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- Vi satser pa gla-fotball, sier trenerene
Terje Danielsen pa juniorlaget og
Sverre Erling Nilsen, en av trenerduoen
på A-laget. Seniorene har trent i mange
maneder allerede. - foto. b.i.lie.
TIL DEG SOM IKKE HAR BETALT KONTIGENTENSKYND DEG PA POSTKONTORET MED BLANKETTEN

-

UTSTYR TILHØRENDE SKIOLDHUSET har en
tendens til å forsvinne. Har DU noe
hjemme, verktøy e.l. som tilhører
SKIOLDHUSET, så lever dette tilbake.
Synes Du det er flaut å levere det tilbake
kan du legge det anonymt utenfor kontoret,
så finner vi det.

Parhestene
Ståle
Eknes
og
Kåre
Sundberg
fikk
innsatspokaler
for
fjorårets

- Sen i oruaret soml over gl a-f otba 11
- Vi satser på gla-fotball med mange mål og spennende oppgjør både på
Marienlyst og ute i provinsen, sier den nye fotballformannen Ståle Eknes.
- Vi håper selv at vi nå står bedre rustet enn på manqe år når det gjelder
A-lags-fotballen i Skiold. Vi har en fin lederstab og gode trenere som
satser på et oppsving for fotballinteressen på seniorplan.
Ståle Eknes vet hva han snakker om. I år feirer han faktisk tredve årsjubileum som Skiold-medlem. Fra 1964 til 1971 spilte han selv på A-laget
fotball. Bandy spilte Ståle også, han ble Nor9esmester i juniorklassen
1966. Kretsmester i fotball ble han i 4. divisjon i 1970. Siden har
han spilt Old Boys samtidig som han har ofret seg for det administrative
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Jens Petter Kjemperud ( som også trener B- oq C-laget) t.v., Terje Kristoffersen og vår gamle keeper Hans Petter Nilsen er tilbake i A-laqs-sammenheng.
i klubben. Ståle er Skioldgutt på sin hals og er topp aktiv selv om han
bor i Oslo.
- Jeg er glad for at vi på seniorplan har bygd opp en god leser-og
trenerstab, sier Ståle. - A-laget har sin gode oppmann i Kåre Sundberg
og vi har trenerteamet Sverre Erling Nilsen og Aksel Pedersen. De er
begge Skioldgutter oq vi tror at denne vrien er med på å skape et bedre
miljø og kameratskap. Interessen for treningene er formidable - opp til
tredve har vært på de faste treningene i løpet av vinteren.
På juniorlaget har vi også satset på en kapabel trener

det er Terje

Danielsen som kommer fra Assiden. Mer struktur har vi også fått på B-lagsfotballen og på C-lagsfotballen. Her er Jens Petter Kjemperud den drivende
kraften og han får hjelp av en gammel A-lagsmann, Per Arne Bjørnes. I tillegg

administerer

senioravdelingen Old Boys som ledes av Arild Knutsen.

Kort sagt har vi fyldige lederteam som støtter opp under våre spillere dette må jo gi

resultater.

- Fotballstyret har satt seg enkle mål i år: Vi skal sørge for god
informasjon mellom
4

spillere og ledere, vi skal følge opp det

-

økonomiske på en tilfredstillende måte og vi skal støtte våre lag gjennom
hele sesongen. Tre nye spillere kommer inn på A-laget igjen i år. Nye og
nye er de vel ikke, men de spilte ikke sist sesong. Lovende Terje Kristoffersen
er tilbake, Jens Petter Kjemperud satser igjen og helt bakerst vil ringreven
Hans Petter Nilsen igjen stille i buret etter at han noen sesonger har spilt
for et annet lag. Vi har mistet to spillere, Erik Aunet og Trond Rokke.
Senior fotball har allerede gjennomført den tradisjonsrike "julecupen"
-

med godt resultat og vi har hatt en rekke dugnader. Det blir ingen vårtur til
Danmark for å trene i år, men vi satser på en sommerleir, sier Ståle Eknes.
A-laget har den siste tiden hatt treningskamper så å si hver eneste
helg med svært gode resultater. Dessuten har laget vært med i vinterserien
på kunstgress på Gulskogen. Her kom vårt A-lag på tredjeplass i sin pulje:
Tabell:
Asker
Li ungen
Skiold
Svene
DRIM
Moingen

29- 7
23-10
18- 8
11-19
10-20
6-30

10
7
6
5

2
0

Vi håper i år på at alle Skioldmedlemmer følger opp A-laget, sier
Ståle Eknes. - Det betyr så mye at det er folk på tribunen, både i medgang
og i motgang. Og så får vi jo et artig poeng med straffespark-konkurransene
i år, hvis det blir uavgjort. Vi har nok alle våre meninger om den nye reglen,
-

men når den først er vedtatt må vi bare satse på den, vi også. I fjor spilte
vi fem uavgjorte seriekamper - det vil si at vi hadde hatt fem straffesparkkonkurranser der vi kunne fått ekstrapoeng etter det nye systemet.
- Det er ingen tvil om at vi går mot en spennende og innholdsrik fotballsesong, sier fotballformannen Ståle Eknes som krysser fingrene for de rød/hvite.
- Helt på tampen vil jeg nevne at vi jo mangler oppmann for juniorlaget vårt.
Hvis det er noen som vil være med på den positive bølgen vi nå er inne i,
så er det bare å melde seg til meg så fort som mulig. Vi har trener og stallen er
bra, men juniorene trenger en oppmann - meld deg, sier Ståle.
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DRAMMEN (Bragernes-Strømsø-Assiden) -GOL HOKKSUND MJØNDALEN VIKERSUND AMOT

- med filbud som tåler sammenligning

MER MAT FOR PENGENE

OULSKOOEN, Drammen
TOROOT.1 Drammen
PARKERINGSHUSET, Drammen
YINJESOT.1 Drammen
A°sSIDEN1 Drammen
SENTRUM~ndalen
KORYALDYN., Mj!ndalen
JERNBANEOT. :'.'.•• Kon1sber1
ÅMOT
VIKERSUND
HOLMESTRAND

-

• Skioldglimt
SKOMESSEN: I en uke i mars ble det arbeidet både på dagtid og på kveldstid
under oppsetting og demontering av Skorådets messe i Drammenshallen. Det
var fotballstyret som hadde denne jobben. De hadde god
hjelp av spreke
pensjonister på dagtid som Tor Lund, Bjarne Borgersen, Rolf Raaen, Karl
Kristiansen - og takk for det. Ny skomesse blir det 26. og 27. september
til høsten og da er det junioravdelingen som skal ha dugnaden på messen.

