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en skikkelig Skioldfest med dans og 

mat og litt attåt. Mat blir ordnet. 
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Styret 

- 
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De gjorde en innsats for Skiold. En del av dugnadsgjengen som ryddet 
opp på Central i februar og mars. Fra venstre Gunnar Moen, Kjell Westby, 
Franz Salamonsen, Magnar Huseth, Tore Waitz, Tron Pettersen og Geir 
Huseth. (foto: Børre) 

I STYRETS HALVARSRAPPORT VAREN 1982 

Det er med stor glede styret kan konstatere at alle hovedgruppene 

innen den rød-hvite klubben fungerer utmerket. I løpet av de fem 

månedene som har gått siden forrige generalforsamling har styret 

spesielt tatt for seg de enkelte gruppene og kontrollert at disse 

arbeider slik de etter instruksene skal. Med et solid arbeid i de 

forskjellige gruppene skulle grunnlaget være lagt for fortsatt vekst 

- også sportslig. 

perioden vi har bak oss er det holdt seks styremøter samt 

et formannskapsmøte og to spesialmøter - de to sistnevnte har tatt 

for seg huset og bingoen med de respektive formenn til stede. Styret 

har forøvrig praktisert at både fotballformann, bandyformann og junior 

formann har tiltredd styremøtene slik at man til stadighet har hatt en 

dialog gående om arbeidet i hva vi velger å kalle innen de sportslige 

avdelingene. 
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Sportslig måtte klubben dessverre bite i det aller sureste eplet 

og rykke ned i annen divisjon igjen med sitt a-lag i bandy. Vi hadde 

et håp om at vi nå skulle holde oss i toppdivisjonen, men dette håpet 

brast. Men det går flere tog og klubben har allerede reengasjert 

Arild Berg som trener for bandyensa-stall neste sesong. Målsettingen 

skulle være klar -- opp igjen i 1-divisjon så fort som mulig. 

junioravdelingen har vi stilt med fire lag i årets bandyserier 

samt at man har eksperimentert med et par kamper for knøttebandyspillere. - 

Helt i toppen havnet vi ikke med noen av våre juniorbandylag, men 

jevnt over var det god kvalitet over spillestallene. Hittil er det 

tildels tilfredstillende rekruttering i de aldersbestemte klasser 

når det gjelder bandy, men det er ting som kan tyde på at bandyspillet 

ikke lenger er så populært blant de aller yngste. De vil heller spille 

fot ba 11 he 1 e 

Fotballen har for alvor begynt å røre på seg igjen. Vårt a-lag 

trene~ av Tore Fyrand som i skrivende stund har tatt ut en stall på 

20 spillere som man skal satse på resten av sesongen. A-laget har 

allerede spilt en del treningskamper og har vært på weekend-samling 

i Danmark like før påske der de fikk spilt en kamp på gress. Vi 

stiller med to lag i år i den såkalte reservelagsserien. Dette kommer 

av at Buskerud Fotballkrets ikke kan lage en egen u-lags-serie. Det ,_ 
ene laget er derfor et rent u-lag som trenes av Ulf Svendsen og det j 

andre laget i 

året igjennom - hvis de fikk anledning. 

reservelagsserien blir et B-lag under ledelse av 

Dag Christensen. Vårt4. seniorlag er oldboys som ledet av Tore Waitz 

og satser på en aktiv sesong. 

I junioravdelingen er det stor aktivitet på fotballsiden. Klubben 

har hatt problemer med å skaffe ledere til guttelaget og dette blir 

i øyeblikket løst med hva man kan kalle vikarer. Fra 1. juni er det 

meningen at Rune Jahnsen(sønn til Jabbe) skal ta seg av dette laget. 

Knøtteavdelingen har allerede hatt en innendørsturnering i Drammens- 
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hallen og skal 22. og 23. mai arrangere den sedvanlige Skiolds Ponduscup 

på Gulskogen. Man satser dessuten på en intensiv fotballskole for 

de aller yngste på Tegleverkstomta. Det vil i løpet av våren bli 

innkjøpt såkalte mini-mål til knøtteavdelingen -- mål som er betyde- 

lig mindre enn de man vanligvis ser på en fotballbane. Allerede fra 

neste sesong vil man sentralt fra NFF legge opp regler som gjør at 

knøttespillere skal spille på tvers av banen mot små mål - dette 

for å gjøre det hele mer realistisk for de små samtidig som flere 

yngre fotbal ]spillere kommer med i "leken". 

Central Hotell var i nesten to måneder klubbens "annet" hjem. Det er 

Jon Christensen som har kjøpt det gamle Strømsø-hotellet og Skiold 

var selvsagt selvskrevne til dugnad. Det ble revet, ryddet, måkt, bært, 

sopt, kastet og pratet i timesvis under dugnadsjobbingen. Først var 

det juniorlaget som tok sin tørn før de eldre medlemmene under ledelse 

av Tore og Tron satte i gang. De har nå opparbeidet seg en liste på_ 

324 undskyldninger for ikke å bli med på den omfattende dugnadsjobbingen. 

Her er noen autentiske: - Må se et TV-program. Skal vaske bilen. Kona 

er ikke hjemme. Jeg har gjort nok for klubben i år. Har vrikket stor 

tåa. Skal jo trene om to dager. Hadde hytte~akt i fjor. Men folk ble 

skaffet til slutt og jobben gjort og penger tjent. Det er mulig vi får 

flere jobber både for Johs og Jon i tiden som kommer. 
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DRAMMEN (Bragernes-Strømsø-Assiden)-GOL-HOKKSUND-MJØNDALEN-VIKERSUND -AMOT 
- med tilbud som tåler sammenligning - 

MER MAT FOR PENGENE 

GULSKOGEN, Drammen 
TORGGT.1 Drammen 
PARKERINGSHUSET, Drammen 
VINJESGT.1 Drammen 
iSSIDEN1 Drammen 
SENTRUMJM!ndalen 

VIKERSUND 

- 
KORVALDVN., Mjpndalen 
JERNBANEGT. :t.1'Tu. Kongsberg 
AMOT 

LOMMEDALEN, Bærum 
HOLMESTRAND 



Vaktgjeng i Drammenshallen: Fra venstre Kai Henning Ulvestad, Geir 
Forsberg, Peer Christensen, Pål Haugan og Paul Gunnar Zindel(foto:Børre) 

I Drammenshallen har Skioldguttene blitt kjent med Electric Ligtb 

Orchestra, Jetro Tull, Thin Lizzy -- alle kjente navn innen popverdenen. 

