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Går 
~på 
med 
krum 
hals 

- 
Skiold er stolt av sin Annette' 

Jenta som hoppet inn en mannsdominert sport som bandy- 

formann sin klubb - og ble Norges første s§danne. 

Student - men med 4-5 §rs erfaring bak seg innenfor 

bandy-sporten. 

Det er ikke det første tillitsverv Annette Hansen har 

hatt Skiold, hun er en av de som klubben alltid har kunnet 

be om en tjeneste. Sekretær i hyttestyret er et av hennes 
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andre ti 

det er 

llitsverv for 

§ skaffe vakter til 

tiden, med den blandede fornøyelse 

Menn§ st§r en 

§ gjøre enn to hender nær sagt 

av 

om 

sesongen, 

hytta p§ søndager. 

bandysesong for døren - og Annette har mer 

strekker til. Forberedelser 

iverksettelser 

jobbene - derimot høy 

av dugnader, hun er ikke alene 

Selvfølgelig er jeg opptimist 

h§per at v§rt a-Lag skal sl§ rot 

lag med. Fra knøtter og har flere 

og m å l e t er§ 

Nytt for §ret 

finne 

er knøtte-bandy 

fra de unges side, som 

grad med' 

foran §rets sesong og 

første divisjon - men vi 

n§r dette 

oppover hele veien, 

klubbens navn høyt p§ tabellene. 

Skiold, og interessen er 

skrives alt er i 

- 
god 

gang 

med forh§ndstreningen. 

Men hva meda-Lagets forh§ndstrening, Annette? 

Treningen ble startet opp tislig og er i god gang med 

Øyvind ilgren 

og de to har 

oppmann, "ssler som og Reidar Scu 
som trener is-program 

. teressant ti l et l n 
Lagt opp . sier Annette. 

p t i rn i s t e r ; ·r _ Vi er op 1 riestart. foran se 

Kvinnelig handy 
f ormann i Ski old 
SkJoJds bandyavdeling går nye 
veJer. På SkJoJds årsmøte forle 
den ble 23 år garnJe Annette 
Hansen vaJgt UJ ny formann. Er 
hun verdens første kvinnelige 
b;,nrfyformann? spør man seg i 
Skiold. IalJfaJJ er hun et friskt 
innslag i en Jdrett som er tem 
melig mannsdominert. RlktJg. 
nok har enkelte klubber dame 
bandy på sitt program, men Jen 
tene utgjør bare en Uten pro sentandel . 
Annette Hansen studerer på 

BI, Hun har vært mectJem av 
bandystyret J Skfold de tre siste 
årene, og skuJJe ha god kjenn 
skap tJJ arbeidsmetodene. 
-Målet for SkloJd b!Jr J første 
rekke å holde plassen l 1. dJvJ 
•Jon. Vi har Jo gått opp og ned 
som en Jo-Jo de slste sesongene, 
så det er på tide å forsøke å sta 
blllsere seg, sier Annette Han aen. 

Norges Bandyforbund har no 
minert følgende landslagskan 
dldater for sesongen 1983/84: 
Målvakter: Per Waage, Drafn 

og Tore Eriksen, Mjøndalen. 
Forsvarere: Håkon Hauge, 

Skeid, Jan Petter Johansen, Sta 
bæk, Olav Ketllsson, Stabæk, 
Preben KjeJsrud, Mjøndalen, 
Roll Langeland, Drafn, Dag 
Kåre Lunden, Solberg og Helge Moen, Solberg. 
MJdtfeltere: Trond Amundsen, 

Sagene, Arve Johnsen, Stabæk, 
Jan Erik KrlstJansen, Mjønda 
len, Dag Kristoffersen, Drafn, 
Fredrik Lorck, Røa, Per Terje 
Markussen, Mjøndalen, 0ddmar 
Nilsen, Mjøndalen, Jon Røge 
berg, Drafn, Erik Skrettfngland, 
SkeJd, Arne Wam, Solberg og 
Pål Østensen, Stabæk. 
Angripere: KjetJJ Jensen, Sta 

bæk, Espen Johan.sen, Skeid, 
Odd Johnsen, Mjøndalen, Helge 

Karlsen, Strømsgodset, Tore 
Walther KrJstJansen, Mjøndalen 
og Øyvind Agren, Skiold. 
Det er dessuten nominert en 

talentgruppe på 10, som for. 
hundskapteinene vJJ følge med 
spesiell interesse fremover: 
Målvakter; Erik Brekka, Sol 

berg og Halvard DahJ, Ready. 
Forsvarere: Truls Foss, Sta 

bæk og Jon Thore Thorstensen. Ullern. 

Midtfeitere: Morten Bakken, 
Høvik, Anders Gundersen, Sta 
bæk, Erik Nordbrenden, Ullevål 
og Bjørn Rydtun, Ready. 
Angrfpere: PaaJ Melbye, 

Ready og Hans Gunnar Thor sen, Sarpsborg. 
Forbundskapteinene Tore Fy. 

rand, Solberg og Boye Skistad, 
Mjøndalen, er reengasjert for 
Ytterligere to år. I februar 19& 
skal NBF som kjent arrangere V].{ på hjemmebane. 



Skiold vil ikke 

være bandyens 

heislag i 

første divisjon 

- M§Let er § holde oss i 1. divisjon sesongen som kommer, 

og §rene fremover. Det ble sl§tt fast et tidlig møte vi hadde 

med bandygutta, og hvor spillerne Lovet full innsats 

kommende sesong. - Men mye arbeide gjenst§r for oss alle, 

sier bandylagets trener Øyvind ~gren til Skioldavisa. 

Øyvind ~gren behøver ingen presentasjon v§ r k Lubb-avis, 

egentlig - men La det allikevel være nevnt at Øyvind hjalp 

klubben en presset situasjon. Han sti Lte sin erfaring og 

kunnskaper til klubbens disposisjon da vi var i en h§pløs 

jakt etter trener for bandylaget. M§Let den gang var§ 

finne en trener med kapasitet, kunnskaper og psykologisk 

innsikt. Et kanskje stort forlangende, men nødvendig - og 

hele klubben st§r n§ bak bandylagets gjenninntreden 

bandyens 1. divisjon. 

- Og spi Llerstallen, Øyvind ~gren? 

- Vi har pr. dag en ganske stor spillerstall, noe som 

ogs§ skyldes at vi har f§tt en del nyinnmeldelser, vesentlig 

unge spillere. Den endelige stall blir ikke tatt ut før 

etter vi har vært p§ is. 

- Med andre ord Lovende? 

- Det vi m§ se p§ er om spi Llermateriellet g§r sammen n§r 

alvoret begynner, men det ser Lovende ut, selv om vi bare 5 



DRAMMEN (Bragernes-Strømsø-Åssiden) -GOL -HOKKSUND-MJØNDALEN-VIKERSUND -AMOT 
- med tilbud som tåler sammenligning - 

MER MAT FOR PENGENE 

OULSKOOEN, Drammen 
TOROOT.1 Drammen 
PARKERINGSHUSET, Drammen 
VINJESOT.1 Drammen 
iSS1DEN1 Drammen 
SENTRUMJM!ndalen 
KORVALDVN., Mjpndalen 
JERNBANEOT. :;r.., Kongsberg 
ÅMOT 
VIKERSUND 
LOMMEDALEN1 Bærum 
HOLMESTRAND 
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er inne grunnlaget for sesongen. En annen ting er at s§ 

Lenge jeg har vært med har vi aldri tidligere hatt s§ god 

opplsutning foran en sesong. 

- Opplegget p§ is foran sesongen? 

- Vi skal til Hamar-hallen to helger p§ rad, s§ til Sverige 

en fredag til søndag, hvor vi ogs§ skal spille to kamper. 

S§ blir det to nye helger i Hamar-hallen, og med fem 

helger p§ is, en cup Solberg - burde vi stille ganske - godt før seriestart, som da kommer umiddelbart. 

Og vi ønsker bandylaget en god sesong - 

Men det var ikke bare Øyvind som sti Lte erfaring og kunn 

skaper til disposisjon for klubben i en ny sesong for 

bandylaget. Reidar Schussler tok jobben som oppmann - Og noe 

bedre kunne ikke hendt Ski- og Ballklubben Skiold. 

Vi vet hva Reidar st§r for, vi vet at han krever det maksimale 

av enhver. Vi kjenner ogs§ hans syn p§ disiplin, s§vel p§ 

som utenfor banen - vi vet at Skiold-bandyen er i de beste 

hender - og Lykkes vi ikke - s§ vet vi at alt ble gjort, 

som var mulig. Det er vi trygge for - 

ir 

Arets oppmann er 

Reidar SchOssler 

- han er kjent med 

bandymiljøet i Skiold 
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LITT AV HVERT FRA SKIOLD-MILJØET 

Hovedstyret har så smått begynt å tenke på Skiold-jubileet i 1985. 7. 

juni 85 feirer klubben 75 år og det blir slått på stortrommen. Jubileums 

komiteen er nedsatt og består av: Børre Ivar Lie, Tron Pettersen, Ivar Rosen 

dal, Chr. Gregersen, Tore Jahnsen samt representantsskapets formann. Hoved 

styret har foreløbig sikret seg Frimurerlogen på lørdag 7. juni som er 

jubileumsdagen til stor festlig sammenkomst. 

Det skal lages bok både om Skiolds 75 år samt hyttas 50 år. Bokkomiteen 

består av Børre Ivar Lie, Ivar Rosendal, Tore Julseth og Steinar Olsen. Alle 

som har artige bidrag eller bilder som komiteen kan låne - ta med dette på 

huset en mandag eller lørdag slik at vi får se på dette. 

- 
Vår A-lags-trener i år, Terje Strøm, er reengasjert for neste sesong. 

Foreløbig avgang fra årets A-lagsstall er Tor Arne Jacobsen som har gått til 

Filtvedt-Fremad. 

A-laget i bandy skulle vært i Ørebro på treningstur siste helgen i oktober. 

De hadde ordnet seg to kamper og skulle etter planene vært borte i tre dager. 

Men selv kunstfrosne svenske baner måtte kapitulere. Isen uteble og turen inn 

stilt. Bandylaget har i fire helger før sesongen dratt til Hamar på fredags 

kvelden for å spille på hockeybanen i Storhamarhallen for å få trening. 

Klubben har mottatt et minneportrett av Borgar Nygård fra Ni klubbsut 

valget som han var med på å stifte. Portrettet ble utdelt under en høytidelig 

het på Konnerud lørdag 29. oktober der det ble understreket det store arbeidet 

som Borgar utført både for Skiold og for idretten i Drammen. 

