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Har du en dugnadsjobb e 11 er 
en god ide - si fra til formann 
eller juniorformann. Alle 
inntektslips mottas med lakk. 

- 

Forsiden. Full innsats på fotballskolen 
der 60 nye miniputter deltok. 
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Smånytt fra Skioldmiljø 
BANDYLAGET er i full trening under ledelse av spillende trener Øyvind Agren. 

Med seg i ledelsen av A-laget i år har han Reidar SchUssler som lagleder 

og Tore Jahnsen som matrialforvalter. Det er stort fremmøte på treningene 

på barmark og laget har også vært med i JOFA-serien på kunstgress på 

Gulskogen. 

ISTRENING blir det de to siste helgene i november da A-laget drar til 

Ft>rsgrunn for å få kunstis under benene. - Det er fint å få slik trening 

- i Porsgrunn der vi også skal spille årets første seriekamp, sier Øyvind 

Agren. A-laget har droppet istrening i Askerhallen i år. De håper selv 

sagt på tidlig is på Marienlyst, som er lovet midt i november etter 

~~!~ggingen der. 

"Roffa" 

ROFFA, Rolf Erik Olsen, er tilbake i Skiold-bandy-trøya 

Rolf Erik gikk over til Solberg for et par sesonger siden 

før han dro i militæret og senere til Libanon i FN-tjeneste. 

Han kommer så å si direkte fra Libanon til den første 

seriekampen. Fra Solberg har bandylaget også fått Jan Borge 

Korneliussen. 

- 
GRIFFEN heter Skiolds julebutikk i 1. etasje på Skioldhuset. Her blir 

det massevis av gaveartikler til en rimelig penge. Glasstøy, leker og 

mye annet. Skiolds julebutikk åpner 1. desember og det er bare åta seg en 

tur for å se på utvalget. "Butikksjef" Pettersen ønsker alle hjertelig 

velkommen. 

SKIOLDHYTTA er åpen hver søndag. Hytteformann Jan Ulsbøl ønsker alle 

velkommen. Vinterlisten for vaktene vil bli sendt ut i månedsskiftet 

nov/des. Vi vil i år forsøke også å ha en fast vakt på lørdager i ski 

sesongen. På søndager kommer vi til å sette opp flere familier som skal 

arbeide sammen på grunn av ventet storinnrykk. Leie av Skioldhytta og 

spørsmål rettes til hytteformann Jan Ulsbøl - tlf. 83 10 20. 
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Hovedstyrets årsrapport 
Det er med beklagelse at hovedstyret må medele at Skiold rykket ned i 

6. divisjon i fotball. Spillere, ledere og trenere var optimistiske før 

sesongstart, men det gikk dessverre den gale veien i en hard serie der 

de rød/hvite aldri hadde flaks og tur på sin side. Vi vil berømme de 

mange ungguttene, juniorene som gjorde sitt ytterste og som det er 

tæl og innsatsvilje i, men de kom til kort ovenfor gammel rutine i avdelingen. 

Fotballen er rund - i idrett har man alltid sine ups and downs. Skiold - har nå hatt litt for mange downs - vi må håpe at det hele snur seg - at 

oppgangen kommer. Fotballstyret har i hele høst arbeidet med en ny sesong 

for øyet. Ny A-lagstrener er allerede ansatt, fotballstyret neste år, 

som velges på generalforsamlingen, har organisert seg og blitt styrket. 

Vi tror at et skikkelig apparat bak gjengen på A-laget vil være positivt. 

Vi tar selvkritikk på at det kanskje har vært litt tynt den senere tiden - 

de siste årene. 

Målet er klart. Vi må vekk fra 6. divisjon og opp i femt& igjen. Vi har 

alet selv en serie med gode ungdommer som står klare. Hovedstyret håper 

at de støtter sin gamle klubb som har tatt vare rå dem fra miniputt- 

alderen av og satser på den kanskje aller viktigste sesongen i Skiolds 

historie - den som kommer nå. Mange vil sikkert få tilbud fra andre 

klubber om overgang, men her må man appelere litt til den gamle klubbfølelsen. 

Vi på vår side skal forsøke å legge forholdene så godt til rette som det 

lar seg gjøre - og vi tror vi allerede er på riktig vei. 

På rett vei er også junioravdelingen som i den seson~en de har lagt bak 

seg har hatt større aktivitet enn noensinne. Parhestene Rosendal/Raaen har 

nå lagt en sportslig plan som skal en jevn utvikling for den fotballinter 

esserte gutt og jente fra alderstrinn til alderstrinn. Dette stigeprogrammet 

bør i løpet av få år gi resultater sportslig og de har også målet klart: 

Skaffe klubben en kretsmester igjen - det er lenge siden sist. Junioravde 

lingen arbeider også med en bedre administrativ styring av seg selv slik 
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året som selvstyrt gruppe har vært en suksess. Hovedstyret og formannen 

selv har kun positive erfaringer med dette og ingen vanskeligheter med 

å si at dette nå er en permanent ordning. Junioravdelingen har hatt et 

aktivt sportslig år med to cup-arrangementer og en meget vellykket fot 

ballskole bak seg. De er allerede i gang med å planlegg neste sesong. 

et nylig fattet vedtak heter det fra junioravdelingen at det skal 

satses på å styrke jentefotballen i Skiold - noe hovedstyret støtter fullt 

~ ut. 

Arbeidsutvalget tok i sommer et initiativ for å få organisert Skiold 

hytta bedre etter at styre og stell her hadde ligget nede en stund. 

Resultatet er positivt. Vi har nå fått Jan Ulsbøl som hytteformann og 

vaktmesteransvarlig samtidig som dugnadsgjengen av eldre trofaste Skiold 

medlemmer har gjenopptatt arbeidet på hytta. En rekke ting er gjort i 

høst, både maling og lakkering innvendig, rydding utvendig og representant 

skapet stilte opp for å beise badstuen. Badstuen vil ytterligere bli 

rustet opp ·til våren. Hovedstyret håper at alle respekterer de vaktlister 

som blir sendt ut slik at vi kan holde perlen ved Stegla åpen og selv 

finansiert. 

På huset i Griffenfeldtsgate er leieboeren i 1. etasje flyttet ut etter 

vel ti år. Det arbeides med å få ny leietaker, kanskje i kombi- 

- nasjon med utleie av 2. etasje. Foreløbig har ikke det lykkes. rnell om- 

tiden vil Skiold selv bruke lokalene til julemesse/vareutsalg i desember 

som vi håper alle vil besøke (se reklame på midtsiden av dette nummer). 

I januar/februar er det meningen at junioravdelingen skal samle inn 09 

arrangere loppemarked i de samme lokaler. Har du lopper eller andre 

ting som du kan avse - kontakt junioravdelingen så snart som mulig. 

Det er gledelig at bingovirksomheten på Globus oår bedre enn på lenge. 

Mens man i fjor høst tapte hver eneste gang man hadde binoo, er det nA 

på plussiden. Vi har godt besøk og bingoformann Harry E. Andersen ser 

meget lyst på det hele i øyeblikket. Han trenger imidlertid flere hjelpere 
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Oddvar Daniel 
sen har i år 
vært sportslig 
leder i Skiold. 
Fra neste år 
blir han å 
finne som fot 
ba 11 formann med 
et klart mål: 
Vi skal opp i 
5. div. igjen 
Foto:Byavisen 
DT-BB 

MER MAT FOR PENGENE 

8ULSKOOEN1 Drammen 
TOROOT.1 Drammen 
PARKERINGSHUSET, Drammen 
VINJESOT.1 Drammen 
fSSIDEN1 Drammen 
SENTRUM~ndalen 
KORVALDVN.1 Mj!ndalen 
JERNBANEOT. :".' .•• 1Con1sber1 
AMOT 
VIKERSUND 
HOLMESTRAND 
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så har du en kveld i uken du ikke har noe annet å gjøre - kontakt Harry. 

Han finner en jobb til deg. 

Et nytt Skioldår er over. Hovedstyret vil takke alle som har gjort en 

jobb, stor eller liten, for klubben vår. Vi er fremdeles attraktive som 

klubb på Strømsø - ikke minst fordi vi gir ungdommen et så godt tilbud. 

Det er dette vi må arbeide for i fremtiden samtidig som vi må være 

åpne for nye ting i et samfunn som stadig skifter og er i bevegelse. 

Personlig er undertegnede mer optimist enn på lenge - 6. divisjon til 

REVISJON AV SKJOLDS LOVER: 
Følgende forandringer ble foretatt i Skiolds lov pr. 14. 10.86. 
§ 1-11: Ingen forandringer 
§ 12 : Forandringen gjelder arbeidsutvalgets sammensetning: 
Tidligere lov: Formann, nestfomann, 1 medlem, 3 medlemmer i en sports 
komite, 1 medlem fra representantskapet. 
Ny lov: Formann, nestfomann, fire medlemmer 1 representant fra repres 
entantskapet. 
§ 13: Arbeidsutøalgets ansvarsoppgaver og områder: 

Man har samlet arbeidsutvalgets ansvarsområder og oppgaver i §13 
- og forenklet noe av teksten. 

§ 14: Gruppestyrer: Ingen forandringer 
§ 15: Gruppetillitsledermøte: 

Forandringen er den at det i teksten er satt gruppetillitsleder 
møte i stedet for tillitsledermøte. 

§ 16-18: Ingen forandringer 
§ 19: Valg: Det er innført bokstav på: A - for høstgeneralforsamling og 

B for·vårgeneralforsamling. 
Forandringer: 
A: 1 medlem stryker (sportskomiteen) 
B: Det velges 3 medlemmer til arbeidsutvalget (mot nåværende lov 2) 

Festkomite strykes. 
§ 20: Representantskapet: Ingen forandringer. 
§ 21: Representantskapets virksomhet: Nytt punkt: Utpeke et medlem 

til arbeidsutvalget som rapportterer til representantskapet. 
§ 22: Representantskapets møter og beslutninger: Små tekstforandringer 
§ 23: Eiendommer: I §23b må Skioldhusets grunnnr. og Br.nr. føres inn. 

