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J HOVEDSTYRETS HALVARSBERETNING FOR PERIODEN 26.11.83 - 5.5.84 ~ 

Et halvår går så nesten alt for fort i Skiold-regi. Undertegnede synes ikke det 
er lenge siden han satte seg ned og snekret sammen fjorårets årsberetning 
for klubbens drift. Kanskje er det våre mange aktiviteter som gjør at dager 
og måneder flyr fort. Det er nok å henge fingrene i for hovedstyret - og 
for våre mange andre ledere og trenere. 

Sportslig gikk det ikke bra. Det kan man slå fast med en gang. Bandylaget 
vårt rykket ned fra l. divisjon igjen. Tross stor optimisme før ser-i es ter t 
og hard trening ble Skiold nok en gang en kasteball i hovedserien. Fem 
ganger fikk vi to-sifret mot oss. Det er deprimerende. Men bandyguttene har 
lovt å satse hardt igjen neste sesong og kanskje bringe Skiold opp i 
l .divisjon igjen i jubileumsåret. 

I junioravdelingen var det jevnt over positivt. Gledelio var det at vi 
for aller første gang stilte med miniputtlag i bandy. Det er bevis for at 
det fortsatt gror i bandysporten. 

Stort sett arbeides det godt på alle plan i klubben. Men hovedstyret 
ser gjerne at det ytes større initiativ til å komme over tiltak som kan 
gi økonomiske midler til de forskjellige grupper. Et godt eksempel på 
et personlig initiativ denne vårsesongen var rikstoto-tippinoen som ble 
satt i gang av en småguttleder. Slike ting vil klubben gjerne ha mer av. 

Det er som ofte før økonomien som er nåløyet. Vi vil qjerne gjøre så 
mye, vi har manqe fine planer, men kan ikke sette disse ut i verk på arunn 
av klubbkassa - som er alltid tom. Det koster mer enn noen aner å drive 
en klubb av Skiolds størrelse i våre daner. 

La oss ta en rundtur qjennom klubben og vi begynner på Konnerud på 
Skioldhytta. Der er det en fantastisk gjeng som skal ha all ros for 

den vintersesonqen de har gjennomført. Dag ut og dag har de vært på plass for 
å holde hytta i stand oq åpen. 

På Skioldhuset arbeides det trudt o~ jevnt i de bakre reqioner. Her er 
lagbokser og inngang fra bakgården ferdig. Utleien har vært god, men også 
her er det ønskeliq med mer. 

Bingoen på Globus og på Allco har ikke den økonomiske suksess som i 
midten av 70-årene. Men våre trofaste hjelpere holder maskineriet i ~ang 
og takk for det. 

I fotballavdelingene, både i senior og junior, er det full aktivit2t 
allerede nå. Det trenes godt på alle plan og det er med forhåpning man 
går sesongen i møte. 

Vi er i qang med å planlegge jubileet neste år. En egen komite tar seq 
av planleggingen, men alle klubbens medlemmer vil bli dratt med i de mange 
arrangementer som man håper blir avholt. A1t tyder i all fall på at det 
vil bli et 75 års-jubileum som huskes. 

Til slutt vil hovedstyret få takk alle som har gjort en innsats for Skiold 
i det halvåret som har gått. Det er betydelig innsats som gjøres hver eneste 
dag året rundt - og det er denne innsatsen som er med på å holde oss i toppen 
når det gjelder idrettslige aktiviteter i Drammen. Det er bredden vi satser 
på - og den har vi i rikelig monn i våre store junioravdelinger både innen 
fotball og bandy 'rb>rtf.0lJ(1.(iU. 

Børre Ivar Lie 
Skiolds formann 

Formannen 
Borre Ivar Lie 
(t.v.) sammen 
me d ny heders 
t.e cnr-cnn: Jan 
Pedersen, Tore 
Roed on To mod 
lo r t vcdt . 
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Tor Siem får junioravdelingens innsatspokal av jr.formann Bjørn Kristensen 

4 Junioravdelingens ledere samlet på ett brett etter et foredrag av Tore Fyrand. 



Storstua før og nå, så å si. Her i starten av den store skrapejobben på Skiold 
hytta. Fra venstre Bjarne Lagesen, Harry Hansen, hytteformann Finn Hansen og 
Magnar Huseth. 

{ SKIOLDHYTTP. - Er! PERLE I KONNERUDt1ARKA 

-- Skioldhytta er en perle. Ordene er ikke våre , men hytteformann 

Finn Hansens. Han har så rett, så rett. Det er vel knapt noen klubb som - kan vise til en slik fritidshytta som vi i Skiold. 0<1 det skal bl i ennå 

finere på hytta, lover Finn Hansen, -- til jubileet i 85 skal den stå helt 

oppusset oq fin. 

Det har vært en fabelaktiq vintersesonq på Skioldhytta. Aldri har be 

soket vært så stort rå lordaqer og sondaser og midt i uken har hytta blitt 

holdt åpen til skidaaer for ti-tolv Drammensskoler. Joda, hyttekomiteen 

har stått på. 