Det er stort settoldboys-trening i Drammenshallen hver lørdag. Tidspunktet 

kan variere noe, men ved å kontakte Skioldhuset på lørdager får man greie på 

dette. 

Øivind Agren, vår bandytrener, er i A-landslagsstallen i år og gjør det bra. 
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Rekord - det er det eneste rette ordet for årets fotballskole. Rekord 

deltagelse med over 120 miniputter i aktivitet. Rekordinteresse fra 

foreldre og ikke minst: Rekordstemning under den store avslutningstur 

neringen på Tegleverkstomta med etterfølgende samling på Skioldhuset. 

Ikke nok med det: Av fotballskolens 120 deltagere var det over 80 som 

for aller første gang stiftet bekjentskap med en idrettsklubb -- med 

Skiold. Det lover qodt for rekrutteringen i årene som kommer -- både når det 

gjelder gutter og jenter. Jentene er for full fart på vei inn i fotballen 

- noe som resulterer i at klubben fra neste sesong stiller med pikelag. 
9 



Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

ETA8lERT 1899 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

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

Godt fatøl fra Aass. 
Trivelig atmosfære o~ lopp fotballmiljø. 

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

~icljcnØ 
mat·øl·miljø 

SANTO 
slipepapir 
slipelerret 
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Se på bildene - se den iver se 

de små fotballrekruttene legg 

er for dagen. Det er fantas 

tisk - ja, fotballskolens led 

ere var sikker på at enkelte 

drømte om fotball natten igjen, 

om etter en trening. Fotball 

sko 1 en er kommet for å b 1 i som 

et høstlig aktivitetstilbud 

det lokalsamfunn som Skiold he 

vender seg til. -- Vi har all 

erede planene klare for en ny 

fotballskole neste høst, sier 

Helge Bjørnes og Tormod Kort 

vedt til Skioldavisa. De som 

vil være med på de ordinære 

miniputtlagene får beskjed via 

aviser og brev når treningen 

starter i månedsskiftet feb 

ruar/mars inne på skolenes 

gymnastikksaler 
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fotos: Steinar Olsen 

-- Med et oppusset Skioldhus håper vi på større ut 

leie av våre to storsaler. Det er huskomiteens for- .- mann Tron Pettersen som sier dette. Når dette l, 

fremstår Skioldhuset som "Det hvite hus i Griffen 

feldtsgt." -- nyoppusset utvendig, hvitt og vakkert. 

Oppussingen er et kjempeløft for klubben, sier Tron 

Pettersen, men med god hjelp fra den driftige bingo- 

gruppen regner vi med å få endene til å møtes. 

Foruten selve fronten, er også hele bakgården som ble pusset på du9nad i fjor, 

malt hvitt. Skioldhuset ser med ett mer delikat ut utvendig og står i stil 

til det fine innvendig. -- Mange har kommet og uttrykt forbauselse over at 

huset er så fin innvendig når det nesten så ut som det ramlet ned utvendig, 

12 sier Tron. 



STORT ARBEIDE ER UTFØRT 

- Men det er ikke bare utvendig det har skjedd en ansiktsløftning. I høst ble 
det nye klubbrommet (kalt sofarommet) i bakseksjonen innviet (bildet over). 
Dette rommet er ment som et samlingssted og møterom for alle grupper og 
lag. - På denne måten får vi avlastet 3.etasje og også 2.etasje slik at disse 

kan leies mer ut, sier husformannen. Det er verdt å legge til at sofaene i 
sofarommet er gitt av foreldreforeningen samt et tillegg av en hundrekronerulling 
som Dagfinn Hansen satte i gang. - Klubbrommet vil få bilder på veggene med tid 
og stunder og jeg håper alle setter sin ære i å forlate rommet like pent og 
ryddig som de kom. På denne måten får vi bevart rommet på en skikkelig måte. 
Klubben takker dessuten Christian Gregersen for den storslåtte gaven med panel 
og tak til rommet, sier husformannen. Han minner om at alle som leier rommet må 
skrive seg inn i husboken på kontoret. Leie av 2. og 3. etasje går via Gry på 

telefon 84 10 77. bil 
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ir 
peneer til 
driften 

Vi leverer omgående: 
D Kuponghefter m/slkkerhets 

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 Bandlt D Golden Goal D Årer 
D Lynlodd D BIiietter D Start- 

kort/Natursti D Gaveartikler 
D Bord og stoler etc. 

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

&\~~ 1.ILLCc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (03) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

VØRTERØL 

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

Alt i sport surstyr ~ 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 

I~ ii,rØI! 
e FORENING.STURER 
• I DRETSREISER 
• SKOLEREISE~ 
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• . BEGIVENHETSLISTE FRAM TIL NYARET 

•TORSDAG 24. november kl. 19.00 på Skioldhuset: Eldres avdeling på det 

nye sofarommet. 

tLØRDAG 26. november kl. 17.00: Generalforsamling på Skioldhuset. Kl .20.00 

er det medlemsfest med bekjente i 2.etasje. 

- 1TORSDAG 15. desember på Skioldhuset: Eldres avdelings julebord i sofa 

rommet samt 3. etasje - tidspunkt kunngjøres senere, 

tLØRDAG 17. desember: Old Boys·julebord i sofarommet og Ill-etasje - tids 

punkt kunngjøres senere. 

•TORSDAG 29. desember og Fredag 30. desember kl. 17.00 i DRAMMENSHALLEN: 

Skiold julecup i fotball. 

I LØRDAG 7. januar 1984:Skiolds juletrefest for alle barn i klubben med 

søsken under 10 år. Tidspunkt kunngjøres senere - følg med i avisen. 

IHVER MANDAG er det dugnad på Skioldhytta der hovedsalen pusses slik at 

den blir trehvit. Parolen er: Hver mann sin stokk. Ring til Harry Hansen eller 

Finn Hansen og spør når du kan gjøre din innsats. 

- 
tHVER MANDAG OG TIRSDAG er det dugnad på Skioldhuset. Her er det mye som 

skal gjøres i de bakre avdelinger hele vinteren igjennom. Dugnadene begynner 

på huset ved 17.30-tiden og avsluttes ved 20.00-tiden. Ta deg en dag på Skiold 

huset og hjelp til. Kontakt husformannen Tron Pettersen eller bare dukk opp. 

IHVER LØRDAG i 3.etasje på SKIOLDHUSET fra kl. 10.30: Apent hus med kaffe 

og en hyggelig prat Skioldmedlemmer imellom. 

A-laget i bandy har fått en del tilgang foran årets sesong: Fra Brakerøya 

har kommet Geir Bøe, Thore Carlsen, Anders Høeg, Stian M. Viken. Fra Drafn har 

vi fått Gunnar Myhre og John Berntzen, fra Vikåsen: Rune Hansen og fra Mjøndalen 

har vi fått Lars Helle og Pål Haugan. Avgang: Peer Christensen -- til Drafn. 
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! HOVEDSlYRETS BERETNING FOR PERIODEN 4. 12.82 - 26. 11 .83 

La oss slår det fast med en gang: Det har vært en meget positivt år for 

Skiold både sportslig og ikke-sportslig. Opprykk til 1.divisjon i bandy igjen, 

en nervepirrende og spennende sesong i 4.divisjon fotball der vi nesten lyktes, 

samt stor sportslig fremgang i junioravdelingen er fasiten for det Skiold-året 

som ligger bak oss. 

På den ikke-sportslige sektoren kan vi glede oss over store forbedringer 

på Skioldhuset samt på Skioldhytta -- våre to eiendommer. Det er store løft 

klubben her har foretatt i en trang økonomisk tid. Hovedstyret håper medlemm 

ene setter pris på disse uttellinger. 

Det har blitt en vane at undertegnede starter med en liten økonomisk over 

sikt - så også i år. Kort og godt går den ut på at kassa så å si alltid er 

mer enn tom. Vårt meget høye aktivitetsnivå har også i år resultert i en 

totalomsetning på rundt en mil 1 ion kroner - penger som skal skaffes til veie 

via bingo, dugnader, lodder, programmer og kontigent. - Uff, sa en leder på 

et juniormøte jeg var til stede på, - det er bare pengeprat i denne klubben. 

Ja, riktig, hadde det ikke vært pengeprat så kunne ikke klubben ha fungert 

på en tilfredstillende måte. Det er imidlertid hyggelig å erfare at våre 

fremragende tillitsmenn og kvinner har oppfattet poenget og tenker økonomisk 

i en hver sammenheng. Ved å spare litt her og der, knipe litt på kravene, 

holde stramt i tøylene så får vi utrettet like mye og kanskje mer enn lar 

vi "krona rulle". La oss håpe at den fine ånden ocså bærer inn i det året vi 

nå går inn i. Det er hovedstyrets oppfatning at den enkelte idrettsutøver skal 

betale litt for å utøve sin idrett. 

I løpet av året har administrasjonen av klubben holdt ti arbeidsutvalgs 

møter, syv hovedstyremøter samt noen spesialmøter. Rundt 170 saker som ved 

rører klubbens drift er bahandlet. I tillegg har klubbens ledelse så å si 

ukentlig konferert i spesielle saker. Klubbens medlemstall er økende, men 

gjennomstrømningen stor - særlig i de yngre avdelingene. I løpet av de siste 

tre årene har vi byttet ut omtrent en tredjedel av medlemsmassen. Her kommer 

et hjertesukk: Betal kontiqenten med en gang den kommer i slutten av januar. 

De purringer som arbeidsutvalget må foreta er kostbare, 

- 
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Derfor - betal din kontigent med glede -- og med en gang. Hoved 

styret varsler forøvrig en viss økning i kontigenten neste år slik at vi følger 

samfunnets prisstigning samt klubber vi sammenligner oss med i Drammensgryta. 

Så det sportslige: Bandyen ble grundig kommentert til vårgeneralforsam- 

lingen. Vi er i ].divisjon og gjennom en fin satsning i bandygruppen under 

ledelse av Annette Hansen håper vi å klore oss fast. I bandyens junioravdeling 

meldes det om større interesse enn på lenge. Sannsynligvis må vi i år også 

stille med et knøttelag i bandy - noe som er en reell utvidelse av aktiviteten. 

- 

Fotballsesongen 83 ble en suksess. Som nevnt klarte nesten vårt A-lag å 

gå helt til topps. Ikke nok med det: A-lagets fine innsats skaffet klubben 

fin PR og mange artikler i byens aviser. Lagets scoringsteft var med på å 

plassere oss helt til topps i "Gla-mål"-konkurransen som Sparebanken Drammen 

arrangerte. Jan Pedersens mange mål brakte han til topps på alle statistikker 

og ga klubben ytterligere PR. 