For eiendommer gjelder følgende regler: Her er teksten noe for 
andret. 

§ 24-29: Ingen forandringer eller små tekstforandringer. 
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KARL FALK 
MØBEL 

FORRETNING% 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN 

TELEFON 83 85 00 
Apntngstider: Mandag - tirsdag - onJdag - fredag 
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - [4rdag stengt 

- 

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom. 

LANDETS BESTE IS 

fff Drammens ts 
Aksjeselskap, Konnerudgt. 21 - JOOO Drammen 

- 

iiiiiTDN@8) 
Tordenskioldsgt. 40 · 3000 Drammen· Tlf. (03) 83 72 97 
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Fotballstyrets rapport 
Fotballstyret har i 1987 hatt denne sammensetting: 

Formann Ståle Eknes 

Styremedlem 

Fra jr. avd. 

Fra spillerne 

Jens Petter Kjemprud 

Ivar Rosendal 

Terje Solberg 

I tillegg til til ovennevnte har Kåre Sundberg.Aksel Pedersen og Oddvar Danielsen møtt i 
fotballstyret. 

Det har i perioden blitt avholdt en rekke møter. På grunn av styrets sammensetning har det blitt 
mange telefonmøter. Av saker om har vært oppe til behandling kan nevnes de tradisjonelle 
spilleoverganger,julecup,program, oppfølging av det sporstlige,oppfølging av budsjett o.s. v. 

Som en ser har fotballstyret i år vært tynt besatt. Heldigvis blir dette bedre neste år. 

Tynt besatt har det også vært på oppmannssiden. Ved seriestart hadde vi bare oppmenn til A 
lag,old-boys og C-lag. Rekruttlaget og juniorlaget var uten. På juniorlaget steppet Oddvar 
Danielsen inn etter generalforsamlingen i mai,og har siden gjort en utmerket jobb med dette 
laget. Rekruttlaget har vært uten fast oppmann hele året. 

Resultater og detaljer kommer frem i lagsrapportene og jeg henviser derfor til disse. Jeg vil nøye 
meg med å si at for vårt A-lag ble det en meget skuffende sesong med nedrykk som resultat. 
Årsakene til dette er mange. Jeg skal ikke spekulere for mye i dette. La meg bare fastslå at det for 
Skiold nå er meget viktig at alle de stillinger som skal besettes på generalforsamlingen ikke bare 
blir besatt,men blir besatt av personell som er villige til å brette opp armene og ta i et tak for å 
få hevet nivået i klubben både administrativt og sportslig. Jeg ser modellen og det grunnlaget som 
er lagt i junioravdelingen som meget positivt, og er sikker på at vi raskt far se resultater av det 
arbeidet som er lagt ned. La det være en inspirisasjon for oss andre i Skiold å legge forholdene 
tilrette slik at de som kommer opp fra junioravdelingen blir tatt like godt vare på i 
seniorsammenheng. 

Når dette skrives er forrige sesong · glemt' og forberedelsene til neste sesong er allerede godt i 
gang. Ny trener for A-laget blir Espen Andersen som allerede er igang med å finsikte kandidatene. 
Nytt fotballstyre tar form og øvrige oppmenn og trenere jobbes det intenst med å finne. 

Til slutt en takk til alle de jeg har hatt den glede å samarbeide 
med i sesongen. Ståle Eknes - Fotball formann 

SKIOLDSJULECUPIFOTBALL 
I DRAMMENSHALLEN 29.- OG 
30. DESEMBER - STØTT OPP OM 
FOTBALLGRUPPENS STOR 
ARRANGEMENT - SE DRAMMENS 
FOTBALLEN FØR NY SESONG. 
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90 

å) KU~OMPÅNIET 
HAllER:? 1899 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

,/<fola '111}1 HA.UK SPORT 
R Du 1lvcs 

I f./,4U Df?f ssr. Tollbugt. 28 - Drammen 
I( Spn R Telefon 83 28 47 

vf? t 

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

Godt fatøl fra Au,. 
Trivelig atmosfære o~ lopp fotballm,ljø. 

Stikk innom når du gar forbi. Du fonner oss i 
0. Torggt. 6. Velkomment- 

~icljenØ 
mar-øl·miljø 

Fotograf 
STEINAR OLSEN 

Portrett & Reklamestudio 

TELFFO:\ (ll3) 83 88 22 

TOLLBUCT. 7(1 JOOll DRAMMEN 
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RAPPORT FRA A-laget 

Vi deltok denne sesongen igjen i vinterserien arrangert av SIF på 

kunstgresset i tiden 11 .ll .86 til 15.02.87. Her fikk vi følgende 

resultater: Skiold-Drim 5-2, Skiold-Asker 1-3, Skiold-Moingen 8-0, 

Liungen-Skiold 1-0 og Skiold-Svene 4-2. Her ble det altså tre seire, to tap 

og tredjeplass i puljen. Inne mellom vinterserien var vi også med i vår 

egen julecup som var en bedrøvelig historie sette fra vår side. Jeg 

hopper over flere kommentarer om dette. 

I fra nyttår var treningen i full gang og vi hadde 15 treningskamper 

fram mot seriestart. Resultater: Skiold-Tofte 2-5, Vestfossen-Skiold 2-3, 

Skoger-Skiold 0-2, Skiold-Heggedal 4-1, AIF rekr.-Skiold 1-0, Gol- 

Skiold 1-3, Dikemark-Skiold 5-6, Skiold-Drm. Strong 1-2, Eiker-Kvikk 

Skiold 5-2, DRIM-Skiold 4-2, Holmestrand-Skiold 0-1, Slemmestad rek. 

Skiold 2-1, Tåsen-Skiold 1-0, Snøgg-Skiold 1-2 og Tofte-Skiold 1-0. 

Som man ser av disse treningskampene ble det femti prosents uttelling 

med syv seire av femten kamper. 

Serien begynte bedrøvelig med seks strake tap i begynnelsen - noe 

som kan sjokkere noen og hver. Vi lå i bunnskiktet til ferien. Ferien ble 

benyttet godt - vi var i trening hele tiden og også på en ukes treningsleir 

i Lemvig i Danmark hvor det var fine treningsforhold, men været kunne vist 

seg fra en bedre side. I Danmark hadde vi også treningskamp mot Rjukan 

som vi tapte 4-2. Alt i alt synes jeg Danmarksturen var bra med gode trenings 

forhold og guttene oppførte seg som det passer en Skiold-gutt. 

Før høstsesongen hadde vi også en treningskamp til mot Snøgg og denne 

endte 1-1. 

Høstsesongen startet like dårlig som våren og det ble en skuffelsens 

høst. I hele sesongen spilte vi ialt 22 treningskamper og 22 seriekamper, 

men det ble dessverre nedrykk til 6. div. Jeg håper at oppholdet i 6·. div. 

bare vil vare i år. 

Jeg vil takke alle guttene for denne sesongen og ønske laget lykke til 
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neste år. Takker også trenerene Sverre Erling Nilsen og Aksel Pedersen 

for samarbeidet denne sesongen. Jeg vet og tror at disse to gjorde alt 

de kunne, men dessverre var det ikke vår tur i år. Takker også Ståle Eknes 

for godt samarbeide. Kåre Sundberg - oppmann 

Rapport fra Old Boys 
Vi begynte treningen på høstparten 86 med godt fremmøte i Drammenshallen. 

begynnelsen av sesongen feide vi alt av banen og ledet serien, og jeg 

må jo si delevis takket være en styrking av laget med yngre og "lettere" 

krefter. Så gikk vi på et helt selvforskylt tap mot sjåstad og litt av 

lufta gikk ut av ballongen. Vi endte imidlertid på 3. plass i serien og 

i motsetning til tidligere år har det ikke vært problemer med å få folk 

til kampene se 1 v om oppmann som van 1 i g har 1 i gget på "1 uren" i dagene før. 

Old Boys-gutta må snaest innbetale aktivitetskontigenten på 300 kroner 

til konto 6138.05.28885, Skiold boks 78, 3001 Drammen. Pr. l.nov. var det 

kun to av 24 oldboys-spillere som hadde gjort dette og det er for dårlig. 

- 

Skiold-Tofte 3-2 Selvik-Skiold 1-3 Skiold-Konnerud 4-1 

Nærsnes/Aros-Skiold o-4 Skiold-Nordre Sande 2-1 

Spa/Bra-Skiold 1-3 Skiold-Sjåstad 1-3 Solberg-Skiold o-4 

Skoger-Skiold o-5 Skiold-Lier 2-1 Skiold-Vinn o-1 

Slemmestad-Skiold 4-o SIF-Skiold 1-1 Sylling-Skiold 1-1 

Følgende spillere er benyttet: Thorleif Snygen, Kjell Westby, 

Tore Jahnsen, Egil Martinsen, Erik Jensen, Reidar SchUssler, 

Bjørn Svendsen, Torstein Roaas, Sven Stolp, Harry Guttormsen, 

Knut Juul Andersen, Sverre Erling Nilsen, Terje Andersen, 

Øivind Agren, Einar Bentzen, Frantz Salamonsen, Arild Berg, 

Odd Austad, Ivar Hartz, Stein Brekke, Runar Tøger Aronsen, 

Rune Andersen, Harry Pettersen og oppmann Arild Knudsen. 