-

BILKJØRING: Rundt nyttår var det hektisk aktivitet med en rekke bilkjøringsjobber på Holmen der både seniorer og junioravdelingens medlemmer deltok.
Denne dugnaden ga fine midler i kassen både til senioravd. og junioravd.
Junioravdelingen gjennomførte dessuten en snømåkingsjobb for Motortransport
på Gulskogen. Jobben ble utført i minus 28 kuldegrader - en av de kaldeste
søndager vi hadde i vinter. Men junioravd. sto på.
TIL DANMARK: Gutte- og småguttelaget skal også i år på tur til turneringen
SKAW CUP i Danmark. Turneringen går i tidsrommet 24. juni til 31. juni og
det er Roar Henriksen som blir hovedleder, som i fjor.
TIL DANMARK li: A-laget i fotball droppet vårturen til Danmark og satser
steden på et sommeropphold med masser av trening i fellesferien på et av de
fine treningssentrene i landet der syd.
KONNERUDMARKAS VENNER: Skioldhytta ga 1000 kroner til Konnerudmarkas Venner da
de var ute for å få midler til en ny snøscooter i vinter. Vi har stort
hjelp av denne foreningen som blant annet stiller opp og kjører inn varer
til hytta når det trengs. Dessuten holder de hovedløypene rundt Stegla og

.- opp forbi Skioldhytta åpent.
TIVOLI: Sammen med Drammens Ballklubb har Skiold fått tildelt tivolitomten
på kastfeltet i mai. Vi har inngått kontrakt med SVENDS TIVOLI som kommer
til 1. mai. Fotballstyret og representantskapet skal ha en del dugnad i
forbindelse med tivoliet.
VARLOTTERI: Og så er vårlotteriet i gang igjen. Lodder er sendt ut og de
aller første bøkene har begynt å komme tilbake. Husk å overholde de frister
for innlevering som står på følgeskrivet.
17.MAI: Det blir som vanlig åpent på Skioldhuset for servering på grunnlovsdagen om formiddagen. Vertskap: Solveig Sundberg og Jan Ulsbøl.
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Representantskapets
innsatspremie har
etterhvert blitt
en fin tradisjon
på generalforsamlinger. På høstgeneralforsamlingen gikk innsatspremien for aller
første gang i
Skiolds historie
til ei jente. Det
var Veibecke Lundbekk som har vært
med helt siden
fotballskolen. Hun
spiller både småpike og pi kefotba 11.
Hun
er treningsivrig og en meget
god fotballspiller.
Vibecke fikk premien
av rep.skapets
ordfører Harry E.
Andersen.

Fin
premie
Det vanket mange
premier til
Skiolds samling.
Her er det Mette
Solberg fra
79-års-laget
miniputt som
overrekker pokal
fra final en i
Skiolds Miniputtfestival. Mette
var keeper på
laget som gikk
helt til final en.
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Tollbugt. 28 - Drammen
Telefon 83 28 47

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

Fotograf

Gcdt fatøl fra Aase

STEINAR OLSEN

Trivelig atmosfære o~ topp Iotballrmlje.

Portrett l;, Rekla111cstudio

Stikk innom når du gar forbi. Du finner oss i
Ø. Torggt. 8. Velkommen' -
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• Skioldnotiser
VI GRATULERER: Skioldavisas gratulasjoner går litt på etterskudd til fotballoppmann Kåre Sundberg og fotballformann Ståle Eknes som begge har rundet
år siden forrige avis. 4 x 10 er jo ikke verst .
PUBLIKUMSSUKSESS: Arets julecup i Drammenshallen ble en publikumssuksess.
Aldri har det vært så mange til stede på vårt romjulsarranqement som ble
dratt fint i land av fotballgruppen.

-

TURNERINGER: Turneringsprogrammet for inneværende sesonq er klart. Det
er junioravdelingen som arrangerer Miniputtfestival i Drammenshallen
10., 11 og 12. april og PONDUSFESTIVAL på Marienlyst 23. og 24. mai.
Dessuten er det planlagt en pike- og guttecup på Marienlyst 5. og 6.
september. I skrivende stund kommer på meldingene inn til Miniputtfestivalen
og det er selvsagt spennende å se hvor mange som melder seg på. Buskerud
Fotballkrets har innført nye regler for miniputtfotball i år, som blant
annet går ut på at det ikke er lov å kåre vinnere. Nyordningen er med på
å gjøre det ekstra spennende å se hvor mange som blir med på våre arrangementer.
TRENERTEAM: Fotballstyrets trenerteam er i god gang med treningen og også
treningskamper. A-laget blir trent av Sverre Erling Nilsen og Aksel Pedersen.
B-og C-laget av Jens Petter Kjemperud og på juniorlaget har vi engasjert
Terje Danielsen.

-

DOMMERE: Det trengs stadig dommere i fotball i klubben. Viseformann og
sportslig ansvarlig Oddvar Danielsen er vår dommerkontakt. Han vil opprette
en liten dommergruppe som blant annet har satt seg som mål å få flere
interessert i dommrgjerningen i klubben. De vil gå aktivt ut på lagene for
å få medlemmer til åta kurs.
Er du interessert i fløyte og sort drakt - ta kontakt med Oddvar.
GALLERI SKIOLD: Samtlige diplomer og gamle bilder som har ligget lagret
på Skioldhuset er nå hengt opp på veggene i klubbseksjonen i bakgården på
huset. Det er nærmere 70 bilaer og diplomer som har kommet opp på veggene
og som er med på å fortelle sitt om Skiolds historie. Nå savner vi bare
noen nye kretsmesterskap som kan henges opp, men de kommer vel ....
NYE POSTNUMRE: Vår mann i posten, Oddvar Danielsen, har gjort litt av en
jobb med årette opp vårt verdifulle medlemsarkiv med alle de nye postnumrene som har kommet i Drammen. Det er litt av et puslespill som Oddvar
har gjort for å få alt rett. Husk å melde adresseforendring hvis du flytter.
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Hovedsty.'.rets

vårraocnrt

Bandysesongen er over - det sportslige resultatet på seniornivå var ikke
det aller beste, dessverre. Klubben hadde forhåpninger om opprykk, men det
ble med