Vårt rekrutteringslag manglet bare et eneste mål på å rykke opp en divi 

sjon og vårt juniorlag gikk et A-puljen der de havnet på annenplass etter 

kretsmesteren Mjøndalen. Kjempefin innsats av alle sammen som viser at vi 

nå er på rett vei rent rekrutteringsmessig. Juniorformannen Bjørn Kristensens 

rapport forteller mer om junioravdelingens meritter denne sesongen. La meg 

bare understreke den positive innsats junioravdelingen gjør med sine mange 

tiltak som knøtteturneringer, gutteturnering og ikke minst fotballskolen. 

Junioravdelingen kommer neste sesong til å utvide aktivitetene med et lille 

pikelag i aleren 10-14 år. Dette samtidig som juniorlaget går over til senior 

fotballstyret og blir administert derfra. 

Fra de sportslige aktiviteter til de ikke-sportslige: Skioldhuset først 

som senhøstes gjennomgikk en total forandring utvendig. Oppusset og vakkert 

er huset nå i front og bakgård - en oppussing som sikkert vil være med på å 

heve Skioldhuset anseelse i byen. Et stort økonomisk løft som ble muliggjort 

gjennom vellvillighet fra vår bankforbindelse Kreditkassen. Vi fikk utsatt et 

avdrag på et lån som gjorde fasadeforandringen mulig. 

Vår stolthet Skioldhuset er stadig i forandring - særlig i bakgården der et 

klubbrom står ferdig og andre rom vil følge senere. 
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RIKTIG FORSIKRING ER MÅLET I 

DNORGE 
FORSIKRING 

N. STRANDGT. 3, 3000 DRAMMEN 
TLF. 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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På Skioldhytta skjer det også ting. Hyttegjengen har stadig nye planer som 

er med på å gjøre hytta og området rundt mer attraktivt. Innvendig oppussing 

står på planen i disse dager og er virkelig litt av et syn. Hovedstyret 

kan bare si: Stå på samtidig som man oppfordrer alle Skioldmedlemmer til å 

benytte hytta mer. 

Bingogruppen arbeider som vanlig godt selv om det er en trend i samfunnet 

at bingoinntektene går ned. Vi håper imidlertid på en oppblomstering og takker 

alle som gjør en innsats for klubben i to til tre dager hver eneste uke - 

året rundt. 
Foreldreforeningens damer er i aktivitet på Allco-kjøkkenet. En håndfull 

interessert gjør her en kjempejobb som kommer guttene og jentene som spiller 

direkte til gode. Hovedstyret takker for den fine innsatsen 
I det året som vi nå går inn i håper hovedstyret på ytterligere sportslig 

fremgang. Forholdene burde ligge til rette for det. På fotballfronten vil 

hovedstyret arbeide for at Tegleverkstomta blir annerkjent som Skiolds om 

råde. Vi har hatt denne tomta i 15 år nå uten at kommunen offisielt kan si 

at den er vårt område. - Friluftsområde, sier idrettsvesenet. - Balløkke 

for miniputter og lilleputter, sier vi. - Sett ikke opp mål, sier idretts 

vesenet. Vi setter opp mål ulovlig og alle parter ser ut til å være like 

glade. Med den eksplosjon det er innen ballidretten fotball for de aller 

minste,må vi sikre Tegleverkstomta for vår fremtidige drift. 

Arbeidene på Skioldhuset og Skioldhytta vil fortsette neste år. Vi tar 

et steg av gangen etter de muligheter vi har rent økonomisk. 