Det er fremdeles dugnad det dreier seg om. De rød-hvit inngår i Løbachs 

ryddegjeng og vaktstyrke -- også her var det gode penger å hente. Og 

det er mer dugnadsjobbing i hallen i tiden som kommer - flere konserter 

står i kø og til høsten har Skiold fått jobbing på Drammensmessen 82. 

Når det gjelder Drammensmessen vil mange bli kontaktet for jobbing og 

vi håper at undskyldningene i tiden 7-15. august ikke er fullt så mange 

som under Central-jobbingen. Her må vi trå til alle mann. 

Hver fjortende dag har det vært disco på Skioldhuset - og i noen 

tilfeller også hver uke. Det er A-laget i fotball, u-laget, bandy 

gutter og junioravdelingen som har gjort sitt til at vi har hatt en fin 

fast innkomst så å si kontinuerlig. Det har betydd enormt for klubben. 
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At disco er populært viser det at rundt 400 gjerne ville inn hver 

kveld vi har arrangert - men alle kom ikke inn. Styret er oppmerksom 

på at disco sliter en del på Skioldhuset rent inventarmessig, men 

har i samarbeid med husstyret kjøpt inn en del nye stoler og vil også 

betale for en del andre nødvendige vedlikehold. Discoaftenen vil man 

fortsatt ha -- til høsten er det foreløbig lagt opp til hver fjortende 

dag. 

- 

Hundrevis av ungdommer utenfor Skioldhuset en fredag kveld. Det er 

disco det dreier seg om Og Skiolds rutinerte vaktgjeng holder orden 

både innenfor og utenfor. (foto:Ivar) 
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Bingogjengene på Globus og All co jobber trudt og jevnt for klubben 

tre ganger i uken. Besøket på vår hovedbingo, Globus, har vært meget bra 

det siste. Inntektene er jevne og det er bra fordi bingoen hadde mye 

å hente inn. I denne perioden har klubben ikke mottatt noen midler fra 

bingoen, men det er håp om at slikt kan skje i annet halvår. Bingogjengene 

gjør en kjempejobb for klubben og skal ha styrets hjertelige takk. 

Leieaktiviteten på huset er meget tilfredstillende. Belegget er bra 

på denne årstiden - i særlig grad er huset belagt med faste leietakere 

som danseskoler, bridge og andre foreninger. Vi har igjen vært plaget 

av innbrudd og må nok etter pålegg, sikre huset mer. På hvilken måte er 

ennå ikke fastlagt. Det er byttet et par jerndører i baktrappen - ytt- 

erligere opprusting av huset er under planlegging og det vil bli nødvendig 

med dugnadshjelp for å få dette til. Vaktmesterparet gjør en glimrende 

jobb for klubben med å holde huset i presentabel stand. Når det gjelder 

lørdagskosen med karbis og vafler på huset har Borgersen hatt store van 

skeligheter med å skaffe kjøkkenpersonell. Men han har klrt det med et 

nødskrik. Er det noen som vil trå til en lørdag eller to i sesongen så 

meld dere. Det er av avgjørende betydning for miljøet i klubben at vi 

beholder disse samlingslørdagene. 

Skiolds eiendommer er attraktive. Også Skioldhytta har to ganger 

vinter hatt innbrudd. Bare hærverk, kan man kalle det som har skjedd 

til ergelse for hyttestyret og andre Skioldmedlemmer. Vintersesongen 

med fine skisøndager har som vanlig gjort sitt til at hytta har hatt 

godt besøk. Hyttegjengen skal ha honnør for den flotte jobben de gjør med 

å holde perlen ved Steglevannet i orden for klubben. 

Styret innkalte til et foreldremøte i midten av mars for å få en 

kontakt med denne gruppen slik at den kan bygges opp etter vedtak på 

høstgeneralforsamlingen i fjor. Møtet var meget positivt og til general 

forsamlingen i vår vil det foreligge et styre som kan begynne å jobbe med 

foreldrene. Hele tiden har de såkalte All co-damene arbeidet med servering 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

ETABLERT 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 at gutta møtes på Dickens. 

Godt fatøl fra Aass. 
Trivelig atmosfære og topp fotballmiljø. 

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

~idjent:4 
mat·øl·miljø 

SANTO 
slipepapir 
slipelerret 
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og tjent penger som vil komme junioravdelingen til nytte når de skal på 

turer til sommeren. 

Økonomien er fremdeles meget stram. Styret understreker sterkt at 

sparekniven må benyttes over alt, i alle avdelinger, under alle forhold. 

All spising og brusdrikking på tilfeldige møter skal det være slutt med. 

Utstyr skal ikke kjøpes inn i større mengder enn det det er brukt for og 

hver enkelt utøver må finnes seg i å kjøpe ting selv til eget forbruk. 

Kontigenten ble sendt ut i slutten av februar på postgiro. Mange 

har ennå ikke trukket ut kontigentpostgiroen til betaling. Det håper 

vi man gjør så fort som mulig skulle den ligge et sted på kjøkkenet 

regningshaugen. Dermed slipper vi å sende ut så mange purringer som planlagt 

mai. Dess ferre purringer dess bedre. Også purringer koster å sende ut. 