- 
Oppmann takker for en sportslig meget bra sesong, og ønsker 

at alle sammen tar nok en sesong, slik at vi da kommer helt 

til topps. Ari 1 d Knutsen 
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Hans P. Nilsen 443 

Sverre E.Nilsen 417 

Lars 0. Andersen 113 

Ove Arnesen 94 

Rune Svendsen 207 

Børre Ekeberg 40 

Terje Solberg 37 

Rune Waitz 64 

Hans Ivar Bakken 22 

Thor Siem l 09 

Eirik Ekeberg 30 

Dag Ebbe Helgerud 9 

Morten Rygh 71 

Paul Hansen 21 

Terje Kilen 6 

Andre Lund 6 

Erik Guldhav 10 

Kjetil S.Nielsen 4 

Jørn Larsen 

Terje Kristoffersenl4 

Rune Wågelsby 

Giri Tsollis 

Bent Eikemo 

0 

0 

0 

Rune Sandholt 0 

Pål E. Lundbekk 0 

Jens P.Kjemperud 129 

Alf R. Nusser 0 

Ronny Sørli 0 

8otgll_8Z 
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30 
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19 

30 

5 

36 

19 

17 
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5 
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145 

134 
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48 

67 

99 

30 

147 

45 

28 
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26 

42 

25 

27 

28 

6 

40 

9 

7 
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Hans Petter Nilsen 
kom tilbake i 
Skiold-buret 
etter tre år uten 
for klubben. Han 
er nå oppe i det 
imponerende kamp 
antallet oå 472 
og mangler således 
kun 28 kamper på 
å runde milepelen 
"et halvt tusen". 

Forøvrig merker 
vi oss at Ove 
Arnesen spilte 
flest kamper: 40. 
Dessuten at Sverre 
Erling Nilsen spilte 
tre kamper og er 
oppe i 420 

19 

13 

16 

4 

19 

142 

16 

4 
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ir 
peneer til 
driften 
Vi leverer ornqaende 

D Bingohefter m/sikkerhetskode 
'.] Variant-bingobonger 
D Radio-bingo bonger og utstyr 
'.] Jack-Pot Bingo D Elektro 
niske bingomaskiner og lystav 
ler D Bingokurver og maskiner 
D Bingo penner D Loddautomat 
D «21 » D Trav 6 D Spreng ban 
ken D Lotto D Bandit D Tre like 
D Lykke Nummer D Solo Bingo 
D Presenta D Lynlodd D Årer 
D Golden Goal D Startkort/Na 
tursti D Lodd/billetter D Gavear 
tikler D Bord og stoler etc. 
Ønsker De nærmere opplysn,nger om 
Bingo. skriv eller ring oss eller våre 
forhandlere 

~,~~ ULLCc@ 
Bragerhagen 16 
Telefon (03) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

VØRTERØL 
En vørter fra Aass - 
når målet skal nå's! 

AASS BRYGGERI, DRAMMEN 

Alt, sportsutsty, ~ 

NORLØFF 
JEftNVAREFORRETNINO A·S 

Telefon 83 65 80 

~.~lm 
e FORENING.ØTIJRER 
• I DRETSREISER 
• SKOLEREISER 



Rapport fra B-laget 
Nok en gang reddet B-laget plassen i l. divisjon, såvidt det var. Etter 

en svak vårsesong tok laget seg litt opp etter ferien oq berget plassen. 

Bortsett fra en storsmell (2-18 mot Konnerud) spilte laget jevnt med alle, 

men det ble for mange knepne tap. I alt 39 spillere ble anvandt, det sier litt 

om hvor vanskelig det har vært å skape noe"lag"ut av B-laget. 

Giri Tsolis og Arild Hansen (inntil har ble stygt skadet) har vært de 

mest stabile og solide på B-laget i år: 

Resultater med hjemme og bortekamper: Skiold-Steinberg 2-3,2-3, Skiold 

Vikersund 1-7,2-6, Skiold-DBK 0-1,2-1, Skiold-Konnerud 3-5, 2-18, Skiold 

SIF 2-3, 6-0, Skiold-Drafn 3-3, 0-2, Skiold-Assiden 0-3,2-3, Skiold-Solberg 

6-1,4-1 og Skiold-Jevnaker 4-3, 0-0 (2 poeng Jevnaker) 

Følgende 39 spillere er anvendt i serien med kamper (mål i parentes): 

Giri Tsolis 16, Hans I. Bakken 14 (3), Jan Pedersen 13, Pål Haugan 12 (6), 

Arild Hansen 11 (6), Rune Holt 11 (l), Morten Rygh llJ (6), .Ll.lf R. Nusser 9, 

Terje Kristoffersen 8 (6), Jens-Petter Kjemperud 8(1), Rune Svendsen 7, 

Torgeir Brandtzæg 7, Jens Ulriksen 6 (2), Arnulf Hoel 5 (l), Dag Ebbe 

Helgerud 5, Børre Ekeberg 5, Andre Lund 4 (4), Tor Siem 4 (l), Eirik 

Ekeberg 4 (2), Hans Kristensen 4, Johnny Thorseth 4, Ivar Bjerkerud 4, 

Frode Andreassen 4, Jan Riegels 4, John A. Larsen 3, Rune Waitz 3, Lars 0. 

Andersen 2, Stamati Kagiavas 2, Sverre E. Nilsen 2, Hamid Bahrami 2, 

Rune l~ågelsby 2, Nhan Huu Tuyen 2, Svein Aspebakken 2, Ove Arnesen l, 

Ketil S. Nilsen l (l), Øyvind Agren l (l), Vidar Figenschou l, Bent Eikemo l, 

Pål E. l.undaack l. 
Vi takker samtlige spillere for innsatsen. 

Kåre Sundberg/Jens Petter Kjemperud 
funqerende oppmenn 

SKIOLDHYTT A - IDYLLEN 
VEDSTEGLEVANNET 

15 



Rapport fra C-laget 
C-laget gjorde i sir annen sesong i 3. div. en svært god innsats med 

å bli nummer to i serien. Kun ett poena skilte fram til Konnerud som 

rykket opp. Treningene startet i januar med forholdsvis dårlig fremmøte. 

Imidlertid stilte det bra med folk på de i alt 11 treningskampene i vinter, 

de fleste med bra resultater mot 7. og 8. divisjonslaq, men med prestisje 

nederlag for junior og Old Boys-laget. 

Treningsfremmøtet tok seg opp utover våren og sommeren, med 10-15 

mann på treningene og seriespillet ga svært bra resultater - her med 

hjemmekamper først og bortekamper etterpå: 

Skiold-Berger 6-2, 0-4, Skiold-DRIM 5-3,8-4, Skiold-Drammens Strong 0-0 

(2 poeng), 5-1, Skiold-Nordre Sande 1-2,1-2, Skiold-Ytterkollen 13-1 ,10-3, 

Skiold-Ramm/Eiker 8-0,4-0, Skiold-Konnerud 2-0,2-2. 

- 

14 kamper 65-14 10 3 21 poeng 

Fotballmessig var nok våre to kamper mot Konnerud høydepunktene på 

sesongen. Uinspirerte tap mot dårligere lag ødela for opprykksmulighetene. 

Følgende 34 spillere er blitt benyttet i serien med antall kamper (scoringer 

i parentes): Ronny Sørli 14, Tom R. Nilsen 14 (11), Johnny Thorseth 14 (5), 

Jens-Petter Kjem~erud 13 (4), Stamati Kagiavas 12, Arnulf Hoel 12 (12), 

John A. Larsen 12 (8), Arild Hansen 10 (11 ), Bela Enzinger 10 (10), Rune 

Holt 8, Jørgen Nilsen 7, Reynir Ingibergsson 7 (3), Per A. Bjørnes 5, 

Tom E. Grimstad 5, Morten Pettersen 5, Ronnie Solberg 3, Tom Laursen 3, 

Per E. Kristiansen 3, Hugo Garcia 3, Stein H. Os 3 (2), Terje Bruvik 2, 

Morten Hellingsrud 2, Kim Larsen 2, Morten Kastad l, Bjørn V. Martinsen l, 

- 
Jonny Korsbøen l, Jørn Clayford l, Snorre Ingibergsson l, Eugenio Iaccarino l, 

Andre Lund l, Roger Ø.Lanto l, Roy Andersen l, Tor Siem l, Morten Rygh l. 

Innsatspokalen tilfalt Ronny Sørli, for annet år på rad, for imponerende 

treningsfremmøte. Arets spiller på C-laget ble Arnulf Hoel i hard konkurr 

anse med Arild Hansen. Toppscorerpokalen tilfallt Arild Hansen med 18 

scoringer tett fulgt av Tom R. Nilsen med 17 scoringer. 
Jens Petter Kjemperud 

oppmann 
16 



- 
Junior 
laget 
f o toqra fert 
av Bvavisen 
DT -88 under 
en kamp 
nt Fjell. 

Skiolds laa.foran fra venstre: Jørn Larsen, Nhon Liii: Ngilyen, Roar Franzen, Rune Wågelsby, Terje Kilen, 
Oliver Ziller og Kjetil S. Nilsen. Bak fra venstre: Terje Danielsen, trener, Torgeir Brandsæq, Bent 
Eikeland, Rune Sandholt, Ivar Bjerkerud, Terje Solberg, Pål Erling Lundbekk og Andre Lund. 

Rapport fra juniorlaget 

- 

Skiolds juniorlag har hatt en god sesong og laget endte på fjerdeplass. 

Undertegnede kom først inn som oppmann etter vårgeneralforsamlingen, men 

laget hadde trent siden januar måned under Terje Danielsen. 

Skiolds juniorlagstall har bestått av 22 spillere hvorav 10 mann har 

vært med i A-lagsstallen. Det er dette laget Skiold må hente sine A-lags 

spillere fra de nærmeste årene. Jeg vil med dette få takke laget for 

sesongen 87, samt det gode samarbeidet jeg har hatt med Kåre, Aksel, 

Sverre Erling og Roar Henriksen samt treneren Terje Danielsen. 