Til slutt vil jeg få takke Drammens Rør gjennom disponent Oddvar Christensen 

for den sponsorkontra\t vi har oppnådd i det firmaet. Det betyr mye for Skiold 

at man fremdeles ar Drammens Rør i ryggen. Alle medlemmer, tillitsmenn og 

trenere skal også ha en stor blomst for innsatsen i året som gikk og klubbens 

ledelse har bare en ting å si: Stå på videre i tiden som kommer - Skiolds 

74. år. 
~~~ 

Børre Ivar Lie 
Skiolds formann 
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I FOTBALLSTYRETS RAPPORT SESONGEN 83. ~ ==i 
Fotballstyret har 

Formann 

1983 hatt denne sammensetting: 

BJØRN SVENDSEN 

Viseformann/kasserer 

Styremedlemmer 

Sekretær 

Fra jr. laget 

Fra spillerne 

BØRRE NILSEN 

TORE JAHNSEN 
JAN EGIL BRUUN 
EGIL HALVORSEN 

STll.LE EKNES 

TORE RØED 

TOR ARNE JAKOBSEN - 
Det har i perioden blitt avholdt en rekke møter med mange 
interressante temaer. Av saker om har vært oppe til behandling 
kan nevnes de tradisjonelle spilleoverganger,julecup,program, 
oppfølging av det sporstlige,oppfølging av budsjett o.s.v. 

I tillegg har fotballstyret i perioden vært opptatt av tre 
saker som det har vært jobbet kontinuerlig med. Det første har 
vært § f§ til en positiv holdning og en ansvarsfølelse for det en 
driver med. Det vil i korte trekk si at har en sagt seg vil~ig til 
§ være med,s§ kreves det at en lojalt fullfører selv om en i løpet 
av sesongen opplever skuffelser eller f§r problemer p§ annen m§te. 
Dette gjelder Like fullt for spillerne som for Ledere p§ alle plan. 
Det andre har vært forsøket med juniorlaget administrert i 
senioravdelingen. Det tredje saksomr§det gjelder den totale 
organisasjonen av seniorfotballen i SKIOLD. 

Fotballstyret er av den oppfatning at den modell som har blitt 
benyttet i inneværende sesong bør det bygges videre p§. Denne modell 
kan i korte trekk sammenfattes slik: 

I A-LAG I --- I U-LAG I 

I 
I 
I 
li 

I JR-LAG I --- I B-LAG 

Det primære m§L er § f§ ett best mulig a-lag,samt § gi alle 
v§re spi Llere med ambisjoner en mulighet ti L § utvikle seg 
slik at de kan bli med § kjempe om en plass p§ v§rt a-Lag. 

V§rt A-lag m§ ha en oppmann samt en medhjelper utenom oppmann 
for U-Laget. 
Laget skal best§ av de tilenhver tid beste spillere. 
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V§rt U-Lag m§ ha en oppmann som samtidig er det 
koordinerende Ledd mellom v§rt A-U og JR-LAG 
Det m§ for dette Lags vedkommende Legges særlig vekt p§ 
viktigheten av kommunikasjon,da dette Laget skal best§ av 
spillere fra A-stallen samt de beste juniorene. Det har i 
inneværende sesong blitt registrert en sterkt økende 
interresse for § t§ spille p§ dette Laget blandt juniorene. 



Laget er rekrutteringslag tar A-laget. 
A og U-Laget administreres sammen. 

JR-Laget m§ ha en oppmann og en trener. Laget m§ ha som 
m§Lsetting § avgi flest mulig spillere til A-laget. 
Rekrutteringslag tor A og U-Lag. Avgir ogs§ soillere 
til B-Lag. 

B-Lag m§ ha en oppmann,som samtidig er det koordinerende 
Ledd mellom B - JR og U-Lag. Laget vil best§ av spillere 
som ikke kommer med p§ U-Laget og tylle~ opp med juniorer. 
Det m§ vurderes om det er nok spillere til § melde p§ 
dette Laget. 

OLD BOYS Laget m§ ha en oppmann. 

- FOTBALLSTYRETS ORGANISASJON. 

Fotballstyret m§ forsøke § delegere oppgaver p§ F.EKS. 
følgende omr§der blandt de valgte: 

LANGSIKTIG PLANLEGGING OG OPPFØLGING 

OPPFØLGING/BISTAND AV LAG OG LEDERE 

ØKONOMI 

ANSETTELSE AV TRENERE 

SPILLERSTALL 

SOSIALE TIL TAK 

ARRANGEMENTER 

Det er allikevel viktig at gruppen arbeider som en enhet hvor 
alle deltar aktivt i de forskjellige gjørem§L. 

Fotballstyrets m§Lsetting tor sesongen 83 var § bedre 
de sportslige resultater og holde seg innenfor de budsjettrammer 
som var satt opp.Den sportslige m§Lsettingen ble innfridd,selv 
om det ikke ble opprykk for v§rt A-lag. Økonomien ser det ogs§ 
i skrivende stund ut som holder seg aksebtabelt i forhold til 
budsjett.Viser her til Lagsrapporter og regnskapsberetning. 

- Med ti Lbakeblikk p§ §rets sesong,og en fortsatt 
J§Lsetting om§ bli bedre,ser jeg ingen grunn til § Legge skjul p§ 
at v§r m§lsetting kommende sesong er opprykk ti L 3dje divisjon. 

Fotballstyret vil ogs§ f§ gi utrykk for at den nye ordingen 
med en sportskomite har vært meget positiv."V§r" mann i 
sportskomiteen, IVAR ROSENDAL har deltatt p§ alle v§re møter 
og diskusjoner, og har virkelig vært til støtte og inspirasjon. 

Til slutt en takk til alle de vi har hatt den glede § samarbeide 
med sesongen 83. 

For fotballstyret 
STÅLE EKNES 

~Q~!!GENT-KONTIGENT-KONTIGENT-KONTIGENT-KONTIGENT-KONTIGENT-KONTIENGT-KONTIGENT 

Hei, er du en av dem som ikke har rukket å betale kontigenten for 1983? Gjør 
det straks. Vi har purret tre gan~er og venter nå på din innbetaling. Løp, 

jogg eller gå til nærmeste postkontor og betal din skjerv. Det betyr så uendeli0 

mye for klubben. 
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LEIE AV SKIOLDHUSET 
tlf. 84 10 77 

~ LEIE AV SKIOLDS DISCOANLEGG 
_ifrm.·'..~~ med discjockey/ungdomsdisco 
_.d"...j. ~~- -~4~ el .voksendisco.tlf. 841077 

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. 8335~ 
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RAPPORT FRA OLDBOYS 

Det ble bestemt å melde på lag i Østlandscupen, kretsserien og i en serie for 
spillere over 38 år. Dette var i vinter da treningen i hallen gikk med liv og lyst 
og alle skulle satse for fullt. Men så gikk det som det ofte har gått - foruten 
skader var det mange som heller ville gjøre andre ting. 

Vi har tross dette i de aller fleste kampene mønstret 11 mann, men det har ikke 
alltid vært like inspirerende å være oppmann. Det har stort sett vært to kamper i 
uken hele sesongen. 

Foruten l cupkamp har vi spilt 14 kamper i kretsserien og 14 kamper i serien 
for spillere over 38 år. Det blir tilsammen 29 kamper og vi samlet flere poeng enn 
i fjorårssesongen. 

Resultater: Cup: Konnerud-Skiold 3-2 
Kretsserien: Skiold-Huringen 4-0, Skiold-SIF 0-5, Sparta-Skiold 3-0, 

Skiold-Vinn 8-0, Selvik-Skiold 3-3 ,Skiold-Lier 2-6, Svelvik-Skiold 4-0, Skiold 
Bødalen 2-1, Sylling-Skiold 6-1, Skiold-ROS 0-1, Konnerud-Skiold 8-1, Skiold 
Nærsnes/Aros 6-1, Slemmestad-Skiold 1-1. Det skulle bli 8 poeng. 

-- Eldreserien: Lier-Skiold 3-0, Skiold-Nordre Sande 4-0, Solberg- 
Skiold 3-1, Konnerud-Skiold 1-0, Skiold-Assiden 1-1, Drafn-Skiold 3-1, Skiold-Gråbein 
0-1, Sparta-Skiold 3-2, Skiold-Lier 0-3, Nordre Sande-Skiold 3-2, Skiold-Solberg 
5-2, Skiold-Drafn 1-4, Gråbein-Skiold 2-2 - 3 kamper ble ikke spilt p.g.a. vanskelige 
forhold på våren. Totalt skulle det her bli 4 poeng. 

Disse spillere har vært med en eller flere ganger: Kjell \·Jestby, Reidar 
SchUssler, Tore Jahnsen, Tore Waitz, Frantz Salamonsen, Ivar Rosendal, Gunnar 
Fossum, Christian Gregersen, Oddvar Danielsen, Arild Knudsen, Jonn Johansen, Age 
Lolland, Egil Martinsen, Egil Knudsen, Svein Helge Moen, Bjørn Svendsen, Børre 
Nilsen, Egil Halvorsen, Roar W. Olsen, Harry Guttormsen, Kjell Larsen, Erik Jensen, 
Jan Egil Bruun, Einar Berntsen, Ståle Eknes, Sven Stolp, Odd Danielsen, Terje Har 
vik, -- Dahl, og oppmann. Det skulle bl i en "stall" på 30 spillere. 

Det er å håpe at det neste sesong blir lettere å få med spillere. Og så til 
slutt en spesiell takk til "stammen" i laget. 

Takk for i år. Torstein Roaas(oppmann) 

J HOVEDSTYRET har i perioden bestått av: I 
Arbeidsutvalg: Formann Børre Ivar Lie, viseformann: Ivar Rosendal, styre 

medlemmer: Terje Harvik, Tore Waitz, Tron Pettersen, Sverre Jahnsen og Frantz 

Salamonsen. (Rosendal, Waitz og Salamonsen utgjør sportskomiteen). Varamann 

til styret: Ståle Eknes. 

.-... Hovedstyret forøvrig: Fotballformann: Bjørn Svendsen, juniorformann: Bjørn 

Kristensen, bandyforkvinne: Annette Hansen, Skiformann Oscar B. Johansen, 

Hytteformann: Finn Hansen, Husformann: Tron Pettersen, Ishockeyformann: Arne 

Thorshaug, Bingoformann: Dagfinn Hansen. Formann representantskapet: Tore 

Jahnsen/ Harry Andersen. 

QRISELODDER-GRISELODDER-GRISELODDER-GRISELODDER-GRISELODDER-GRISELODDER-GRISELODDER 
Griselotteriet til jul er i full gang. Du har vel solgt boka di tom? Hvis så 
lever den sammen med pengene på Skioldhuset mandager 18-20 eller lørdager 11-12, 
eller gå i Kreditkassen til Arild og lever den der. Klubben trenger de midler 
som kommer inn på dette populære lotteriet. BLI MED PA SKIOLDLAGET - SELG GRISE 

LODDER. Trenger du flere bøker så får du dette på Skioldhuset. 
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A-LAGETS RAPPORT (l)~ 

• A-laget fotografert foran den siste kampen. (foto: Steinar Olsen) 

Nok en sesong er avsluttet og gått inn i de hederlige rekker.Nå rekker 

ikke hederlig til topp-plasering, men det skal vi prøve å rette på til 

neste år. Utgangspunktet for sesongen 83 med minus på et par spillere og 

pluss nyinnmeldelser, lovet godt. Det viste den gode innsatsen i Skiolds 

julecup. 

Med dårlig vær og litt manglende iver av enkelte, begynte treningen med 

ny trener i Terje Strøm. Det ekstreme dårlige v~ret i januar får ta en 

del av skylden for at iveren ikke var helt på topp. Men helt prima var 

