
SKIOLD-AVISA 
NR.l -APRIL 1985 



• ' I avisa 
i .~co,:t+n ~~)\ 

---------_:_-'--J=,--, 
Redaksjon 
dette nummer: 
Redaktør: 
Børre Ivar Lie 
Ivar Rosendal 

SKIOLDS adresse 

er boks 78,Drammen 

SKIOLOHUSET 1 

Grlffenfeldtsgt.l 

er 8pent for med- 

lemmer hver lørdag 

formiddag. 
Forretnings føreren 

samt Junioravd. har 

kontordag hver 

mandag fra kl.18.00· 

20.00. Tlf: 836433 
SKIOLDHYTTA pli 

Konnerud 8pen hver 

søndag - ser\lt>r1n9 

SKIOLD 
HUSET 
UTLEIE 
ring 
841077 

Øeneralf0~samlin; 
AVHOLDES PA SKIOLDHUSET MANDAG 6 . MAI 1985 
______ KL._18.00_i_3._etasje _ 

SAKSLISTE: 

1. Referat fra forrige generalforsamling 

2. Hovedstyrets halvårsrapport 

3. Gruppe- og lagsberetninger 

4. Halvårsregnskap - revisjon 

5. Revidert budsjett for 85 

6. Innkomne forslag 

7. Valg 

- 

------------------------------------------ 
FORSIDEN: Jubel over A-lagets opprykk til 

1. divisjon i bandy igjen. (Foto: DT-88) 

KROPPER GØY 
Helse og morro 
får du hos ~ 0}~,-,,d0 
DRAMMEN SQUASH CENTER ,d"'(J~~"c( a" " 

0 - s~' e'· ,q, ,<oG 
Squashbaner - Trim avd (Atnårenes treningsform med e(, o ,o?J.~ R:i()C(()C'( 
spes1~lapparater) _ ,,00 '0 .•. fO !0 CJ ,() 
Solarium - Ma~sas1ebad - Lekerom for ha rna 0': 00'- \0.._01:> 01,q.. 
Hyggelige omgivelser Rong 03183 67 02 lor GRATIS proveurne 1-..<l "cf' 

- 

TIL DEG SOM ENNA IKKE HAR BETALT KONTIGENTEN: 
- GJØR DET SA FORT SOM MULIG - 

2 



JUBILEUM 
75 år - et trekvart århundre for idretten, for ungdom og kameratskap 

på Strømsøområdet i Drammen. SKIOLD er inne i jubileumsåret med sto J og 

en rekke arrangementer står for døren. I denne oversikten finner du hva 

som kommer til å skje i den jubileumsuken som starter med helgen 1-2. juni 

og som avsluttes med helgen 8.- 9, juni. 

Jubileumsuken starter altså helgen l._og_2._juni med SKIOLDS PONDUSCUP for 

- miniputter på Marienlyst. PONDUSCUPEN, som klubben har arrangert i en 

årrekke i samarbeid med Buskerudbanken, blir et jubileuffisarrangement der 

vi selvsagt håper på stor deltagelse. Selve vandrepokalen "PONDUSCUPEN" 

har nå gått siden 1979 og må vinnes tre ganger før en klubb får den til 

odel og eie. Vinnere av denne cupen er hittil: 79 - Birkebeineren, 80 - 

Loesmoen, 81 - Lier IL, 82 - Drafn, 83 - Solberg - 84: Lier IL. Som man 

ser kan Lier IL nå ta Ponduscupen til odel og eie. Det blir to spennende 

miniputtdager på Marienlyst. 

MANDAG_~!_j~~1 arrangerer Skiold pressekonferanse for byens aviser og 

andre mediaer på Skioldhuset. Det er hovedstyret som her skal presentere 

klubben i pressen slik at hele området får vite at Skiold fyller 75 år. 

I1B~Q&§_1"_j~Di_gg_Q~~Q&§_§"_j~Di på ettermiddagen og kvelden blir det 

dugnad på SKIOLDHUSET slik at huset vårt er best mulig presentabel til 

jubileumshelgen. Husstyret håper at så mange som mulig tar på seg - arbeidsklær disse to dagene og kommer på 

innsats. Sett av allerede disse to dagene nå. 

FREDAG_Z!_j~~i: Selveste stiftelsesdagen og følgelig fødselsdag,blir 

Skioldhuset og gjør en 

det stor mottagelse for alle våre venner, klubber, forbindelser, orqanisa- 

sjoner vi er medlem i (f. eks. fotballkretsen) , kommune og mange andre. 

Det er representantskapet i Skiold som har påtatt seg å arrangere mottagelsen 

på jubileumsdagen. De legger opp til en stilig markering der også alle 

innbudte får anledning til å si sitt o~ Skiold. Rundt 80 personer vil bli 

invitert til denne mottagelsen. 
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LØRDAG_~~-J!!~i: Denne dagen kan vi kort og godt kalle "Medlemenes Dag" i 

jubileumsfeiringen. Slik det er planlagt blir det markering for alle våre 

mange ungdommer i junioravdelingen om formiddag og om kvelden blir det 

jubileumsfest. 

Det starter om formiddagen med oppmarsj av alle våre lag fra parkerings 

plassen utenfor Gamle Marienlyst, forbi Strømsø Kirke og inn i Tollbugt., 

rundt rundkjøring og til Griffenfeldtsgate. Her skal alle lagene stille 

i sine drakter. Foran opptoget skal vi ha Strømsø Guttemusikkorps og vår 

fane. Togsjef blir Roar Henriksen. Alle lagledere må her informere sine 

spillere om opptoget. 

I Griffenfeldtsgt. blir det "gatefest" med både det ene og det andre. Vi 

regner med at Drammen kommune gir oss tillatelse til å stenge gaten slik 

at vi får bedre plass. Skioldhuset er selvsagt åpent fra topp til bunn og 

vi venter oss et stort innrykk av foreldre og andre som støtter Skiold 

tykt og tynt. 

Selve oppmarsjen skjer kl. 11 .00 og denne har vi allerede fått tillatelse av 

politiet til å holde. Selve markeringen i Griffenfeldtsgate og rundt Skioldhuset 

regner man med vil vare til rundt 14.00. 

Fire timer senere. Kl. 18.00 starter så jubileumsfesten for alle medlemmer 

over 18 år i Frimurerlogens lokaler. Alle over 18 år skal ha fått en egen 

innbydelse om denne jubileumsfesten i posten. Det blir middag og det blir 

noen få taler og det blir mye dans for skikkelig å markere Skiolds 75 år. 

Det populære danseorkesteret Twiglights er engasjert. Høydepunktet under 

jubileumsfesten blir utdelingene av blant annet gullmedaljer. Gullmedaljen 

i SKIOLD henger meget høyt og den er lovfestet til kun å utdeles ved jubileums 

feiringer. En egen komite med rot i representantskapet har i lengere tid 

vurdert kandidater, men ingenting blir offentliggjort før på selve dagen. 

Man regner med å avslutte i Frimurerlogen ved 01.30-tiden søndag 9. juni. 

