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REDAKTØRENS SPALTE ------------------ 
Hei, jeg heter Steinar Olsen og har for- 

melt blitt valgt til redaktør for den avisa 
du nå holder mellom hendene. Ta ikke denne 
redaktørtittelen så alvorlig - det er flere 
som er med om å få ut avisa. Mitt mål er å 
assistere de som allerede har gjort en jobb 
for å få ut nye nummer da jeg ennå ikke føler 
meg som så inngrodd Skioldgutt at jeg kan 
påta meg eneansvaret. 

Jeg har allikevel en del ideer om hvordan 
avisa skal se ut. Jeg synes vi må bestrebe 
oss på å få til flere reportasjer fra de, 
forskjellige skiktene og grenene innen kl Je 
slik at alle kan få luftet sin mening og bli 
hørt så langt det går an. 

For å nå dette målet ber jeg alle Skiolds 
medlemmer om å gjøre meg den tjenesten å 
tipse oss i Skioldavisa om du har noe på 
tunga som vedrører oss i Skiold. Det er også 
godt å høre ris og ros om avisa i sin helhet. 

Som et ledd i dette syns jeg det ville 
være interessant å ha en 11Skioldprofil11 i 
hvert nummer. Denne gang falt valget tilfeldi 
på Geir Egge fordi han har vist enorm inter 
esse i å holde hevd i skigruppa i klubben. 
Neste gang er det en annens tur. 

Med dette hilser jeg fra hele redaksjonen 
i Skioldavisa og ønsker alle Skioldmedlemmer 
en riktig god høst. 

Steinar Olsen 

Konnerud apen hver 

søndag - servering 
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formannens røst 
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Det er høst -- og det er Skioldavis-tid igjen. I de månedene som har 

gått siden vårgeneralforsamlingen har det vært stor aktivitet på alle 

fronter innen ''klubben i våre hjerter": SKIOLD. Mest gledelig er selvsagt 

den suverene innsatsen som vårt A-lag i fotball har prestert denne 

sesongen under ledelse av Tore Fyrand og Tore Jahnsen. Ikke siden 

19. juni tapte A-gutta og havnet på en tredjeplass på tabellen. Ja, etter 

at serien var slutt gikk guttene til og med hen og slo rekrutteringslaget 

til Mjøndalen, med flere A-spillere på plass, hele 2-0. Det lover usedvanlig 

godt for sesonger som kommer. Ikke minst har vi på styrhold mekeret at 

guttene er tent for langt større oppgaver -- og vi er heller ikke i tvil 

om at Skiold kan klare det man kanskje håper på: Opprykk. 

Klubben har ansatt ny trener for sesongen som kommer. Det er Terje 

Strøm fra Assiden som vi hilser velkommen. Han har hatt kjempefine 

resultater med Assiden og går til oppgaven med liv og lyst. Jeg vil 

samtidig benytte anledningen til å takke for den fine jobben som Tore 

Fyrand gjorde med A-laget -- vi håper vi kan kom~e tilbake til Tore 

en annen gang. 

Forøvrig på fotballfronten har U/B-laget med Ulf Svendsen og Jan 

Ulsbøl også hatt en glimrende sesong. De kom til sluttspillet i 

reservelagsserien 3.div og i skrivende stund kjemper de om avdelings 

mesterskapet. I junioravdelingen har særlig våre småguttelag og lille 

puttlag gjort det skarpt. Smågutt I kom til sluttspillet om kretsmester 

skapet og det var vel, så vidt jeg husker, første gang på seks-syv år at 

et av våre aldersbestemte lag har vært med der. 

Bandygutta er allerede i trening og satser på en toppsesong i 2. divisjon. 

Det har vært en del avgang, men klubben har også fått en del nye spillere 

(omtalt annet sted i avisen) , som vi regner med vil være med på å gjøre 

laget sterke. 

Når det gjelder ikke sportslige aktiviteter er det først og fremst 
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dugnaden i bakgården som har vært det store prosjektet. Der arbeides det 

for fullt både innvendig og innvendig. Her er det på plass med 

en liten bønn: Vi trenger dugnadsfolk mandager og tirsdager så å si hele 

vinter. Har du lyst til åta et tak -- så kom. Vi skal i neste oridinære 

Skioldavis presentere litt hva vi har tenkt å benytte vår bakre avdeling 

av Skioldhuset til -- det er den såkalte "Pettersen-planen" som i øyeblikket 

disku~teres i klubbens organer. 

