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2. Styrets halvårsberetning 
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6. Innkomne forslag 

7. Reviderte lover for Skiold 
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SKIOLDHUSET i 

Griffenfeldtsgt.1 

er §pent for med 

lemmer hver Lørdag 

formiddag. 
Forretningsføreren 

samt junioravd. har 

kontordag hver 

mandag fra kl.18.00· 

20.00. Tlf: 836433 
SKIOLDHYTTA p§ 

FORSIDEN: I den qamle hytteboken fra Skiold 

hytta finner man mange små kunstverk. Her en 

stemningsrapport fra en vinterdaq i desember 

1939. Hytta feirer forøvrig 50 år samtid .. -me, 

at Skiold runder 75 år i 1985. 

Konnerud §pen hver 

søndag - servering 

!JL-R~SU~ 
KJØTT - VILT - DAGLIGVARER 

Tordensskiolds gt. 54 - tlf. 83 09 20 

Marienlyst gt. 24 - tlf. 83 22 43 
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(STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 4.12.82 - 25.4.83 • 

- 

Et nytt halvt arbeidsår for Skiolds styre og formannskap er gått. Halv 

året ga den rød-hvite klubben hva man nesten kan kalle en sensasjonell 

sportslig fremgang. Bandylaget er iqjen i 1. divisjon. Hvem hadde vel 

innerst inne trodd det ved sesongstart oq etter de første kampene. En 

knallhard avslutning i beste thriller-stil brakte oss opp i 1 .divisjon 

igjen for tredje ganq på fem år. Klubbens medlemmer har så all nrunn til 

å VcPre stolte av våre /l.-lags-qutter i bandy. 

Fra jubel over fin sportslin fremnano i bandy til en kjc.rr oversikt 

over klubbens økonomi og administrasjon. Fremdeles er økonomien stram. 

Vi må snu på hver krone skal vi klare å styre "bedriften" Skiolc! unna 

alle skjær i sjøen. Klarer vi å spare på både utstyr og annet som for 

brukes betyr dette at klubben styrker seg for nye slag. Aktivitetsnivået 

er høyt. Det arbeides qodt i alle grupper. Med høyt aktivitetsnivå ruller 

også klubbens midler raskt - noen ganger raskere enn de kommer inn. 

Det var et slag i ansiktet for Skiold at klubben i år ikke fikk en 

eneste dugnad i Drammenshallen. Klubbens styre syntes det var for qalt, 

og var heller ikke enig i de disposisjoner som Idrettsstyret i Drammen 

strødde sand på når det gjalt denne form for inntektsbringende 

dugnad. Vår protest nådde dessverre ikke fram. Andre klubber som ikke 

driver det store ungdomsarbeide som Skiold gjør, ble prioritert. Vi 

synes det var en feilvurdering av de kommunale myndigheter, men mener 

at vi 0jennom vår protest har markert oss for senere tildelinoer. 

I 1982 hadde vi dugnader for rundt 80.000 kroner i Drammenshallen. 

Det er klart at en slik inntektssvikt brenner i klubbkassen. Derfor 

må vi være ennå mer forsiktig med de midler vi klarer å skaffe i tiden 

som konne r . 

Meaet gledelig er det derfor at Skiold har fått en sponsoravtale med 

Drammens Ror A/S gjennom disponent Oddvar Christensen. Denne avtalen 
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qår over en to-årsperiode. I denne perioden vil Drammens Rør A/S 

sponsre klubben med 80.000 kroner. Det er første gang at Skiold 

har klart å få en hovedsponsor til klubben. Vi innleder med dette 

et meget intimt samarbeid med Drammens Rør A/S. Samtlige lag i 

både fotball on bandy skal ha draktreklame for firmaet. Dessuten 

skal tre av våre cuper iberegnet julecupen få Badenanavnet. Skiolds 

styre håper at medlemmene støtter opp under sponsoravtalen ved å 

benytte seg av de tjenester som Drammens Rør A/S og den VVS-super 

marked Badena på Assiden, tilbyr. Det ble poengtert fra Drammens Rors 

side at sponsoravtalen også var et minne over vårt avdøde æres 

medlem Johs. CIJ,lstensen, som vi alle kjente. 

Vi på vår side vil poengtere at med denne avtalen vil Drammens Rør 

A/S aktivt være med på å støtte opp under det store ungdomsarbeide 

som klubben driver. 

Til generalforsamlingen vil det foreliage et revidert utkast av 

Skiold lover. Lovkomiteen har hatt et stort arbeid i halvåret som gikk 

etter at generalforsamlingen i fjor høst ba de studere lovene på nytt. 

Det er foretatt noen få forandringer for å brinqe loven opp på et 

moderne nivå og i pakt med den standard som Norges Idrettsforbund setter. 

Virkelig nytt er at det innen arbeidsutvalget (tidligere kalt styret) 

blir en sportskomite på tre medlemmer som har som oppgave å pleie 

kontakten mellom klubbens daglige drift og de idrettslige aktiviteter. 

Formannskapet blir nytt "hovedstyre". Forøvrig følger de reviderte 

lover stort sett de vi vedtok i 1971. En ny paragraf som understreker 

våre "eiendommer" Skioldhytta og Skioldhuset er tatt med for å sikre disse 

- 
verdier. Styret tror ikke det vil bli vanskelig å si ja til de nye lovene 

som skal være en rettesnor for oss i årene som kommer. 

