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ETTER GENERALFORSAMLINGEN - ca. kl .20.00 - 
blir det medlemsfest med bekjente. Skiolds 
discoanlegg spiller voksen musikk, det blir 
anledning til å kjøpe smørbrød og forfrisk 
ninger. Gratis adgang. Alle hjertelig velkommen 

---------------------------------------------- 

SKIOLDHUSET i 

Griffenfeldtsgt.1 

er Spent for med 

lemmer hver Lørdag 

formiddag. 
Forretningsføreren 

samt junioravd. har 

kontordag hver 

mandag fra kl.18.00· 

20.00. Tlf: 836433 
SKIOLDHYTTA pS 

FORSIDEN: Heia Molde - Heia Brann står det 
på forsiden til dette nummer av Skioldavisa. 
Det er vårt lilleputtlag som er fotografert 
på cupfinalen - en cur de vant etter seier 
; DBK-cupen. Og noen sier at de faktisk 
hørte "He ia Sk io l d'' under årets cupfinale. 

Konnerud Spen hver 

søndag - servering 

~ ..-i, 

LA.B~SUM~ 
KJØTT - VILT - DAGLIGVARER 

Tordensskiolds gt. 54 - tlf. 83 09 20 

Marienlyst gt. 24 - tlf. 83 22 43 
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MINNEORD 

To betydningsfulle Skioldgutter har gått bort det siste 
halve året: Johs. Christensen og Borgar Nygård. Vårt 
æresmedlem Johs. Christensen ble plutselig revet bort 
fra sin nærmeste familie og fra sin klubb noen få uker 
før generalforsamlingen. Han ble medlem i Skiold i 1939 
og ble æresmedlem av klubben for ti år siden. Johs. 
Christensen ble kalt hele Skiolds far -- en mann som 
ved siden av sin store forretning alltid hadde Skiold i 
sine tanker. Han var en mann som ivret både for hytte 
og ikke minst for Skioldhuset som han hadde en avgjørende 
finger med i spillet ved ervervelsen. Ved sin død var Johs. 
Christensen formann i representantskapet -- et verv han - .. ddde hatt i en årrekke. 
Borgar Nygård ble medlem i Skiold i 1953. Han ble krets 
mester i bandy i 1959 - senere ofret han seg for admi nis 
trasjonen og ble til slutt formann i en tre års-periode. 
Da han gikk ut av Skiolds styre påtok han seg det ansvars 
fulle vervet som formann i Norges Bandyforbund - et verv 
han hadde ved sin død. Borgar vil alltid bli husket i Skiold 
som en av dem som har gjort mest for klubben . 
Vi lyser fred over Johs. Christensen og Borgar Nygårds minne. 
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(STYRET BERETNING FOR PERIODEN 28.11 .81 - 4.12.82 m 
• Sportslig fremgang i de aller fleste grupper 

• En økonomisk stabilisering 

• Godt arbeid på lederplan med enkeltsaker innen alle klubbens 

grupper 

Det er i stikkords form situasjonen i Ski- og Ballklubben Skiold 

for driftsåret 81/82. Men selv om det øyensynlig ser ut til å fungere 

etter planene i alle de grupper som Skiold er bygd opp av,understreker 

styret at den samarbeidsform og også økonomiske styring man har 

bestrebet og til dels lykkes med, må fortsette. Det er ingen ting 

å legge skjul på at Skiolds totale omsetning for aller første gang 

har passert en million kroner. Allikevel er det til tider stramt med 

likvider innen klubben -- dette på grunn av det høye aktivitetsnivået 

styret har lagt opp til både innen fotball, bandy, på hus og på hytte. 

Mens samfunnets priser på tjenester stadig er økende -- til dels 

eksplosivt, er det en tendens til at klubben må greie seg med de 

faste inntekter som man har hatt i årevis. For å klare det økonomiske 

presset i årene som kommer må vi søke nye veier for økonomisk gevinst 

-- bare på denne måten vil vi v~re i stand til å holde det store ak 

tivitetsnivået som man har tilstrebet seg de siste sesongene. 

For å holde hodet over vannet må styret fortsatt arbeide for et høyt 

aktivitetsnivå blant medlemmene også når det gjelder dugnad, idearbeid - 

- 

og annet. Når vi ber om medlemmenes arbeidsinnsats håper styret at den 

får den. Sitter noen med ideer når det gjelder klubbarbeid,så 

brenn ikke inne med disse -- fortell de videre til gruppeformenn eller 

styret. Samtidig må vi i alle ledd berherske utgiftene. Den enkelte 

idrettsutover i klubben må vite at noe må han (vi har ingen hun-er) 

o~så selv yte for å drive sin idrett og for å stotte opp under klubben. 

Styret si0naliserer 00så en storre bruk av foreldrene i klubbarbeidet 

i året som kommer -- som en okonomisk stotteqruppe for vår store junior- 



avdeling. Til tross for alt vårt arbeid for å holde klubben i drift er 

vi også avhengig av støtte utenfra blant annet fra kommunen. Vi 

får støtte til vårt viktige arbeid en gang i året, men klubbens styre 

vil arbeide for at denne skal bli større, samt at vi også får en viss 

støtte til Skioldhuset. Dette har styret gjort klart i samtaler med 

ordfører og kommunale tjenestemenn. 

Det var mye økonomi på en gang, men det er viktig å understreke de 

harde fakta i det forbrukersamfunn som vi egentelig lever i. Penger 

,,-.., er ikke alt, men du verden hvor mye det teller med i bildet skal vi 

fortsatt kunne gi ungdommen det tilbud som den alltid har hatt innen 

Skiolds rekker. 

I løpet av året er det totalt holdt 12 styremøter, 6 formannskapsmøt 

er samt et par spesialmøter. En lett oppregning sier at det i disse 

møtene er behandlet rundt 150 saker som vedører klubbens drift. I 

tillegg til de.faste møter på styreplan har det vært en rekke ufor 

melle sammenkomster, særlig på mandager som er klubbens kontordag. 

Klubbens medlemstall er også økende. Når man trekker fra den naturlige 

avgang som kommer med purring på konttgent og på loddebøker, sitter 

man igjen med en pluss på rundt 30. Styret poengterer at klubbens 

styrke hviler på en fyldig medlemsmasse og oppfordrer alle idretts 

ungdommens foreldre, søsken, interesserte besteforeldre, bingohjelp 

ere og andre som føler seg knyttet til klubben om snarest å melde seg 

inn. På nyåret vil man forsøke en medlemsverving. 

Så det sportslige. Vårt A-lag i fotball viste at de kan med den innsats 

de leverte fra sommerferien og ut sesongen. En tredjeplass i serien 

a poeng med lag nr. 2 var en oppmuntering for det arbeidet vi driver 

med og en plattform å bygge videre på neste sesong. Den gode innsatsen 

er blitt lagt merke til og har ført til at Skiold er i skuddet når det 

gjelder A-lags-fotball. Det snakkes om Skiold og flere fotballspillere 

er interessert i å spille sammen med de rød-hvite neste sesong. Fot 

ballstyret leggeropp til en hard handlingsplan som kan gi resultater 
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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 
{SS1DEN1 Drammen 
SENTRUMt...Mi!ndalen 
KORVALDVN., Mj;ndalen 
JERNBANEGT. :::ru. Kongsberg 
AMOT 
VIKERSUND 
LOMMEDALEN1 Bærum 
HOLMESTRAND 

- 
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- 

- 

-- håper vi. Klubben satset i år på et U-lag som ble avdelingsvinner 

i 3. divisjon. U/B-fotball må man ha innen en klubb for å sikre 

rekrutteringen til A-laget samt qi et tilbud til de som ennå ikke er 

funnet gode nok til A-fotball, men som kan utvikle seq. 

I junioravdelingen har resultatene også vært bedre enn på mange år. 

Småguttelaget ble avdelingsvinner og spilte om kretsmesterskapet. 

Dette er første gang et lag fra Skioldsjunioravdeling har gjort dette 

på seks-syv år. Når det gjelder de enkelte lagene henviser vi til 

lagsrapportene. La oss imidlertid understreke junioravdelingens 

innsats når det gjalt Fotballskolen som ble arrangert i høst. Denne 

meget viktig og gode form for rekruttering må fortsette, mener styret. 

Junioravdelingen har også stått for gjennomføringen av tre cuper: 

Innendørs i Drammenshallen for knøtter (Z-kro-cup), Ponduscupen for 

knøtter på Marienlyst i mai der vi hadde storfint fotballbesøk av 

arveprinsen Haakon Magnus og til sist Lada-c~p for gutter på høsten. 

I tillegg arrangerer som vanlig Fotballstyret Skiolds julecup 

Drammenshallen. 