Men det er innvendiq i storstua de aller storste forandrinaene har skjedd. 

fjor host ble hele hytta håndskrapt innvendi0, bord oq stoler hle byttet 
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~ (ffi) Buskerudbanken 
DRAMMEN (Bragernes-Strømsø-Åssiden) GOL-HOKKSUND - MJØNDALEN VIKERSUND AMOT 

- med tilbud som tåler semmentiqnmq 

MER MAT FOR PENGENE 

OULSKOOEN, Drammen 
TOROOT.1 Drammen 
PARKERINGSHUSET, Drammen 
YINJESOT.1 Drammen 
A°sSIDEN1 Drammen 
SENTRUM~ndalen 
KORYALDYN., Mj,ndalen 
JERNBANEOT. ::: .•• 1Con1sber1 
ÅMOT 
VIKERSUND 
LOMMEDALEN1 Barum 
HOLMESTRAND 

-- 



Topp forhold i vinter på Skioldhytta. Til venstre ser vi "autostradaen" fra 

Stegla og opp til hytteområdet. 

- 

ut on vips så var det faktisk en helt ny hytte man hadde til rådighet. Publikums 

dom var enstemmig: Kjempeflott -- her liker vi oss. 

Med ny løypetrase ned mot Steglevannet ble det mye bedre for skipublikummet 

å ta seg opp til Skioldhytta. Hyttekomiteen har samarbeidet med Konnerudmar!;as 

Venner som med sin snøscooter har kjørt hovedsporet rett forbi hytteveagen. 

Ved hytteveggen laget hyttekomiteen et skistativ som kunne ta femti par -- oo 

det stativet har man flittiq benyttet. 

mars gikk man på det gamle stillas i hoppbakken. Dette stillaset ble 

satt opp i 1955. Vårt ~resmedlem Olaf Johansen var en av de ivrigste når det 

gjalt å få til hoppbakken og ga Skiold stillaset. Hoppsporten var imidlertid 

ikke levedyktig i Skiold og de siste årene har stillaset n=rr-es t vært farlig 

oq forfallent. Al l e jernbjelker er nå tatt vare på o~ vil bli benyttet til 

å jevne ut områder som skal planeres både foran hytta oo i "soppeldalen". 

Det er en fin gjeng som jobber på hytta. -- Vi har alede av å jobbe ved 

Steglevannet, sier de, -- er det andre som har lyst til å trå til er det bare 

å bli med. Vi har et fint miljo der det er plass til manne flere. 
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KARL FALK 
MØBEL 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLOMSGT./ENG ENE - 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 

fff Drammens ts 
A ksjesclsk ap, K onnerudgt. 2] - JOOO Drammen 

iiiii1DN@8] 
Tordenskioldsgt. 40 · 3000 Drammen· Tlf. (03) 83 72 97 
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Mattis Kinnerud er stadig på plass i Skioldområdet ved hytta. Han har nettopp fylt 

85 år og i den anledning hadde hyttekomiteen en liten tilstelning for ham på 

den nyoppussede hytta. 

FIN VARSESONG I ELDRES AVDELING 

- 

-- Eldres avdeling har hatt en kjempefin vårsesong, sier "materialforvalter" 

Egil Ulsbøl. Vi har hatt flotte foredrag på hvert møte. Først ute var Sverre 

Syvertsen, deretter fulgte Hans Halden som fortalte om "gutta" på Vestskogen 

og på marsmøtet hadde vi Tormod Ruud -- bror av Sigmund og Birger som 

fortalte om Kongsbergguttenes erobring av ski-verdenen. Dette er alle 

kapasiteter på områdene og vi vil fortsette med å ha et interessant program 

i tiden som kommer, sier Egil Ulsbøl som sammen med formannen Harry Hansen 

og Arild Knudsen står for eldres avdelings kvelder på Skioldhuset en gan9 

i måneden. -- Vi håper at ennå flere av Skiolds eldre garde vil møte fram 

på våre møter slik at vi får et fint miljø med hyggelig prat og gode minner. 

Nå går det jo også mot jubileumsår -- så nå må vi samle troppene, sier Egil 

Ulsbøl. Skiolds eldre har møte siste torsdag i måneden - følg med i avisenes 

foreningsspalter en til to dager før for å se når møtet er, sier "material 

forvalteren" i kroken ved premieskapet. 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

1
~ K~lKDMPANIET 
ETAIL!Rl 1899 STAL OG BYGGEVAREGROSSIST 

,/l(10lo r110, HAUK SPORT 
R Du 11vGs 

I ffJtu Df?f ssf.l? Tollbugt. 28 - Drammen 
I( Sp

0 
Telefon 83 28 47 

'Rr 

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

Godt fatøl fra Aase. 
Trivelig atmosfære og topp fotballmiljø. 

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

~icf;tnØ 
mat·øl·miljø 

Fotograf 
STEINAR OLSEN 

Portrett & Reklamestudio 

TELEFON (03) 83 88 22 

TOLLBUGT. 70, 3000 DRAMMEN 

,-.. 
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Vaktmester Odd Kristoffersen og Jonn Johansen i arbeid i garasjene. Inn fra 
venstre dukker Roar Beroe fram under aipsen 

r! _N_Y _I_N-NG-,A-N_G_F_R_A_B_A_K_GA_R_D_E_N _P_A_S K_I_O_L D_f_HJ_S_ET / 

- 
Det skjer stadig tino på huset. På våren har man jobbet hardt med å få ferdiq 

inngang 2, fra bakgården. Det er Jonn Johansen s or- s ar=en !"ed husstyret og 

vaktmester Odd Kristoffersen har tatt sen av dette oppdranet. Det er laqt 

Christian-panel på veggene on Christian-fliser på qulvet. Ja, innqanq 2, er 

tipp topp o~ virkelig et syn for 0yet. Denne innganqen blir da også 

hovedinngang til klubbseksjonen i ba knår-dcn , /\.lle nye boder til de for 

skjellirP idrettsavdelingene er også ferdio. B~de A-laget fotball sart 

bandyavdelingen har fått egne rom. 