å

kjempe for å "overleve" i 2. divisjon. Bandyens situasjon er

diskutert seriøst på hovedstyreplan og en gruppe bestående av bandyformann
Øivind Agren, juniorformann Ivar Rosendal og Bjørn Svendsen arbeider med
en plan for å få sportslig fremgang.
I skrivende øyeblikk vet hovedstyret ikke hva det kommer ut av de diskusjo~
er som denne gruppen bedriver, men en av planene er virkelig å få samlet
alle gamle krefter innen Skiold på bandysiden til et skippertak for bandyen,
slik at den overlever som en av de grener som vår idrettsklubb bedriver.
Litt lysere på bandysektoren er det i junioravdelingen. Det arbeides
målbevisst med nye lag helt fra de aller minste av, men også her er det
hull i rekrutteringen. Arets sesong ble da også mye ødelagt av sen is og
de problemer som dette fører med seg. Nå må de bevilgende myndigheter snart
få øynene opp for bandyen i hele distriktet og være med på å få realisert
en kunstisbane - hvis ikke kommer "bandydistriktet Drammen" helt i bakleksa.
Fotballsesongen er allerede i qang både på seniornivå og i junioravdelingen.
Senior fotball stiller i år med totalt fire lag og junioravdelinaen med
fjorten lag i serier ect. Hovedstyret har inntrykk av at det arbeides meget
godt med sesongforberedelsene. Noen huller på ledersiden finnes og vi
oppfordrer alle til å melde seg for åta et tak. Junioravdelingen går inn
sin første sesong som "selvstyrt" gruppe rent økonomisk. Hittil er signalene
at de klarer sine utgifter ikke minst gjennom utstrakt dugnadsinnsats. Det
fryktes at de turneringsinntekter junioravdelingen de siste årene har hatt,
kan bli mindre. Dette skyldes nytt spontant regelverk for miniputtfotballen
fra Buskerud Fotballkrets side. Det er ikke lenger lov til å kåre vinnere,
noe som Buskerud Fotballkrets så å si er alene om på Østlandet. Dette medfører igjen at miniputtlag trekker ut av kretsen for å spille attraktive
turneringer. Mange stiller også i med færre miniputtlag enn tidligere. Det
er en trist utvikling at miniputtfotballen med så mange fornøyde fotballbarn
12

-

kanskje reduseres fra den "folkebevegelsen" den var. Har Buskerud Fot ba 11krets gjort seg selv en bjørnetjeneste, har de handlet før de har tenkt?
Vi bare spør ...
Vaktlisten på Skioldhytta har fungert bruktbart etter den listen som ble
sent ut. Jan Ulsbøl har gjort en kjempejobb for hytta og skal ha all honnør
for det. Han har fått hjelp av Harry Hansen og Louis Lundstad, men det

-

trengs flere folk på hytta for å holde denne i stand. Hovedstyret skal
ta et oppsummeringsmøte om hytta etter at vintersesongen er ferdig.
Bingoen rusler og går. Globus-bingoen hadde en meget dårlig høstsesong,
men det har tatt seg opp etter nyttår. Klubben har ikke mottatt midler
fra Globus-bingoen siden i juni i fjor. Det er klart at bingoen har lidd
. på grunn av alle de pengespill som Staten har innført, men vi fortsetter
så lenge vi ikke taper og håper på bedre tider.
Skioldhuset balanserer, man skulle nok ha ønsket at utleienvar bedre.
Det er bare å reklamere for utleie til alle vi kjenner. Skioldhuset er
uten tvil klubbens viktigste ressurs.
Planene om nytt klubbhus på Marienlyst i samarbeid med Drammen kommune
går videre. I disse dager avslutter klubben et lite forprosjekt som
oversendes kommunen. Her har vi tatt med våre behov o.l. - så får vi

-

se hvordan dette prosjektet ruller videre.
Til slutt i denne betraktning vil hovedstyret takk alle som har gjort
en jobb for Skiold i halvåret som gikk og samtidig ønske alle som driver
med fotball både i senioravd. og junioravd. en forhåpentligvis kjempefin
sesong.

~~t!«,
Børre Ivar Lie (Skiolds formann)

Har du en dugnadsjobb e 11 er
en god i de - si fra ti 1 formann
e 11 er juni or formann. A 11 e
inntektstips mottas med takk.
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når målet skal nå's !

Vr leverer omgaende
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Bingohefter m/sikkerhetskode

[1 Variant-bingobonger
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AASS BRYGGERI, DRAMMEN

[J Radio-bingo bonger og utstyr
C Jack-Pot Bingo
Elektroniske bingomaskiner og lystavler [J Bingokurver og maskiner
D Bingo penner C Loddautomat
D «21 » D Trav 6 [J Spreng banken O Lotto D Bandit [J Tre like
D Lykke Nummer D Solo Bingo
D Presenta O Lynlodd [J Årer
D Galden Goal D Startkort/Natursti D Lodd/billetter[; Gaveartikler D Bord og stoler etc.
Ønsker De nærmere opplysninger om
B,ngo sknv eller rrng oss eller våre
forhandlere
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Alt, sport surstyr ~
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JEftNVAREFORRETNINO A·S

Bragerhagen 16
Telefon (03) 83 42 71
3000 DRAMMEN

Telefon 83 65 80
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_.SKIOLDS LOVER
Lovkomiteens forsl og..JjJ__j usteri ng 19B7