Til slutt vil styret takk alle for den innsatsen de gjør for Skiold 

smått og stort. Styret vil også kalle en del på smilet i klubben. La 

oss ikke hakke på hverandre hvis det er noe som kanskje har gått litt på 

tverke. Et smil og en vennlig bemerkning betyr så mye -- surmager og 

kjeft bare sliter på alle som gjør sitt til at klubben skal komme igjennom 

den vanskelige perioden den er inne i. ~~.tt 
Børre Ivar Lie 
formann 

.- Styrets sammensetning i perioder.: 

Formann: Børre Ivar Lie Viseformann: Ivar Rosendal 

Styremedlemmer: Tore Waitz, Terje Harvik og Sverre Jahnsen 

Varamann: Ståle Eknes 

Formannskapet: 

Bandyformann: Tron Pettersen, Fotballformann: Hans Petter Hansen, Junior 

formann: Tormod Kortvedt, Bingoformann: Dagfinn Hansen, Husformann: Bjarne 

Borgersen, Hytteformann: Harry Hansen, Skiformann: Oscar B. Johansen, Finans 

formann: Arild Knudsen. 
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BANDYSTYRETS RAPPORT 

Nok en gang måtte Skiold gå den tunge veien ned i 2.divisjon, for 

skjellen mellom yempo og l .div.rutine utgjør nok den største forskjell 

en mellom oss og de etablerte i l. divisjon. Når vi ser sesongen for 

A-laget under ett kan laget først til sin rett mot slutten av sesongen 

og spillerne fikk vist at de holder l .divisjon standard. Vårt lag 

mangler nok et par spillere for å kunne hevde seg bedre ved neste 

forsøk i hovedserien. Styret vil takke A-lagets spillere og ledere for 

sesongen, og samtidig nevne den innsatsen som laget har gjort ved 

annonseinnsamling, dugnader og på discoen. Junioravdelingen har heller 

ikke de resultatene vi hadde håpet på, men avdelingen har enere på de 

forskjellige trinn som vil markere seg sterkt i årene som kommer. Skiold 

må her satse mer på kvalifiserte trenere på de yngre lagene. Sesongen 

under ett må vi trekke fram at småguttelaget og lilleputtlaget i år 

har hatt stor fremgang resultatmessig. Småguttlaget vant dessuten en 

pokal under en turnering på Gol. Gratulere med den. Styret vil takke alle 

- 

trenere, ledere og spillere for sesongen. 

12 Bandystyret 



IORIØRINGS ~ SELSK'.APET 

~ t",.J c:::> ~ C3 E:: 
Nedre Strandgt. 3, Drammen 

Telefon 83 77 70 

ALT I BLOMSTER 
OG MODERNE DEKORASJONER 

BRUDEBUKETTER 
KRANSEBINDERI BLOMSTERFORRETNING 

Tollbugt. 102 - Drammen - Telefon 81 8947 

familiens konfeksjonssenter 

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

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

• Elektr. kontrolltavler 
• Bingo-automater • «21» 
• 13-tlpset • Jack-Pot Bingo 
• Over eller under 7 • Bandlt 

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

ENEIMPORTØR: 

'4\~~ ULLCc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

@'~~i]]i!O®~ ))li!. 
(]::;;;-K,,..,,.O...,,..L..,,..O.,....N l,....,.A~L) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 
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RAPPORT FRA A-LAGET I BANDY SESONGEN 81/82 

A-laget startet treningen i begynnelsen av august måned. Arild Berg 

var engasjert som spillende trener og til tross for noen avganger fra 

forrige sesong, var vi optimister foran vårt come back i 1 .divisjon. 

Treningsfremmøtet var bra og ennå bedre ble det når fotballspillerne 

kom med. De som skuffet var enkelte av juniorlagets spillere som også 

skulle trene med A-stallen. Med en så liten treningsiver kan de ikke ut 

vikle seg som bandyspillere. 

Fra oktober måned var vi på is en gang i uka. Vi trente i Furuset 

hallen fra 23.00 til 24.00 hver mandag kveld. Så langt var alt vel og bra. 

De andre 1 .divisjonslagene fikk ikke noe mer istrening, bortsett fra 

Oslo-lagene som hadde Valle Hovin. Problemene kom når naturisen la seg 

på alle bandybanene, botsett fra de innenfor Drammen kommune. Tre uker 

tok det fra man åpnet i Mjøndalen og Solbergelva til vi slapp til på 

Marienlyst. Mens andre lag trente på is, løp vi på bena i 1. Strøm terrasse. 

Sesongen ble en skuffelse. Etter halvspilt serie sto vi med 1 poeng, 

og vi hadde fått en del store nederlag. Forskjellen i tempo mellom 1. 

og 2. divisjon er enorm, og da vi i tillegg stilte med minst istrening, 

må det gå galt. Gutta beholdt imidlertid stort sett humøret, og det viste 

seg utover i sesongen at vi stadig tok innpå de andre lagene. Vi sluttet 

med 7 poeng, men 2. divisjon var dessverre igjen et faktum. 

Skal vi analysere sesongen ytterligere er det klart at vi manglet en 

storskytter. Nesten halvparten av scorede mål i bandy kommer i dag 

på corner og frislag. Jevne kamper avgjøres på disse nevnte situasjoner. 

Illusterende er det jo å se at vår toppscorer står med kun 7 seriemål. 

Sesongen har imidlertid vist at vi har en del ungdommer som er verdt 

å satse på. Er klubben villig til å satse videre og vi får beholde disse 

spillerne, behøver ikke Skiolds s:ste ord i norsk bandy være sagt. Vi får 
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bare håpe vårt forbund, kommune og andre bestemmende myndigheter 

våkner før det er for sent. Skal bandysporten fortsatt bli akterutseilt 

på anleggssektoren visa vis andre idretter, så er den snart strøket av 

kartet. Rekrutteringen er nemlig i ferd med å forsvinne. 