Når det gjelder bandy ble situasjonen her beskrevet i rapporten til vår 

generalforsamlingen. Vi er i 2. divisjon i år, men håper nok en gang 

på opprykk. Vi vil i år også som vanlig stille lag i alle de alders 

bestemte grupper. 

Så over til det "ikke-sportslige". Først Skioldhuset der det i løpet av 

året har skjedd store forandringer i bakgården. En fast gjeng har 

gjort et meget imponerende arbeid dugnadsmessig i våre bakre regioner 

-- noe som med tid og stunder vil føre med seg en bedre utnyttelse av 

den plass vi har på Skioldhuset. Oppussingen av bakgården fortsetter 

og vil nok koste en del penger, men dette ser styret på som en inves 

tering og en verdiforøkning av Skioldhuset. 

Formannskapet har nå vedtatt en plan for utnyttelsen av sidebygningen 

i tilknytting til bakgården, den såkalte "Pettersens-planen" som det 
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arbeidasetter. Denne tilsier at det i det tidligere "brusrommet" 

mellom 2. oy 3. etasje blir et rent klubbrom disponibelt for lag 

og gruppestyrer. Dette vil avlaste vår tredjeetasje. Det er meningen 

at dette klubbrommet skal dekoreres med gamle og nye Skioldbilder 

gjennom avfotografering av den bildesamling som finnes på Skiold 

hytta. Videre vil mellometasjen mellom 1. etasje og 2. etasje 

bli nytt brusrom, lager for styre og formannskap med papir ect. 

samt sliperom for bandyen. Lagboder for samtlige lag i junioravdelin~en 

samt seniorlagene vil bli flyttet ned i den ene garasjen. Baktrappen 

er også pusset opp og det er lagt flere fliser i kjelleren. Styret 

vil takke vaktmester Bjarne Borgersen som nå går av både som vakt- 

mester og som husformann for den store jobben han har gjort for 

Skioldhuset igjennom en årrekke. Den samme takken går til Odd 

Kristoffersen som nær sagt er på Skioldhuset både tidlig og sent 

og som ser på huset som sitt eget. Han er nå ansatt som vaktmester 

for hele Skioldhuset -- og er i tillegg med på å lede dugnadsarbeidet. 

En imponerende innsats. 

Skioldhuset er dessuten i tillegg til vanlig utleie benyttet til 

våre egne discoarrangementer. Discoen er av avgjørende betydning fflr 

klubbens økonomi -- og må fortsette til tross for at vi har hatt 

en del "episoder" i gaten under arrangementene. 

Gjengen på Skioldhytta er liten, men meget aktiv. I løpet av året - 

- 

har man investert i nye trekk på salongen i klubbrommet der oppe, 

man har satt opp varmelister i "storsalen" og uiendig er det fore 

tatt en rekke forbed-ringer. Det har de siste årene kanskje vært en 

tendens at konsentrasjonen har ligget litt vel mye omkring Skiold 

huset -- derfor må vi understreke de meget verdifulle friluftsområder 

som klubben besitter på Konnerud ved Stegla og som kan benyttes bedre 

både for klubbens medlemmer og lag Dette er en 

sak som styret vil ta opp på et eget møte neste periode. 
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- 

Bingogjengen må vi ikke glemme. Den er klubbens ryggrad. Resultatene 

både på Globus og Allco er tilfredstillende og styret har fått midler 

til å nedbetale kostbare lån klubben har hatt. Økonomisk har bingoen 

stabilisert seg og klubben håper at den kommende periode kan trekke 

flere veksler på de midler som vår ivrige bingogruppe inntjener. 

Det er kanskje ikke alle som er klar over det, men på bingoen er 

det en rekke mennesker som arbeider to til tre ganger for klubben 

hver eneste uke, hverte eneste år og som har holdt på med dette 

10-15 år! Imponerende, ikke sant. Styrets takk og store blomst. 

Vi har til sist også en liten skigruppe som vesentlig består 

av en mann, men som også får med seg en del flere når det blant annet 

gjelder turlangrenn. Skigruppen står også for det årlige "Barnas 

skirenn" på Skioldhytta. Ligger det en mulighet til utvidelse av 

Skiolds aktiviteter så er dette kanskje mulig på skisektoren med 

hytta som utgangspunkt. Klubbens navn er tross alt SKI- og ballklubb- 

en. 

Eldres avdeling må hellerikke glemmes. De har jevnlioe møter oq 

ser ut til å ha opprettet en god kameratslig ånd. Etter forslag fra 

eldres avdeling vil styret på generalforsamlingen foreslå at pen 

sjonister over 67 år ikke skal betale kontigent. Det er bare rett 

og rimelig etter den årelange innsats de har gjort for klubben. 

- Klubbens styre har fått benytte en rekke av våre pensjonister 1 en 

del spesialoppdrag på dagtid -- noe vi er takknemmelig for. 

Og det skulle være det hele en rask totaloversikt over situasjonen 

Skiold pr. dato. Styret vil få takke alle som har gjort en jobb for 

klubben i perioden som gikk oo samtidig spore alle til ny innsats 

året som kommer til beste for Ski- og Ballklubben Skiold som nå 

qår inn i sitt 73. år. 

Heia SKJOLD! 
~~ 

Borre Ivar Lie 
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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 al gulla møtes på Dickens. 

Godt fatøl fra Aass. 
Trivelig atmosfære og lopp fotballmiljø. 

Stikk innom når du gar forbi. Du finner oss i 
0. Torggl. 8. Velkommen'- 

~id;enj 
rnat·øl·miljø 

SANTO 
slipepapir 
slipelerret 
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ISTYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN! 

Formann: Børre Ivar Lie Viseformann: Ivar Rosendal 

Styremedlemmer: Tore Haitz, Terje Harvik og Sverre Jahnsen 

Varamann: Ståle Eknes. 

-- 
Formannskapet: 

Bandyformann: Tron Pettersen, Fotballformann: Hans Petter Hansen/ 

Bjørn Svendsen, Juniorformann: Tormod Kortvedt, Bingoformann: Dagfinn 

Hansen, Husformann: Bjarne Borgersen, Hytteformann: Finn Hansen, 

Skiformann: Oscar B. Johansen, Ishockeyformann: Arne Thorshaug, 

Redaktør Skioldavisa: Steinar Olsen, Formann representantskapet: 

Johs. Christensen/Tore Jahnsen. 

i FOTBALLSTYRETS RAPPORT SESONGEN 82 l 
Fotballstyret har i perioden bestått av: 

Formann: Hans Petter Hansen 

Viseformann: Bjørn Svendsen 

Disse byttet verv l .7.82 slik at Bjørn Svendsen etter dette har ledet 

Skiolds fotballavdeling. 

Styremedlemmer: Børre Nilsen, Jan Egil Bruun og Egil Halvorsen 

Jr. Kontaktmann: Tormod Kortvedt 

Sekretær: Ståle Eknes - 
Styret har i løpet av året hatt en rekke møter, både formelle og 

uformelle hvor en lang rekke saker har vært oppe til behandling. 

Sportslig må en kunne karakterisere sesongen som oppløftende. Vi 

har sett resultatmessig fremgang både på senior- og juniornivå. Vi 

viser her til rapportene fra de forskjellige lagene. La oss bare 

nevne at oppmann Tore Jahnsen som tok over oppmannsvervet etter 

Svein Helge Moen 19. juni ikke har tapt en eneste obligatorisk kamp 

s. lenge han har vært oppmann. Er dette Skiolds eneste fotballoppmann 
11 
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Ellers har den viktigste oppgaven for fotballstyret vært å orga 

nisere inntektsbringende tiltak. Jeg mener bestemt at vi i løpet av året 

har klart å få meget fin moral og holdning innen fotballgruppen. Jeg sikter 

her både til ledere, spillere og ikke minst trenere. De har alle møtt 

opp på de dugnader og arrangementer som har vært påkrevet. Av inntekts 

bringende tiltak kan nevnes: Juleturnering i Drammenshallen (suksess igjen) 

, Oppsetting og nedtagning av julegater, oppryddig Central, Drammens 

messen, dugnader på popkonserter, discodugnader og fotballprogram. 

Fotballstyret har i hele perioden vært opptatt av å holde økonomien 

under kontroll, Dette mener vi til en viss grad å ha klart, men kan 

gjøres ennå mer effektivt og bedre. Styret har derfor satt opp ett mer 

detaljert detaljert budsjett enn er vanlig for fotballgruppen. Ved 

å få kopi av alle bilag som har med fotball å gjøre mener vi neste år 

å kunne ha en ennå bedre kontroll med økonomien. 