De som da ennå henger med blir invitert til nachspiel på Skioldhuset til 

langt ut i de små timer. Her blir det også anledning til en svingom etter 

Skiolds discoanlegg. 

- 

- 
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Det var i korte trekk de arrangementer som det er lagt opp til under 

jubileumsuken 85. Hovedstyret håper det blir en verdig markering oq at 

alle klubbens medlemmer støtter opp under festlighetene. Det er lenge 

til neste gang klubben runder et så skikkelig markeringsår. 

men_ det_ skjer_ mer . 

Vi må ikke glemme i jubelen over Skiolds 75 år at også Skioldhytta ved 

Steglevannet runder år. Hytta er 50 år i år - også en milepel i klubbens 

historie. Skioldhytta ble til drevet fram av entusiaster i hva som kalles 

" de harde 30-årene". Spiren til å anskaffe seg en sporthytte begynte å 

gro i begynnelsen av 30 årene. Det ble holdt basarer - det ble solgt andels 

brev i hytteprosjektet og i 1935 sto den ferdig. 

Hyttekomiteen legger opp til sitt eget jubileumsarrangement l@rg~g_gg~_j~Di_ 
Da blir det St. Hansfest på hytta med dans på vollen og alt som hører til. 

Det er meningen at denne festen skal være for alle Skioldmedlemmer med bekjente 

samt lokalbefolkningen på Konnerud. 
11\•~Z.I&:..:.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:~:.;; ::::::-: ::::::::::: :Z: ~: .. ::::::: < •.. ::: .. ·: U. ·::. :::: .::ts:::~:'" _. .,. :::.,.-.::-: Z _:_ !-::.--~-·-·-_ .. fl 
~~j~j li ~ 'li i SKIOLDS HOVEDSTYRE HAR DEN GLEDE li INNBY TIL ~~f 

JUBILEUMSFEST - 
. FRIMURERLOGEN 1175 ÅR]j LØRDAG 8. JUNI kl. 18.00 

** cocktail, middag, 

all-round-orkester TWIGLIGHTS 
Couvertpris kr. 295,- pr. person - p§melding kun ved innbetaling 

p3 vedlagte bankgiro: 6138. 05. 28885 - husk 3 skriv p§ ditt navn. 

OBS: P§meldingsfrist 

Etter frimurerlogen, 

SKIOLDHUSET 
av æresbevisninger og 

kaffe og dans etter Drammens mest populære 

1 0 • 
Vær tidlig ute med din p§melding - her blir det fullt. 

ca. 01. 30 

MAI 

blir det nachspiel pfi 

• Under jubileumsfesten blir det utdeling 

gullmedaljer. Det skjer kun hvert 5. fir. 

Denne innbydelse er sendt alle medlemmer over 18 fir. 

** 
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DRAMMEN (Bragernes-Strømsø-Assiden). GOL ·HOKKSUND MJØNDALEN VIKERsu,m AMOT 
- med tilbud som tåler sammenl,gntng 

MER MAT FOR PENGENE 

OULSKOOEN1 Drammen 
TOROOT., Drammen - 
PARKERINGSHUSET, Drammen 
YINJESOT.1 Drammen 
A'sSIDEN1 Drammen 
SENTRUM~ndalen 
KORYALDYN., Mj,ndalen 
JERNBANEOT. :-: .•• Kon1sber1 
ÅMOT 
VIKERSUND 
LOMMEDALEN1 Barum 
HOLMESTRAND 



NYTT FOR DEG OM SKIOLD 

I hele vinter har en arbeidsgruppe ledet av Jonn Johansen arbeidet med 

det nye kontoret og lageret i bakblokken. Arbeidet nærmer seg nå sin 

avslutning. 

- Alt utstyret som ble levert ut til bandysesongen har kommet inn igjen, 

sier "lagersjef" Svein Lauritzen. - Det er meget bra at man får utstyret 

såpass raskt inn igjen etter endt sesong da dette er verdier som må la9res og 

- ettersees. 

Hvis det er noen som har gammel utstyr som tilhører Skiold hjemme, så 

lever dette til Skioldhuset snarest. 

Klubbkontorets kontigentavdeling kan fortelle at det er mange Skiold - 
medlemmer som ennå ikke har betalt sin kontigent. - Ja, riktig mange gamle 
kjente medlemmer har ikke gjort opp for seg, sies det. Kontigentavdelingen 
håper at folk skjerper seg og løper til postkontoret med den blå-hvite lappen. 
- Så slipper vi å purre så mange i mai - noe som også koster penger, sies det. 

Visste du forøvrig at Skiold ikke er den eneste klubben som ble stiftet 
1910 og som i år feirer 75 års-jubileum? Bare her i distriktet feirer 

Drafn, Mjøndalen og Vestfossen sine 75 år i år. 

- 

Etter siste oppfordring i Skioldavisa har klubbens arkiv- og museumsavdeling 
fått inn en del gamle ting som hører klubben til. Hvis det er fremdeles noen 
som har gamle Skioldting liggende hjemme, bring disse til Skioldhuset. 
Spesielt er man interessert i gamle årsberetninger ( som ble trykt i egne hefter), 
samt gamle eksemplarer av Skioldavisa. 

Når du er på huset - så husk å lås dørene når du går. Alle som holder møter 
må sørge for å låse dørene. Kjenn på begge dørene - både den foran og den 

i bakgården. 

Jubileumslotteriet er i gang. Det er fine reiser å vinne. Klubben trenger 
de midler til driften som kommer inn på jubileets lotteri. Selg boka tom. 

Skiold er en av de klubber som skal være med og jobb på Drammensmessen til 
høsten. Det vil bli nedsatt arbeidsgrupper fra alle avdelinger og her må 
vi virkelig trå til. Det er betydelige midler som klubben kan få gjennom 
dugnadsarbeidet i Drammenshallen. 
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KARL FALK 
MØBEL 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN 

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

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom. 

LANDETS BESTE IS 

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

iiiiilzEN@B] 
Tordenskioldsgt. 40 · 3000 Drammen· Tlf. (03) 83 72 97 
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1111 LITT AV HVERT FRA SKIOLDHILJØET 

Jubileumsmerket, 75 år, som har kommet opp på veggen over inngangen til 
Skioldhuset, er det vårt medlem Tore Julseth som er mester for. 

Fotballstyret med Jan Ulsbøl i spissen har i løpet av våren blitt 
de reneste eksperter på salg av kalk og gjødsel til byens hageeiere. 
Uttallige turer har det blitt rundt omkring i gatene med tilhenger full- - stappet med gjødsel. 

A-laget i fotball var midt i april på treningsleir i Danmark. Der spilte 
de kamper mot Bødalen og Heddal. Turen gikk med 20 deltagere til Hjørring. 

Det er flere av lagene som skal utenlandsk til sommeren. Smågutt I og Il 
skal på selvfinansiert tur til Scandinavian Sun Cup i Karlstad - der de også 
deltok i fjor. Juniorlaget skal til Dana Cup og videre til Norway Cup i Oslo. 