Klubbkontigenten ble sendt ut i slutten av januar. Mange har betalt 

sin skjerv, men mange mangler ennå. Vær så vennlig å rot fram Skiold 

giroen fra regningsbunken og betal denne så fort som mulig. Vi kommer 
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1300 kamper 
for Skiold. 
Fra venstre 
Sverre Erling 
Nilsen, fot- 
ba 11 formann 
Bjørn Svendsen, 
Arne Thorshaug, 
Harry Pettersen, 
Hans Petter 
Nil sen og fjor 
årets oppmann 
Tore Jahnsen 

Fortjenestemerker 
på forrige gener 
alforsamling fikk 
også Kai Henning 
Ulvestad og 
Per Egelands- 
da l. Her 
sammen med 
formann 
Børre Ivar Lie 

- 

Godt besøkt 
høstsamling. 
Her er det 
Ståle Eknes 
som "foredrar" 
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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 
A'SS1DEN1 Drammen 
SENTRUMJ!i.!ndalen 
KORVALDVN., Mjpndalen 
JERNBANEGT. :;ru, Kongsberg 
ÅMOT 
VIKERSUND 
LOMMEDALEN1 Bærum 
HOLMESTRAND 

- 
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til å purre, men oqså purringer koster penger. Kontigenten er klubbens 

ryggrad - vi venter på din innbetaling. 

Så over til de enkelte gruppene. Vi starter på Skioldhytta på Konnerud 

der en dårlig vinter ikke har gjort salget slik som man kanskje kunne 

ønsket seg. Innsatsen fra hyttestyret har vært stor. Hytta har vært åpen 

hver eneste helg og i skoleferien sto Harry Hansen på der inne hver eneste 

dag. Skioldhytta vil i løpet av mai få nye stoler innvendig. Det er 

utrangerte, men fullt brukbare møbler fra kafe Globus som vi har over 

tatt og som vil være med på å gi hytta en standardøkning. 

Vår annen eiendom Skioldhuset er i stadiq utvikling. Arbeidet i de 

bakre regioner fortsetter og klubbrommet i baketasjen er så å si ferdi9. 

Her mangler vi ennå møbler, men dette håper vi er på plass i løpet av 

et par måneder. Dagfinn Hansen har hatt en kronerulling til nytt møble 

ment for dette klubbrommet så er det noen som ikke er forespurt så er 

det bare å si fra t_il Dagfinn. garasjene begynner det nye material- 

rommet åta form. Forøvrig har det blitt malt og pusset over hele huset. 

Hustyret trenger imidlertid dugnadhjelp både innvendig og utvendig i 

ukene som kommer. Har du en ledig tirsdaq eller onsdag kveld så møt opp 

til dugnad på vår felles eiendom Skioldhuset. 

Styret har søkt Drammen kommune om et bidrag til den rehabiliterinqen 

vi driver på Skioldhuset. Vi har ennå ikke fått svar fra kommunen, men 

,__ venter ... og håper. Det er meget kostbart å holde et hus av vår størrelse 

i god stand til en hver tid. Utleievirksomheten har i den sesongen som 

har godt vært meget god. Vår vaktmester Odd Kristoffersen holder huset 

tipp topp til en hver tid. 

Bingovirksomheten under ledelse av Dagfinn Hansen rusler og går hver 

eneste uke slik den har gjort i årevis. Innsatsen hos vår bingogruppe er 

på topp - og de er viktige brikker i vår økonomi totalt sett. Uten 

bingomidler kunne vi ikke drevet Skiold slik vi gjør i dag. 

Så de sportslige avdelinger. I junioravdelingen forbereder man seg 
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Den aller første Skioldfamilien der alle har fått fortjenestemerket. 

Fra venstre Bjarne Borgersen, Else Borgersen og Terje Borgersen. 

Skioldavisa gratulerer. 

Glimt fra forrige 

generalforsamling: 

Juniorlaget Eirik 

Ekeberg får inn 

satspokalen av 

jun i o rforma nnen 

Tormod Kortvedt 
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- 

til årets fotballsesong. Aldri har vi mønstret så man~e lag i junior 

fotball - noe som skyldes at knøttefotballen er splittet opp 

smålag for spill på små baner. Junioravdelingen har vært med på å 

drive discoen på Skioldhuset 00 er ellers parat til åta de jobber som 

byr seg. Skiolds Badenacup for knøttespiller i Drammenshallen 9. og 10. 

april ble en suksess med 70 lag og 136 kamper i løpet av en helg. Vår 

innendørs knøttecup er Norges største - et arragement som vi må ta vare 

på i årene som kommer. I slutten av mai skal man arrangere Skiolds 

Ponduscup for knøtter utendørs og i august som vanlig Skiolds Bandena 

Guttecup. 

Fotballstyret arbeider godt. Under ledelse av Bjørn Svendsen har 

man fått en fin tone i vår senior fotballavdeling. Mange nye spillere 

er på plass i vår stall og det er med forventning vi ser fram til 

årets sesong i 4. divisjon. A-laget har vært på treningsleir i Danmark 

før sesongstart her hjemme. Til generalforsamlingen foreligger det 

forslag om å innlemme juniorlaqet i seniorsammenheng. Dette for å sikre 

rekrutteringen og kontakt mellom de eldste spillerene på juniornivå og 

seniorlagene. Vi tror dette er et skritt i riktig retning for å skape 

en jevn utvikling for de guttene som har ambisjoner til A-lags-spill. 

Fotballstyret administerer også både et B-lag og et C-lag som skal 

være med i årets serier. Dessuten stiller vi som vanlig et "sterkt" 

oldboys-lag. 

