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Knallhard åpning får bandyguttene over disse linjer. 

I første kampen møter de Ullevål borte og så følger 

Røa, Mjøndalen og Solberg i rask rekkefølge. - Vi 

har et mål denne sesongen -- og det er å greie oss, 

sier bandyformannen Tron Pettersen(t.h.). --Tren 

ingen før sesongstart under ledelse av Arild Berg 

har i all fall vært den beste. 
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STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 7.5. 1981 - 28.ll. 1981 i] 
Sttret_har_i_perioden_bestått_av: 

Formann: Børre Ivar Lie 

Nestformann: Ivar Rosendal 

Styremedlem: Terje Harvik 

Styremedlem: Tore Haitz 

Styremedlem: Sverre Jansen 

varamann: Ståle Eknes 

Formannskapet_forøvrig: 

Juniorformann: Tormod Kortvedt 

Bandyformann: Tron Pettersen 

Fotballformann: Egil Knudsen 

Skiformann: Oscar B. Johansen 

Hytteformann: Harry Hansen 

Finansformann: Arild Knudsen 

Ishockeyformann: Tov Støa 

Bingoformann: Dagfinn Hansen 

Husformann: Christian Gregersen 

Representantskapets formann: Johs. Christensen 

Redaktør Skioldavisa: Børre Ivar Lie 

Forretningsfører: Tore Røed 

Skiold hadde sammen med 
Idrettsalliansen egen 
stand på Drammensmessen. 
Ved bøttene bandyformann 
Tron Pettersen og knøtt 
eavdelingens Hans Petter 
Hansen. 

Styret vil aller først i denne halvårsberetning komme med et 

skikkelig hjertesukk: Det var så mye som vi gjerne skulle ha 

gjort, men som vi ikke fikk gjort -- alt på grunn av klubbens generelle 

økonomi, Når det er sagt vil vel alle forstå at styret har hatt nok å 

henge fingrene i også dette halvåret og som forrige periode er det 

klubbens økonomi som har tatt mest tid. Skiold kan best sammenli9nes 
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med en liten bedrift der inntektene ikke er av de aller beste og 

der kreditorene stadig er på døren for å få sine krav innfridd. Sam 

tidig, for å bruke det samme bildet, har bedriftens styre visse 

problemer med "arbeidstakerene". Enkelte vil simpelthen ikke gjøre 

den jobben de er satt til og som man selv lett kan regne ut blir det 

da en del rusk i maskineriet som det må renskes opp i. Når dette 

er sagt tror jeg regnskapet vil vise at den perioden vi har bak oss 

allikevel har vært en meget aktiv periode. Regningsbunken er vesentlig .-. 

redusert, den vaklende økonomien har delevis begynt årette seg opp 

igjen og vi kan begynne å se fremtiden noenlunde lyst i møte. 

Hele klubben har spendt inn den berømte livremmen. Sløseri og 

ufornuftig spontane forbruk i de forskjellige grupper.er det slutt 

med. Alle, og det takker styret våre ledere for, har innsett situa- 

sjonen og virkelig gått inn for å redusere forbruket. Men livremmen 

må fortsatt strammes skal klubben noen gang få økonomisk mulighet 

til å gjøre ting den gjerne ville. Heller ikke i denne perioden har 

Drammen kommune kommet med det for fire år siden lovede tilskudd 

til vårt kjare klubbhus. Det er skuffende når vi selv vet at Skiold 

huset er et grendehus for hele Strømsø sentrum. 

I løpet av perioden har det vært holdt syv styremøter og tre 

formannskapsmøter. I tillegg har både formann og nestformann hatt 

ukentlige samtaler med forretningsfører for å holde hjulene i gang. 

Periodens største løft var dugnadsarbeidet i forbindelse med Drammens 

messen 1981 der vi samarbeidet med våre venner i Idrettsalliansen. I 

nærmere en måned stilte Skioldmedlemmer opp i hallen og totalt inn 

brakte denne jobbingen klubben 35.000 meget kjærkomne kroner. La 

styret benytte anledningen til å takke alle som 

denne dugnaden. 

For å starte med bingogruppen, som fremdeles er klubbens rygg- 

var med på 

rad, har de i perioden satset på årette opp ~iD økonomi. Dette har 
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resultert i at klubben som sådann i perioden ikke har fått overført 

midler fra den siden. Det er selvfølgelig beklagelig, men styret er 

av den oppfatning at skal vi i løpet av de nærmeste år rette opp en 

del av det som har skjedd i fortiden må bingoen stå sterkt. Vel, litt 

har det blitt fra bingoen allikevel. I tre sommeruker ble det arrangert 

bingo på Skioldhuset mens Globus hadde ferie. Brutto- 

inntektene av denne sommerbingo ble overført til klubben. Styret 

,-_·il inntrengende takke bingogjengen for den store innsats de gjør 

for klubben og håper på mange god inntektsgivende måneder og år som 

kommer. 

Huset har aktiv vært i bruk i perioden. Utleien, og da særlig 

fra høsten, har vært brukbar og en del inntekter har det blitt fra 

den siden. Det ble arrangert en liten dugnad slik at annen etasje 

fikk et hardt tiltrengt malingsstrøk, men så mye mer skulle vært 

gjort. Styret håper at det kommende husstyret svinger seg skikkelig 

og tar systematisk fatt på de mange oppgaver som burde vært gjort på 

Skioldhuset. Det er nok å nevne at garasjen må settes skikkelig 

stand og klubben bør også ta seg råd til å legge et nytt gulv i 

3. etasje. Vaktmesterparene gjør en uvurderlig innsats for huset 

og er med på å holde det i presentabel stand. Takk for det. Drømmen 

--er selvsagt fremdeles at huset vårt skal få en pen fasade, men skal 

det bli mulig trengs vel en meget rundhåndet donasjon. 

Skioldhuset har i perioden vært plaget av innbrudd -- til sammen 

fire ganger har ubudne guttunger natterstid gjestet huset. To ganger 

er sweoanlegget i 3. etasje stjålet og diverse dører er ødelagt. 

På hytta vår ved Stegla har gruppen som vanlig vært aktiv. De 

har blant annet fremskaffet et nytt kart over området som viser hva 

vi eier. Hyttestyret står nå klare for den store og viktige vintersesongen 

og håper at alle som blir pålagt hyttevakter følger dette opp. 

Så til det idrettslige. A-laget i fotball tok seg grundiq sammen 
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de to siste kampene og klarte å klore seg fast i 4.divisjon. 

Det var noen nervepirrende uker før det endelig ble klart at laget 

ville greie seg. Laget var på en delevis selvfinansierende trenings 

leir i Danmark i sommer. Dessverre fikk ikke A-lagsledelsen, som 

i realiteten besto av en mann, ikke den støtten den trengte fra 

fotballstyret i perioden. Helge Bjørnes skal ha styrets honnør 

for den jobben han gjorde med A-laget. Etter eget ønske blir han å 

finne som trener i junioravdeling i sesongen som kommer. 
Men noe har fungert, gudskjelov. La styret nevne den fine inn- 

satsen som våre tre øvrige seniorlag gjorde. U- og B-laget samt 

oldboys plasserte seg alle på akseptable plasser 

på tabellen. I junioravdelingen har som alltid aktiviteten vært 

meget stor på fotballfronten. En mengde trenere og ledere har gjort 

sitt til at vår fotballungdom har fått den veiledning og trening de 

har hatt krav på. Med Tormod Kortvedt i spissen vil styret på denne 

måten takke junioravdelingen og bare legge til: Fortsett i samme lei. 

