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STYRETS RAPPORT NOU.85- NOU. 86
Det er høst, november, og tid til å sette seg ved skrivemaskinen for å
oppsummere det 76. Skiold-året. Det var et år som gikk foruroligende fort
og som ikke inneholdt de store sportslige prestasjonene. Vårt bandylag
rykket ned forn-te gang til 2. divisjon, vårt A-lag i fotball skapte mer
dramatikk enn ventet på slutten da det plutselig dreide seg om å overleve
5. divisjon. Gudskjelov for Skiold så klarte laget seg.
I junioravdelingen ligger vi fremdeles midt på tabell-treet, men her
er det tross alt fremgang å spore. Vi har en enorm tilslutning på ungdomsplanet som gjør oss til den ledende klubben i dette arbeidet på Strømsø- siden, en ledelse som vi må beholde i årene som kommer. Det må satses på
junioravdelingsnivå skal vi kunne få fram toppene til senioravdelingen for
på den måten å høyne nivået der.
Situasjonen i bandyavdelingen ble tatt opp i rapportene til vårgeneralforsamlingen og jeg skal ikke komme videre inn på dette her. Optimismen
foran kommende sesong er stor på A-lags-nivå der man tar sikte på å rykke
opp til l. divisjon igjen. Vi stiller dessverre ikke juniorlag i bandy i
sesongen som kommer, men nedover i junioravdelingen har vi full rekruttering. Flere miniputter enn på mange år stiller med hjelm og kølle denne
sesongen, noe som viser at bandy fortsatt fenger de unge.
Vår senioravdeling i fotball er allerede i gang med forberedelsene til
neste sesong. Man satser aktiv på bedre miljø, samarbeid og kameratskap.
A-lagets ledertrio med Kåre Sundberg som oppmann og våre egne medlemmer
Sverre Erling Nilsen og Aksel Pedersen som trenere har en fyldig stab av
spillere åta av. Man satser bevist på våre egne juniorer som alle er tatt
opp i A-lags-sammenheng. Vi får krysse fingrene og støtte opp under den
nye miljø-linjen som vi håper skal skape resultater for vårt "representasjonslag". Vi kommer neste år også til å stille med både B- og C-lag, som i år.
- C-laget inngår i et spesielt prosjekt som ledes av vårt medlem Jens Petter
Kjemperud og som Skiold har fått adskillig godord for.
Aktiviteten i junioravdelingen i inneværende sesong har vært hva man
kan kalle enorm. På løpende bånd har avdelingen arrangert Miniputtfestival,
Ponduscup, pike- og guttecup og fotballskole samtidig som de har administrert
et utall lag fra den minste fem-åring til eldste guttespiller. Avdelingen er
nå utrolig godt organisert med dyktige ledere på alle plan - ledere som
vi håper vi følge klubben i mange år fremover. I år har junioravdelingen
vært mer enn selvfinansiert- noe som man skulle håpe alle avdelinger etterhvert kunne bli.
Junioravdelingen har allerede begynt neste års planlegging som inneholder
alle de ingredienser som man hadde i år. Eneste forandring på cup-opplegget
blir vel at tradisjonsrike "guttecupen'' blir pikecup i steden - dette også
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for å markere at vi nå for fullt satser på våre jentelag, som har vist stor
fremgang i året som gikk.
Skioldhuset har hatt et godt år økonomisk - dette skyldes ikke minst
perioder med fast utleie til gammeldansforeningen "Spretten". Et nytt tak
er lagt over sofarommet for å hindre lekkasjer der og til 3. etasje har man
kjøpt inn nye stoler.
Det er ingenting å legge
skjul på at vi har problemer med å få en ny
fast gjeng på Skioldhytta. Hyttestyret som satt gikk så å si kollektivt
av på våren og siden har det haltet og gått. Det er synd fordi Skioldhytta
er noe av det mest verdifulle vi har - og den må tas vare på. Er du interessert i å bli med så meld fra øyeblikkelig. En ide er kanskje at representantskapet får fullt ansvar for drift og vedlikehold av Skioldhytta. I
representantskapet finnes mange ressurser som Skiold som klubb gjerne skulle
ha sett litt "mer på banen".

,,-...

Våre trofaste slitere på bingoen holder det gående og også i år har klubben
mottatt verdifull støtte fra denne gruppen. Vi gir en stor honnør til Harry
E. Andersen og hans bingoarbeidere.
Som man har sett i Drammensavisene har komiteen som ble nedsatt for å
se på våre bane- og klubbhusforhold vært aktiv. En egen
rapport om denne
komites
arbeid følger umiddelbart etter hovedstyrets rapport. Vi
har nå trolig en sjanse til å komme inn på selve Marienlyst med et klubbhus
der og dette må man arbeide videre med. Men man må skynde sitt litt langsomt, ikke handle overilet. Vi vet hva vi har i dag og har en forpliktelse
til å forvalte de verdier klubben besitter på en fornuftig måte.
Og så var det økonomien til slutt: Stadig vekk like anstrengt rent pengemessig. Det må stadig arbeides for å få nye midler inn i klubbkassen og der
må alle dra i samme retning. Vi er en klubb og en kasse som skal overleve
i årene som kommer. Blir det kallet til dugnad så må alle være med å gjøre
sin skjerv. Den siden av saken er klar.
Til alle som har deltatt i aktiviteter, dugnader og annet i året som
gikk: Hjertelig takk for det arbeidet du har nedlagt for den rød-hvite
klubben. La oss avslutt optimistisk og håpe at 1987 blir et enda bedre år
for klubben i våre hjerter.

~~~
Børre Ivar Lie
Skiolds formann
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SKIOLD INN PA MARIENLYST
SPESIALKOMITEENS RAPPORT

-._

Komiteen tok initiativet for å få et møte med park- og idrettsvesenet
ved Sannes og Gundersen. Der tok vi opp spørsmålet og Skiolds baneproblem
til trening og kamper. Vi kom i den anledning inn på sentralisering av
våre aktiviteter til Marienlyst,
hvilket vi fikk forståelse for. De lovet
å se på muligheten for at våre lag skal få spille sine kamper på Marienlyst.
Vi merket noe bedring allerede på høsten, så dette får vi følge opp slik
at alle våre kamper med .tiden kan bli spilt på Marienlyst.
Det ble også lovet oss at vi skulle få mer treningstid på Marienlyst og
at bl.a. kastfeltet skal gjøres klar for fotball straks isen har gått. Dette
vil gjøre overgangen lettere for fotballen. Vi spurte også om det var mulig
og sette oss opp med treningstider på Brakerøyabanen i overgangstiden, hvilket
ikke var umulig i følge Gundersen.
Vi luftet også spørsmålet om å få bygge klubbhus i jordvollen mot treningsfeltet, men dette ble blankt avvist da dette området var regulert. Sannes sa
at det var større muligheter i tribunen mot Bj. Bj.gate. e Senere har vi fått
høre at kommunen skal bygge et garasje/lagerbygg i nordre sving på Marienlyst.
Vi tok da straks kontakt pr. brev hvor vi skrev om det kunne være plass til
oss i et slikt bygg. Dette ble behandlet i idrettsutvalget i kommunen, og vi
ble bedt om å komme med det arealbehov vi trenger. Dette er i skrivende stund
under arbeid, slik at vi ganske snart skal ha nytt møte med Sannes/Gundersen
om dette spørsmålet. Dette vil vi informere om på Høstgeneralforsamlingen.
Vi må også poengtere at det arbeid som er gjort har stått for komiteens
vegne, slik at alle spørsmål om eventuell bygging må gå den demokratiske
veien i klubben.