Bandyen nevnte vi innledningsvis. Allerede nå er bandygruppen i ferd 

med å planlegge neste sesong. Både på lederbasis og på trenerbasis må 

man skaffe flinke folk til bandyen skal denne ha livets rett i klubben. 

Bandyguttene er interessert i å"stå på" for å forsøke å holde seo 

l. divisjon kommende sesong. Vi har i sesongen som gikk stilt lag 

alle de aldersbestemte klasser innen bandyen. 

Skigruppen er liten, men også en del av Skiold. Klubben burde med 

de fine mulighetene vi har på eqen eiendom på Konnerud uthyqge denne 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

ETAILERT 1899 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

,/l(10lo l'flt,v HAUK SPORT 
R Du l1vGso 

I !/Jfu 'Rtssr-R Tollbugt. 28 - Drammen 
I< Sp'O Telefon 83 28 47 

'Rr 

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!- 

~ic(jcn~ 
mat·øl·miljø 

SANTO 
slipepapir 
slipelerret 
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avdelingen. Geir Egge har vært vår eneste skiløper også denne sesongen 

- og i år klarte han "Birkebeiner·n•. 

Eldres avdeling er et tilbud til våre eldre medlemmer. Fremmøtet på 

hyggeaftenene har vært så som så, men klubbens styre håper at det kan 

ta seg opp. Til alle eldre medlemmer: Her vil du finne godt kameratskap 

som er verdt åta med seg. Støtt opp under eldres avdeling. 

Det var i korte trekk halvåret i et nøtteskall. Skiolds styre står 

på til medlemmenes beste, men vi hadde jo gjerne sett flere av dere i 

arbeid når det trengs. Og det gje1der ikke bare de som står tilsluttet 

foreningen rent medlemsmessig, men også de mange foreldre som har sine 

ungdommer i vår klubb. Vår foreldreforening har sine aktiviteter og 

akkurat her er det en åpning også for deg til å være med i klubbarbeidet. 

Styret vil få takke alle som har gjort en jobb for klubben i sesongen 

som gikk og på forhånd takk alle som vil gjøre en jobb i månedene som 

kommer. 

Børre Ivar Lie 
formann 

Skioldhytta en vakker høstdao i fjor - bruk hytta mer ... 

11 



RIKTIG FORSIKRING ER MÅLET I 

DNORGE 
FORSIKRING 

N. STRANDGT. 3, 3000 DRAMMEN 
HF. 03-837770 

ALT I BLOMSTER 
OG MODERNE DEKORASJONER 

BRUDEBUKETTER 
KRANSEBINDERI BLOMSTERFORRETNING 

Tollbugt. 102 - Drammen - Telefon 818947 

familiens konfeksjonssenter 

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

VELKOMMEN TIL 
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Bingohjelpere fikk 
klubbens hyldest og 
fortjenestemerker 
for årelang innsats: 
Foran fra venstre Gerd 
Remy Lie, Tore Små 
riset og Vera Moen. 
Bak fra venstre 
Bjørg Kristiansen, 
Elsa Hansen, Dorthea 
Andersen, Astrid Berg 
-isen, Else Borgersen, 
~,v Madsen, Ase Larsen 
og Astrid Larsen 

Blide småguttledere, Vidar 

Lind Olsen (t.v.) og Pål 

Lauritzen sammen med kap 

teinen på fjorårets små 

guttlag som vant Sandarcupen 

09 som fikk med seg den 

flotte vandrepokalen som 

i et år blir å finne 

Skiolds premiesamling. 

Vidar Lind Olsen ble for 

ørvrig autorisert krets 

dommer i fjor - dette 

samt i ig som han er leder 

og disc-jockey. En aktiv 

Skioldgutt som i år er 

å finne i militæret der 

forøvrig også "sersjant" 

Lauritzen holder til. 
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Cir 
penger til 
driften 

Vi leverer omgående: 
D Kuponghefter m/sikkerhets 

kode D Variantbingokuponger 
D Elektroniske bingomaskiner 

og lystavler D Bingokurver 
D Bingo-blåsere D Automater 
D «21 » D Jack-Pot Bingo 
D Lykke Nummer D Solo Bingo 
D Bandit D Golden Goal D Årer 
D Lynlodd D Billetter D Start- 

kort/Natursti D Gaveartikler 
D Bord og stoler etc. 

Ønsker De nærmere opplysninger om 
Bingo. skriv eller ring oss eller vare 
forhandlere 

&\~~ Ul_l(c@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (03) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

VØRTERØL 

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

- 

Alt , spor tsurstyr ~ 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 

- ICi.mll 
e FORENINC.STURER 
• IDRETSREISER 
• SKOLEREISE~ 
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!RAPPORT FRA BANDYSTYRET] 

Ja, nå blir vi atter å finne i l. divisjon etter en sesong i 2.divisjon. 

Hvis Skiold skal fortsette fremgangen i bandy må det satses mer fra 

klubbens side på bandy. Vi har et lag med en stamme av rutinerte spillere 

og en mengde unge og lovende spillere som har framtiden foran seg. La 

oss håpe at 83/84-sesongen vil bevise at vi er gode nok til å etablere 

oss 1 l. divisjon. 

En ekstra takk til A-lagets trener Arild Berg, oppmann Sverre Erling 

Nilsen og materialforvalter Terje Borgersen, som også har funaerte som 

lagleder. Uten deres innsats hadde det ikke vært mulig for A-laaet å 

klare den bragden det er å spille seg opp i l .divisjon. Samtidig vil 

vi understreke at det er viktig at alle valgte tillitsmenn i bandy 

styret er med for å løse gruppens arbeidsoppgaver. Til valgkomiteen 

vil vi si at vi håper at det for ettertiden ikke velges lagledere til 

A-laget som overhode ikke møter fram. 