Våren 1983 ble Skiolds lover
vedtatt etter en lang og
grundig gjennomgang. Lovkomiteen
har nå fire år etter gjennomgått
lovene på ny og foretatt en del
små justeringer.
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FORSLAG TIL NYE LOVER FOR SKI OG BALLKLUBBEN SKIDLD
§1

~~~~-Qg_stiftelse.
Klubbens navn er Ski og Ballklubben Skiold.
Klubben er stiftet 7. juni 1910.

§2

[Q[~~h
Klubbens formål er:
1. A virke for utvikling av de idrettsgrener klubben til enhver tid
driver.
2, A fremme kameratskapet blant medlemmene.

Klubbens motto er:

-

Jernfast vilje, stålfast kropp,
§4

Merke_oo_farge
Klubbens merke er rødt emaljeskjold, hvit stålstripe
og initialer i gull,
Klubbens farge er rødt og hvit.

§5

Klubben_står_tilsluttet
Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Buskerud
Idrettskrets. Den er også tilsluttet særforbundet for de idrettsgrener klubben til enhver tid driver.
Så vel klubben som hvert enkelt medlem er underkastet disse
organisasjoners lover og bestemmelser.

Enhver som ønsker å bli opptatt som medlem av klubben,
må sende inn skriftlig søknad til arbeidsutvalget.
Den som søker medlemskap, kan ikke tas opp som medlem dersom
forpliktelsen overfor en annen klubb ikke er oppfylt.
Kontingent
Kontingenten betales forskuddsvis.
Generalforsamlingen fastsetter hver høst kontingentens
størrelse. Livsvarig kontingent utgjør 15 ganger den til
enhver tid gjeldende seniorkontingent.
Alderspensjonister og uføretrygdede fritas for kontingent,
Arbeidsutvalget har høve til å sette ned eller frafalle kontingent
ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre viktige
grunner.

§a

Skvldig_kontingent
Klubbrettigheter inntrer først når årskontingenten er betalt,
Skylder et medlem kontingent for mer enn 1 år, kan vedkommende
av arbeidsutvalget strykes som medlem av klubben.

§9

~tmeldelse
Utmelding skjer skriftlig til arbeidsutvalget.
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§10

MEDLEMMERS RETTIGHETER CC PLIKTER
Medlemmer under 16 år har ikke stemmerett.
Forøvrig nyter alle medlemmer fulle rettigheter under
forutsetning av at deres egne forpliktelser overfor
klubben er oppfylt.

§11
Hvis et medlem på grunn av dårlig oppførsel skader klubben,
kan medlemmet etter beslutning i arbeidsutvalget1 suspenderes
far kartere eller lengre tid. I særlig graverende tilfeller
kan medlemmet helt utvises.
Avgjørelsen kan ankes til representantskapet innen 4 uker
etter at medlemmet er gjort kjent med arbeidsutvalgets
beslutning.
Anken har i tilfelle utsettende virkning. Det kreves 2/3
flertall i fulltallig møte i representantskapet far å
omgjøre arbeidsutvalgets beslutning.
Arbeidsutvalgets beslutning kan også ankes i henhold til
Norges Idrettsforbunds "Straffebestemmelser am forgåelser"

§12

ARBEIDSUTVALGET

§13

Klubben ledes av et arbeidsutvalg på Z medlemmer;
Farmann, nestfarmann,4 medlemmer og et medlem fra representantskapet som velges på generalforsamlingen. Det velges også et varamedlem som deltar i forhandlingene, men uten stemmerett,så lenge
frammøtet er fulltallig.
Det nye arbeidsutvalget tiltrer dagen etter generalforsamlingen.
Arbeidsutvalgets_ansvar~område_ag_o~~gaver.
Lede klubbens virksomhet.
Sette i verk generalforsamlingens beslutninger.
Oppnevne nødvendige komiteer og utvalg og definere deres
ansvars- og arbeidsområde.
Kontroll av klubbens midler.
Sørge for at det til enhver tid finnes hensiktsmessige
og tidsmessige vedtekter i henhold til klubbens lover.
Innkalling til møte i arbeidsutvalget skjer når farmannen
finner det nødvendig eller 4 medlemmer forlanger det.
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer
er tilstede, Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget,
Formannen i arbeisutvalget har den daglige ledelsen av klubben,
anviser alle utbetalinger, sammenkaller og leder alle møter
i arbeidsutvalget og hovedstyret,
Nestformann fungerer som farmann under dennes fravær.

-

Arbeidsutvalget pålegges klubbens kontormessige arbeide,
fører de nødvendige protokoller og fører klubbens regnskap.
§14

GRUPPESTYRENE
Klubben organiserer sin drift gjennom de sportslige og
faglige grupper som det til enhver tid er behov for.
Generalforsamlingen fastsetter klubbens grupper.
Hver gruppe har et gruppestyre som minst består av formann,
nestformann og 3 medlemmer, og i de idrettslige gruppene en
junior.- kontaktmann.
Antall tillitsvalgte fastsettes av gruppestyrene i samråd med
arbeidsutvalget,
Gruppens formann er medlem av hovedstyret,
Nestformann er formannens stedfortreder.
Gruppestyrene er underlagt arbeidsutvalget som bestemmer i
hvilken utstr~kning gruppestyrene kan forplikte klubben.
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§14

GRUPPESTYRENE (forts.)
Gruppestyrene skal behandle alle faglige saker innenfor
sitt ansvarsområde.
Gruppestyrene fremlegger sine aktivitetsplaner og budsjetter
til arbeidsutvalget for kommende sesong i god tid før arbeids-

utvalgets budsjettmøte.
§15

GRUPPETILLITSLEDERMØTE
På gruppetillitsledermøter, som ledes av formannen, møter
gruppestyret, samt gruppens tillitsledere.
Gruppetillitsledermøte skal holdes minst 4 ganger i sesongen
for sommeridrettens vedkommende og minst 2 ganger for vinteridrettens vedkommende.
Gruppetillitsledermøte skal behandle saker av fellesintere~
for hele gruppen.
Bestemmelser tatt av gruppetillitsledermøte kan ikke omgjøre~
av gruppestyret, men saken kan av partene bringes inn for
hovedstyret som tar den endelige avgjørelse.

§16

HOVEDSTYRET
Arbeidsutvalgets medlemmer og formennene i gruppene utgjør
tilsammen hovedstyret.
Møte i hovedstyret skal avholdes minst 4 ganger i året.
Innkallelse til møte i hovedstyret finner sted med minst en
ukes varsel, når arbeidsutvalgets formann finner det nødvendig
eller 1/3 av medlemmene i hovedstyret forlanger det.
Følgende saker skal forelegges hovedstyret:
1. Budsjettbehandling.
2. Ekstrabevilgninger.
3. Saker som er av vesentlig og direkte interesse for mer
enn en gruppe.
4. Saker som i vesentlig grad forplikter klubben utover
det sittende arbeidsutvalgs funksjonstid.
5. Forandringer på Skiold-hytta.
6. Forandringer på Skiold-huset.
7. Leieavtaler som binder Skiold-hytta, Skiold-huset eller