To av fjorårets spillere på vårt A-lag i fotball, Eddi Osa og Jens Petter 
Kjemperud, har gått til Sparta/Bragerøen denne sesongen. 

Skiold har i løpet av året en rekke fotballcuper. Det er to cuper for 
miniputter, en cup for gutter og en cup for A-lag (Julecupen). Nytt av 
året er en jubileumscup for smågutter som skal gå 21. og 22. september. Vi 
håper at småguttcupen også blir en fast del av Skiolds cupprogram. 

- Ståle Eknes har blitt formann i Arbeidsutvalget for 8-klubbsutvalget. 
Ståle er Skiolds representant i 8-klubbsutvalget og sitter forøvrig som 

varamann til Skiolds styre og i fotballstyret. 

Ved årsskiftet har Skiolds 49 pensjonister, uføre og livsvarige medlemmer, 

viser en statistikk fra klubbkontoret. 

Det er startet en egen "mammaklubb" i Skiold. Det er en klubb hvor 
mammaer er i fokus, hvor man parter og koser seg en gang i måneden. Man 
forsøker å skape et miljø hves man arbeider med noe som er lystbetont, 

enten det er for seg selv eller Skiold. 

Klubbkontorets statistikkavdeling forteller at Skiold pr. 1.1 .85 hadde 

807 medlemmer. 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN -Tlf. 83 32 90 

ri) K~lKDMPANIET 
ETAILERI 1899 STAL OG BYGGEVAREGROSSIST 

r/'10Lo lfl{f'/ HAUK SPORT 
R Du 1lvcs 

l lf,1u Df?tsstR Tollbugt. 28 - Drammen 
I( Sp'O Telefon 83 28 47 

'Rr 

Det er der det skjer 
Det er ingen tilfeldighet al gulla møle5 på Dickens. 

Godt fatøl fra Au9. 
Trivelig atmosfære og lopp fotballmiljø. 

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

~icf;en~ 
mat· øl ·miljø 

Fotogmf 
STEINAR OLSEN 

Portrett & Reklamestudio 

TELEFON (03) 83 88 22 

TOLLBUCT. 70, 3000 DRAMMEN 
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JUBILEUMSTURNERING MOT DRAFN 

Skiold har i sitt 75. år en jubileumsturnering gående mot Drafn som også 

runder 75 år. Bandyens jubioravdeling samt juniorlaget bandy har hatt sine 

kamper. Bare A-laget står igjen i bandy. Resultater: 

Miniputt Skiold-Drafn 5-1, Lilleputt: Skiold-Drafn 1-10, Smågutt: Skiold 

Drafn 2-2, Gutter: Skiold-Drafn 15-1, Junior: Skiold-Drafn 9-1. Det blir 

gitt poeng etter vanlige regler og etter denne fine bandyinnsatsen leder 

Skiold 7-3 i poeng. Særlig gledelig og overraskende var guttelagets bandy 

seier. I løpet av samersesongen skal alle våre fotballlag møte Drafn og 

den som har flest poeng etter endt år vinner en vandrepokal som klubben 

_ kan beholde til neste jubileum da det er meningen at alle igjen skal spille 

mot alle - om fem år. 

Fra forrige 
general forsam 
l ing: 
Jentene kommer 
- for a 11 er 
første gang en 
pokal til 
klubben fra små 
pikelaget over 
rakt av to av 
spillerene til 
formannen. 

Fra forrige generalforsamling: 
Det begynner etterhvert å bli 
ganske mange som har over 250 
A-kamper i fotball for Skiold. 
Her er det Øivind Agren som får 
overrakt klubbens standard for 
fjoråret da han passerte den 
magiske grensen. 
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HOVEDSTYRETS HALVARSBERETNING FOR PERIODEN 24.11 .84 - Q.5.85 

Så er bandylaget i l. divisjon - igjen. Det har liksom blitt en vane at 

vårt A-laget rykker ned - og rykker opp igjen. Gang på gang har vi håpet 

at vi skal klore oss fast i l. divisjon og håpet er der fortsatt når laget 

nå går i gang med en ny sesong. Det var meget gledelig for klubben at opp 

rykk kom i jubileumsåret - nå får vi håpe at feiringen fortsetter ut i neste 

år og at laget holder seg i den gjeveste divisjonen. 

Det ble en trang fødsel på vinterseongen. Våre mange bandylag sto på 

startstreken, men kom liksom aldri skikkelig i gang med sesongen. Værgudene 

spilte bandy-Norge et puss og skikkelig is fantes ikke før rundt nyttår. Da 

ble det fart i sakene, kamper så å si hver eneste dag. Men sesongen man hadde 

forberedt seg til ble nesten for kort for enkelte lag, spesielt i junior 

avdelingen. Vi henviser forøvrig til de enkelte rapporter fra våre bandylag. 

Fotballagene er allerede i ganq med treningen foran sommersesongen. Vi 

stiller med lag i samtlige klasser - fra miniputt og opp over til A. Vårt 

A-lag spiller for første gang i 5. divisjon og har satt seg som mål at 

oppholdet der blir kort. Under ledelse av trener Tor Johnsen og oppmann Odd 

Danielsen er grunnlaget lagt med både kamper på kunstgress på Gulskogen og 

på gress i Danmark. 5. divisjon er imidlertid ikke noen lett divisjon - det 

blir kamp om hvert eneste poeng fra første kamp av. 

I junioravdelingen er aktiviteten stor med forberedelser til sesong og 

til den serie av cuper de arrangerer. Vår store stab av dyktige ledere 

trår til i jubileumsAret og satser på fine resultater. 

XXX Hus og hytte XXX 

Skioldhuset har hatt en brukbar vintersesong. Utleien er på det samme nivå 
som fjoråret - og det skal vi si oss fornøyd med. I løpet av vinteren har 
man arbeidet med kontoret og lageret i baketasjene. Skioldhytta har en ivrig 
gjeng som har stått på i vinter og klart å holde hytta åpen hver eneste 
lørdag og søndag i denne viktig sesongen. Været har ikke vært helt på 
hyttegjengens side - det har vært få av de virkelig store skisøndagene. Når 
det gjelder vaktsystemet for lørdag- og sønda?såpent vil man se på dette før 
neste storsesonq. Alle bør kunne ta i et tak for å holde hytta åpen. 

XXX Bingo XXX 

Vår bingovirksomhet rusler og går tre ganger i uken. Etter en litt laber 

høstsesong ser det nå ut som bingoen omsetningsmessig er på vei oppover. 
Hovedstyret takker alle som er med på å drive bingoen i Skiold. 

XXX Økonomi XXX 

Det nytter dessverre ikke å drive en idrettsforening uten penger. Vi har 
hatt en stram vintersesong med få midler som tillater noe særlig ut over 
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det faste. Vi må for å klare våre forpliktelser skaffe mer penger i de 
enkelte grupper - penger som kommer klubben til gode. Det er det store 
fellesskap som teller skal vi overleve i dagens samfunn. Med en bedre 
økonomi kan vi kanskje tillate oss mer av alt det som de forskjellige gruppene 
drømmer om - men som de ikke har mulighet til å gjennomføre. Skiold skal 
være med på å arrangere messe til høsten og der regner hovedstyret med hundre 
prosent innsats av alle qrupper til klubbens beste. 