Også hovedtrappen, tnncano l, er nyoverhalt. På en t i r-s dacs kve l d i f"i!rS 

gikk et lag på 1n-12 Skioldreldermer på med kost og mal inn. Pesultatet 

ble en lysere oppgang som er med på å understreke <kioldhusets nyoppussete 

stil. 
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- LITT AV HVERT OMKRING KLUBBEN 

A-laget i fotball har i tiden 12-14.april vært på treningsleir i Dan- 

mark. Med på denne treningsleiren var 20 spillere derav en rekke lovende 

juniorer. Torsdag 12. april møtte laget Mercantile som spiller i 5. divisjon, 

danen etter var det den CJamle kjenningen Man9lerud/Star som sto for 

tur og den siste kampen var mot Lillestrøm/Fram. 

I mai arrangerer Skiold sammen med Assiden tivoli på Marienlyst. Det 

er det danske tivoliet"Svend" som kommer med sine lykkehjul, baner og 

mye moro for hele familien. 

Skiold er med på å arrangere konsertene i Drammenshallen dette året. 

Dugnadsgjengene har allerede gjort unna "Clash-konserten" og i begynnelsen 

av mai står både Elton John og ikke ukjente Carola på programmet. 

Til høsten under Drammensmessen skal det arrangeres en "Idrettens Dag". 

Skiold skal være med på dete dette arrangementet som skal vise bredden 

av idretten i Drammen. Vår kontaktmann for både dugnadene i Drammenshallen 

og "Idrettens Dag" er styremedlemmet Kje 11 l·/i nqe , 

Guttetrener og trenerkoordinator i junioravdelinoen, Ulf Svendsen, har 

vært i Sandefjord på et kurs der mye fint folk fra Norges Fotballforbund 

var samlet. Ulf var fordraqsholder -- han kåserte over temaet hvordan 

Skiold har by9d opr sine fotballskoler. 

- 

- 
Vårlotteriet er i gang. r1ange rynker nok litt rå nesen når de får lodde 

boken, men man skal vite at nettopp dette lotteriet er med på å stotte orp 

under sommersesongens store arbeide med våre mange fotballlag i junioravdelingen. 

Derfor: Selg boka tom. Penaene kommer meget godt med. 

12 



Vår A-lagsoppmann Odd Danielsen kan mer ennå inspirere srillerene til 

topp innsats. Han er en habil squash-spiller og vant forleden et KM i bedrifts 

klassen. 

Det var blålys og oppstyr utenfor Drammenshallen under en oldboys-kamp i 

mars. Og etterpå det det oppslag i begge byens aviser om spilleren fra Skiold 

og fra Drammens Ba 11 klubb som ska 11 et sannen i kampens hete. Hva avisene ikke 

skrev var at DBK-spilleren oqså var Skioldgutt, nemlig juniorformann 

Bjørn Kristensen som fikk seg en "Tynsetskalle" av Oddvar Danilesen 

Vårens mest oppsiktsvekkende PR-fremstøt kom Skioldguttene Steinar Olsen 

og Tore Røed med en lørdag i Verdens Gang. Over en hel side demonsterte de 

grunnmuren Multi Mur sammen med Drafngutten "Kviten". Steinar Olsen ble 

så å si oppdaget under dette fotoopptaket. "Arets fjes" har også senere vært 

inne til reklar1eoppdra~ hos de store byråene i Oslo. 

Nå er det slik at Skiold har to som heter Steinar Olsen. Den andre er 

fotograf og har nå havnet i den berømte rekordboken . Det var nemlig 

han som fotograferte verdens lengste annonse, den for Aass, som sto i 

Drammensavisene. Altså: Nå også en Skioldgutt i rekordboken. 

Klubben har med glede reoistert at mange små fotballspillere som fikk sitt - aller forste bekjentskap med vår klubb gjennom Fotballskolen i fjor høst, 

nå er i trening for miniputtlagene. "Miniputtgenerel" Helge Bjornes kommer til 

å stille med en rekke lag i årets serier og cuper. Og til hosten blir det ny 

fotballskole. 

A-laget i fotball starter sesongen medl. kval .runde NM mot Kongsbern på 

Marienlyst. Den første seriekampen blir onså hjemme, mot Boler, mandag 30.4 

på Marienlyst kl. 19.00. Møt fram og hei på vårt A-lag. 
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fr 
penger til 
driften 

Vi leverer omgående: 
D Kuponghefter m/slkkerhets 

kode D Variantbingokuponger 
D Elektroniske bingomaskiner 

og lystavler D Bingokurver 
D Bingo-blåsere D Automater 
o «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~§ Ul.LCc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (03) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

VØRTERØL 

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

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

Alt , sportsurstyr ~ 

NORLØFF 
JERNVAREFORRETNING A·S 

Telefon 83 65 80 

l~i~kltil 
e FORENING.STURER 
• I ORETSREISER 
• SKOLEREISE~ 
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Masser av unge skiløpere klare til start i barneskirennet på hytta. Når man 

ser denne flokken skulle man tro at idretten ski har grobunn i klubben. 