Trenerens rapport følger. 

Oppmann Oddvar Danielsen 

Sesongen startet i januar med trening på Marienlyst. Jeg må da få lov 

til å kommentere treningsforholdene som jeg synes var under en hver 

kritikk hele vinterhalvåret. Vinterbanen var ujven - det var for dårlig 

lys og stadig var det andre lag som trente der samtidig. Vi var også 

alt for mange der i og med at A-laget trente samtidig og de tok med seg 

9 juniorspillere. Da ble det til at vi 7-8 som ble igjen fikk en liten 
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plass med årlig lys. Vi fikk etterhvert låne oss seks guttespillere en 

gang i uken og det hjalp litt. 

Vi merket godt i treningskampene at vi aldri ble helt samspilt og dette 

førte til meget ujevne resultater. Vi greide dessverre ikke å hevde oss 

i de cupene vi var med i. Dessuten tapte vi den avgjørende kampen til NM 

0-1 for Liungen og kvalifiserte oss ikke. Det var en kamp hvos vi tydelig 

så hvor lagets store svakhet lå - nemlig å "misse" på store målsjanser. 

Vi lå på 6. plass etter vårsesongen. Høstsesongen gikk mye bedre for da 

fikk vi bruke A-lagsspillere oftere. Dette førte til at laget fikk -. 

stabilisere seg og gjordeen bra høstsesong, slik at laget endte som nr.4 

l. divisjon junior til slutt. 

Av resultater som er verdt å nevne er 2-1 over Slemmestad, 3-0 over 

Konnerud og 3-2 over Drafn. Jeg kan jo også nevne at vi tapte 1-9 for 

Liv/Fossekallen. 

Miljøet i laget synes jeg har vært veldig bra og kammeratskapet har 

vært bra. Selv da frustrasjonen var stor på A-laget hjalp det godt for 

A-lags-juniorene å få noen flere seire. 

Toppscorer på laget ble Andre Lund. Vi har også satt opp en årets 

spiller-pokal som gikk til Ivar Bjerkerud. En innsatspokal har vi satt 

opp og den gikk til Torgeir Brandtsæg. Når det gjeldersamarbeidet mellom 

spillere, oppmann og trener så synes jeg det har fungert godt. Det tok 

litt tid før juniorlaget fikk oppmann, men når han kom så gjorde han 

en glimrende jobb. Så jeg kan bare rette en stor takk til Oddvar. - 
Til slutt vil jeg bare få lovtil å takke for en fin sesong i Skiold 

skulle gjerne tatt et år til, men det passer dessverre ikke med jobben. 

Men det kan jo hende jeg kan hjelpe Skiold litt til vinteren allikevel 

i og med at jeg skal gå dommerkurs. Da gjenstår dey bare å takke 

spillerene for en fin sesong. Jeg er fornøyd og håper at dere også er 

det. 

Juniorlaget avslutter sesøngen 30. oktober med en tur til Alborg. 

Jeg ønsker Skiold lykke til i fremtiden og ta vare på de gode juniorlaget 

dere har. Terje Danielsen, juniortrener 
18 
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Treningskamper: 

Skiold-Assiden 3-2, Skiold-Nordre Sande 2-2, Skiold-Hokksund A 1-4, 

Skiold-Konnerud 0-2, Skiold-DBK 1-1, Skiold -Skiold C 4-3, Skiold-Ros 1-0, 

Skiold-Gråbein 1-1. Målscor 13-15. 

Cupk~mper: Adidascup: Skiold-Holmen 1-1 (5-4), Skiold-Strømmen 0-3, Borg 

cup: Skiolds-Nesodden 0-1. 

Seriekamper: med hjemmeres og borteres: 

Skiold-Liv/Fossekallen 2-5, 1-9, Skiold-Slemmestad 2-1 ,2-2, Skiold-SIF 

2-2,0-0, Skiold-Drafn 3-2,0-0, Skiold-DBK 3-1 ,3-0, Skiold-Jevnaker 4-1, 0-3, 

Skiold-Konnerud 1-1, 3-0, Skiold-Liungen 0-1,0-1 

Målscore hjemme 17-14 og borte 9-15 som gir samlet 40-49. 

Toppscorer på laget ble Andre Lund med 13 mål. Øvrige scoringer: Ketil 

S. Nilsen 8, Torgeir Brandtsæg 3, Terje Kilen 4, Erik Guldhav 4, Pål Erling 

Lundbekk 2, Terje Solberg l, Jørn Larsen l, Rune Wågelsby l, Frode Andreassen l, 

Ywang l og Bent Eikeland l. 

g~mat 
gode varer i godt utvalg! 

- Støtt bandyavdelingen - kjøp julematen 
din hos GO-MAT-GUNNAR, STRØMSØ 
SUPERMARKED I UKE 51, 14. TIL 19. 
DESEMBER. I denne uken får Skiold 
bandyavdeling 3 prosent av brutto 
omsetning hos Gunnar Fjeldheim. Derfor 
- støtt Skiold - gå til Go-Mat-Gunnar 
når du handler julematen din. 

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 
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Et av mini 
puttlagene 
til Skiold 
under cup 
i Drafn- 
ko 11 en 

- 

- 

Det har vært en travel sesong, for jr.styret og for 

a l le de som ste l ler med v §re lag. V i har ha t t vil re 

5rlig mini-festivaler i Drammenshallen og p§ Marienlyst, 

begge mil sies § ha vært vellykkede. 

Det har vært en travel dugnadstid - og takk til alle 
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de som har stilt opp, det har gitt noen kroner 

selvstyrt kasse. 

En spesiell takk ti L Berit Rinker Jensen, som p§ en 

utmerket m§te har styrt v§re penger og bilag. Foruten 

at hun har vært den som har tatt intiativet n§r det 

skulle innkalles til dugnader, eller annen aktivitet 

pg det omr§det. 

Sportslig har vi sett en meget positiv fremgang, p§ alle 

Lag, selv om ikke veien alltid har vært Like grei. Vi har 

snudd en trend, ikke minst etter at Steinar Raaen kom med 

junioravdelingen som sportslig Leder. Det har, og vil 

fortsettelsen, bety mye for Ski- og Ballklubben Skiold. 

N§r dette leses er det sportlige program for neste sesong 

Lagt fram og godkjent i Skiolds junioravdeling - og 

forh§pentligvis av klubben. Vi arbeider fortsatt med 

organisasjonsplanen, h§per den er klar - og fyllt opp 

med mennesker til denn generalforsamlingen. 

Bandysesongen er i gang, ihvertfall forberedelsene, og 

vi stiller i §r i alle klasser fra knøtt til gutter. 

Det er s§ mange som burde takkes, navn er det ikke 

mulig§ trekke fram, n§r det gjelder ledere og 

trenere - takk alle sammen! Dere har gjort en kjempejobb 

for Ski- og Ballklubben Skiold. 

Men vi kan ikke stoppe opp, m§let er§ være en av de tre 

beste junioravdelingen kretsen Løpet av tre §r. Etter 

fem §r skal vi ha kretsens beste junioravdeling. 

Høye m§l? Helt klart, og det vil koste mye svette, men 

det er vi villige til. Ikke sant? 

Ivar Rosendal, juniorformann. 

Om det ikke st§r p§ papiret - ingen er glemt!!! 

0 

BLI MED PA JUNIORA VDS. 
STORSATSING-TA EN 
JOBB I JUNIORAVDELINGEN 
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!.i Smånytt fra Skioldmiljøet 
L ~ 

BADSTUEN på Skioldhytta fikk et nytt lag beis en søndag i oktober. Det 
var representantskapet som var malergjeng og badstua fikk gjennomgå 
etter alle kunstenes regler. Til våren er det meningen at taket på badstua 
skal 
repareres. 

FISK er nå satt ut i Steglevannet. Det er Konnerud jeger- og fisker- 
forening som har kultivert vannet. Foreløbig er det full fiskestopp - 
i vannet ved Skioldhytta, men med tid og stunder kommer kanskje ørreten 
til å hoppe og sprette rett utenfor Skioldverandaen. Fint, ikke sant. 

GRISELODDENE - Skiold populære medlemslotteri før jul er i gang. 
Loddene er sendt ut til alle medlemmer og de som gjerne vil støtte klubben 
ved å selge flere, kan hente disse på Skioldkontoret mandag om kvelden 
eller lørdag formiddag. Så fort du har solgt ut en bok - lever denne til 
Skioldkontoret. 

TEAMKVELDER. Junioravdelingen med juniorformann Ivar Rosendal og 
sportslig leder Steinar Raaen i spissen , kommer til å arrangere flere 
temakvelder om og omkring fotball og andre sportslige emner. Disse 
kveldene er åpne for alle medlemmer og vil være med på å bygge opp under 
Skioldmiljøet. Møt opp hvis du ser at en slik temakveld arrangeres. 

FOTBALL TRENER. Espen Andersen er ny spillende trener på Skiold A-lag. 
Espen ble valgt etter at både spillerene og lederene i klubben på 
fotballnivå var konsultert. Han kommer til å legge opp til et omfattende 
program - noe A-lagsspillerene er villig til å satse på. Så å si hele stallen 
i år har sagt at de satser neste år og målet er klart - fortest mulig vekk - 
fra 6. divisjon og opp i femte igjen. 

MARIENLYST. Mange lurer nok på hvordan det går med Skiold og spillested 
nå som vi har gått ned i 6. divisjon. Idrettssekretær Øyvind Gundersen i 
Drammen kommune sier at det er klinkende klart at Skiold skal spille på 
gamle Marienlyst. Når vi legger til at Skioldspillere var med poå 
åpningskampen på gamle Marienlyst i 1924 og at vi nesten eier en del av 
banen, så skulle det bare mangle. 