La oss også nevne at vi igjen ønsker å gjøre Marienlyst til vårt ho 

vedsete når det gjelder trening. Etter år i landflyktighet tok Ivar 

Rosendal skjeen i egen hånd og fikk til et etterlengtet møte med 

ordfører Einar Haflan. Resultatet av dette møtet må sies å være 

meget positivt for oss, bl.a. med trening på Marienlyst Nye en gang 

uken. 

Vi vil gratulere Harry Pettersen og Arne Thorshauq som begge har 

passert 250 kamper for vårt A-lag. Vi vil takke A-lagstrener Tore 

Fyrand, som dessverre ikke kunne ta et år til på grunn av skuleganq, 

for meget vel utført arbeid for SKJOLD. 

Til slutt vil fotballstyret rette en hjertelig takk til alle 

som de har samarbeidet med og hatt kontakt med, o~ ser fram til et 

ennå bedre samarbeid i neste sesong. 

For Fotballstyret 
Ståle Eknes 
sekretær 

- 

HUSK JULECUPEN I DRAMMENSHALLEN onsdag 29. desember oq torsdag 30. 

desember. Mjøndalen stiller i Skiolds julecup i år. 
12 



IORIIKRINGS ~ SELSICAPET 

~ 
I",.JC>F<.,.C::iE::. 
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. kontrolltavl~r 

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

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

LEIE AV SKIOLDHUSET 
tlf. 84 10 77 

LEIE AV SKIOLDS DISCOANLEGG 
med discjockey/ungdomsdisco 
el .voksendisco.tlf. 841077 

Alt i sportsutstyr 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 
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( RAPPORT FRA A-LAGET I FOTBALL SESONGEN 1982 •] 

- 

Man kan vel ikke si at en sesong har vært vellykket når man ikke 

greier å vinne sin pulje. Men allikevel må vi si oss fornøyd med se 

songen da vi havnet på en hederlig tredjeplass. Før sesongen startet 

med offisiell trening, hadde laget vært med i vår tradisjonelle jule 

cup. Treneren Tore Fyrand begynte så treningen for inneværende sesong 

15. januar og fortsatte fram mot seriestart med godt fremmøte av de 

aktuelle kandidater, Det ble spilt en del treningskamper med forskj 

ellige resultater, .men mest positivt. Hardkjøret med treningen ble av 

sluttet med en vellykket treningsleir i Danmark. 

Treneren Tore Fyrand var fornøyd med det guttene hadde prestert til 

da og var optimist foran seriestart. Det ble ikke som vi hadde håpet 

på da vi gikk på tap mot relativt dårlige lag. Etter ferien tapte vi 

ikke en eneste seriekamp, men hadde mange uavgjorte kamper som til slutt 

gjorde at vi havnet på en hederlig tredjeplass (se resultatlisten). 

cupen ble det heller ikke noen suksess da vi tapte for Lille 

strøm borte, men etter en herderlig innsats borte. 

Treneren Tore Fyrand har gjort en utmerket jobb med vårt lag som vi 

her vil takke ham for. Det var synd han ikke kunne ta et år til, men vi 

ønsker vår nye trener Terje Strøm vel kommen til klubben og ønsker han 

han lykke til med laget. 

Svein Helge Moen og undertegnede vil få takke samtlige spillere for 

den treningsiver og oppførsel de har vist igjennom hele sesongen og 

håpe at de trår til på ny sesong for klubben i våre hjerter: Ski og 

Ballklubben SKJOLD. Da undertegnede ikke har fått fulgt opp hele se 

songen vil jeg ikke nevne navn, men det har jo vært noen som har vært 

flinke til å trene og dra de andre med seg. Til slutt vil jeg få takke 

materialforvalter og fotballstyret for en brukbar sesong og onske Skiold 

storre fremgang i 1983. En spesiell takk til Jens Petter og Svein Helge 

for orpfolging og oppsett av spillerstatistikk. 
Tore Jahnsen 
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TRENINGSKAMPER: --------------- 
Skiold- DBK 1-5 

Vestfossen 1-1 

Asker 0-3 

Assiden 2-1 

Geithus 3-1 

Aremark 0-1 

Hune 6-0 

Dra fn 3-1 

Holmestrand 3-3 

Steinberg 2-1 

- Liungen 6-0 

- Liungen 8-0 

- DBK 2-3 

Mjøndalen U 2-0 

l . kval . runde NM: ------------------ 
Rjukan-Skiold 3-4 

2. kval. runde NM: ----------------- 
Skiold-Snøgg 2-1 

l. runde NM 

L illestrøm-Skiold 2-0 

Gressbanecu~en: 

Skiold-Strømsgodset 0-2 

SERIEKAMPER borte: 

Gresvik - Skiold 0-0 

Kolbotn - 1-1 

Vestby - 0-0 

Lervik - 1-2 

Slemmestad - 1-2 Hans Petter Nilsen 

Eidsvoll - 2-0 - 407 kamper 

Bøn 0-3 for Skiold - Magn/Star- 1-1 

Ski - 1-1 

Ull/Kisa - 2-5 

Rygge 0- l 

SERIEKAMPER_~jemme: 

Skiold - Bøn 1-2 

- Ski 2-1 

- Magn/Star 0-2 

- Ull/Kisa 0-1 

- Rygge 1-0 

Slemmestad 1-0 

- Kolbitn 0-0 

- Gresvig 3-2 

- Vestby 2-2 

- Lervik 1-1 

Eidsvoll 5-2 

Arne Thorshaug 

- 318 kamper 

for Skiold 

1~ • /"fr\ li' a 
Harry Pettersen 

- 265 kamper 

for Skiold 

- 
JULECUPEN_DRAMMENSHALLEN_81: Skiold-Drafn 4-3, Skiold-SIF 2-3, Skiold 

Solberg 2-1 o~ Slemmestad-Skiold 1-5. 

r.•) Sverre Er l i nq -· ;;'...:., 
Tore Jahnsen J~~, Nilsen - 417 

- oppr1ann kamper for Skiold 
__ , 

~- 
uten tap .I.I Spi 11 er for ROS 

neste sesong 
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SPILLERSTATISTIKK_etter_sesongen_82 

Navn Kamper tom 81 Ant. 82 Totalt Mål 82 

Per Arne Bjørnes 162 26 188 3 

Jørn Cl ayford 27 4 31 

På 1 Haugan 25 1 26 

Ove Heggenes 26 6 32 

Tor Arne Jacobsen 74 37 111 5 

Rune Jansen 17 11 28 - Jens P. Kj emerud 34 34 68 2 

Torgeir Lind 10 8 18 

Hans Petter Nilsen 368 39 407 

Sverre Erling Nilsen 403 14 417 

Eddie Osa 106 29 135 

Harry Pettersen 240 25 265 

Ha 1 vard Rype 104 38 142 

Rune Svendsen 55 38 93 6 

Arne Thorshaug 278 40 318 8 

Øivind Agren 225 6 231 

Jan Olsen 0 37 37 13 

Finn Hodt jr. ? 36 (36) 6 

Jan Trygve Jensen 0 29 29 3 

- Steinar Borge 0 28 28 14 

Jan E. Arentz 0 26 26 6 

Jan Pedersen ? 13 (13) 9 

John Formo 0 6 6 

Tor Siem 0 3 3 

Bjørn L illaas 2 2 

Rune Waitz 

Hans Kristensen 
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[RAPPORT FRA SPILLERUTVALGET FOR A-laget fotball • 
En slik rapport som denne er unyttig hvis den ikke sammen med det 

referatmessige inneholder synspunkter som peker fremover. Vi har 

synspunkter på klubbens virksomhet som vi ønsker å få frem. Særlig 

m.h.t. spillernes mulighet til innflytelse på sin egen situasjon. 

Spillerutvalget har i år bestått av tre representanter for A-lags 

stallen, Hans Petter Nilsen, Tor A. Jacobsen og Jens P. Kjemperud. 

Det ble tidlig satt opp retningslinjer for spillerutvalget. Dette 

ble gjort for å få organisert virksomheten og for å få mer ordnet sam 

arbeidsforhold til fotballstyret og hovedstyret. 

Spillerutvalget har vært representert på 4 fotballstyremøter og 

hovedstyremøte. Spillerutvalget har lagt vekt på å få til en fast 

representasjonsordning i fotballstyret, slik at spillernes syn alltid 

skal bli hørt i saker som berører spillerne. Det er tilsynlatende ingen 

uenighet mellom fotballstyret og spillerutvaiget om dette, men en 

skriftelig innkallingsordning er nødvendig etter denne sesongens 

erfaringer. 

