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SKIOLOHYTTA

SAKSLISTE.

Forsiden:
Den store drømmen: Skiolds egen ishockeyhall på kastfeltet på Marienlyst. Klubbleder Tron Pettersen slo ut med armene
da ideen ble lansert i avisene i febri
februar.
Foto: DT-BB

Har du en dugnadsjobb e 11 er
en god i de - si fra til formann
e 11 er juniorformann. A 11 e
inntektstips mottas med takk.

-

Slik tenker arkitekten seg Skiold-hallen på Marienlyst.

Skioldhallen - hva nå ....
Vel tre måneder etter at klubb-leder Tron Pettersen gikk offentlig ut
med planene om en ishockey-hall i Skiolds regi på kastfeltet på Marienlyst,
ligger fremdeles forslaget til behandling i de kommunale organer. - I
begynnelsen av april har Skiold fått anledning til å presentere prosjektet
under et møte i Hovedutvalget for kultursektoren, sier Tron Pettersen. Det vi i første omgang er ute etter er en prinsippavgjørelse om at kastfPlt-

tomten

kan stilles til vår disposisjon. Får vi denne tomten på Strømsø -

i tilknytning til allerede eksisterende idrettspark - vil vi utvikle planene
videre.
Det var i slutten av januar at et fellesmøte mellom Hovedstyret og

-

Representantskapet i Skiold vedtok å søke om å få oppføre en ishockeyhall
på kastfeltet på Marienlyst. En slik søknad ble sendt til Drammen kommune
samtidig som Skiold offentliggjorde planene i byens aviser. - Jeg tror
det var viktig å gå

offensivt ut med planene slik at vi skapte en

diskusjon om fremtidig bruk

av arealer på Marienlyst, sier Tron Pettersen.

- Jeg er veldig fornøyd med de reportasjer og kommentarer som vårt utspill
skapte i lokalpressen. Men det er viktig at våre planer ikke blir glemt,
ikke er et blaff - derfor har vi i de månedene som har gått ar~eidet aktivt
med blant annet moter med eventuelle brukergrupper, som f. eks. bedriftsidrettskretsen. Våre planer har blitt tatt meget godt i mot.
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Ishockeyhall-gruppen har også hatt møte med Idrettens Kontaktutvalg.
De ble presentert for planene og de tanker man har for forskjellige
aktiviteter i hallen. - Det blir jo ikke en ren ishockeyhall. Vi har
mange muligheter arealmessig slik at også andre idretter kan finne sin
plass i Skiold-hallen, sier Pettersen. Han tenker da f. eks. på turn og
også bowling.
Drammen er snart den eneste større byen som ikke har en ishall. ~orges
Ishockeyforbund vil aktivt støtte et initiativ for en slik hall i Drammen.
- Skal noen bygge en slik hall på Marienlyst så må det bli Skiold, sier
Tron Pettersen. - Jeg har oppriktig tro på at en slik hall har et okonomisk ,-.
fundament, men det er av avgjorende betydning at den blir liggende sentralt
til på Stramsa. Det finnes i dag ikke noe okonomisk grunnlag for en slik
hall i Kobbervikdalen eller på Gulskogen, for den saks skyld. Det må
bygges en sentrumshall skal man lykkes - ikke slite slik som den nyåpnede
Kongsberghallen gjordet.
Tron Pettersen har stor tro på at en hall vil være red på å oke interessen
for Skiold som klubb. - Vi må gjore noe - og en hall på Marienlyst vil trekke
nye grupper til klubben - grupper son: vil få et godt tilbud i nermt l ioet ,
et samlingspunkt for fremtiden, sier klubb-lederen.
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~~JIURRA - 17. mai er vi så glad
Skioldhuset er selvfølgelig
åpent på grunnlovsdagen for
medlemmer med bekjente.
Servering i år i to etasjer - god plass
Se barnetoget fra Skioldhuset du også.
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A-lagstreneren Espen
Andersen: - Vi har et
ungt mannskap, men et
positivt miljø som jeg
håper kan gi utslag i
en god sesong.

