også medfører 
klare fordeler. 
Det skjer som oftest uforutsette ting, og så også i høst. Det oppsto 
en omfattende vannlekkasje på kjøkkenet som var så omfattende at nytt 
gulv måtte legges. Innredningene ble flyttet, gulvet ble revet opp 
og lagt på nytt med linoleum på. Det var ikke nødvendig å stenge hytta, 
da det ble solgt fra disk i stua. 
Varmen i hytta vinterstid har alltid vært et problem. I vinter har 
hyttestyret måttet reise opp flere ganger i uka for å holde parafin 

ovnen i gang. For årette på dette er det installert en solid tank 
som tar 700 liter parafin med rør til fylling på grunnmuren utenfor 
og under kjøkkenvinduet. Denne tanken er også støpt inn, og oppfyller 
selvsagt de krav som brannvesen og forsikringsselskap stiller. 
Båt og brygge har vært i bruk i hele sommerhalvåret, og er en fin 
avveksling for mange av våre gjester. 
Vinterveden er sikret, og verandagulvet har fått sine hardt tiltrengte 
malingstrøk. 

Hytta har også i denne sesongen blitt benyttet av klubbens fotball 
og bandylag, men den kan brukes enda mere. 

Hyttestyret 

- 

- 

(]YE MEDLEMMER 

Ståle Pedersen, Arie Rynaard, Rolf Erik Olsen, Per Espen Kristiansen, 
Espen Karlsen, Sven Otto Eliassen, Terje Turnes, Tommy Simonsen. 
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-GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! 

'f'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. 

Buslærud 
banllen 
DRAMMEN (Bragernes - Strømsø) 



KAFI GLOBUS 
Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

~
1ttliT 
RAID>OOaTY 
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. 