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\li!') Buslærudbanlæn
DRAMMEN (Bragernes-Strømsø-Åssiden) - GOL - HOKKSUND· MJØNDALEN VIKERSUND AMOT

- med tilbud som tåler sammenl1gmng

MER MAT FOR PENGENE

OULSKOOEN1 Drammen
TOROOT., Drammen
PARKERINGSHUSET, Drammen
YINJESOT.1 Drammen
isSIDEN1 Drammen
SENTRUM~ndalen
KORYALDYN., Mj,ndalen
JERNBANEOT. :-:'U Kon1sber1
ÅMOT
VIKERSUND
LOMMEDALEN1 Barum
HOLMESTRAND
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SKIOLDHYTTA: Det kommer i nærmeste fremtid til å bli sendt ut vaktliste
for vintersesongen på Skioldhytta. Vi forsøker å sette opp flere medlemmer
på hver av de store vaktene under skisesongen - det er da vi selger aller
mest på hytta. Når listen kommer i postkassen så ta den vakt du er satt opp
på slik at vi ikke kompliserer vaktholdet der oppe.

-,

TIL KRETSTINGET: Skiold representanter på kretstinget i fotball som arrangeres
på samfunnshuset i Hønefoss 28. november blir: Aksel Pedersen, Kåre Sundberg, Roar Henriksen og Jens Petter Kjemperud.
JULECUPEN: Arets julecup i fotball for A-lag blir i Drammenshallen 29. desember og 30. desember. Det er som vanlig invitert syv lag til å delta
foruten Skiold selv. Møt opp og lag en festelig ramme rundt vårt storarrangement.
KUNSTGRESSERIE: Skiold A-lag skal også i år delta i S!Fs aktivitetsserie
på kunstgressbanen på Gulskogen. Laget er garantert fem kamper.
BANDYSTART: Første seriekamp
for vårt A-lag i 2. divisjon blir borte
mot Tåsen på Voldsløkka onsdag 3. desember.
APENT HVER LØRDAG: Skioldhuset er åpent for treff og servering hver lørdag
om formiddagen. Det er Solveig Sundberg og Jan Ulsbøl som har tatt på seg
å være kjøkkenverter. De har masse godt på sitt serveringsprogram - så
kom og smak.

-

TOPP AV 78-miniputt: En ekstra stjerne i margen for 78 miniputt som gikk
helt til topps i årets DBK-cup, som fikk pokal, vandrepokal og fin omtale
i avisene. Gratulere.
LOTTERI-GEVINST! Som under vårlotteriet er det 250 kroner å hente for den
som selger flest griselodder. Det er bare å hente nye bøker på Skioldkontoret mandag kveld eller lørdag formiddag.
JULEBORD for eldre og Old Boys: Eldres avdeling og Old Boys-laget arrangerer
julebord på Skioldhuset lørdag 13. desember. Påmelding til Arild Knutsen
eller Dagfinn Hansen. Her blir det moro ....
JULETREFEST: Arets juletrefest for Skioldbarn arrangeres mandag 29. desember
kl. 17.30 på Skioldhuset. Her blir det julenisse, sang og musikk, poser, film
og moro. Junioravdelingen står som arrangør.
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KARL FALK

MØBELFORRETNING%
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN
TE!,EFON 83 85 00
Apntngstider: Mandag - tirsdag - onsdag -fredag
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt
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FOTBALLSTYRETS RAPPORT
Sesongen sett under ett ble det vel ikke som ventet, men vi klarte oss
jo til slutt. Vår kjære formann mente i et intervju at vi er fornøyd med å
være i 5. div., men det er vel ikke noe mål i seg selv,selv om nivået etter
hvert også har blitt hardt her. Så for neste sesong ser vi kun oppover og
vi higer ikke etter å få fatt i nye spillere, men satser på dem vi har
klubben. Dessuten vet vel de fleste at Sverre Erling Nilsen og Aksel Pedersen
skal dele på trenerjobben for A-laget neste år, og de har allerede startet
treningen.
Dessverre, fotballstyret har heller ikke i år fungert tilfredstillende og
det igjen p.g.a. tre (av fem) såkalte "papirvalg". I fremtiden bør valgkom.
sorge ~0r at dette ikke skjer.
Interessen for dugnad ved konserter er sterkt dalende og betalingen elendig,
så vi bør se oss om etter andre inntektskilder. Julecupen er jo bra i så måte
en

Jan Ulsbøl (fotballformann)
Alle avdelinger deltok som "selgere" hos
Lunds Tivoli under Drammensmessen - en
jobb som ga gode midler inn og som vi
gjorde så godt at vi får den igjen neste år.
Her har vi to av bandyspillerene, Jarle
Mortensen og Kurt Petter Lindgren samt
Solveig Sundberg som er i aksjon med lodder,·
billetter og .... strikketøy.

Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90
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Tollbugt. 28 - Drammen
Telefon 83 28 47

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

Fotograf

Godt fatøl fra Aas9.

STEINAR OLSEN

Trivelig atmosfære o~ lopp fotballmiljø.

Portrett & Reklamestudio

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

~icf;cnij
mat·øl·mil;ø
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TELEFOI\: (03) 83 88 22

TOLLBCCT. 70. 3000 DRAMMEN

-

RAPPORT FRA A-laget
Etter en hederlig innsats i julecupen, avsluttet vi vinterserien på
kunstgress, hvor følgende resultater ble oppnådd: Skiold-lBK 1-2, BorreSkiold 0-1, Skiold- Huringen 6-2, Asker-Skiold 3-1, Skiold-Bødalen 1-2.
Da var vi allerede godt i gang med grunntreningen for denne sesongen.
Fremmøtet på treningen har vært meget god, og i treningsperiodenfrem til
seriestart spilte vi tretten seriekamper. Vi hadde også treningssamling
i Danmark på vårparten, hvor vi spilte to treningskamper - vi tapte 2-0
for Sagene og 3-1 for Skade. Turen var vellykket, og guttene var meqet
eksemplariske.
Serien startet oppløftende - fram til ferien hadde vi tatt elleve
poeng. Vi avviklet en treningsleir i Drammen i ferien, spilte to treningskamper mot Tåsen hvor vi vant 5-1 og den andre mot !BK hvor vi tapte 3-2.
Samme uken hadde vi en kosetur til Skioldhytta hvor vi badet og etterpå
hadde hyggelig samvær.
Høstsesongen startet meden fin tur til Geilo, men det forhindret ikke
at geilingene slo oss. Etter denne kampen ble det tre raske tap, og
mørke skyer truet. Da vi forandret lagoppstillingen, og guttene skjerpet
seg, rodde vi dette i land.
Jeg vil med dette få rette en spesiell takk til Tore Jahnsen, som stilte
opp som lagleder da gutta var oppe og banket Gol. Samtidig en takk til
Harry Pettersen for god hjelp.
Sesongen sett under ett var det litt opp og ned, men jeg mener vi
bør se tiden lyst i møte med de guttene vi har. Så til slutt vil jeg takke
samtlige spillere for en sportslig fin sesong.
Kåre Sundberg (oppmann)

-

Serieresultater:
Skiold-Geilo 1-1, Sjåstad-Skiold 0-1, Skiold-Skoger 2-1, ROS-Skiold 1-1,
Skiold-Bødalen 1-2, Bakke-Skiold 2-0, Svelvik-Skiold 1-1, Liv-Skiold 0-3,
Skiold-Liungen 1-2, Gol-Skiold 0-3, Skiold-Glassverket 0-2. Dette var
våren og så følger høsten: Geilo-Skiold 1-0, Skiold-Sjåstad 0-2, SkogerSkiold 3-1 ,Skiold-ROS 0-5, Bødalen-Skiold 2-2, Skiold-Bakke 5-0, SkioldSvelvik 1-2, Skiold-Liv 1-0, Liungen-Skiold 1-0,
Skiold-Gol 1-0,
Glassverket-Skiold 1-1. Vårsesong 11 poeng - høstsesong 8 poeng.