deler av disse for mer enn et år.
Forøvrig kan arbeidsutvalget legge frem en hvilken som helst-sak det måtte ønske til behandling i hovedstyret.
Et medlem bør ikke inneha flere enn et hverv som berettiger
til deltakelse i hovedstyret.

§17

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet.
De ordinær generalforsamlinger holdes om våren (i april)
og om høsten (i november) og må med dagsorden bekjentgjøres
4 uker før avholdelsen.
Dagsorden_skal_inneholde:
Referat fra forrige generalforsamling.
Hovedstyrets halvårsberetning.
Gruppenes halvårsberetning.
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§17

GE~ERALFORSAMlING (forts,)
Revidert regnskap,
Revidert grupperegnskap,
Bekreftelse av klubbens grupper,
Innkomne forslag,
Budsjett,
Valg
Dagsorden for høstgeneralforsamlingen skal i tillegg inneholde:
Fastsettelse av kontingenter
Forslag må være arbeidsutvalget i hende minst 3 uker før
generalforsamlingen. Ethvert forslag, untatt endringer av loven,
(se §2B)må, for å bli vedtatt, oppnå flertalL
Ved stemmelikhet ansees forslaget nedvotert.
Enhver på lovmessig måte sammenkalt generalforsamling
er beslutninsdyktig uansett fremmøte.

§1s

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles:
A.
B.
C.
D.

Når arbeidsutvalget forlanger det.
Når representantskapet forlanger det.
Når hovedstyret forlanger det.
Hvis 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling kunngjøres på samme måte
som ordinær generalforsamling. Den kan kun behandle den eller
de saker som kravet om ekstraordinær generalforsamling
omfatter og som er kunngjort i innkallingen.
§19
A.

VALG
På_høstgeneralforsamlingen_velges:
Formann
Til_arbeidsutvalget
1 medlem
1 medlem (fra representantskapet)
1 varamedlem
Gruppetillitsledere (For sommeridrett og husgruppa)
Lovkomit~ (3 medlemmer og 1 varamedlem).
Festkomite (3 medlemmer og 1 varamedlem).
Revisorer (minst 3, og 2 varamedlemmer)
Representanter til krets- og forbundsting.

B.

På_vårgeneralforsamlingen_velges:
Nestformann
3 medlemmer til arbeidsutvalget.
Gruppetillitsledere for vinteridrett, hyttegruppe og
bingogruppe.
Representantskapsmedlemmer (Vekselvis 7 og 8 - 5 varamedlemmer).
Representanter til krets- og forbundsting.
Valgene gjelder for 1 år av gangen.
For representantskapet, hyttegruppa og husgruppa gjelder valgene
for 2 år.
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§19

VALG (Forts.)
Representanter til krets- og forbundsting kan innstilles
av arbeidsutvalget og/eller hovedstyret.
Valgene foregår enkeltvis. Valg av formann skal skje skriftlig.
De andre valgene og avstemmingene foretas ved votering eller
akklamasjon, dersom ingen forlanger skriftlig valg.
Når et valg foregår enkeltvis og an kandidat ikke oppnår
flertall,foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som
har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet må
det foretas ny stemmegivning.
Til valgkomit;en, som oppnevnes minst 4 måneder før generalforsamlingen, utpeker representantskapet, arbeidsutvalget
og juniorgruppa hvert sitt medlem.

§20

-

REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet består av klubbens æresmedlemmer, samt
15 medlemmer mad 5 varamedlemmer valgt på generalforsamlingen.
For å kunne velges til medlem i representantskapet må vedkommende ha fylt 25 år, ha stått i klubben i minst 10 år og
hatt tillitsverv i minst 1 år. Funksjonstiden er 2 år.
Medlemskap i representantskapet er ikke til hinder for å bekle
et hvilket som helst tillitsverv i klubben.
Representantskapet velger innen sin midte ordfører, viseordfører og sekretær.

§21

REPRESENTANTSKAPETS VIRKSOMHET
Representantskapet skal ha sin oppmerksomhet vendt mot alt
som angår klubbens utvikling og trivsel.
Det skal uoppfordret meddele arbeidsutvalget sin oppfatning
av klubbens drift og være behjelpelig med å påse at driften
skjer i overensstemmelse med foreningens beste tradisjoner
og klubbånd.
Forøvrig har representantskapet følgende oppgaver og rettigheter:
- Utpeke et medlem til arbeidsutvalget, som rapporter til
rep.skapet.
- Utpeke et medlem til valgkomiteen
- Uttalelsesplikt når arbeidsutvalget forlanger det.
- Forslagsrett overfor arbeidsutvalget.
- Rett til å forlange innkalt ekstraordinær generalforsamling.
- Virke som appellutvalg.

§22

REPRESENTANTSKAPETS MØTER OG BESLUTNINGER

Møte i representantskapet innkalles av ordføreren med minst
3 dagers varsel når han finner det nødvendig eller når minst
5 av representantene forlanger det
Alle beslutninger avgjøres ved simpelt flertall.
Ved stemmelikhet gjør ordførerens stemme utslaget. Representantskapet pålegges å holde minst 4 møter i året.
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-

§23

EIENDOMMER
§23A._Skiold-hltta
Skiold-hytta ved Steglevannet på Konnerud (g.nr. 84,br.nr.40)
er bygget i 1935 av klubbens egne medlemmer.
Hyttegruppa er ansvarlig for hyttas daglige drift og
for at eiendommen med alle bygninger til enhver tid er i
forsvarlig stand.
Leiekontrakten som binder huset eller deler av huset
for mer enn ett år må godkjennes av klubbens hovedstyre.
&239. Skiold-huset
~---------------

Skiold-huset, Griffenfeldtsgt. 1 er kjøpt av klubben i
1976 (g.n •
, br.nr,
),
Husgruppa er ansvarlig for husets daglige drift og for at
eiendommen til enhver tid er i forsvarlig stand, samt at huset
er rengjort og iorden til utleievirksomhet.
For_eiendommene_gjelder_følgende_regler:

-

Det kan ikke taes opp lån eller foretas store vedlikeholdsarbeider/utbedringsarbeider eller opptaes pantelån på
eiendbmmene uten godkjennelse av generalforsamlingen med
2/3 flertall.
Forandringer på eiendommene må godkjennes av klubbens
hovedstyre, Hovedstyret utarbeider vedtekter for driften av
eiendommene,
_Salg_av_eiendommer
Eventuelle forslag om salg av eiendommene kan kun behandles
på ordinær generalforsamling og hvor dette er anført på
dagsorden.
Hvis det blir vedtatt må dette bekreftes på ekstraordinær
generalforsamling, tidligst 1 - en måned senere, Saken må på
begge generalforsamlinger oppnå 2/3 flertall.
§24

-

REVISORER
Revisorene reviderer regnskaper og avgir beretning
til generalforsamlingene.
Revisorene innkalles til generalforsamlingene.