det ikke hvis vi skulle få plassen øverst på tabellen. Vinteren ellers 

gikk fint med bra fremmøte og godt miljø slik det bør være. Noen 

svarte resultater i de to første snøkampene satte vel litt skrekk 

alle sammen, men en dårlig generalprøve gir som regel en god premiere. 

Etter en vellykket treningsleir i Danmark med god innsats i både 

kamper og trening, startet sesongen med Derby-oppgjør mot Drafn i 

første kvalik i NM. Tap ble det denne gangen, men det tar vi igjen 

senere. Serien startet med gevinst i første og et grusomt tap 

andre kampen. Deretter fulgte 13 kamper uten tap - en periode med bare 

- 
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glede. Arsak: Glimrende innstilling. Tar vi lærdom av den har vi kommet 

godt på vei til større mål. 

Med for dårlig avslutning fra vår side hadde ikke KFUM store prob 

lemer med seieren i avdelingen. Vi får komme igjen. Det bør også tilskuer 

ene gjøre pluss mange, mange flere. Det er god støtte i dere som sitter 

hjemme, bare dere ikke sitter hjemme, men møter opp og støtter oss. Vi 

får takke de so~ kom ( og håpe på flere). 

Takk for glimrende jobb til Terje Strøm. Jan Pedersen skal også nevnes 

med sine 26 mål. Ros skal resten av spillere og ledere også ha. Vi står 

på til neste sesong. 
Klaus Persvik 
oppmann 

p.s. Takk til Tore Jahnsen for hjelp i trange tider. 
d.s. 

TABELLEN 
4.DIVISJON AVD. C: 
!Ferdigspilt} 
Vestfossen-Snøgg 1-3 
Kongsberg-Birkebeineren 5-0 
Rjukan-Stabæk 1-2 
Grorud-Heddal 7-0 
Skiold-Hvittingfoss 3-4 
Holmestrand-KFUM l '5 
KFUM 22 18 2 2 64-23 36 
Skiold 22 13 3 6 60-39 29 
Holmestrand 22 12 5 5 49-30 29 
Grorud 22 li 3 8 38-27 25 
Stabæk 22 8 6 8 41-37 22 
Kongsberg 22 9 4 9 43-41 22 
Hvittingfoss 22 7 6 9 40-40 20 
Snøgg 22 8 4 10 40-52 20 
Vestfossen 22 6 7 9 36-39 19 
Rjukan 22 5 6 li 28-42 16 
Birkebeineren 22 5 4 13 22-49 14 
Heddal 22 2 6 14 14-56 10 

Ynge Boye Hansen 
i knallhard kamp 
med en Hvitting 
foss-spiller i den 
siste kampen 
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SPILLERSTATISTIKK_etter_sesongen_83 

Navn Kamper tom 82 Ant. 83 Totalt Mål 83 

Hans P. Nilsen 407 35 442 
Eddi Osa 135 36 171 4 
Arne Thorshaug 318 30 348 3 ,· 

Hal vard Rype 142 32 174 4 
J .,,__ r ·~ ' Harry Pettersen 265 24 289 2 :li·._ 

Yngve B. Hansen 0 33 33 10 r~ ~ Jan Olsen 37 21 58 9 Hans Petter 
Jan T. Jensen 29 16 45 2 Nilsen: Flest 
Finn Hodt 36 28 64( ?) 8 kamper totalt 

- 442 - 
Jan Pedersen 60 25 85 26 
Rune Svendsen 93 27 120 10 
Tor A. Jacobsen 111 31 142 11 
Jens P. Kjemperud 68 27 95 
Tor Siem 3 26 29 
Jarle Holth 0 10 10 
Lars O.Andersen 0 16 16 
Eirik Ekeberg 0 8 8 2 
Øyvind Agren 231 10 241 2 
Henning Skau 0 9 9 
Svend Arnesen 0 9 9 
Rune Waitz l 2 3 
Ove Arnesen 0 9 9 
Pål Haugan 26 4 30 
Terje Ul sbøl 0 4 4 
Knut E. Sørensen 0 l l 
Jan F. Furøy 0 4 4 
Jan Arentz 26 2 28 
Hans Kristensen l 8 9 
Bjørn Lill ås 2 7 9 
Arne Nålby 0 2 2 ·- 
Ulf Knutsen 0 l l Jan Pedersen: 

Peer Christensen 0 l l 
Toppscorer 83: 
- 26 mål - 

Klaus Persvik 0 3 3 
------------------------------------------------------------- SKIOLD-HYTTA 

...-ed S1eglevannet pl Konnerua. 
Totalt 39 spilte kamper - 95 scoringer 
------------------------------------------------------------· Det ideelle stedet for 

turgåere sommer som 
vinter. Hytta åpen for 
servering alle søndager 
- hele året. 

I 
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RAPPORT FRA JUNlORSTYRET -ø~ 
Sportslige betraktninger: 

1983 må betegnes som en god sesong for Skiold. I junioravdelingen har vi i år 

stilt med 12 lag -- fra den minste knøtt til junior. Aktiviteten i klubben er ganske 

imponerende når man tar de vanskelige treningsforholdene i betraktning. Kravene til 

våre ledere er som alle skjønner meget store, men til tross for disse forhold, 

gjør alle en stor innsats. 

Jr.laget: Dette laget har hatt en meget god sesong, da de har greid å spille seg 

- til en plass i l. divisjon neste år. Dette er meget gledelig og vi gra- 

tulerer spillere, trener og leder for en kjempefin sesong. 

Guttelaget: Laget kom på en fin 2.plass i sin avdeling. Dette er første års gutter 

og det skal bli morro å se hva disse spillerene kan få til i neste 

sesong. Il-laget hadde en mer ujevn sesong, men de vil helt sikkert 

komme sterkere tilbake neste år. 

Småguttlaget: Dette laget hadde som målsetting å bli det beste laget i avdelingen. 

Dette lykkes ikke helt, bl.a. grunnet tett program i enkelte uker, men 

et snitt på fire mål pr. kamp samt en plassering helt oppe i sin avd 

eling, er klubben så absolutt fornøyd med. lI-laget er alle første års små 

gutt som har stor treningsiver. De har også vunnet en del kamper på 

innsatsviljen, og det er en holdning klubben setter høyt. 

Her har høstsesongen blitt god. Både trener og leder har merket stor Lilleputt: 

- 
Knøtter: 

forbedring på spill, resultater, motivasjon og spilleforståelse. Dette 

viser at det har blitt arbeidet riktig. Il-laget har også gjort en res 

pektabel innsats. Mange av de vil helt sikkert kjempe om plass på 

førstelaget neste år. 

Her har det vært yrende aktivitet og mye moro. Tålmod av ledere og 

lærevillighet av knøttene kan stå som motto for disse lagene. De som 

ikke har sett disse spillerene i aksjon vil vi anbefale å gjøre det 

neste år. Det er tydelig at det er mange fine talenenter alt på dette 

stadium - taleneter som Skiold må ta vare på. 
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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 

En diamant varer evig 

TORVHALLEN 
•• 

STØRST I SKO 

6avo-tl{. _Fl LIALEN 

SPESIALIST I KONFEKSJON 
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34 
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Arrangementer_og_aktiviteter: 

Skiold har i år som tidligere stått for en del fine arrangementer. Vi kan 

nevne Pondus cup for knøtter på Marienlyst, Badena cup for knøtter i Drammens 

hallen . Degge meget populære tiltak. Gutteturneringen i år foregikk både 

på Marienlyst og Gulskogen. Disse turneringene er populære og flott gjennomført 

av turneringsleder Tormod Kortvedt og hans medarbeidere. Samtidig skaffer de 

junioravdelingen kjærkomne inntekter. 

Fotballskolen er et annet prikkfritt arrangement. Her er det Helge Bjørnes 

som er primus motor sammen med Tormod Kortvedt. 120 håpefulle som lyser av 

innsatsvilje og glede er med på denne skolen. Dette tiltaket har virkelig 

bevist at det har livets rett. Vi har fått mange rosende ord .om dette til 

taket. 

Ellers er det stadig aktiviteter. Treningsleirer og turer som både er 

verdifulle sportslig og sosialt, er det også mange av. Her arbeider ledere 

og guttene med å skaffe inntekter for å komme på disse leirene. Det er 

ikke få brosjyrer som er lagt i postkassene i Drammen av disse guttene. 

Discokveldene på Skioldhuset må nevnes. Dette er inntekter som går til 

junioravdelingen. Dette er også gjort mulig grunnet den fine innstillingen 

til våre trofaste tillitsmenn. De stiller alltid opp når klubben trenger 

dem. 

Disse arrangementene sammen med en del andre tiltak har gjort at junior- 

- avdelingen har greid å holde budsjettet selvfinansierende. 

Sesong!:!~_1984: 

Vi har alt i lang tid arbeidet for å forberede neste sesong. Klubben må 

hele tiden se fremover, lære av sine feil, ta med det positive og hele tiden 

prøve å finne nye måter å komme et skritt videre på. 

Neste år vil vi bl.a. ha en klar, men realistisk målsetting i junioravd 

elingen. Dyktige ledere er det viktigste i en k l ubb , Målsetting må først 

settes etter at lederen er skaffet. For neste sesong har vi foruten junior 

formann, treningsleder, sekretær og oppfølgningsleder (på det sportslige), 

29 



dugnadskoordinator og hovedmaterialforvalter. 

Da det i dag krevs så mye av hver enkelt, ikke bare på klubbplan, men 

også privat, har vi tatt konsekvensene av dette og skaffet oss gode tillits 

menn på de riktige plasser. Dyktige trenere og ledere sammen med egen trenerko 

ordinator i junioravdelingen gjør at vi med en realistisk målsetting ser med 

en viss optimisme på neste sesong. 

Til slutt vil undertegnede takke alle lagledere, trenere og foreldre i 

junioravdelingen for all den tid og innsats hver enkelt av dere har nedlagt. - 

Det er på grunn av dere Skiold kan møte fremtiden med håp. Glem heller ikke 

smilet når dere nå starter en ny sesong. Det gjelder både for spillerene 

kolleger og motstandere. Skiold er en idrettsklubb og da hører smilet 

med. 

Vel møtt til neste sesong med håp om et godt sportslig år. 

Bjørn Kristensen 
juniorformann 

I RAPPORT FRA rek.lag. 2.div. ø~ 
Sesongen 83 startet meget optimistisk med fire strake seiere og vi begynte 

allerede da å tenke på opprykk. Det skulle imidlertid senere vise seg at vi gikk 

på et par helt unødvendige tap som igjen førte til at vi til slutt havnet på 

annen plass -- et eneste fattig mål etter Drammens Ballklubb. 

Vi har benyttet mange spillere i år. Det er vel bare 5-6 mann som har gått 

igjen i samtlige kamper. Vi har hentet spillere fra juniorlaget samt innbyttere 