22 

BANDYDUELL: Fra velinformert hold i junioravdelingen går det 
rykter om at årets match på skøyter og med bandykølle vil 
foregå på Marienlyst tirsdag 26. januar kl. 18.00 med Øyvind 
Dahl og Svein Rinker Jensen på det ene laget og Ivar Rosendal 
og Roar Henriksen på det andre laget. Skal vistnok bli severdig, 
sier vår kilde. 
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LeketøY- ---V - 

BYENS 
BILLIGSTE 

Kjempepriser på 
LEKETØYSBILER 
PUSLESPILL 
BLØTE DYR 
DUKKEVOGNER 
FOTBALL-HOCKEYSPILL 

- 

med mye mer 

LEKETØY 
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Glas sf ig urer 
Sølvplett 
Krystall 
Kjeramikk 
Gaveartikler - Radioer 
Juleartikler 

BILLIGE PRISER 
TOPP KVALITET 

GLASSVARER 
25 
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SPAR 
PENGENE 
på Julegavene 
besøk 
GRIFFEN 
VAREUTSALG 
APNER 1 DESEMBER 87 

- 

ÅPNINGSTIDER 12.00-17.00 OG LØRDAGER 10.00-14.00 
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Junioravdelingen satser 
Fotballsesongen 87 viser mange gledelige tegn i junioravdelingen. Dette 

begrunnes med: Mange teknisk gode spillere på de fleste alderstrinn, for 

ståelse for spillet, mange dyktige ledere og trenere - og det mest gledelige, 

den store rekrutteringen vi nå begynner å få i Skiold. Skiolds junioravdeling 

har i år arbeidet ut fra et stigeprogram for den sportslige utvikling, dvs. 

juniorstyret går inn for å sette visse regler for hvordan det skal trenes 

på de ulike alderstrinn fra knøtter til og med guttelag. 

Stigeprogrammet starter fra knøtt med enkle øvelser som går videre 

til lilleputt hvor vi tar med oss øvelsene fra knøtt samtidig som øvelsene 

blir bygd videre både i vanskelighetsgrad og teknikk. Det samme gjentar 

seg til smågutt med videre stigning også over til gutter. Dette ønskes 

fordi Skiold som klubb ønsker å ha en høy sportslig utvikling som klubben 

styrer. Det er altså ikke overlatt tiJ den enkelte trener/leder å utforme 

Skiolds sportslige nivå. Jeg har stor tro at dette vil bringe oss store 

sportslige fremganger om noen år. Det er viktig å la systemet få arbeide 

noe tid før resultatene sportslig kan forventes. 

En annen viktig ting er opprioritering av annetlagenes ~etydning i 

klubben. De vil nå bli likestilt med førstelagenes betydning i klubben, og 

vi vil derfor dra med oss en større gruppe spillere som holder gode sportslige 

mål, slik at kampen om plass på l. laget hele tiden er til stede, 

samtidig som det ikke skal være mindreverdig å spille på klubbens 2.lag. 

Junioravdelingen arbeider også med samarbeidsavtaler med Kolding i Dan 

mark og Glasgow i Skottland. Meningen er å få til et sportslig samarbeide 

slik at våre lilleputt og småguttelag hvert år reiser til Kolding Cup, samt 

at guttelaget deltar i Glasgow guttecup. Alle foreldre vil i løpet av 

desember i år få en orientering da tidspunktet samt hvordan dette økonomisk 

skal finansieres. 

Av andre viktige ting for fotballen bør nevnes hvert enkelt lag som nå 

får sitt eget budsjett. Det er i budsjettet lagt til grunne lagets 
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Når det gjelder: 
SNEKKERFURU - KRYSSFINER 

MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss. 
AKTIESELSKABET 

~ 
BRUG & GULDLISTEFABRIK 

Gulskogen 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 
Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 8314 03 

Ln diamant varer evig 

Ci«3G!~ 
DAGLiGVARER 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 
Telefon 81 96 42 - 81 97 03 

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

Marienlyst gt. 24 - tlf. 83 22 43 
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aktivitetsnivå for sesongen. Det vil si at serie og cupdeltagelse blir styrt 

av trenerkoordinator samt at det må egenfinansieres av spillere/foreldre. 

Vi vil i vinter også gjennomføre flere ulike kurs i samarbeide med kretsen 

for å styrke trener/leder-funksjonene i junioravdelingen. Dette arbeidet 

har høy prioritet og er en nødvendighet skal vi nå de høye sportslige mål 

vi har satt oss. 

Junioravdelingen vil også be Skioldavisas lesere følge med i annensene 

dagspressen over de temakvelder som vil bli avholdt på Skioldhuset med 

ulike emner innen trening og administrasjon. Disse kveldene vil bli ledet 

av ulike kapasiteter på sine områder fra ledende klubber til NFF sentralt. 

Disse temakvelder er åpne for alle Skiolds medlemmer. 

I den perioden vi i junioravdelingen nå er inne i, med sterk vekst i 

aldersbestemte lag, mye nytt på trener/leder-siden i klubben, føler jeg 

også et behov av å rope etter eldre skioldmedlemmer om å vise engasjement 

i sin klubb. Møt fram på temakvelder, møt på klubbaftener eller legg 

kveldsturen bort til Marienlyst til treningene eller til Tegleverkstomta. 

Der kan man oppleve all den fine Skioldungdommen som utfolder seg, sam 

tidig som dere har mye å tilføre klubbmiljøet vårt. 

Med sportslig hilsen 

Steinar Raaen 

- Vi satser på jentefotball 
Junioravdelingen har ingen grunn til § si seg fornøyd 

med jentefotballen, og jentene selv har følt seg sviktet 

av klubben. 

Dette kom fram p§ et Ledermøte i junioravdelingen, og 

etter en Lengre diskusjon ble det vedtatt § sette ned 

en gruppe som skal sep§ jentefotballens fremtid 

i Ski- og ballklubben Skiold. 

Konklusjonen ble etter nevnte møte at det, skal settes 

inn ressurser for § styrke jentefotballen i Skiold, og 

det er utgangspunktet, som den nedsatte gruppe skal arbeide 

videre ut fra. 
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LEIE AV SKIOLDHUSET 
tlf. 84 l O 77 

GROSSIST i VVS, VA og ELEKTRO 

® DR:M~~A~r~~s·~~ GR•N 

11 l<R.EDITl<ASSEN 
Bragernes torg 1 Fi I ial Brakerøya 
Telefon (03) 83 35 90 Tomtegl. 36, Tlf. (03) 83 06 10 

30 

- 

- 



Guttelaget fotografert av Roar Henriksen Danmark 

- 

Rapport fra gutter 1 
Treningen startet opp 14 dager før jul med en gjeng på 12-14 mann, Dette 
varierte noe på grunn av bandyen, Trening ble drevet inne til å begynne 
med, deretter vekselsvis ute og inne og med første treningskamp 7, februar, 
Vi hadde 12 treningskamper før seriestart med blandet resultat, 

Serien startet med et tap, men siden ble det ikke mer av den sorten før ferien, 
Vi lå derfor og kjempet om teten etter halvspilt sesong, Vi deltok i denne 
perioden i følgende cuper: 

Ligo-cup, DBK-cup (2 runde), Admiral-cup (kvartfinale) og Skiold-cup, 
4 av våre gutter deltok også på Vi Menn's fotballskole, 

I slutten av juli var vi isammen med gutter 2 og smågutt i Danmark og deltok 
i Skaw-cup, 

Etter ferien var vi direkte uheldige med en del av de første seriekampene, 
og vi endte derfor på 4, plass i serien, men vi var da de eneste som klarte 
å slå Konnerud i seriekamp i år, 

Vi har i høst deltatt i Mjøndalen guttecup. 

I år har vi gjennomført 

12 seiere 

42 kamper 

9 uavgjort 21 tap 

og målforhold 65 mot 101. 31 



RIKTIG FORSIKRING ER MÅLET I 

DNORGE 
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 
- 



Følgende gutter har i år deltatt på guttelag I (mål i parantes): 

Morten Viholmen (4½) 
Anders Edvard Grøtterud (8½) 
Roger Mikalsen 
Martin Coon Andersen (1) 
Nils Roar Henriksen (11) 
Tom Gulhav (3½) 
Pål Bakken (1) 
Pål Brenne Jensen (2) 

Knut Erik Throndsen (1) 
Trond Johansen (4) 
Geir Østvang 
Mads Strøm Kopperud (2) 
Thomas Johannessen (5) 
Geir Løkka (11) 
Trond Siem 

Vi takker for sesongen og ønsker gutta lykke til i framtida og vi vil 
samtidig takke alle foreldre for samarbeidet og kjøring i året som har 
gått. 

Etter sesongslutt har gutter I fortsatt treningen under treningskoordinator 
Steinar Raaen og Leif Moy. Dette har vi gjort for å forberede neste års 
juniorsesong og fremmøtet har vært 100 % til alle treninger i all slags vær. 
Vi har trenet mye teknikk og avslutninger på mål og framgangen var merkbar. 
Vi har også stresset mye på høy intensitet i treningen og bare fått positiv 
respons tilbake fra spillerne, Erfaringene med disse guttene som nå forlater 
junioravdelingen i Skiold og går over til seniorgruppa, er at det er en 
veldig positiv gjeng som vil noe med idretten sin og som også har kapasitet 
til å greie det. Her har Skiold gutter de vil få mye glede av. 

Ønsker spillerne lykke til i senioravdelingen og håper de beholder 
stå-på-humøret som har gjort treningene så gøy i høst. 

Steinar Raaen 
Knut Anderson 
Roar Henriksen 

Leif Moy 

Jan Erik Løkka 

Skaw-cup i Danmark 

- 
Skiold stilte i år med tre lag i Skawcup, to guttelag og et småguttelag 

med tilsammen 36 spillere og fire ledere. Opplegget var som i fjor med inn 

kvartering på skole og bespisning i Skagenhallen. Sportslig sett ble 

turneringen noe ujevn på grunn av lite spillematriell med tolv på hvert 

lag. Deltagelsen var omtrent som i fjor med lag fra Danmark, Sverige, Norge 

pluss England og USA. Småguttelaget vant forøvrig sin kamp mot engelske 

"Station jr"s". 

