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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 -

-

Jubi Leumshelgen

Stilig markering av jubileumsdagen 7. juni med mottagelse på Skioldhuset.
Fra venstre formann Børre Ivar Lie, ordfører i representantskapet Harry
E. Andersen, æresmedlem Olaf Johansen og Drammen bys ordfører Einar Haflan.
Foto: Helge Mikalsen, D_T_-_B_B
_
JUBILEUM - i tre dager til ende i juni. Noen uker har gått siden Skiold
feiret sine første 75 år og man skal se tilbake på hva alle kaller en meget
vellykket jubileumsfeiring. Skiold fikk markert seg i bybildet på mange
måter under den tre dager lange feringen i juni - en feiring som fint glir
inn i Skiolds store historiebok.
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Jubi Leumshelgen

Men la oss begynne med begynnelsen, eller rettere sagt tjuvstarten: l. og
2. juni gjennomførte juniorstyret nok en gang Pondusrupen med kjempefin
deltagelse på Marienlyst. Starten på jubileumsuken var med andre ord den
aller beste med våre aller yngste fotballspillere i aksjon i byens største
miniputtturnering.
Så opprant selveste jubileumsdagen, fredag 7. juni. I ukesvis hadde

-

representantskapet forberedt hovedmottagelsen på Skioldhuset. Dette var
markeringen for alle idrettsorganisasjoner, kommune, klubbvenner, sponsorer
og andre som har hatt tilknytning til Skiold gjennom årene. Et vakkert pyntet
Skioldhus sto parat om ettermiddagen der alle gjestene ble møtt av en Skioldjente og en Skioldgutt som åpnet døren til mottagelsen. Innvendig var det
spekemat, taler og hyggelig prat rundt bordene. Gaver og mange hyggelige
ord om Skiold ble sagt både fra ordfører Einar Haflan og representanter for
de mange fremmøtte. Nærmere 80 deltok på en stilig gjennomført mottagelse
der Frelsesarmeens

"Happy Soldiers" med Skioldmedlem

Svein Brekke

spissen underholdt. Representantskapet med"ordfører" Harry E. Andersen i spissen,
kunne senere på kvelden puste lettet ut etter en fin gjennomkjøring på klubbens
stiftelsesdag.

Fra oppmarsjen:
Fanebærer Svein
Lauritzen i
spissen for
hundrevis av
Skioldspillere
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_Jubileumshelgen_
Så kom lørdag 8. juni og alle Skioldbarns store formiddag.

Grytidlig

var Bjørn Svendsen ute på morgenkvisten og stengte hele Griffenfeldtsgate med
politiets tillatelse. Juniorstyret og mammagruppe rykket inn i gaten for å
forberede leker og annen moro for alle lagene og beste av alt: Været var
glimrende og alt lå til rette for en jubelformiddag i tilknytning til Skioldhuset.

Full rulle i
Griffenfeldtsgate under
gatefesten.
Her er det
ba 11 kast på
gang med Kåre
Sundberg som
leder.
På Marienlyst gjorde Strømsø Guttemusikkorps og Skiolds fanebærer Svein
Lauritzen seg klare til det store jubileumsopptoget gjennom Strømsø sentrum.
-.

Hundrevis av fotballspillere fra den minste knøtt strømmet til og stilte opp
under sine respektive lagsplakater for den store oppmarsjen. Så var toget
i gang. Trafikken stoppet, folk sto langs ruten og klappet og med feiende musikk
rundet Skiolds "17.-mai-tog" rundkj~ringen på Strømsø med retning Skioldhuset.
- Kjempeartig og meget morsomt, var kommentarene fra publikum som så på
opptoget midt i lørdagshandelen. Finere PR for våre ungdomsaktiviteter kunne
vi ikke fått.
Og så ble det gatefest i Griffenfeldtsgate. Brus og is til alle og masser med
leker og morsomme tiltak. Her ble det kastet piler både etter ballonger og
juniorformann Tormod Kortvedt. Her ble det sparket ball både etter søppelkasser
og miniputtsjef Helge Bjørnes. Her ble det slått bandy og kastet på bokser. Alle
5

DRAMMEN (Bragernes-Strømsø Assiden) - GOL - HOKKSUND-MJØNDALEN VIKERSUND AMOT

- med tilbud som tåler sernmenliqrnno

MER MAT FOR PENGENE

OULSKOOEN1 Drammen
TOROOT.1 Drammen
PARKERINGSHUSET, Drammen
VINJESOT.1 Drammen
A'sSIDEN1 Drammen
SENTRUM~ndalen
KORYALDVN.1 Mj,ndalen
JERNBANEOT. :','.., Kon1sber1
ÅMOT
VIKERSUND
LOMMEDALEN1 Barum
HOLMESTRAND

-

Jubileumshelgen_
fikk premier og hadde det hyggelig i et par timer mens foreldre og andre Skioldmedlemmer koste seg inne på huset. Mange var det som mente at et slikt arrangement
med"junioravdelingens dag" burde bli en årevis foreteelse.
Det stundet mot kveld. Alle formiddagens slitere hadde vasket seg både her
og der og stilte i finpuss til jubileumsfesten i Frimuerlogen. Nærmere 90
medlemmer var med på denne markeringen av de 75 årene som hadde gått. Formannen

-

Børre Ivar Lie sa i sin tale at Skiold med sine brede rekruttering burde se
de nye 75 år lyst i møte. Han la til at man i årene som kom måtte legge vekt
på klubbens samhold og kameratskap samtidig som man stadig arbeidet aktivt for
å

bedre de sportslige resultater. Toastmaster Christian Gregersen loste

selve middagen vel i havn med taler av Annette Hansen (herrenes),

Sverre

Erling Nilsen (damenes) og representantskapets ordfører Harry E. Andersen som
takket for maten.
Så ble det

spilt opp til dans med orkesteret Twiglights og ikke uventet

var det danseløven Dagfinn Hansen som var først på gulvet. Etter at man hadde
danset seg både svett og matt ble det en fin sermoni med utdeling av gull og
heder.

Gamle og nye gullmerkemenn, æresmedlemmer og formannen samlet på ett brett
under jubileumsfesten. Foran fra venstre Sverre Jahnsen, Knut Berg Nilsen,
01 af ,Johansen og Harry E. Andersen. Bak fra venstre Helge Bjørnes, Finn Hansen,
Arild Knudsen, Dagfinn Hansen, Børre Ivar Lie, Tore Ruud, Bjarne Borgersen,
Bjarne Lagesen og Egil Ulsbøl
7
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AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN
TELEFON 83 85 00
Apntngstider: Mandag - tirsdag - onsdag -fredag
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom.
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Jubileumshelgen

--------------Først kom hederstegnene. Skioldmerket med den lile gullkransen gikk til
Annette Hansen, Jan Erik Løkka og Elna Løkka. Gerd Kristoffersen og Magnar
Huseth var også tildelt denne heder, men kunne ikke møte på jubileumsfesten
for å motta merkene. De får de senere.
Så var det gullmerket - Skiolds nest høyeste utmerkelse som bare deles ut
ved jubilEer. Spenningen var stor om hvilke kandidater som en spesialkomite
med utspring i
,.-._

representantskapet hadde funnet fram til. Helge

Bjørnes, Egil Ulsbøl, Arild Knudsen, Sverre Jahnsen og Odd Kristoffersen
fikk gullmerket. Odd Kristoffersen var ikke til stede og får merket ved en
senere anledning. Stor jubel for disse som i årevis har tjent Skiold i tykt
og tynt.
Men det kom flere utmerkelser. Aftens desiderte høydepunkt ble utnevningen
av et nytt æresmedlem. Knut Berg Nilsen ble klubbens syvende æresmedlem. I
en gripende takketale fortalte Knut Berg Nilsen hvordan tankene på Skiold
og idretten hadde hjulpet han magn en stund han satt

fangeskap under

siste verdenskrig. - Skiold har gitt meg utrolig mye, sa Knut Berg og takket
for den store heder som var blitt han til del. Det ble selvfølgelig stående
applaus for Knut Berg.
Men representantskapet hadde flere overraskelser i bakhånd. Et vakkert
formannskjede ble overrakt til sittende formann Børre Ivar Lie. Kjedet skal
følge formannsvervet og benyttes ved høyttidelig anledninger.