fra A-laget. Det har heldigvis vært et godt samarbeid både med A-lederene og med 

juniorlederene -- noe som jeg håper fortsetter neste år. 

Jeg vil til slutt takke samtlige spillere som har vært innom U-laget for 

innsatsen. A trekke frem noen enkelt spiller er vel ikke riktig, men nevnes bør 

vel Rune Svendsen og Jan Olsen som på syv kamper hver scoret over halvparten 

av våre 60 mål. 

Knut Tøger Aronsen 
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MÅLSETTINGEN FOR SESONGEN 1983 VAR FØLGENDE: 

- UTVIKLE FLEST MULIG SPILLERE TIL A-LAGET. 

- KOHHE TILA-PULJEN I VÅRSESONGEN. 

- KOHHE TIL NH. 

- BLANT DE 4 BESTE I A-PULJEN I HØSTSESONGEN. 

TIL GRUNN FOR DENNE GANSKE AMBISIØSE MÅLSETTING VAR SELVSAGT SPILLESTALLEN, 
HEN OGSÅ TRENINGSMULIGHETER, KAMERATSKAP OG SAMHOLD INNEN LAGET VAR VIKTIGE 
STIKKORD. SAMARBEIDET HED SENIORLAGENE VAR OGSÅ AVGJØRENDE. 

ALLEREDE FØR SESONGEN VAR DET FORMELT OPPRETTET EN AVTALE HED FOTBALLSTYRET 
OH DISPOSISJON AV JUNIORSPILLERE PÅ A-LAGET, LI-LAGET OG B-LAGET. DENNE AVTALE 

-~~: ~~~G~:~EU~~~:~E:ÆR~GN::L~~~~!K~~HARBEIDET HED SENIORLAGENE. HED A-LAGET 

I VÅRSESONGEN OPPLEVDE VI Å KOHHE I EN MEGET HARD PULJE, DER BÅDE SLEHHESTAD, 
ROS, SOLBERG OG HIF VAR HARDE MOTSTANDERE. VI GIKK IMIDLERTID GJENNOM VÅR 
SESONGEN UTEN TAP ° KUN UAVGJORT HOT SLEHHESTAD. SEIREN 2 - 0 OVER HIF 
I MJØNDALEN SATTE EN SPESIELL SPISS PÅ VÅRSESONGEN, LIKESOM DEN AVGJØRENDE 
SEIREN OVER SOLBERG I SISTE VÅRKAHP. VI VAR ALTSÅ PULJEVINNERE OG SATT 
OPP I NH. I NH BLE DET HED FØRSTE RUNDE, HEN I A-PULJEN HAR DET DERIMOT 
GÅTT ALDELES UTMERKET HED NULL TAP, TRE UAVGJORTE OG RESTEN SEIRE. 
DETTE GA OSS 2. PLASS I A-PULJEN. HIF BLE VINNER PÅ ETT POENG MERE, HEN 
VI KAN TRØSTE OSS HED AT VI TOK 3 AV 4 MULIGE POENG FRA DEH. 

SIDEN A-PULJEN BESTÅR AV NR. 1 OG 2 FRA HVER VÅRPULJE, HADDE HARD MOTSTAND 
HELE VEIEN VÆRT Å VENTE. DET UTKRYSTALLISERTE SEG IHIDLERTID FORT 3 LAG - 
MIF, SKIOLD OG ORAFN - OG RESTEN BLE SLÅTT AV DISSE. DETE VISER AT KRETSEN 
IKKE LEGGER NOK ARBEID I Å SETTE OPP LAG ETTER TILNÆRMEDE STYRKEFORHOLD, DA 
VÅRPULJEN ETTER VÅR MENING VISTE FLERE GODE LAG ENN A-PULJELAGENE KUNNE OPP- 
VISE. DETTE Il LUSTRERES MED VÅR SEIER OVER GOL HED 12 0 I A-PULJEN, OG 
GOL VAR VINNER AV SIN VÅRPULJE. 
DETTE ER OGSÅ EN KLAR PEKEPINN PÅ HVOR STERKT BL. A. SKJOLDS JUNIORLAG ER NÅ. 3] 



KARL FALK 
MØBEL 

FORRETNING% 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN 

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

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom. 

LANDETS BESTE IS 

''' Drammens ts 
A ksjesclskap, K onnerudgt. 23 - 3000 Drammen 

roR0ENSKJOLDSGT40-TLF 83 n 91. 
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MÅLSETTINGEN BLE SÅLEDES OPPFYLT PÅ ALLE PUNKTER: 

- THOR SIEM, JARLE HOLTH, RUNE WAITZ, EIRIK EKEBERG OG RUNE HOLTH SPILLER 
ENTEN FAST PÅ A-LAGET ELLER ER MED PÅ BENKEN, OG DET ER FLERE SOM GÅR OVER 
I SENIOR NÅ SOM VIL BLI TATT OPP I A-STALLEN I 1984. 

- LAGET KOM TILA-PULJEN, OG BLE ALTSÅ NR. 2 DER. 

- VI KOM TIL NM. 

DE SOM HAR VÆRT MED PÅ DETTE ER FØLGENDE: TABELLEN 
BJARÅS ARVE JOHANNESEN TOM EGIL Mjøndalen 7 6 1 0 41- 4 13 
DAHLBY GEIR KNUDSEN ULF ERIK Sklold 7 4 3 0 27-10 11 

EKEBERG EIRIK • KORTVEDT HÅKON Drafn 7 4 2 1 18--17 10 
Fossekallen 7 3 1 3 14--18 7 

FJELLKLEIV LARS OS • KRISTOFFERSEN TERJE Strømsgodset 7 2 2 3 20--15 6 

HAGEN ROAR • NÅLBY ARNE DBK 7 1 3 3 17-21 5 
Gol 7 I 2 4 5--32 4 

HANSEN HENNING • • OLSEN ROLF ERIK Norderhov 7 0 0 7 4--29 0 
HELGERUD DAG EBBE • • PETERSEN PÅL JESSEN 
HOEL ARNULF • • SIEM THOR 
HOLTH JARLE • SYVERTSEN ERIK 
HOLTH RUNE • • WAITZ RUNE 

DE ALLER FLESTE GÅR NÅ UT AV JUNIORSTALLEN, OG VI PÅ LEDERSIDEN HÅPER AT 
FLEST MULIG AV DISSE FORTSETTER PÅ SENIORNIVÅ. DE ALLER FLESTE HAR DA OGSÅ 
SPILT SAMMEN PÅ LAGET SIDEN LILLEPUTTALDEREN, OG SAMHOLDET SOM LAGET HAR 
FÅTT ER DA OGSÅ EN STOR FAKTOR I DEN SPORTSLIGE SUKSESS SOM DETTE LAGET 
ENDELIG HAR FÅTT SOM FORTJENT. 
FOR DE SOM MENER AT DE IKKE HAR NOK Å Gl SOM AKTIVE ER DET ALLTID LEDIGE 
JOBBER SOM TRENER ELLER LAGLEDER I KLUBBEN. 

TIL DE SOM BLIR IGJEN VIL VI Sl AT ALT LIGGER TIL RETTE FOR EN NY 
SPORTSLIG SESONG NESTE ÅR. DERE ER JO OGSÅ NÅ EN DEL AV SENIORSTALLEN. 

VI SKYNDER OSS Å TILFØYE AT TRENINGSFREMMØTET HAR VÆRT UTMERKET. DA VI 
BEGYNTE I VINTER VAR VI 20 MANN, OG PÅ SISTE TRENINGEN I OKTOBER NÅ VAR VI 
FORTSATT 20 MANN. 

TIL SLUTT VIL VI PÅ VEGNE AV GUTTA OG OSS SELV TAKKE KLUBBEN FOR DEN 
STØTTE VI HAR FÅTT, SAMT EN VARM TAKK TIL FORELDREFORENINGEN SOM MED ET 
RUVENDE BIDRAG GJORDE DET MULIG Å ARRANGERE EN ORDENTLIG AVSLUTNINGSTUR. - 
AKSEL PEDERSEN/ TRENER TORE RØED/ LAGLEDER 

VED KJOP OG SALG 

AV DERES BIL - 

KONTAKT SAXEGAARD AUTO 

Scheitliesgt. 14. v!Turnhallen, 3000 Drammen Telefon (03) 83 7110 
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ø~ =---- Så er vi ferdige for i år også. Resultatmessig havnet vi på en 

ancire plass i serien, omtrent som forventet, l<rets lag har be 

stått av f ø.r-at e år-s spillere så nær som en. !!este år vil vi be 

holde alle, og det bør gi et meget bra lag, 

Vi startet treningen i januar tre kvelder i uka. Meget bra opp 

møte fra første trening, har holdt seg halt til sesongslutt. 

Vanskelige treningsforhold gjør at det er vanskelig å forbere 

de seg skikkelig til sesongen, roen det er Vol liKt for de fle 

ste. 

I sommer val' vi på en meget vellykket treningsleir i Danmark. 

Blant ledere og spillere var oppfatningen at det var en av de 

beste turer vi har vært på, 

- 
En god prestasjon i Danmark, 

var at fire mann greide gull 

ballen. Go~t pres"ert av de 

som tok sølv- og bronsebal 

len også. Det er ikke let~. 

Avslutningen ble ho'dt på 

Skicldhytta på tradisjonelt 

vis. 

Vil takke alle spillere for 

i år. Det har vært en fin 

sesong, selv om de helt stJ 

rc resultatene uteble, En 

takk til foreldre og andre 

som llar gitt en hjelpende 
v' ' .. En1n. 

Takk for i år, vi møtes 

igjen neste år, 

Spil l_ere. Ant, MåL 

Stein Gabrielsen 20 
Norten Kristensen 19 
Roy Henning Snyen 15 
Terje ~,olberg 7 
lli1ne Wågelsby Johansen 3 
Alf Roar Nusser 3 
Ivar Bjerkerud 2 

Rune Sandholdt 2 
Jan Hager Gundersen l 

Erik Guldhav 

Eivind Borge Nilsen 

1'erje Dennis Knu t s on 
s~ein Aspehakken 

Kai He nn i ng Ulver;tad 

HESUL'l'AT.f:B GU'l'TE 1. 

D.B,K 
Skiold 

- Skiold 

- Asker dame 

Jardar dame - Skiold 

Sl:iold 

Skiolcl 

!A;rnvig 

SteinlJerg 

Ko nr.e r-ud 

- 3yllin1s 

- Skioid 

- Skiold 

? - 1 
6 - 2 

0 - l 

_i_ - 2 

0 - 4 

6 - 1 
) - l 

~ C j<' • - -~ 

Jkiofo 

Skiolcl 

Skiold 

- t,. I. F. 2 
- Liungen 

- Solberg? 

l3unkerud c~ 

3irkeheineren-Skiold 

l - 2 

0 - 2 

- 0 

? - ]_ 
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L1go cup. 

~;crie ~kam.p,er~ BorrP- - Sldold 

Vinn - Skiold 2 - 4 

clkoger - Ski.old 0 - 5 D.B.K. CUJ2• 

År;siden - Skiold 10 - 0 Nesøya - Skiold 

Kongsberg - Skiold 8 - 1 Skiold - Grindvoll 

Skiold - Skrim 2 - 0 

Skiold - N·- Sande 9 - 0 M. I • ..f... __ ,P2Ul..e. 

m:iold - Solberg 4 - 1 Ski old - Liungen 

Vestfossen - Ski.old 2 - 2 Skiold - J\\.I.F. 

i,kioJd - Liur..gen 6 - 5 Skiold - Odd 

Skiold - Vinn 2 - 2 -- n.- §ande - Skiold 0 - 7 §kio.M.._ _ _2l!,l!..!. 

1Jolberg - Skiold 3 - 1 llkiold - Vikersund 

~krim - Skiold 4 - 2 Skiold - Konnerud 

Jki·-Jld - "l'E'st(o:csen 2 - 0 Skiold - Østsiden 

T,iungen - Skiold 6 - 1 Skiold - Sprint/Jeløy 

I RAPPORT FRA GUTTER I I 

1 - 0 

4 - 3 
2 - 3 

1 - 1 

0 - 7 
0 - 2 

l - 1 
2 - 1 

0 - 1 

0 - 1 

Gutter Il har i år stilt med følgende mannskap: Odd Erik Grøvo, Bjørn Ivar 
Bye, Jarle Os, Geir Guttormsen, Pål Sørensen, Bent Ekland, Kåre Langås, Jatin 
der Singh, Roar Berge, Tore Nilsen, Frank Svensen, Dag Gabrielsen, Ravi Sunder, 
Pål Espen Nordhaug, Jan Tore Mathisen, Tor Asbjørn Nilsen og Øivind Sch~lle. 
Resultater: 
Treningskamper: Skiold-Konnerud 2-0, Skiold-DBK 14-1, 
Cupkamper: Skiold-Eiker/Kvikk 1-11, Skiold-Sandar 0-4, Skiold-DBK 1-1, Skiold- 
SIF 1-3. 
Seriekamper: Skiold-DBK 2-5, Skiold-SIF 1-3, Skiold-MIF 0-6, Skiold-Kongsberg 
2-2, Skiold-Konnerud 8-2, Skiold-IBK 1-1, Skiold-Solberg 1-1, Konnerud-Skiold 
1-3, IBK-Skiold 4-4, Solberg-Skiold 2-1, DBK-Skiold 2-1, SIF-Skiold 7-1, MIF 
Skiold 6-1, Kongsberg-Skiold 3-7. 

Asle Hermansen, Espen Pedersen. 

~ra ~unm~~ 
DAGLiGVARER 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 
Telefon 819642 - 819703 

l,r-,... - -.., 

I A.HUSU1Yl I 
- - ._) - KJØTT - VILT - DAGLIGVARER 

Tordensskiolds gt. 54 - tlf. 83 09 20 
Marienlvst ct , 24 - tlf. 83 22 43 
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Veien til Badena og 
Drammens Rør A/S - 

ÅSSIDEN 

DRAMMEN 
YRKESSKOLE 

DRAMMEN 
TRAVBANE 

Badena ~ Norges største WS 
varehus med 1600 m2 miljø 
utstillinger av baderom og 
kjøkken. 

Drammens Rør AIS - Bedene 
Ing. Rybergsgt. 101 - ASS/DEN 
3000 DRAMMEN 
Tlf. 03/82 44 80 
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• Smågutt I fotografert av Terje Borgersen 

Sesongen startet med trening ute på snøbane, men slik som vinteren var 