XXX Jubileet XXX 

75 års- jubileet er behørig presentert annet sted i Skioldavisa. Hoved 
styret vil bare understreke håpet om at alle støtter opp under det opplegget 
man har funnet fram til. Med en innsats fra den enkelte vil det bli en 
verdig markering av Skiolds 75 år. 

XXX Takk XXX 

Til slutt står det igjen bare å takke alle som har gjort en innsats for 
Skiold i det halvåret som har gått. 

Stå på videre i 75 års jubileet. 

~~~ 
Børre Ivar Lie 
Skiol ds formann 

- 
Fra forrige general 
forsamling: 

Representantskapet 
har innført en innsats 
premie som skal deles 
ut en gang i året. Her 
er det guttespilleren 
Svein Erik Aspebakken 
som får en Per Gynt 
kniv av rep.skapets 
formann Harry E. 
Andersen. Også små 
guttespilleren Pål 
Erling Lundbech fikk 
innsatspremie. 
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LEIE AV SKIOLDHUSET 
tlf. 84 l O 77 

..,,~ LEIE AV SKIOLDS DISCOANLEGG · i~f,_~~ med discjockey /ungdoms disco 
,,Dl.:.i!f ~-t~~§: el. voks end i sco. tlf. 841077 

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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TILBAKE I 1 DIVISJON 
Opp igjen! I 1. divisjon. Det er fasiten på bandysesongen 1984/85 
for Skiolds A-lag. Det så en stund ut som om vi ikke skulle lykkes 
med vår målsetting om opprykk, men guttene sto på og mente at ett 
år 1 2. divisjon var nok. God jobb av trener Øyvind Agren! 

A-laget er bare en liten - om enn viktig - del av Skiolds bandyavdel 
ing. Vi har i sesongen som har gått også i år stilt med B-lag, junior-, 
gutte-, smågutt-, lilleputt- og miniputtlag. Jeg viser her til de enkelte 
lagrapporter. 

Junioravdelingen har dessverre ikke gitt de resultatene vi hadde håpet 
på. Til visse tider hadde trenere/ledere store vanskeligheter med å få 
samlet fullt mannskap til henholdsvis treninger og kamper. Vi har ved 
sesongens slutt gått igjennom alt spillemateriellet med tanke på alder. 
Denne gjemmomgangen viser at vi neste år vil kunne stille med fulle lag 
i alle klasser. 

Bandyen i Skiold skal framover. Dette er mottoet til Skiolds bandyav 
deling i jubileumsåret. For at dette skal lykkes er vi avhengige av hver 
enkelts innsats. Det gjelder trenere/ledere såvel som spillere. 

Til slutt vil jeg takke alle ledere/trenere og spillere for et godt samarbeide 
i sesongen. Videre vil jeg på vegne av spillere og ledere takke klubben 
for de pengene som har blitt stilt til rådighet for oss i denne sesongen. 

Annette V. Hansen 
Bandyformann 

23 



!BANDYSESONGEN 84/85 A-LAGET! 

Målsettingen var tilbake til 1. divisjon, og dermed gjøre oppholdet i 

2. divisjon av kortest mulig varighet. Fjorårets landslagsdebutant Øyvind 

Agren tok på ny oppgaven som spillende trener, og stikkordene her var 

kommunikasjon, samarbeid, motivasjon, ansvar og disiplin. Forhåndstrenin9en 

var meget godt tilrettelagt med stor variasjon, som inneholdt landbandy, kon 

disjon, styrke og sirkeltrening, samt aerobic. 

Men hovedvekten ble selvsagt lagt på de to ukentlige istreningene i 

Askerhallen. Disse pågikk i grytidlige morgentimer onsdag og lørdag fra 

slutten av august og helt frem til første uke av desember p.g.a. manglende 

naturis. Det ble ialt 28 verdifulle istreninger i Askerhallen, der vi hadde 

nyttige treningskamper flere av lørdagene. Med unntak av tapet i åpningskampen 

mot Solberg, gjorde vi en fin figur i disse matchene, hvor bl.a. Drafn ble 

slått. Øvrige motstandere var Spa/Bra, Haslum, Hosletoppen og Høvik. 

Til tross for et aktivt arbeid av bandyformannen i de siste ukene før 

den planlagte treningsleiren i Sverige i midten av november, gikk Sveri9e 

turen også dette år i vasken. Denne gang var alt allerede opptatt. Det må 

tydeligvis treffes avtaler med svenske klubber på et så tidlig tidspunkt 

som rett eller slutten på foregående sesong. Derimot gikk det gledelig nok 

i orden med tre treningskamper på Gol og resultatene her lovet det aller 

beste foran seriestart med seire 3-0 mot Spa/Bra, 12-2 mot Assiden og 6-3 

mot Haslum. Da Solbergs Samba-cup ble avlyst grunnet manCTel på is i Drammens 

distriktet skulle det vise seg at dette ble de eneste kampene på stor bane 

før første seriekamp. Nok et bevis på den elendige bandyvinteren var at 

det kun ble 6 istreninger på Marienlyst i løpet av sesongen, så savnet av 

kunstfrossent er sårt. 

- 

Etter diverse utsettelser kom serien endelig i ganq like oppunder jul. 

Vår første hjemmekamp ble spilt mot debutanten i 2. divisjon, Hosletoppen på 

Solbergbanen, Begge poengene ble sikret, selv om det holdt hardt. Gjennom 
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hele serien lå vi på opprykksplass, dog sørget et par tap for nøkkelmot 

standere for at nervene var frynset på noen og enhver. I de siste fire kampene 

feiet imidlertid laget all tvil til side ved å ta full pott. Ekte hat 

trick med 3 strake seire på Marienlyst i avslutningsuken sikret 1. divi 

sjonskontrakt, og målsettingen var nådd. 

Det ble benyttet 25 spillere totalt gjennom hele sesongen, herav 10 junior 

er. Sluttoppgjøret viser også at laget har sluppet inn minst mål bakover 

serien. Når det gjelder utvisninger, 215 min., er disse gledelig nok 

vesentlig redusert i forholdet til fjoråret, 270 min, og spesielt siste 

del av serien ble det spilt disiplinert og bra organisert. Lagets toppscorer 

ble Pål Haugan med 31 mål, tett fulgt av Børre Ekeberg som fikk nettkjenning 

29 ganger. Jubilanter i løpet av sesongen for oppnådde 150 kamper: Pål Haugan, 

Arild Berg og Kjell Reidar Johansen. 

Laget sørget for at "klubben i våre hjerter" fikk opptakten på jubileums 