Styret har som medlemmene sikkert har sett av avisene, allerede 

ansatt ny A-lagstrener i fotball. Tore Fyrand vil fra 1 .1. sette i 

gang treningen med A-laget. Neste år har styret i samarbeid med junior- 

MER MAT FOR PENGENE 

8ULSKOBEN1 Drammen 
TORBBT .:z....Drammen 
PARKERINBSHUSET, Drammen 
VINJESBT,1 Drammen 
{SSIDEN1 Drammen 
SENTRUMJ!i!ndalen 
KORVALDVN,, Mifndalen 
JERNBANEOT.::;.., Konrsberr 
{MOT 
VIKERSUND 
LOMMEDALEN1 Barum 
HOLMESTRAND 
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avdelingen lagt opp til at det satset med stor styrke på U-laget som 

rekrutteringslag for A-laget. Vi har vært så heldig å få kjente Ulf 

Svendsen tilbake til klubben og han er allerede i gang med en fyldig 

tropp med fotballspillere som er for gamle for juniorspill og 

som ennå ikke har kvalifisert seg for A-lagsspill. Det er styrets håp 

at denne satsingen vil gi resultater. 

Disco har blitt et begrep innen klubben. Junioravdelingen og 

bandygruppen har i hele høst hver 14. dag arrangert discokvelder på 

huset som har gitt fine inntekter. At det er behov for en alkoholfri 

ungdomsklubb av dette slag i bydelen er det mange bevis for. Hver 

eneste kveld må vi avvise godt og vel hundre ungdommer som gjerne vil. 

Discokveldene fortsetter til våren. Da med A-B og U-laget som 

samarbeidspartnere med junioravdelingen. 

Bandygruppen arbeider kjempegodt. I skrivende stund har forbered 

elsene til årets l. divisjonssesong pågått i mangfoldige uker. 

Bandyguttene har hatt dugnad, vært med på å arrangere disco 

samt vil gi ut eget bandyprogram som gir penger til driften av 

avdelingen. Istrening før sesongstart har det også blitt og laget 

har allerede deltatt i en turnering på Gol første helgen i november. 

Slik det ser ut håper styret på bra resultater og at laget klarer 

å klore seq fast i toppdivisjonen. Vi håper at mange med- 

lemmer vil finne veien til hjemmekampene på Marienlyst -- med 

supportere i ryggen blir innsatsen større. I junioravdelingen stiller 

vi i inneværende sesong som vanlig fire lag -- ett i hver aldersgruppe. 

Men vi har flere grupper. Eldres har jevnlige møter. Foreldre 

foreningen har ligget litt i dvale, men blir nå tatt opp i klubben 

(styreforslag til generalforsamlingen). Vi håper at foreldreforeningen 

vil bli en sterk støttegruppe for junioravdelingen. 

Styret har satt sin ære i å få orden på medlemsarkivet. 

Kontigentkrav ble sent ut i slutten av juni og det ble purret på 
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de som ikke hadde betalt det de skylte i månedskiftet oktober/november. 

På denne måten får vi en bedre kontroll med vår medlemsstokk og 

nye datalister vil bli kjørt. Fra neste år v·il dessuten kontigenten 

bli kjørt ut via postverket som har et fint tilbud når det gjelder 

trykking av egne medlemskort som passer både for senior, junior og 

familier. Styret foreslår en kontigentforhøyelse slik at vi kommer på 

linje med andre klubber i byen. 

I kommende periode tar styret sikte på ytterligere å rette opp 

økonomien. Vi håper på nye ideer som kan bringe midler til klubben. 

Styret vil nå dessuten etterhvert ta for seg de enkelte gruppene slik 

at alle til syvende og sist skal fungere riktig. Styret vil også 

være meget oppmerksom på den sportslige utviklingen og vil bele tiden 

være en spore til innsats for våre mange aktive. Kort sagt vil styret 

forsøke å få klubben til å fungere bedre og gi bedre resultater. Til 

dette trenger vi hjelp fra vårt medlemmer. Når vi ber om en håndreknin0 

- så gi oss den. Med dette vil styret takke alle for den inn- 

satsen de har gjort i halvåret og håper de tillitsmenn som blir 

valgt her i kveld går helhjertet inn for den oppgaven de har sa~t ja 

ti 1. 

Børre Ivar Lie 

(formann) 

lnnkjøpssjef_-_er_det_noe_? 

Sløser vi med materiellet i Skiold? Jeg tror ikke det, men mye 

kunne vel spares, s§vel i innkjøp, som en bedre oversikt 

over hva vi disponerer av materiell. Kanskje tanken om en 

innkjøpssjef for hele klubben var noe§ tenke p§ - ikke minst 

fordi vi da ville ha en bedre oversikt over disponibelt og 

brukbart materiell - som vi allerede har. 

Ivar Rosendal 
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I RAPPORT A-LAGET • 
Sesongen 81 vil ikke bli husket som en sesong da Skiold spilte 

virkelig godt angrepsspill og som resultat av dette scoret mange 

goaler. Det som eventuelt måtte bli husket, er at Sl-sesongen 

var den sesongen Skiold hadde maksimal uttelling på de goalene 

som ble scoret. Med dette menes 19 scorede serie-goaler - 

20 poeng. 

Denne siste setningen bør vel kunne godtas som en forklaring 

til hvorfor det gikk som det gikk. 

Det man burde undres over er hvorfor ikke noe ble gjort før 

sesongen startet. På et meget tidlig tidspunkt, ja faktisk 

9.juni 1980, var det bred enighet om at det skulle skaffe angreps 

spillere til Sl-sesongen. Men dessverre som så mange ganger før 

ble det stort sett ingen ting gjort for årette på forholdene. 

Før 82-sesongen må mankoen på angrepsspillere ellemineres for 

at man ikke skal oppleve Skiold i 5 divisjon. - 
Laget fikk spille to treningskamper på Jordal Kunstgressbane 

i vinter. De endte begge med tap, men spillerene lærte en god 

del og i nest siste serieomgang som måtte spilles på Jordal 

Kunstgressbane tok det ikke mange minuttene før laget behersket 

forholdene brukbart i sesongens kanskje viktigste seriekamp mot 

KFUM. 
1SOLASJ0t-1~ARBE1DER 

FOR VARME OG l(JOLEANL EGG 
KLEDNING AV IMDUSTRIBYCC 

~DRAMMENA 
~ISOLERING S 
Telefon82•887 Privalt:119756 
Po5tboksl568 300\ Drammen 9 



Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

ETABLERT 1899 STÅt OG BYGGEVAREGROSSIST 

Aktiv og moderne bankvirksomhet: 
SPAR.EBAN:ECEN9E 
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER 

Det er der det skjer 
Det er ingen tilfeldighet al gulla møtes på Dickens. 

Godt fatøl fra Aass. 
Trivelig atmosfære og lopp fotballmiljø. 

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

~ic{Jcn~ 
mat·øl·miljø 

A. HUSUM & C". 
Kjøtt og delikatesse. 
Eget pølsemakeri. 

Marienlystgt., 24. 

Tlf. 83 22 43. 

- 
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Resultatene: 

(Jordal Kunstgress.) 