I SKI RAPPORT - VINTEREN/VAREN 
0

;::8_;_4 __, 

Den oppblomstering i skigruppa som undertegnede har antydet i sine ski 

rapporter de siste årene, kan dessverre!~~~ følges opp denne gang. 

Klubben har som kjent ingen aktiv skigruppe, men tilbudene om deltagelse 

de lokale turrennene burde fange mer interesse i en vintersportsklubb som 

SKIOLD. Selv om nivået innen tu~renn-kategorien er blitt meget hardt, er det 

fremdeles mange som stiller opp med det for øyet at det viktigste er IKKE å 

vinne, men å delta. 

/l.t klubbens medlemmer har en viss interesse og behov for ski, er aktivi 

teten på klubbens utfartssted - SKIOLDHYTTA - vinteren igjennom et bevis for. 

Her er ypperlige muligheter for både store som små. Et bevis for dette er 

det tradisjonelle barneskirennet som ble avvviklet under fine forhold søndag 

18.3. Det var god deltagelse, stor innsats, mye bra skiferdigheter og fin 

preparering av løyper. Rennet viste at talentfulle skiløpere også finnes i 

5kiold, oq skulle interessen og lysten til videre trening on utvikling være 

tilstede, bees det om å kontakte klubbens skioppmann. 

Men den største aktiviteten i skigruppa er det også denne vinteren Geir 

Egge som har besørget. Han har stor interesse for ski og benytter hele vinteren 

igjennom til deltagelse i forskjellige turrenn. Den fine fremgangen han har vist 

- 
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i skogs- og gateløp i fjor sommer, håpet han skulle bli fulgt opp med ski på 

bena, Men ski er krevende og teknisk, så mye skulle klaffe orr gode resultater 

skal oppnås. Geir har ikke hatt den rette klaffen denne vinteren, så den ønskede 

fremgangen har ikke funnet sted. Men følgende renn er gjennomført med brukbare 

resultater: Nattj ernås 1 øpet, Røysjøløpet, Mon te Bell o-1 øpet, Hauger-n, Grena 

derløpet, Prestvannsløpet, Jungerløpet, Birkebeiner-n, Sigdalsløpet og Norefjell 

løpet. 

Egge har etter hvert fått god erfaring med ski og turrenn, kjenner godt til 

de forskjellige renntilbud og er behjelpelig med råd og nyttige anbefalinoer om 

noen i klubben er interessert i å forsøke seg i turrenn. Han VET interessen er 

til stede hos enkelte, men at nivået skremmer. Til det er det å si at hver 

enklet legger opp sitt eget løpsopplegg. Den oenerelle interessen for turrenn 

er stor i byen - det viser den store oppslutningen om de lokale turrennene. 

Klubbens medlemmer er forhåpentligvis også blitt mer inter~ssert 00 skioppmannen 

er åpen for henvendelser fra beoge kjønn. 

Siste oppfordring er å benytte klubbens idrettstilbud eller andre former 

for mosjon denne sommeren - for å stå bedre rustet til skisesongen 1984/85. 

GOD SOM~ER 

Litt vanskelio å få på se~ start 

nummeret, men når man får hjelp 

så går det også. 
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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 
KRAN SEB INDER I BLOMSTERFORRETNING 

Tollbugt. 102 - Drammen - Telefon 81 8947 

familiens konfeksjonssenter 

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

VELKOMMEN TIL 
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! BANDYSTYRETS BERETNING SESONGEN 83-84 

Det er alltid en tung vei å gå ned en divisjon i bandy, men vi må ikke fortvile, 

selv om vi ikke lykkes med vår målsettinq: A holde oss på den rette siden av streken 

etter sesongslutt. 

Men vi kan stille oss spørsmålet - hvorfor klarte vi idet ikke? Alt var lan,t 

så godt til rette som mulig, med treninqsstart i juni og senere istrening både 

på Valle Hovin og i Storhamarhallen. Ellers var det utover forsesongen godt frem 

møte etter et godt opplaq ~ treningsprogram. 

Forklaringen er vel at det fortsatt er stor forskjell på 2. og l. divisjonsbandy 

- og at vår optimisme var for stor. Nå kom vi mer med på slutten av sesonqen -- noe 

som var så positivt at vi har grunn til påny å være optimister foran en ny sesong. 

Med unge lovende spillere, som nå har en første-divisjons-sesong bak seg, 

bandyen i Skiold ha gode år i tiden som kommer. 

Vårt A-lag i bandy er bare en del, men en viktig sådann, i en stor grupre 

Skiolds bandyavdeling. Vi har i sesonqen som har gått også spilt med B-lag, junior-, 

gutte-,smågutte-, lilleputt- oq knøttelag i bandy - oq jeq viser i denne anledning 

burde 

- 

til de forskjellige rapporter. Ekstra hyggelig var det at vi for første gang kunne 

stille med knøttelag. 

Det har gjennom hele sesongen v2rt stor aktivitet i junioravdelingen, takket 

være flinke og ivrige ledere. På vegne av spillere og ledere vil jeg takke klubben 

for de midler vi har hatt til rådighet gjennom sesonqen, og vi håper vi har 

forvaltet dem vel. Til slutt en takk til alle spillere, ledere, trenere og håndfull 

tilhengere som har frosset seo gjennom magn en kamp på Marienlyst denne sesonoen. 