På et spesielt felt føler vi behovet for en annen ordning sterkt. 

dag er det vanlig at arbeidet med å engasjere trener for påfølgende 

sesong utføres av et utvalg eller komite. Et slikt utvalg mener vi 

det er viktig å få inn i faste organiserte former med representa 

sjon av en av spillernes representanter. 

Denne sesongs erfaringer fra spillerutvalget munner altså ut i 

to konkrete krav: 1) Fast representasjon i fotballstyret 2) Fast 

representasjon i et utvalg som arbeider med trenerspørsmålet. 

I følge de oppsatte retningslinjer skal det arrangeres møte spill 

erne imellom hver 14, dag. I praksis har det vist seg vanskelig å 

få til dette. I tillegg har det dels ikke vist seg behov for møter 

så ofte, dels har det vært behov for møter oftere. Mellom 12 09 15 

møter har vi hatt gjennom sesongen, Disse kan være et viktig bidrag 

- 

- 
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til samhold i klubben. 

Med hensyn til de saker vi har tatt opp, har vi stort sett fått 

positiv respons og møtt velvilje fra fotballstyret og hovedstyret. 

Samarbeidet har vært positivt, men kan, som anført over, utvides. 

Videre vil vi takke oppmennene Tore Jahnsen og Svein Helge Moen 

for samarbeidet, og trener Tore Fyrand vil vi takke fordi han har 

trent sammen med oss i hele år, 

Vi håper vi har greid å tale spillernes sak, som jo er formålet. 

For Spillerutvalget 
Jens-Petter Kjemperud 

RAPPORT FRA KNØTTER III i 
Det har vært mange knøtter innom III-Laget denne sesongen, 25 

i alt utenom de 15 som har vært fast p§ Laget. 

Laget har deltatt i to turneringer, Ponduscupen hvor vi spilte 

en kam uavgjort og tapte en. I Fossekallens cup fikk vi beste 

plassering blant Skiolds Lag, med to uavgjorte kamper, men 

dessverre mistet vi semifialen p§ Loddtrekning. 

Ellers har vi spilt 12 serie- og treningskamper, uten at vi er for 

nøyd med resultatene. Grunnen har vært mange p§ keeper og den store 

gjennomtrekk av spillere. Men viljen til § vinne har vært tilstede 

rikt monn, s§vel hos trener som spillere. - 
Og her er §rets knøtte-navn: 

Richard Holmsen, Tommy Karlson, Leif R. Anderson, Erik Lauritzen, 

Jan Rune Idal, Ole M. Andersen, Agnar Jonli, Stian Borg, 

Morten Trondsen, Glenn Fanuelsen, Tom Andreassen, Kristian 

Frantzen, Glenn H§kon Airjolosky, Wesley Airjolosky, Thomas Halvorsen, 

Are Olsen og Kristian Nilsen. 

Jan borg. 
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(RAPPORT FRA JUNIORSTYRET 

Når vi ser tilbake på sesongen som har gått, må vi i jr.styret si 

oss meget godt fornøyd med sesongen 82. For åta noen ord om den økonom 

iske siden først, vil jeg takke alle trenere, lagledere, foreldre 

og spillere som har deltatt på ulike dugnader. Budsjettet for sesong- 

en var: Utgifter kr. 90.000 - inntekter kr. 80.000 -- dvs. et budsjettert 

underskudd med 10.000 kroner. Resultatet slik regnskapet viser det pr. 

1 .11 : Inntekter kr. 92.000 og utgifter kr. 92.500. Dvs. jr. avdelingen 

har i år vært selvfinansierende, og det er et pluss vi må ta med oss 

i fremtiden, En vesentlig forklaring er de fasteinntektene via disco 

aftener. Et krevende arrangement som vi kan trenge mer hjelp til i 

fremtiden. 

Sportslig sett har vi i år fremgang alle lag sett under ett. Høyest 

rager vel våre to småguttelag. Smågutt I som vinner av sin serie 

i kretsen og deltagelse i sluttspillet om kM. Dett er vel første 9anq 

på en rekke år et Skioldlag har vært i sluttspillet. Småqutte Il vant 

Sandarcupen, var kvarfinalist i Adidascupen og ble nr. 3 i kretsserien. 

Jr. styret vil få gratulere spillere oq trenere Kai Henning Ulvestad 

(I-laget) og Vidar Lind Olsen (Il-laget) og lagleder Pål "Tarzan" 

Lauritseb for kjempefin innsats i sesongen. Jr. Laget startet meget 

lovende, men falt sterkt av etter ferien. Til ferien var laget nr.2 - 

serien og ble således et av kretsens seks lag som fikk delta i NM. 

Juniorlagets prestasjon setter jr. styret høyt. Ved siden av 

kvartfinale i DBK-cupen var nok dette toppen i år. Vi håper 

motivasjonen holder sesongen ut meste år, for vi forventer at laget blir 

enda bedre da nesten alle holder alderen ett år til. At Rune v/aitz, 

Tor Siem allerede i år fikk sin debut på A-laget sier sitt om kvalitet 

en. Vi håper på flere debutanter neste år. 

l-us k jr. avdel i noens fremste mål er å produsere A-srillere. Vi håper 



å kunne innfri avdelingens primære mål også neste sesong. Så stå på, 

vis gamlegutta at ingen er trygg når en jr. spiller slår til. Til 

guttelaget vil vi få si takk for den innsatsvilje dere har vist tross et 

vanskelig utgangspunkt. 

Av lilleputtlagene var vel Il-lagets seier i DBKs avslutningscup 

det som gledet mest. Billetter til årets cupfinale på Ullevål var pr 

emien, en premie som guttene satte pris på. Resultatene i serien var 

jevnt bra med et lite minus til I-laget. men med ny satsing på neste se 

song så endrer bildet seg. Lykke til lilleputter. 

Til knøtteavdelingen vil vi si: Vel blåst knøtter I. Gratulere 

med finaleplass i vår egen Ponduscup og øvrige cupresultater. Serien 

endte ikke fullt så bra, men du verden vi kan ikke få alt. Til de 

minste knøttene håper vi å kunne legge forholdene bedere til rette 

neste sesong og at alle kommer igjen og er med på å skape en god atmos 

fære på "Tegger"n". Vi sees neste år -- takk for i år. 

Jr. styret har i år ståtte for følgende sportslige arrangementer: 

Knøtter Z-krocup i Drammenshallen, Pondusup på Marienlyst, fotball 

skole på Tegleverkstomta og [ada-cup på Gulskogen. Alle arrangementer 

er vel 

dette. 

Til foreldrene vil vi få komme medfølgende hjertesukk. Møt opp 

havn og vi vil takke alle som har vært behjelpelig med 

.- og støtt opp om det arbeidet vi gjør for deres barn. Husk en leder/ 

tener utfører sitt arbeide for deres barn. Ikke la oss bli alene om 

dette. Noen av dere ser vi, andre ikke. Flest ser vi blant knøttene 

- færrest blant jr. guttene. Som avtroppende jr. formann og kandidat 

til formannsstillingen i foreldreforeningen håperjeg å kunne treffe og 

få støtte av langt flere foreldre enn tilfellet har vært de siste 

årene. Vi kan aldri bli for mange. Takk til alle som har vært med i år, 

håper dere kommer igjen til neste år da sammen med mange nye fjes. 

Til mine medarbeidere i jr.styret, lagledere og trenere i avdelingen 
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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 90 
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vil jeg få takke for et meget godt samarbeide i året som har gått og 

håper den sportslige fremgangen vil fortsette til neste år. 

For jr. styret 

Tormod Kortvedt 

jr.formann 

RAPPORT FRA HYTTESTYRET E 
- Hyttestyret har i perioden bestått av Finn Hansen(formann), Harry 

Hansen, Anette Hansen, Magnar Huseth, Sverre Knudsen, Gunnar Moen og 

Thor Egil Thorgersen. 

Fra og med denne vinteren vil vi hovedsaklig holde hytta oppvarmet 

med de nye varmelistene som er blitt montert i peisestua. Det fine ved disse 

er at de kan programmeres slik at de kan regulere temperaturen fra dag 

til dag etter som man ønsker. Ellers har det blitt hovedrent i hele 

peisestua. 

Når det gjelder TV-rommet så har det fått en ansiktsløftning ved at 

møblementet har blitt trukket om og at det har kommet nye gardiner. 

I kjelleren har det blitt satt inn gitter foran vinduene ved siden av at 

det har blitt foretatt en del murerarbeid. Vinterveden er forlengst 

sikret, og taket utvendig har blitt impregnert. 

Heller ikke denne sesongen har hytten blitt spart for innbrudd, og det 

har derfor vært nødvendig med en del smårepararsjoner. Videre vil vi 

få takke de som har stilt opp og tatt sin tørn som hyttevakt, slik at 

- 
vaktordningen denne sesongen har fungert tilfredstillende. 