Rustad 

Kjel sås 

Skiold 

Skiold 

3 - 2 

2 - 1 

Strømsgodset avholdt i vinter en turnering på snøbane hvor 

laget deltok. Denne turneringen startet faktisk før treningen 

var komme skikkelig i gang, slik at utbyttet ble lik null. 

Resultatene: 

(SIF's vinterturnering) 

Birkebeineren - Skiold 0 - 1 

Tønsbergkameratene - Skiold 2 - 0 

Strømsgodset U. - Skiold 3 - 0 

Ørn - Skiold 4 - 0 

Det ble spilt ytterligere et par treningskamper på snø: - 
Resultatene: 

Konnerud 

Nordre Sande 

Skiold 

Skiold 

0 - 1 

1 - 7 

Laget har de to siste sesongene vært på en lang week-end samling 

i Danmark. Så skjedde også denne sesongen. Disse samlingene 

har udiskutabelt stor verdi. 
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Før Danmarksturen ble det spilt en treningskamp på grus: 

Sjåstad Skiold 3 - 0 

I Danmark ble det spilt to treningskamper. Det var tydelig 

at spillerene trivdes bedre med gress under støvlene noe 

resultatene viser: 

Drafn 

Skoger 

Skiold 

Skiold 

1 - 0 

0 - 0 

e 
Vel hjemme var det tilbake til den gra hverdagen og grus- 

banene. 

Resultater: 

Tydal - Skiold 3 - 1 

Steinberg - Skiold 2 - 0 

Vikersund - Ski old 2 - 4 

Ringsaker .... Skiold 1 - 3 (gress) 

Tofte - Skiold 1 - 2 (gress) - 
NM-deltagelsen ble av meget kort varighet . 

1. kval. runde: 

Skiold Øvrevol O - 1 

Så kom seriestarten og man må vel kunne si at laget fulgte bruk 

bart med fram til ferien. 
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IORIIIRINGS ~ SELSKAPET 

~ 
I",.J c::> ~ G:; E::: 
Nedre Strandgt. 3, Drammen 

Telefon 83 77 70 

ALT I BLOMSTER 
OG MODERNE DEKORASJONER 

BRUDEBUKETTER 
KRANSEBINDERI BLOMSTERFORRETNING 

Tollbugt. 102 - Drammen - Telefon 81 8947 

" 
fiimiliens 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-automater • «2h 
• 13-tlpset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandlt 
Ønsker De nærmere opplysninger 
om Bingo, skriv eller ring til oss. 

E N E I M P O R. T Ø· R : 

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 

@'~filOOl!lrnl~ »æ. 
CJ'-"'K~O""'""LO..,,..N,-e-,l'""'A-L) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 
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Resultatene: 

Skiold - Funnef./Vormsund 2 - 0 

Kongsberg - Skiold 1 - 1 

Skiold - Geithus 1 - 1 

Aurskog - Skiold 1 - 2 

Skiold - Asker 1 - 0 

Finstadbru - Skiold 5 - 0 

Skiold - Abildsø 1 - 1 

Solberg - Skiold 2 - 0 

Ullern Skiold 0 - 0 
vinylskum 

- 
MÅ SEES! 

Skiold - KFUM 2 - 0 

Mangler, /Star - Skiold 2 - 1 

Som kjent ble det avholdt 1 ukes treningsleir i Danmark i sommer. 

Utbytte av en slik leir vil bestandig kunne diskuteres, En for 

utsetning for å få utbytte må være at samtlige spillere er med. 

Dette var ikke tilfelle. 

- Det ble spilt en kamp mot et lokalt lag 

Stenvad Skiold 1 - 1 

En uke etter hjemmkomsten startet serien igjen, og man hadde vel 

visse forventninger. Men uten overdrivelse kan det vel sies at 

de som hadde forventninger til laget ble svært skuffet. Det holdt 

nesten på å gå virkelig galt, men laget skjerpet seg de to siste 
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serierundene og dermed var det overhodet ingen fare for nedrykk. 

Resultatene: 

Funnef./Vormsund - Skiold 2 - 1 

Skiold - Kong sber'g 1 - 0 

Geithus - Skiold 1 - 0 

Skiold - Aurskog 2 - 2 

Asker - Skiold 1 - 0 

Skiold - Finstad bru 0 - 5 

Abildsø - Skiold 1 - 1 

Skiold - Solberg 0 - 2 

Skiold - Ullern 1 - 3 

KFUM - Skiold 0 - 1 

Skiold - Mangler./Star 1 - 0 

- 

4. div. Avd. A 

Tabellen ble til slutt: Abildsø-Funnef/V orms. 1-1 
Asker-Geithus 1--0 
Aurskog-Solberg 2-1 
Finstadbro-Kongsberg 1-5 
Skiold-Manglerud/Star 1--0 
Ullern-KFUM 7--0 

Asker 22 14 5 3 46-18 33 
Mangler.!Star 22 Il 7 4 39-2~ 29 
Ullern 22 9 9 4 33-23 27 
KFUM 22 10 6 6 42-39 26 
Finstadbru 22 Il 3 8 44-34 25 
A)Jildsø 22 8 8 6 29-20 24 
Geithus 22 7 6 9 26-34 20 - Skiold 22 7 6 9 19-30 20 
Aurskog 22 4 10 8 21-31 18 
Funnef./Vorms. 22 4 9 9 21-31 17 
Solberg 22 6 2 14 25-36 14 
Kongsberg 22 4 3 15 22-50 Il 

Til slutt står det bare igjen å takke de som har gjort en jobb 

i sesongen som har gått, samt å Ønske at det går bedre i kom- 

mende sesong. 

Egil Halvorsen Helge Bjørnes 
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I RAPPORT FRA. u- 09 B..:-LAGET SESONGEN 81 •• 
Treningen startet i slutten av mars med bra fremmøte. 

Noen falt fra etterhvert, men "stammen" har hele tiden 

fulgt opp. 34 forskjellige spi Llere er benyttet og av 

disse har hele 17 kommet p§ scoringslisten. Jan Støa 

topper med 16 m§L. Resultatmessig gikk det best før - ferien da vi ikke hadde et eneste tap. I høstses0ngen 

gikk det ikke fullt s§ bra, men stort sett kan vi si oss 

fornøyd. 

Det finnes flere Lovende spillere p§ v§re to Lag og 

vi h§per at disse blir§ finne i neste §rs A-stall, 

Fotballstyret og Lederene p§ A-laget har ogs§ i §r glimret 

med sitt fravær, bortsett 

Vi takker guttene for 

fra et par ganger. 

§r og ønsker alle velkommen 

til neste §runder Ulf Svendsen og Jan Ulsbøls Ledelse. 

Trond Moen Dag Christensen 

Resultater: - U-LAGET: Skiold-Tofte 2-1, Skiold-N. Sande 5-2, Skiold- 

assiden 4-2, Skiold-Vikersund 0-0, Skiold -DBK 0-1, Skiold- 

konnerud 0-2, Skiold-SSK 2-4 og Skiold-SIF 2-6 

B-LAGET: Skiold-Soknakam. 4-1, Skiold-Norderhov 6-1, Skiold 

Geithus 9-1, Skiold-Tyristubben 5-4, Skiold-IBK 2-0, Skiold 

amot 8-4, Skiold-aIF 0-5, Skiold-Hemsedal 5-3, Skiold-Fosse 

kallen 1-4, Skiold-Heradsbygda 9-2 og Skiold•Haugfoss 11-3. 
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Disse har spilt p§ U- og B-laget: Rune Jahnsen, Kai Henning 

Ulvestad, Ronny Andersen, Hans Kristensen, Henning Skau, P§l 

Haugan, Peer Christensen, Ove Heggenes, Jan Pedersen, Jan 

Støa, Bjørn Andreassen, Trond Moen, Terje Andersen, Dag Chri 

stensen, Børre Ekeberg, Bjørnulf Nx Borge, Rune Svendsen, - Jan Nilsen, Lars Harket, Morten Evensen, Geir Forsberg, Torg, 

Lind, Espen Folmo, Paul Hansen, Paul Zindel, Harry Pettersen, 

Espen Pedersen, Jens Kjemperud, Jon Nilsen, Bjørn Lill§s, 

Geir Ringstad, Henning Hansen, Jarle Mortensen og Stein Brekke. 

