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AVHOLDES PA SKIOLDHUSET LØRDAG 24. NOVEMBER 84 
KL. 16.00 i 3. ETASJE. 
---------------------------------------------- 
SAKSLISTE: ---------- 
,. Referat fra forrige generalforsamling 
2. Hovedstyrets årsberetning 
3. Grupper- og lagsberetninger 
4. Arsregnskap - revisjon 
5. Budsjettforslag for 1985 
6. Kontigenten for 1985 
7. Innkomne forslag 
8. Valg 

ETTER GENERALFORSAMLINGEN, ca. kl .19.00-19.30 
har junioravdelingens ledere og trenere, 
hovedstyret, fotballstyret med A-lag og 
bandylaget sesongavslutning og for bandyen, 
sesongstartfest, i 2. etasje på Skioldhuset. 
Andre Skioldmedlemmer også hjertelig velkommen. 
Det blir KOLDTBORD med en kuvertpris på 60 

- 
kroner pr. personer. Bindende påmelding til 
Tormod Kortvedt tlf. 81 80 06 eller til Skiolds 
kontor innen 21. november. 
VELKOMMEN 
TIL DEG SOM ENNA IKKE HAR BETALT KONTIGENTEN: 
- GJØR DET SA FORT SOM MULIG - 
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, ' av lag som dukker opp. Heldigvis har Skiold en god samling 

av gamle bilder som forteller sitt om hvordan klubben hevdet sea 
~ og hvilke spillere som til en hver tid spilte på de forskjellige lag. 

På Skioldhytta finnes en samling som nå er gjenopphengt i sofarommet. 

j Resten av Skiolds bilder befinner sen nå på huset og vil etterhvert få sin 
plass der j forskjellige rom, blant annet en bildesamling som klubbens æres 
medlem Otto Bergli har forært oss. 

-------- 
Dagens forside representerer et tilfeldig utvalg av de lagbilder som er i 

klubbens eie. Et bandylag, småguttene for tyve år siden, med dagens visefor- 

mann Ivar Rosendal som lagleder. På bildet ser vi bak fra venstre Erik 

Amundsen, Ivar Rosendal, Odd Johansen, Bjørn Gundhus, Steinar Raaen, Tom Erik 

Nil sen, Jan 01 av Lauritzen, Di vind Nys tø l , Henry Evensen og Sverre Erling 

Nilsen, Foran: Hans Petter Nilsen, Tore Madsen, Svein Jokstad, Øyvind Rosen 

dal, Terje Andersen og Arne Thorshaug. Et lag blant mange andre, men en del 

av Skiolds totale historie. 

Så et fotballbilde - 50 år gammelt. Fra de året da Skioldhytta ble bygget: 

1935. Et juniorlag i fotball som ble kretsmestere med stående bak fra venstre: 

Erik S. Olsen, Rolf Raaen, Rolf Heldal, \~illy Bergh, Kaare Gjøslien, Rolf 

Bolstad, Erling Christoffersen og Freddy Larsen. Kneståencle: Arne vlærnersen, 

Elmer Johansen og Eugen Hansen. 

Hvorfor trekker man så fram et 20 år og et 50 år gammelt bilde. Jo, for å 

vise at Ski- og Ballklubben Skiold har sin historie - en historie som vi 

,-. må ta vare på. Jeg er overbevist om at det henger mye gammel Skioldhistorie 

rundt på Skioldvegger, i de hundre hjem, på loft og kjeller og i skuffer og 

skap. La klubben få se og registere disse bilder og ting slik at de kan 

være med på å danne kjernen i det lille Skioldmuseum som vi bør ha på Skiold- 

huset. 

75 år er godt og vel en mannsalder. Mye har skjedd i årenes lør. Lag har 

oppstått og forsvunnet. Men Skiold vil gjerne huske alle - for fremtidens 

skyld. 