Til slutt en takk til bandystyret med Trond P. i spissen for godt 

samarbeid. Videre en takk til Arild, Terje Andersen og ikke minst mat 

erialforvalteren Terje Borgersen. Han har holdt orden på oss alle sammen 

og vært lagets viktigste brikke. - 

Oppmannen selv, Sverre Erling Nilsen, har flest kamper av de som spilte 

inneværende seong totalt -- 293 -- han mangler bare 7 a-kamper for å runde 

de 300. Unggutten Peer Christensen (t.h.) spilte flest kamper av alle i 

16 inneværende sesong -- 31 -- og han kom totalt opp i 100 a-kamper 



MAL TRENINGER/ 
KAMP 

Antall seilte kameer 1981/82: Ialt: 81/82: FREMMØTE: 

Peer Christensen 31 100 5 80 
Dag Christensen 30 148 5 78 
Pål Haugan 30 155 7 71 
Jarle Mortensen 30 65 2 73 
Harry Pettersen 30 216 1 66 
Kjell Reidar Johansen 30 86 49 
Sverre Erling Nilsen 30 293 3 75 
Ari 1 d Berg 30 97 7 90 
Hans Kristensen 29 58 77 
Øyvind Agren 28 266 13 59 
Stein E. Brekke 24 114 48 
Geir Ringstad 24 32 64 
Jan Pedersen 21 176 5 58 
Lars Hi 1 den 22 31 48 
Rune Waitz 19 39 7 46 
Bjørn Kopperud 15 137 17 
Eirik Ekeberg 7 7 10 
Henrik Schussler 5 32 27 
Ronni Andersen 4 4 30 
Terje Andersen 3 132 
Rune Jansen 2 21 
Thor Siem 2 2 
Henning Hansen 2 2 
Rolf Olsen 1 1 
Terje Borgersen 2 7 

Toppscorer i årets 

sesong ble Øyvind Agren 

med 13 nettkjenninger. 

Statistikken viser for 

øvrig at den gode Øyvind 

totalt har spilt hele 

266 kamper i den rød-hvite 

trøya. 

Gol-turneringen: 
Skiold-BBK 1-2 
Skiold-SIF 0-1 
Skiold-SIF 2-3 
Skiold-Sparta 0-3 
Voldsløkka Cup: 
i.runde: skiold-Røa 2-1 
2. runde Skiold-Ullevål 0-6 
~P.(Sifs iub,cup_ 
l.runde Skiold-MIF 2-7 
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PRIVAT KAMPER: 

DATO: LAG: RESULTAT: 

16-10-81 Skiold - Solberg 2 - 3 Valle Hovin 
6- 11-81 Strømsgodset 2 3 Gol 

14-11-81 Bragerøen 5 5 Solberg 
22-11-81 Drafn 1 - 3 Solberg 
27-11-81 Mjønda 1 en 2 - 4 Mjøndalen 
29-11-81 Strømsgodset 1 - 4 Gulskogen 
23- 2-82 Bragerøen 5 - 7 Bragerøen 

SERIEKAMPER: 

2-12-81 Skiol d - Ull evå 1 2 - 6 Valle Hovin 
6-12-81 Røa 1 - 8 Marienlyst 
9-12-81 Mjønda 1 en 2 - 12 Mjøndalen - 13-12-81 So 1 berg 2 - 7 So 1 berg 

17-12-81 Strømsgodset 1 - 8 Marienlyst 
20-12-81 Stabæk 2 - 3 Stabekk 
27-12-81 Drafn 2 - 4 Marienlyst 
30-12-81 Skeid 2 - 6 Bergbanen 
2- 1-82 Sagene 3 - 3 Marienlyst 
6- 1-82 Ull evå 1 2 - 1 Marienlyst 

10- 1-82 Røa l - 3 Røa 
13- 1-82 Mjøndalen 0 - 8 Marienlyst 
17- 1-82 Sol berg l - 8 Marienlyst 
20- 1-82 Strømsgodset 2 - 2 Gulskogen 
27- 1-82 Stabæk 1 - 6 Marienlyst 
30- 1-82 Drafn 2 - 5 Marienlyst 
11- 2-82 Skeid 3 - l Marienlyst 
14- 2-82 Sagene 4 - 4 Valle Hovin 

Arild Berg topper naturlig nok 

listen over treningsfremmøte med 

totalt 90. Vår meget sympatiske 

spillende trener noterte seg forøvrig 

for 30 kamper og har 97 i Skiold 

trøya totalt. Bandystyret har all 

erede reengas'jert Ari 1 d Berg for 

neste sesong - og der er målet klart: 

Opp i l. divisjon igjen s6 fort som 

overhode mulig. 
ISOLA1JON~ARBE!OER 

FOR VARME OG KJOlEAMl EGG 
KLEOMlHG AV IMOUSTRIBYCG 

~DRAMMENA 
mJ;1SOLERING S 
Teleton821887-Prrvaltl19756 
Postboksl568 3001 Drammen 
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RAPPORT FRA B-LAGET I BANDY 

En blanding av gamle ringrever og unge kalver har i år spilt på 

B-laget. For å nevne alderen fra eldste mann på ca. 48 til yngste på 

17 år, så skjønner man at spennet er stort. Humøret har alltid vært på 

topp selv om kampene fikk vekslende utfall. Det begynte med to seiere, 

deretter gikk det bare nedover med resultatene. Den seieren som smakte 

best var mot Drafn. Vi er antagligvis det eneste bandylaget Skiold 

stilte med i }982 som slo et Drafn-lag. 

Resultater: 

Brakerøya-Skiold 2-4, Drafn-Skiold 6-7, Solberg-Skiold 9-5, Mjøndalen 

Skiold 10-0, Strømsgodset-Skiold 14-5. 

Toppscorere ble: 

Tore Jahnsen 3, Paul Hansen 3 

Videre: Dag Christensen 1, Harry Pettersen 1, Pål Haugan 2, Bjørn Kopp 

erud 2, Jarle Mortensen l, Rune Waitz 2, Hans Kristensen 2, Terje 

Andersen 1. 

Følgende har spilt på b-laget i år: 

Terje Andersen, Ronny Andersen, Terje Borgersen, Dag Christensen, 

Eirik Ekeberg, Pål Haugan, Paul Hansen, Lars Hilden, Tore Jahnsen, 

Hans Kristensen, Bjørn Kopperud, Trond Moen, Jarle Mortensen, Harry 

,_ Pettersen, Arie Rynjard, Reidar SchUssler, Jens Svendsen, Rune Waitz 

og Tore Waitz. 