Takk for et godt samarbeid. 

Annet te 
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, ·~···· 
•TRENGER FORENINGEN DIN ET MØTELOKALE - prøv SKIOLDHUSET neste gang 

•TRENGER FORENINGEN DIN LOKALE TIL EN FESTLIG SAMMENKOMST - prøv SKIOLDHUSET 

SKIOLDHUSET ligger i Griffenfeldts gt. l midt i Strømsø sentrum,bare to 

minutter fra buss, tog og taxi. 

•SKIOLDHUSET dekker alle behov for møter og sammenkomster. 

Vi har en 2. etasje der det er god plass til rundt 90 personer 

Vi har en 3. etasje der det er god plass til rundt 45 personer 

Vi har også lokale til rundt 10 personer 

Vår 2. etasje har eget kjøkken med varmedisk og oppvaskmaskin. Der 

finner du stereoanlegg og alt i servise og glass, bestikk ect. Garderobe 

og toaletter finner man i kjelleretasjen. Leie av 2. etasje på hverdager 

koster 400 kroner, fredag oq lørdag 600 kroner. 

Vår 3.etasje har eget kjøkken med oppvaskmaskin, eget stereoanlegg og 

alt i servise ect. Egne toaletter og garderobe. Leie av 3. etasje koster 

250 kroner hverdager og 400 kroner fredag og lørdag. 

•sKIOLDHUSET er et populært sted. På hverdager har vi foreningsmøter, 

jazzballett, danseskoler, borettslagsmøter, fagforeningsmøter og kurser. 

I helgene er SKIOLDHUSET stedet for festlige sammenkomster, lagsfester, 

foreningsfester, turneringer, konfirmasjoner og jubileer. 

VIL DU VÆRE DEG SELV - BLI DET PA SKIOLDHUSET 

- 

- 
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ØNSKER DU MER INFORMASJON OM MULIGHETENE PA SKIOLDHUSET - rinq 

8410 77 ( 9 - 15 ) 
og spør etter Gry eller Bente. De kan svare på alt. 

HJERTELIG VELKOMMEN TIL SKIOLDHUSET PA S~Rffi1SO 



I RAPPORT FRA A-LAGET 

Forberedelsene til Bandysesongen 83/84 startet rett etter vårgeneralfor 

samlingen. Et moment som ikke var løst, nemlig det å få tak i trener, 

ble heldigvis løst ved at Øivind Agren sa seg villig til åta den oppgaven. 

Målsettingen for sesoncen var å holde oss i 1. divisjon. 

Etter mye arbeid fikk vi fastsatt programmet før serien skulle begynne. 

Vi valgte å kontakte Hamar for treninci i ishall -- noe som gikk i orden 

og vi dro fire helger til Mjøsbyen og trente fredag kveld og lørdag moroen. 

Dette fungerte bra. Mellom disse helgene fikk vi avtalt Sverigetur med to 

kamper. Denne turen ble dessverre avlyst på grunn av dårlig vær i Sverige. 

Den første kampen vi fikk på is var mot Mjøndalen - de neste kampene vi 

fikk med oss var i Solbergs Sambacup. Konklusjonen på dette må være at 

vi trenger mange flere treningskamper. Så brakte serien løs, bokstavlig 

talt. 

Vi greide ikke målsettingen vår og nå er vi igjen i 2. divisjon. Med det 

mannskapet vi har bør vi alt etter en sesong være tilbake i toppdivisjonen. 

En takk til Annete for hennes fine arbeid som formann i bandyavdelingen. 

Jeg ønsker bandyens A-lag lykke til i sesongen 84/85. 

Reidar SchUssler 

Ikke A-laaet, 
men vårt 
juniorlag i 
bandy denne 

seson~en. 
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LEIE AV SKIOLDHUSET 
tlf. 84 l O 77 

ROSENKRANTZGT. 75 - TLF 83 76 70 - DRAMMEN 

VELKOMMEN LØRDAG - GOD PARKERINGSPLASS 

I( ICREDITl<ASSEN 
Bragernes torg 1 
Telefon (03) 83 35 90 

Filial Brakerøya 
Tomtegt. 36, Tlf. (03) 83 06 10 
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BANDYS TA TI STIKK '- 
83/84 j '- a, 

en 

"" a, <: 
E .µ 

Navn: 
Q <: 

V) .µ V) E V) 
.µ ';;; .µ E a, a, a, > '- '- '- .µ 
o< ~ o< LL. :::, 

Kjell Reidar Johansen 24 136 43 

Geir Olav. Bøe 23 23 3 49 

Lars Helle 14 14 53 

Rune Hansen 16 16 31 40 min. 

Finn-Rune Karlsen 25 47 9 36 20 min. 

Henrik Schassler 23 69 9 54 20 min. 

Henning Hansen 22 49 l 25 30 min. 

Hans Kristensen 9 74 l 54 

Harry Pettersen 19 259 28 95 min. 

Sven Gjermund Arnesen 13 38 41 

Bjørn Borge 16 63 5 37 

Ari 1 d Berg 25 148 6 31 30 min. 

Gunnar Myhre 21 21 33 

Jon Berntsen 4 4 40 

Eirik Ekeberg 8 20 l 16 Rødt 

Rolf Erik Olsen 22 48 1 38 

Øivind Agren 23 315 12 54 10 min. 