Det ble gjort en kjempefin jobb under Drammensmessen. I godt og vel tre uker 

arbeidet Skioldgutter i hallen, både som snekkere, renholdsassistenter, 

billettører og vaktmannskaper. Det betydde kjærkomne midler til klubbkassen. 

Et sorgens budskap kom til klubben i og med tidligere formann, bandy 

president Borgar Nygårds død. Vi vet alle hva Borgar betydde for klubben 

og hvilket kjempearbeid han har lagt ned for å bringe Skiold dit vi 

er 1 dag. Det er blitt tomt etter Borgar og jeg vil på denne måten 

lyse fred over hans minne. 

BANDYOVERGANGER 

Vi har fått en del tilgang i bandy og noen har forlatt oss. 

Nye fjes i bandytroppen blir Bjørn Borge som kommer fra Solberg. Fra 

Mjøndalen har vi fått Per Erik Kristiansen, Finn-Rune Karlsen, Sven 

Gjermund Arnesen og Roy Dalberg. 

Pål Haugan har gått til Mjændalen, Dag Christensen har gått til 

Drafn og Rune Jahnsen skal spille for Sparta i kommende sesong. Bandy 

guttene er i full trening med blant annet innetrening på Drammen Squash 

senter der Skioldguttene Bjørn Kristensen er blitt bestyrer. 

- 
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Det er to skikkelig ballbehandlere over disse linjer: Ulf 
Svendsen(t.v.) og Jan Ulsbøl. Sammen har de hatt ansvaret for det 
kombinerte B- og U-laget som barehar hatt to ordinære serietap. 
I øyeblikket kjemper de om mesterskapet i 3.div for reservelag. 

- 
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~ Buskerudbanken 
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 
SENTRUM~ndalen 
KORVALDVN,, Mj;ndalen 
JERNBANEGT. ::m. Kongsberg 
AMOT 
VIKERSUND 
LOMMEDALEN1 Bærum 

- 

HOLMESTRAND 
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Geir 
Egge 

Geir Egge,22, et kjent navn innen Skiold-kretser. Vi valgte og stille 

ham i fokus som "Skioldprofilen" i dette nurrrner for hans enorme intresse 

for skiløping på vinteren og vanlige mosjonslØp på beina om sommeren. 

C-.eir er nylig ferdig med eksamen ved distriktshØyskolen på BØ i Telemark, 

og har den siste måneden vært lærervikar på Fjell skole. I den sen- 

ere tiden har han markert seg sterkt på skia om vinteren og med joggeskoa 
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om somæren. I vinter deltok han i 15 skirenn, og i somrer har han 

vært med i 12 lØp allerede, og tar sikte på å del ta i minst 13 til. 

M::JNTEBELLO PA TOPP. 

M'.:Jntebello var det rennet Geir var mest fornøyd ned i vinter. Der ble 

han nr. 12 av hele 60 lØpere. Ellers så fikk han bra uttelling i 

Hauer'n og RØysjø-lØpet også. I somrer har han gjort det godt i KjØste 

rudlØpet, hvor han ble nr.2 i sin klasse og nr. 4 blant alle i Skm'ern. 

Vi spurtP Cleir hva som gjør at han satser så hardt på ski og løpe 

treninga. 

- For det første syns jeg det er langt mer inspirerende å delta i en 

individuell idrett, der får du "målt" deg selv mye bedre, og kan se 

fremgangen mye tydligere. Dessuten har jeg en bestemt mening om at 

skigruppa bØr reise seg fra støvet igjen det heter jo tross alt Ski 

og Ballklubben Skiold. Vi har vært en liten gruppe som har deltatt 

på skirenn i vinter, og jeg håper så absolutt at fler fra klubben 

ser poenget i det å gå på ski, og slenger ned til vinteren slik at vi 

kan få i gang ei skigruppe med litt fart i. 

Vi har merket oss at du stiller for Sturla i de løpene du er med i 

på somreren, hvorfor det Geir? 

Den årsaken er klar, Skiold er ikke medlem av NFIF, så derfor har jeg' 

ikke lov til å stille opp med Skiold's navn. Det betyr alikevel ikke 

at jeg ikke er Skioldgutt for selv om jeg på pairet løper for Sturla, 

så vet alle at jeg komrer fra Skiold. 