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

ETABLERT 
1946 

Adr.: Vitbank, 3400 lierbyen 
Tlf.: (03) 83 44 95 
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Arets juniorlag med oppmannen Arild Knudsen og treneren Reidar SchUssler 
(foto:Terje) 

RAPPORT FRA JUNIORLAGET I BANDY 

RAPPORT BANDY JUNIOR 

Juniorlaget må desverre se tilbake på en heller dårlig sesong. 
Laget klarte ikke å innfri forhåpningene etter to år på sølvplass 
i NM. Vi startet treningen under ledelse av Reidar Schussler 
samtidig som A-laget, men med meget dårlig oppslutning.Det må 
desverre bare inrømmes at interessen var heller dårlig blant den 
gamle "kjernen" i laget, og at flere av dem vi har hatt forhåp 
ninger til først dukket opp når kampene begynte. Det er tydelig 
at denne aldersgruppen har så mange "baller i luften" at det er 
meget vanskelig å få dem til å konsentrere seg om en idrett som 
krever så mye trening som bandy, selv om forholdene etter vår 
mening var lagt meget godt til rette for hver enkelt. 

En del av skylden for de store tapene i enkelte kamper må vi få 
lov til å legge på A-lagsledelsen som trumfet igjennom at 
aktuelle spillere måtte prioritere A treninger og reservebenken 
fremfor for oss viktige kamper. Denne mentaliteten fremmer ikke 
akkurat moralen hos lagkameratene!! Vi vet jo alle at det er 
disse guttene vi må bygge videre på i den nærmeste fremtid, så 
vi håper for klubbens skyld at vi for fremtiden kan finne frem 
til en "mykere linje". 

- 
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RESULTATLISTE: 

Treningskamper: 

Solberg - Skiold 6. - 3 
Mål: Jarle Mortensen 2, Eirik Ekeberg 1 
Skiold - Åssiden 2 - 8 
Mål: Henning Hansen l,Rolf Olsen 1 
Snarøen - Skiold 8 - 3 
Mål: Paul Hansen 1, Lars Andersen l,Lars Normann 1 

Seriekamper: 

Solberg 2 - 6 
Mål: Rune Waitz 1, Jarle Mortensen 1. 
Mjøndalen - Skiold 17 - 1 
Mål: Henning Hansen 1. 
Åssiden - Skiold 24 kuldegrader! 
Skiold - Strømsgodset 2 - 4 
Mål: Jarle Mortensen l,Ulf Erik Knudsen 1 
Solberg - Skiold 22 - 0 
Skiold - Åssiden 5 - 3 
Mål:Eirik Ekeberg 4,Rolf Olsen 1. 
Skiold - Mjøndalen MIF optatt med NM 
Strømsgodset - Skiold 4 - 11 
Mål: Rolf Olsen l,Lars 2,Rune 2,Jarle 4 og Tom Egil 1. 

Skiold 

NM kamper: 

Skiold - - Ullevål 2 - 0 
Mål : Jarle Mortensen 1, Henning Hansen 1. 

Solberg - Skiold 11 - 5 
Mål: Rune Waitz 1 Jarle 2 Lars 1 og Eirik 2 

Følgende spillere har akslet Skioldtrøya denne sesongen: 
Erik Normark,Lars Hilden,Lars Normann,Eirik Ekeberg, Jarle 
Mortensen,Ulf Erik Knudsen,Lars O. Andersen,Rune Waitz, 
Bag Ebbe Helgerud, Terje Turnes,Geir Huseth,Tom Egil Johannessen 
Henning Hansen,Tor Siem,Rolf Olsen,Roar Hagen,BjØrn Lindgren, 
Børre Nålby. 

Jeg har fulgt dere i mange år gutter, og jeg vet at dere kan 
hevde dere helt i toppen: La neste sesong bevise at jeg h~ 
rett, og at vi kan fungere som et lag igjen. 

Jeg takker trener og gutter for i år, og håper at vi allekommer 
sterkere igjen neste sesong. 

Arild Knudsen 
Oppmann 
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ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN 

VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS . _ 

0 

LA BANKEN TA HAND OM SPARETANKEN 

li l(REDITl<ASSEN 
- bank for folk flest 

Drammen te tf. 83 35 !I) 
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RAPPORT FRA GUTTER BANDY 
Mens fotballsesongen enda var på hell, startet en kort, 

hektisk, kald og morsom bandysesong. Barmarkstreningen var 

konsentrert om Fjell Skole, med dens gym.sal og trenings 

bane, og startet i midten av september. Videre var vi to 

ganger i ishall, en skolefri formiddag i Askerhallen og en 

sen nattetime i Furusethallen. 

- 3pillestallen var på 14 mann, og treningsfremmøtet har vært 

meget bra. Når vi dessuten er så heldige å ha to framifrå 

drevne trenere der mange klubber ikke har noen, lå 

forholdene vel til rette for en god sesong, både sportslig 

og sosialt. 

- 

Da vi omsider fikk is, startet vi treningskampprogrammet med 

å slå sterke Solberg og omtrent like sterke Stabæk. Mot 

Stabæk hadde gutta også finalenederlaget fra i fjor å hevne. 

Morsom og inspirerende åpning både for de på banen og vi på 

snøsiden av vantet. Som de øvrige treningsresultater viser, 

er nivåforskjellen stor innen kretsen. Dette ble ytter 

ligere stadfestet i serien, der et jevnt besatt Solberglag 

ikke har møtt særlig motstand. Det var da også et helt 

annet Solberg vi møtte i serien, og påførte oss vårt ene 

nederlag. Tapet mot Sparta har gutta kun seg selv å takke 

for. En innsatsfylt og spennende kamp ble det mot Mjøndalen 

i serien, der bruntrøyene ledet 3 - 1 da 10 minutter 

gjenstod. Etter skikkelig kjemping og innsats - som vi 

så gjerne skulle ha sett mere av - scoret gutta 3 mål i 

sluttminuttene. Meget godt gjort. Videre er vår siste 

seriekamp nevneverdig, i det vi slo et godt besatt Åssiden 

lag hvor vi bare hadde 9 mann på banen grunnet sykdoms 

forfall. 

I NM lyktes vi ikke denne gang. 
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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 

TORVHALLEN 
•• 

STORST I SKO 
e; ,. 
iLavo~ '' ·Fl LI ALEN 

SPESIALIST I KONFEKSJON 
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 
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Følgende har vært i stallen: 

Antall mål: Representasjon: 

- 
Thor Siem 

Roar Hagen 

Ole Gunnar Johnsrud 

Henning Hansen 

Bjørn Lindgren 

Børre Nålby 

Einar Kosberg 

Pål Andersen 

Per Kristian Knudsen 

Tom Egil Johannesen 

Rolf Erik Olsen 

Erik Syvertsen 

Jan Ole Bjerkerud 

Geir Dahlby 

Eivind Borge Nilsen 

Reidar Dischler 

Alf Roar Nusser 

Kretslag og landslag 

5 Kret~lag og landslag 

14 
10 

9 
7 

19 
21 

Småguttkretslag 

Kretslag og landslag 

Dessuten småguttspillerne: 

Småguttkretslag 

- med en kamp hver. 