Gutte I sjanse til å gå videre ble ødelagt av en dansk dommer som 

greide å "ødelegge" vår kamp mot O.B. ved å gi oss tre gule og tre røde 

kort (her hjemme hadde vi to gule kort i løpet av hele sesongen). 

Dette ble slått stort opp i Skagen avis og her er noen klipp: 

XX Dommer stopper voldelig kamp åtte minutter før slutt. 

XX Det norske laget Skiold spilte ishockey på gress. 

XX Blåste av kampen for å skåne Fyn-boerne. (les at OB skulle gå videre) 
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KFUM Stavanger var utsatt for samme dommer - også mot OB. Her er 

noen uttalelser fra laglederen til 

XX For dårlige danske dommere 

Skagen avis. 

XX Dommeren forfølger oss fordi vi er nordmenn 

XX Etter fem minutter av kampen: - Nå holder du kjeft. Jeg er trøtt 

av dere nordmenn. 

XX Forskjellen er spillestilen. 

Dette er noe av det som ble skrevet i avisen. Vi følte oss urettferdig - 

behandlet og ga uttrykk for dette overfor turneringsledelsen. For å 

kontrollere kom to fra ledelsen til vår kamp mot Vejle. De var svært for- 

nøyd med spillet og ga uttrykk for dette da jeg at spillet var omtrent 

som mot OB, ristet de på hodet. Jeg håper at dette forklarer noe av 

inntrykket noen feilaktig har fått etter turen. 

Det forteller litt at vår medbrakte.dommer, Jonny Torseth fra gutter 2, 

fikk dømme en semifinalekamp i lilleputtklassen mellom et dansk og et norsk 

lag og hvor laglederen for Kjelsås utbrøt: "Gudskjelov en norsk dommer". 

Bortsett fra denne episoden var turen vellykket fra ende til annen. 

Roar Henriksen 

Bandyen blomstrer 
Det er kanskje de som vil si at bandyen er en døende 

sport, men i Skiold kan vi ikke se noe haltende tendens. 

Junioravdelingen sti Ller Lag i alle klasser, og det 

er kvalitet over Lagene. N§r dette skrives er gutter, 

s m å q u t t s r- og Li L Leputter for Lengst gang med treningen 

og de nevnte Lag er ogs§ med i SIF's kunstgress-turnering 
i bandy. 

Ogs§ Skiolds knøtteavdeling er i gang med treninger 

hovedsaklig i skolenes gymsaler. Trolig vil vi stille 

3 eller 4 knøttelag denne vinteren, og det er ogs§ tanker 

~§ gang om en bandyskole, for§ nytte isen og vinteren 
Lengst mulig. 

- 
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Småguttelaget i fotball fotografert av Roar Henriksen 

Rapport fra småguttlaget 
Enkelte Lag har ,,utur" hengende med seg lfr etter 

Lag, og et typisk eksempel er v§rt sm§guttlag i fotball. 

~Problemene 1986-sesongen var at trenere/Ledere ikke 

fungerte som juniorstyret ønsket det. Midt i sesongen m§tte 

det bli Lederskifte. 

Og det samme gjentok seg for sesongen 1987, det fungerte 

ikke med Leder/trener. Nok en gang m§tte man foreta 

bytte av Leder/trener. Laget falt i fra hverandre, inte 

ressen hos gutta var under pari, det oppsto rett og 

slett krise for hele Laget. 

Heldigvis hadde vi da engasjert Steinar Raaen som 

sportslig Leder i junioravdelingen, og han Løste 

krisen. 

Tom Børre Dokka fra Konnerud ble ny trener for gutta 

og Knut Anderson, stilte seg velvillig til § g§ fra 

Gutter II, ned til sm§gutt som Leder. Fint gjort av Knut! 
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Etter det fungerte alt, interessen v§knet, og fra faren i § 

miste hele Laget, fikk vi n§ 14-15 gutter som gikk inn 

for oppgaven. Ivar Rosendal. 

Og har er hva Tom Børre Dokka og Knut Anderson sier om 

høstsesongen: 

Treningen for høsten startet tidlig 

3 dager i uka p§ Tegl'n. 

I begynnelsen var det bare 4-5 trofaste gutter, men med 

august med trening 

Tom Børres egenskaper som trener og gode kontaktmed gutta, 

v§knet intressen. 14 gutter gikk inn for fotballen og 

var stabi Le resten av sesongen. Etter famlende start ble det 

to seirer, begge p§ bortebane. 

Spillerne, m§L i parentes: 

Stian Bruun, Richard Holmsen (2), Anders Aasebø, Leif 

Richard Andersson, Anders Fossum (1), Arve Brudheim, 

Ole Bjørn Kløven, Amyed Sadig, Michael Jensen, Thomas Rin 

ker Jensen, K§re Andre Sundberg, Alcay AL (1), Geir Næss, 

Egil KJærby, Jørgen Grønneberg, Tom Erling Volden, 

David Correira. 

Sesongen ble avsluttet med pølser og brus p§ Skioldhuset. 

Takk for i §r ti L en grei gjeng med gutter. 

Tom Børre Dokka, trener Knut Andersson, oppmann. 

Flere Skioldgutter var på fotballskole i Oslo i sommer sammen med 
engelske proffspillere som Sammy Lee og Ray Clemence. Her er en 
del av Skiold-gjengen sammen med Gary Stewen Tottenham og Queens 
Park Rangers. Fra venstre Mads Strøm Kopperud, Morten Viholmen, 
Anders Edvard Grøtterud. Gary Stewens, Nils Roar Henriksen og 
Thomas Rinker Jensen. 
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Lilleputt 1 
fotografert 
av Gunn Hege 
Myhre 

Rapport fra lilleputt 1 
Sesongen 1987 har vært positiv for Lilleputt i. Vi har spilt 33 kamper 

med serie, privat og cupkamper og har totalt benyttet 23 spillere. 

Treningskamper - cuper: 

21 kamper 7 3 11 

Vårens seriekamper 

2 1 3 10-13 5 

Høstens seriekamper 

4 2 0 22- 8 10 

- Vi var også med på en turnering i Danmark i sommer. Sportslig var vi 

helt på høyde med de aller beste i lilleputtklassen, men man må i fotball 

ha noe flaks og vi hadde ikke den med oss denne gangen. 

Sosialt hadde vi stort utbytte av denne turen med utflukter og ikke 

minst kontakten med lag fra andre land. Esemplarisk oppførsel av guttene 

bidro sterkt til at denne turen husker vi tilbake på med glede. 

Utviklingen denne sesongen har vist at guttene har vokst med oppgavene 

og 1 høstenes kamper har de spilt meget bra. Her er det noe å bygge videre 

på i årene som kommer. 

Til slutt vil vi rette en takk til guttene for en hyggelig sesong og 

samtidig takke foreldrene for godt samarbeid. Per Skjervik Øyvind Dahl 
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- 
Li 11 eputt 2 
foto gra fert 
av Gunn Hege 
Myhre 

Rapport fra lilleputt 2 
Vi begynte å trene på Galterud skole lenge før snøen gikk. Det var en 

ovrig og tent gjeng som møtte opp for å trene en time ute og en times 

joggetur. 

Når snøen sa takk for seg forflyttet vi oss ned til Marienlyst. Det 

varte ikke lenge før vi dro videre til Tegleverkstomta. Etter hvert fikk 

vi overtatt noen spillere fra førstelaget da vi hadde litt tynt med 

spillere. Kampene fram til sommerferien kunne virke slitsomme, men ingen 

av guttene ga opp. Siste kampen mot et av de beste lagene i gruppen, 

Solberg, ente med seier - noe som vel hverken trener, spillere eller 

foreldre hadde ventet seg. Med dette reiste guttene på en velfortjent 

sommerferie. 

- 
Høstdelen gikk adskillig bedre enn vårdelen. Så godt som samtlige 

kamper var vi jevngode med motstanderene. 

Jeg takker de foreldre som har vært med på å kjøre til og fra kampene. 

Omtrent samtlige spillere har gjort store fremskritt. Det er bare moro å 

ha en så samarbeidsvillig gjeng. 

Dag Bjørndalen. 
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Rapport fra 
piker 

Pikelaget fotografert 
av Gunn Hege Myhre 

Jentene startet opp i mars med bra fremmøte på treningene, selv om 

ønsket om større plass til stede. 

På grunn av for lite spillere til rent pikelag, ble laget bestående 

av både piker og småpiker. Men dette hadde tydeligvis ingen ting å si. 

Fram til ferien hadde laget kun en uavgjort kamp og resten seire, og lå 

på toppen av tabellen i sin divisjon. Dette burde jo ha inspirert 

jentene til å fortsette, men etter sommerferien var fremmøte på trening 

og kamper svært dårlig. Flere av kampene ble spilt med for få spillere. 

Kanskje noe av den dårlige interessen kom av at Danmarksturen ikke ble 

noe av, men andre idretter og mer skolearbeid får nok ta noe av skylden. 

Det var lite fremgang å spore hos jentene, og de endte som nr. 2 på 

tabellen da sesongen var slutt. 
Ellen Gran - Rapport 

fra lillepiker 

Lillepikelaget som 
var nytt av året 
fotografert av Gunn Hege 
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Dette var i år et nytt lag. Noen hadde spilt knøttefotball, noen kom 

fra fotballskolen og noen hadde ikke spilt organisert fotball i det hele 

tatt. Det var derfor den første seriefotballen for de aller fleste. 