Junioravdelingen har i år ikke hatt de store fremgangene rent 

resultatmessig, men det spirer og gror på alle lag. Klubben må ta vare 

på alle de mange gode talenter man har på de forskjellige alderstrinn 

årene som kommer. 

Samtidig vil bandystyret takke Tore Røed, Jan Ulsbøl, Knut Tøger 

-""lronsen og DagBjørndalen for innsatsen som lagledere/oppmenn for våre laa 

i junioravdelingen. For de som ikke legger merke til hva disse guttene 

har gjort for klubben i vinterhalvåret skal dere alle være oppmerksom 

på hvor tungt det manqe nanger kan være når du møter opp som oppmann/ 

lagleder i kulde og snø uten noen ganq å se en representant for de som 

"styrer oq steller" i klubben. De aller fleste av klubbens redlemmer 

oa styremedlemmer er aldri å se på junioravdelingens kamper i vinterhalvåret. 

Vi har i år vært så heldig å hatt Per Knudsen (ex. Drafn) til å trene 

vårt gutte- og juniorlag. Klubben må satse mer på å få trenere i junior- 
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avdelingen med tilsvarende kapasitet som Per Knudsen, slik at spillerne 

kan lære mer om bandyspillet og skøyteteknikk fra bunn av i junioravd. 

Vi håper vi får beholde Per Knudsen også i neste sesong da han har betydd 

mye for gutte- og juniorlaget og kan gjøre noe med legene slik at frem 

gangen vil fortsette. 

Bandystyret sendte i fjor Rolf Erik Olsen på Bandyskole i Sverige 

en uke i august - noe som var meget vellykket. Dette er noe bandy 

grippen vil fortsette med og vi regner med at 2-3 mann vil reise på 

et lignende opplegg til høsten. 

Til slutt håper vi at alle tar fatt på en ny sesong for de røde. 

~- 
Tron Pettersen 
bandyformann 

- 

Vårt A-lag i bandy er igjen i l. divisjon. Bak fra venstre Terje 
Borgersen, Jan Pedersen, Harry Pettersen, Arild Berg, Øivind Agren 
Henning Hansen, Bjørn Borge, Peer Christensen og Sverre Erling Nilsen. 
Foran fr. v.: Rolf Erik Olsen, Kjell Reidar Johansen, Rune l·/aitz, Svend 
Arnesen, Finn Rune Karlsen og Jarle Mortensen, (foto: Tore Jan Johnsen, 
Fremtiden) 
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I RAPPORT FRA A-LAGET I BANDY 82/d 

-- 

Med ARILD BERG som reengasjert trener startet A-laget treningen i 

begynnelsen av august. Stallen var noe endret fra forrige sesong. To spillere 

ville prøve seg andre steder, mens tre ungqutter fra Mjøndalen, Bjørn 

Borqe fra Solbero samt noen egne juniorspillere, var nye. Dette gjorde 

at vi tross alt var optimister foran årets sesong. Målet var å komme 

tilbake i 1. divisjon. 

Nytt av året var at noe av forhåndstreningen var lagt til trenings 

instituttet tilhørende Drammen Squash Center. Her benyttes isokinetiske 

treningsapparater som er det siste på markedet. En treningsperiode som 

ofte kan være tung og ensidig ble mer inspirerende og det frister 

absolutt til gjentagelse. 

Istreninq ble det derimot lite av. Vi slapp ikke til i noen ishall 

og naturisen kom sent i år. Det vi fikk av is under skøytene fikk 

vi på "ulovlig'' vis på bedriftstreninger på Valle Hovin. 

Det ble en merkelig sesong. Vi fikk et par store tap i innledninqen 

oq optimismen var ikke særlig stor. De fleste trodde det ville bli en 

kamp for å berge plassen i 2. divisjon. Tonen i laget var i~idlertid god 

tross alt, og like før halvspilt serie skjedde det: Laget begynte å 

fungere sl i k vi visste vi kunne, og vi avsluttet serien med ti - strake seire. Vi var igjen tilbake i 1. divisjon. 

Til slutt vil jeg takke alle gutta på laget, bandystyret, materialfor 

valter og ikke minst trener Arild Berg for årets sesong. Håper alle blir 

å se også neste år. 

Sverre Erling Nilsen 
oppmann 

Scheitliesgt. 14, v/Turnhal1en, 3000 Drammen 

Telefon (03) 83 7110 

Tore Saxegaard 
Tlf. privat (03) 81 78 56 

Solbergsgt. 2, 
3000 Drammen 
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Kjell Reidar Johansen 26 112 54 
Øivind Agren 26 292 42 65 40 min. 
Arild Berg 26 123 9 81 25 J11in. 
Henning Hansen 25 27 61 25 J11i n. 
Rolf Erik Olsen 25 26 5 57 15 min. 
Svend Gjermund Arnesen 25 25 1 67 30 min. 
Peer Christensen 24 124 6 52 45 min. 
Harry Pettersen 24 240 5 47 90 min. 
Sverre Erling Nilsen 22 315 3 54 25 min. 
Finn Rune Karlsen 22 22 11 49 10 min. 
Jan Pedersen 20 196 15 50 10 min. 
Bjørn Borge 20 47 6 58 20 min. 
Per Erik Kristiansen 17 17 2 59 65 min. 
Henrik SchOssler 14 46 11 19 20 min. 
Jarle Mortensen 12 77 4 41 
Rune \oia itz 12 51 5 35 10 min. 
Han5 Kristensen 7 65 45 
Eirik Ekeberg 5 12 4 26 
Lars Hilden 3 34 35 
Trond Moen 3 3 41 
Espen Pedersen 3 3 6 
Terje Borgersen 1 8 66 

Sverre Erling Nilsen 
Flest kamper 
for Skiold: 

315 

- 
Øyvind Ågren 

Arets topp 
scorer: 

42 mål 

Privatkamper: 

Skiold-SIF 1-6, Skiold- Solberg 2-7, Skiold- Sparta 16-1, Skiold- Brakerøen 5-4, 

Skiold- Frem 31, 1 omg. , 5-1. 