KJØTT - VILT - DAGLIGVARER 

Tordensskiolds gt. 54 - tlf. 83 09 20 

Marienlyst gt. 24 - tlf. 83 22 43 
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Resu_ltater: 

Treningskal!!Q~i::_ 

Solberg - Skiold 

Drafn - Skiold 

MIF' - Skiold 

DBK - Skiold 

SIF' - Skiold 

Skiold - Stabæk 

Skiold - F'rem 31 

Seriekampei::_ 

Skiold - DBK 

BBK - Skiold 

Skiold - Drafn 

MIF' - Skiold 

Skiold - Solberg 

Skiold - Sparta 

SIF' - Skiold 

ÅIF' - Skiold 

2 - 6 

3 - 2 
3 - 2 
- 18 
- 8 

2 - 
4 - 7 

9 - 0 I vi~ylskum 
1 - 9 MA SEES! 
2 - 1 
3 - 4 
- 10 

3 - 7 
0 - 8 
6 - 7 

Ready - Skiold 
Skiold - Røa 

2 - 4 
3 - 6 

Når dette skrives er ikke sesongen avviklet for alle lagene 
enda, så noen tabellposisjon er ikke klar. 

Jeg vil til slutt få rette en takk til gutta for fremmøtet, 
tonen, og innsatsen på banen så vel som på treningene. 
Videre en vel fortjent blomst til trenerne Tore Julseth og 
Aksel Pedersen. 

Tore Røed 
Lagleder 
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Arets guttelag bandy med sin lagleder Tore Røed (Foto: Ivar ) 
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I RAPPORT FRA SMAGUTTELAGET 

Da jeg spurte guttene på avslutningsfesten om de var fornøyd med 

sesongen, var responsen stort sett positiv, men noen ønsket at vi 

hadde hatt en trener. Men det har da gått med bare meg også. 

hele år, fra treningens begynnelse til den siste kampen har det 

vært 14-15 ivrige gutter. I skrivende stund vet jeg ikke tabellposi 

sjonen, men vi fikk 10 av 18 poeng. I NM ble vi slått ut av Stabæk 

i kvartfinalen. Foruten dette, så vant vi en turnering på Gol før 

seriestart. 

alt har 17 gutter spilt på Skiolds småguttlag denne sesongen: 

Arild Korsbøen, Per Kr. Knudsen, Reidar Dischler, Guttorm Aanes, 

Petter Bønsnes, Alf R. Nusser, Rune Pedersen, Terje Larsen, Geir 

Sætra, Ivar Bjerke, Stein Gabrielsen, Terje Kilen, Arve Vannebo, Jan 

Roger Gundersen, Eivind B. Nilsen, Vegard Solli og Pål Sørensen. 

- 

Toppscorere ble Per Kr. Knudsen og Reidar Dischler med hen- 

holdsvis 24 og 19 scoringer. Per Kr. Knudsen, Eivind B. Nilsen og Alf 

R. Nusser har spilt på kretslaget. 

Resultater: 

Treningskamp: Skiold-Solberg 1-2 
------------- 
Turnering, Gol: Skiold-Gol 0-2, Skiold-MIF 1-1, Skiold-BBK 0-0, 
------------- 
Ski old-Sparta 1-0,. Skiold-Solberg 0-2, (semifinale) Skiold-Solberg 

1-0, (finale) Skiold-Gol 2-0 

Norgesmesterskapet: 1 ,runde Skiold-Brevik 3-2, 2.runde Skiold-Øvrevoll 
------------------ 
4-2 og kvartfinale Skiold-Stabæk 1-9 

Seriekamper: Skiold-Sparta 0-5, Skiold-MIF Il 14-2, Skiold-Solberg Il 
·----------- 
3-7, Skiold-Assiden 9-2, Skiold-SIF 3-1, Skiold-MIF I 1-5, Skiold-BBK 11-1 

Skiold-Gol 3-1 og Skiold-Solberg 2-10. 

Jan Ulsbøl 

oppmann-trener 

- 
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- 

- 

KARL FALK 
MØBEL- 

FORRETNING% 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN 

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

LANDETS BESTE IS 

fff Drammens ts 
A ksjeselskap, K onnerudgt. 23 - 3000 Drammen 

roROENSKJOLDSGT.40-TLF. 83 n 91. 
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DRAMMENS 

oVK 
VAKT 
~I 

a.s 

N. Storgt. 3 Drammen 

(02} * 83 27 81 
VI OVERTAR ALL SLAGS 

VAKTHOLD FOR: 
Bed rifter, bygge- og lagertomter, 

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

OG INTET FOR STORT 
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- 

- 

Småguttelaget har hatt en fin sesong der de klarte 10 poeng i serien 

og kom til kvartfinalen i NM. (foto: Terje) 

Lilleputtlaget med trener Per og oppmann Vidar (foto: 31 



( RAPPORT FRA LILLEPUTT BANDY 

Vi startet sesongen med møte på Skioldhuset. Fremmøtet var i alt 

5 gutter, noe som i grunn ikke var overraskende på meg. Da vi i fjor 

hadde problemer med å stille fullt lag, måtte noe gjøres. Vi ba guttene 

om å få med seg så mange som mulig på sin egen alder, så var det bare å 

håpe. Vi hadde fått treningstider to ganger i uken på Brandengen og Strømsø 

skole som er helt sprengte med trening. Etter tre ukers tid begynte til 

gangen på spillere å komme. Det varte ikke lenge før vi var ca. 20 

gutter, noe vi på lilleputtlaget og for klubbens del var glade for. 