år ble det dårliqe treningsforhold. Treningsfeltet på Marienlyst lå stadig 

under vann. Fremmøtet på treningene ble av den grunn litt laber, men dette 

rettet seg utover i sesongen, slik at vi hadde en stall på 14-15 gutter 

som var meget flinke til å møte. 

Vi må si oss godt fornøyd med serien i år da vi kom på 4.plass med 16 

poeng og 49 scorede mål. Dette er fire scorede mål pr. kamp. Det er vel ikke 

så mange andre lag i Skiold som har scoret tilsvarende mange mål på 12 

serie-kamper i år. 

En av grunnene til at vi antagelig ikke kom høyere opp i serien liqqer 

måten serien blir satt opp på. Vi hadde 9 kamper før ferien og 3 etter. 

Dette kan ikke bli noe særlig sportslig. Siste del av mai og hele juni blir 

det bare spilt kamper uten at vi får trent. Slik som været var i år, ble det 

tilslutt spilt 4-5 kamper på 7 dager, serie- og cupkamper. For oss slo dette 

meget negativt ut, da vi møtte 2 av de sterkeste lagene midt i det verste 

kjøret. Dette må være en oppgave for klubben åta opp med Buskerud Fot 

Jallkrets, slik at det kan bli en jevnere fordeling på kampene vår og høst. 
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Resultater: Privatkamper: DBK-Skiold 3-3-, Assiden-Skiold 3-3, Solberg II 

Skiold 2-4, IBK-Skiold 9-0, Gol-Skiold 0-2. 

Cupkamper: Oppsal-Skiold 12-1, Vestfossen-Skiold 2-1, Gråbein-Skiold 0-0, 

Heggedal-Skiold 0-0, Fremad-Skiold 1-4, Liungen-Skiold 4-0, Tofte-Skiold 3-1. 

Seriekamper: Svelvik-Skiold 0-2, Berger-Skiold 0-5, Vinn-Skiold 1-0, Lier-Skiold 

4-0, Skiold-N.Sande 3-0, Skiold-Svelvik 0-3, Selvik-Skiold 0-14, Skiold-Selvik 

11-0, Skiold-Vinn 5-2, Skiold-Berger 5-0, Skiold-Lier 0-8, N.Sande-Skiold 0-4. 

Følgende har spilt på laget med antall mål i parantes: Pål E. Lundbekk (16), 

Henning Andreassen(ll) ,Ole A. Pettersen(9), Kjetil S. Nilsen(6) ,Geir Ola Bekke 

vold(6), Arild Johansen(6), Sabatin(5), Svein Skårlien(4), Pål S. Andersen(3), 

Jørn Larsen (2)(Totalt 68 mål), Audun Martinsen, Morten Hellingsrud, Hans Erik 

Eie, Mustafa og Robert Engedal. 

- 
Lederne takker spillerene for en fin gjennomført sesong. 

i RAPPORT FRA SMAGUTT I I i Vidar og Terje 

Smågutt Il startet treningen tidlig i januar med blandet fremmøte. Etter 

hvert ble vi nok folk til å kunne stille lag. Sesongen har alt i alt vært lite 

suksessrik sportslig sett med mange tap, men laget har bestått av en used 

vanlig fin gjeng 09 humøret har vært på topp til tross for motgangen. Sesongen 

ble avsluttet med en tur til Gol i begynnelsen av oktober. Ved en liten høy 

tidelighet under turen ble det overrakt innsatspremier til Morten Andersen og 

Jonny Bar lyng. 

Til slutt - takk for sesongen. 
Per Egelandsdal, Jens M. Andersen 

Resultater: Privatkamper: DBK-Skiold 2-2, DBK-Skiold 6-1. 
Cupkamper: Skiold-Fossekalien 0-9, Skiold-Gråbein 0-10, Borre-Skiold 7-1. 
DBK-cupen83: Kongsberg - Skiold 3-0, Skiold-Holeværingen 1-0, Skiold-DBK 0-1, 
Skiold-Jevnaker 0-0, Solberg-Skiold 2-1. 

Seriekamper: Lier Ill - Skiold 7-1, Skiold-Slemmestad 0-1, Ros 4-Skiold 2-2, 
Skiold-Assiden 1-5, DBK-Skiold 8-1, Solberg-Skiold 5-3, Skiold-Solberg 3-1, 
Kongsberg-Skiold 5-1, Skiold-Drafn 1-7, Skiold-Kongsberg 0-4, Sl ermes tad 
Skiold 0-1, Skiold-ROS 4 1-5, Assiden-Skiold 5-1, Skiold -Lier Ill 2-7, Skiold 
DBK 0-4. 
Spillere med målscor i parantes: Tom Nilsen, Steinar Evensen(2), Morten Andersen, 
Jonny Barlyng(l6), Gunder Matheson, Tom Steinar Larsen(5), Anders Nilsen(l), 
Roger Antonsen, Tron Maudal, Geir Arild Aspebakken(l), Trond Hansen, Ole Reidar 
Martinsen, Tomas Kristoffersen(2), Tommy Fjellsøy, Kristian Teie, Brede Eriksen, 
Jan Erik Paulsen og Frode D. Hansen. 
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• Lilleputt I fotografert av Terje Borgersen 

Treningen startet 3. januar med tre treninger pr. uke. FreMmøtet var meget 
bra fra vi startet til vi avsluttet sesongen. Målsettingen var en kamp av 
gangen, men prøve å kjempe i toppen av puljen og lære spillerne mer om fot 
ballens prinsipper. De fleste av spillerne er 1. års lilleputt slik at vi 
bevisst lot de møte en del fysisk store og sterke spillere for åla de få 
kjennskap til hard motstand. Resultatmessig har vi klart oss meget bra mot 

dissemotstandere. 
Pinsen brukte vi til å delta i Store Bergan Ponduscup i Sandefjord med over 
natting. Turen ble meget populær blant gutta, både sosialt og sportslig. Spille 

messig gjorde vi en meget bra innsats mot sterke motstandere. 
Spillemessig gjennom hele sesongen ble de sterkere jo lengere utover høsten 

guttene spilte, Kun et tap på høsten. Samtlige spillere har vist en meget po 

sitiv utvikling fotballmessig gjennom hele sesongen. Det er et par talenter 
på dette laget som vi tror kommer til å nå langt som fotballspillere i frem- 

tiden. 
Før ferien hadde vi en hyggekveld på huset i sofarommet med pizza og brus 

- et meget populært tiltak. Avsluttningen ble med overnatting på Skioldhytta. 
Resultater: Treningskamper: Konnerud-Skiold 7-1, SIF-Skiold 0-2,DBK-Skiold 
1-1,Assiden-Skiold 3-1, MIF-Skiold 4-3, Skiold-Sparta 14-0, Asker-Skiold 12-2, 

Skiold 11-Skiold I 1-5. 
Cuper: Buskerud cup 1 .runde: Skiold-Konnerud Il 2-0, 2.runde: Skiold-Vest- 
fossen 1-3. Umbro cup l. runde: Teie-Skiold 5-1. DBK-cup: 1 .kval: Tyristubb 
en-Skiold 0-1, 1.runde: Bærum-Skiold 4-2. Addidas cup: l ,runde: Skiold-Lyn 0-2, 
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Store Bergan Cup: Tjømø-Skiold 2-0, Sandefjord BK-Skiold 0-0, Tjølling-Skiold 
0-0. 
Seriekamper: Sjåstad-Skiold 1-2, Skiold-DBK 1-1, Sylling-Skiold 0-0, Skiold 
Lier 1-5, Skiold-Liungen 1-3, SIF-Skiold 3-1, Skiold-Sjåstad 8-2, DBK-Skiold 
0-1 ,Skiold-Sylling 8-0, Lier-Skiold 3-1, Liungen-Skiold 1-1, Skiold-BBK 
11-0, Skiold-SIF 3-3, Bragerøen-Skiold 0-14. 
Spillere med mål i parantes: Ole Jacob Fogstad, Thomas Bård Hansen, Morten 
Viholmen(3), Knut Erik Throndsen, Paal Bakken(3), Geir Løkka (7), Mads Strøm 
Kopperud, Anders Edvard Grøtterud (16), Trond Siem (20), Jens Petter Farnes(24), 
Jørgen Mehren, Thomas Bruun(l ), Rune Danielsen, Jørn Are Kortvedt(l2). 
Plasseringen på tabellen vet vi ikke riktig ennå, men 6 seire, 4 uavgjort og 
4 tap med 53-22 i scoringer endte vi på 16 poeng. 
Takker følgende for i år: Alle foreldre med kjøring og oppbacking. For- ~ 
eldreforeningen for bidrag til Sandefjordturen samt alle spillere for denne 
sesongen. 

Odd Danielsen(oppmann) Terje Borgersen(trener) 

• Lilleputt II fotografert av Terje Borgersen 

!RAPPORT FRA LILLEPUTT Il! 

Treningen startet i februar med to dager i uken. Frammøtet var stort fra 

første stund. Vi har i år hatt 39 gutter innom treningen, men gudskjelov aldri 

mer enn 26 på en trening. P.g.a. det store antall gutter hadde vi litt problemer 

med å finne de rette formasjoner i laget. Det er vel noe av årsaken til flere 

store tap i begynnelsen. 
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Det startet med første runde i Buskerud Cup mot Hokksund med 9-0-tap. Der 

etter tre tap i serien med 12-0 av Konnerud, 5-1 for Assiden og 7-0 for Mjøn 

dalen. Men så kom resultatet av treningen og god innsats med seier over DBK, 

SIF og uavgjort mot GIF. 

Før ferien hadde vi en tur til Hol i Hallingdal der vi spilte to kamper 

, lørdag mot Hol og søndag mot Geilo. Det ble tap i begge kamper, men det la 

ingen demper på en fin tur. 

Etter ferien startet vi med to treningskamper på to dager med 1-2 mot 

Selvik I og seier 4-3 over Berger I. Disse kampene ble et vendepunkt for guttene 

da vi på to kamper scoret fem mål mot tilsammen tre i vårsesongen. Vi var 

spente på fortsettelsen. Første seriekampen mot MIF vant vi 2-1, deretter 3-0 

over SIF, så 9-1-tap for Konnerud og 2-0-tap for Assiden. Ved siste tabell lå 

vi på 5.plass med 9 poeng. 

Avslutningen ble like bra som begynnelsen av høsten med 2-0-seier over DBK 

og 6-0 over GIF s. sluttresultatet ble etter alt å dømme en 4.plass i serien og 

det må vi si oss fornøyd med. 

Som vi nevnte har vi vært 22-26 gutter på treningen, så vi hadde problemer 

med å la alle få spille kamper. Et tredjelag var den beste løsningen og vi 

fikk avtalt fire kamper, men bare spilt to p.g.a. været. Det ble to tap - 

mot AIF 9-1 og Lier Ill 4-0. 

Til slutt vil vi nevne den fine moralen og kameratskapet hos guttene. De har 

vært flinke på trening og i kamper og det har vært en fornøyelse å arbeide med 

en slik gjeng. En tur på hytta har vi også vært - 20 gutter var med. Vi badet, 

rodde, spilte fotball, så på video og hadde putekrig. Det er synd det ikke er 
en skikkelig bane på Skioldhytta. 

Vi har i år spilt tilsammen 22 kamper, men to oppgaver står igjen i skriv 

ende stund. Kamp mot førstelaget som det skal bli moro å slå - dernest avslut 

ningsturnering for 2. lag på Ørenbanen. 

Vi som har arbeidet med gutta takker for en god innsats og ønsker lykke 

til videre. 
Roar Henriksen Vidar Hansen 
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sesongen som har gått har vi sett en kraftig fremgang. Dette skyldes flere 

ting: Som de viktigste kan nevnes Tegleverkstomta, ledere/trenere og ikke minst 

den store interessen blant foreldrene. Som kanskje mange kjenner til trener 