Ellers er det hyggelig å se at hytta ble benyttet en del av klubbens 

lag tidlig i sesongen, men den kan brukes ennå mer. Til slutt vil 

vi få ønske alle medlemmer med bekjente velkomne til Skioldhytta 

kommende vinter. 
Hyttestyret 
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Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 

Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 8314 03 

TORVHALLEN 
•• 

STORST I SKO - 
e" i:tavo~lt .f I LI ALEN 

SPESIALIST I KONFEKSJON 
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 
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(RAPPORT FRA: J U N I O R F O T B A L L 9 8 2. 

Lagleder, trener og spillere kom sammen til et møte høsten 1981, hvor det 

ble formulert en målsetting for sesongen 1982 - som naturlig 

nok måtte baseres på det kvalitative i spillerstallen, da treningsforhold, 

kamparena og andre praktiske forhold lå relativt bra til rette. 

Målsettingen ble da følgende: 

- Nå sluttspillet i serien, 

- Kvalifisere seg for NM-deltakelse de to beste etter halvspilt 
serie i hver pulje ). 

- Sluttspill i en av cupene. 

For å oppnå dette, ble vi enige om å øke hver spillers ansvarsområde i kamper 

såvel som i trening, samt at kondisjon og fysikk måtte bli langt bedre hos 

alle spillerne. Foruten hard trening utendørs i den perioden hvor ballspill 

utendørs er håpløst, ble det lagt vekt på selvtrening med regelmessige tester 

på treningene. Alle viste klar fremgang, selv om noen selvsagt jobber mere 

med seg selv og får resultater. Treningsfremmøtet har vært meget bra. 

Resultatet av denne bevisste satsing fra alle ble NM-spill, nesten slutt 

spill i to av cupene, samt det aller Viktigste: Flere aspiranter til A-laget. 

- Vi vil gi ros til hele juniorstallen på 18 mann, Aldri en sur mine når laget 

ble satt opp. Det er kun plass til 11 mann på banen om gangen, og vi prøvde 

å bytte så ofte vi syntes vi kunne, og lot innbytterplassene gå på rundgang. 

Dette ble enda hyppigere på høsten, når det ble klart at sluttspill i serien 

ikke var oppnåelig. Videre lot vi laget i en av de cupene vi hadde meldt oss 

på, bestå av de som fikk spille mindre enn andre, sarrrnen med de beste av de 

øvrige. Vi hadde regnet med et frafall etter hvert, men dette kom aldri. 

Konklusjon: Ski- og Ballklubben Skiold må ta vare på disse guttene, enten 

som spillere, eller som ledere/trenere. 
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Årets nye seriesystem med dobbeltserie - som Skiold i parentes bemerket gikk 

sterkt i mot på siste fotballting - viste seg fort å være mislykket, ved at 

det ene laget etter det andre trakk seg. Da høstsesongen begynte, stod vi 

igjen med kun 4 seriekamper. Et konsentrert arbeid for å få motstandere 

til treningskamper, førte ikke frem. 

Vårens kamper viste ett tap, en uavgjort og resten seire i serien. Høsten 

gikk mye dårligere - med en seier og tre tap - og vi endte på fjerde plass. 

- Vi deltok i følgende cuper: 

NM for juniorlag 

Borg-cupen 

Adidas 

DBK-cupen 

DANA CUP. 

Sistnevnte gikk i Hjørring i Danmark i siste uka i juli med stor internasjonal 

deltakelse. Det var utmerkede baner, bra dommere, og fint arrangert forøvrig. 

Vi ble satt opp i pulje med de tyske lagene M3.ichingen fra Stuttgart og Pinne 

berg, samt Brann. Laget spilte uavgjort 1 - 1 mot begge de tyske lagene, men 

tapte - 0 for Brann, der vi hadde gått videre med uavgjort. Foruten disse 

kampene - som var godt spredt over dager, men to av dem begynte kl. 07.30 

om morgenen - trente vi mye og spilte en treningskamp. 

Sportslig syntes vi at oppholdet gav oss mye, bla. annet ved å møte uten 

landske lag med en helt annen spillestil enn den vi møter hjemme. 

Med et arrangement som gjorde det mulig for oss å planlegge hele oppholdet 

i god tid i forveien både sportslig og rent praktisk, måtte oppholdet bli 

meget vellykket. Det ble lagt vekt på å bo og spise på et høyt kvalitets 

nivå, da dette erfaringsmessig har sin betydning både sportslig og sosialt. 

Vi vil også ta med noen ord om finansieringen av turen, der deltakerne 

var 1J spillere, tre ledere samt buss-sjåføren. 
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Hele turen ble finansiert gjennom jobbing og egenandel. Hver jobb ble 

satt til ett visst antall timer, samt at de som møtte ble registrert. På 

dette grunnlag ble egenandelen fastsatt individuelt. De som ønsket det, 

kunne jobbe mye og betale lite, mens andre betalte mere og jobbet til 

svarende mindre. 25 % av midlene gikk som vanlig til klubben, ved junior 

styret, til bl. a. turfinansiering for de mindre lag som på grunn av alderen 

ikke selv kan jobbe inn midler. 

- Vi skal slett ikke glemme å nevne at på den tradisjonelle avslutningen på 

Skioldhytta ble Eirik Ekeberg meget fortjent tildelt lagets innsatspokal. 

Vi vil til slutt takke alle som har vært med i år. 

Vi ønsker de som rykker ut på grunn av alderen lykke til videre, og håper 

at de som ikke ønsker å spille, påtar seg oppgaver i klubben. Videre 

håper vi at alle dere som også er juniorer neste år, kommer igjen for fullt 

når nå treningen begynner igjen om kort tid. Neste år er vi annet års junior 

for de aller flestes vedkommende, og det skal være fullt mulig å heve mål 

settingen enda mere enn i år og å innfri den fullt ut. 

Aksel Pedersen 

Trener 

Tore Røed 

Lagleder - 
Juniorstallen med antall mål i parantes: Lars Oliver Andersen(4), Runar Ander 

sen (6), Eirik Ekeberg (5), Lars Os Fjellkleiv (1), Rolf Haagensen, 

Henning Hansen (1), Arne Harket, Dag Ebbe Helgerud (1), Arnulf Hoel (1), Jarle 

Holth (2), Rune Holth, Tom Egil Johannesen (1), Ulf Erik Knudsen (1), Ole 

Gunnar Nålby (1), Thor Siem (7), Terje Svendsen (1), Tevje Ulsbøl (2), Rune 

Waitz ( 12) 

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

ETABLERT 
1'H6 

Adr.: Vitbank, 3400 Lierbyen 
Tlf.:(0))8)4-495 
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I RAPPORT FRA GUTTELAGET 1982 • 
For årets guttelag startet sesongen så vanskelig som mulig. Laget 

sto nemlig uten trener og lagleder da sesongen startet i nauar. Imid 

lertid løste det seg med at Oddvar Danielsen tok jobben som trener 

og undertegnede som lagleder. Etter en trang fødsel ble det mer 

fasong over laget utover sesongen. Fremmøte på treningene ble bedere 

og samholdet blant gutta bra. Resultatmessig ble det ingen stor 

sesong. Vi ble sist i serien og ble tidlig utslått i de cuper vi var 

med i. 

Vi var imidlertid meget nærmere en bedere plassering både i cup 

og i serie, noe som kunne vært oppnådd dersom utgangspunktet for se 

songen hadde vært bedre fra klubbens side. Jeg vil bare få takke 

gutta for fin innsats i sesongen og håpe de får et bedre tilbud neste 

sesong. Til Oddvar som trener, takk for innsats.en. 

Til foreldrene: Takk til de som var med å kjørte til kampene. Det 

er heldigvis ennå noen som stiller opp selv om ungene er blitt store. 

Tormod Kortvedt 

Resultater: 

Seriekamper: Skiold-DBK 1-2, MIF-Skiold 7-0, Skiold-Skrim 1-0, Konnerud 

Skiold 1-1, Steinberg-Skiold 3-1, Skiold-Vestfossen 5-1, Skiold-Bakke 2-1 

DBK- Skiold 2-1, Skiold-MIF 0-6, Skrim-Skiold 1-0, Skiold-Konnerud 0-1, 

Skiold-Steinberg 1-1, Vestfossen-Skiold 3-0, Bakke-Skiold 3-0. 