-

Så fortsatte dansen ut i de små timer og alle var enig om at finere jubileumsfeiring skal man lete lenge etter.

Knut Berg Nilsen ble på
jubileumsfesten utnevnt
til æresmedlem.
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Tollbugt. 28 - Drammen
Telefon 83 28 47

Det er der det skjer
Det er ingen tilfeldighet al gulla møtes på Dickens.
Godt fatøl fra AaH.
Trivelig atmosfære Oil topp fotballmiljø.
Stikk innom når du gar forbi. Du finner oss i
0. Torggt. 8. Velkommen'-
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Fotograf

STEINAR OLSEN
Portrett & Reklamestudio
TELEFON (03) 83 88 22

TOLLBUGT. 70, 3000 DRAMMEN

Sm§nytt

SKIOLDHYTTA: Vaktlister for Skioldhytta fram til desember er sendt ut og
fungerer tilfredstillende. Det har vært mange fine søndager på hytta nå
høst. Høstrekord ble satt søndag 20.10 da været nesten var bedre enn

-

sommer. Vinterved i massevis er på plass og hytta er klar for vintersesongen.
Det vil bli sendt ut nye vaktlister for vintersesongen da man setter opp to
personer på hver vakt for å klare av kjøret.
REPRESENTANTSKAPET: Ordfører i representantskapet, Harry E. Andersen, var
til stede på et møte i Frelsesarmeen i oktober for å gi musikken der en liten
gave fra Skiold som takk for den fine underholdningen i forbindelse med
mottagelsen på

j ubi 1 eumsdagen.

MESSEDUGNAD: I nærmere en måned arbeidet Skioldmedlemmer på Drammensmessen.
Alle grupper var i aktivitet som messebyggere, vakter, billettører, og nedrivere. En kjempefin innsats av alle og takk for at man var med på dette årets
store dugnad.

SKIOLD I UTLANDET: Også denne sesongen har de røde og hvite farger vært vist
fram utenfor landets grenser. Småguttelaget under ledelse av Roar Henriksen

-

har vært i Karlstad på Scandinavia Sun Cup. A-laget var i våres i Danmark,
i sommer var juniorlaget i Danmark og på høstparten hadde guttelaget i fotball
en tur også til Danmark for å lære litt "Danish Dynamitt".

NY VAKTMESTER: Willy Karlsen heter den nye vaktmesteren på Skioldhuset. Han
har telefon 83 80 45.

BINGO: Det har vært en fin høstsesong på vår Globus-bingo. Bingoformann Harry
E. Andersen ønsker seg imidlertid flere hjelpere - så er du interessert er det
bare å ringe Harry på telefon 81 85 52
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Sm§nytt

PA VISNINGSTUR: Junioravdelingens Roar Henriksen har deltatt på en visningstur
av idrettsanlegg i Danmark. Det var Dues Reisebyrå som arrangerte turen.

8-KLUBBSUTVALGET: Skiold var vertskap for 8-kl ubbsutvalgets høstmøte som
ble arrangert på Skioldhuset onsdag 30. oktober. For tiden har Skiold
formannen i arbeidsutvalget

dette samarbeidsutvalget: Det er Ståle

-

Eknes som har den jobben.

FINE UTDELINGER:

løpet av høsten har Skiold hatt en del utdelinger av aviser

Euro Media i Oslo. Alle grupper er engasjert og har hatt sin del av byen.
Det kommer trolig flere utdelingsjobber i tiden som kommer. Husk at også
dette er med på å skaffe nødvendige midler i klubbkassa.

BANDYLAGET: A-laget i bandy som nok en gang er i 1. divisjon er i full gang
med sesongforberedelsene. Hver onsdag morgen spiller guttene i Askerhallen
og det er kjempefint fremmøte på treningene der, 16-17 mann, selv om man
må grytidlig opp for

å

være klar til kl. 0700. Det er

den tidligere

MIFspilleren Odmar Nilsen som er ansvarlig for treningene. Han skal også spille
på laget. Flere av de gode gamle bandyspillerene har igjen funnet fram skøytene.
Blant annet skal Sverre Erling Nilsen være i full aktivitet, meldes det.

GODE AVTALER: Bandystyret under ledelse av Annette Hansen har fått flere fine
avtaler denne vinteren. Hovedsponsor er firmaet

Schreiner Fleischer

som vil pryde fronten på A-lagsdraketen samt treningsdresser med sitt røde og
hvite merke. På Hjelmene er det Interiør Import som har fått tilslaget og
vi takker Christian Gregersen for det. På ryggen vil det stå GO-MAT og for
dette får vi en prosent av omsetningen i en spesiell uke. Det gjelder altså
for alle Skioldmedlemmer å handle hos Ga-Mat-Gunnar den uken dette blir
12

annonsert. Jo mer vi handler, jo mer får Skiold.

-

Hovedstyrets

rapport

FOR PERIODEN 24.11.84 - 23.11.85
Så ebber Skiolds jubileumsår ut. 75 år er feiret til gangs og klubben
står ovenfor nye oppgaver i årene som kommer. Arbeidet med

å

få til en

verdig jubileumsfeiring har kanskje tappet mye av arbeidskraften dette
arbeidsåret. Det skal undertegnede være den første til å erkjenne, men
allikevel har den rød-hvite klubben arbeidet seg fremover. Vi er i ].divisjon
i bandy. Vi klarte imidlertid ikke å rykke opp en divisjon i fotball, men
beholdt plassen i 5. divisjon. Mange vil nok si ikke det er godt nok og
det skal de ha rett

i. Vi bør ha ambisjoner til å rykke opp i 4. divisjon

neste år.
La mitt første stikkord i denne beretningen være "en positiv innstilling
til klubben SKIOLD". Jeg har hatt det inntrykk at mange kanskje arbeider litt
for mye for seg selv og er lite villig til å se helheten i klubbarbeidet.
Det er derfor viktig å understreke at det er SKIOLD som er klubben med alle
sine aktiviteter, med hus og hytte, bingo og junioravdeling, bandy og fotball.
Det er SKIOLD vi må slå ring rundt og tenke i det store og hele. Representantskapet etterlyser kameratskapet - og det kan være riktig på mange måter. Men
allikevel må man se i øynene at tidene forandrer seg og at de gjenger som
opererte i 50. og 60-årene og holdt sammen i tykt og tynt,ikke finnes

-

dagens idrettslige arbeid. Men SKIOLD som enhet må vi aldri rikke ved - det
er selve grunnfjellet i vårt arbeid. Det er pilaren i hele organisasjonen.
Mitt andre stikkord er derfor "la oss gjøre det beste ut av situasjonen".
Med dette mener jeg å bygge videre på de forutsetninger vi har og på det
økonomiske grunnlag som finnes. Vi kan ikke trylle fram penger - det er det
ingen idrettsforening som kan. Vi må arbeide for de midler vi kan få tak i - om
det er dugnader, lotterier, bingo eller annet som man finner på. Også her må
man se heltheten i det hele. Det er SKIOLD vi arbeider for - det er klubben
totalt som teller i det lange løp. Det er på

dette grunnlaget at SKIOLD

har maktet å bli 75 år gammel - skal vi arbeide videre for å klare nye 75
år, må vi ikke glemme klubbånden totalt, ikke bare se vår egen lille nisje.
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En vørter fra Aass når målet skal nå's !