Har du glemt alt som heter fotball og bandy nå som du lØper så mye? 

Nei ikke på noen måte, jeg har bare sluttet å trene bestemt med 

noen av grenene fordi skia gir neg mye mer. Jeg fØlger alikevel godt 

ned på begge deler så det er ikke noe problem. 

Er Geir halvproff? 

Er Geir halvproff? Dette er noe Skioldavisas utsendte spurte seg selv 

og Geir etter at vi fikk høre at han ville satse fifty/fifty på 

trening og skolegang komrende år også. Han sier selv at det må satses 

enormt hvis en skal komne noen vei selv om det "bare" er turrenn og 
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rrosjonslØp. Kli111aet er desverre blitt hardere og hardere i den senere 

tida, så det er bra at Skiold har medlernær som er villig til åta 

vare på skitradisjonene innen klubben. Vi vet at Geir vil fØlge opp 

de komrænde sesongene også, og flere med han måtte bare skigruppa reise 

seg fra den dvalestillingen den har ligget i så altfor lenge. Pinnen 

er kastet, ta kontakt med Geir som er skioppmann og få litt tips om 

hvor og når det skjer både lØp og skirenn. Vi ser frem til vinter 

sesongen med flere Siold-navn på startlistene rundt om i distriktet. 

Vi benytter bare anledningen til å ønske C,eir og de andre som er med på 

skigåing lykkE til videre, og takker Geir for praten. 

Steinar. 

Under vårgeneralforsamlingen fikk Harry Hansen (t.v.) styrets innsatspokal 
for sin kjempefin satsing på hytta, Tore Waitz fikk hederstegnet og 
Harry Pettersen fikk pokal for 200 spilte kamper på bandy A-laget. 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

ETABLERT 1899 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

Aktiv og moderne bankvirksomhet: 
SPAREB.ANKENEm 
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 
0. Torggt. 8. Velkommen!- 

~ic{jenj 
rnat·øl·miljø 

SANTO 
slipepapir 
slipelerret 
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Danmarksturer er populært. Det 

er helt sikkert. Det er heller ikke før 

ste året Skiold er der. I sommer har tre 

lag vært på tur, og her bringer vi 

noen bilder og linjer fra den siste 

turen. Det var her snakk om en ukes 

treningsleir for lilleputt,smågutt og 

guttelag. Ellers var også jubiorlaget 

på plass, og deltok i Dane,cup.Det 

øverste bilset viser gjengen fra Lem 

vig, mens på det til venstre ser vi 

Pål E. Lundbekk i dyreparken. 
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Den ukes,turen vi her bringer bilder fra, 

gikk til Lemvig. Lemvig er et koselig 

sted på vestkysten, og vi var så heldige 

låne utmerkede treningsbaner av 
~ 

Lemvig IF. Det var lagt opp til to ti 

eningsøkter pr. dag, men med den het~ 

bølgen som red Europa da var en økt 

tilstrekkelig.Det øverste bildet viser 

Vidar Andreassen i ferd med å trene 

Lilleputt Bildet til venstre var 

typisk for hver nye treningsdag, en 

flere må tapes, og her er det 

Borgersen som har den jobben. 
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JORll&RINGS ~ SELSl(A.PET 

~ 
I",..JC>:F<,..C:;EC 

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: 

1.4\1/i:~ '.11:LLCc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (02) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

'@'~ :ii!lJOOOOrii lJ!il. 
(KOLONIAL) 

Globusgården - Drammen 
Tlf.: 83 31 62 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 
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Eller manglet det ikke på aktiviseringstilbud for gutta, og vi nevner tur 

til Legoland og Løveparken, badetur, tur på tivoli som noen av attraksjon- 

ene. Bildet over viser et glimt fra småguttelagets kamp mot Lemvig,og 

det er akkurat blitt en scoring til Skiold, kampens eneste og den ga seier 

en. Ellers vant Lilleputt 3-2 idsin kamp, mens et noe redusert guttelag 

tapte 0-i. Alles 'Bassen' ble også hedret i anledning han og konas bry 

luppsdag ble det overrakt en fotball med alle guttas signatur på, mens 

Borgersen kjøpte en flaske champagne av dyreste merket. Alt i alt en 

trivelig uke med beinhard trening og gøy side om side. 
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Det gikk meget bra for Skiolds knØttelag under årets Ponduscup 

som ble avviklet på Marienlyst 22. og 23.mai. Det ble en annenplass, 

og flott pokal til Skiodgutta som kjempet seg helt frem til finalen, 

hvor desverre erkerivalene Drafn ble i sterkeste laget, men se opp for 

disse gutta, dem hører vi mer fra. Les mer om Ponduscupen på side ..... 
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SØLVKNØI'I'ENE FRA SKIOW SID AN TONEN. 