Jan Pedersen 24 220 16 17 20 min. 

Jarle Mortensen 14 91 2 34 

Tore Karl sen 3 3 27 

Pål Haugan 24 149 7 57 5 min. 

Øivind Aoren - flest 
kamper totalt:315 

Jan Pedersen: Flest 
mål i år: 16 

Arild Berg: Flest 
kamper i år: 25 

Scheitliesgt. 14, v/Turnhallen, 3000 Drammen 

Telefon (03) 83 7110 

Tore Saxegaard 
Tlf. privat (03) 81 78 56 

Solbergsgt. 2, 
3000 Drammen 

Finn-Rune Karlsen: 
Flest kamper i år: 2s/23 



I RAPPORT FRA B-LAGET BANDY 

B-laget har bestått av de A-lagsspillere som ikke begynte siste A-kamp før 

B-kampen, samt de juniorspillere som ikke spilte på A-laget. Det ble spilt 

dobbeltserie, og med stort sett de samme spillere hver gang, ble det virkelig 

skikk på laget - ja, vi slo bl.a. Solberg. 

Hensikten med et B-lag er jo å få kamptrening for de som ikke spiller fast på 

A-laget, og dette ble oppfylt. Samtidig får juniorene kamptrening på senior 

nivå, og dette viste seg å gi mye for flere av disse. 

Selvsagt er det opp og ned i kvaliteten på lagene i puljen, slik at resultatene 

varierer svært, og likeså det sportslige utbytte. - Vi kom på en meget habil 4. plass med 13 poeng. Foross hadde vi MIF, SIF 

og Solberg. 

De som har spilt: 

Geir Olav BØe, Lars Helle, Henrik Schussler, Hans Kristensen, Harry Pettersen, 

Lars Erik Jordheim, Bjørn Borge, Sverre Erling Nilsen, Tore Jahnsen ( som 

også var vår dommer inniblant ), Lars Oliver Andersen, Eirik Ekeberg, 

Anders HØeg, Thor Siem, Lars Hilden, Trond Moen, Jarle Mortensen, 

Ulf Erik Knudsen, Tom Egil Johannesen, Ari Rijnard, Pål Haugan, Jon Berntsen, 

Ove Arnesen, Roar Hagen, Ole Gunnar Johnsrud, Erik Syvertsen, Paul Hansen. 

Tore Røed 

Lagleder 

SMAPIKE 

LAGET ER 

I FULL 

GANG - 

Skiold stiller for aller første gang småpikelag i fotball denne sesongen. 
7.april stilte de ivrige småpikene opp i sin aller første turnering, på 
Loesmoen. Her er klubbens aller første småpikelag fotografert av Terje Boraersen 
under trenin~ på Galterud skole. 
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JUNIOR BAND Y 

Laget satte opp fØlgende målsetting for sesongen: 

- Utvikle flest mulig spillere til A-laget. 

Deltakelse i A-puljen etter innledende runde. 

- Plass blant de 4 beste i A-puljen. 

- Representasjon på landslags- og kretslagsnivå. 

Vi bygde denne målsetting selvsagt særlig på grunnlag av spillerstallen. 

-._ Fra siste sesong hadde vi kun mistet to - på grunnlag av alderen, samtidig som 

vi fikk 3 nye spillere. Det var i alt 15 spillere. 

En del av juniorene var med A-laget på de treningene i innendørshaller som 

ble gjennomført, men værmessig begynte sesongen dårlig, da vi gikk rett på 

første seriekamp uten treningskamper. 

Etter at innledende puljespill var gjennomført i kretsen, måtte vi se 

Sparta/Bragcrøen foran oss. I den etterfølgende interkretsscrie gikk v1 

gjennom uten tap. Deretter var det kvalifisering til kvartfinale, og etter 

tap for Pors og Skeid, var vi ute av dansen 

Istreningene var preget av at 5 spillere trente fast med A laget, og at 

guttespillerne vi brukte i kampene trente med guttelaget. Dette medfører 

at istreningen for juniorlaget med 6 spillere ikke kan gi noe utbytte 

av betydning. En mulighet for årette på dette er at juniortreningene blir 

lagt like etter A-lagstreningene i tid, slik at juniorene som trener med A-laget 

deretter kan fØlge juniortreningene. A forvente at disse skal møte opp utenom 

de dager A-laget trener, er ikke realistisk. 

FØlgende spillere har vært med: 

Geir Olav BØe1 Reidar Dischler, Jan Roger Gundersenr Roar Hagen, 

Henning Hansen, Lars Helle, Anders HØeg, Gisle Høvik, Tom Egil Johannesen, 

Ole Gunnar Johnsrud, Per Kristian Knudsen, Eivind Borge Nilsen, Børre Nålby, 

Rolf Erik Olsen, Thor Siem, Erik Syvertsen. 

Rolf Erik Olsen og Henning Hansen har deltatt på landslaget, og på kretslaget 

har disse to samt Børre Nålby og Thor Sirm spllt. 

Tore RØed / Lagleder Per Knudsen/ Trener 
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Veien til Badena og 
Drammens Rør A/S 

ÅSSIDEN 

DRAMMEN 
YRKESSKOLE 

<1111 E76 TIL KONGSBERG TIL DRAMMEN ••• CA. 5 KM 

- 

Badens - Norges største WS 
varehus med 1600 m2 miljø 
utstillinger av baderom og 
kjøkken. 