FORSLAG TIL H0STGENERALFORSAMLINGEN 1981 

Styret i Ski- og Ballklubben Skiold setter med dette fram følgende 

forslag for generalforsamlingen: 

Forslag l: Kontingentsatsene fra 1 .1 .82 er følgende: 

Juni or: 
Sen i or: 
Familie: 

kr. 75 
kr. 100 
kr. 200 - Begunnelse: A bringe klubben opp på sarnne kontingentnivå 
som praktiseres i de fleste klubber vi sam 

arbeider med. 

Forslag 2: Foreldreforeningen blir en egen gruppe innen junioravdelingen 

med eget styre. 

Begrunnelse: Den skal i første rekke bistå junioravdelingen 
med å skape kontakt med foreldrene på alle 
alderstrinn, samt søke arrangementer som kan 
bringe midler til drift av junioravdelingen. 
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( RAPPORT FRA OLD BOYS •J 
Etter at Old Boys-laget i noen år har ligget i dødvannet, har vi endelig 
fått litt sving på de gamle II stjernene II igjen Ikke det at vi er noen 
verdensstjerner, men vi har det faktisk veldig gøy, selv om vi taper 
noen kamper her og der. Har faktisk fått 8 poeng i årets kretsserie oo 
havnet omtrent midt på tabellen. 

Resultater: 

Spi 11 ere: 

Arild Knudsen 
Kjell Westby 

Tore Jahnsen 
Bjørn Svendsen 
Tore Waitz 
Steinar Olsen 
Odd Kristoffersen 

-Oddvar Danielsen 3 

Mål 

Harald Karlsen 
Arne Ruud 
Tore Røed 

Steinberg - Skiald 5 - 2 
Skia l d - Bødalen 2 - l 
Liungen - Skiol d 0 - l 
Skia l d - Slemmestad 2 - 2 
SIF - Skiold 4 - 0 
Skiald - Syll ing 3 - 
Skiold - Sylling 3 - 
Skiald - Solberg l - 0 

Huringen - Skiold 6 - l 

Skiold - Svelvik 0 - 2 

MIF - Skiold 3 - l 
Skiold - ROS l - l 

Kamper Mål Kamper 
11 Ståle Eknes 5 
12 Chr. Gregersen 4 8 
11 Reidar Schussler 6 
12 Stein Eggereide 10 
12 Frants Salamonsen 10 9 
8 Egil Martinsen 2 

2 Age Lolland 
6 Harry Guttormsen 10 

6 Finn Backmann l 

9 Bjørn Kopperud 2 

l 

Som en ser, har vi et rikholdig utvalg av stgerner. Noen løper etter ballen 
tilogmed - andre ikke. Til sine tider har vi hatt et lite problem med de 
kortermede drakter når enkelte skal presse kroppen sin inn i den. Har hørt 
fra store Stå at det kan se ut som enkelte er oppsatt med den nye typen B.H. 
Ja, nok om det, vi er i hvert fall blitt en sammensveiset gjengsom har det 
moro med kula. På tampen vil jeg føye til at guttelaget var så sportsline 

å stille opp til dyst mot oss, hvor de selvsagt ble rundspilt etter alle 

kunstens regler. Guttelaget vant 4 - 0. 
Tore Waitz 19 



[RAPPORT FRA JUNIORSTYRET • 
Junioravdelingen har lagt nok en fotballsesong bak seg. Spillere, 

trenere og ledere kan igjen ta en velfortjent pust i bakken, innen en 

ny sesong starter igjen nyttår med forhåndstrening. Totalt har junior 

avdelingens forballlag fra knøtt til juniorspilt ca230kamper mot 231 

kamper i forrige sesong. Som i fjor ble det nok en skuffende sesong da - 

ingen av lagene klarte A-puljespill i år heller, 

laget var nære på. 

skjønt junior- 

Imidlertid har flere av lagene gjort en meget respektabel 

innsats i forskjellige cuper. Vi kan nevne at lilleputt II kom til 

sluttspill og semifinale i SIVA-cupen, Gutter I kom til kvartfinale 

flere cuper og Knøtter I kom til semifinale i SIF-cupen og kvartfinale 

både Fossekallturneringen og DBK/Sparebank-cupen og i vår 

egen Ponduscup. Dette viser at lagene kan, men ikke klarer å 

motivere seg til å gjennomføre en jevn sesong som må til for å komme 

til A-puljespill. 

For kommende sesong har vi meget fyldige staller innen de for- 

skjellige alderstrinn med en grunnstamme på 50-60 spillere i knøtte 

avdelingen og så avtagende oppover til 15-17 spillere på juniorlaget. Dette 

er etter vår mening en naturlig og gunstig gruppering å arbeide videre med. 

For å kunne gi spillerne bedre vilkår neste år vil vi styrke avdelingens 

trenere og lagledelse med å arrangere både trener og laglederkurs på 

Skiold-huset. 

I den anledning har klubben ansatt ny U-lags-trener, Ulf Svendsen, 

som også skal ha ansvaret for koordinering av trenervirksomheten i jr. 
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avdelingen. For de minste, knøttene, vil vi igjen starte fotballskole 

på Teger-n fra våren av under ledelse av Terje Borgersen. Vi håper også 

å kunne få til vår egen knøttebane på Tegleverkstomten der vi i årets 

sesong har hatt plassert et av klubbens flyttbare fotballmål. 

Når det gjelder junioravdelingens økonomi har vi så langt vi 

har kunnet kontrollere, holdt oss innen de budsjettrammer som var satt 

for sesongen. Av egeninnsats har avdelingen hatt disko- 

kvelder som har gitt betydelige inntekter takket være ledernes og trenernes 

innsats i tillegg til alt det øvrige arbeidet de gjør for klubben. Vi håper 

imidlertid å kunne trekke en del foreldre med dette arbeidet med å 

- 

skaffe økonomiske midler til klubben. På denne måten kan vi som steller 

med trening og lagene drive friere uten å tenke for meget på den økono 

miske siden av driften av avdelingen. Alle ideer til hvordan det skal 

skaffes penger mottas med takk. 

Også i år har avdelingen arrangert sine to faste cuper for 

gutter og knøtter og undertegnede takker alle for god innsats under 

avviklingen. 

Til sist vil jeg få takke alle i avdelingen for god innsats 

sesongen som gikk --- både spillere, trenere og lagledelse og ikke minst 

alle de foreldre som har hjulpet til med kjøring og lignende. Til mine 

nærmeste medarbeidere i juniorstyret vil jeg takke for et nært og godt 

samarbeid og jeg håper vi alle kan fortsette slik at avdelingen kommer 

et skritt videre i sesongen som kommer. 
Tormod Kortvedt (juniorformann) 

Interne trenersamlinger/kurser 
Det vil bli arrangert flere trener-/ledersamlinger for fotball i 
vinter, hvor forskjellige emner vil bli behandlet. Disse vil bli 

avholdt på lørdag formiddager. 