Har du noe som passer i et Skioldmuseum, en eldgammel drakt, en vimpel, en 

gammel Skioldavis - ta kontakt med Skioldkontoret og vi skal gjøre vårt 

beste for å bevare minnet. bil 
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HOVEDSTYRETS BERETNING FOR PERIODEN 26.ll .83 - 24.11 .84 

Skiolds /:\-lag i fotball rykket ned fra 4. divisjon til 5. divisjon. Et 
sportslig nederlag som klubben helst skulle ha unngått - nå få uker før 

Skiold går inn i sitt 75. jubileumsår. Vårt A-lag i fotball er klubbens 

"utstillingsvindu" mot sportsverdenen. Det er A-laget som får overskriftene 
i avisene. Det er A-laget som man snakker om på bedriftene, på Skioldhuset 
og ellers hvor Skioldfolk møtes. Etter 83-sesongen, hvor A-laget havnet på 

2. plass i 4. divisjon, var det vel knapt noen som trodde at det året etter 
skulle gå veien rett ned. 

Men ti den er ikke inne til å 1 ete etter årsaker ti 1 nedrykket, etter synde- -. 

bukker og forklaringer. Man må se kjennsgjerningen i øynene og arbeide videre 
på nye premisser, mot nye mål. For det er ikke noe mål for Skiold å være i 

5. divisjon i fotball. La oss slå det fast med en gang. Av tradisjon tilhører 

vi en høyere divisjon. Klubben skulle også i sitt nedslagsfelt på Strømsø ha 
det grunnlag som finnes for en spillerstall som makter oppgaven å spille seg 
oppover igjen i divisjonene. 

Positivitet og innsatsvilje er hva vi må møte jubileumssesongen med, både 
i fotball og bandy. Vi har et behov for å vise sports-Drammen at vi også driver 

med idrett på et høyt plan på seniornivå. Rekrutteringen til klubben skulle 

i all fall være den aller beste. Det gror i junioravdelingen - en vekst som 
vi må ta vare på og høste fruktene av i årene som kommer. 

Fotballstyret har allerede i flere uker vært i arbeid for å legge opp neste 

sesong. De har analysert situasjonen, diskutert trening, opplegg oo metoder. 

Hovedstyret har tro på at de lykkes i sine bestrebinger og har sagt klart 

fra at de har den fulle støtte for å rette opp nedrykket. Ja, hele klubben må 

stå bak dette og gi oppbacking både før neste sesong - og under. 

Gledelig er det å konstatere i denne mørke stund at vårt juniorlag i fotball - 
var et av de ledende i Buskerud Fotballkrets. Laget havnet langt oppe på 

tabellen i l. divisjon og klarte som eneste Buskerudlag å komme til 3. runde i 
junior-NM, der det ble tap for Raufoss. Vårt guttelao kjempet også helt i toppen 

og videre nedover i junioravdelingen kunne man vise til resultater som man ikke 

har hatt på mange, mange år. "Det er håp i hengende snøre", heter det i et 
ordtak. Vi vrir det til "det er håp i en god junioravdeling". Klarer vi å legge 

forholdene til rette for våre mange hundre ungdommer i årene som kommer, må den 
sportslige suksessen komme på kjøpet. 

Juniorstyrets rapport går i dybden når det gjelder den avdelingen. Vi vil 

imidlertid understreke at 84 ble året da jentefotballen for alvor kom i Skiold, 

selv om man for noen år siden syslet litt med damefotball. For aller første 

gang stilte vi med et småpikelag i fotballserien. Ja, interessen var så stor at 
det i realiteten var to lag. Jentefotballen er med andre ord nå kommet for å 
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LITT AV HVERT FRA SKIOLD-MILJØET 

Vår bingo på Globus har gått inn i elektronikkens tidsalder i og med an 
skaffelsen av en datastyrt tallmaskin. Bak mikrofonen sitter Tor Lund som 

bare har å trykke på en knapp så kommer tallet f~am på en lysende tavle. 

Utviklingen går med andre ord fremover, også på bingoen. Vi husker ennå 

"kulerulla" fra få år tilbake. 

Når det gjelder utleie og overnatting på Skioldhytta så er Harry Hansen 

,_rettmann å ringe. Han har telefonnummer 81 84 34. 

Skioldhytta har også jubileum neste år. Den er femti år og også dette skal 
markeres på en verdig måte. Blant annet legger hyttekomiteen opp til en St. Hans 
fest på ''vollen" med trekkspill og masse moro i juni neste år. 

I november rev Skiold Tollbugt. 20 for Buskerudavdelingen av "Foreningen 
til Norske Fortidsminnemerkers bevaring". Dette huset er opprinnelig fra 1600- 
tallet og er nå lagret i "Paus og Paus"-bygningen ved Gyldenløwe kai. Her 
skal huset senere settes opp igjen. 