I vår egen julecup 85 spilte vi føl.gende kamper: Skiold-Slemmestad 1-1,
Skiold- DBK 2-2, Skiold- MIF 1-3, Skiold-SIF 2-5.

SKIOLDS JULECUP ID-HALLEN
29. OG 30 DESEMBER
11

RAPPORT FRA B-laget
Dessverre ble det nedrykk til 2. divisjon. Etter en meget god vårsesong
hadde vi virkelig gode forhåpninger om å hevde oss helt i teten. Men dessverre fikk vi helsprekk på høsten da vi kun greide å ta to poeng. Dette
medførte at vi kom på nest siste plass med 12 poeng.
Resultater:
Skiold-DBK 4-2, Konnerud-Skiold 6-1, Skiold-Steinberg 4-2, Skiold-Assiden 1-2,
SIF-Skiold 2-2, Skiold-Drafn 4-2, Kongsberg-Skiold 3-2, Skiold-Sjåstad 5-1,
Jevnaker-Skiold 2-2, DBK-Skiold 4-2, Skiold-Konnerud 0-1, Steinberg-Skiold 9-2,
Assiden-Skiold 2-0, Skiold-SIF 7-3, Drafn-Skiold 10-3, Skiold-Kongsberg 3-7,
Sjåstad-Skiold 1-0, Skiold-Jevnaker 1-7.
Benyttede spillere med mål i parantes:
Rune Jansen, Hans Kristensen, Erik Guldhav (1), Paul Hansen, Rune Svendsen,
Morten Rygh (5), Dag Ebbe Helgerud (l), Kjetil Nilsen (l), Tor Siem (l),
Hamid Bahrami, Jørn Larsen, Andre Lund (4), Jan Pedersen (4), Terje Kihlen (2),
Rune Sandholt, Pål Haugan (11), Jarle Mortensen (l), Al i Samari Nik, Hans
Ivar Bakken, Rune Vågelsby, Øivind Agren (6), Sverre Erlino Nilsen, Kurt
Petter Lindgren, Svein Erik åspebakken, Lars Oliver Andersen (1), Espen
Fol mo, Jens Petter Kjemperud, Rune Holt (l), Finn Hodt, Jon Berntsen (l),
Eivind Borge, Ove Arnesen, Jens Ulriksen, Eirik Ekeberg (2), Rune [,Jaitz (l).
Til slutt vil jeg takke alle spillerne for sesonoen i år, og håper at
vi kan greie å spil le oss opp igjen neste år.
En spesiell takk til Kåre (den hårdbaldne) Sundberg so~ har stilt opp
nesten på alle kamper i år og hjulpet til.
Takk for sesongen.

-

Hilsen Harry Pettersen.

SKIOLDSJULETREFEST
FOB BHHil PA SKIDLDHUSET mannsa 29. DES
KL. 1730
Her blir det moro med julenisse,
poser, sang og musikk samt
filmer. Påmetdrng ved inngangen.
~

.

arr. jravd.
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RAPPORT FRA C-laget
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Etter flere år uten C-lag, kunne Skiold i år på nytt mønstre et C-lag,
som deltok i B-seriens 3. divisjon. Laget begynte treningen rett over nyttår
og allerede 17. januar spilte vi vår første
treningskamp (7-2 seier over
Old Boys-laget). I alt 11 treningskamper med tildels svært bra resultater
mot 7. og 8. divisjonslag tydet bra før seriestart. Svært varierende resultater i serien gjorde at vi havnet midt på tabellen. Fotballmessig var vel våre
to seire over ROS B-lag høydepunktene på sesongen.
Borte
Resultater seriekamper: Hjemme
2-4
5-0
Skiold- Spa/Bra
1-4
1-9
Skiold- Bødalen
1-3
1-2
Skiold-Lier
2-6
1-5
Skiold-Hyggen
0-10
10-0
Skiold-Sylling
4-2
3-1
Skiold-N.Sande
2-1
1-0
Skiold-ROS
12 poeng
34-47
6 0 8
14 kamper
Følgende spillere er blitt benyttet i serien med antall kamper og scoringer
i parantes:
Hamid Bahrami 14 (7), Ali Samari Nik 14 (3), Farshad Yarizade 14, Morten
Hellingsrud 13 (2), Ronny Sørli 12 (1), Soli Deghan 12 (1), Jens Petter
Kjemperud 12 (4), Stamati Kagiavas 10 (3), Johnny Berntsen 10 (1), Hans
Kr. Fredriksen 9, Johnny Thorseth 6 (6), Ketil Fjæran 5 (1), Ravi Sunder 5,
Kambiz Ghozelvand 5, Gunder Matheson 4, Saeed Daghan 4, Jørn Clayford 3,
Arnulf Hoel 3 (1), Bjørn V. Martinsen 3 (1), Tom R. Nilsen 3 (3), Mehran
Hosseinian 3, Bjørn Gundersen 1, Rune Svensen 1, Rune Jahnsen 1, Arnstein
Løvbrekke l, Ronnie Solberg 1, Hans E. Svendsen l, Bjørn Karlgård 1.
Innsatspokalen tilfalt Ronny Sørli med 56 av i alt 65 treninger. Ronny
Sørli ble også kåret til årets spiller på C-laget i hard konkurranse
med Stamati Kagiavas. Toppscorerpokalen ble delt mellom Morten Hellingsrud
og Johnny Thorseth, begge med 9 scoringer.
Jens Petter Kjemperud

RAPPORT FRA JUNIORLAGET
Målsetningen for sesongen 1986 gikk rett og slett på å beholde plassen
l. divisjon junior, pluss å greie å kvalifisere oss til NM-spill. Spillestallen tilsa ikke noe større mål, da vi har hatt 5-6 spillere med A-laget,
pluss en
nøkkelspiller som skulle reise til Amerika etter halvspilt
sesong. Dessuten var vi en for liten stall som kom alt for sent i gang med
treningen, p.g.a. at Skiold ikke greide å skaffe trener/lagleder til laget.
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Cir
pen1er til
driften
Vi leverer omgående:
D 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 Nlummer D Solo Bingo
D Bandlt D Golden Goal D Årer
D Lynlodd D BIiietter D Startkort/Nat1L1rstl
D Gaveartikler
D Bord og stoler etc.
Ønsker De nærmere opplysninger om
Bingo. skriv eller ring oss eller vare
forhandlere
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VØRTERØL
En vørter fra Aass når målet skal nå's!
AASS BRYGGERI, DRAMMEN

Alt , sportsursryr ~

NORLØFF

JERNVAREFORRETNING A-S

Bragerhagen 16
Telefon (03) 83 42 71
3000 DRAMMEN

Telefon 83 65 80

l~ii.~!&Ø
e FORENING.STURER
• I DRETSREISER

• SKOLEREISE~

Ut fra disse forutsetningene har laget greid seg bra, da laget har oppnådd NM-spill og beholt plassen i 1. divisjon.
Laget har også deltatt i cuper for juniorer, Borg og DBK-cupen, som er noen
av de største cupene for juniorer, særlig Borgcupen som henger høyt. Her gikk
laget helt til kvartfinalen hvor vi tapte 2-1 for Bærum. Laget hadde i
runden før slått Skeid 4-2 på Føyka og Skeid er jo et av Norges beste
juniorlag.