Privat Cuper: Ladacup: Skiold-Store Bergan 0-1, Skiold-Jevnaker 0-0, 

Skiold-Liungen 0-0. Buskerud Cup l.runde: Lier-Skiold 4-1, DBKcup l.runde: 

Kolbotn-Skiold 4-1, Glassverket Cup: Skiold-Solberg 2-1, Skiold-MIF Il 0-1, 

Skiold-Hokksund 0-0, Skiold-GIF 1-2, Skiold-MIF I 1-3 

Privatkamper: Skiold-Drafn 0-8, Skiold-MIF 0-7, Skiold-DBK 1-3, Skiold 

SIF 5-2 

- 

- 

Benyttede spillere: Roar Berge, Bjørn Haugan, Håkon Kortvedt, Erik Syvertsen, 
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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 k sjeselskap, K onnerudgt. 23 - 3000 Drammen 

roROENSKJOLDSGT.40-TLF 83 n 97. 
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Geir Dahlby, Jarle Holth, Rune Holth, Dag Storeide, Jarle Os, Roar 

Hagen, Pål Jessen Pedersen, Stein Gabrielsen, Geir Guttormsen, Espen 

Evensen, Trond Løsengen, Bjørn Ivar Bye, Tor Petter Gudbrandsen, 

Odd Erik Grøvo og Terje Solberg. 

1 RÅPPDR i Lf LttPLif i m 
La,.;et har i ;lr bli t;t trenet av :·er e6elandsdal. Trenincen er I0r0c;a t c 
. uu " eglove2c:st;oD.ta " saw:.en med lilleputt 2. 
:':'å crunn av en illeg,Jt ustadi0 spillerstD.11 har en vu::rt nødt til ...t 

bz-ul;e noen annenla._;sspillere pc.i ~e fles'Ge ..ca.illpene,men allikevel har 
en gått på en ue L unødig store tap pga.spillere som ikke J:w.r møtt - 
)et har vært en god and i gruunst;a.iill.'ien på 16.c;et,og en kan tydelig 
se at på eie kailiper hvor det har vært bra fremmøte,har en spillt 
jevnt wed de beste la0enc i serien.Denne serien ble vel i det hardeste 
laget,med hele I7 kæuper. 
Laget endte llied I3 poeilt_';,noe som vi må være fornøyet med • 
Følgende spillere er blitt ben;yttet. 
Roger Antonsen,Hans s.c::ie,rr) Eristian :V.Feght,Espen Gulbrandsen, 
Gunder c.1,;athson (I) svein E. 'ioen,Kjetil Halvørsen,J'rond Hansen, 
Jørn R.HeDJJiksen,-qune ::.Larsen,Anders Nilsen,Tom E.Nilsen, 
Jan E.Paulsen og Trond Siem ~C) 
Fra annetlaget har fø10ende spillt flere kampcr-r.Ionny Ba:rlyng, 
rom S.Larsen,r6) Geir Løkka (I2)og Tom Nilsen. 
r.eir Løkka ble altså lagets toppscorer med eine I2 Ill<l.l. 

Laget har hatt følgende resultater i serien: 
Hje=e Ute 

Skiold - Lier 5 8-o ROS.3 Skiold Io-o 
ff Konnerud 3 4-I DBIC.4 " .3-5 

ROS.4 2-6 DBK.3 " 5-I - 
ROS.3 I-o Lier .3 I-0 
Solberg 3 0-2 ROS.4 2-3 

It DBK.3 o-4 Solberg 3 8-0 
Lier 3 I-7 Konnerud j 6-I 

" DBK.4 3-2 Lier 4 " I-I 
I hjemmekampen mot Lier 4 fikk vi \'!.O.da de ikke møtte. 
Laget har bare spillt en kamp utenom serien.Det var på avsluttnings 
turen til Gol,hvor vi tapte 2-o for Gol 2. 
På denne turen ble Hans ~rik Eie tildelt innsatspremien.Han fikk 
denne for sin fine oppførsel på og utenfor banen og for å være 
pliktoppfyllene både til trening og kamper. 
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Smågutt avd, F 
Skiold 14 11 0 3 39-19 22 
Solberg 14 10 0 4 39-16 20 
Slemmestad 14 9 l 4 27-21 19 
Drafn 14 8 l 5 39-22 17 
Graabein 14 8 l 5 29-14 17 
Dr. Ballk. 1441920-26 ! :J IB~EEQBT FRA ~MAGUTT 
Tofte 14 3 I 10 12-40 

I Bødalen 14 0 1 13 8-55 

oå er atter en sesong over, en sesong som vi kan si oss meget 

fornøyd med. Treningen startet som vanlig i Januar måned med 

godt fremmøte. Alle guttane var ivrige og viste god innsats 

fra første treningskveld. Det er en gjeng som det aldri er noe 

tull med. De er greie og lette å drive med og derfor synes jeg 

- også at det er ekstra moro å holde på. 

På våren spilte vi en del treningskamper med vekslende resul 

tater, men det viste seg tidelig at årets lag ville bli godt. 

Cup-resultatene var ikke så oppløftene, med sterke motstandere 

allerede i 1. runde ble vi slått ut. I serien gikk det derimot 

mye bedre. Etter en spennende avslutning greide vi å vinne vår 

serie. I sluttspillet gikk det ikke så bra. Det virket som om 

guttane var trøtte og leie så det endte med tre tap. Med humø 

ret og innsatsen på topp ville vi nok spilt jevnt med disse la 

gene. 

Eneste problemer vi har hatt i år, er at stallen ble i minste 

laget, 11 mann er jo akkurat et fotball-lag, så uten lån av no 

en spillere fra smågutt 2 ville det ikke gått. En annen ting er 

at Kretsen setter opp seriekamper i skoleferien. Det skaper pro 

blemer med å stille lag, da det alltid vil være noen på ferie. 

Resultater. 

}riv. K. 

- Lrafn - ~kiold 

Loesmoen - Skiold 

Åssiden - Jkiold 4-2 

~rafn gutte 2-Skiold 3-0 

Liungen - Skiold 

Lier 

Lemvig 

- Jkiold 

- Jkiold 

0-5 
5-0 

Cup K. 

Ready cup Flint - Skiold 

D.B.K. cup ,ikiold - Sandar 

Buskerud Jubileums cup 

Jkiold - K.I.F. 

3-1 

0-7 

0-2 

0-2 

4-0 
0-1 

Skiold - Flåværingen 

3-0 

Skiold - Tyristubben 

3-0 

THERMO 11=1a1ra=1 
Adresser 

Kon1or 

Telefoner Senk 

Deleglrdsveien 79 Kantor ( 03) 82 13 38 Buskerudbanken 
3000 Drammen Le~r: (03) 77 65 80 Konto 9201.05.04270 
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Serie K. 

Slemmestad - Skiold 1-0 Skiold - Gråbein 2-1 

Gråbein - Skiold 0-2 Ski old - Solberg 2-0 

Bødalen - Skiold 1-2 Skiold - Bødalen 5-0 

Ski old - D.B.K. 2-1 Skiold - Slemmestad 5-2 

Drafn - Skiold 4-0 D.B.K. - Skiold 0-4 

Tofte - Skiold 0-7 Skiold - Drafn 4-2 

Solberg - Skiold 7-0 Skiold - Tofte 4-0 - 
Sluttspill. 
Skiold - Åssiden 0-2 
I.B.K. - Skiold 3-0 
Skiold - S.I.F. 0-3 

Følgende spillere har 
Smågutt 1. 1982 

spilt for 
Ant. mål,_. 

Morten Kristensen 
Terje Solberg 
Roy Henning Snyen 
Alf Roar Nusser 

I år som tideiigere år Rune Wågelsby 
har vi vært på tren- Rune Sandholdt 
ings~leir i Danmark, Helge Scherf 

nærmere bestemt Lemvig. Eivind Borge 
En honør til alle gut- Svein Erik Aspebakken 
tane for fin innsats og Terje Dennis Knutsen 
oppførsel på trening og Erik Guldhav 

17 
14 

9 
5 
2 

2 
1 
1 

i fritid. 
Jeg mener vi har stort 
utbytte av slike leire, 
og at stedet er et av de 
beste. 

Jeg vil takke alle som 
har vært med i år, bå 
de spillere, foreldre 

Bent Ekeland 
Arild Johansen 
Ivar Bjerkerud 
Ravi Sunder 
Kåre Langaas 
Dag Gabrielsen 
Pål Sørensen 

Terje Larsen 
Odd Erik Grøvo 

2 

og alle som har hjul 

pet til. Det har vært ekstra moro å være leder for småguttene i år, 

Per Erik 01 sen 3 

og jeg håper alle er på plass neste år ogsn, Takk for i år. 