Kretscupen: 

Skiold- Sparta 4-2, Skiold- Vikåsen 6-2, Skiold- Assiden 2-0 

Seriekamper: 

Skiold- Ready 3-8, Skiold- Haslum 5-2, Skiold- Njård 1-11, Skiold- Ullevål 

1-3, Skiold- Frem 31 6-2, Skiold- Ullern 12-1, Skiold- Pors 3-3, Skiold 

Sarpsborg 5-6, Skiold- Ready 2-1, Skiold- Haslum 6-3, Skiold- Ullern 6-1, 

Skiold- Njård 7-4, Skiold- Ullevål 3-2, Skiold- Høvik d-3, Skiold- Pors 8-1, 

Skiold- Sarpsborg 5-4, Skiold- Frem 31 8-4 og Skiold- Høvik 3-1. 

- 
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J U N I O R L A G E T B A N D Y 1982/83 

Sesongen bød på et helt nytt serie- og NM-system for juniorlagene: 

Først spilte alle lagene innen hver krets enkelt serie. De to beste 

hver krets gikk videre til A-serien, mens de resterende ble satt opp i 

en B-serie på interkretsnivå. Kvartfinalen bestod av de fem beste fra 

A-puljen, samt det beste B-puljelaget i hver av de tre aktuelle 

kretser. 

Vårt inntrykk er at systemet er positivt, og at det bør utvides til å 

å gjelde også gutter og smågutter. 

Treningen startet i september på Strømsø Skole under trener Per 

Knudsen. Treningen omfattet både gutte- og juniorlaget, ut fra antall 

juniorspillere som trente med A-laget. 

Asfalt-turneringen - en turnering som skal engasjere lagene før isen 

kommer - var som vanlig ingen suksess for juniorlaget. 

På grunn av været fikk vi bare spilt to treningskamper før serie/NM 

var i gang - i den første treningskampen ble det seier over MI F, og 

i den andre ble det uavgjort mot Solberg. 

Første seriekampen gikk ikke etter vår oppskrift - da vi ble slått av 

et forøvrig overraskende godt Åssiden-lag. De to neste vant vi med 

svært betryggende målantall før vi gikk på stortap for Solberg. For 

sikkerhets skyld tapte vi også for MI F, slik at vi ble nr. 3 i 

serien - der Solberg og Åssiden gikk videre til A-serien. 

Skiold ble satt opp i pulje med Haslum, Drafn, Vollen, SI F og MI F. 

Her fikk vi fullklaff, i det vi vant alle kampene, ja mot SI F ble 

det endog 27 - 1. Vi var altså i kvartfinalen. Der ble vi satt opp 

mot Stabæk - og det var denne sesongen. 
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Sesongen ga 14 kamper for laget. I tillegg spilte Henning Hansen og 

Rolf Erik Olsen fast på A-laget. Dessuten satset vi på åla B-laget 

bestå av de A-lagsspillere som kunne disponeres, sammen med junior 

spillerne. En B-kamp spilte vi med rent juniorlag mot Drafn. Der var 

forøvrig trener Per Knudsen vår utmerkete senterhalf. 

På kretslaget spilte Henning Hansen og Thor Siem. 

Spillere og mål: 

Pål Coon Andersen 

Eirik Ekeberg 

Roar Hagen 

Henning Hansen 

Dag Ebbe Helgerud 

Lars Hilden 

Tom Egil Johannesen 

Ole Gunnar Johnsrud 

Per Kristian Knudsen 

Ulf Erik Knudsen 

Bjørn Lindgren 

Børre Nålby 

Rolf Erik Olsen 

Thor Siem 

Rune Waitz 

Mål: Merknader: 

20 

7 

2 

4 

6 

2 

7 - Kaptein 

42 

Tore Røed 

KROPPER GØY 

Squashbaner - Trim avd (Åttiårenes treningsform med 
spesialapparater) 
Solarium - Massasjebad - Lekerom for barna 
Hyggelige omgivelser Ring 03/83 67 02 for GRATIS provet,me 

20 



L RAPPORT FRA GUTTELAGET BANDY I 

Sesonqen ble ikke som ventet i og med at vi ble slått ut på et 

tidlig tidspunkt i begge de cupene som vi deltok i, samt i kampen om 

kretsmesterskapet. Per Knudsen har trent laget. Ellers så syntes jeg det 

var dårlig innsats av fjorårets oppmann som ikke klarte å samle inn drakt 

ene. Hele sesongen har vi spilt med ufullstendige sett, dvs. to 7-ere, 

to 4-ere osv. Hvis det er gutter som har drakter hjemme vennligst 

levere disse på Skioldhuset mandager om kvelden. 