Vi leverer omgående:
o Kuponghefter m/slkkerhetskode D Variantbingokuponger
D Elektroniske bingomaskiner
og lystavler
D Bingokurver
D Bingo-blåsere
D Automater
D «21 »
D Jack-Pot Bingo
D Lykke Nummer D Solo Bingo
D Bandlt D Golden Goal D Årer
D Lynlodd D BIiietter D Startkort/Natursti
D Gaveartikler
D Bord og stoler etc.

AASS BRYGGERI, DRAMMEN

Alt

Ønsker De nærmere opplysninger om
Bingo, skriv eller nng oss eller våre
forhandlere
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JERNVAREFORRETNING A·S

Bragerhagen 16
Telefon (03) 83 42 71
3000 DRAMMEN
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• I DRETSREISER
• SKOLEREISER

Etter disse litt mer filosofiske betraktninger rundt det å være Skioldmedlem, om hva det betyr og forplikter, skal jeg ta litt for meg året
totalt.
Bandyavdelingen åpnet jubileumsåret med opprykk til l. divisjon og er
skrivende stund i full sving med å forberede denne sesongen. De har satt

seg som mål å beholde plassen og det må vi krysse fingrene for. Jeg tror
grunnlaget er det aller beste for at de skal nå målet. Hva de trenger er
støtte fra hele medlemsmassen. Med støtte menes også her at man møter fram
på kampene på Marienlyst selv om det er både ti og tyve minusgrader. La oss
fryse sammen og vise vårt A-laget at de har hele klubben i ryggen når de
skal forsøke å nå sitt mål.
Vi kommeri år til å stille lag i alle bandygrupper uten gutter. Her er
det dessverre et hull som vi håper tettes igjen i og med fin aktivitet
på lilleputt og smågutt. Guttespillerene vil spille sammen med juniorlaget
år.

Så over til fotballen. Vi havnet for A-lagets vedkommende midt på
tabellen. Og vi ble i 5. divisjon. Det er selvsagt beklagelig, men fotballstyret har som mål å rykke opp

neste sessong. I sin rapport sier

fotballstyr2ts formann Jan Ulsbøl at han trenger ressurser for å nå dette
mål et.

-

Dette er spørsmål som vil bli diskutert i hovedstyret i tiden

som kommer. Hva slags ressurser som kan stilles til disposisjon kan ikke
sies på nåværende tidspunkt da dette hele tiden må avveies mot de totale
midler klubben har.
Junioravdelingen har arbeidet trudt og jevnt. Vi kom til l. divisjon
med blant annet småguttlaget, men noe kretsmesterskap ble det heller ikke
i den sesongen som vi har lagt bak oss. Spesielt gledelig er det store
arbeidet som lgges ned

i

rekrutteringen og i fotballskolen spesielt.

Junioravdelingen har hatt sin øknomiske

ryggrad i de tre cupene de

arrangerer - særlig bringer de to miniputtcupene kjærkomne meidler til
gruppen. Arbeidet med disse cupene er meget viktig og vil også i fremtiden
15

være hovedinntektskilden til junioravdelingen. Jnuioravdelingen kommer
selv med forslag om å innføre aktivitetskontigent på juniornivå som
kommer i tillegg til klubbens kontigent. Dette for å styrke inntektsgrunn-

laget i junioravdelingen. Aktivitetskontigenter er ikke noe nytt i idrettsmiljøet i Drammen. Skiold er vel den siste klubben som innfører dette for
å kunne drive på en forsvarlig måte.
Så over til det ikkesportslige: Skioldhuset, vårt samlingspunkt
Griffenfeldtsgate, er så å si daglig i bruk. Når det gjelder
utleie kunne nok denne vært bedre og husstyret er i ferd med å finne flere

-.

leietakere. Våre egne grupper er flinke til å benytte huset til møter og
andre aktiviteter. Skioldhuset er et samlingspunkt som vi må ta vare på og
verne om på beste måte.
Skioldhytta er i gang med sin sesong og alt skulle ligge til rette for
vintersesongen, melder hyttestyret. Våre bingogrupper på Allco og på Globus
gjør en glimrende jobb og det er bare å takke for den innsatsen. Bingosjefen
trenger stadig medhjelpere - så har du lyst så meld deg for ham.
Til sist noen ord om økonomien. Den er stadig trang. Jeg ber alle om å
være overbærende når tidene er spesielt trange. Alle får, men når de får kan
variere en del. Alle Skiolds medlemmer må være med på å styrke økonomien.
Når det innkalles til dugnader så møt opp og gjør din innsats du også.
Jubileumsåret er snart over. Jeg vil takke alle som har stått på for
Skiold i året som gikk og la oss satse like sterkt i året som kommer. Positiv
tenkning og en hjelpende hånd til mange ting er hva vi trenger for å holde
SKJOLD gående