SØlvknØttene fra Skiold slo an tonen under årets Ponduscup på 

Marienlyst 22. og 23. mai. Skiolds lag kjempet godt i alle kampene, 

og greide til slutt å spille seg frem til finaleplass etter å ha slått 

Skrirn 1-0 i semi 'n. Drafn ble Skioldguttas finale rrotstander etter 

at de grønne hadde beseiret So1berg2, 2-1 i den andre semifinalen. 

Det var reneste Wembley-stemningen på Marienlyst da finalen ble satt 

i gang. Værgudene hadde gjort så godt de bare kunne for å ø:lelegge 

- hele arrangementet, men tusenvis av liter med regn, og et hav av søle 

stoppet .ikke 22 ivrige knØttespillere. Drafn gikk hardt ut i finalen, 

og tok ledelsen, Skiold gjorde så godt de kunne, og hentet opp de gr 

ønne igjen, ræn i annen angang viste Drafn seg desve=e å bli litt 

i sterkeste laget, så da dorrareren blåste av kampen etter full tid så 

var seieren et faktum for Drafn med 2-1 over arrangørenes egne gutter. 



Jubel og sorg. 

Jubel og sorg følges ad heter det. Drafn jublet sikkert hØyest, men 

Skiold-gutta bØr så absolutt ikke skamme seg over annenplassen, da det 

virkelig var mange beinharde oppgjør hele turneringen i mellom. De fikk' 

en svær pokal, og var kjempefornØyde med det, medaljer og diplomer 

vanket det også. Skiold stod for et greit avviklet arrangement, som 

ibefattet hele 55 kamper fordelt på 32 lag. Premiene var meget fine 

, og er vel et kapittel for seg selv. Det syntes sikkert den gangsteren 

som natten til søndag brøt seg inn i carrpingvogna som stod på Marienlyst. 

Vogna fungerte som sekretariat, og inneholdt alle medaljene til de 

beste. Disse ble hendig stjålet, men merkelig nok kom alle medaljene 

til rette før de skulle utdeles. Her bringer vi resultatene fra 

sluttspillet, og benytter bare anledningen til å si "grattis" til 

Skiold-knØttene, som ble verdige sølvknøtter denne sølete maihelga 

på Marienlyst. 
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RESULTATER: 
Finale: Skiold- Drafn 1-2 
Semi: Skiold-Skrim 1-0, Drafn-So1berg2,2-1 
Kvartfinale 1 : So1berg2--GIF1 , 1-0 

2: Skrim- SIF 4-0 
3: Skiold--Grorud 1-0 
4: Hokksund-Drafn 0-2 



BAKGÅRDEN MED ANSIKTSLØFNING. 

Bakgården(ikke den ved Kings altså) rren den i vårt eget Skioldhus har 

fått første trinn av en enonn ansiktsløfning fullført. Det har vært 

en jevn og sikker dugnadsinnsats av et heller lite antall Skiold 

rredlemrrer, som har gjort alt fra den minste detalj til siste hånd på verket 

her forleden. 

- 

- 
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Bakgården har vært et heller sørgelig kapittel til nå, men det har blitt 

virkelig dreis på sakene, og vinduer er skiftet ut, veggene er pusset 

opp, og litt av vært av annen fiksing har det også blitt. Det er ikke 

på langt nær ferdig der ennå, så vi henstiller til alle som måtte ha 

en ledig time til åta en tur ned i bakgården for å hjelpe til. 

Det trenges. De gutta som har stått på i lenger tid der begynner å 

bli litt leie, og det er det ikke noe å si på, gi dem en hånd, så 

er du rred på åta vare på klubbens verdier du også. 