Vi har benyttet følgende spillere, antall mål i parantes: 

Per Kr. Knudsen (17), Reidar Dischler (10), Guttorm Aanes, Ole Gunnar 

Johnsrud (6), Børre Nålby (5), Arve Johansen (3), Rune Pedersen (1), 

Stein Gabrielsen (1), Gisle Høvik (1), Jan Ole Bjerkerud (1), Arve 

Vannebo, Erik Syvertsen, Alf Roar Nusser, Eivind B. Nilsen, Jan Roger 

Gundersen og Odd Erik Grøvo. 

Resultater: 

- 

Treningskamper: Solberg- Skiold 2-0 

LIGO-cupen: 

Skiold- SIF 3-2 

Stab~k - Skiold 14-0 

NM: 

Skiold-Skeid 8-0 

Sarpsborg-Skiold 4-3 

Seriekamper: 

Skiold-Assiden 6-4 

Gol-Skiold 1-5 

Skiold-BBK 4-6 

Sparta-Skiold 3-2 

Drafn- Skiold 1-13 

Skiold-MIF 3-2 

Skiold- SIF 2-4 

Solberg - Skiold 10-2 

Jan Ulsbøl 
oppmann 
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LEIE AV SKIOLDHUSET 
tlf. 84 10 77 

~ INGENIØR GR~N 
ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN 

VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS 

0 

LA BANKEN TA HAND OM SPARETANKEN 

I( l<REDITl<ASSEN 
- bank for folk flest 

Drammen tetf. 83 35 !IJ 
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!RAPPORT FRA SMAGUTTELAGET BANDY! 

- 

Vi startet treningen 30.9., oq man må vel kunne si se~ fornøyd med 

fremmøtet da vi var fra 9 til 13 mann på hver eneste trening. Sesongen 

startet med en asfaltturnerinq i Lier der vi fikk en hederlig tredje 

plass etter Solberg og MIF. Vi kom som alle andre sent i qanq på is og 

fikk kun en treningskamp som vi vant: 6-4 over Solberg 2. 

I serien gikk det vel noe dårligere enn ventet med følgende resultater: 

Skiold- Hokksund 6-1, Drafn-Skiold 0-7, Sparta-Skiold 2-12, Assiden-Skiold 

6-4, Solberg 2- Skiold 3-6, Skiold-MIF l 0-5,Skiold-Solbern l 3-17, Skiold 

SIF 3-6 oq Skiold-MIF 2 3-5. 

Vi havnet med dette på en 5. plass i serien. Første runde i NM vant vi 

10-l 6ver Pors, men greide ikke Ullevål i 2. runde. Der ble det et sol 

id tap med 9-2 (vi hadde bare 9 mann). 

Ønsker til slutt alle quttene lykke til videre med bandyen. 

!RAPPORT FRA LILLEPUTTLAGET BANDY) Knut Tøger Aronsen 
oppmann 

- 

Sesongen begynte med innetrening i oktober på Brandennen skole en 

kveld i uken samt en kveld på asfalt. Vi deltok i vår første turnerinq 

på Gol allerede 27. og 28. november. Der endte vi på sisteplass, noe 

som ikke minst kom av at vi ikke hadde fått trent noe på is før denne 

sesonqen. 

Fremmøte på treningene varierte fra 6-13 spillere - totalt var 

stallen på 20 spillere. I løpet av sesongen var det var det flere av 

guttene som forbedret seg rent spillemessig. 

Fremmøte til kampene var bra, eneste var kampen mot Gol da det møtte 

åtte stykker. Foreldrene har vært flinke til å kjøre. 

serien gikk det ikke så veldiq bra - der endte vi på nest siste 

plass. Av ti kamper vant vi bare en - det var mot Assiden. Alle guttene 

har vært greie å ha med å gjøre hele sesongen igjennom. Dag Bjørndalen 

oppmann 
23 



Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELS KABET 

BRUG & GULDLISTEFABRIK 
Gulskogen 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 
Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 8314 03 

En diamant varer evig 

TORVHALLEN 
•• 

STORST I SKO J 

e" 
iLavo~ ''-Fl LI ALEN 

SPESIALIST I KONFEKSJON 
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 
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!RAPPORT FRA SKIGRUPPA! 

- 

Vinteren 82/83 er i ferd med å avsluttes, og Geir Egge som er vår 

ivrigste turrenn-deltaker har i år flere gode plasseringer å se tilbake 

på. Det har i år vært færre løpere som har startet for Skiold enn 

i fjor, men vi får leqge noe av skylden på den merkelige vinteren vi har 

hatt med mye mildvær. 

Skiolds barneskirenn ble arrangert 20. mars, men det var dessverre 

få deltakere her også. Hadde været vist seg fra en bedre side hadde nok 

deltakerantallet vært mer normalt. Innsatset fra de som startet var 

derimot ikke noe mindre enn vanliq - vi fikk se mange fine dueller i 

sporet i beste VM-stil. Arrangementet gikk strykende for det går så 

lett når man får god hjelp. Takk skal dere ha som har jobbet med 

skigruppa i hele vinter. 

Neste sesong håper jeg at det er flere som vil gå litt mer på ski 

for Skiold - både barn og voksne, ''Ski er gøy" for stA som et slagord 

sesonqen 83/84. Vel møtt. 

Skigruppa 

- 
!RAPPORT FRA JUNIORAVDELINGEN! 

Junioravdelingen ha~ hittil i år avholdt fem møter. I samme periode 

har vi arrangert tre disco-kvelder med meget bra besøk. Forberedelsene 

til fotballsesongen er i full ganq og vi har meldt på følgende lag 

serien: Junior 1 lag, Gutter 2 lag, Smågutter 2 lag, Lilleputter 2 lag og 

knotter 6 lag (privatserie). 