året som var ønsket med opprykk til den gjeveste divisjonen. Etter å ha 

pendlet mellom 1. og 2. divisjon annenhvert år de siste 7 år, burde laget 

nå kunne etablere seg i toppdivisjonen. Målsettingen bør v~re å sikre 

plassen neste sesong med to lag bak seg på tabellen når sluttstrek settes. 

Klubben .bar allerede foretatt det første steg i riktig retning med å engasjere 

Oddmar Nilsen, ex. MIF, som spillende trener. Han vil utvilsomt bl i en 

styrke for laget med nærmere 20 landskamper på samvittigheten, foruten 

flere mesterskap og kamper på topplanet i bandy for MIF. 

Lykke til med A-laget som bandyens "flaggskip" i Skiold sesongen 85/ g6 

og takk for meg. 

Svein Erik Tiedemann (oppmann) 

,,~r:P 
HVER TIRSDAG 

OG 
FREDAG kl .18.30 
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Veien til Badena og 
Drammens Rør A/S 

ÅSSIDEN 

DRAMMEN [ i LIGO I J 
YRKESSKOLE . . 

TIL DRAMMEN~ CA 5 KM 

,-----c -~J <Ill E76 TIL KONGSBERG 

DRAMMEN 
TRAVBANE 

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

Drammens Rør A/S - Bederu: 
Ing. Rybergsgt. 101 - ASS/DEN 
3000 DRAMMEN 
Tlf. 03/82 44 80 
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Øyvind Agren 22 337 17 fl 25min 

Pål Haugan 22 171 31 ai 30min 

Jarle Mortensen 22 113 3 54 

John Berntzen 13 17 6 59 

Henrik SchUssler 20 89 9 47 20min 

Hans Kristensen 19 93 1 44 lOmin 

Børre Ekeberg 21 21 29 40 20min 

Børre Nå 1 by 18 18 38 

Gunnar Myhre 20 41 34 

Bjørn Borge 10 73 1 41 

Harry Pettersen 21 280 29 70minR 

Kjell R.Johansen 19 155 30 

Geir O. Bøe 10 33 35 lOmin 

Jan Pedersen 19 239 13 20 

Per K. Knudsen 18 18 2 13 

Reidar Dischler 2 2 28 

Erik Syvertsen 7 7 22 

Ari 1 d Berg 15 , 63 1 7 30min 

Sverre E. Nilsen 3 318 12 

Lars Hel 1 e 3 17 10 

Henning Hansen 10 59 1 2 

Eirik Ekeberg 1 21 7 

Roar Hagen 3 3 4 

Thor Siem 2 2 

Jan Roger Gundersen 1 1 

Øyvind Agren. Flest 
kamper totalt:337 
Flest treninger:67 
Flest kamper i år:22 

Pål Haugan. Flest 
scoringer i år: 31 
Flest kamper i år:22 

Scheitliesgt 14, v/Turnhallen, 3000 Drammen 

Telefon (03) 83 7110 

Tore Saxegaard 
Tlf. privat (03) 81 78 56 

Solbergsgt. 2, 
3000 Drammen 

VED KJØP OG SALG 

AV DERES BIL - 

KONTAKT SAXEGAARD AUTO 

Jarle Mortensen. 
Flest kamper i år:22 

2. divisjon 
Sparta/ 
Bragerøen 
Skiold 
Njård 
Sagene 
Haslum 
Pors 
Tåsen 
Hosle 
toppen 
Brevik 
Åssiden 

18 14 2 2 119- 54 30 
18 13 2 3 90- 50 28 
18 13 0 5 115- 64 26 
18 12 1 5 97- 79 25 
18 6 4 8 79- 81 16 
18 7 3 8 69- 82 17 
18 4 4 10 75- 80 12 

18 4 3 li 72- 98 li 
18 4 2 12 71-120 10 
18 2 1 15 78-157 5 
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N~r det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTI ESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 
Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 83 14 03 

In diamant varer evig 

~ G!GmJJrnJIJ 
DAGLiGVARER 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 
Telefon 81 96 42 - 81 97 03 

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

Marienlyst gt. 24 - tlf. 83 22 43 
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I RAPPORT FRA B-LAGET I 
B-laget startet sesongen med seier mot D. B. K.. Det var den eneste 
kampen hvor vi stilte med det beste laget som var mulig . Senere 
sesongen var det store problemer med å skaffe folk til kampene. 

Selvfølgelig har vi som spillere det morsomt.rnen når man går på det 
ene store tapet etter det andre, dempes spillegleden. Jeg mener derfor 
at skal det være noen hensikt i å stille B-lag, må alltid de spillere som 
har lov til å spille fra A-stallen være med. 

Nedenfor følger en oversikt over resultatene og hvilke spillere som har 
vært benyttet. - 
RESULTATER 

Skiold - D.B.K. 6 - Li 
Skiold - Solherr; 
SIF - Skiold 10 - 1 
Skiold - Åssiden 25 - 0 
Mjøndalen - Skiold 17 - 2 
Skiold - Drafn 10 - 9 
Skiold - SPA/BRA 6 - 15 

FØLGENDE SPILLERE HAR BLITT BENYTTET 

Alf Nusser 
Thor Siem 
Gunnar Myhre 
Erik W. Berntsen 
Ragnar Stenseth 
Terje Andersen 
Erik Syvertsen 
Børre Nålby 
Roar Hagen 
Sverre E. Nilsen 

Per K. Knudsen 
Paul Hansen 
Tom Egil Johannesen 
Ulf Erik Knudsen 
Reidar Schussler 
Jon Berntsen 
Bjørn Borge 
Tore Jahnsen 
Jens Svendsen 
Lars E. Jordheim 

Geir Bøe 
Pål Haugan 
Reidar Dischler 
Geir Ringstad 
Trond Moen 
Terje Borgersen 
Arild Berg 
Ari Rijnard 

- Paul Hansen 
oppmann 

SKIRENNET PA SKIOLDHYTTA 

Regn og snø ødela noe av deltagelsen da klubben arrangerte sitt 75. års 
jubileums barneskirenn på Skioldhytta. Til tross for mager deltagelse var 
stemningen på topp både hos de som arrangerte og hos deltagerene. 

Her er vinnerene av de forskjellige klassene: 
0-3 år gutter: Stian Pettersen 
0-3 år jenter: Janne Bolstad 
4-5 år Fredrik Andersen 
6-7 år gutter: Øystein Bastiansen 
6-7 år jenter: Linn Anette Bønsnæs 
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RAPPORT FRA JUNIORAVDELINGEN BANDY 

Arets bandysesong for junioravdelingen har ikke svart opp til de for 

ventninger vi stilte før sesongen til våre lag. Den beste prestasjonen 

sto 74 miniputter for med en 2. plass i MIFs serie for miniputter. En kjempe 

fin innsats av spillere og ledere. En finfin innsats også av Reidar Dischler 

som spilte seg til fast plass i guttelandslagsstallen med VM i Finnland 

som høydepunkt. Det viser at Skiold også har talenter som vi må ta vare på 

for fremtiden. 

Våre lag har hele sesongen hatt mannskapsproblemer og har i nesten 

alle kamper måttet låne spillere fra andre lag. Slikt skaper problemer 

for stabiliteten både på trening og i kamper. Konsekvensen må bli et 