Kai Henning Ulvestad 
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RAPPORT FRA SMAGUTTE LAG II I:] 
En stor sesong av smågutte II. Vi startet treningen for samtlige 

smågutter for sesongen 1982 så fort fjorårets sesong var over. Dette 

med henblikk på gutter som ikke driver bandy i vinterhalvåret. 1- og 

2. laget skilte lag i februar. Treningen har vært fin. Det har vært 

stor oppslutning av guttene. 

Treningen ble lagt opp etter guttenes svake sider, rent teknisk, 

styrke og kondisjonsmessige sett. Dette har vært den mest fungerende 

treningen for guttene og har gitt resultater etter de fine prestasjon 

ene de har vist. Laget havnet på 3.plass i serien, hvor de kun var to 

poeng som skilte fra seriemesterskapet. De var også påmeldt til 4 

cuper - noe som kanskje ble for mye rent kampmessig sett. Men også her 

viste laget sin styrke ved å vinne Sandarcupen samt komme til kvart 

finalen i Adidascupen. 

Resultater: 

?~~l~2 Skiold-Skrim 7-0, Skiold-MIF 2-3, ROS 3-Skiold 0-4, Skiold 

Drafn 4-1, Skiold - IBK 2-0, Konnerud-Skiold 0-5, Skiold-Solberg 2 1-2, 

Kongsberg 3- Skiold 1-5, Skrim-Skiold 4-9, Skiold-Solberg 3 7-2, 

Solberg 3- Skiold 0-3, MIF-Skiold 0-3, Skiold-ROS3 5-1, IBK-Skiold 2-0, 

Drafn-Skiold 1-5, Solberg 2-Skiold 2-2, Skiold-Kongsberg 3 0-0 

SandarcuQ~~2 Skiold-Snøgg 2-2 (Skiold vant p. loddtrekning), 

- Herkules-Skiold 1-3, Skiold-Runar 4-0, Sluttspill: Ørn-Skiold 0-1, 

Tjømø-Skiold 0-20 Finale: Sandefjord-Skiold 1-1, Skiold vant p. trekning. 

eallycup: Odd 1-Skiold 2 7-1, Adidascupen: Skiold-Røa 4-2, Oppsahl-Skiold 0-2 

Bærum-Skiold 1-2 og Sandefjord-Skiold 3-0. 

Benyttede spiller med mål i parantes: Odd Grøvo, Arild Johansen(3), Ivar 

Bjerkerud (3), Paal Sørensen, Tor A. Nilsen, Kåre Langås(l), Bent Ekeland 

(5), Per E. Olsen (16), Jahinder Singh (13), Tore Nllsen (2), Harald 

Moldjord (5), Torbjørn Holt (l ), Dag Gabrielsen, Svein Skælien (1), Ravi 

Sunder, Tommy Gustavsen, Alev Kopperud, Tom Saxegård, Kjetil Nilsen(2), 
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Alf Roar Nusser (14), Morten Kristensen (16) og Terje Solberg (7), 

Til slutt vil jeg få takke samtlige for god sportslig innsats denne 

sesongen. Jeg vil også takke vår juniorformann Tormod Kortvedt for 

alle støtte. 

Trener Vidar Lind Olsen Oppmann Pål ~auritsen 

( RAPPORT FRA OLD BOYS 

Etter en absolutt brukbar fjorårssesong gikk vi årets sesong lyst i møte, 

men dessverre gikk det noe anderledes. Vi havnet sist på tabellen 

med bare 2 poeng: 

Resultater: Selvik-Skiold 0-3, Sparta-Skiold 1-3, Bygdø-Skiold 5-1 

(cup), Skiold-Bødalen 0-3, Bragerøen-Skiold 3-1, Skiold-DBK 1-5, 

Solberg-Skiold 7-1, Skiold-Konnerud 0-7, Skiold-Lier 1-3, ROS-Skiold 

3-1, Skiold-Svelvik 2-3, Skiold- Slemmestad 1-2, Syllinq-Skiold 5-0, 

Huringen-Skiold 7-0. 

Disse 28 spillere har vært benyttet i år og mestscorende er Franz Sala 

monsen med 8 mål: Einar Berntsen, Jan E. Bruun, Olav Bråthen,Oddvar 

Danie'sen, Stein Eggereide, Ståle Eknes, Per Farnes, Gunnar Fossum, 

Chr. Gregersen, Harry Guttormsen, Jan Hinholm, Harry Hansen, Tore Jahnsen, 

Tore Jahnsen, Arild Knudsen, Age Lolland, Egil Martinsen, Børre Nilsen, 

Roar W. Olsen, Steinar Olsen, Arne Ruud, Ivar Rosendal, Tore Røed, 

Frantz Salamonsen, Bjørn Svendsen, Reidar SchOssler, Sven Stolp, Tore 

Waitz og Kje 11 vJes tby. 

Vanskeligheten i år var vel mengelen på folk i en del kamper, noe 

som egentelig ikke burde forekomme når en tar i betratninq antall 

spillere i stallen. Men vi får håpe at vi kommer sterkere igjen neste 

år. 

Takk for i år. 

Tore 11/a itz (oppmann) 

- 
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I RAPPORT FRA LILLEPUTT I • 

- 

Vi begynte treningen 22. januar og den foregikk delevis på Strømsø, 

Brandengen skoler og i Drammenshallen. Treningenes fremmøte har vært 

litt opp og ned under sesongen. Dette kommer av at guttene også har 

andre interesser enn fotball. Dette har også gjort seg utslag 

årets kamper. Vi hadde en treningsleir i Lemvig på en uke som var 

positiv. Totalt har laget scoret 63 mål og sluppet inn 64. 

Resultater: Drafn- Skiold 5-3, IBK-Skiold 4-3, Konnerud-Skiold 4-1, 

SIF-Skiold 0-3, Lemvig-Skiold 2-3, Skiold-Skiold 5-l(smågutt) -- 

alle privatkamper: 

CUP-kamp~rc_ DBK-cupen: Asgårdsstrand-Skiold 4-0, Buskerudcupen: 

Skiold-Lier Il 1-2, ROS-cupen: Asker- Skiold 1-0, Tofte-Skiold 0-1, 

Skiold ROS IV 6-0, Skiold-DBK 0-5, 

Seriekamp~rc Skiold-MIF 1-3, Sparta-Skiold 1-6, Assiden-Skiold 2-0, 

Drafn-Skiold 2-0, Skiold-Lier 3-3, Glassverket-Skiold 3-4, Skiold 

Sylling 4-0, MIF-Skiold 7-1, Skiold-Assiden 2-3, Lier-Skiold 4-1, Skiold 

Drafn 2-4, Skiold-Glassverket 1-4 og Sylling-Skiold 0-12. 

Følgende 

spillere har vært benyttet: Kjetil Sanden Nilsen, Ole-Anreas Pettersen, 

Henning Andreassen, Jens Petter Farnes, Haakon Johansen, Morten Vi- - holmen, Audun Martinsen, Jærn Larsen, Sebatin Karagøz, Espen 

Fredriksen, Pål Strøm Andersen, Morten Hellingsrud, Pål Erling Lundbekk, 

Morten Stubberud, Steinar Evensen og Jonny Barlyng. 

Ledere: Terje Pettersen 
Vidar Andreassen 

Scheitliesgt 14, v/Turnha!len, 3000 Drammen 

Telefon (03) 83 71 10 
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'RAPPORT LILLEPUTT Il 

Vi startet treningen i midten av januar, med up§klagelig 

fremmøte. Fra første stund møtte 18-20 gutter, og det ble etterhvert 

s§ mange at vi meldte p§ et tredje lilleputt-Lag i serien. 

Serien begynte etter en del treningskamper med varierte resultater. 

Serien ble gjennomført allikevel etter v§r mening med godt 

resultat, og en tredjeplass i en meget hard pulje. 

Sesongen ble avsluttet med en tur til Gol, hvor vi over- 

nattet fra - Lørdag til søndag i Per's hytteby. P§ Lørdagskvelden r 

det pølsefest og utdeling av innsatspremie. Fra Il-laget var 

det Steinar Evensen som fikk premien. 

Det skulle vise seg§ bli nok en avslutningstur. Etter§ ha vunnet 

en cup for Il-Lag p§ Øren-banen første helg i oktober, havnet vi 

i §rets cup-finale. Denne cupen, arrangert av DBK, var en samling 

av kretsens Il. Lilleputtlag. Etter§ ha spilt seks harde 

og jevne kamper, endte vi i finalen, med DBK som motstander, 

Etter 40 minutters finalespill og 40 minutters nervep§ 

kjenning for Ledere 69 foreldre - kunne v§rt Lagg§ av banen 

med 1-0 seier! 

Premien var 18 billetter til §rets cup-finale mellom 

Brann og Molde. 