Vi deltar også i år i en del cuper, men konsentrerer oss om de mest 

nærli~gende. Det gjøres forberedelser for eventuelle sommerleire oq 

fotballskole for de aller minst i likhet med den som ble arrangert 

i fjor høst. 
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I RAPPORT FRA HYTTA I 
Hyttestyret har bestått av Finn Hansen, Harry Hansen, Annette Hansen, 

Gunnar Moen, Magnar Huseth og Sverre Knutsen. 

Vintersesongen 83 har vært preget av dårlig vær og lite snø. Salget 

har lidd under dette og er vel under middels. Harry Hansen har hatt 

hytta åpen i vinterferien og har også hatt oppe for skoleklasser og 

bedriftsskirenn. Dette har bedret for salget o~ Harry skal ha takk for 

dette. Han har hatt hjelp av Louis Lundstad under en del av disse 

ekstraåpninqen. 

Vaktene har funnert noenlunde bra, men Annette strir for . f. medlemmer 

til åta vakter. Mange av de gamle qode vaktene vil ikke mer og de 

unge i klubben ser vi aldri. 

Etter påske begynner dugnaden på hytta igjen. Vi du som Skioldmedlem oa 

medeier i hytta være med å 0j0re en innsats er du hjerteli0 velkommen. 

Vi reiser oppover hver mandag kl. 17.00 fra bensinstasjonen bak 

Austad på Danvik. Biler er satt opp oq du kommer inn i et fint Skiold 

miljø. Det vanker både kaffe o~ nystekte vafler når vi tar pause. Nå 

på våren er det fint å være med og du har kanskje godt av det selv. 

- 

Finn Hansen 
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DAGLIGVARER 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 
Telefon 819642 - 81 97 03 

~-~~] 

:•1~~~ 
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Bare Mjøndalen måtte vårt A-lag i fotball bite i qrasset for under årets 

julecup i Drammenshallen. Her et glimt fra selveste finalen der Finn 

Hodt (t.v.) og Jan Trygve Jensen (t.h.) er i nærkontakt med bruntrøyenes 

Bjørn Krangnes. (foto: Steinar Olsen). 
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Og her er A-laget etter den kjempefine innsatsen i Drammenshallen. Oe 

aller fleste av guttene på bildet har i flere måneder ligqet i hard 

trening foran en ny sesong. Den sesongen starter på Marienlyst allerede 

mandag 2. mai mot Heddal. Midt i april var A-lagsqutta på verdifull 

treningsleir i Danmark der det oqså ble spilt en del kamper. 
·--------· -- 

Ski o l ds finale mot Mjøn- 

dalen ble den første fot 

ballkamp i Drammenshallen 

som ble direkte overført 

i lokalfjernsyn. De som 

satte hjemme og så den 

spennende kampen kunne 

fortelle om fin kvalitet 

på sendingen som ble 

kommentert av sports 

redaktør Kjell Borger 

sen i Freflltiden. 
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KARL FALK 
MØBEL- 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN 

TELEFON 83 85 00 
Apntngstider: Mandag - tirsdag - onsdag -fredag 
8.30-17.00 - Torsdag 8.30-20.00 - l.4rdag stengt 

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom. 

LANDETS BESTE IS 

fff Drammens ts 
A k sjcsclskap, K onnerudgt. 23 - JOOO Drammen 

TOROENSKJ0LOSGT40-TLF 83 n 97. 
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- 

Bildet over: Terje Strøm tar en siste titt på AIF-drakten, og gjør seg klar 

til åta i bruk den rød/hvite i fra årsskiftet. Foto: Steinar Olsen. 

Terje Strøm er navnet. Hvem kjenner vel ikke ex. AIF~eren som i årets utaave 

av julecupen ledet Skiold til en meget gledelig annenplass. Dette var Terj~ 

Debut-oppgave som nyansatt Skiold-trener. Terje Strøm kommer fra en lengre 

periode som trener av Assiden JF, en reriode som har vist seg å bli meget 

tr i ve l i« f:r ~r ''lå/hvite. Men nå er altså Terje på plass hos "oss", OCJ 

Skioldavisa har stilt ham som dette nummerets "Skioldprofil". 

Terje er bankfunksjonær på dagen, og valgte Skiold som sin neste klubb 

i blant 5-6 andre tilbud. Vi spurte Terje hva hans hovedårsak til å bytte 

klubb var? Forts. neste side 
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- Je9 har vært i AIF i en lang periode, og jeg synes det er på tide med en 

forandring. Det er jo ingen som er tjent med at jeg "går igjen", og 

jeg synes det er fint å komme til Skiold og ta over etter Tore Fyrand som 

for meg ser ut til å ha gjort en fin jobb. 

Har du sett mye på Skiolds A-lag den seneste perioden? 

- Jeg så de to ssste hjemmekampene. En kamp før jeg bestemte meg for å 

ta jobben, og en etter. 

Da kunne det ikke tatt lange tida for deg å bestemme deg for jobben? 

- Nei . Spørsmålet om jeg kunne ta jobben kom som "kjerringa på julekvelden" 

, , og jeg bestemte meg på ei snau uke. Forts. neste side 

- 

Bildet over: Terje Strøm kom som julenissen for Skiolds fotballgruppe da han 

førte laget til en kjempefin annenplass i vår egen julecup. Her har han for 

anledningen byttet ut gavesekken med ballnettet. Foto: Steinar Olsen 
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Har du noen spesiell taktikk med tanke på kommende sesong? 