Følgende har akslet Skioldtrøya: Bent Hoel, Tom Saxegård, Arild 

- 
Johansen, Jørn Are Kortvedt, Jørn Larsen, Ole Andreas Pettersen, Svein Skælien, 

Anders Asebø, Kjetil Nilsen, Geir Løkka, Johnny Barlyng, Frode, Richard, 

Pål Jessa og Morten Kjerby. 

Resultater privatkamper: Solberg-Skiold 10-0, Sparta-Skiold 4-2 

og Askollen-Skiold 5-2. 

Seriekamper: Solberg-Skiold (H), Mjøndalen 2- Skiold (B), Skiold 

Solberg 2(U), Skiold-MIF (B), Sparta-Skiold(H), Drafn-Skiold(B), 

Skiold-Brakerøya (B), Gol-Skiold (U). 

(nb: Navnelisten er ikke fullkommen og kampresultater mangler på 

grunn av at oppmannen har mistet navn- og kampresultater) 

Til slutt vil jeg få takke guttene samt Terje Borgersen og hans mor 

for all hjelp. - 
Trener: Per Egelansdal Oppmann: Vidar 

Lind Olsen 
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Burde vi holde faste medlemsmøter? 

Komme sammen og diskutere p§ et annet plan enn det vi 

gjør i dag, hvor hovedsak styret og formannsskap 

legger opp til hva som skal skje i klubben. Skjer det 

over hodet p§ v§re medlemmer? I s§ tilfelle kunne det 

være morsomt om det kom fram noen reaksjoner. 



RAPPORT FRA SKIGRUPPEN 

En ypperlig ski-vinter er på hell, og de forskjellige klubbene 

foretar sine ski-rapporter som en analyse av klubbens aktiviteter 

innenfor skiavdelingen. Som sagt i fjorårets skirapport er aktiviteten 

i Skiolds skiavdeling heller laber, men det ser ut som om også Skiolds 

medlemmer har blitt bitt av den såkalte ''turrennbassillen" som har 

herjet i de fleste andre skiklubbene i byen. Det er i alle fall 

--. hyggelig og positivt at flere og flere får lyst til å prøve seg 

turrenn. Drammen har jo sine tradisjonelle turrenn hvor alle slags 

løpere deltar -- så hvorfor ikke også Skiolds medlemmer. 

Skigruppas eneste aktivitet for øyeblikket er altså langrenn. Etter 

å ha ligget "død" en del år begynte langrennsinteressen i Skiold såvidt 

å spire for ca. 6 år siden og det spirer fortsatt -- dog meget langsomt. 

Skiold har i år hatt fem forskjellige løpere som har representert 

klubben i turrenn. I byens store turrenn, Thorleif Haugs Minneløp, 

hadde Skiold fire løpere, Trond Jensen, Torgeir Lind, Runde Jahnsen 

og Geir Egge, som alle gjennomførte i fin stil. Paul Hansen har vært 

Skiolds 5. løper. Han deltok i Jungerløpet og syntes dette gikk så lett 

at han har planer om flere løp neste år. 

likhet med de siste sesongene har det vært Geir Egge og tildels 

Rune Jahnsen som har vært Skiolds løpere i turennene. Rune har tre mål - hver vinter - det er å gjennomføre Monte Belloløpet(32 km), 

Røysjø-løpet(26km) og Th. Haugs Minneløp (38km). Disse tre løpene 

gjennomførte han også med glans i år. Rune Har mye inne som skiløper 

og vil forhåpentligvis delta i flere løp neste vinter, da han er tilbake 

i Drammen etter skolegang i Grimstad, hvor snøforholdene harværtelen 

dig i vinter. 

Skiolds fremste turrennsløper de siste sesongene har vært Geir 

Egge. Han har i år konkurrert hver helg fra 27.desember til 27. mars. 
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Geir var i år bedre forberedt enn noen gang til en skisesong og frem 

gangen har fortsatt fra i fjor. Han har tatt premie i de største løpene 

distriktet og ellers plassert seg bra på resultatlistene. Han har 

år gått: Sigdalsløpet, Konnerudsprinten, Nordmarksrunden, KM på 

både 15 og 30 km, Montebello-løpet, Røysjøløpet, Hauger·n, Junger- 

løpet, Ulveløpet, Prestvannsløpet, Brattefjellåmi, Birkebeinerrennet 

og Norefjell-løpet. Det har vært en knallhard sesong som ga noen 

skuffende resultater på tampen. Bl.a. bommet Geir litt på maksimal 

tiden i Norges hardeste turrenn, Birkebeiner·n, men det går flere 

"tog" og han har planer om revansje neste år. 

Ellers har skiavdelingen med Annette Hansen som primus motor 

som vanlig arbeidet med å arrangere barneskirenn på Skiold-hytta. Dette 

fant sted søndag 7. mars. Det var laget i stand to løyper hvor løpere 

alderen 3-15 år konkurrerte om fine premier og diplomer. 

Det ble vist fin skiferdighet og flere har store muligheter hvis lysten 

til mer skitrening er til stede. Skiavdelingen trenger folk så 

alle, både store som små, er hjertelig velkommen til en fin og 

krevende idrett, hvor ikke alvoret er så fremtredende som i lag 

sporten. 

Velkommen til neste skisesong. 

Skioppmannen 
VI BØR LÆRE. .. - Noe bør vi ha Lært av Roy Amundsen-saken - vi idretts- 

Ledere bør g§ oss selv. 
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Da politimester Erik Kosberg i Drammen gikk ut i duellen 

med nocsk fotball, Roy Amundsen og Norges Fotballforbund 

særdeleshet, s§ var det ikke p§ noen m§te et slag 

Løse Luften - men en gang for alle skikkelig§ f§ 

belyst det som skjerp§ en fotballbane av voldstendenser - 

og sl§tt fast at en fotballbane ikke er noe fredet sted 

i s§ m§te. ~ 



{RAPPORT FRA HYTTESTYRET 

Hyttestyret har i perioden bestått av Harry Hansen, Sverre Knudsen, 

Annette Hansen, Gunnar Moen, Magnar Huseth og Thor Egil Torgersen. 

Vinteren har i år ikke vist seg fra sin beste side når det gjelder 

været, slik at salget ikke har vært det helt store. Også i år har forenin 

ger og firmaer avholdt skirenn på hytta som har trukket med seg en del 

salg. Dessuten ble det avholdt et vellykket barneskirenn i Skiolds regi. 