fra måned til måned.

~~~
Skiol ds formann
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Fot ba L Lstyret
Atter en fotballsesong er slutt og mange sitter vel igjen med en del tanker,
og jeg er en av dem. Noen

trodde vel det å komme opp fra 5.divisjon skulle

bli en enkel affære - vi kom jo fra 4. Men klimaet er jevnt og hardt også
i femte for å rykke opp. Jeg tror tiden er inne til at Skiold fotballmessig
må ta et standpunkt:Skal vi se oppover eller nedover, eller bare jobbe for
å holde oss der vi er? Det er helt klart at vi i fotballstyret, trenere og
spillere ser oppover for neste sesong. Vårt mål er å rykke opp, men til det
trengs det ressurser, også i form av nye spillere da en del av de "faste" gir seg.
Det hele er vel snakk om en prioritering eller omprioritering av midler, og
vi er oppmerksom på de vanskelige økonomiske tidene.
Helt fra høsten i fjor har vi forsøkt å holde måedlige styremøter og
gjennomgangsteamet har vært hvordan

vi skal skaffe penger. Den årlige

julecupen var meget vellykket i så måte og vi prøver å gjøre det enda
bedre i år. På vårparten forsøkte vi å selge kalk/gjødsel, men jeg føler
at det var et mislykket foretagende, bl.a. p.g.a. manglende interesse hos noen.
Det er mulig at delegeringen av jobber innen fotballstyret har vært for
dårlig, men på forhånd var det klare arbeidsoppgaver for den enkelte. Når
dette ikke har fungert tilfredstillende tror jeg hver må se litt inn i
seg selv. Var

"jeg" et papirvalg?

Til slutt vil jeg takke de "avtroppende" i fotballstyret og ønske de nte
---

velkommen. En ny sesong har allerede startet for fotballstyrets vedkommende.
Jan Ulsbøl
fotba 11 formann

17

RIKTIG FORSIKRING ER MÅLET I
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OG MODERNE DEKORASJONER
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familiens konfeksjonssenter
Ødegaard er alltid i teten
Moteriktige klær for hele familien toppmoderne til alle tider

VELKOMMEN TIL
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A-laget
Sesongen 85 startet meget optimistisk med å komme til semifinalen i
Strømsgodsets vinterserie. Vi startet godt med seier over Holmsbu, Adalen,
Solberg og Vinn, Sande. I semifinalen tapte vi 3-2 for Assiden.
Treningen startet for fullt i januar med Tor Johnsen som ny trener, og vi

--

trente fire ganger i uken. Mandager hadde vi squashtrening og styrketrening.
Tirsdag og torsdag besto av kondisjonstrening og vanlig fotballtrening ute på
Marienlyst treningsfelt.
Lørdager var satt av til treningskamper mot forskjellige lag i kretsen:
Skiold-Vestfossen 3-1, Skiold-Flint 3-2, Skiold-Holmestrand 5-2, Skiold-Amot 6-2,
Skiold- Drafn 1-2, Skiold-Slemmestad 1-3 og Skiold-Heggedal 3-2.
Etter disse kampene var vi kommet til midten av april. Da var det treningsleiren i Danmark som sto for tur. I Danmark var det allerede vår og fine
baneforhold. Vi hadde kamp mot Heddal 13.4 og Bødalen dagen etter. Men, dessverre
endte begge kampene med knepne tap. På tross av tapene hadde laget stort utbytte
av turen, både sosialt og treningsmessig.
Serien startet opp med kamp mot Konnerud. Innsatsen blant guttene var stor
og seier ble det 1-0. Når vi ser tilbake på de kampene A-laget har spilt, må
vi innse at i enkelte kamper har ikke innsatsen og hellet med å få ballen mellom

-

stengene, vært på topp. Men guttene har vist en god lagmoral, og de er en fin
kameratgjeng som skiold kan være stolte av, og som de må ta godt vare på.
For kommende sesong 86, vil Skioldmedlemmer kanskje oppleve at Skiolds
A-lag spiller seg opp i 4. divisjon igjen, for alle vet jo at i 5. divisjon
hører ikke en klubb som Skiold hjemme i.
Odd Danielsen takker trener Tor Johnsen og materialforvalter Lars Fjellkleiv
og alle spillerne i A-lags-stallen for godt samarbeid i sesongen 85.
Odd Danielsen (oppmann)
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SPILLERSTATISTIKK etter sesongen 1985

~~YQ

~~æP~r_!2æ_84

Anta 11 _85

Totalt

Mål 85

Arve Ryen

0

39

39

4

Børre Ekeberg

4

5

9

0

Anders Bekkelund

33

23

56

Hans Kristensen

9

22

31

Harry Pettersen

316

25

341

Yngve B. Hansen

74

35

109

6

Jan Soot

87

36

123

17

Henning Hansen

24

5

29

0

35

35

12

Jan Pedersen

116

26

142

12

Rune Svendsen

148

23

171

Erik Aunet

16

25

41

Rune Holth

5

7

12

Thor Siem

57

25

82

Jarle Holth

20

8

28

Lars 0. Andersen

36

37

73

2

2

Morten Rygh

Eivind Borge

0

Reidar Dischler

0

Svein Aspebakken

0

Trond Rokke

6

28

34

Rune Waitz

24

4

28

Ove Arnesen

19

33

52

318

2

320

Terje Kristoffersen 2

3

5

32

32

Arne Thorshaug

Espen Eriksen

0

Terje Solberg
Arne Nålby
20

2

16

37

53

4

-

KamQ~L!Qf!l_ 84

Anta 11 _85

Vidar Riis

0

5

5

Svenn B. Nordnes

0

12

12

Jørn Larsen

O

Kjetil Nilsen

O

Jens Ulriksen

0

2

2

4

Totalt 38 spilte kamper 64 scoringer
Anta 11 seriekamper: 22
Spillere i seriekamper: Arve Ryen (22), Arne Nålby (22), Jan Soot (20),
Anders Bekkelund (19), Morten Rygh (19), Espen Eriksen (19), Harry
Pettersen (18), Ove Arnesen (18), Rune Svendsen (15), Trond Rokke (13),
Erik Aunet (13), Thor Siem (12), Hans Kristensen (11), Svenn B. Nordnes (8),
Jarle Holth (7), Rune Holth (6), Henning Hansen (5), Terje Kristoffersen (2),
Reidar Dischler (2), Børre Ekeberg (2), Eivind Borge (l), Terje Solberg
(l) og Svein Aspebakken (l).
I seriekampene ble det scoret totalt 38 mål: Jan Pedersen (12), Jan Soot (10),
Ynge B. Hansen (4), Svenn B. Nordnes (3), Morten Rygh (3), Arve Ryen (l),
Lars 0. Andersen (l), Arne Nålby (l), Erik Aunet (l), Thor Siem (l) og Rune
Svendsen ( l).

Arve Ryen
fl est kamper
i år: 39

Jan Soot
- flest mål
i år: 17

Harry
Pettersen
- fl est
kamper totalt:
341
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B-Laget
Resultatet av årets kamper var nedrykk til 2. divisjon. Et år i l. div.
rekrutt var nok. Arets kamper varierte - noen var meget gode og noen var
helt elendige.

Mange ganger var det vanskelig å få folk nok - noe som er

utrolig når man ser hvor mange som har vært med . Da blir resultatene deretter.
Jeg må si det samme her som i bandyen: Skal det være noe vits å stille B-lag
...-

må det bli bedre samarbeid A-lag, B-lag og Juniorlag.
Resultater:
Skiold-Jevnaker 3-3, Sjåstad-Skiold 7-1, Skiold-Assiden 3-2, DBK-Skiold 6-2, AdalSkiold 1-1, Skiold-Kongsberg 0-9, Drafn-Skiold 1-4, Skiold-Slemmestad 2-1, SIFSkiold 2-1, Jevnaker-Skiold 7-0, Skiold-Sjåstad 6-2, Assiden-Skiold 7-3,
Skiold-DBK 3-4, Skiold-Adal 1-4, Kongsberg-Skiold 15-1, Skiold-Drafn 1-1,
Slemmestad-Skiold 4-0, Skiold-SIF 6-4.
Benyttede spillere: Rune Wangelsby, Trond Rokke, Anders Bekkelund, Lars E.
Jordheim, Hans Kristensen, Thor Siem, Harry Pettersen, Øivind Agren, Sverre
E. Nilsen, Henning Hansen, Espen Eriksen, Morten Rygh, Kai H. Ulvestad, Terje
Kristoffersen, Terje Kilen, Jarle Holth, Rune Holth, Eirik Ekeberg, Børre Ekeberg,
Arve Ryen, Sven B. Nordnes,
Vidar Riis, Eivind B. Nilsen,

-

Pål Haugan,

Jon Berntzen, Jarle Mortensen,

Rune Svendsen, Jan Soot, Per Haagensen.
Paul Hansen (oppmann)