De kan foreta kontroller til ubestemte tider.

§25

KLUBBENS EIENDELER
Ansvaret for klubbens eiendeler, drakter, materiell, m.m.
påhviler gruppestyrene.
Gruppestyrene påser at alt materiell til enhver tid er komplett.

§ 26

ÆRESMEDLEMMER - ÆRESBEVISNINGER
Æresmedlemmer utnevnes av en komite på minst 4 medlemmer nedsatt
av representanter fra arbeidsutvalget.
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§27

FGRTJE~ESTEMERKE
Skiolds fortjenestemerke utdeles av arbeidsutvalget
til de som etter arbeidsutvalgets skjønn har gjort
seg fortjent til det, for iherdig arbeid, trening,
administrasjon, o.s.v.

§28

OPPLØSNING
Dersom 5 medlemmer vil fortsette arbeidet for klubben
kan den ikke oppløses eller meldes ut av Norges
Idrettsforbund.
Sammenslutning med andre klubber ansees ikke som
oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige
lovendringer i samsvar med dette, treffes i overensstemmelse med klubbens lover.
spørsmål om oppløsning eller sammenslutning kan bare
behandles på ordinær generalforsamling, og, må om det
blir vedtatt, bekreftes på ekstraordinær generalforsamling tidligst 1 - en måned senere.

-

I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler
Norges Idrettsforbund,
§29

ENDRINGER I LOVEN
Endringer i denne lov krever 2/3 flertall på ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling,
Forslag til lovendring må være oppført på dagsorden,

Fra mimre loftet
1,
~
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Forside og l. innside av en
av Skiolds aller første trykte
lover - trolig fra 20-årene. Merk
skrivemåten på "Skjold" i teksten,
men "Skiold" i merket.

RaP-JJort fra bandY-StY-ret
Forventningene til årets bandysesong var stor. For A-lagets vedkommende
hadde vi riktignok mistet to sentrale spillere, men med Kurt Petter Lindgren
tilbake samt nyinnmeldelser og flere lovende juniorer, mente vi grunnlaget
for årets sesong var bra.
Når vi i tillegg tenker på fjorårets sesong, hvor vi rykket ned med
meget liten margin, mente vi det ikke var noe urealistisk mål at vi etter
endt sesong igjen skulle være i 1. divisjon.
Nå gikk det ikke slik. I år igjen viste A-laget at stabiliteten mangler,

Prestasjonene svingte fra kamp til kamp - fra det helt store til det
bedrøvelige. Isteden for å kjempe i toppen av tabellen, kjempet vi faktisk
gjennom hele sessongen for å unngå nedrykning. Nå fikk dette heldigvis en
lykkelig slutt og vi endte midt på tabellen.
I tillegg til A-lag har klubben i årets sesong også stilt B-lag, gutte-,
smågutt, lilleputt- og miniputtlag. Spesielt hyggelig er det at miniputtbandyen blomstrer som aldri før. 25-30 bandyspillere i alderen 6-10 år har
vært under kyndig ledelse på Marienlyst. Måtte de fortsatt få denne veiledningen.
Økonomien i avdelingen har vært tilfredstillende. Budsjettene er godt
overholdt og utbetalingene til våre kreditorer har skjedd til akseptabel tid.
Aktivitetsnivået i avdelingen har vært omtrent som forutsatt. Vi legger
ikke skjul på at støtten fra næringslivet er av avgjørende betydning for
å

opprettholde denne aktiviteten. Vi vil derfor få takke alle firmaer

som har hatt annonse i årets bandyprogram og spesielt en takk til årets
hovedsponsorlag som i år har bestått av: Schreiner Fleischer, Cust0s Finans,
Go Mat, Interiør Import og Lauritsen

Elektriske.

Til slutt vil jeg få takke alle ledere/trenere og spillere for et godt
samarbeid gjennom årets sesong og samtidig ønsker
en god sesong.

~
Schreiner
Reischer

bandystyret fotballen

CUSTOS FINANS

CM)

- mer enn bank

~~

lfi:I

Øyvind Agren
(bar,~vformann)
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RIKTIG FORSIKRING ER MÅLET I

D

NORGE
FORSIKRING

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

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

VELKOMMEN TIL
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RaP-QOrt fra A-1 aget
Treningen startet i august under ledelse av Odmar Nilsen. På grunn
av at Odmar Nilsen i den første perioden var opptatt med fotball i
Mjøndalen, ble det oppsatte treningsprogram i den første perioden
gjennomført under ledelse av undertegnede.
Treningen forløp som planlagt og ble gjennomført over tre ganger
pr. uke fram til medio oktober hvor vi gikk opp til fire gan~er. En
trening pr. uke ble i år som tidligere gjennomført på is i Askerhallen.
I denne perioden deltok vi i landbandyturnering på kunstgress på
Gulskogen. En artig avveksling i en vanskelig treningsperiode.
De første treningskampene på is var planlagt på Gol. Dette ble
dessverre ikke noe av. Mens resten av bandy-Norge ventet på kulden,
ble det plutselig for kaldt på Gol. Vannet i slangene frøs, slik at
de ikke fikk lagt den nødvendige isflaten - og treningska~pene her
uteble.
Foruten en treningskamp mot Solberg på Valle Hovin, gikk halve
desember før vi i det hele tatt kom på stor bane. 13. desember
spilte vi vår første seriekamp. Motstander var Pors og stedet var

-

Sarpsborg. Serien var i gang og kampresultatene ble som følger:
Hjemmekamper: Skiold-Spa/Bra 5-5, Skiold-Høvik 1-3, Skiold-Njård 3-7,
Skiold-Haslum 3-3, Skiold-Sagene 4-9, Skiold-Snarøen 5-6, SkioldHosle 10-6, Skiold-Pors 7-1, Siiold-Tåsen 5-6.
Bortekamper: Pors-Skiold 7-1, Tåsen-Skiold 3-4, Spa/Bra-Skiold 3-5,
Høvik-Skiold 1-5, Njård-Skiold 6-4, Haslum-Skiold 6-1, Sagene-Skiold
11-8, Snarøen-Skiold 3-4, Hosle-Skiold 1-5.
Forø~rig deltok vi også i år i KOSA-cup. Her ble det to kamper for
vårt vedkommende. Røa ble slått 4-1 mens.vi tapte 11-3 for Stabekk, som
forøvrig ble årets vinner.
Gjennom sesongen er det tre spillere som har passert et anseelig
25

antall A-kamper for klubben: Pål Haugan og Kjell Reidar Johansen
passerte begge 200 og endte på hendholdsvis 219 og 202. Harry Pettersen
passerte 300 og endte på 314. På avslutningen på Skioldhuset hvor
foruten bandystyret, samtlige seniorspillere og alle ledere/trenere
junioravdelingen var innbudt, ble de aktuelle spillere behørig hedret.
Til slutt vi jeg få takke Tore Jahnsen, Paul Hansen, Terje Borgersen
og Kåre Sundberg som alle bidro for gjennomføringen av sesongen.
Øivind Aqren

-

--Bandy-VM gutter-------Buskerud Bandykrets hadde i år tatt på seg oppgaven

å