Treningskamper: 

Skiold-Loesmoen I 0-2 

Skiold-IBK 7-1, Skiold-Lier 3-3, Skiold-Solberg 1-4, Skiold 

arF 1-4, Skiold-Gol 0-1 

Seriekamper: Skiold-Konnerud 1-0, Skiold-aIF 1-6, Skiold-Drafn 

1-1, Skiold-Vinn 5-0, Skiold-Svelvik 4-1, Skiold-Vinn 2-0, 

Skiold-DBK 0-1, Skiold-Konnerud 6-1, Skiold-aIF 0-2, 

Skiold-Drafn 0-11, Skiold-DBK 3-2, Skiold-Svelvik 3-0. 

Cup-kamper: Skiold-KFUM 2-1, Skiold-Grorud 1-2, Skiold-Bærums Verk 
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- 

0-3, Skiold-DBK III 2-0, Skiold-Holeværingen 1-1, Skiold 

Jevnaker 1-0, Skiold-Holeværingen 1-0, Skiold-Solberg 1-1, 

Skiold-DBK 1-0. 

Spillere: Tom Nilsen, Frode Dahl Hansen, Steiner Evensen, Morten 

Andersen, Jørgen Mehren, Geir Arid Aspebakken, Geir Løkka, 

Jonny Barlyng, P§l Bakken, Jens Petter Farnes, Tom Steinar 

Larsen, Ole Reidar Martinsen og Kjetil Birkely. 

Vi vil gjerne takke guttene for en fin sesong og en hyggelig 

tid sammen. Vi vil ogs§ takke de foreldre som har fulgt opp 

og støttet oss. 

Takk for i §r! 

Jens Andersen, Jan Erik Løkka og Per Egelandsdal. 

I RAPPORT KNØTTER I I 
Vi begynte treningen 20. januar med to dager i uken, onsdager 

Drammenshallen og Fredager i Strømsø skole. Det møtte ca. 14 

spillere ti L hver trening i gjennomsnitt. Innsatsen var topp 

hele tiden, og under treningen ble det Lagt vekt p§ § Lære 

spillerne grunnleggende ting om fotball. Det virket Litt fjernt 

for dem til § begynne med, men de Lærte fort. Utetreningen foregikk 

p§ Teglverkstomta to dager i uken. 

Sesongen ble ikke slik vi hadde tenkt oss, innsatsen serien ble 

noe opp og ned. Fra store tap til store seirer - Men gutta ville 

- hele tiden Lære mer om fotball. Vi havnet Litt over midt p§ 

serietabellen. 

I cuper ble vi bedre belønnet. I Pors SNC Start-cup ble vi 

puljevinnere, etter spill p§ sm§ baner, og gikk videre til 

sluttspi Llet, og endte p§ en fjerde plass. 

Turen var en kombinert fotball og overnattingstur fra fredag 

til søndag. 

I v§r egen knøtte-cup spi Lte vi oss over all forventning fram 

til finalen, hvor vi tapte knepent 1-2 for Drafn. 

Vi kom ogs§ til kvartfianlen i DBK-cupen og til 1. runde 
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Dressmann- og Fossekallen- Cup. Men var med kvartfinalen 

i Buskerud-cupen 

Resultater serien: Skiold-aIF 1-1, Skiold-GIF 1-1, SOlberg 

Skiold 2-1, Skiold-KIL 1-5, Skiold-MIF 1-3, Skiold-Drafn 0-12, 

Skiold-IBK 2-1, Skiold-DBK 1-2, Skiold-SIF 3-0, Skiold-BBK 5-0. 

Dressmann-cup: Borre-Skiold 6-1. Buskerud-cup: Skiold-Gr§bein, 

ikke møtt. Kvartfinale: Skiold-MIF 1-4 

DBK-cup: Skiold-FOssekallen 3-2, Skiold-Liungen 3-0. Kv.finale: 

Skiold-Rælingen 2-6 

SIF knøtte-cup: Skiold-Jevnaker 0-0, JIL videre p§ poeng. 

Solberg-cup: Konnerud-Ski old 3-2, Lier-Skiold 1-1. 

Fossekallen-cup: Skiold-Eidsv§g 0-2, Skiold-Eidsv§g 1-2. 

Pors DNC Start-cup: Skiold-Drangedal 3-0, Skiold-Tollnes Il 4-0, 

Skiold-Fossum 4-0, Skiold-Sundjordet 3-0, Skiold-Storm 1-1. 

Sluttspill: Skiold-Tjøme 0-2, Skiold-Odd 0-2, Skiold-Bamble 1-5. 

Spillere, scoringer i (parentes): Ole Jacob Fogstad, Rune 

Danielsen, Thomas Bruun (1), Knut Erik Trondsen, Thomas B§rd 

Hansen, Ole Johan Rygh, Mads Strøm Kopperud, kaptein (2), 

Nils Roar Henriksen, Anders Edvard Grøterud (26), Tommy 

Bønsnes (1), Tor Arne Ellefsen (1), Tom Gullhav, 

Svein Øyvind Kleverud (7), Christian Franzen, Jørn Are 

Kortvedt (17). 

- 

Vi har spilt 35 kamper 

inn 64. 

cup og serie. Scoret 55 m§l og sluppet - 

Vi vil med dette takke gutta for §r. Blant spillerne finnes 

det en rekke talenter som vi h§per Skiold vil ta vare p§ i 

fremtiden. 

En spesiell takk til Foreldreforeningen for bidraget til 

Porsgrunnsturen og de foreldre som har kjørt for oss. 

Avslutning er i vane tro overnatting p§ Skiold-hytta. 

Odd Danielsen, oppmann, Terje Borgersen, trener. 
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RAPPORT B-LAGET 

Målet som vi satte oss ved seriestart er nådd, vi vant serien 
vår og rykker dermed opp fra bunndivisjonen for reservelag. 

Vi startet opp treningen tidlig på nyåret under kyndig ledelse 
av Ulf Svendsen. På det meste var det over 20 mann som trente, 
og svært optimistisk ble det påmeldt to B-lag. Desverre ble 
det noe lite med folk etterhvert og man så seg nødt til å 
trekke det ene laget. Vi som var igjen ble en fin gjeng 
blandet med A-lagsreserver og juniorspillere. - Alt i alt var vi med i tre turneringer, men desverre ble vi slått 
ut på et tidligere stadium enn ventet. Toppscorer for B-laget 
ble Steinar Borge med 27 fulltreffere. 

Det har vært en fin gjeng å være lagleder for, og jeg håper å 
se flest mulig i rød trøye også neste år. Samtidig håper jeg 
at Skiold følger opp trenden med også neste år å skaffe en 
skikkelig trener for de guttene som absolutt aspirerer til en 
A-lagsplass. Jeg vil takke gutta for en, for meg, alle tiders 

sesong i den videre fotballkarriere. 
Jeg selv blir å finne på tribunene neste år. 
Resultater: 

- 
Treningskamper: 

Skiold - Drafn 2-6 
Skiold - Sirius 3-2 
Skiold - Sparta 3-0 
Skiold - V. Spone 2-2 
Skiold - Teie 2-2 
Skiold - G.I.F. 1-2 
Skiold - Gråbein 9-0 
Skiold - Gråbein 14-0 

Readycup (U-lag): 

Skiold - Ready 4-2 
Skiold - Herkules 2-6 

Mjøscup: 

Borre - Skiold 1-1 (12-13) 
R.o.s. - Skiold 1-3 
Skiold - Flint 0-7 
Liercupen: 

Sjåstad - Skiold 2-3 
Skeid - Skiold 5-1 
Skiold - Sle=estad 5-1 

Seriekamper: 

Tofte - Skiold 
Skiold - Nærsnes/Åros 
Selvik - Skiold 
N. Sande - Skiold 
Skiold - Åssiden 
Skiold - Hyggen 
Skiold - Tofte 
Nærsnes/Åros - Skiold 
Skiold - Selvik 
Skiold - N. Sande 
Åssiden - Skiold 
Hyggen - Skiold 

Skiold - Drafn 
Geilo - Skiold 
Hokksund - Skiold 
(Vi kom på 2. plass) 

O - 5 
4 - 0 
3 - 11 
1 - 3 
3-- 1 
7 - 1 
4 - 2 
3 - 4 

11 - 0 
12 - 0 
2 - 1 
0 - 18 

Sluttspill kretsmesterskap: 

2 - 2 
0 - 0 
0 - 1 

Jan Ulsbøl 
oppmann 
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KAFE GLOBUS 

Selskapslokaler og levering av kold og varm 
mat til hjemmene. 

~''¾t>iv' 
·~ RADDOaTY 

KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

SENGETØY - GARDINER 

DUKER - HANDKLÆR og TEPPER .... 

-GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs 