Drammens Rør AIS - Badena 
Ing. Rybergsgt. 101 - ASS/DEN 
3000 DRAMMEN 
Tlf. 03/82 44 80 
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RAPPORT FRA GUTTELAGET -·-···"'-···~-····-·· ··-----~·-----~-.--~·---~·-·--· 

Sesongen beqynte dårlig for oss med tap i de tre første kampene. Siste 

kamp mot Spa/Bra vant vi imidlertid. Sammen med Drafn, Øvrevoll, Tåsen 09 

Bærum spilte vi en interkretsserie. Her ble det seier over Bærum, 

Drafn og Ovrevoll. Vi vant serien på målforskjell o~ skulle spille mot 

Pors i Porsgrunn om retten til å spille kvartfinale i NM. Det ble en 

spennende kamp som vi gikk seirende ut av. I kvartfinalen møtte vi Røa - 

en kamp som vi dessverre tapte. 

De som har spilt på guttelaget i år er: Per K. Knudsen, Alf Nusser, 

Odd Erik Grøvo, Reidar Dischler, Gisle Høvik, Jan Roger Gundersen, Stein 

Gabrielsen, Håkon Mørk, Vegard Sollie, Pål Sørensen, Eivind Borge Nilsen 

og Ragnar Stenseth. 

de to cupene vi var med i, tapte vi i de innledende kampene. Når 

det gjelder målstatistikk må oppmannen ta på sen skylden for at det ikke 

er ført noen slik. 

Trenere har vært Pål Haugan og Kjell Reidar Johansen. Trenere og 

oppmann onsker guttene lykke til videre med bandyRn. 

Dystein 8. Nilsen 
Oppmann 

-- Utstyr er dyrt, minner materialforvalter Terje Boraersen bandyavdelingen 

oss på. -- Derfor er det meget viktig at alt utstyr som har vært ute nå 

- på vinteren kommer inn til huset og blir lagret forsvarlia til neste sesong. 

Dette gjelder drakter og bandyhjelmer, sier Terje Borgersen, samt en del 

bukser. Det viser seg ved hver sesongslutt at man ved opptelling mangler 

en masse med utstyr fra de forskjellige laaene. Dette kan komme av at 

spillerene har tatt med utstyr hjem og har latt dette liqoe i skuffer on 

skap. Skal man få en orden på dette må alle levere det utstyret som tilhorer 

Skiold slik at dette er klart til neste sesona. Hvis det er noen som har 

utstyr hjemme så lever dette på kontoret mandaner eller lardaaer slik at 

det kommer på rett plass, sier Terje Borgersen. 
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Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTIESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 
Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 83 14 03 

En diamant varer evig 

GWG!~ 
DAGLiGVARER 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 
Telefon 819642 - 819703 

KJØTT - VILT. - DAGLIGVARER 
Tordensskiolds gt. 54 - tlf. 83 09 20 

Marienlyst gt. 24 - tlf. 83 22 43 
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[ RAPPORT FRA 9AAGUTTELAGET 

- 

Vi startet treningen umiddelbart etter at fotballsesongen var slutt 

med relativt hard styrke- og kondisjonstreninq. Det var rundt 10 gutter 

på hver innetrening og 11-12 når istreninqen beqynte. Til tross for 0odt 

treningsgrunnlag og fin innstilling i la9et, har vi havnet midt på treet 

i det meste av sesongen. En medvirkende årsak har vært sykdom og skader. Til 

sine tider har vi bare hatt fire friske spillere. 

Vi startet med Fremtidens barmarkscup der vi kom ut med en hederlig 

3. plass. Det ble dundrende tap for MIF og Solberg, men det var en nod 

trøst at vår Jørn Larsen fikk turneringens bestemannspremie. 

Resultater: DBK-Skiold 0-12, Skiold-Assiden 5-4, Skiold-MIF 1-9, 

Solberg-Skiold 7-1, Skiold-Braqerøen 7-2. 

NM møtte vi Stabæk og det sørgelige resultatet ble Stabæk-Skiold 8-1. 

Liga-Cup var vi like uheldige og møtte nok et av landets beste lan: 

Frem 31-Skiold 5-3. 

kretsserien avsluttet vi midt på tabellen oq her er resultatene: 

Gol-Skiold 3-1, Geilo-Skiold 11-1, Drafn-Skiold 9-0, Skiold-Hokksund 2-2, 

Solberg 1-Skiold 6-0, Skiold-Solberg!I fl-1,SIF-Skiold 6-2, Skiold-DBK 13-0, 

MIF 1-Skiold 10-1 og Skiold-MIF Il 2-4. 

Stammen i lanet har bestått av f ø l ncnde spillere: Kjetil Olsen, Arild 

Johansen, Pål S. Andersen, Svein Sk.lien, Tom Saxenaard, Geir A. Aspebakken, 

Jonny Barlyng, Jorn Larsen, Kjetil S. Nilsen, Hans-Ivar Stevik, Tom Solhern, 

Frode D. Hansen, Trond Hansen on Oyvind Birkeland. Hele 9 av disse har 

scoret mål denne sesongen. 

Vi har ikke oppnådd de helt store resultatene, men det er flrre spillere 

på dette laoet som Skiold kommer til å få glede av i årene som kommer. Jeg 

takker for innsatsen on håper at en del av oss mntes neste sesonq. 