Generalforsamling_~0_desember 

Sett av lørdag 4. desember til generalforsamling med etterfølgende 
fest. Da regner styret med å se mange, mange Skioldfjes på huset. 
Griselodder i farta ------------------- 

I disse dager er styret i ferd med å sende ut griselodder. Vi håper 
at du selger din bok -- mange bøker små gjør en stor å .. Det er meget 
viktige midler som klubben får gjennom disse lotteriene. 
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- 
Bildene våre skulle klart bevise at det hjelper. Det ene er tatt i 

starten av opp-pussinga, og det andre er tatt for kort tid siden, 

da stilasjen ble plukket ned etter en siste "shining" av veggen. Det 

har blitt flott, det er helt sikkert. En takk til gutta som har gjort 

det. Resultatet er topp. 

Medlemskontig~~!~~ 

Og er du en av dem som ennå ikke har betalt medlemskontigenten - selv 
etter to purring -- gjør dette snarest. 
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ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN 

VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS 

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN 

Il l<REDITl<ASSEN 
- bank for folk flest 

Drammen telt. 83 35 00 
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I SKJOLD SEIERSRIKE HJEM FRA SANDEFJORD -------~ 

Smågutt 2 vant den store Sandarcup forleden. Dette etter å ha beseiret 

følgende lag: Kvartfinale,0rn-Skiold 0-1, Semifinale, Tjøme-Skiold 0-2 

og i finalen møtte gutta Sandefjord, og spilte 1-1 etter ordinær tid i en 

beinhard kamp, og vant på loddtre~ning som regelene tilsier. 

Jublen var ikke til å skjule, og mest glad av alle var kanskje treneren 

Vidar Lind Olsen som gråt gledestårer etter at seieren var et faktum. 

- 

Over: Småguttelaget med pokal og stor jubel etter den fine seieren 
i Sandefjord og under holder Nusser opp tommelen for Skiold mens 
laget står klart til nye kamper i Sandefjordcupen. 

- 
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N~r det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELSKABET 

BRUG & GULDLISTEFABRIK 
Gulskogen 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 83 14 03 

TORVHALLEN •• 
STORST I SKO 

-r ••• 
iLavo~ '' ·Fl LI ALEN 

J 

SPESIALIST I KONFEKSJON 
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 
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~GDOM OG ARBEIDSLØSHET 

Hva er det politikerne vil? Kaste et problem over til 

idretten, eller er det en form for tenkepause - noe 

orginalt kan vi ikke finne i det. Ihvertfall ikke det 

AUf-formann Egil Knudsen sier om Ungdom og arbeidsløshet - 

og at idretten m§ føle ansvar! 

Hvem bør føle ansvar? Kanskje politikerne som dirigerer 

i det samfunnet vi har, med tusenvis av arbeidsledig ung- - 

- 

dom. 

At idretten skulle aktivisere disse ungdommene kan da i all 

verden ikke Løse ungdommenes problem ved det § ikke 

ha arbeide. 

Og n§r Egil Knudsen i en artikkel i Arbeiderbladet 

kommer inn p§ hva Arbeidernes Idrettsforbund gjorde 

s§ m§te for 50 §rs tid siden, glemmer den unge 

politiker at vi ikke Lever i 30-§rene - men i 80-§rene. 

Og det er en vesensforskjell 

Han Legger imidlertid til at han vet det kan finnes 

praktisk, kapasitetsmessige eller økonomiske vansker 

forbundet med slike tiltak fra idrettens side. 

Det høres jo fornuftig ut-. 

Men hvordan en slik sak skulle kunne Løses - er enn§ ikke 

sagt av noen' 

dag strir idretten økonomisk og ikke minst ved det 

§ skaffe folk til frivillig arbeide - og s§ skulle 

et s§ betydelig samfunns-problem som arbeidsløs ungdom 

lett slenges over til idretten. 

Det er en h§n mot den arbeidsløse ungdom! 
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Økonomer, psykologer, sosionomer er fra før koblet 

inn, sammen med topp ekspertise, uten§ ha Løst problemet, 

eller en gang kommet i nærheten av en Løsning. S§ sier 

man: Idretten m§ føle ansvar! 

Det høres ut som om hiv ungdommen over i et idretts 

miljø, La dem Løpe eller spille fotball - og problemet 

er ute av verden. Til den idrettslige side av saken er 

det bare§ stikke noen kroner i h§nden. 

Den samme artikkelen blir det antydet idrettsanlegg 

og administrative gjørem§L for foreninger og Lag som 

m u Li g e arb ei-ds p Lasse r for ungdommen • 

Man kunne være fristet til § spørre: Hvem betaler? 