Det vil bli avholdt eget kurs for knøttetrenerne/lederne i gym.sal 

og i Drammenshallen i løpet av desember måned. 
Begge arrangementer vil bli kunngjort den enkelte i brev. 

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 tetf. 83 35 !I) 

- 

- 
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(RAPPORT FRA JUNIOR FOTBALL • 
Desverre ble det ikke A-puljespill i år heller, selv om det var nære på. 

Sesongen ble nok ikke som ventet, og det var det mange årsaker til. Mye 
av årsaken til den svake høstsesongen var at A-laget tok ytterligere 2 
mann, etter at de før hadde tatt to mann, så treneren bare hadde 5 junior 
spillere igjen. Derfor gikk også disse over til A-lagstreningen, og vi 

mistet kontakten med dem. 

Resultater: 

Cuper og treningskamper: Skiold - Abildsø 3 - 2 

Skiold - Holmestrand 2 - 3 
Skiold - I BK 5 - 1 
Skiold - Guttekretsl. 1 - 1 

Skiold - Holmen 1 - 2 

Skiold - Fram 31 6 - 

Skiold - Drafn 1 - 5 

Skiold - Borre 5 - 

Skiold - Assiden 2 - 4 

Skiold - Vestfossen 2 - 2 

Se ri ekampe r: 

Vår: 
Skiold - Drafn 3 - 2 

Skiold - ROS 0 - 1 

Skiold - Konnerud 1 - 2 

Skiold - Vinn 2 - 1 

Skiold - Bødalen 4 - 

Høst Skiold - Solberg 2 - 5 

Skiold - Kongsberg 4 - 4 

Skiold - Hokksund 2 - 3 - Skiold - Skrim 1 - 5 

Skiold - Vestfossen 1 - 1 

Skiold - Vinn 0 - 2 

Følgende spillere har vært med: 
Bjørn Lilleås Geir Forsberg 

Espen Pedersen Paul Gunnar Zindel 

Odd Runar Løkka Jon Andre Nilsen 

Thor Siem Rune Holth 

Jarle Holth Henning Hansen 

Paul Hansen Kjetil Hefte 

Henrik Schussler Lars 0. Andersen 

Torgeir Lind Morten Evensen 

Peer Christensen 

Tore Julseth Jan Ulsbøl 23 
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Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTIESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 8314 03 

TORV HALLEN 
•• 

STORST I SKO 

liavo--eit. .fl LIALEN 
SPESIALIST I KONFEKSJON 

Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 

- 

- 
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rAPPORT FRA GUTTER I - FOTBALL 1981 

Sesongen startet 10. oktober i fjor med en stall på 26 mann i utgangspunktet, 
altså med to lag i serien. Så lenge bandysesongen varte -de kom som kjent til 
finalen - opererte vi med 16 spillere. Treningsbaser var Drammenshallen og 

Strømsø Skole. 

Første kamptest var inndørsturneringen i ROShallen i romjula, hvor vi endte i 
kvartfinalen. Vår første utekamp var treningskamp på Flisabanen l. februar, 
og siden gikk det slag i slag med kamperto til tre ganger pr. uke frem til 
påske. Vi deltok dessuten i Birkebeinerens snøbanecup, hvor vi fikk årets 
nest største seier med 11 - 0 over Berger i løpet av f X 15 minutter. 

Uken etter påske dro vi til Danmark på utvidet helgetur for å få trening på 
gress. Deretter ladet vi opp med seiere i Glassverketcupen før serien braket 

løs, der braket gikk i vår disfavør. 

Av cuper var vi med i Adidas, Admiral, DBK, MIF, samt Skioldcupen. I alle 
unntatt Admiralcupen kom vi til kvartfinalen, hvilket vi må si oss meget for 
nøyd med, da det var stor deltakelse fra alle kretser på Østlandet. Vi var 
bl. a. så heldige å få møte flere lag fra både Oslo og Telemark kretser. 

- 
Tradisjonelt dro vi på som:nertur til Lemvig i Danmark med guttelagene og små 
guttlagene - i alt 50 personer. Vi fikk der spille mot tre gode danske lag, 
Holstebro, som var blant Jyllands beste lag, samt Struer og Ringkøbing. 
Treningen fikk vi gjennomføre på Lemvig IF's nydelige anlegg. Med trening 
på formiddagene og kamper på ettermiddagene ga det både lagresultatet og 
individuell fremgang. At lederne slo guttelaget 4 - l der nede, nær sagt som 

vanlig, er også nevneverdig. 

Høstsesongen i serien gikk vesentlig bedre enn vårsesongen, og vi avsluttet 
det hele med å utfordre Skiolds Old Boys lag. Til tross for at gamlegutta 
ble forsterket fra guttelagets ledersjikt, vant unggutta 4 - 0. 
Under en enkel høytidelighet på Skioldhytta ble Thor Siem overrakt en flott 
statuett for sin innsats gjennom sesongen, og Jarle Holth fikk et minne for 

sin innsats og for å være vår eneste representant på kretslaget. 

Til slutt vil vi få takke gutta for i år, Aksel for utmerket jobb som trener, 
og Kjell for utrettelig innsats. Takket være Else Borgersen var draktene til 
enhver tid rene. Videre skal heller ikke Idrettssekretæren, Øyvind Gundersen, 

glemmes for sin service. 25 



Da vi gjennomførte 68 kamper i løpet av sesongen, nevner vi her bare serie 
kamper samt ae,cupkamper som gikk i sommersesongen. 

Seriekamper: 
Våren: 

Høsten: 

Cupkamper: 
Admiral: 

Adidas: 

DBK: 

M I F: 

Ski old: 

Slemmestad - Skiold 8 - 3 

Skiold - Drafn 3 - 7 

S I F - Skiold 0 - 0 

Skiold - Vinn 3 - 6 
Ski old - Assiden 1 - 1 
Solberg - Skiold 7 - 0 

Skiold - Konnerud 1 - 4 - Berger - Skiold 3 - 3 

Vinn - Skiold 3 - 3 

Slemmestad - Skiold 7 - 0 
Skiold - Glassverket 1 - 1 
Konnerud - Skiold 2 - 3 

Skiold - Efteløt 16 - 0 

Kongsberg - Skiold 7 - 2 
Skiold - Skrim 5 - 0 

Med disse resultater endte vi på 4. plass. 