Til slutt vil jeq qjerne f2 takke cie av foreldreene sor- har stottet oss 

cjennorc hele sesonoen. Takk o o s å til Pill .le s s cn Petersen, 0ystein B. Nilsen 

oc tnette for all s t o t t e on hjelp. 

La~l I t.cr 
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~ORT FRA LILLEPUTT BANDY 

Treningen startet i oktober på plassen utenfor Drammens 
hallen. Den var om lørdag fonniddag. Vi hadde innetrening 
på Brandengen skole, som var hver onsdag. På de første 
treningene var knøtter og lilleputter sammen. 
Treningen på is begynte månedskifte november desember. 

Da hadde vi skilt knetter og lilleputt. Det var et bra 
fremmøte på alle treningene. 
På grunn av mildværet ble enkelte kamper utsatt. De ble 

spilt etter endt tenninoppsetting.Vi er meget godt fornøyd 
med innsatsen og resultatet. De hadde en jevn framgang 
giennom hele sesongen. Alle var greie å ha med å gjøre. 

SIF-Skiold 
Solberg-Skiold 
Skiold-Solberg 
DBk-Skiold 
Skiold-MIF 
Drafn-Skiold 
MIF 1-Skiold 
Skiold-Åssiden16-1 
Skiold-Konnerud 
Skiold-Hokksund 
Sparta/Bragerøen-Skiold 

5-0 
16-0 
6-3 
0-5 
2-0 
4-0- 
6-0 

0-4 
3-3 
4-1 

Målforskjell 33-44 

Buskerud Bandykrets 
asfalt-turnering 1983 

VI dro opp til Berskau med 15 spillere. Det var et bra 
oppmøte av foreldre som kjørte. 
VI hadde DB K I første kampen som vi tapte knepent med 

3-2. DBk ledet 2-0 ganske raskt men vi fikk samlet oss bra 
og utlignet til 2-2. Da det var igjen ca. ett minutt scoret DBk. 
Andre kamp ble spilt mot SSk som vi tapte 9-1. De hadde 
bare spillere som var født i 71 så de ble for svære på banen 
for oss, for vi hadde en del knøttesptllere med oss. 
Alle syntes det var en fin dag og det var morro og prøve 

kølla så tidlig i sesongen. 
Asfalt-turneringen er et fint alternativ til å starte sesongen 

med, og det gir en fin mulighet og få guttene sammen så 
tidlig som mulig. 

- 
• uldsløkka cup 84 

VI reiste tidlig lørdag morgen og det var bra oppmøte. Vi 
kom litt sent inn fordi det var vanskelig å finne fram. Men 
da vi kom inn var det bare for spillerne å komme seg ut på 
banen. Spillerne kjempet bra i alle de fire innledende 
kampene. Vi må ha med at vi slo Solberg 1-0. Det ble spilt 
på halve bandybanen med små mål og syv på banen. Cupen 
strekker seg over to dager. Vi vant den innledende pulje. men 
da vi kom i sluttspillet tapte vi knepent på straffekonk. mot 
Tåsen. Vi var storfornøyd med guttenes innsats og alle fikk 
utlevert en diplom og medalje . 

Jens Petter Holstad 

Roar Berge Arve Bjarås 
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RAPPORT FRA KNØTTELAGENE 

Knøttelaget startet sin trening i fjor høst sammen med lilleputtlaget. 

Etter hvert ble knøttene den dominerende delen av treningskveldene hva 

antall angår og vi ble nødt til å danne en egen knøtteavdeling for første 

gang i Skiolds historie. Iveren og fremmøtet på treningene har hele tiden 

vært upåklagelig med rundt 20 gutter til stede hver gang. 

Vår første sesong i seriespill ble ikke noen stor suksess med mange tap 

både forl. og 2. laget. Arsaken til dette er at det ikke er satt opp 

seriespill etter årsklasser, som i fotball. Resultatet var at våre gutter 

stort sett var l. og 2 år yngre enn motstanderene. 

Men i neste sesong kommer vi sterkere igjen. Det har Vi"rt morsomt å følge 

med på den fremgangen hver enkelt har fått i sine bandyferdiaheter. Knøtte 

avdelingen har mange talenter som Skiold ~åta vare på. 

Følgende spillere har deltatt i årets sesong: 

l. laget: Kåre Andre Sundbero, Kjell Olav Nestaker, Stian Rrun, Ole 

Jakob Fogstad, Tomas Pinker Jensen, Fredrik Dahlmann, Erik Lauritzen, Jørg 

en Granneberg, Tom Erling Volden og Jarle Rosendal. 

2. laget: Lasse Dahl, Thomas Myhre, Bjørn Even St abæk , Espen Hansen, 

Fredrik Støckert, Jan Rune !dal, Joakim Ander sen , Ole Marius Solberg, 

Richart Tøger Aronsen oq Vegar Blomhoff. 
Takk for en fin 
sesong. 
Helge Bjørn es 

Ivar Rosendal oq Per Eqelandsdal 

For første qanq 
stilte Skiold med 
knottelag i bandy 
- her er et av 
vinterens lag. 
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Besøk 

når du er i byen. 

~'¾tJIV - 
RADDOaTY 
KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

SENGETØY . GARDINER 

DUKER . HANDKLÆR og TEPPER .... 

:li GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs 