Det er neppe noen av disse tilbudene unge mennesker er 

ute etter n§r de skal skffe seg et yrke. 

Det hele minner om en kald gufs fra nødsarbeide 

30-§renes arbeidsledighetsperiode. Men denne gangen 

gjelder det unge mennesker. 

- 

Ivar Rosendal 

Ps. Egil Knudsen er selv medlem av ~ssiden Idrettsforening 

og burde kjenne hvor skoen trykker. 

Skip,innredriing,møbelfabrikk, 
snekker-ogtapecnrmestere., 
skip1ingeniøroginteriørarkitekt 

ETABLERT 

19'16 

Adr.: Yitbank, 3'400 Uerbyen 
Tlf.: (OJ)831'195 
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Det var liv og røre på- Tegleverkstomta i september da Fotballskolen 
ble satt i gang. Nærmere 60 jenter og gutter under ti år ble med på 
skolen som bel sponsret av Kreditkassen og Per Kristensen Dagligvare. 
De unge fikk de grunnleggende triksene når det gjelder fotballspill 
og lærvilligheten var stor. Masser av foreldre fulgte også opplæringen 

på Tegleverkstomta. 
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Og så var det stor avslutning 

turnering med kjempespennende 

matcher på Marienlyst. Lagene 

hadde fått spennende navn som 

Tottenham, Everton og Man 

chester United. For aller første 

gang ble det spilt på småbaner 

her i distriktet -- baner var 

lagt opp på tvers av en vanlig 

fotballbane og det fungerte 

meget bra. Alle de små kom 

spill og til høyre ser vi 

vinnerlaget Arsenal med 

lagleder Helge Bjørnes. 

- 
og til venstre ser vi laget 
som ble nr. 2 i Fotball 
skolens slutturnering med 
sin meget entusiastiske 
lagleder Odd Danielsen. 
Etter turneringen var det 
samling på Skolhuset med 
pølser og brus og utdeling- 
er av diplomer fra deltakelsen 
på Fotballskolen 82. 
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- 

KARL FALK 
MØBEL- 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN 

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

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom. 

LANDETS BESTE IS 

fff Drammens ts 
A ksjesclskap, K onn erudgt. 23 - JOOO Drammen 

roROENSKJOLDSGT.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 

- 
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EGET DISCOANLEGG 

- 

Skiold har nå gått til anskaffelse 

første omgang skal benyttes på våre egne discokvelder for ungdom 

alderen 14-18 år. Det blir også aktuelt å leie ut anlegget sammen 

med vår egen discojockey Vidar Lind Olsen. 

FEM_MAL_I_SAMME_KAMP 

Det scores mye i vår junioravdeling i fotball. Toppscorere i 

en og samme kamp hittil er Geir Løkka som i en lilleputt Ill-kamp 

mot Drammens Ballklubb satte inn fem mål. Er det noen som har 

hørt om bedre resultater i år så kontakt Skioldavisa. 

- 

VI_HAR_FATT_EN_NY_KOMITE 

Under v§rgeneralforsamlingen var det enighet om ikke 

§ velge en ny finanskomite - men heller se det hele 

mer fremtidsrettet, med foreksempel en ,,sponsor 

komite", eller noe i den retning. 

Det var ogs§ enighet om at man skulle ,,h§ndplukke" 

tre mann til komiteen - og de tre ble: 

Christian Gregersen, Jon Christensen og Ulf Christensen, 

som allere har hatt sitt første møte. 

Dette er en komite som ikke skal arbeide under press, 

men tenke fremover og de muligheter Skiold vil 

ha p§ den økonomiske bane i §rene som kommer. 

THERMO service 
Adresser: Telefoner: Bank: 

Kontor: Dalegårdsveien 79 Kontor: (03) 82 13 38 Buskerudbanken 
3000 Drammen Lager: (03) 77 65 80 Konto 9201.05.04270 

Lager: 3070 Sande Foss priv. (03)821338 
Harstad priv. (03) 77 90 23 
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KAFE GLOBUS 

Selskapslokaler og levering av kold og vann 
mat til hjemmene. 

dåf!'¾tliir 
·~ RADOOa,ry 

KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

SENGETØY - GARDINER 

DUKER - HANDKLÆR og TEPPER .... 

-GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs 