Skiold - Nordstrand 3 - 

Skeid - Skiold 1 - 0 

Fram, Larvik - Skiold 1 - 2 
Ski o 1 d - Gulset 2 - 2 ( 4 - 5 straffer) 
Skiold - Gulset 2 - 2 ( 4 - 5 straffer ) 

Ski old - Skjetten 4 - 0 - 
Odd - Skiold 4 - 

Skiold - Kongsberg 1 - 1 
Sandefjord - Skiold 2 - 0 
Ski old - Liungen 1 - 0 
Odd - Skiold 1 - 0 

Skiold - Hokksund 0 - 0 
Fi 1 tvedt - Skiold 5 - 0 
Sparta - Skiold 0 - 3 
Skiold - Stokke 0 - 

vi i ROS-cupen, Birkebeinercupen og Glassverket-cupen. Disse Forøvrig deltok 

gikk utenom selve sesongen. 
26 



Følgende har spilt på førstelaget i sesongen: 

Navn: Må 1: Kamper: 

Rune Waitz 40 46 

Thor Siem 17 45 

Jarle Holth 13 44 

Rune Holth 10 43 

Terje Kristoffersen 6 41 

Lars Os Fjellkleiv 5 43 

Tom Egil Johannesen 4 38 

Henning Hansen 3 42 

Dag Ebbe Helgerud 3 36 

Arnulf Hoel 3 42 

Roar Hagen 1 16 

Eirik Ekeberg 1 8 

Kjell Martin Stenberg 39 

Ulf Erik Knudsen 45 

Pål Jessen Petersen 47 

Merknad: 

Hvorav 1 i mål 

+ 4 kamper på kretslaget 

hvorav 3 i må 1 

Kaptei'n 

fra 1. 7. 
fra 24.8 

fl est kamper 

For å gjøre bildet komplett må det også nevnes at treningsfremmøtet var 

meget bra gjennom hele sesongen. 

Representdsjon: 

Kretslaget gutter 1. års: Jarle Holth. 

Aksel Pedersen Tore Røed Kje 11 Stenberg 

- Mange_nte_tillitsmenn_ 

Slik det ser ut foran §rets høstgeneralforsamling i Ski- og 

ballklubben Skiold, vil det bli mange nye mennesker i tillits- 

apparatet. Ikke nye den forstand, men i styre og stell, selv 

om de fleste allerede har hatt tillitsverv, kanskje i junior 

avdelingen, eller andre grupper i Skiold. 

Det er styrets ønske at disse nye blir tatt vel i mot av 

medlemmene - og at de gis hjelp og r§d, til et arbeide for 

Skiold i en meget viktig periode klubben er inne i, s§vel 

sportslig som miljømessig. 
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fRAPPORT FRA GUTTER 2, LAG FOTBALL 

Vi begynte treningen i januar måned sammen med førstelaget. Etter et par 

måneder skilte vi lag med førstelaget. 
Vi var på treningsleir i Danmark, nærmere bestemt Blokhus på langweek-end. 
Deltakelsen var 8 spillere. Disse pluss noen til dannet stammen på andre 
laget. 
Vårsesongen ble ikke slik som vi hadde håpet på, da den var førsesongpreget 
av utsatte og avlyste kamper. Den siste uka i juli reiste vi til Lemvig 
på en ukes treningsleir, og vi hadde det kjempebra der nede. Vi trente og 
spilte kamper, og gutta var fine å være sammen med. 
Høstsesongen ble bra. I vår egen guttecup måtte det straffesparkkonkurranse .- 
til om hvilke to av tre lag i vår pulje som skulle videre. De to andre var 
førstelag. Vi tapte meget knepent etter vårt syn. 

Seriekamper: 

Skiold - Assiden l - 4 

Skiold - Hokksund 5 - 
Skiold - Solberg II l - l 
Skiold - Slemmestad l - 5 
Skiold - Drafn 5 - 
Skiold - Kongsberg l - 7 

Skiold - Solberg III 3 - 2 

Privatkamper: 
Skiold - Struer (Danm.) 
Skiold - ROS I 
Skiold - Assiden 

2 - 3 
2 - 2 
2 - 2 

Cuper: 
Adidas Skiold - Kolbotn II l - 5 

Skiold Skiold - Sparta I 0 - 2 
Skiold - Finstadbru I 2 - 0 

- 
GRISELOTTERI 

No~ en gang m§ vi belaste medlemmene med Loddebøker, og hver 

gang kvier styret seg for § gjøre det. Men nød OSV - vi 

trenger midler. 

Tilbud om dugnadsjobber st§r ikke i kø og venter p§ oss 

Lenger, det er mange om det beinet som heter dugnad. Derfor 

ta i mot Loddboken denne gangen ogs§ - og gjør det i 

forst§else om at det er ti L medlemmenes beste. 
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KARL FALK 
MØBEL- 

FORRETNING% 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN 

TELEFON 83 85 00 
Apntngstider: Mandag - tirsdag - onsdag - fredag 
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt 

LANDETS BESTE IS 

fff Drammens ts 
Aksjeselskap, Konnerudgt. 23 - 3000 Drammen 

TOROENSKJOLDSGT.40-TLF 83 n 97. 
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DRAMMENS 

oVK 
VAKT 

KOMPANI a.s " 

N. Storgt. 3 Drammen 

(02) * 83 27 81 
VI OVERTAR ALL SLAGS 

VAKTHOLD FOR: 
Bedrifter, bygge- og lagertomter, 

forretninger og privatboliger, samt 
båtmannstjeneste og båtvakthold 
INTET OPPDRAG FOR LITE 

OG INTET FOR STORT 

30 
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Spillere som har vært benyttet: 

Sven Erik Skjølberg 
Tom E. Johannesen 
Geri Guttormsen 

Roar Mathisen 
Håkon Kortvedt 
Terje Solberg 
Runar Andresen 
Ashu Rohatgi 
Eirik Ekeberg 

Erik Syvertsen 
l mål Roar Berge 

Sven Erik Sørsdal 
3 " Dag Sto rei de 

Terje Kristoffersen 7 mål 
2 " Roy Henning Snyen 

Umit Akteke 2 " 
Trond Løsengen 

2 " 

Med 4. plass i serien og nesten sluttspill i Skioldcupen, takker vi for i år. 
Som i fjor hadde vi for få kamper i serien, men tross det er gutta en kjempefin 
gjeng med humøret på topp. Avslutning hadde vi vanen tro på Skioldhytta. 

Finn Dahlby /oppmann/ Terje Borgersen/ trener/ 

- 

Sesongens gutter Il-lag (foto: Borgersen) 
31 



I RAPPORT FRA SMAGUTT : I • 

Så er nok· en sesong over for fotballens vedkommende. En sesong 

som for oss har vært temmelig mager hva resultater angår. Skal man 

se litt bort fra noen av de styggeste resultatene vi har hatt har 

det egentelig ikke vært så dåriig. Guttene har faktisk spilt godt 

og vært fullt på høyde med lag vi dessverre har tapt alt for stort 

for. Det er nå en gang målene som teller,og jeg skal ikke finne 

på unskyldninger om hvorfor resultatene ikke har vært i vår favør. 

Guttene skal ha ros for at de har klart å holde humøret oppe hele 

sesongen. 

Vi begynte treningene i midten av januar og holdt på to ganger 

uken. Ganske tidlig viste det seg at det var teknisk gode spillere 

som laget kom til å bestå av. De fleste var første års smågutter 

og ble nok litt hemmet når de møtte eldre spillere som kunne være 

både ett og to hoder høyere. 

Ved påsketider var vi ~ed til Danmark, noe som kanskje ga 

litt treningsmessig, men som mest var et hyggelig avbrekk fra trening 

i gymsaler her hjemme. En slik tur bør nok vurderes mer nøye når man 

tar i betraktning prisen og lengden på oppholdet og om det i det hele 

tatt har noen verdi. 

Derimot var vi i Danmark i sommer og den treningsleiren hadde - 
guttene så absolutt utbytte av. Det ble temmelig hardt for de fleste 

med både kamper og trening. Resultatene vi oppnådde mot to gode danske 

lag var meget oppløftende (se resultatene under). 