bedre samarbeid lagene imellom, slik at treningen kan bli mer effektiv. 

Problemet er kanskje størst mellom gutte og juniorlaget. Her må det 

kunne finnes en løsning - muligens at guttelaget trener sammen med juniorlaget. 

Jubileumskampene mot Drafn ble for oss en oppmuntering med 5 av 8 poeng. 

Guttelagets 15-1-seier var imponerende og viste at det bor mye i dette laget 

som kanskje skuffet mest. Glemmes skal heller ikke 75 lagets fine 5-1- 

seier. Jeg vil med dette takke spillere og trenere/ledere for sesongen 

og ønske velkommen til ny sesong til høsten. 

Roar Henriksen, juniorformann bandy 

OBS: Vi du være trener eller oppmann for et lag? KONTAKT OSS .... 

GUNNAR MOEN ER DØD 

Så har det skjedd igjen, et av våre kjære medlemmer har falt bort, 
Gunnar Moen. 
Gunnar var medlem av Ski- og Ballklubben Skiold i en lang rekke år, 
og hadde flere forskjellige tillitsverv, som han utførte på sin 
stillerolige måte. Det var likesom Gunnars stil, som sekretær i 
fotballgruppa i flere år. Som medlem av hyttestyret, eller det var som 
medlem av klubbens representantskap. 
Vi klubbemedlemmer vil savne Gunnar Moens lune vesen, hans stillferdioe 
måte p ta ting på, han var et aktivum for sin klubb. Ved sin død var - 
han foræann i lovkomiteen og gjorde en stor jobb ved siste revi- 
dering av klubbens lover. 
Vi lyser fred over Gunnars minne. 
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JUNIOR 
Sesongen startet noe sent, da vår første kamp var 10. januar. Rent trenings- 

messig bl edet arrangert slik at samtlige juniorer fulgte A-treningene. 

Dette har all erfaring tidligere vist ikke er heldig, men da A-laget la beslag 

på en god del juniorspillere i sine kamper, samtidig som militærtjeneste 

Ødela for flere, var stallen liten rent tallmessig. 

Allerede i begynnelsen av februar var fotballen i full gang, og selv om 

alle møtte opp slik de skal gjøre, var nok motivasjonen ikke for stor. 

~esongen varte under to måneder, hvilket q jo r de at in':erkretsserien og 

A pulja ikke kunne gjennomføres. Således endte vi opp med 6 seriekamper 

1Jg to NM~kamper og m2d e11 følelse ctV at sesong211 ikke ga noe sportslig utbytte. 

ResulLi.tcr: 

:Jkiold '.3olberg 2 10 Ski old Åssiden 4 7 

Skiold Drafn 10 
NM: 

.) 1 F :;kiold 4 0 
Skiold - Eidanger 14 5 

M I F Skiold 7 3 
RØa :;kiold 11 - 1 

:~pa/Br,1 :,kiold 2 5 
Per Knudsen Tore RØed 

GUTTER 
Vi begynte sesongen med 2. plass i asfalt-cupen. Grunnet sen seriestart 

fikk vi etterhvert vansker med å skaffe spillere til kampene. Guttene 

gikk lei av bare å trene og ikke få spille. Dette må nok ta litt av 

skylden for at vi tapte alle kampene våre. 

Jeg håper været blir litt mer vinterlig neste sesong og ønsker guttene 

lykke til med den sesongen. Takk til Ulf Erik for samarbeidet. 

Oppmann Øystein Nilsen. 

A-LAGS FOTBALL 

Allerede 27. april skal Skiold ha sin første hjemmekamp på Marienlyst 
i 5. divisjon. Det er Geilo som er gjest i denne åpningskampen. Om 
det blir forskyvelser i programmet på grunn av sen vår, vet man ikke i 
øyeblikket. Neste hjemmekamp blir 4. mai, også på Marienlyst, denne gang 
mot Konnerud og så går det slag i slag utover. Møt fram og gi vårt A-lag 
den støtten det trenBer. 
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SMjlGUTT 
Vi startet treningen for vinterens bandysesong i september på Strømsø 

skole med 17 gutter. Først en gang i uken med innetrening - etterhvert 

økte vi til to ganger i uken. Den ene treningsdagen holdt vi oss ute. 

Dessverre så viste det seg at det ble vanskelig å få tak i trener for 

utetrening noe som resulterte i dårlig fremmøte på disse treningene. 

I oktober var det asfaltturnering på Berskaug der vi deltok, men ble 

slått ut i innledningsrunden. Første istrening fikk vi på Valle Hovin i 

oktober. Der fikk vi ikke bruke køller, så det ble med den ene gangen. Men 

så fikk vi noen timer i Holmestrand. Det var kjærkomment med bra fremmøte. 

Nærmere jul fikk vi endelig trener og litt senere en til. 

Som kjent så ble alle høstkampene utsatt på grunn av ismangel. Unntatt 

var Gol kampen som vi tapte. 4. januar begynte vi med de øvrige kampene, 

pluss de utsatte. Det ble tap i alle kampene untatt siste kampen mot DBK 

som vi vant 9-1. Vi var også med i Voldsløkka cup der vi ble slått ut i 

sluttspillet av Snarøya. 

Den største delen av sesongen har vi vært uten trener. Grunnen er 

kanskje at treningstidene ikke passet for trenerene. Fem av guttene 

sluttet i løpet av sesongen. I helhet så må vi vel kunne si at vi ikke 

er fornøyd med sesongen verken resultatmessig eller det arbeidet vi har 

gjort. Vi avsluttet sesongen med en kveld på Skioldhytta. 

Sigurd Birkely 
oppmann 
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LILLEPUTT 
Treningen begynte sept/okt da vi blant annet deltok i Buskerud Bandy 

krets asfaltturnering på Berskaug. I denne turneringen kom vi på tredje 

plass i vår pulje. Før serien tok til var laget tre ganger i Holmestrand 

for istrening som var meget verdifullt. Etter en dårlig desember måned, kom 

endelig serien i gang: 

Skiold-SIF 0-8, Skiold- MIF I 0-7, Skiold- Alf 8-3, Solberg 2-Skiold 5-2, 

- Skiold-Hokksund 0-4, Konnerud 2-Skiold 5-4. 

Som vi ser har laget ikke hatt de helt store resultatene, men jeg synes 

at guttene har vært flinke og ikke gitt opp. Vi hadde bare 11 mann og når 

det også kom sykdom sier det seg selv at vi ble for få. Toppscorer ble 

Anders Olafsen med 13 mål bare i serien. Vi deltok også i en cup som Drafn 

arrangerte hvor vi møtte Røa i Oslo og tapte 13-0. Vi var også med i Volds 