De som har spilt på juniorlaget denne sesongen er: Giri Tsolis, Rune Wagelsby (halv sesong), Jørn Larsen, Erik Guldhav, Rune Sandholdt, Alf R. Nusser,
Terje Kihlen, Reidar Dischler, Kjetil Nilsen, Pål E. Lundbekk (guttespiller,
Andre Lund, Ivar Bjerkerud, Nils Olsen, Bent Eikemo (guttespiller), Svein
Aspebakken, Bjørn I. Bye, Terje Solberg (A-laget), Trond Rokke (A-laget),
Erik Aunet (A-laget), Eivind B. Nilsen U(A-laget)
Konklusjonen på sesongen vil jeg si er at laget har greid å heve seg
raskt fra motgang til seier. Laget har vokst for hver kamp, særlig de to
guttespillerene Pål E. Lundbekk og Bent Eikemo. Maken til fin gjeng å
trene med har jeg aldri vært med på å ha. Dette er en gjeng hvor alle hjelper
og støtter hverandre på banen og utenfon. rett og slette en kjempegjeng.
Takk for en artig og spennende sesong, spesiell takk til Kåre Sundberg (Alagsoppmannen) for stor hjelp gjennom hele sesongen.
Aksel Pedersen (trener)
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Godt utvalg I drikkevarer!
Tipping, Lotto, Rikstoto, frimerker, postkasse!
Alt på ett sted I

Drammens mest kundevennlige åpningstider:
Fra kl. 7-20, lørdag fra kl. 8-18.

Strømsø Supermarked

15

Spi i ierstatistikk
~imi

Kam12er_tom_85

Trond Rokke
34
Lars O.Andersen
73
Ove Arnesen
52
Eivind Borge Nilsen l
Rune Svendsen
171
Børre Ekeberg
9
Erik Aunet
41
Terje Sol berg
2
Rune Waitz
28
Jens Erik Ulriksen 2
Hans Ivar Bakken
Thor Siem
82
~irik Ekeberg
Dag Ebbe Helgerud
Jan Pedersen
142
Morten Rygh
35
Paul Hansen
Terje Kilen
Andre Lund
2
Reidar Dischler
Erik Guldhav
Kjetil S. Nielsen
l
Rune Holt
12
Rune Jansen
Hans Kristensen
31
Jørn Larsen
l
Terje Kristoffersen 5
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Anta 11 _86

IQti!H

46
40
42
41
36
31
39
35
36
44
22
27
30
9
7
36
21
6
6
4
10
3
4
4
2

80
113
94
42
207
40
80
37
64
46
22
109
30
9
149
71
21
6
6
6
10
4
16
4
33

9

14

Seriemål_86

2

3

3
6
3
3
3

Kanskje på A-laget
om noen år - ingenting å si på innsatsen under avslutningen på årets fotba 11 skole.

----

_
_ ,.,,.,,,

-

Full innsats under avslutningscupen til høstens fotballskole der det deltok over
femti små spillere. Dette var et av junioravdelingens mange arrangementer i år.

JUNIORSTYRETS RAPPORT
Det gror godt i Skiolds junioravdeling, selv om man
egentlig ikke har kommet
satt i

Lenger enn at s§kornet er

jorden. Menn§ stikker det hoder opp, for ikke §

det ene Laget etter det andre, som har vist at de har ambisjoner ti L noe mer. Og har vist at de har kvalitet i
seg. Alt dette skyldes at vi har dyktige trenere p§

.--._ v§re

Lag i aldersbestemte klasser, men vi ønsker oss

enn§ flere •
For at det som er s§dd ikke skal visne bort.

(Det har

skjedd før).
De forskjellige Lag rapporter vil fortelle sitt, s§ det
skal vi

ikke komme nærmere inn p§ her. La oss bare føye til

(at i tilfelle, s§ er det mange §r siden) - at Skiold
aldri tidligere har hatt ens§ solid junioravdeling!
Den m§ vi ta vare p§!

Den skal vi utvikle videre, og tvert

i mot hva alle tror - det er en billig investering!
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RIKTIG FORSIKRING ER MÅLET !

D

NORGE
FORSIKRING

N. STRANDGT. 3, 3000 DRAMMEN
TLF. 03-837770

ALT I BLOMSTER
OG MODERNE DEKORASJONER
BRUDEBUKETTER
KRANSEBINDERI

BLOMSTERFORRETNING
Tollbugt. 102 - Drammen - Telefon 818947

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

VELKOMMEN TIL
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Vi

har

gjort
om.

hatt
en

Men

god
vi

storglade
plass
med
I

i

tre

Løpet

to

jentelag

jobb

m§

med

følge

for

at

av

sving

opp

jentene

Kommende
-

sesongn

har

vi

Glassverkets

Marienlyst.

i

har

rapportene

klubben

endelig
vi L

avviklet

m§tte
p§

noe

de

v§r,

har

vi

forteller
og

være

funnet

trolig

sin

stille

hurra!

Pondus-cup,

til

sommer,

sesong

Drammens-hellen,
flytte

i

fotballen,

jentefotballen

klubben.
jentelag

i

Fotballskole,

som

vi

bane.

Miniputt festival
p§

grunn

Pike-

vellykket,
Ivar

og

p§

av

i

streiken

gut te-cup

Tegl'n.

Rosendal,

juniorformann

Arets guttelag i fotball fotografert av Roar Henriksen under
deltagelsen i Skaw Cup i Skagen i Danmark i sommer.

TFlEFF
HUER LØRDAG
MED SERUERIHG PR
SKIOLDHUSET -UELKOMMEH
SOUIE I G OG .JRt-l

FØLG SKIOLD BANDYKAMPER I 2.DIV.
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I SMÅNYTT

FRA JUNIORAVDELINGEN/

Bandy
Vi

stiller lag i alle de aldersbestemte klasser, og n§r

dette leses er ogs§ miniputt-avdelingen i gang med
vinterens forberedelser.
Bandy igjen
Har du, gamle klubb-kamerat, et par skøyter hjemme, som
du ikke har hatt p§ beina p§ lenge. Puss rusten vekk
og ta en jobb

junioravdelingen. Der er det mange

som venter p§ nettopp deg!
Ut for § lære
I siste møte i

junioravdelingen ble man enige om

at v§rt ungdomsarbeide m§tte drives mer profesjonelt
enn hva vi gjør i dag. Vi

kommer til § ta kontakt med

Lillestrøm Sportsklubb, for eventuelt § snappe opp
det nyeste de driver med der.
Dyktige tillitsmenn
Junioravdelingen har dyktigetillitsmenn, lagledere og
trener~,la det være sagt - og takk for jobben i
sommer. Resultatene
kan si vi

har kommet

sommer har vært positive, vi
litt p§ vei - i

et arbeide

som egentlig er tidkrevende. Men skal vi være fornøyd
med det? Det f§r generalforsamlingen svare p§ Fotballskolen
§r ble en ny suksess for Skiold. Dette arrangementet
har vi

ikke r§d til § legge ned. I §r kjempet vi med

trenere som var engasjert i vanlig serie-fotball og
høst-ferien p§ skolen. Takket være en god jobb fra tillitsmenn og lagleder n§dde vi m§let ogs§ i
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RAPPORT FRA GUTTELAGET

-

Sesongen er over og status skal gjøres opp, Mange kamper og treninger
er unnagjort i en lang sesong og tankene går tilbake til forskjellige
kamper og situasjoner om hva som kunne være gjort bedre, Det er lett
å være etterpå klok, så jeg nøyer meg med å konstatere at vi har gjennomført en god sesong. Vi havnet til slutt på fjerde plass i vår 2,divisjon. Helt til topps er det alltid vanskelig å nå, da trenger man
en g~d porsjon flaks samt dyktighet og tæl, Vi har avgitt for mange
poeng i jevne k=.per til å nå helt til topps, men.laget har vist at
de kan spille jevnt med de aller beste i gutteklassen.