Vaktlisten har fungert noenlunde bra. Vi trenger imidlertid fortsatt 

flere vakter da det ofte faller mange vakter på få medlemmer i løpet 

av sesongen. 

Det har ikke vært gjort vedlikehold av betydning da dette er mer 

typisk vår og høstarbeid. Vi håper på god oppslutning så snart snøen 

har gått. 

Vi vil til slutt få takk alle som har stilt opp og tatt sin tørn 

som hyttevakt. 

Hyttestyret. 

VI BØR LÆRE (forts) ..... 

Det kan være et tankekors for noen og hver av oss. Kan vi med hånden på 

hjertet si at vi lærer våre knøtter at det brutale ikke har noe med 
idrett å gjøre. Knøtter som skal bære våre klubbfarger i årene frem 

over - våre unge representanter utad . 
Og kan vi ikke lære dem disiplin på et ungt stadium, kan vi aldri ta 

.- det igjen senere med årene. 
Provokasjoner på en fotballbane er noe som skjer til stadighet, tragisk 
er det når det kommer så langt som til rettssalen -- og en tilfeldighet 
var det at Roy Amundsen spilte hovedrollen som tiltalt landslagsspiller. 
Denne delen av fotballens historie kunne vært skrevet mange år tidligere 
- nettopp derfor var det riktig at politimester Erik Kosberg tok saken opp 

og for retten. Nå er det vår tur til å dra nytte av det. 
Ved strengere disiplin på banen, slå ned på kjeftbruk og ikke minst å 
lære våre unge spillere selvdisiplin. Banning på banen er å provosere 
seg til noe mer løssluppet, det kan gå ut over sævel motspillere som 

dommer, derfor er det lite tøft å mangle selvdisiplin. 

Ivar Rosendal 
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BANDYFEST I NOSTALGIENS AND ::J 

39 og 57-gjengene samlet på ett brett i 2. etasje på Skioldhuset 

Uten overdrivelse - det var gøy! For alle, n§r bandygutta fra 

1939, og bandy-jubilantene fra 1957, møttes i Skiold-huset 

for § ta en jubi Leums-titt p§ de to kongepokalene fra de to 

nrogesmesterskap for senior, de eneste Skiold har - i øyesyn 

p§ nytt. 

Gøy fordi stemning var der fra det øyeblikk man steg inn over 

terskelen i annen etasje, til siste mann gikk - og da var det 

visstnok ikke Lyst, ihvertfall ute. 

Selv om det skiller noen §r, og alder, p§ aktørene fra de to 

Lagene, de hadde en ting felles - bandy. Og om det er det mange 

ord som kan sies. 

Finnes det i grunn bedre, og hyggeligere, minner enn de man 

henter opp igjen fra en tidligere idrettskarriere? Neppe - de 

-- 
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57-gutta 

seieren 

minnene er der for§ kunne hentes tilbake 

hygge seg med Litt nostalgi. 

Og det var det man gjorde, hygget seg med minnene - og fra et ell, 

en stund hvor man vil 

annet sted p§ Hedemarken dukket Hermann Wisløff opp, Lagkaptein 

fra 1957 - og den som er skyld i at det hele kom i stand. Som 

kjent ringte Hermann DT og 88 under Hallo Avis, traff v§r for- 

mann Børre Ivar Lie, La fram sitt ærend - og vips var forberedel 

sene i gang ved Eldres avdeling, som forresten gjorde en meget 

god jobb ved denne anledning. 

En som heller ikke helt hadde glemt sin gamle klubb var Leif 

Eriksen, Lagkaptein p§ 39-Laget. Og han hadde heller ikke 

glemt kamper, gutta - og heller ikke kongepokalen. Leif 

Eriksen ble borte fra Skiold midt i 40-§rene, denne dagen var 

han til stede, og det har ingen glemt. 
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Leif Eriksen holdt nemlig en glimrende tale, for gutta, Leder 

og sesongen, ikke bare 39 - men alt det som var rundt. 

Det var en tale som ble Lyttet til, og vi h§per § se igjen Leif 

Eriksen i Skiold, ikke bare som taler, det m§ han s§ gjerne - 

men som et medlem blant oss andre. 

~ 
Lagkapteinen på 39-laget, Leif Eriksen, holder tale til sine gutter 

v§r bandyformann, er valgt som varamann til styret 

Idrettens Kontaktutvalg. Det skjedde p§ Park under 

utvalgets siste §rsmøte i februar. 

- 
Tilhenger'n 

Skiold har f§tt en tilhenger, n§ kunne en være fristet 

til § si - ikke den eneste, menn§ er det snakk om en 

tilhenger p§ hjul. Brukere: Bandy- og fotballavdelingene. 
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(KONTIGENTEN PA POSTGIRO 
De som har mottat kontingent-krav har sikkert bitt 

seg merke i at vi har g§tt over til postgiro innbetalinger. 

Det skyldes at vi har funnet det som en greiere ordning enn 

tidligere bankgiro. Med postgiro-blanketten følger med 

lemstegn, og plass til § skrive det enkelte medlems 

data. Det blir en god hjelp for oss n§r det gjelder 

kartoteket. 

P§ hØstgeneralforsamlingen ble det vedtatt 9 øke 

familiekontingenten til 200 kroner, senior 100 og 

junior til 75 kroner. 

Vi har valgt det slik og har sløyfet det med aktivitets 

kontingent som mange andre klubber bruker i dag. Vi har 

ogs§ holdt kontingenten s§ Lavt som mulig fordi vi 

er oppmerksomme p§ hva det koster foreldre 9 ha sine 

barn i et idrettsmiljø. Men for pengene er vi av den 

meing at en f§r noe igjen hos oss - og det m§ være et 

m§L i seg selv. 

UNNGA PURRING - ~ETAL KONTIGENTEN I DAG 

- 



KAFE GLOBUS 

Selskapslokaler og levering av kold og varm 
mat til hjemmene. 

KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

SENGETOY - GARDINER 

DUKER - HANDKLÆR og TEPPER .... 

-GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs 