Vi startet med 5-6 stk på innetreningen, men etter hvert ble vi 

flere. I serien merket vi fort at de fleste andre lagene hadde spilt kamper 

før. Til slutt endte vi på sisteplass med fire poeng. 

Treningsinnsatsen og treningsoppmøtene har vært litt opp og ned. Laget 

rykker nå opp til småpiker og vi håper alle fortsetter og at det kommer 

flere jenter. Selv om det ble mye tap så har jentene beholdt humøret og 

innsatsen har stort sett vært på topp. I løpet av sommerferien mistet vi 

spillere til en annen klubb slik at vi måtte begynne på nytt etter ferien. 

Dette var jo litt trist, men det er sånt som hender. Håper jentene fort 

satt har lyst til å spille slik at innetrening snart kan komme i gang. 

Benytter anledningen til å takke foreldrene for kjøring og "heiagjeng" 

sesongen. Takk for sesongen og vel møtt til neste år. 

Stå på jenter. 
Arnulf Evensen 

Rapport fra miniputtene 

- 

- 
77A-gjengen fotografert 
av Gunn Hege 

Laget har nå holdt sammen i fire år og vi kan se tilbake på nok en sesong 

med fin utvikling for den enkelte og for laget. Treningene startet inne i 

gym.salen vea Brandengen skole i februar/mars. Det har vært gledeli0 godt 

fremmøte hele sesongen. Av ti spillere som var med hele tiden, møtte gjennom- 
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snittelig ni fram ved alle treninger og kamper. Gjennomsnittelig kun et 

fravær og altså 90 prosent fremmøte. Dette vitner om en interesse som vi 

vil kjempe for å holde ved like i årene som kommer. 

Laget har denne sesongen deltatt i fem cuper, gjennomført 11 serie 

kamper (Solbergserien) og 20 treninger. Totalt målforskjell i kampene 

var 86-62, 10 vunnet, 9 uavgjort og 14 tap. 

Fotball, spesielt på knøttenivå skal være morsomt for alle som vil 

delta. Vi har lagt vekt på dette, men konkurranseelementet lar seg ikke 

- fornekte og spillerne har vist stor glede over resultatmessig fremgang 

målt i mål og poenger. 

Arets lag har bestått av: Andreas Arntzen, Anders L. Horne, Andreas Nilsen, 

Tommy Ranum, Espen Simonsen, Thomas Solbakken, Jon Søland, Christian Temte, 

Glenn Thomas Walaker, Johan S. Wilberci, Thomas Csorba, Jon Børrestad, 

Anders Narum Hansen, Lasse - de fire siste startet opp i høst. 

Foreldrenes oppfølging av sine egne er viktig i barnefotball. 

Vi takker spillere og foreldre for innsatsen og håperalle fortsetter med 

samme iver neste år. 

Vidar Horne - Roar Bing Temte 

- 

778-en glad 
Skiold-gjeng 

Laget har fortsatt utviklingen fra ifjor. Da det i år ikke er tillatt 

å offentliggjøre resultater og tabeller er det vanskelig å si hvor laget 

havnet i Solbergserien. Undertegnede antar at laget havnet som nr. 3 eller 

4 i sin pulje. 
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Det å holde alvoret på avstand har vært viktig. Av det fotballmessige 

har teknikk og det å score mål vært prioritert. 

Følgende har vært med på laget: Bjørn Andersen, Aleksander Berg, Lars 

Eriksen, Hermann Hallenstvedt, Martin Kjekshus, Thomas Ask Larsen, Regine Lind, 

Jan-Erik Tetlie, Øystein Thoresen, Henning Tolpinrud og Stian Vågland. 

Laget har vært en fin gjeng å jobbe med og foreldrene har som i fjor 

støttet bra opp. Totalt har laget spilt 29 kamper, hvorav 12 er vunnet, 

7 endte uavgjort og 10 kamper har vi tapt. Laget har scoret 71 mål og 

sluppet inn 63. 

Målene er scoret av: Bjørn Andersen (24), Aleksander Berg (3), Lars 

Eriksen (2), Hermann Hallenstvedt (2), Thomas Ask Larsen (17), Øystein 

Thoresen (15) og Stian Vågland (8). 

Til slutt vil undertegnede takke alle spillere og ikke minst alle 

foreldre for at transport til kampene aldri har vært noe problem, for å 

ha vært en fin og ivrig heia-gjeng og for støtten undertegnede har fått i løpet 

av sesongen. 
Helge Bjørnes 

Resultater: 

Badenacup: Bærum A-Skiold 0-0, Solberg A-Skiold 0-1, Vestfossen-Skiold 0-2, 

Tofte A-Skiold 0-3. PONDUS CUP: Assiden A-Skiold 2-1, !BK City-Skiold 2-1, 

Hokksund-Skiold 1-0, Konnerudputten:l .dag: Lier Jervene-Skiold 1-3, Konnerud S 

Skiold 2-2, Glassverket A-Skiold 6-6. 2. dag: Liv/Fossekallen-Skiold 3-2, 

Nesbygda-Skiold 3-1, Sandar-Skiold 4-0. Dafncupen: Berger-Skiold 0-0, - 
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ROS B-Skiold 0-2, Konnerud E-Skiold 1-2, Sigdal Skiklubb-Skiold 0-0. 

Solbergserien: Konnerud H-Skiold 10-3, Konnerud E-Skiold 3-4, Konnerud J 

Skiold 1-5, !BK Øst- Skiold 3-4, Glassverket B-Skiold 2-0, Drafn F-Skiold 7-2, 

Assiden B-Skiold 3-1, Liungen C-Skiold 1-4, Mjøndalen H-Skiold 0-12, SIF 

Skiold 3-5, Solberg A-Skiold 3-3. Privatkamp: Skiold A-Skiold B 2-2. 

BANDYSPONSORER I ÅR. 
Glent og Co as 
Lauritzen elektriske 
Interiør Import 
Schreiner Fleischer 
Go Mat - Strømsø Supermarked 



RAPPORT FRA MINIPUTT 1978 

I årsklassen 78 har det vært stilt to lag. Av praktiske årsaker har lagene 

under trening vært en gjeng. Da det i hvertfall før ferien hadde vært 

ønskelig med 2-3 spillere mer, var vi forsiktige med å melde på to lag 

turneringene. 

De som har vært med er: Rune Dahl,. Håvard Gulliksen, Ole Hnerik Gulliksen, 

Karl Fredrik Holmen, Jan Henrik Opsahl, Joakim Moldestad, Marius Thielemann, 

Anders Tønne, Christian Smerkerud, Torgeir Willumsen, Terje Gundersen, 

Kenneth Agren, Kenneth Winnæss, Kim Rudi Mortensen, Svein Fredrick Østerhus, 

Thomas Reisæter, Marius Tangen, Christian Havn Riise. 

Blant spillerne som er nevnt ovenfor finnes allerede massevis av talenter 

og flere vil det bli dersom "78-gjengen" blir fulgt opp. 

Til slutt en takk til alle spillere (håper de fortsetter neste år) og 

selvfølgelig alle foreldre som har vært enestående som supportere og hjelp 

til transport til kampene. 

Resultater LAGA: Skiolds miniputtfestival: SIF-Skiold ,Liungen-Skiold 

- Skiold Skiold. Ponducupen: IBK VEST-Skiold 0-1, Konnerud 

- 

B- Skiold 0-10, DBK-Skiold 0-2, Konnerud-cupen: l. dag: Liv/Fossekallen 

Skiold 0-1, Konnerud G-Skiold 1-3, Konnerud D-Skiold 0-5. 2. dag: KonnerudV 

Skiold 0-2, Konnerud S-Skiold 1-4, Glassverket-Skiold 1-3, Drafn-cupen: 

Nøtterøy-Skiold 0-4,Solberg B-Skiold 1-3,Jardar A-Skiold 0-3, ROS-Skiold 

1-1. Privatkamp: Drafn F-Skiold 4-5. Solbergserien: SIF-Skiold 0-10, Drafn A 

Skiold 0-6, DBK-Skiold 2-5, AIF N-Skiold 2-2, MIF-falkene-Skiold 2-6, IBK 

ØST-Skiold 2-2, MIF-Ulvene-Skiold 0-7, Liungen-Skiold 1-6,Konnerud V-Skiold 1-1, 

SSK B- Skiold 1-2, Konnerud G-Skiold 0-6, Konnerud E-Skiold 1-7. 

LAG B: Pondus-cupen: Assiden-Skiold 1-1, Lier Kråkene-Skiold 2-1, Konnerud C 

Skiold 0-0. Drafn-cup: Konnerud H-Skiold 1-0, Jardar B-Skiold 1-0, Hokksund 

Skiold 3-0. Solbergserien: MIF Røyskattene-Skiold 0-9, Konnerud S-Skiold 0-6, 

Solberg A-Skiold 2-3, Assiden Syd-Skiold 1-2, IB~ Vest-Skiold 3-7, Glassverket 

Skiold 0-10, Konnerud D-Skiold 0-11, Drafn F-Skiold 2-5, Konnerud H- Skiold 1-0 
Eiker/Kvikk-Skiold 3-1, MIF Elgene-Skiold 0-8. 

Gunnar Gundersen, Tom Opsahl ,Øyvind AGREN, 
Helge Bjørnes 43 



78-laget Miniputter - 
RAPPORT FRA IIIlJTPUT'r 79 

Lage har fo tsat den fine utviklingen son startet forrige 
sese ng. Ale sp llerne har utviklet seg enornt og har sammen 
blit en vel ig f n gjeng. 

I Solbergserien ble det bare seiere. Videre har laget deltatt 
i 3 cuper og oppnådd gode resultatec. 

Oppmennene vil f,l t ak x e sp i Lr e r rie Zor en .c j empe f i n sesong. 
Likeledes deres foreldre son har st~lt opp og støttet laget pa 
en fin rnd.t.e. 