Det har vært en meget fin gjeng å arbeide med og fremmøtet til kamper
og treninger har nesten vært helt utrolig. Dessverre var vi litt for
få til å stille to lag slik at stallen ble på nesten 20 mann. Dette
førte til at mange måtte "slite benken" og ikke fikk slippe til så
ofte ute på banen, Honnør til dere som ikke har spilt så mange kamper
men alltid har møtt til kamp eller trening, Dere er også en del av laget og neste år er det dere som utgjør stammen av de 11 ute på banen,
Resultater treningskamper,
Konnerud
Konnerud
R,0,S,
Vinn
S. I. F.

-

Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold

6 - 0
2 3 2 -

5 - 0

Resultater cupkamper
Liga-cup
D.B,K. 2
Liungen 2 Åssiden 2 M,I,F. 2 Semifinale
Liungen

Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold

O - 2
O - 5
1 - 2
O - 6
8 - 1

D,B,K. - cup
Hønefoss
Skiold

Skiold
Stokke

Jeg vil takke alle spillere for i år
og ønsker dere lykke til videre. Noen
av dere banker allerede på døren til
A-stallen, til dere, neste års juniorog guttespillere: "STÅ PÅ".
Til slutt, en takk til dere foreldre
som har kommet med bidrag til laget og
som i år har vært flinke til å kjøre
til kampene.
TAKK FOR I ÅR.
Kai Henning Ulvestad

- 4
- 2

Konnerud-cup
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold

Konnerud 3
Konnerud 2
Kolding 2
M.I.F.
Konnerud
Drafn
Kolding 1

2 - 0
- 1
2 - 3
2 - 3

0 - 0
2 - 1

0 - 2
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LØRDAG

-

83 76 70 - DRAMMEN

GOD

PARKERINGSPLASS

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

·

Filial Brakerøya
Tomtegl. 36, Tlf. (03) 83 06 10

._

Resultater seriekamper.

-

D.B.K. 2
Skiold
Skiold
Vinn
Skiold
Dra:fo
Skiold
Konnerud
Graabein

-

-

-

Skiold
K.I.F.2
Lier
Skiold
Svelvik
Skiold
S. L-F.2
Skiold
Skiold

O - 3
6 - 1
0 - 3
1 - 0

1 - 1

4 - 4
1 - 0
1 - 1
1 - 1

Skiold
K.I.F.2
Lier
Skiold
Svelvik
Skiold
S.I.F.2
Skiold
Skiold

-

D.B.K. 2
Skiold
Skiold
Vinn
Skiold
Drafn
Skiold
Konnerud
Graabein

-

-

4 ·_ O
0 -1
1 - 1
1

- 1

0 - 0

3 - 4
O - 4
0 - 7
2 -

Guttelaget har i år bestått av: Martin Coon Andersen, Paal Bakken,
Torgeir Brandtzæg, Bent Eikmo, Vidar Figenschou, Roar Frantzen,
Anders Grøtterud, Tom Guldhav, Nils Roar Henriksen, Bjørn Kilen,
Gunnar Kolle, Pål Erling Lundbekk, Pål Brenne Jensen, Jørgen Mehren,
Tom Nilsen, Jan Riegels, Morten Viholmen og Oliver Ziller.

i POKAL rn_l1

I,______
50M GIKK:

Og her er Charles Stahls
vandrepokal som gikk til
odel og eie til Assiden
da de vant guttecupen
for tredje gang i
løpet av en 14 årsperiode. Charles Stahls
minnepokal ble satt opp
i 1972 og har vandret
siden. Assiden vant det
første året, også Skiold
har et napp i pokalen.
Men så ble det til
slutt Assiden som
fikk pokalen til odel
og eie. En epoke med
guttercuper i Skiold
er slutt - en epoke
som startet i begynnelsen av 60-årene.
Men her et bilde så
vi husker hvrodan
den gedigne vandrepokalen så ut.
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RAPPORT FRA snAGUTTELAGET
Sesongen er over for i år og vi skal nok en gang se hvordan den har forløpt.
Treningen startet i romjulen for de som ikke spilte bandy, tre dager i uken
på Strømsø skole. Utvikling
Utetreningen startet på Marienlyst så fort det var mulig. Trener Roar
Henriksen hadde en stri tørn med å finne plass, og han måtte være tidli9
ute for å sikre en plass enten på håndballbanen eller inn bakveien til
grusfeltet på den nye banen. Takket være tidlige treningskamper på snø (
den første allerede 11. februar) fikk vi skuddtrening og det var praktisk
talt ikke mulig på Marienlyst før uken før seriestart.
Spillerantallet har variert fra 24 til 16-17 som har vært stabile. Med
så mange med så forskjellig treningsbakgrunn tok det en stund før treningen
ga resultater. I seriekampene før ferien fikk vi noen knepne tap og det
ble vel ikke som ventet. Da høstsesongen startet hadde vi et jevnt besatt
lag. Høstsesongen bl~ meget bra, med blant annet en skikkelig revansje
over Lier 4-1 og 1-1 mot Drafn.
En treningsleir som var lagt til Skioldhytta fra fredag 22.8 til
søndag 24.8 ga stort utbytte både sosielt og treningsmessig. Ved sesongslutt var alle invitert hjem til Roar Henriksen på pizza, brus og kake. Her
fikk Anders Olafsen toppscorerpremiene for sine 30 mål. Innsatspremien for
største personlige fremgang og fin oppførsel på og utenfor banen ble
tildelt Christian Fransen.
Følgende spillere har vært benyttet i parantes antall mål:
Svein Aage Opsal (1), Thomas Bård Hansen, Christian Fransen (1), Jan Erling
Dahl (7), Stian Brun (1), Richard Holmsen (4), Tom Erling Volden (l),
Andres Aasebø, Egil Kjærby, Leif Richard Andersson, Thomas Bjørgan, Anders
Olafsen (30), Mads Strøm AKopperud (7), Thomas Brun (1), Anders Fossum,
Øivind Kristensen, Ivar Skustad, Isaj Aldema (1), Jan Vidar Hansen, Marius
Rossbach (1) og Alay Al (2).
I alt har vi scoret 57 mål og sluppet inn 88 mål. Før vi går over til
de enkelte resultater vil jeg takke alle som har vært med i år, både
spillere, trener og foreldre som har hjulpet til. Takk for i år.
Knut Andersson.
Resultater:
Admiral Cup: Driv-Skiold 1-0, YRU l.L. - Skiold 0-4. Vinn Cup: Lier-Skiold 0-0,
Vinn- Skiold 1-0 og Svelvik-Skiold 0-2. DBK Cup: Vikersund-Skiold 0-5 og
Hokksund-Skiold 4-0.
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Treningskamper: Assiden-Skiold 2-2, N. Sande-Skoold 2-3, Ros-Ski old 5-1,
Hyggen-Skiold 2-6, Glassverket-Skiold 2-2, Vestfossen-Skiold 3-2 og N.
Sande-Skiold l-5.

-

Drafn Cup: Lommedalen-Skiold 1-1, Kjellsås-Skiold 0-0, Huringen-Skiold 3-0.
Jubileumscup Konnerud: Kolding I-Skiold 1-0, Konnerud II-Skiold 0-0,
IBK-Skiold 3-0 og Kolding II-Skiold 3-0.