arrangere

VM for gutter. I den forbindelse stilte klubben med representanter
i forskjellige arrangementskomiteer, samt at vi sammen med Drafn
sto for åpningssermoni og -kamper so~ foregikk på Marienlyst. En
hjertelig takk til alle bidragsytere - ingen nevnt og derfor ingen
glemt, for det var mange som var involvert i den forbindelse.
0

.å.

Ram1ort fra B-laget
B-laget vant ingen kamper i år - til det var det for lite
med stabile folk til å fylle rekkene.

Men - de som har vært med

har hatt det moro og vi håper at flere blir med på B-lags-bandy
neste år.

Laget har vært hemmet av dårlig fremmøte og det var

faktisk bare i den aller siste kampen mot Drafn som man hadde
fullt mannskap.
Resultater:

Skiold - SIF 2

DBK - Skiold

(DBK 2 poeng),

Solberg 8 - 23,
Til

slutt vil

avslutning på

26

1-3,

MIF - Skiold

Skiold - Spa/Bra 4-7,

Skiold - Drafn 8 jeg

(Skiold 2 iaoeng),

takke alle

Skiold -

16.

som har vært med og for en fin

Skioldhuset i bandystyrets regi der det var alt

for 1 it e B -1 a g s - f o 1 k.

Tom Egil Johannessen

-
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86/87
Øyvind Ag ren

18

377

Pål Haugan

21

219

Jarle Mortensen

21

146

John Berntzen

21

62

Hans Kristensen

19

134

Gunnar Myhre

20

81

Harry Petters en

17

314

Kjell R. Johansen

20

202

Eirik Ekeberg

18

66

1

4

Oddmar Nilsen

20

44

Pål Sørensen

13

14

Kurt P. Lindgren

21

75

Børre Nå 1 by

21

39

Eivind B. Nilsen

19

19

Ragnar Stenseth

13

13

Vegard Nilsen

15

15

5

5

14

14

Thor Siem

-

ro

Dag Ebbe Helgerud
Jørn Larsen

Øyvind Agren
med flest
kamper totalt:
377

-;

divisjon.

Saqene
Nj&rd
Pors
l!Øvik
Snarøcn
Skiold
Haslum
Spa/Bra
llosle
Tåsen

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
12
9
9

8
7
7
6
7
7

2

0
1
0
0

129-79
109-75
66-75
63-66
86-89
81-87
67-81
65-79
68-89
60-75

2
6

8
9
10

2

9

1
3
1
0

10
9

10
11

28
24
19
18
16
16
15
15
15
14

--Selv om vi fortsatt må friste tilværelsen
i 2. divisjon er det artig åta med denne
maraton-tabellen fra bandyens l. divisjon
de siste 41 årene. Her viser det seg at
vi fortsatt er å regne med 1 bandyens adel,
med en 8. plass på tabellen. Nå blir vi
nok forbigått av Solberg neste år, men vi
a kan komme igjen. Dette for å inspirere
til fortsatt aktivt arbeid for bandyen
i Skiold - en idrett som vi har rike
tradisjoner i.

Maratontabell 1946-87:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Drafn
Mjøndalen
Stabæk
Strømsgodset
Sagene
Ullevål
Skeid
Sklold
Solberg
Tåsen
Røa
Sarpsborg
Sparta/Bragerøen
Ready
Mode/Grane/Bærum
Bragerøen Ballklubb
Høvik
Ullern (Bestum/Uull)
Frigg
Lyn

Harry Pettersen
passerte 300
kamper og landet
på 314

497
497
479
497
388
336
398
299
216
280
252
228
154
180
88
144
)58
70
62
57

316
324
272
224
167
167
149
114
122
106
102
50
49
45
46
42
33
25
23
19

Pål Hauoan
passerte 200
kamper og
landet på 219.

80
59
66
68
45
40
58
49
27
37
34
35
27
23
9
14
24
13
12
15

100
114
141
205
176
129
191
136
67
137
116
143
78
127
33
88
_101
32
27
23

1837--1187
2229-1215
1869-1219
1650-1431
1278-1357
1140- 975
1098-1329
796- 977
1006- 686
819- 943
631- 862
431- 772
338- 531
423- 738
234- 178
415· 660
182- 532
125- 137
139- 136
114- 128

712
707
610
516
379
374
356
277
271
249
2:38
135
125
113

:o;

9E
90
63
58
5'.i

Kjell R. Johansen
passerte 200 kamper
i Skiold-buret
og landet på 202.
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Når det gjelder:
SNEKKERFURU - KRYSSFINER
MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss.
AKTIESELSKABET

~
BRUG & GULDLISTEFABRIK

Gulskogen

GULLSMED
HARRY ULSTEEN
Nedre Storgt. - Drammen
Tlf. 83 14 03
In diamant varer evig

m GIGIØJ]m]l)
DAGLiGVARER

HOLMESTRANDSVEIEN 34
Telefon 819642 - 819703

KJØTT - V ILT. - DAGLIGVARER

Tordensskiolds gt. 54 - tlf. 83 09 20
Marienlyst gt. 24 - tlf. 83 22 43
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Rapport fra juniorbandy
For lagene i junioravdelingen har sesongen vært som vanlig, vi spiller
jevnt eller slår lag som vi kan sammenligne oss med, men taper stort for
lag som MIF og SSK.
Et av våre største problemer er rekrutteringen. Vi har alt for få
spillere på flere av våre lag noe som gjør at konkurransen om å få spille

-

er liten eller ingen. Dermed synker innsatsen på trening og i kamp da
de vet at de får spille uansett.
Vi har også enere i Skiold, to spilte på lilleputt-kretslaget, som
ble nr. 2 i en turnering og to på

smågutte-kretslaget som vant sin

turnering.
Et annet problem er trenersiden. Det må bli slutt på å trekke veksler
på foreldrene som trenere. Ikke så å forstå at disse ikke gjør en god jobb,
men vi trenger trenere med god spillerbakgrunn for å skape gode spillere
som kan rekruttere vårt A-lag. Her har våre tidligere A-lagsspillere, som
ikke lenger er aktive, muligheten til å gjøre en god jobb. Ta kontakt med
oss, vi hører gjerne fra Dere.

RaQ_Qort fra gutter

Roar Henriksen
jr.ansvarlig bandy

Isforholdene gjorde at sesongen i år ble meget kort: Fire kamper var
alt bandykretsen og NBF hadde å tilby til de lagene som ikke ble nr. l
-

eller 2 i sine puljer. Dette er alt for dårlig tilbud til de spillerne som
neste år skal tilby sine tjenester for senioravdelingen. Når det ikke er
flere enn ti guttelag i kretsen måtte man vel kunne spille en kretsserie
mellom disse, men det virker som det her er en elite-dyrking ute og går
og så blåser man i resten.
Guttestallen har i år bestått av 11 spillere: Rune Danielsen, Morten
Berge, Geir Løkka, Kjetil Birkely, Øivind Birkeland, Geir Arild Aspebakken,
Pål Strøm Andersen, Frode Dahl Hansen, Roger Johansen, Tom Nilsen, Trond
Siem og to småguttespillere Anders Olafsen og Tomas Bård Hansen.
En takk til de spillerne som gjennomførte en vanskelig sesong og
til Dag Bjørndalen som stilte opp som trener.

Roar Henriksen
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TomtegL 36, Tlf. (03) 83 06 10

Småguttelaget fotografert
av Roar Henriksen.

RaP-Qort fr~~s_JJJ~gutt
Det var i utgangspunktet vanskelig å få noen til åta seg av
dette laget. Tre toreldre påtok seg på deling å være
oppmenn. Dette har fungert bra.

-

Sesongen startet i oktober med astalt·bandy-cup på Steinberg