løkka cup der vi tapte den innledende kampen. Takk for sesongen. 

Kåre Sundberg 

Lilleputtlaget i bandy sammen med sine ledere Lars 
Oliver Andersen og Kåre Sundberg (Foto: Henriksen) 
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MINIPUTT 
Vi startet opp i oktober med trening i gymsal og på barmark. Men 

skøyteferdighet er og blir det viktigste i bandy, så vi valgte å leie 

noen timer på ishockeybanen i Holmestrand i påvente av kaldere vær. 

Dessverre var værgudene heller ikke i år på bandyfolkets side. Kulda kom 

ikke før ved juletider og vi klarte bare å få til 2 treninger på Ormtjern 

før snøen ødela den muligheten. At istrening betyr mye kan følgende 

eksempe 1 vi se: 

Helt først i sesongen spilte vi mot et DBK-lag som bare hadde vært på 

is en gang. Resultatet ble 17-1 i vår favør og det kunne vært større. Vi 

møtte det samme laget i en cup senere i sesongen og da hadde vi "pl under" 

med å slå dem. 

At en landslagstrener tar seg tid til å trene et miniputtlag i Skiold, 

hører vel med til sjeldenhetene i klubben. Han var også med på spillermøte 

etter treningen og motiverte spillerene. - Driv mye egentrening. To ganger 

i uken er ikke nok for å bli god, mente han. Vi kan bare si oss enig. De spi 

llerene som vi har sett oftest på Marienlyst og Ulvekula har utviklet seg 

mest denne sesongen. Hjertelig takk til JA-mennesket Tore Fyrand. 

16 kamper i løpet av 7 uker gjorde sesongen noe hektisk, men resultat 

messig kan vi si oss godt fornøyd. I serien hadde vi et tap og en uavgjort, 

resten seiere. Dermed havnet vi på annenplass i serien. Vi deltok i 2 cuper 

og kom til sluttspillet i den ene. Total målforskjell i sesongen ble 89-34. 

Dessverre hadde vi en del sykdom i laget en tid og ergerlig var det at vi 

fikk tap mot Solberg, som ble kretsmestere, i denne perioden. 

Arets 11 spillere har bestått av en humørfylt gjeng med gode kamerategen 

skaper. Ivrig til å trene og evne til å kjempe i kampene. De har snudd 

kampen til sin fordel flere ganger denne sesongen. Det er også verdt å merke 

seg at samtlige utespillere har kommet på scoringslisten. 

Takk for en fin og hyggelig sesong,gutter, og vel møtte neste år - 

klubben trenger dere alle. Til slutt en takk til foreldrene for hjelp til 

- 

34 



HVORFOR SNAKKER VI BANDY I SKIOLD? 

- 

Bevares, det er fullt tillatt, men det m§ bare ikke 

bli med snakk - uten handling. Og nettopp det er vi 

flinke tilvi snakker og vi snakker om v§rt Alag i bandy, 

vi snakker om nye spi Llere, hvor s§rt vi trenger dem, 

og hvor vanskelig det er§ hente dem. 

Mens§ er det en eller annen dum sjel som begynner§ 

snakke om noe annet, foreksempel bandyen i junioravdeling, 

og at vi kanskje burde gjøre noe med det. I all høflighet 

blir en lyttet ti L, kanskje i alt overm§L 

eller annen enig. 

Men der stopper det ogs§ opp - ingen er villig til § 

gjøre noe med det. Det at vi Ligger i bunnen av 

s§ er en 

tabellen i de fleste klasser. S§ ser men heller ti L 

andre klubber, det er ikke noe bedre der' Men hva ang§r 

det Skiold? Vi driver v§re idretter i v§r klubb, og den 

heter Skiold. Vi har folk ti L § ta seg av ungene, 

som Lagledere og trenere, det er bare det at ingen 

viltr§ ti L. Men da burde vi kanskje heller ikke snakke 

s§ mye om bandy, f§ bandyballen i Likhet med skiene 

ut av klubbens §nd og glemme det hele. 

Det g§r bare ikke Lenger, n§ m§ noen tr§ til - og en 

annen ting - det er moro. 

Alvorlig talt! Er dette skrevet forgjeves? Alle dere som 

Leser dette, er jo enige. 

Jeg kan g§ bort til hvem som helst i Skiold og 

si: N§ m§ vi gjøre noe med junioravdelingen i bandy. 

Ikke en kjeft vi L si meg mot - men er det noen som vil 

være med meg§ gjøre noe for miniputter, Lilleputter, 

sm§gutter eller gutter. Vi stiller i alle klasser. 
Ivar R 
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~************************************************************** • • : KLUBBEN TRENGER DEG ! • • : Det er fristende for oss som har sittet i styre og stell i ! . : 
: Skiold de siste fem §rene§ si: N§ orker vi ikke mer! • • • • • • Og til sine tider er det sannheten. Du f§r klubben ! • • • • : helt opp i vrangstrupen, og det kan det være • • • • : grunn ti L § stoppe opp ved. Hvorfor? Vi f§r ikke hjelp ! : . 
• nok. Vi omsetter for en og en halv million kroner. Vi ! : . 
! er en stor klubb. Vi har hus i byen og hytte p§ ! • • ! Konnerud. Vi driver aktiviteter i to store grener, ! • • • • • fotball og bandy. Vi driver bingo. Vi driver lotterier. ! : . 
: Vi driver dugnader. Vi driver oss se Lv langt lenger ! • • 
: enn vi ønsker § b Li drevet. Det er svaret p§ hvorfor det ! • • • • : ikke er moro Lenger. ! 
• • 
: atte hundre medlemmer, det er en del som burde sanse ! 
• • 
: seg før det er for sent -- og at Skiold, ja det var ! • • • • : en gang. ! 
• • : Og det haster! ! • • 
: Ivar R ! • • • • • • • • • • : Tenk om vi hadde kunstis 1 ! • • • • . ------------------------- . • • • • : Den tanken slo ned mange ganger sist vinter, hvor vi dag ! 
• • 
: etter dag og m§ned etter m§ned, gikk og ventet p§ ! 
• • 
: kulda, slik at bandysesongen kunne komme i gang. ! • • • • : Den kom, kulda, for § gjøre en ellers hektisk sesong, ! 
• • ! enn§ mer hektisk - tenk om vi hadde hatt kunstis? ! 
• • ! Tenk om noen kunne tenke sammen i Drammens-distriktet ! • • • >t 
: om kunstis, og Løse et problem vi ellers vil slite med ! 
• >t 
! i mange §r fremover. ! 
• >t 
• >t 
• Ivar R >t 
• >t 
• >t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 



- 

- 

Alf Jansen, medlem av Skiold i 