Seriekamper: Liungen-Skiold 3-1, Skiold-Sylling 3-4, Skiold-Assiden 0-3,
Lier-Skiold 3-0, Skiold-Hyggen 1-1, Solberg-Skiold 15-0, Skiold-Lier 4-1,
Drafn-Skiold 1-1, SIF-Skiold 1-1, Skiold-Gråbein 0-1, Selvik-Skiold 2-5
og Skiold-Vinn 2-3.

Og her har Roar Henriksen fotografert en livat gjeng med småguttespillere
som hadde avslutning med filmer, video og mye godt hjemme hos "fotografen".

sonnERENS DANMARKSTUR

-

Sk4w

Det ble en vellykket tur for 31 smågutte og guttespillere til årets C(Jp
Skawcup i fotball i tiden 25. - 31. juli. Skagen IF var dyktige arrangører
og det ble spilt på noen av Danmarks fineste gressbaner. Innkvarteringen
var på Ankersmedets skole ca. 500 meter fra Skagenhallen der alle måltidene
ble spist. Deltagelsen besto av svenske, danske og norske lag av veldig bra
kvalitet. Guttelaget var nær ved å komme til semifinale, men sprakk
i siste innledende kamp etter å ha rundspilt motstanderene. Det er ikke
alltid ballen finner veien til mål. Småguttelaget tapte tre kamper og spilte
to uavgjorte etter ganske godt spill, men tempoet var høyere enn det vi var
vant med her hjemme, så det ble utslaget.
Roar
Resultater: Smågutt: Skiold-Søllerød 0-2, Skagen-Skiold 8-0, Skiold-Rørvig
1-3, Skiold-Gevinge 2-2, Kjelsås-Skiold 3-3.
Gutter: Skiold-Thisted 1-0, O.B.-Skiold 3-0, Rørbak-Skiold, Skiold-Vojens.
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Veien til Badena og
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Badena - Norges største WSvarehus med 1600 m2 miljøutstillinger av baderom og
kjøkken

Drammens Rør A!S - Betien«
Ing. Rybergsgt. 101 - ASS/DEN
3000 DRAMMEN
Tlf. 03/82 44 80
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Og her er vårt
småpikelag fotografert av Gunn
Hege Myhre på
Fjellbanen.
Rapport fra småpikelaget
Til tross for den vanskelige situasjonen med å skaffe trener også til
dette laget, kom vi i gang med treningen og har gjennomgått en brukbar og

-

lærerik sesong.
Trenings- og kampframmøtet har vært meget bra med rundt 20 spillere. Det
har også underveis dukket opp mange nye spillere, men p.g.a. trenermangel
greide vi ikke å fange opp alle nye. Det har vært en gledelig utvikling
på laget generelt og på den enkelte spiller. Spesielt morsomt har det
vært å se spillere som har kommet fra vår egen fotballskole og som i denne
sesongen har vært de bærende krefter i laget.
De cupene vi har deltatt i har gått brukbart. Da vi ble nr. 2 i "vårserien", rykket vi opp i "eliteserien" i høst, som ble en fin erfaring for
oss. Jeg retter en spesiell hilsen til vår sentrale midtbanespiller Cathrina,
som under en seriekamp brakk bentet, og til vår oppmann Ellen Gran.
Fortsetter treningsiveren og kampviljen som i år, bør dette laget komme
langt også neste år.
Trener Børre Nilsen
Rapport fra pikelaget
Også til pikelaget var det meget vanskelig å skaffe trener, men det kom
gang med trening på Galterud skole sammen med småpikelaget.
Treningsframmøtet før sesongstart var upåklagelig. Vi har i år bare
vært 8-9 faste spillere som har holdt alderen, men disse har fått god hjelp
av forskjellige spillere fra småpikene, slik at vi i alle kamper har stilt
med fullt lag. Trening og kampframmøtet i vårsesongen ble dessverre meget
ujevn, men dette hadde noe med konfirmasjonene å gjøre. Fremmøtet i høstsesongen har vært meget bra.
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Når det gjelder:
SNEKKERFURU - KRYSSFINER
MØBELPLATER - SPONPLATER spør

oss.

AKTI ESELSKABET

~
BRUG & GULDLISTEFABRIK

Gulskogen

GULLSMED
HARRY ULSTEEN
Nedre Storgt. - Drammen
Tlf. 8314 03
In diamant varer evig

~ DAGLiGVARER
GI~rnÆJ
HOLMESTRANDSVEIEN 34
Telefon 819642 - 819703

KJØTT - VIL~- DAGLIGVARER
Tordensskiolds gt. 54 - tlf. 83 09 20
Marienlyst gt. 24 - tlf. 83 22 43
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Det har vært en meget bra spillemessig utvikling for laget og en meget
positiv utvikling for den enkelte spiller generelt. I cupene laget har
v~rt med på, har de spilt seg helt fram til sluttspillene med blant annet
en annenplass i Buskerudcupen. Seriespillet har gått noe opp og ned, men
da vi til slutt fikk"samlet"oss , gikk det meget bra. Dersom laget fortsetter sin utvikling blir det moro og føl9e det i årene som kommer.
En spesiell honnør til lagets fremragende oppmann, Ellen Gran.
Trener Børre Nilsen

RAPPORT FRA LILLEPUTT 1
Sesong-rapporten fra Lilleputt I forteller

grunn mye

om hvordan en situasjon kan bli trist i Skiold.

Kan ikke

gi v§re unge spillere tilbud som er gode nok. Resultatene
blir da ogs§ der etter.
Heldigvis er det ingen av v§re Lag i aldersbestemte
klasser som har kommet

Like d§rlig ut, ved§ miste

b§de oppmann og trener i
i

samme slengen - og midt

sesongen. Resultatene har da ogs§ blitt der etter, for

mange tap og en meget beskjeden plass p§ tabellen.
Laget har ogs§ hatt for f§ spi Llere, og har m§ttet
fra li Lleputt II i

Løpet av sesongen.

L§ne

Frafallet av spi Llere

p§ dette laget skyldes rett og slett at ikke klubben
har maktet §

Løse sin oppgave - nemlig dyktige ti Llitsmenn

og trenere for hvert

lag.

Men s§ langt negativt - og s§ ti L det positive. Takk for
,_

at dere stop§ gutter, tross motgang - og stor takk til
foreldre som fulgte opp med kjøring og p§ kampene. Det
var en del gledesstunder tross alt -.
Hi Lsen p§-hoppende trener i

en nødssituasjon -

Ivar Rosendal
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Lilleputt Il fotografert på Fåberg. Foran fra venstre: Lars Simensen, Pål
Gunnar Torvet, Jon Atle Andersen, Kristian Fossum, Lars Niklasson, Lasse
Dahl, Kjetil Green. Midten fra venstre: Daniel Aldema, Knut Anders Gulliksen, Bjørn Skjervik, Lars Erling Olsen, Anders Røren, Kenneth Hansen,
David Syvertsen, Bak fra venstre trener Øivind Dahl, Kristian Strømmen,
Kurt Sørensen, Yngvar Thorsby, Kim Lien og trener Per Skjervik.

RAPPORT FRA LILLEPUTT 2
1986-sesongen har vært en meget spesiell sesong med mye nytt. Spranget fra
knøttefotball til spill på sotr bane med 11 spillere og nye regler er stort.
Det viste seg også i de kampene hvor vi møtte lag som hadde et år eldre spillere. Men det positive var at i kamper mot jevngamle spillere var vi like
gode eller bedre.