RAPPORT FRA JUNIOR FOTBALL 1. OG 2. LAGET
Stallen har hele tiden bestått av 29 spillere, og to lag var
dermed et faktum. Førstelaget spilte som de siste år i
1. divisjon, og 2. laget ble satt opp sammen med stort sett
bare førstelag i 2. divisJon.
Målet for 1. laget var å holde seg i 1. divisjon, samt å komme til
NM for junior. Vårsesongen var heller laber rent resultatmessig,
og NM var derfor utenfor rekkevidde når dette ble avgjort etter
vårsesongen. Høstsesongen var derimot meget lØfterik, og denne ble
gJennomfØrt uten tap. Bl. annet ble erkerivalen Drafn slått 5-1.
For 2. laget hadde vi som målsetting å havne midt på tabellen, ut
fra at det var nesten bare 1. års juniorer, samt at de andre
lagene var 2. og 3. års Juniorer. Denne målsettingen holdt også,
og dessuten gjorde flere av disse spillerne det godt på
reserve-laget. Etter noen tap i begynnelsen på sesongen ble det
bedre og bedre resultater etter hvert. I turneringene gikk det
ikke like bra.
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Torn Egil Johannesen tok seg av 2. laget det meste av sesongen
sammen med Lars Oliver Andersen, mens Aksel og undertegnede fulgte
med når 1. laget ikke var i aksjon. En del av kampene på 1. og 2.

laget falt på samme dag uten at det skapte mannskapsmessige
problemer. Når de gikk hver for seg kunne man så toppe 2. laget
etter gjeldende regler.
En blanding av spillere fra begge lag deltok i Dana Cup i HJØrring.
Med ett tap og to uavgjorte kamper mot SkØvde, Maichingen og et
norsk lag gikk v1 videre til B-turneringen, hvor vi røyk ut etter
andre kampen. Denne cupen spilles med nesten fulle omganger på
glimrende baner og gir et utmerket sportslig utbytte.
Videre deltok vi 1 Norway Cup med 1. laget i anledning av Skiolds
jubileum. Etter ett tap, en uavgjort og en seier skulle vi gått
til 8-spillet. Ett av lagene i puljen ble imidlertid
diskvalifisert uten at vi fikk beskjed om det fra arrangøren, slik
at vår deltakelse endte litt for fort.
I DBK-cupen - som består av lag fra hele Østlandet - røyk 2. laget
ut i 1. runde, mens 1. laget gikk lett igjennom til kvartfinalen.
Under ett synes vi at sesongen har vært for ustabil for begge
lagene - selv om det gikk bra til slutt. Det ser også ut som
vi har fått fram tre nye A-lagsspillere - hvilket vi so ledere
mener er det aller viktigste.
Neste år er det også to lag - og rent treningsmessig er det viktig
å få egen trener for hvert av lagene, da oppsettet gjør det umulig
for en trener å ha to lag.
Til slutt takker jeg Aksel for som vanlig god jobb - samt en takk
til Tom Egil og Lars - som begge var engasjert som spillere på
andre lag - men som jobbet også med 2. laget.

Old Boys
Det å være oppmann for "kremen" i Ski og Ba 11 klubben
Skiold

OLD BOYSEN

-- har aldri vært noen lett oppgave.

Ikke for årets oppmann heller. Bevares, treningsivrige er
de, men å få stablet 11 mann på beina til en kamp er
vanskligere ennå plukk småstein med boksehansker .....
Den "harde kjerne" har trofast møtt opp til alle kamper,
men det som mesten har drevet årets oppmann til vanvidd
er de som svarer JA dagen før kampen men som glimrer med
sitt fravær når kampen begynner.
Følgende spillere har deltatt i en eller flere kamper:
Ståle Eknes, Tore Jahnsen, Tore Waitz, Roar Winter Olsen,
Erik Jensen, Reidar Schussler, Bjørn Svendsen, Arild Knudsen,
Torstein Roaas, Sven Stolp, Oddvar Danielsen, Harry Guttormsen,
24

-

Knut Juul Andersen, Tor Reidar Kristiansen, Sverre Erling
Nilsen, Terje Andersen, Einar Bentzen, Age Lolland,
Odd Danielsen, Jan Ustad,Frantz Salamonsen.Øivind Ulriksen.
Resultater:Svelvik - Skiold 2-1
Slemmestad - Skiold 4-o

Skiold - Lier 2 - 1

Liungen - Skiold 2-3

Skiold - Skrim 2-3 Vinn - Skiold 4-o Skiold - DBK 2-7
Sirius - Skiold 1-3

Skiold - Nærsnes/Åros 2-4

Skiold - Tofte o-5 Nedre Sigdal - Skiold 3-2
Skiold - SIF 1-6 Konnerud - Skiold 1-2 Skiold - Sylling o-3
Til Troos for motgang og ergrelser - moro er det likevel,
Vi er en fin gjeng som har det gøy sammen, og når dette
refereres, regner jeg med at sesongens viktigste "match"
avslutningsfesten -- har endt med full uttelling til
hjemmelaget,,,,
Jeg håper at alle de gamle pluss alle som faller
for aldresgrensen til neste år stiller opp til en ny sesong.
Oppmann Arild Knudsen.

Juniorstyret
Junioravdelingen kan igjen se tilbake på en sesong uten de alt for store
sportslige prestasjoner. Dog må vi si oss fornøyd med sesongen. Vårt guttelag
lå lenge an til å erobre en plass i 1. divisjon, men det glapp dessverre. Dette

-

til tross, det bor mye i laget så vi håper de lykkes til neste år. Smågutt I
gjorde en meget god prestasjon ved å komme til 1. divisjon på høsten. Innsatsen
her var noe variabel, men også denne gjengen bor det mye i. Vi håper guttene
kan medvirke til at vi spiller oss opp i 1. div. gutter neste år.
For lilleputtene har det gått noe opp og ned, men vi håper guttene kommer
sterkere etter hvert som de utvikler seg. Lilleputt I har tross alt en semifinale
Buskerud Cup å

se tilbake på. Fin prestasjon.

Knøtteavdelingen er også i år den avdelingen som bringer pokaler til skapet.
De aller minste 77b har seier i bronsefinalen i Konnerud Cup og knepent tap
Solbergserien. 76A har finale i DBK-cupen med knepent tap på cornere etter
1-1 i mål, samt tre semifinaler i andre cuper for de øvrige knøttelagene

er det en god prestasjon.
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Småpikelagene har hatt en fin stigning i år. De var nære på l .divisjonsspill, noe vi håper vil lykkes neste år. Nesteår vil vi ha et pikelag og et
småpikelag, så det går stadig fremover med pikefotballen. Stå på jenter - snart
er dere like store som gutta i antall. Lykke til.
Av negative ting på den sportslige siden må nevnes at det ikke lykkes jr.styret
å skaffe tilstrekkelig hjelp til knøttelagene 75b og 76b. Vi beklager at guttene

på disse lagene har lidd under dette, men vi må appellere til foreldrene om å være

-

behjelpelig til tillitsverv innen knøtteavdelingen. Vi håper

å

slippe

dette problem til neste år. For smågutt Il og Ill hadde vi også store problemer
etter ferien. Når vi endelig fikk meldt lag nok, sviktet spillermateriellet. Dette
kostet klubben penger både for etteranmeldelse og trekking av lag Ill.
Av andre aktiviteter må vi nevne våre cupparrangementer: 2 knøttecuper og
guttecup samt fotballskole. Undertegnede vil takke alle som har vdet innsats
ved disse arrangementer og om noen bør nevnes spesielt må det være Helge Bjørnes
for fotballskolen og Jan Erik Løkka for knøttecupene. Takk til samtlige for
fin innsats.
Til foreldreforeningen/mammagruppen en takk for gode bidrag som har kommet
inn fra dere. I skrivende stund 25.000 kroner. Det viser at det nytter. Jeg håper
flere kan melde seg til dette arbeidet da det blir alt for meget for noen få.
Spesiell takk til fru Støckert og fru Sundberg for innsatsen for å bemanne
Allco-kj,kkenet.

-

Til slutt noen få ord om økonomien.

I

skrivende stund ser det ut til at

budsjettet for avdelingen vil holde på utgiftssiden. På inntektssiden får vi et