- Jeg satser på å greie hele treningsprogrammet selv, og samtidig satser 

jeg på et godt samarbeid med fotballstyret, noe jeg ser som meget viktig. 

Akkurat for øyeblikket har jeg vært i farta i Drammenshallen og spilt litt 

med gutta for å få kontakt. 

Hva er intrykket du sitter igjen med etter din korte befatning med klubben? 

Jeg har intrykk av at det er en solid og velorganisert klubb, og det er 

moro å notere seg den sterke tilgangen vi har på spillere. 

HER ER ARETS A-kamper - møt opp og se Skiold i kamQ .... - 
02.05 MAN 19.00 SKJOLD - HEDDAL 

08.05 

12.05 

14.05 

20.05 

30.05 

06.06 

08.06 

13.06 

20.06 

24.06 

04.07 

01. 08 

SNOGG - SKIOLD 

SKJOLD - KFUM 

STA8ÆK - SKIOLD 

SKIOLD - KONGSBERG IF 

RJUKAN - SKJOLD 

SKIOLO - HOLMESTRAND 

VESTFOSSEN - SKJOLD 

SKIOLD - GRORUD 

SKIOLD - BIRKEBEINEREN 

HVITTINGFOSS - SKIOLD 

HEDDAL - SKIOLD 

SKIOLD - SNOGG 

rJ8.08 KFUM - SKIOLD 

15. 08 

TOR 

LOR 

FRE 

MAN 

MArJ 

ONS 

MAN 

MAN 

FRE 

MAiJ 

MAN 

MAIJ 

MAii 

22.08 

29.08 

03.09 

12.09 

MAN 

LOR 

1 r,. [)9 

2-1.00 

01. l n 

I.fm 

18.00 

17.00 

16.on 

19.30 

19. 00 

19 .00 

19.00 

19. 00 

19.00 

19. 00 

19.00 

19.00 

19.00 

19.00 

l'l.00 

19.00 

16.00 

18.00 

18.00 

15.00 

15.00 

SKJOLD - ST!\B/EK 

KONGSBERG JF - SKIOLD 

SKIOLD - RJUKAN 

HOLMETSRAND - SKIOLD 

SKJOLD - VFSTFOSSEN 

GRORUD - SKTOI D 

BIRKEGEHii: - SKJOLD 

SKJOLD - HVITTINGFOSS 
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Treningsdresser:_ 

Alle som skal ha treningsdresser kan nå henvende seg til Hauk Sport 

som har ferdige dresser med Skiold på ryggen. Prisen er fordelaktig. 

~!:!Qil§§!: 

To Skioldgutter har gått hen og blitt 50 år siden siste Skioldavis. 

Det er Tore Jahnsen og Jonn Johansen. Bjarne Lagesen har fylt 60 år. 

,__Lotteri 

Et nytt lotteri er på trappene. Medlemslotteriet våren 83 har blant 

annet en Sydereise som hovedgevinst. Selg loddene når du får dem så 

fort som mulig å lever disse på Skioldhuset eller til Arild i Kredit 

kassen. Husk hver eneste krone teller for klubben i ditt hjerte. 

Bruk_Qj~goen 

Vi vet at mange av våre medlemmer like å gå på bingo. Husk hvis du 

benytter Skiolds bingo på Globus tirsdager og fredager så støtter du 

klubben. Bruk Skioldbingoen. 

Betal_medlemskontigenten 

Er du blant de som ennå ikke har betalt medlemskontigenten - så gjør 

dette så fort som mulig. 

- Skiolds disco- 

aftener har 

holdt på hele 

vintersesongen. 

~ Her er vår egen 

discjockey Vidar 

Lind Olsen i full 

sving med vårt 

eget anlegg 
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VARE LEIEBOERE 

Visste du at både 

Morgan Ka in og Dona 1 d 

Duck er å finne på 

Skioldhuset?. Vel, 

det har de v~rt i 

mange år. I første 

etasje er Blad 

centralen vår leie 

boer, så å si - fra 

Skioldhuset spres 

ukeblader over hele 

Drammensdistriktet. 

På bildet ser vi 

Bladcentralens leder 

Sverre Dahl med noen 

av den litteraturen 

som finnes i vårt 

eget hus 

A/S LIER BUSSEN 

3410 SYLL! NG (03) 85 60 32 

Det ideelle stedet for 
turgåere sommer som 
vinter. Hytta åpen for 
servering a 11 e søndager 
- hele året. 
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STØIT VÅRE 
ANNONSØRER - 
DE STØITER OSS!! 



DRAMMENS RØRA/Ser 

SKIOLDS HOVEDSPONSOR 

Som 
sportsmann 
kjenner De velværet 
ved 

personlig hygiene . . . 

- 
Etter turen er det deilig å kunne ta et bad eller en 
dusj i trivelige omgivelser. Vår forretning har nå et 
kjempeutvalg i baderomsutstyr som vi anbefaler å 
ta en kikk på. 

Badespeil, medisinskap, badevekter, badematter, 
ryer osv. - alt i forskjellige farger og kvaliteter. 
Stikk innom forretningen en dag, vi finner sikkert 
noe som passer for Dem. 

Gå til fagmannen - gå til 



KAFE GLOBUS 

Selskapslokaler og levering av kold og vann 
mat til hjemmene. 

---~'¾1'>1V 
RAIP>DOaTY 
KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

SENGETØY - GARDINER 

DUKER - HÅNDKLÆR og TEPPER .... 

r,GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs 