Vi har i år eksperimentert mye med laget, og har
hatt mange spillere
å velge imellom. Laget har også vært på tur i år, til Fåberg. Vi gjestet
Fåberg Idrettslag i tre dager, og hadde det veldig bra. Vi spilte to kamper
der oppe også, deriblant forkamp for deres A-lag mot Drøbak/Frogn. Dessverre hadde de ikke lag i vår aldersgruppe, så vi tapte begge k-mpene.
Laget har i år spilt 27 kamper, 5 seire, 6 uavgjort og 16 tap er resultatet. Vi har benyttet i alt 25 spillere.
Til slutt vil vi takk guttene for sesongen og en stor takk til foreldre
som stiller opp
til dugnad og kjøring når det måtte trengs.
Per Skjervik - Øivind Dahl
PS: Fint at 18 spillere har klart kravet til ferdighetsmerket.
Pikelaget tro til Det skjer mye gledelig i Skiold for tiden, en av de
gledelige tingene er jente-fotballen som har kommet
i

klubben for §bli. Under §rets fotball-skole

hoppet en del av pike-laget inn som trenere for sm§jentene og gjorde en god jobb. Takk jenter - dere f§r
kryss i boka for den jobben - og alt det andre som dere
har vært fremragende representanter for i
30

klubb-sammenheng.
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RAPPORT FRA MINIPUTTLAGENE

Miniputt 76
Rapport_fra_miniputt_76
Det eldste miniputtlaget hadde en aktiv sesong med deltagelse i en rekke
cuper samt Solberg-serien. De ni på laget har fulgt hverandre i mange år og
blir nå alle lilleputter neste sesong. I Solbergserien havnet laget midt på
tabellen etter en rekke brukbare kamper. I Skiolds egne arrangementer,
Miniputtfestivalen og Ponduscupen, kom laget til finalene, men greide ikke
å vinne disse. Allikevel fin innsats. Laget hevdet seg også meget bra

1

en

rekke andre cuper. Det blir moro å følge disse guttene videre nå som de tar
spranget fra spill på små baner og opp til full størrelse på banen og 11
spillere på laget.
Takk for en kjempefin sesong til en gjeng som er god å samarbeide med.
Likeledes takk til alle foreldre som har støttet laget i tykt og tynt.

Miniputt Tl
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Rapport fra Skiold 77 A
I løpet av sesongen 1986 har
laget vist en fin utvikling. Laget har
blitt mer stabilt enn i fjor, selv om to tap på 0-10 og 0-9 viser at det
kan gå både opp og ned. Vi har en stamme på 12 spillere som viser stor
interesse, men som også fortsattsynes at fotball er lek og moro, noe vi
ikke må glemme.
Av prestasjonene kan nevnes: 40 kamper - 19 seire - 8 uavgjort 13 tap. Målforskjell: 58-57.
I Solbergserien havnet vi på 6. plass med 10 poeng og 15-27 i målforskjell. I cupene kom i vi lengst på Kalvøya med kvartfinale mot
Bærum, mens vi hadde flest poeng i vår gruppe i Konnerud-cupen.
Følgende spillere har vært med:
Andreas Arntzen, Fredrik Finsrud, Anders L. Horne, Andreas Nilsen,
Tommy Ranum, Espen Simonsen, Thomas Solbakken, Jon Søland, Christian
Temte, Glenn Thomas Wallaker, Johan S. Wilberg og Kristian Ryohseter.
Vi har gjennom sesongen hatt god oppbacking av foreldre på kamper
og cuper, noe som er med på å skape god stemning.
Med takk for denne sesongen, ønsker vi vel møtt neste år.
Vidar Home

-

Roar Temte

MINIPUTTER 77B
Laget har fortsatt den fine utviklingen som startet i forrige sesong. Enkelte
spillere utviklet seg enormt i sesongen
som har gått.
I Solbergserien endte laget på andre plass i sin pulje. Noen vil kanskje
hevde at
dette er et tilbakeskritt da laget som kjent vant sin pulje forrige
sesong, men dersom man tar med i betraktning at fjorårets toppscorer - Jon
Reidar Winge (46 mål) - valgte å spille for Konnerud, må annenplassen betraktes
som et stort fremskritt.
I de fleste turneringene som laget har deltatt i, har laget greid å komme
til sluttspillet dog uten å ha
gått helt til topps i noen av turneringene.
Resultatene av kampene:
Privatkamper:
Skiold A-Skiold B 1-1
Skiold A-Skiold B 1-3
TRanbyhallen:
Lier Jervene-Skiold B 2-0
Liungen A- Skiold B
0-4
Lier Jervene-Skiold B 3-0
Liungen A-Skiolds B
1-2
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Skiold B-Fossum B 2-3
1/8-fi-nale:
Skiold B- Gjelleråsen 1-3
DBKs_Sgarebankcug:
l. runde: Skiold 8- Solberg
2. runde: Drafn- Skiold B

B 3-2
5-0

-

J5QOO~[~QQUtten:
Badenacup_ i_Drammenshallen:
Innledende_kamper:
Skiolds B- Stabæk B 0-0
Skiold B-Borre B
1-0
Skiods B-AssidenB
1-0
Sluttspill:
Skiolds B-Store Bergan A 0-2
Skiolds B- Lyn Blå
1-2
PondusCup:

Konnerud J-Skiold B
Liungen- Skiold B
Lierjervene-Skiold B
Mjøndalen-Skiold B

0-2
0-1
1-1
0-0

Liercupen:

Innledende kamper:
Romsås B-Skiold B 0-3
Skedsmo- Skiold B 0-0
Innledende kamper:
Sjåstad-Skiold B 0-3
- Skiolds B-Assiden B 2-0
Sluttspill:
Skiold B- Drafn A
1-2
Rælingen-Skiold B 8-0
SkioldsB-Lier Jervene 0-0
Lier Jervene- Skiold B 0-2
Skiolds B-IBK
2-0
Hvalstad Rapid-Skiold B 3-0
Sluttspill:
Drafns Cup:
Skiold B- Stabæk A 0-4
Innledende kamper:
Skiold B- Skiold A 1-0
Bærum_sportsklubbs_ABC-bank_Cup: Liungen B- Skiold B 2-1
Jardar-Skiold B
0-8
Skiold B - Høvik 1-0
Skiold B-Asker D 0-0
Solbergserien: Konnerud S - Skiold B 1-0, Skiold B-DBK 2-1, Konnerud JSkiold B 2-1, Skiold B - !BK B 3-2, Drafn B-Skiold B 4-2, Skiold B-Assiden B
1-0, Solberg B-Skiold B 2-3 Skiold 8- !BK C 4-1
Totalt endte 21 kamper med seier, 7 kamper med uavgjort og 15 med tap som
gir 43 kamper til sammen. Målforskjell 63-58.
Målscorere: Bjørn Andersen 25,Øystein Thoresen 21, Thomas Ask Larsen 9,
Aleksander Berg 3, Stian Vågland 2, Henning Tolpinrud 2,(samt et selvmål)

-

Undertegnede håper at alle som har spilt denne seson9en fortsetter neste
sesong. Til slutt en takk til foreldre som har bakket opp laget (ikl. undertegnede) på en utmerket måte.
Helge Bjørnes

PA JUBILEUMSMESSEN: SKIOLD var representert med eget hjørne under Drammen
Bys store jubileumsmesse i Drammenshallen i forbindelse med byens 150 år,
i juni. Vi hadde et eget hjørne sammen med Drafn, DBK og SIF. Vår utstilling
besto av en fullt utrustet bandyspiller samt bilder og merker fra Skioldhuset. Flere tusen mennesker var innom og studerte Skiolds stand. Merkelig
nok lå en bandyball urørt helt løst ved siden av bandyspilleren hele uken.