Statistikk: 

Karaper: 26 Vunnet: 21 Uavgjort: 2 Ta1: 3 !!Olscoce: 133-2B 
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Følgende s~illere har V[~rt Lled: Tom Erik Ko~ek, Anders Ranuo, 
Ole-Petter-Volden, Alexander Siljan, La~s Petter Pe~tersen, 
Thomas Grenmann, Hartin Skallerud, Preben !lilsen, Hans Petter 
Mile, nanue i CVstedal, Da'J)_d Arau nu s e n , Sent lJilsen, ~)er Erik 
Nilsen, Kim li. Bratland. • . . . . . ( .... n-.) Per G:-en1e1ann os S\'Crte J_::~" .. :.i.1gJ r";i1sen 01?L)L.1-.:..i.lll - 

Miniputter 79 



Rapport fra Miniputt 80 

Guttene har hatt en fin fremgang fra året før, og det er virkelig moro 

å holde på med denne gjengen. Så snart bandyen var ferdig satte vi i gang 

med innetreningen 23.3 på Galterud skole. Så snart det ble bart flyttet 

vi på oss ned til Tegleverkstomta. 

Etterhvert viste det seg at det ble veldig mange av de helt minste. Vi 

tok og delte gruppen opp i to lag, etter alder. Dette etter erfaring fra 

året før. 

,_ Miniputt 80 har spilte følgende kamper: 

MIF-Skiold 5-1, Skiold- IBK Ø 7-0, Skiold- IBK C 7-1, Drafn-Skiold 0-5, 

Skiold-Solberg B 12-1, IBK Ø-Skiold 1-6, Solberg 8-Skiold 0-3, Skiold-MIF 3-3, 

Skiold-Drafn 1-2, IBK C-Skiold 1-1. 

I tillegg har vi vært med på følgende cuper: Skiolds miniputtfestival med 

seier i alle kamper. Pondus-cup med to seiere, 1 uavgjort og til slutt 1. 

tap. I Drafn-cupen tok vi tre seiere og fikk et tap. 

Som man ser av resultatene er dette meget lovende og bra og vi ser fram 

mot åta fatt på en ny sesong. 

Sesongen ble avsluttet med pølser, brus og videofilm på Skioldhuset 

22 oktober der stemningen var meget god. Vi takker for en fin fotball- 

sesong. 
Tor Arnstorp - lagleder 

Terje Andersen - trener 

Miniputter BOA og 80 B 45 



RAPPORT FRA MINIPUTT 808 

Dette laget har i år bestått hovedsakelig av seks-åringer, altså de 

aller yngste. Vi startet sesongen med "noen" store tap, men etterhvert 

ble vi mer samspilt og resultatene ble bare bedre og bedre. Ekstra moro 

var det da å kunne avslutte sesongen med to seire, 2-1 og 5-1 over hend 

holsvis IBK og SIF. Dette var en verdig avslutning for et lag som bare ble 

bedre og bedre. Vi har deltatt i tre turneringer og dette syntes guttene 

og vår eneste jente (Marianne) var veldig moro. 

Hver og en spiller har vist fremgang og selv om vi har hatt litt frafall - 

av spillere gjennom sesongen har de som "er igjen" skikkelig tæl og 

gode evner, så vi håper vi ser dem i Skiold-drakt også neste sesong. 

Foreldrene har gjennom sesongen vært meget positive og vi håper at 

dette fortsetter. 

Benytter anledningen til å takke ~pillere og foreldre for sesongen. Takk 

for meg og vel møtt neste år. 

Arnulf Evensen (oppmann) 

For alle Skioldbarn med 
brødre og søstre 

Mandag 28. desember 
blir det stor 

JULETRX'.FEST 
på Skioldhuset kl.17.00 

Her blir det julemoro med 
julenisse og pakker, gang rundt 
juletreet og julefilmer - moro 
og kos over hele Skioldhuset. 
Mens barna koser seg får alle 
mammaer, pappaer og beste 
foreldre servert kaffe og kaker. 
Sett av mandag 28. desember - 
midt i julefeiringen til Skiaids 
juletrefest. Junioravd. 
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\(\)\\SP~~ ~ 
1981/88 \~ Skal · . v, a 11 e b 1 . driver med . , bedre må . ~er er et u~d~lubben. Derf~; vite mer om hv . 

"!llkcets H ag '' kocspl '' kocs ,ikt·' '' 
til sport·l _ar du lyst • ~nen til Bu ,g og 
Danielsen\~f ansvarli/~/iå et kur!ker~d Fot 
leder Steina/Rr til juniorav~!bl~llforma~~ gddfra , aaen ingens 5 var · portslig 

KURSTILBUDET 1987 /88 
KURSTILBUDET 1987 /88 - -- 

- 
{urstype Sted 

Kursstart Frist 
KUr' 

Lederkurs som 
som 

som 
Lee 

aldersbest. 
aktivitets- 

A1-A5 
A1-A5 

ald 

Nr: L1-L5 
lederkursene 

Nr: 

Akt.leder 
Drammen 

Mandag 

Fc 

v/Sl<iold 
1. leb.88 

18.jan. 
le• 

Nr:A1 
Sl<io\dhuset 1<1.18.00 

N' 

A1<t.1eder 
Hallingdal 

Mandag 

F 

v/Hol 
11.apr.88 

25. mars 
\E 

Nr:A2 
Klubbhuset l<i.18.00 

~ 

A1<t.1eder 
Hurum 

Mandag 

v/Tolte 
29. leb. 88 

15. feb. 

Nr:A3 
Klubbhuset 1<1.18.00 

Al<t.\eder 
øvre Eil<er 

Mandag 

v/Bal<ke 
29. feb.88 

15. feb. 

Nr:A4 
Grendehuset 

kl. 18.00 

Akt.leder 
Ringerike 

Mandag 
v/Jevnaker 

1. feb.88 
18. jan. 

Nr:A5 
Jevnaker sk.. kl. 18.00 

kurs 
Drammen 

Mandag 

v//>.ssiden 
12. okt. 87 

28. sept. 

r:T1 
Kjøsterud Sl<. kl. 18.00 - Ringerike 

Mandag 
-\mrs v/Uv/Fossek. 

12. okt. 87 
28. sept. 

~r:T2 
Haugsbygd sx kl.18.00 

B-kurs 
Kongsberg Tirsdag 

v/Skr\m 
6. okt. 87 

21. sept. 

Nr:T3 
Labre 

kl.18.00 

- Hallingdal 
Mandag 

8-\<.UfS v/GOI 
12. okt. 87 

28. sept. 

w:T4 
Hall.Gymnas 

kl. 18.00 

Trener- 
Kunngjøres i 

14. og 21. 

samlinger 
avisene 

nov. 87 
7. nov. 

Nr:T11-12 

c-1<urs 
øst\andet 

1 uke i -- 
i reg\ av 

juni/jul\ 
15. feb. 

Nr:T21 
NFF 

D-kurs 
Østlandet 1 uke 

i regi av 
i jul\ 

15.mars 

Nr:T22 
NFF 

- 

- 
{urstype Sted 

Kursstart frist 

Lederkurs 
som 

som 
s;;;;;--- 

aldersbest. 
aktivitets- 

A1·A5 
A1-A5 

Nr: L1-L5 
lederkursene 

fotball· 
Sundvolden fredag 

\eder-I 
Hotell 

19. feb.88 
11. jan. 

Nr: L11 
19.-20. feb. 88 kl. 17.00 

fotball· 
Østlandet 

2deler 

\eder-\\ 
v/Nff 

30/10-1/11 
15. sept. 

Nr: L12 
15.-1714 

Junior- 
Klubbregi 

------- 
111-1/5 

dommerkurs 
etter avtale 

Kunngjøres 
1 uke tør 

Nr:J1-9 
med kretsen 

lokalt 

Rekrutt· 
Høneioss 

Mandag 

dommerkurs 

11. jan.88 
28. des. 

Nr:D1 
Stad\on 

kl.1B.00 

Rekrutt· 
Kongsberg 

Tirsdag 

dommerkurs 

12. jan. 8B 
28. des. 

Nr: D2 
Klf-huset 

kl. 18.00 

Drammen 

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

Rekrutt· 
onsdag 

dommerkurs 

13. ian. 88 
28. des. 

Nr: D3 
uungen 

kl. 1B.00 
_ _ ,.J -------- 

Rekrutt· 
Hallingdal 

Fre./\ør. 

dommerkurs 
23.-24/1 

8. ian. 

Nr:D4 
Gol 

30.-31/1 

Storedom- 
Tønsberg 

Fre.nør. 

mersamling 
Hotell 

21.-22111 
1. okt. 

Nr:D11 
Klubben 

V\Kersund 
Lørdag - ---·---- 

store 
dommermøte 

B. apr. B8 
13. apr. 

Nr:D12 
Klubbhuset 

kl. 09.00 _--1-------- 

Lærerkurs 
Skoleregi 

1/10-1-4 

fotball 
etter avtale 

Kunngiøres 
1 u\<.ef1 

Nr:S1-5 
med Kretsen 

\o\<.alt 

Kvinne· 
Sol~ 

Tirsdag 
- -· 

fotball 

29. sept. B7 

seminar 
Klubbhuset 

1<1.19.00 -- -------.--- 

Påmeldinger og spørsmål om 1<ursene rettes til 1<rets1<ontoret: 
Buskerud fotballkrets, Stasjonsgata, 3300 Hokksund, Tlf. 
(03) 75 44 55 (kl. 10-15). Saksbehandler for 1<urs: Gro Andersen. 
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Besøk 

når du er i byen. 

KONNERUDGT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

SENGETOY - GARDINER 

DUKER - HANDKLÆR og TEPPER .... 

:SGILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs 

....___________j 