Skiolds nye A-lags-trener heter Tor Johnsen. Han er opprinnelig Drafngutt, 
men har de senere årene med suksess trenet Bødalen. Tor Johnsen er allerede i 
gang med forberedelsene til neste fotballsesong. 

Juniorlaget i fotball var på avslutningstur til Danmark. Pengene til turen 
skaffet de seg selv gjennom intensiv dugnadsarbeid på "punkthuset" der de bar 

,_ opp alle de nye vinduene som huset nå utstyres med. 

Hver eneste gang det er konsert i Drammenshallen er Skiold på plass. Både 
når det gjelder riving, oppsetting og vakthold er det Skioldgutter i sving i 
hallen både under tungrockarrangementer og mer lyttbar musikk. 

Østsidens guttelag har blitt fast gjest på Skioldhytta når de besøker gutte 
cupen. "Finere sted finnes ikke", skriver de i hytteboka. Og bedre l~g til å 

rydde opp etter seg finnes ikke, mener hyttekomiteen som skrev brev til 
Østsidens hovedstyre og roste guttene. Noe til etterfølgelse for våre egne 

lag som gjester hytta? 

Skiolds A-lag i fotball er med i den aktivitetsserien som Strømsgodset 
arrangerer på sin nye kunstgressbane på Gulskogen. 
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• BEGIVENHETSLISTE FRAM TIL NYARET 

• TORSDAG 22. november kl. 19.00 på Skioldhuset: Eldres avdeling har møte 
3. etasje. 

• LØRDAG 24. november kl. 16.00: Generalforsamling på Skioldhuset. 

•LØRDAG 24. november kl. 19.30: Sesongavslutningsfest for junioravdelingens 
ledere, trenere, A-lag, hovedstyret og andre som har lyst. 

----- ,.-_ 
•FREDAG 7. desember kl. 19.00: Skiold arrangerer voksendisco på Skioldhuset. 

Ta gjerne med venner og bekjente. 

•TORSDAG 13. desember kl. 19.00: Skiolds eldre har julebord på Skioldhuset. 

•LØRDAG 15. desember på ettermiddagen: Skiolds oldboys har julebord med 
"nogo attåt" på Skioldhuset 

•TORSDAG 27. desember og FREDAG 28. desember 17-22 i DRAMMENSHALLEN: Skiolds 
julecup for A-lag. 

•HVER MANDAG er det dugnad på Skioldhytta på kveldstid. Her er det muligheter 
til å komme med i et hyggelig miljø. 

• HVER TIRSDAG er det dugnad på Skioldhuset. Møt opp og få en jobb du også 

• HVER LØRDAG formiddag er det "treff" på Skioldhuset. A-lagsgutta står på 
kjøkkenet og steker både det ene og det andre. Kaffe, hyggelig prat og miljø er 
hva vi tilbyr alle Skioldmedlemmer hver eneste lørdag. 

- 
eHVER SØNDAG: Skioldhytta er åpen med servering. Ta en tur til Stegla, du også. 

•HVER TIRSDAG OG FREDAG: BINGO PA GLOBUS for alle som liker et friskt spill 
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GJØR SOM SKIOLOGUTTA - BRUK VARE 
BUSSER TIL KAMPENE 

A/S LIER BUSSEN 

TLF .. (03) 85 60 32 



SKIOLDMEDLEMMER og SKIOLDFORELDRE -... 

FREDAG 7. desember kl. 19.00 blir det VOKSENDISCO 
på SKIOLDHUSET IGJEN. 

VELKOMMEN TIL DERE OVER 25 år. 
VI kjører musikk fra 60åra og fram til i dag. 
Entre kr. 25,- 

Salg av smørbrød, kaffe, Aass og mineralvann fra 
kjøkkenet. 
Humør og drikke tar vi med selv 

BINDENDE PAMELDING TIL 
MARIT LAURITZEN, Chr. Smithsgt. 1, - innen 3. desember 

telefon: 83 92 76 

Ta gjerne med et vennepar. 
Junioravdelingen håper mange blir med og at dette 
blir en kjempeartig førjulskveld. 
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Besøk 

når du er i byen. 

KONNERUDGT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

SENGETØY - GARDINER 

DUKER - HÅNDKLÆR og TEPPER .... 

. :r=GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs .___________J 