og spillere miniputtlagene sine kamper på Teqleverkstomta. Dette er en ord- 

ning som på sikt kan bli permanent. 

sesongen som har gått har vi stilt 6 miniputtlag. Neste sesong regner vi 

med å stille 10 lag. For å kunne greie å gjennomføre neste seson~ på en forsvar- 

lig måte trengs som alle forstår en god del nye lagledere/trenere. 

Til slutt en takk til alle som har spilt, til alle lagledere/trenere, alle 

som har dømt og til alle foreldre som har kjørt til utekampene og til de fleste 

turneringene. Uten foreldrene hadde det ikke vært mulig å gjennomføre sesongen 

- 
som har gått. 

For Miniputtavdelingen 
Helge Bjørnes. 
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• Miniputt 1973 lag A fotografert av Terje Borgersen 

RAPPORT FRA MINIPUTT FØDT 1973 , lag AI 
Laget har vært preget ac å ha spilt ujevnt. Ikke bare fra kamp til kamp, men 

kampene. Den beste innsatsen gjorde laget i Badena-cup. La~et vant sin inn- 



ledningspulje og i sluttspillet tapte laget på krone/mynt retten om å få spille 

fina len. 

~esultater: Badenacup innledning: Li ungen B-Skiold 0-1, Skiold-Eiker/kvikk 0-0, 
~6K 6-Skiold 0-3, Norderhov-Skiold 0-1, sluttspill: Drafn-Skiold 0-0,Skiold 
Ve"t·"cssen 2-1. DBK Sparebankcup: Skiold-Fossekallen 3-5, Pondus Cup: Mjøndalen 
Skiuld 0-0, Geithus-Skiold 2-1, DBK-Skiold 1-1. 
Bærum Cup: Høvik-Skiold 1-3, Bærums Verk-Skiold 2-0, Røa-Skiold 0-1. 
iit'v Cupen: Innledning: Vålerengen-Skiold 3-1, Skiold-Frigg ~1.0., Skiold-Sparta7-0, 
Sluttspill: Skiold-Lier C 1-0, Lier A-Skiold 1-0, Vestfossen-Skiold o-o. 
Spinderi-Cupen: Sylling-Skiold 4-0, Slemmestad-Skiold 1-2. 
Solbergserien: Konnerud-Skiold 4-0, Skiold-Liungen 4-3, Mjøndalen C-Skiold 0-7, 
DBK-Skiold- 1-2, Skiold-Mjøndalen A 0-1, IBK-Skiold 2-1, Skiold-Assiden 1-2, 
Skiold-Solberg 0-4, Skiold-Strømsgodset 0-8. 

Helge Bjørnes. 

- 
• M1niputt 73b fotografert av Terje Borgersen 

! RAPPORT FRA MINIPUTf 73b ! 
Vi tok over laget rette etter at sesongen hadde startet. Målet var å skape 

et godt miljø og fremme gleden i det å spille fotball. Siden nesten ingen av spill 
erene hadde vært borti fotball før, syntes vi dette var det viktigste. Laget 
viste etterhvert en fantastisk evne til åta tap med et smil, men de gangene 
det gikk brukbart, ble gleden desto større. 

Teknisk sett så vi størst fremgang etter sommerferien. Høst-sesongen ble også 
best resultat-messig. På treningene konsentrerte vi oss først og fremst om 
samspill og ballfølelse, men vi glemte heller ikke å lære miniputtene de grunn 
leggende trekk som dybde og bredde osv. 

Dette året har gitt oss veldig mange fine erfaringer. Vi gleder oss til åta 
fatt på nytt til våren (med et B-kurs i ryggen). 

Håkon Kortvedt Geir Dahlby 
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• Miniputt 74 A fotografert av Terje Borgersen 

RAPPORT FRA MINIPUTT 1974 Aj 
En fin sesong for knøtter 1974 A er over. Treningen startet 
i mars måned med 2 ganger i uka. Gutta har vært fantastisk 
ivrige da alle sammen har spilt samtlige kamper, 

I serien åpnet vi litt svakt men etterhvert som gutta ble 
mere samspilt gikk det bedre og bedre. Vi havnet til slutt 
på en 5. plass, men med veldig liten margin til 2, plassen, 
Det ble 11 poeng på 9 kamper, Vi har også vært med i flere 
cuper • I samtlige kvalifiserte vi oss til sluttspillet, 
I Liercupen var vi svært nære å komme til finalen, 

Vi vil få takke foreldrene for fin oppfølging både når det - 
gjelder kjøring og som supportere. En takk også til Hans 
Petter Hansen for fin fin avslutning for gutta på Z-kroa. 
Til slutt vil vi takke kjempegreie gutter for den gode sesongen, 
og håper at alle stiller til neste sesong, 

SERIEKAMPER Pondus Cup 

Konnerud - Skiold 2-1 Skiold - Glassverket 3-1 
Solberg C - Skiold 1-6 Skiold - DBK 0-1 
DBK - Skiold 1-1 Skiold - 2iker-Kvikk 1-0 
Skiold - Miøndalen 1-2 Sluttspi 11 Skiold - Å~siden 2-0 
Skiold - Solberg A 4-2 Skiold - ROS 0-~ 
Skiold - Drafn 4-1 
IBK - Skiold 2-1 Lier Cup 
Skiold - Liung,rn 7-0 

Sluttspill Skiold - Lier Æ-0 
Skiold - Liungen ~-0 

Skold - Rorr:s,Is 1-2 
Skold - Ull. Kisa 1-0 44 Skold - Vestfossen 1-2 



De som har spillt på laget: 
Spinneri Cup 

Erik La.rr i tzen 
Pr e d r i k Dahlmann 
Jørgen Grønneberg 
Espen Hansen 
Jan Rune Idal 
Tomas R. Jensen 
Richard T. Aronsen 
Anders Hammerstad 
Kåre Sundberg 

20 
19 
19 
4 
4 
1 
1 

mål 
" 

Skiold 
Skiold 

Sigdal 
IBK 

5-0 
1-0 

li 

" 
" 
li 

Sluttspill 

Skiold 
Skiold 

Solberg 
DBK 

Svein Lauritsen 

9-0 
G-1 

Rolf Idal 

• Miniputt 74b fotografert av Terje Borgersen 

l RAPPORT FRA MINIPUTT 1974 Bl 
En del lag stiller ikke med første- og annet lag som Skiold 
gjør. D.v.s. de beste ble håndplukket ved sesongens begynnelse 
til førstelag. Det er kanskje 2-3 på vårt lag som til nød ville 

- forsvare en plass på førstelaget. 

Vi har spilt jevnt med lag som kjører som Skiold. Men mot lag 
som stiller med jevne lag (kansjke 2. lag er best) har vi fått 
kjempetap. 

Dette er en ting som bør diskuteres, om 8-9 åringer skal bli 
satt i "bås". Jeg mener en slik utplukking ikke bør skje så 
tidlig. Jeg tror at. dette lager ville hevet seg med et par 
støttespillere som kunne holde på ballen, og dermed få laget 
noe mer fram på banen. Slik det nå har vært, har de for stor 
del blitt presset tilbake og kun kommet fram ved lange baller 
fram til en spiss. 
Ser vi på vårt lag kontra 74A så er det kun 1-2 foreldre hos oss 
som er engasjert. Resten tror jeg blir hjemme p.g.a. at de 
ikke har lyst til å se laget tape med 5-10 mål til stadighet. 

A-laget derimot hat full oppslutning på kampene og turneringene 
p.g.a. at de kommer videre i turneringene og har bra med seire 
i serien. 
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Vi har deltatt i 3 turneringer. 
Skiolds egen i Drammenshallen. Her møtte vi 
p.g.a. bra puljeinndeling. 
De 2 siste var første og andre lag sammen og 
verdi for oss å være med. Vi var "dødsdømt" 
guttene som skulle hatt det morsomt dro hjem 
av alle tapene, samt at de så A-laget stadig 

T seTien 1:-ier 
følgend8 ;--·.~,:=:ni] 

Konnerud 0-9 
Li ungen 0-6 

Lagleder: 

jevne motstandere 

her var det null 
på forhånd, og 
ganske "deppa" 
gikk videre. 

Sverre Støckert 

D.B.K. 

Mjøndalen 

Åssider; 

2-0 

0-7 

2-1 

Spillere: Ronny Dalene 

Christoffer H. Eriksen 

Leif Gulbrandsen 

Stian Hagberg 

Vegard Johansen 

Amjed H. Sadig 

Fredrik Støckert 

Ole Fredri 1' Sulland 

Svenn-Inge Wickman 

- 
Solberg 0-11 
Strømsgodset 0-2 

Glassverket 0-15 
Birkebeineren 0-3 

4-54 

JRAPPORT FRA MINIPUTT 75 

Jeg tok over dette laget i mai. De fleste spillerne var helt nye når det 
gjalt fotball. Vi begynte med nikking, demping og sentring. Ellers la jeg 
vekt på matching og så prøvde jeg å drive med det vi har på juniorlaget, som 
er helt lette ting. Vi var med i en del cuper som vi tapte i de innledende 
kampene. Jeg har hatt problemer med å stille lag i cupene. 
Resultater: Pondu-cup: Skiold-MIF 1-0, Skiold-Konnerud 1-0, Skiold-Glassverket 
0-0, Skiold-Heradsbygda 0-0. 
Badena cup: Skiold-IBK 0-1, Slemmestad-Skiold 0-0, Skiold-DBK I 2-0. 
Liercup: Lier-Skiold 4-0, Skiold-Solberg 0-0. Solberg cup: Skiold-AIF 0-l, 
Lier-Skiold 5-0. 
Seriekamper: Skiold-Konnerud 0-l, Skiold-Solberg 1-4, Skiold-MIF 0-3, AIF-Skiold 
0-0, IBK-Skiold 0-15, Liungen-Skiold 0-5, SIF-Skiold 0-5, Skiold-DBK 0-6. 
Privatkamp: Skiold-Drafn 0-3. 
Vi endte på en femteplass i serien og det synes jeg er bra. Jeg takker alle for- 
eldre som har kjørt til kamper. - 

I RAPPOR I FRA MIN I PO I I 76 I 
Målsettingen for dette laget var å innføre i fotballens lover og regler samt 

en enkelt form for trening og alvoret med dette lagspillet. For det meste har 
vi spilt treningskamper som o~så har vært det mest lærerike for disse. . 

Tilsammen har det vært 14 spillere i aktivitet. Noen begynte ved seriestart 
og ble borte - andre kom til etter ferien, men hovedgruppen på 9-10 har vært 
med hele sesongen og har både fotballmessig og sosialt gjort det bra. Foruten 
våre egne cuper har vi vært med i en cup i Bærum hvor vi kom helt til sluttspillet, 
men ikke til finale. Etter ferien har vi vært i Lier og spilt cup og her kom vi til 
finalen som vi tapte 3-2 for Heggedal. I Spindericupen til Solberg kom vi også 
til finalen og spilte 1-1 mot Solberg, men tapte på loddtrening. Forørvig har ,i 
spilt i Solbergserien -- som vi vant. Foreldrene til autta har vært flinke til 
å følge opp, så det har aldri vært problemer med kjøring eller heiagjeng. 

Børre Nilsen 

Terje Kristoffersen - oppmann/trer, 
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A-lagets fine innsats i 4.divisjon 
har vakt oppmerksomhet også i 

fotballens hjemland, England, som dette 
brevet til vår fotballformann Bjørn 
Svendsen tydelig bærer sitt preg av. 
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Besøk 

når du er i by_en. 

•'¾t>i'ir 
- RAIP>DOaTY 

KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

SENGETOY - GARDINER 

DUKER - HANDKLÆR og TEPPER .... 

:S:GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs 