Tr. k. Åssiden - Skiold 6-2 oerie DBK - Skiold 8-0 
Ørn - Skiold 7-0 - Skiold - Liungen 0-1 

Gifcup Mif - Skiold 2-0 DBKcup Fossum - Skiold 8-0 

Gif - Skiold 5-0 Serie Konnerud - Jkiold 5-3 
Sif - Skiold 3-0 - Skiold - Sjåstad 0-5 

Tr. k. Åssiden 2 - Skiold 3-3 - Sylling - Skiold 2-2 
Lier - Skiold 7-0 Adidascup Ski old - reie 0-9 
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Skiold - Svelvik 9-1 Danmark Holstebro - , . .:idold 2-0 

Loesmoen - Skiold 4-1 - Ringkøping - Skiold 2-4 

Skiold - Tofte 1-2 Tr. k. Gif - Skioldl0-0 

Åifcup Åssiden 2 - Skiold 2-1 Serie Berger - Skiold 1-10 

Gråbein - Skiold 0-0 - Skiold - Hokksund 3-3 

DBK - Skiold 4-0 - Fil tvedt - Skiold 4-2 

Jeg vil herved takke for i år. Smågutt I har vært en fin gjeng 

å arbeide med, og jeg håper alle er på plass igjen neste år. Da 

kommer vi sterkere igjen. En takk til dere foreldre som har stilt 

biler og også hjulpet oss litt. Takker også oppmann Gjermund Nyhus, 

som har gjort en meget god jobb. 

Laget: Bjørn Ivar Nye, Stein Gabrielsen, Geir Guttormsen, Audun 

Iversen, Rune Wågelsby Johansen, Terje Dennis Knutsen, Morten Kristen 

sen, Terje Larsen, Eivind Borge Nilsen, Alf Roar Nusser, Jarle Os, 

Helge Scherf, Roy Henning Snyen, Terje Solberg og Rune Sandholdt. 

Toppscorer: Morten Kristensen med 8 mål. 

Kai Henning Ulvestad 

- 

Arets småguttelag med lederene Kai Henning og Gjermund. (foto:Borgersen) 
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t RAPPORT FRA SMAGUTT 2. lAG FOTBAl[ • 
Vi startet under vanskelige treningsforhold med ca. 25 mann i alt til l. 
og 2. lag. Grunnet forholdene måtte vi dele det inn i to staller for å få 
effektiv trening. 2. laget endte opp med 13 mann, men økte til 19 allerede 
før sommerferien. 

Treningsmessig mener jeg at guttene har hatt bra utbytte av det opplegget 
vi har kjørt gjennom sesongen, selv om det kanskje har vært hardt. Oppmøtet 
på treningene har ligget på 14 - 20 mann hver gang, så det er nok mye av den 
grunn at laget har blitt et godt lagteam å jobbe med, for her er det mye å 
hente rent fotballmessig. Vi hadde også en treningsleir i Lemvig på en uke 
som var meget vellykket. 

Avslutningen var på Skioldhytta med tradisjonelt opplegg - også putekrigen. - 
Spillere: Tommy Simonsen l mål Sven Erik Aspebakken 2 mål 

Ivar Bjerkerud 2 Roar Berge 
Thor Asbjørn Nilsen Erik Guldhav 
Kåre Langås 3 Ari Karaguz 2 
Ravi Sunder Jati nder Si ngh 8 
Durmus 7 Bent Ekeland 2 
Espen Evensen Dag A. Gabrielsen 3 
Thorbjørn Ho 1th Tore Nil sen 
Harald Moldjord 3 Tommy Gustavsen 
Rolf Klophus 

Resultater: 
CUP: 
Adidas: Røa - Skiold 7 - 0 

Skiold - Lørenskog l .. 6 

Privat: Ass iden - Skiold 7 - 0 
Sol berg - Skiold 5 - 0 - Assiden - Skiold 4 - 2 
Skiold - Konnerud 2 - 5 
Skiold - DBK 4 - 3 
Ski old - Glassverket 5 - 2 

Serien: Assiden - Skiold 7 - 
Skiold - Solberg 0 - 0 
ROS - Skiold 4 - 0 
SIF - Skiold 3 - 3 

Høsten: Kongsberg - Skiold 6 - l 
Ski old - DBK 4 - 
Skiold - Glassverket 4 - 

Konnerud - Skiold l - 5 
Vidar Lind Olsen Skiold - Svelvik 3 - 3 
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IRAPPORT FRA LILLEPUTT I FOTBALL • 
Vi startet med treningen først i januar 2 ganger pr. uke. Det har vært bra 
fremmøte på treningene, og det har vært utvist stor iver. 

Arets res ul tater: 
Serie: Steinberg - Skiold 3 - 0 
Vår: Ski old - Vestfossen l - l 

Kongsberg - Skiold 4 - 0 
Skiold - Hokksund 3 - 1 
Ramm.Eiker - Skiold 0 - 8 - Skiold - M I F 0 - 11 
Skrim - Skiold 9 - 0 

Høst: Li ungen - Skiold 5 - l 
Skiold - R O S 0 - 6 
Bødalen - Skiold 2 - 3 
Drafn - Skiold 3 - 3 
Skiold - Hyggen 8 - 0 

Cuper: 
DBK: Skiold - Halsen 0 - 3 
Dressmann: Søndre Land - Skiold 5 - l 
Adidas: Nøtterø - Skiold 9 - 0 
ROS: Steinberg - Skiold 3 - 0 

Våler - Skiold 0 - l 
Skeid - Skiold 2 - 3 

- 
Følgende spillere har vært med: 

Morten Kristensen 
Roy Henning Snyen 
Morten Kjærby 
Henning Andreassen 
Jørn Larsen 
Odd Erik Grøvo 
Kjell Ivar Moldrik 
Steinar Evensen 

8 mål Rune Sandholt 
3 " Helge Scherf 
5 " Arild Johansen 3 mål 
3 
l 

2 mål 

Kjetil S. Nilsen 2 
Espen Fredriksen 2 
Jonny Barlyng 
Audun Martinsen 
Per Kr. Hasseløsæther 

Vi avsluttet sesongen med en sammenkomst på Skioldhuset, hvor årets innsats 
premie ble utdelt av juniorformannen til Arild Johansen, som har vist stor 
treningsiver og utviklet seg positivt som spiller. 
Oppmann og trener vil takke guttene for en hyggelig tid sammen, og ønsker 
dem lykke til videre. 

Tor Johansen /oppmann/ Per Egelandsdal / trener/ 
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IRAPPORT FRA LILLEPUTT II FOTBALL .~ 

Vi begynte treningen 26. januar med bra fremmøte. Treningen foregikk delvis 

på Strømsø, og delvis i Drammenshallen. 
Etter 2 - 3 tren½nger fikk vi problemer med mannskap, da det viste seg at 4 
spillere ble flyttet opp på småguttlaget. Dette forårsaket at hele lille 
puttstallen ble svekket, og vi måtte ta inn flere spillere som aldri hadde 
sparket fotball for å få mannskap. En ser jo hvordan det gikk på de to 
første kampene, med kjempetap. Videre i sesongen fant vi ut at vi måtte 
låne spillere fra 1. laget for å hevde oss. Så - etter stokking av spillere 
fikk vi til slutt et bra lag, egentlig det laget som skulle vært 2. laget 
fra begynnelsen av sesongen. Det viste seg at guttene syntes det var moro - 
å spille. Feilen med 2, lag er at det blir altfor få kamper. 
Høydepunktet på sesongen var at laget kom til sluttspillet i BIVA- cupen. 