lite minus på rundt 5000 kroner, men på totale inntekter på 140.000 kroner
må vi si oss meget fornøyd.
Til slutt nok en takk til alle medarbeidere i jr. styret og lagledere/trenere
på lagene og til alle spillere og foreldre som har hjulpet til for den sesongen
som har gått. Hjertelig takk nok en gang og lykke til med neste sesong.
Tormod Kortvedt
Juniorformann
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NAr det gjelder:
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Gutter
Årets guttelag har hatt en middels god sesong. Resultatene
har svingt kraftig, men i gode øyeblikk har laget prestert fin
fotball. Laget inneholder enkelte spillere som Skiold om
kort tid kan få nytte av på seniornivå.

-

Meningen var å stille to guttelag i årets serie. Et møte før
jul hvor treneren fortalte om opplegget for sesongen må
imidlertid hatskremtLenkelte spillere, for da treningen startet
på nyåret var vi knapt 11 mann. En del var opptatt av andre
idretter vinterstid, og disse dukket opp etter hvert. Dessuten
var vi så heldig å få ~em nyinnmeldelser fra Glassverket som vi
skulle få stor glååe av.
Vårsesongen var meget bra. Vi tapte kun for Slemmestad og lå
kun et poeng etter disse til ferien. Et nytt tap for disse i
den første kampen på høsten,gjorde at høstsesongen ikke ble som
ønsket.
Vi endte til slutt som nummer fire.
Sesongen ble avsluttet med en vellykket Weekend-tur til Aalborg.
Guttene viste eksemplarisk oppførsel. I en kamp mot et lokalt
lag fra Aabybro tapte vi 4-3.
Jeg vil takke alle guttene for sesongen og ønske dem lykke til
videre med fotballen. De fleste bør imidlertid prioritere den
høyere i forhold til andre interesser skal de ha håp om å nå
noen vei.
Også en takk til oppmannen Øystein Nilsen og fedrene Vidar
Andreassen, Thor Johansen og og Egil Lundbekk som alltid stilte
opp.
Sverre Erling Nilsen
(trener)

-

Seriekamper:
Slemmestad
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Ros 2
Skiold
Tofte

Skiold
Vinn
Drafn
Svelvik
Liungen
Skiold
Gråbein
Skiold

2-0
8-6
2-1
6-1
5-5
0-5
2-1
0-1

Skiold Vinn
Drafn SvelvikLiungenSkiold GråbeinSkiold -

Slemmestad
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Ros 2
Skiold
Tofte

1-4
1-4
8-1
1-4
4-2
3-3
2-6
1-2

Toppscorer: Andre Lund 18 mål
Følgende spillere er benyttet: Kjetil Olsen, Tom S. Larsen,
Torgeir Brandtzæg, Jørn Larsen, Arild Johansen, Jan Riegels,
Kjetil Nilsen, Svein Skålien, Pål Erling Lundbekk, Henning
Andreassen, Tom Nilsen, Andre Lund, Roar Frantzen, Bent Eikemo,
Nhyang, Vidar Figenschou, Morten Vieholmen og Mads Kopperud.
Sverre Erling Nilsen (trener)
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Sm§gutter
Spillerstallen på smågutt I var dette året meget god, så målsettingen var å
komme til 1. divisjon i serien, avansere i cuper og sluttspill i sun cup.
Treningen startet opp i januar med tre treninger i uken med god oppslutning og
innsats. Før serien startet spilte vi 9 kamper, av disse 4 på kunstgress.
Grunnlaget før alvoret tok til var derfor meget godt. Vi var ubeseiret i vårserien fram til siste seriekamp før ferien, som vi tapte, men vi var da allerede
klare for 1. divisjon. Deltagelsen i DBK-cupen ble kort: Vi tapte 2-1 for
Vålerengen.
Resultater:
KUTistgressserie: SIF-Skiold 2-2, MIF-Skiold 0-0, Konnerud-Skiold 4-1. (3.plass)
DBK-cupen: Vålerengen-Skiold 2-1
Konnerudcup: Selvik-Skiold 0-2, Heggedal-Skiold 1-0.
Sun cup: Løvenstad-Skiold 0-2, Storhammar-Skiold 1-2, Hørsholm,Usserød - Skiold
1-1, Hertsøga-Skiold 3-1, Nordsborg-Skiold 2-0, Vadmyra- Skiold 0-2.
Kretscup: IBK-Skiold 0-4, Hønefoss-Skiold 0-0, Lier-Skiold 3-0
Glassverket cup: DBK-Skiold 2-1, GIF-Skiold 0-2, ROS-Skiold 0-1 (2.plass)
Seriekamper: Bakke-Skiold 2-6, Skrim-Skiold- 1-2, Kongsberg-Skiold 0-0,
Vestfossen-Skiold 0-2,
EikerKvikk-Skiold 0-6, Hokksund-Skiold 1-0,
ROS-Skiold 7-0, Vinn-Skiold 2-3, Gol- Skiold 1-5, Adal-Skiold 2-1, LiungenSkiold 4-2, Solberg-Skiold 3-3, Hønefoss-Skiold 1-0.
Privatkamper: Konnerud-Skiold 6-3 (D.hallen ), Drafn-Skiold 6-6, DBK-Skiold
3-3 (kunstgress), Solberg-Skiold 0-4, Vinn-Skiold 3-1, IBK-Skiold 1-1, AIFSkiold 2-0, Vesterhanninge-Skiold 3-1, GIF-Skiold 3-2
I alt 42 kamper med 14 seiere, 9 uavgjorte og 19 tap. 75-78 i målforskjell.
Spillere med mål i parantes:
Trond Siem (1), Jørn Are Kortvedt (8), Jørgen Mehren, Nils Roar Henriksen (4),
Anders Olafsen (10), Anders Edvard Grøtterud (10), Pål Brenne Jensen, Knut
Erik
Throndsen (3), Gunnar Kolle (19), Mads Strøm Kopperud (3), Morten
Viholmen (5), Paal Bakken (1), Jens Petter Farnes (7), Thomas Brun
Jeg vil med dette takke spillere, foreldre for kjøring og Tore J. for samarbeidet i år.
Roar Henriksen
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Vi stilte i år med to småguttelag i årets cun cup i Karlstad, tilsammen
34 spillere og 4 ledere. Det ble en minnerik og fin tur for spillerne med mye
fotball: 6 kamper på 4 dager på hvert lag og 1 treningskamp på fredag med
et blandingslag med 1. og 2. lagsspillere. Målsettingen for 1. laget var
sluttspill, etter 3 kamper lå vi godt an med en annenplass etter 2 seiere og
1 uavgjort, men så skulle vi møte 2 svenske lag som var favoritter til å
vinne hele turneringen, Det ble to tap, blant annet mot Nordsborg som i følge
avisene var Sveriges beste lag i sin klasse. Disse holdt vi 0-0 til 7-8
minutter sto igjen, men etter en miss i forsvaret scoret Nordskog og før vi
fikk summet oss kom en til, nesten fra avspark. Vi fikk mange lovord etter den
kampen, som vi like gjerne kunne ha vunnet. En 4. plass ble det til slutt i puljen
med tabellsifferene 6-3-l-2-8-7-7p
Andrelaget hadde i år som i fjor vanskeligheter med å hevde seg, men en seier
ble det: 4-2 over Vadmyra i siste kampen og fikk dermed et lag bak seg på
tabellen.
De siste dagene av turen ble en prøvelse på både spillere og ledere da en spysyke brøyt ut blant oss og la en demper på en finfin tur uten noen som helst
problemer med disiplinen hos gutta. En stor takk til Geir Dahlby, Kåre Langås og
Håkon Kortvedt som gjorde en god jobb som ledere.
Roar Henriksen
Rapport smågutt Il
Vi hadde få gutter på treningen først i januar grunnet bandy og andre
interesser. Litt etter litt begynte vi å fungere som et lag. På aet meste
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var vi 27 mann på treningen. Tanken om et 3. lag lå i luften. Vi lå midt
på tabellen når vårsesongen vel var overstått. Etter sommerferien gikk det bra,
bortsett for et og to utsatte kamper. Vi endte på 5. plass i serien.
Sesongen sette under ett er jeg fornøyd.
Benyttede spillere: Kjell Tore Falang, Jon-Erling Dahl, Kjell Arne Holstad,
Thomas Bård Hansen, Terje Madsen, Espen Gulbrandsen, Lars Even Nordhaug,
Morten Berge, Tom Guldhav, Rune Danielsen, Geir Løkka, Rune Borgersen, Morten
Torgersen, Ronny Guddal, Christian W. Fegth, Nils Ole Wik, Pawinder S. Gill,
Ricard Holmsen, Jan Vidar Hansen, Erik Lauritzen og Svein Opsahl.
Lykke til videre,

gutter.
Paa 1 Lauritzen (trener)
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Li L Leputter
Vi startet med trening to ganger i uken i månedskifte feb/mars. Vær og