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Miniputt 78. Bakre rekke fra venstre: Christian Smerkerud, Kenneth Agren,
Terje Gundersen, Karl-Fredrik Holmen, Joakim Moldestad, Marius Thidemann.
Foran fra venstre: Gunnar Gundersen, Jan-Henrik Opsahl, Ole-Henrik Gulliksen,
Håvard Gulliksen, Andreas Tønne, Rune Dahl og Tom Opsahl.
Rapport_fra_miniputt_78_
I denne årsklassen har begge lagene i løpet av sesongen fungert som en
enhet da man før ferien sto uten lagleder for det ene laget. Spillerene
har til tross for dette utviklet seg meget positivt i løpet av sesongen.
I de fleste cuper har vi kun stilt med et lag da spillermateriellet har
vært noe snaut. At det bor mye fotball i miniputtene født i 1978 viste lag
B i DBKs Sparebankcup der de gikk helt til topps.
Lag A: Solberg serien: !BK A-Skiold A 6-0, Skiold A- DBK 0-1, Drafn ASkiold A 3-0, SSK A-Skiold A 1-0, Skiold A-MIF C 4-0, Skiold A-Assiden A 6-0,
MIF A-Skiold A 3-0.
DBKs Sparebankcup: Skiold A-Drafn A 1-3. Skiolds Pondus Cup: Skiold -DBK 0-0,
Assiden-Skiold
1-1, Liungen - Skiold 3-1. Skiolds Miniputtfestival: Skiold AIBK A 1-1, Drafn A-Skiold A 1-0, Skiold A- DBK 0-1.
Drafns knøttecup: Skiold-Lierspurvene 0-3, Skiold-Slemmestad A 1-0.
Lag B: Solbergserien: Skiold B-Glassverket 6-1, SSK B-Skiold B 1-1, Skiold
B-Drafn F 1-4, !BK B-Skiold B 2-0, MIF B-Skiold B 0-4, Skiold B-SIF 3-0.
DBKs Sparebankcup: Skiold B-IBK A 1-0, Hønefoss-Skiold B 2-4, Skiold BDrafn A 3-1 (semifinale), Skiold B0Drafn F 2-1 (FINALE og seier).
Skiolds miniputtfestival: Skiold B- Heggedal 2-2, Borre A-Skoold B 1-1,
Bærum verk - Skiold B 4-0.
Takker for en kjempefin sesong, en spesiell takk til alle foreldre som
har stilt opp og støttet laget og lederene.
Gunner Gundersen , Tom Opsahl.
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Miniputt 79
SESONG RAPPORT SKIOLD KNØTT 1979

-------------------------------

-

Den 14. mars ble 22 knøtter fra fotballskolen innkalt til første
trening på Galterud skole. 24 møtte frem. Litt til og fra har det
blitt i løpet av sesongen, slik at vi ved sesongslutt er 21
spillere.
Gjengen ble tidlig delt i 2 lag etter følgende regel. De som
bodde øst for Vestfold banen korn på det som ble kalt A-laget; de
som bødde vest for banen på B-laget.
Treningene gikk med liv og lyst og godt fremmøte, og den første
cupen, Skiolds innecup, ble en kjempe-suksess for A-laget med
finalplass og stor pokal.
A-laget:
Resten av sesongen gikk det litt opp og ned. Vi tapte blandt
annet 6 kamper på rad med tilsammen 0-30, men ingen gav opp av
den grunn. I serieen vant vi 2 og tapte 3 kamper. I tilsammen 4
cuper vant vi 3, spilte 4 uavgjort og tapte 7 kamper.
Laget har bestått av (etter alder) Rene Agren, Lars-Petter
Pettersen, Lars S. Knudsen, Anders Ranurn, Ole-Petter Volden
Alexander Siljan, Thomas Grenmann, Per-Erik Nilsen, Guttorm Sand'.
Mette Solberg, Martin Skallerud og Kim Andreas Bratland.
Målene våre ble scoret av Lars S. 3, Lars P. 2, Thomas 2, Martin
2, Rene 1, Ole-Petter log Alexander 1.
Det har vært en morsom sesong med betydelige fremskritt og vi vil
takke spillere og foreldre for stor entusiasme og meget godt
fremmøte.
Drammen 31-okt-86 Sissel og Egil Solberg
. --------------

--------------------- ------------------·-------··------------ ---

'

lsnANYTT
FRA SKIOLDMDLJ0ETI
L
____J
PA VISNINGSTUR: Oppmann for A-laget i fotball, Kåre Sundberg, har vært på
tre dagers visningstur til idrettsanlegg i Danmark. Det var Dues Reisebyrå som arrangerte turen for idrettsledere fra hele Østlandet. Skiold
fikk som vanlig en gratisplass av Dues reisebyrå.
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Rapport fra miniputt 79b
Vi startet forberedelsene foran årets sesong på Galterud skole tidlig
mars, Fremmøte var stort både av spillere og foreldre, noe som holdt seg
gjennom hele sesongen.
Resultatmessig har sesongen vært noe opp og ned. Vi har vunnet fem
kamper, spilt fem uavgjort og tapt tolv. Dessuten har vi scoret 17 mål og det synes vi er bra. Men det viktigste er at alle har hatt det moro, og
vi gleder oss allerede til neste år. Må forresten nevne at vi kom til sluttspillet både i Skiolds Ponduscup og Drafns Miniputt-turnering.
Sesongen avsluttet vi med en hyggelig sammenkomst på Skioldhuset.
Følgende spillere har vært med: Tom-Erik Kolek, Kjetil Hartz, Jørn R.
Andreassen, Magnus Arnstorp, Fredrik Ø. Andersen, Kristoffer Brække, Preben
Nilsen, Glenn-Erik Berger, Øystein Berntzen, Kristian Tetlie, Manuel Øvstedal, Anders Olsen, Hans Petter Mile.
Takk for i år - Sverre Erling Nilsen (oppmann)
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Dette er ingen miniputt, men Dagfinn Hansen i en tivoliluke på jobb for Skiold

Ji..RETS JULEGAVE til alle SKIOLDGUTTEROG JENTER FÅR DU PÅ SALGSMESSEN
PÅ SKIOLDHUSET.
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PA HØSTTUR: Vårt meget gode juniorlag var på avslutningstur på høsten i
Danmark. Ledere på denne turen
var Paul Hansen og Tom Egil Johannessen.
KONSERTSJAUERE: Vi har hele høsten hatt en rekke konsertoppdrag i Drammenshallen. Det er fotballstyret som har tatt seg av denne dugnaden der man
både har lagt gulv i hallen om kvelden før konserten og vært vakter selve
konsertdagen.
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Buskerud-spillere på
svensk bandy-skole
Buskerudspillere på svensk bandyskole, var oppslaget i DT-BB i sommer. Og
på den skolen var det mange Skioldgutter. I første rekke kjenner vi igjen
både Tomas Rinker Jensen, Fredrik Dahlmann, Erik Lauritzen og Øyvind Birkeland.
Bak ser vi Geir Løkka og Kjetil Birkeli. Det var det svenske bandyforbundet
som arrangerte sommerbandyskolen i V&sterås. Utbytte av bandyuken var fin,
kunne Skioldguttene som deltok fortelle.

SCHREINER FLE!SCHER SPONSRER: Bandystyret har for annet år på rad inngått
en sponsoravtale med Schreiner Fleischer som ligger på Lierstranda. Avtalen
omfatter reklame på treningsdresser, overtreksdrakter, kampdrakter og på
hjelmer i junioravdelingen. Bandystryet arbeider også med en rekke andre
avtaler - blant annet skal vi som i fjor få prosenter av salget hos
GoMat-Gunnar på Strømsø en spesiell uke.
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