Resultatet: 
Treningskamper: 

Cup: 
BIVA: 

ADIDAS: 

Serien: 

S I F - Skiold 4 - 0 

Ass i den - Skiold 2 - 1 

Bragerøen - Skiold 6 - 0 

Skiold - Tjølling 3 - 

Skiold - Gulset 1 - l 

Skiold - Grorud 0 - 1 ( semifinale 

Kløfta - Skiold 5 - 4 e.e.o. 

Skiold - Lier 0 - 13 

ROS - Skiold 7 - 0 

Ski old - Tofte 1 - 0 

Ski old - S 1 emmes tad 4 - 2 

Gråbein - Skiold 1 - 1 

Ski old - Svelvik 6 - 0 - 
Vi havnet på 3. plass i serien med 7 poeng. 

Følgende spillere har vært benyttet: 

Kjetil S. Nilsen 
Arild Johansen 5 mål 
Jonny Barlyng 
Steinar Evensen 
Per Kr. Hasseløsæther 

Vidar Andreassen/oppmann 

Terje Pettersen/trener 
Per Nilsen 

Henning Andreassen 
Ole A. Pettersen 
M·orten Andersen 
Tom S. Larsen 
Espen Myhre 
Trond Hansen 
Sebahttin Karagøz 
Morten Hellingsrud 

Espen Fredriksen 

3 mål Ronny Nilsen 

3 Tom Nilsen 
Pål Strøm Andersen 1 mål 
Roger Antonsen 

mål Eivind Kirkedem 
Jan Erik Eriksen 

5 Gurshinder Singh 
Audun Martinsen 

Jørn Larsen 
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(RAPPORT FRA KNØTTER I i] 
Treningen startet opp 15. januar og ble drevet to ganger i uke på Brand 

engen Skole og i Dra11111enshallen, til vi i april begynte ute, hvor vi har 
fortsatt to ganger i uka til slutten av september, minus en måneds ferie. 
Interessen og fremmøtet har vært meget bra i hele år. Vi spilte første 
seriekamp 4. mars og siden har det gått slag i slag til 24. september. 
I alt har vi spilt 35 kamper, der vi vant 18 og tapte 11, og 6 endte uavgjort. 
Vi har scoret 74 mål og sluppet inn 69. I serien ble vi nummer 5 av ti lag. 
I cupen har det gått bra, vi nevner at vi kom til semifinalen i SIF-cupen, 
og kvartfinalen både i Fossekallens cup, DBK-cup og Pondus cup. Særlig var 

- innsatsen i Fossekallens cup imponerende, da det deltok ca. 70 lag. 

Følgende spillere har vært med: 

Trond Siem 4 mål Geir Arild Aspebakken 
Ole Reidar Martinsen Kjetil Bi rkely 
Morten Viholmen Jørgen Mehren 
Anders E. Grøtterud 5 mål Morten Stubberud 
Pål Erling Lundbeck 20 " Pål Bakken 
Jørn Are Kortvedt 14 " Jens Petter Farnes 

Geir Løkka 8 " Rune Danielsen 
Sven Kl everud Mads Kopperud 
Tommy Bønsnes Marius Pedersen 
Knut Erik Throndsen 

l mål 

8 mål 
5 
7 

Innsatspremien ble gitt til Morten Viholmen. 
Vi vi 1 med dette takke for i år. Klubben har en rekke fine gutter som kan 
nå langt i sin idrett. Vi vil også takke de mange foreldre som til enhver 

- tid har møtt opp for kjøring og støtte under kampene./ d d J E .k Tormo Kortve t- an r, 
Løkka RAPPORT FRA KNØTTELAG 3 

Skiolds 3. lag har hatt en stor spillestall i inneværende 

sesong. Treningen har foregått på "Teger·n• tirsdager og torsdager 

under ledelse av Tor Hansen og Per Bekken. I alt har laget 

spilt 13 kamper hvor 21 spillere er blitt benyttet. Laget har 

scoret 18 mål og sluppet inn 17. Sesongen gikk greit selv om det 

var litt lite hjelp til kjøring i forbindelse med kampene. Dette 

antagelig p.g.a. at 3. laget spilte kampene tidlig på ettermiddagen. 

En takk til Tor Hansen og Ingjerd Fogstad for all hjelp til kjøring 

av de ivrige knøttespillerene. / Per Bekken - oppmann 37 



!RAPPORT FRA HYTTESTYRET • 
Hyttestyret har i perioden bestått av: 

Harry Hansen 
Thor Egil Thorgersen 

Annette Hansen 
Jonn Johansen 
Sverre Knutsen 
Gunnar Moen 
Magnar Huseth 

formann 
nestformann 

sekretær 

- 
Skiold er så heldige å ha en fast dugnadsgjeng som møtes på hytta hver 
mandag for å gjøre en innsats. den siste perioden har de lagt inn 
strøm i badstua, satt lem for den ene inngangsdøra ti hytta, samt hugget 
ut ny skiløype, slik at man skal slippe den bratte bakken ned fra hytta. 
Har man vært på hytta den siste tiden, kan man ikke ha unngått å legge 
merke til at det er en oppfinnsom sjel som har laget nye krakker av 
tømmerstokker nedenfor verandaen. 

Vinterveden er sikret, dessuten parafin, brus, sjokolade og andre mat 
varer er kommet i hus foran en forhåpentligvis meget travel vintersesong. 

Arbeidsoppgaver som står på programmet er å gjøre ferdig oljefyrings 
anlegget, olje hytta og arbeide videre med badstuen og utedassen. Man 
har mottatt en del klager på stillaset til den tidligere Skioldbakken, 
da den er både til sjenanse og kan være farlig for unger. Dette må 
derfor rives så snart det er mulig. 

Vi hardesverre vært utsatt for to innbrudd på hytta den siste tiden. 
Den første gangen ble det stjålet sjokolade for kr. l .000, mens det 

andre gang ikke ble stjålet noe. De har brutt opp vinduer, slik at vi 
har måttet anskaffe nye. Serveringen på hytta har vært noenlunde til 
fredsstillende, men vi har vært ute for at vaktene ikke har møtt opp 
ved to anledninger - og det synes vi er trist. Vi håper at dette ikke 
vil gjenta seg når vi ser hvor mange mennesker som besøker Skioldhytta. 
Det er også gledelig å se at den er blitt flittig brukt av lagene i 
junioravdelingen. 

- 
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Vårt 1. knøttelag får stå som representanter for våre aller yngste 

fortballspillere. Her fotografert under årets Pondus-cup på 

Gulskogen der de gjorde en fin innsats. 

- 
~.~~'~'~"~,,~~~.~BEN 
jenter og gutter ' 

Stikk innom banken - bli medlem! 
Vår populære PONDUS-SPAREBØSSE, 
MEDLEMSKORT OG KLUBBMERKE 

får du med en gang. 
Velkommen i PONDUS-KLUBBEN. 

Busllerud 
banllen 
DRAMMEN (Bragernes - Strømsø) 
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KAFE GLOBUS 
Selskapslokaler og levering av kold og varm 

mat til hjemmene. 

df'¾t>iv' 
·cL RADDO"TY 

KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

SENGETØY - GARDINER 

DUKER - HANDKLÆR og TEPPER .... 

-GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs J 