baneforholdene på senvinteren og våren skapte problemer for treningen,
og vi måtte stadig bruke asfaltbaner som nødløsning.
Siden spillerstallen var liten (12 stk), har vi vært avhengig av godt
frammøte. I vårsesongen hadde vi nær 100 % oppslutning på trening og
kamper, mens i høstsesongen var det noe ustabilt.
Resultatmessig kan vi ikke si oss fornøyd med sesongen. Vi havnet på
5. plass i vårserien, mens vi i høstserien gikk på bare tap. Nå tror
vi ikke resultatene gir et helt riktig bilde av laget - gutta kan
nemlig spille bra fotball. Vi har bare ikke hatt flaksen og marginene
på vår side, og kanskJe har vi manglet den "gnisten" som skal til
for å vinne Jevne kamper.
Vi har deltatt i 5 cuper i løpet av sesongen, med kvartfinale i Dtafn's
jubileumscup og semifinale i Buskerudcup som beste resultat.
Sesongen ble avsluttet med en helg på Skiold-hytta.
Resultater i serien:
Vår:

Skiold-Svelvik 1-6, Kil-Skiold 2-4, Solberg-Skiold 10-0,
Skiold-Berger 7-4, Vinn-Skiold 2-1, Skiold - N.Sande 2-3,
Selvik-Skiold 1-10.

Høst:

Skiold-Drafn 1-4, N.Sande Skiald 1-3, Holmsbu-Skiold 4-3,
Skiold-Assiden 0-4, Sk1old-Tofte 2-3.

Spillere som har vært benyttet med målscore i parentes:
Svenn-Inge Wickmann,St1an Brun(4),Tom Erling Volden(12),Egil Kjærby(6),
Erik Lauritzen(8),Tomas Rinker Jensen(3),Anders Aasebø,Olcay Al(6),
Leif Richard Anderson,Richard Holmsen(16),Jørgen Grønneberg(2),
Ronny Dalene,David correia,Jan Vidar Hansen,Ole Fredrik Sulland,
Michael Hansen, Kåre-Andre Sundberg, Jan Rune Idal,Anders Hammerstad,
Vibeke Lundbeck.
Lederene takker for hyggelig samvær og innsats og ønsker spillerene
lykke til med neste sesong.
Per Egelandsdal

Svein Lauritzen

Rapport Lilleputt Il
Det ble en veldig tung og anstrengende sesong for lilleputt Il. Mange
spillere ble benyttet, deriblant en god del knøttespillere. Vi har hatt
to treningskamper, fjorten seriekamper og deltatt i to cuper. Vi vant en
seriekamp. Uheldigvis ble en del spillere borte under sesongen, angivelig
fordi vi tapte så mye. Men vi hadde en god stamme i syv-åtte spillere som trofast
møtte på trening og til kamper. Vi hadde en hyggelig avslutning hjemme hos
oppmannen med pølser og videofilm.
32

-

Med dette takker jeg for denne sesongen og spesielt til de foreldre som var
med og kjørte. Også vil jeg rette en takk til Sverre Støckert som stilte opp
og dømte to kamper fordi dommeren ikke møtte.
Benyttede spillere: Kåre-Andre Sunderberg, Jan Vidar Hansen, Anders
Hammerstad, Ole Fredrik Sul land, Stian Borg, Vegard Johansen, Stian Hagberg,
Amjed H. Sadiq, Fredrik Støckert, David Correia, Fredrik Dahlmann, Jørgen
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Grønnerberg, Espen Hansen, Tommy Carlsson, Richard Aronsen, Kenneth Nilsen, Jan
R. Idal, Tomas Rinker Jensen, Bjørn Skervik, Leif Myhre, Mikael Hansen, Arve Bridheim, Jørgen Andreas Kristensen, Rune Jensen, Espen Strøm, Jon Atle Andersen,
Lasse Dahl, Lars Simensen, Lars Niklasson og Knut Anders Gulliksen.

Miniputter

Kåre Sundberg (oppmann)

Miniputt 76a

,_

Treningen startet 9. januar på Brandengen skole, og guttene har vært flinke til
å møte på trening og kamper. Det er den samme gjengen som har spilt i tre
sesonger - en har flyttet og en ny har kommet til - og
dette viser at
det er gutter som har lært å jobbe sammmen og holde sammen. Det er et meget
jevnt lag, og de er flinke til åta både seier og tap. Alle spillerene har
scoret mål, også keeper, og scoringene er godt fordelt blant guttene.
De som har spilt på laget er: Anders Bråten, Thomas Myhre, Anders Børre Nilsen,
Kristian Nilsen, Kristian Pedersen, Espen Gran Sandberg, Ola Marius Ottesen
Solberg, Stein Ove Brunvoll Sørensen og Glenn Erland Ørmen.
Laget gikk til finalen i DBK-cupen, hvor laget spilte 1-1 mot Rælingen, men
tapte på cornere. Ellers har laget deltatt i fem andre cuper og har gjort en
fin innsats her. I tre av cupene har det blitt sluttspill og semifinale. I
serien har det blitt spilt ni kamper, hvorav 4 seiere, 2 uavgjort og 3 tap. Dette
ga en målforskjell på 38-17 i vår favør. Guttene er greie å jobbe med og vi
har hatt en trofast heiagjeng på alle våre kamper. En takk til alle spillere
og foreldre for god innsats gjennom 85-sesongen.
Egil, Sissel Solberg og Gunn Hege Myhre
Miniputt 76b
De som har spilt på laget har vært: Bent Ivar Bonsaksen, Vegard Klevjer,
Jørgen Fragått, Steffen Birkely, Ilker Kil inc, Robert Dore Solum, Espen Simensen,
Ruben Stokke og Erik Tønne.
Fremmøt på trening og kamper har vært litt opp og ned. Laget har ikke hatt fast
trener, noe som nok har vært en av grunnene til dette. Ellers har laget deltatt
i 5 cuper og spilt 8 seriekamper.
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Rapport fra miniputt 75

Sesongen 1985 har vært noe opp og ned. Etter en svak forsesong kom vi
bra tilbake etter sommerferien. Spesielt i cupene har guttene spilt bra, og
har gått til sluttspillet i nesten hver cup.
Litt statistikk: 47 kamper 19 seiere - 6 uavgjort - 22 tap 73-76 i målforskjell.
Antall cuper: 8
Beste plassering: nr. 4 i Drafncupen og fin pokal
Største tap: 1-11 for MIF i seriekamp

Jan Rune Ida l
har scoret 36
mål
Benyttede spillere med mål i parantes: Jon Atle Andersen, Lars Simensen,

Største seier: 8-0 over Vinn i cupkamp

-

Knut Anders Gulliksen (4), Espen Strøm (6), Lars Niklasson (8), Lasse Dahl (8),
Anders Røren (4), Jan Rune !dal (36), Bjørn Skjervik (6), Kjetil Green (1)
og Lars Erling Olsen.
Noen av spillerene har også fått lov til å

prøve seg på lilleputt Il.

Avslutningen på sessongen hadde vi på Skioldhuset med brus og pølser, Vi
vil få takke alle guttene for en fin sesong og en fin "knøttetid''. Håper
alle møter til trening på lilleputt i 1986.
Til slutt en takk til alle foreldre som følger opp og hjelper til når
det trengs.
Trenere:
Per Skjervik, Øivind Dahl
Rapport_fra_miniputt_77b
Laget har gjennomført sesongen på en fin måte. I fjor vant laget svært
få av sine kamper, mens i år har samtlige ordinære seriekamper endt med
seire. Laget har vært med i 6 turneringer og gått videre til mellomspill/
sluttspill i 3 av turneringene. I Konneruds turnering ble laget vinner av
bronsjefinalen. I alt har laget bestått av 14 spillere (3 jenter og 11 gutter)
og spesielt positivt er at 11 av spillerene har scoret mål. Noen tror kanskje
at de tre som ikke har scoret mål er jentene. Alle de 3 jentene har scoret. Den sist
siste seriekampen ble avgjort av Regine Linds

to fine scoringer.

Totalt har laget spilt 37 kamper, vunnet 18, spilt 8 uavgjort og tapt 11.
Laget har scoret 92 mål og sluppet inn 38 mål.
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Som tidligere nevnt har samtlige seriekamper endt med seire. I semifinalen
ble det dessverre tap, men allikevel puljevinnerpokal som laget fikk med
seg.
Kampresultater:
Privatkamper: Sjåstad-Skiold 0-0, Lierulvene-Skiold 1-1, Lier Gaupene-Skiold
2-0, Skiold A- Skiold B 3-3.

Seriekamper: !BK - Skiold B 1-11, SIF- Skiold 0-8, Assiden-Skiold 0-5,
Drafn-Skiold 0-4, DBK-Skiold 0-2, Solberg-Skiold 1-2.