mellom Solberg, MIF 1, MIF 2, Drafn og Skiold. Laget gjorde
det utmerket og endte som nr. 2 ,bare slått av Solberg.
Optimismen til videre framgang ble raskt dempet. Det var
ikke mulig å skaffe trener, vinteren lot vente på seg og
isen i Holmestrand var ikke brukbar.
Forsesongen ble derfor lang og kjedelig, og flere kamper ble
utsatt. Når vi først kom igang, ble del brått. Direkte i
NM-kamp uten istrening viste seg å ikke bli noen suksess.
Vi tapte to kamper i 1. runde (mot Gjøvik og Stabæk) og
dermed var vi ute av dansen.
I serien har vi spilt 7 kamper, men dessverre bare vunnet en.
Pga. trenermangel har vi ikke fått korrigert spillet under
veis.
To av guttene har deltatt på kretslaget; A. Fossum og E. Kjærby.

Vi har hatt besøk av en landslagsspiller som gjennomførte en
professjonell trening med guttene. Dette var noe de virkelig satte pris på.
Laget har bestått av 12 mann:
Kjell Erik Andreassen
Nils Jørgen Bekke
Arve Brudheim
4 scoringer)
Stian Brun
1 scoringer)
Jon Erling Dahl
Anders Fossum

Thomas Bård Hansen
Benn Owe Kaasa
Egil Kjærby
Øivind Kristensen
Anders Olafsen
Tommy Simonsen

scoringer)
( 1 sco r i nqe r )

( 2 scoringer)
(15 scoringer)
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Øivind Birkeland fra guttelaget har tatt ttreningene og
gjort en brukbar jobb, men det er ikke så lett å hanskes med
en gjeng i denne alderen.
Guttene har vært fantastiske til å stille opp i hver kamp og
gJort en kjempeinnsats. I nødstilfeller har vi vært nødt til
å låne noen lilleput-spillere som sportslig har stilt opp og
vi vil få takke disse spesielt.
Alt i alt en svak sesong.
Interessen er stor blandt gutta, men de må få et bedre
sportslig tilbud. Dessuten er en stall på 12 mann i minste
laget. KJØring til seriekamper i vårt eget område, etter
kJØreliste, fungerte brukbart. KJØring til Holmestrand og
NM-kamp på Gjøvik gikk dårlig.
Med hilsen

_.S.i9.n__
Svein Fossum

~_Sign __

Helge Kjærby
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Tor Erik Hansen
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R a P-R ort fra l i 11 e Q utt
Vi startet opp i månedskifte sept/okt. med trening 2 ganger i uka. På
de første treningene møtte det 14 - 15 spillere, men spille.stallen økte
etter hvert og på det meste har vi hatt 26 spillere på trening. Med så
mange spillere burde vi hat.t 2 lag i serien, men påmeldingsfristen var utløpt
når spillestallen var stor nok til 2 lag.
Vi hadde bestilt kunstisbanen i Holmestrand fra 15. oktober, men høsten
var så mild at det ikke ble kunstis før i midten av november. Det ble seks
turer til Holmestrand, og dette gir verdifull istrening når naturisen mangler.

17 .mai - åRenl Rå Ski o l dhusel
om formiddagen - servering
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Arets bandysesong ble meget hektisk da isen ikke var klar før 3. januar,
noe som medførte at vi fikk 4 utsatte kamper åta igJen. Vi må si oss fornøyd
med årets sesong selv om vi resultatrnessig kunne gjort det noe bedre.
Vi havnet "midt på treet" i serien med følgende resultater :
Skiold-Mif 2 9-1, Skiold-DBK 3-2, Skiold-Sif 0-10, Solberg 1-Skiold
Skiold-Kil 2 2-1, Skiold-Kil 1 1-6, Skiold-Ki: 3 11-0, Mif 1-Skiold
Drafn-Skiold 2-6, Solberg 2-Skiold 2-4.

2-1,
9-0,

Vi deltok med 2 lag (7-rnanns) på Voldsløkkacup. Det ene laget vant sin
innledningspulje og møtte Solberg 1 i kvartfinalen. Her ble resultatet 1-1,
men desverre så tapte vi på loddtrekning. Solberg vant forøvrig turneringen,
så dette kan vi si oss fornøyd med.
Aret spillerstall :
Tomas Rinker Jensen, Kåre-Andre Sundberg, Erik Lauritzen, Espen Hansen,
Fredrik Dahlrnann, Bjørn Even Stabæk, Jørgen Thorne Larsen, Kjetil Berntsen,
Hans Benny Hovden, Ronny Dalene, Anders Bærheirn, Alexander Kristensen,
Thomas Martinsen, Lars Simensen, Bjørn Skjervik, Kristian Fossum, Kim Lien,
Kjetil Green, Tommy Halvorsen, Ronald Skistad, Jan Fredrik Wentzel og
Pål Gunnar Torvet

-

2 av våre spillere, Tomas Rinker Jensen og Erik Lauritzen, ble tatt ut til
kretslaget og spilte kretslagsturnering i Oslo. Kretslaget korn på 2 plass i
turneringen med 1 mål mindre scoret enn Oslo.
Toppscorer iår ble Erik Lauritzen med 26 fulltreffere
Tilslutt gjenstår det bare å takke spillere og trener Ivar Rosendal for
en hektisk og hyggelig sesong.
Svein Lauritzen
Oppmann

Samlet til 25 år s-iubileum

.3.4

For 25 år siden var
disse spillerene
lilleputter. Fredag
20. mars møttes de
til mimrestund på
Skioldhuset. Disse
lilleputtene nådde
langt . De vant så
å si det de stilt.opp i - de ble Ne
;mestere i en eldre
klasse. Artig er det
at disse lilleputtene
hadde akkurat den
samme treneren som
dagens lilleputter:
Ivar Rosendal. Har
han et nytt storlag
på gang, mon tro.
Sikkert er det at
Ivar Rosendal har
betydd utrolig mye
for bandyen i Skiold,
mer enn noen aner.
Det blir spennende
å følge dagens lilleputter i årene som
kommer ...

RaQQort fra min i nut t
Så er sesongen over også for våre yngste bandyspillere. Det har vært en
lang sessng, hvis vi ser tilbake til høstens innetrening, turene til
Holmestrand - og at vi måtte gå lenge og vente på is.
Miniputt 76 består av en fin gjeng, kjekke gutter, som har blitt flinke
på skøytene. Og det ga resultater, bare to tap og en uavgjort, resten seirer.
Men så er ~et oqså en gjeng som ofrer seg helt i hver kamp og har vinnerlyst
i seg. Ingen skal fremheves, men her har Skiold talenter.
Takk for i år gutter - neste år er dere lilleputter.

-

Miniputt 77 er også en fin gjeng, men den ble dessverre mindre etterhvert.
På innetreningen på Strømsø skole så det ut til at vi fint kunne stille
et 77-lag. På slutten av sesongen måtte vi hente hjelp fra 80-gutta.
Resultatene ble ikke de helt store underveis, men gutta hadde det moro og
da var det også en mening i det å stille i denne årsklassen.
Takk for i år gutter, neste år møter dere sterkere. Og takk til alle
foreldre som har fulgt opp på kamper eller til kjøringer - dere har vært
til s_i_or hjelp for qutta oq oss.
Nilsen, Arnulf Evensen og Ivar
Rosendal

76 miniputter som nesten
bare vant foto: R.H.
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Besøk

når du er i byen.
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