71 år, klubbens formann i ti år, 
forretningsfører for Skioldhytta, 
fotballoppmann, medlem av repres 
entantskapet, æresmedlem. Død 1984. 

Et funn. En sjelden skatt. En historisk dokumentasjon uten like. Det 
var innholdet i et eldgammelt brunt skap med Skioldmerke på. Skapet 
sto på et loft i Nybyen. Her hadde Alf Jansen samlet på Skiolds korre 
spodanse, medlemsarkiver, protokoller og qjenstander i over 50 år. 
Funnet av "Jansen-papirene" vil de som hittil har sett iajennom deler 
av materialet,kalle sensasjonelt. Her fant man sirlig ordnet oq pakket 
inn i brunt papir,alle brev Skiold har sendt og mottatt mellom 1922 oq 
fram til annen verdenskrig. Her var alle de første regnskaper for Skiold 
hytta, som Jansen var med og bygde for femti år siden. Her var lagbilder 
fra mellomkrigstiden og fra begynnelsen av femtiårene. Her var innmeldings 
blanketter, brevark, to gamle Skioldvimpler, et medisinskrin fra 20-årene 
med jodvannet inntakt. Her var avisutklipp som omhandlet store Skioldbe 
givenheter som da klubben slo ut Viking i cupen i 1936 - ''Jansen-papirene" 
inneholdt kort oq qodt alt. 
På de følgende sider presenterer vi en del av det materialet ''Jansen-papir 
ene" innholdt slik vi har funnet det etter en første gjennomgang. 
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lr penger til 
driften 

Vi leverer omgående: 
D Kuponghefter m/slkkerhets 

kode D Variantbingokuponger 
D Elektroniske bingomaskiner 

og lystavler D Bingokurver 
D Blngo-blAsere 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 vare 
forhandlere 

&1~~ 11:LLCc@ 
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 

ICii~filU 
e FORENING.STURER 
• I DRETSREISER 
• SKOLEREISE~ 
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- 

- 

Lørdag 27. ds. Kl. 8 tor medlemmer men us mer. 
Va r m re I f I 1. K l.s Ja z z b a n d I 
Entre: Kr. 7.oo pr. Par. Kr. 4 oo enkeltperson. 
Tc~nlngs]ist" uting! hos Gulcbmed Thorkilclsen . ....,..,. :. . 

· d I Festllg Sammenkomst Sk)old I i 
A1 ~er. . . 1•-.w•11tr,si.. fk. Onsdag I Haandv.lorenlngen for Medl. i 
le Cellf:r. 'll/foJ°'s I R;.jendte. Klubbens Orkester spiller, i 

1Jb søllda~ hot~ling Z:: .••.... ? •. :.~~~~·.~·-~1.1!!·.~.~!~!~.~. ?~-~~!!~~!! ..............•....... i 
al?SoJ:-,-, den 8 (sjø,,., avhoJd 

"e.ti • lJo b '''ll!J"~- es • • 

~ 

Pd l1J V ~. lcJ -_.,.a. Ved trekning over de av ski- .. . ~~. · 8½. og ballklubben «Skjold> utlodde- 
~ ~ de gjenstande utkom 1. gcv., 1 

. ~;:"-'· stenderlarnpe, med nr. 1888, 2. 
c''\ ,,,·., gev., 1 middagsservise, med nr . 

. ,,,, .,> ,,, 8350 3 1 1 k" ,•!'-' ."s· _,.,,' ,.,,,. , .. gev., par angrenns 1 ,,,'' ·:.'s ,,,, '\ ,,> med tilbehør, med nr. 3476, 4. \'''?°-\"~'\ ,,,;., ,, \<>.: ,,,,, gev., 1 par Iengdeløpsskeiter, 
e"""'\..:c.. \A\,e~'·'~ ~-,~ ,,e'-· med nr. 9063. 

-{ .,..-<:< 0i 0 \ ' ' ' ,, ...,, ' •• , •.. "'\\'-· ' ,,'i- {;,' ' Drammens politikammer, 
_,,,e~ 6'"' ~-:-~- ,0v1 15/9 26. 

~;Y· i \ ~~ •. !\.\,~ · ;:,,:,,, ., ~,, \" Joh.s Kolstad, Ingv, Løvdok, 
\,,c \'>\\" politikonstabler. 

Fotballkamp. 
mot Strømsgodset 

(Kretsmestre kl. A.) 

Spilles på Marienlyst Grushane torsdag 
4 ds. kl. 7,30. cm. 

Entre kr. 1 over hele banen. Barn 25 øre 
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Mange innmeldings 
blanketter ble funnet. 
Her Bjarne Lagesens fra 34 

Imrr n medlemmer kan si at 1 
«Sk iold» og- dens arbeid ikke ved- ,v.e' D< · 
kommer ham. Fore niruren er ikke , o'i 
p1:dd. mr-n vabcn ct i var k arn n 
for ,i hevdr- oss overfor vare mut 
s+n ndcre. En forenin•'. uten a k 
t i v c merttcmmr-r som er villig 
til it e:\ i bresten for ~ine idl'<'r 
1,1111 ikke utrette noe til g-ag·n fr.,r 
f'ore niruren. Kr I t i k k e n mot 
det arbed scm utfores skal f'orcaå 
n:, medlemsmot.ene, men for a 
1-rit.isere mit hver enkelt før~t 
s-r,orre sil( s c l v om han i sitt 
pr;Jl'id har ,:-Jort hvad han kan. 
Da har man czså rett til a for 
lan"" det. samme av andre. Den 
~·~mlc ,at~: 11Jor d+n nlikt O'!" kt;l'V 
t'!in rett, har fremdeles sin gyl 
die hr-t , 

Vi trr-n=er bevisste orr o{fe.-vil 
Jip-,• nwdll'mmer som forstar il 
t.rrkt.~ l:-e"r<l:>m :~v ~~vel fremf!an<! 
.... "P' nc<~"rht"!' i var Jr:~mn. Sk~l vi 
krrnme f.q mntr-t : Nor~·l'~tncstr~. 
rr r1f'f. ikke nok it h-i in•1~k•·evnc 
1,,,•dh•rnmcr. m e n a ( r-n hvr-r dc11ar 
pcrs(~nli,r o~ lever med i fo"cnin- 
1:«·n" arbeid. 

T)ip· vr-n t e r vil);,! 
(,1)iH' ti U fliil Ffr.t1'.' 

Til 

su« ffo!!k111!il1l'ns «S!.-.-nld»s 
111l'rlf1•111111er.1 

Brevet til venstre skrevet 
i slutten av 20-årene kunne 
like gjerne vært skrevet 
den dag i dag 
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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 81 8947 

familiens konfekskmssenter 

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

VELKOMMEN TIL 

18 



kjøring og som en fin supportergjeng. 

Spillerstall med kamper og mål i parantes: Ronny Dalene 16 , Tomas Rinker 

Jensen 1 8'.2), Kjell Olav Nestaker 13 (2), Espen Hansen 16 (5), Ole Fredrik 

Sull and 16 ( 2), Jørgen Grønneberg l6 ( 1), Fredrik Støckert 15 ( 1), Bjørn 

Even Stabæk 12 (1), Jarle Rosendal 16 (a5), Fredrik Dahl man 16 (12) og 

Erik Lauritzen 12 ( li ) 

Ivar Rosendal Svein Lauritzen 

En fin gjeng - miniputtene i bandy sammen med sine ledere Svein 
Lauritzen og Ivar Rosendal. (foto: Lie) 
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Besøk 

når du er i byen. 

~'¾tJI? 
·~ RADDOaTV 

KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

SENGETØY - GARDINER 

DUKER - HANDKLÆR og TEPPER .... 

:S:GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs 