Seriefinale: Solberg A-Skiold B 2-1
Liercupen: Romsås-Skiold 0-2, Haslum-Skiold 4-2, Drafn A-Skiold B 1-0,
Spinnericup: Spa/Bra A-Skiold B 0-3, Vestfossen-Skiold 0-4, Assiden-Skiold 0-2
melloms~ill: Skiold A-Skiold B 1-1, Slemmestad-Skiold 2-0.
Badenacup: Lyn A-Skiold B 5-0, Assiden A-Skiold B 0-1, Liungen A-SkioldB 3-1
Ponduscup: Lier Jervene-Skiold 0-7, IBKB-Skiold B 0-3, Assiden A-Skiold B 1-2,
Stabæk A-Skiold B 2-2 Kvartfinale: Ros A-

Skiold B .5-0.

Konnerud cup: !BK B-Skiold B 0-4, Liungen A-Skiold B

1-0, Konnerud G-

Skiold B 0-1, Lier Jervene - Skiold B 1-0. Mellomspill: Bærum A-Skiold B 0-0,
Lier Gaupene-Skiold B 5-0, Liv A-Skiold B 0-0 Bronsjefinale: Bærum B-Skiold 0-4
Drafns jubileumsturnering: Drafn A-Skiold B 0-0, SIF-Skiold B 3-1.
Følgende har spilt på laget: Lars A. Eriksen, Martin Kjekshus, Monica Lauritzen,
Nina Therese Olafsen, Regine Lind, Anders Olsen, Jon Reidar Winge, Jan-Erik
Tetlie, Stian M. Abdrahamsen, Henning Tolpinrud, Stian Våland, Aleksander Berg,
- Bjørn Andersen, Thomas Ask Larsen. Jon Reidar Winge ble lagets toppscorer
med hele 44 scoringer
Til slutt vil jeg takke alle foreldre som har vært til stor hjelp. Uten
hjelpen fra foreldrene hadde det ikke vært mulig

å

gjennomføre denne fine

sesongen.
Helt til slutt håper jeg at alle er på plass igjen

når neste sesong

tar til.
Helge Bjørnes
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SMAP!KELAGENE 85
En fotball se sonv er atter over og status skal gjøres onn, Ekstra mo ro er det at
jentene for alv-ir er k immet med i ka mnen -nn den run Ie lærkula, FJr m i ro har
det vært å være trener for 30 ivrige smånike r,
Vi startet t reuingen i januar med meget g,dt fremmøte, noe sJm har hol dt se>;
gjennom hele se songen . F0r ikke å sette jentene i bå ser- med betegnelse t. ,~
2, Iag , valgte vi å ha fellestrening for alle slik at alle kunne kie mne om masser
nå det be ste laget.
Mangelfull matchtrening var delvis årsak til at begge lagene gikk nå stygge tan
i den første se r ie run deu , men jentene r'ei ste peg ois gj,rde alt ialt en meget g,yf
sesong. I. l aget var kun målhrskjellen fra å komme til A nuljesniffi. I B »ul ja
kom de nå tredje nlass, 2. lagethadde lag bak seg både i vårserien 'J!; høstserien eig med litt mer flaks ville de ha kjemnet nå •:len øvre delen av tabellen.
Prestasjonen til 2, l aget er av klasse når man tar i betrakrtning at mot s-n ll o rn«
ofte var både 2 0g 3 år eldre enn våre
Ser man alt under et har det vært en meget fin se sona , Jentene har vist en ut ro lig fremgang både nå det tekniske Jg det teo reti sko nl an . Det kan bli m ir o med
jente Jg damef'otbal l i Skiold de '''>mmende år.
Jeg vil takke foreldrene som har hju\net til 'Jg oonman-i Anne Ko rtve-It for et
fint samarbeid.
Takk hr i år
Kai Hen-ring Ul ve stad
Tre1J.inq;-:=:ikan1'ler:

Drafn CU'> '.

Drsfn
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4

0

6

0
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?
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0
1
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1
0
6
1

Ski old
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S'·i0lc!
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6
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3
1
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0
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0
6
0
0
1

1

1
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6

0
1
4
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S' hld
MIF

0
7
0
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Sjå stad

2
0
0
2
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0

4

Konne rud
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0
S' iold 1 0
S'·iold
1
Kon te r-ud 0
S'·io\d

1

S'-iold
S iol d
Sjå stad
S'ri ol d
ROS

Konne rud 1

Skicild 1
Holevær
SI-L,\d
Ski ol d

0

Loe smoøn

7
0

3

1
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S10icild
Vinn
Skiold 2
ROS
s· iold
Slemmestad

SlciJ\,J
SkiJ\d
SkiJ\d
Skhld

?,

4
0
2

lag høst

Toopscorere i seriekamper: Ma rIanie Grøterud eig Hil de K'Jrsgård 8 mål hver

TIL ULLEVAAL: Våre jentelag i fotball var å finne på tribunene på vår
landslagsarena Ullevaal under kvinnelandskampen mellom Norge og Danmark.
Jentene var gratis invitert i forbindelse med en aksjon som Fotballforbundet
hadde. De var sammen med mange andre jentefotballag med på å sette sitt
preg på landskampen.
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En 1 iten bil dekava 1 kade over
våre miniputtlag
er hva vi presenterer på denne
siden.
Til høyre 75 A.

Og til venstre her har vi
gjengen på 75 8

-

Tommelen opp for 76 A
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Miniputtgeneral Helge
Bjørnes og hans lag på
77 jubler over fin
innsats.

Og her er nok et 77-lag som
vår miniputtfotograf Gunn Hege
har sikret seg bilde av.

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
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GRISELOTTERIET: Så er griselotteriet i gang igjen. Denne
gang er det "jubileumsgrisen'' som er ute og utsolgte bøker
har allerede begynt å strømme inn til klubbkontoret. Derfor:

SELG BOKA TOM og lever mandag kveld eller lørdag formiddag
på Skioldhuset eller til
Arild Knudsen i Kreditkassen.
Griselodder er populært - du hjelper klubben i ditt hjerte
ved å selge boka tom i år.

Sm3nytt
FOTBALLSTYRET: Jan Ulsbøl og hans mannskap er allerede i gang med forberedelsene
til neste sesong. Trener Tor Johnsen er reengasjert. Dessuten er fotballstyret
i gang med å selge rikstoto-andeler som de håper vil være med på å styrke
inntektssiden.

LØRDDAGSSERVERINGEN: Det er sendt ut vaktliste for lørdagserveringen på
Skioldhuset. Denne vaktlisten går fram til jul og derfor er Skioldhuset
åpent hver lørdag. Man håper at så mange som mulug legger veien om Skioldhuset
for på den måten å skape et fint miljø med hyggelig prat og formiddagskos.
BEGIVENHETSLISTE FRAM TIL NYTTAR:
LØRDAG 23. november: Generalforsamling på Skioldhuset kl. 17.00
TORSDAG28. november: Eldres avdeling har møte på Skioldhuset
LØRDAG 14. desember: Eldres avdeling samt Old Boys har juletilstelning på huset
SØNDAG 29. desember og Mandag 30. desember: SKIOLDS JULECUP I DRAMMENSHALLEN
Dessuten: Følge med når vårt A-lag i bandy spiller på Marienlyst. Møt opp
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og vær aktivt med for at Skiold nå skal greie å beholde plassen i l .divisjon.
I UTLANDET: Vår bandyforkvinne Annette Hansen har hatt sin første utenlandsrepresentasjon for Norges Bandyforbund der hun sitter som styremedlem. Hun
ble sendt til DEX-cupen i Ljusdal i Sverige siste helgen i oktober for
å oppleve dag-og-natt-bandy der. Det er mange som gjennom årene har vært
på DEX-cup og alle kan underskrive på at det er litt av en opplevelse.

TIL UTLANDET: Vårt bandylag drar til Ørebro 14. november for å spille
treningskamper på kunstis mot Ørebro A og B. En fin oppkjøring før
den viktige seriestarten her til lands 27. november.
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