A-lags treneren:
Ungt mannskap - positivt miljø

-

- Det er en positiv stemning i A-laget. Jeg er også meget fornøyd med
miljøet. Det er Espen Andersen som sier dette. Espen er spillende trener på
A-laget og har nå fulgt den 17 manns store stallen i fire måneder. - Vi må
være klar over at det er et ungt mannskap, men jeg tror at de kommer
etterhvert, sier han.
Espen Andersen har i en årrekke vært toneangivende innen fotballmiljøet i
byen. Han har spilt på Glassverket og sist nå på Konnerud. - Vi satset i
første omgang på å tilføre laget styrke og kondisjon, sier han. - I
øyeblikket er vi inne i en kampperiode som kuliminerer med den første
seriekampen en av de første dagene i mai. - Slik jeg ser det i dag tror jeg
at vi kommer til å få et godt lag som kan hamle opp med hvem som helst i
6. divisjon.
A-laget har hatt et par meget positive treningskamper når dette skrives.
De slo Steinberg og de fikk en storseier over Hu ringen, som også spiller i
6. divisjon, men i en annen avdeling. - Akkurat Huringen var en fin
målestokk - for det er akkurat slike lag vi korner til å møte i år, sier
Espen. - Hu ringen ledet 1-0 etter straffe, men vi kom tilabke og kunne gå
av banen med 5-1 i vår favør. Det er bra.
Espen spiller selv en sentral rolle på laget. Akkurat det er han litt
engstelig for. - Guttene må bli mer selvstendig og også trå til når ikke jeg
spiller, sier han. Det er ting som vi skal jobbe med fram mot seriestart.
Søndag 1. mai går den første seriekampen mot Torpo - på Marienlyst. Om
kampen blir spilt på gamle gress er vel litt usikkert i øyeblikket da banen
sjelden er spilleklar så tidlig. Deretter går det slag i slag med
Holeværingen søndag 8. mai, Spa-Bra onsdag 11.mai, Geithus søndag 15.
mai, Sigdal-Eggedal mandag 23. mai, Vinn-Sande søndag 29. mai,
Eiker-Kvikk søndag 5. juni, Nesbyen søndag 12. juni, Osbakken søndag 19.
juni, Ådal lørdag 25. juni og Gol søndag 3. juli.
Så får vi krysse fingrene og håpe at årets lag gjør det bra i serien.
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Røde og hvite øyeblikk
FORSTERKET. Gode gamle Skioldspillere vender tilbake til Old Boys-laget.
Jon Martin Brurberg er allerede klar for dette laget og· også ·Tore Adamsen
er på vei tilbake. Vi får dermed et slagkraftig Old Boys-lag, kanskje to,
som vil være med å kjempe helt i toppen. Oppmann og primus motor Arild
Knudsen føler imidlertid ikke sin plass på laget, venstre back, truet. Først setter jeg opp meg selv, så resten av laget, sier han.

-

SKIOLDMERKER. Trenger du Skioldmerker i tøy så er disse å få kjøpt hos
mammaklubben ved Marit Lauritsen. En del har spurt etter slike merker til
å ha på sine treningsdresser, trøyer ect. Vil du ha Skioldnål i emalje får du
dette på Skioldkontoret hos drifts-lederen.
KURSJENTER. Klubben legger mer vekt på at tillitsvalgte og også aktive
skal få anledning til å gå på kurs for å lære mer. Seks av jentene på
Kvinner junior har i våres vært på aktivitetslederkurs i regi av Buskerud
Fotballkrets. Tips om aktuelle kurs får man hos junioravdelingens leder
eller av fotballstyret.
EGET KONTOR. Junioravdelingen har overtatt det gamle kontoret i 3.
etasje. De har innredet med kontormøbler og også skaffet seg sin egen
computer som de skal benytte til å følge opp spillere i det
stige-programnmet for fotballforståelse som er utarbeidet. Har du direkte
spørsmål til junioravdelingen er de lettest å finne på kontoret lørdag
formiddager.
LOPPER. Det synes allerede klart at det vil bli flere loppemarkeder på
Skioldhuset. Lokalene var meget brukbare og salget bra. Har du lopper som
kan benyttes enten i mai eller til høsten er det bare å si fra til
klubbkontoret som vil føre liste og så blir det hentet og lagret så fort
dette er mulig.

-

FASTE GJESTER. Tyske verftsarbeidere har etterhvert blitt faste
vintergjester på Skioldhytta. Også i år overnattet de og bodde på hytta i
fire dager. Det er Harry Hansen som har kontakten med tyskerene og som
ordner opp og holder hytta åpent når de kommer.
KONTIGENTEN. Er du en av de som ennå ikke har betalt kontigenten. Ligger
fremdeles medlemstegnet i regningsbunken. Vær vennlig å betal så fort
som mulig. I mai kommer det purring på kontigenten fra klubbkontoret.
IDRETTSTING. Klubbleder Tron Pettersen og Tormod Korvedt
representerte Skiold under Buskerud Idrettskrets ting i april. - Det er
verdifullt å få kontakt med andre idrettsklubber i fylket og høre om deres
planer og tanker, sier klubb-leder Pettersen.
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Dynamitt- Tron i sitt godkjente fyrverkeriutsa/g.

Vellykket Griffen

-

Griffen - mange stusset nok når dette navnet dukket opp på Skioldhuset før
jul. Det var klubbens eget julesalg av diverse fra leketøy til glassvarer og
til nyttår fyrverkeri. - Eksperimentet med Griffen var meget vellykket,
sier klubbleder Tron Pettersen som var primus motor og lagersjef. Hans
fikk god hjelp av sine foreldre Frank og Lilly Pettersen som var
butikkpersonale den måneden som klubbutikken holdt åpen.
- Vi hadde på forhånd blant annet sikret oss tillatelse til å selge
fyrverkeri - noe som var med på å gjøre resulatet pent, sier Pettersen,
som ikke ser bort fra at Griffen dukker opp igjen i uken før neste jul. - Nå
er vi mer kjent oo kan høste
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STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST

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

Fotograf

Godt fatøl fra Aao,.

STEINAR OLSEN

Trivelig atmosfære og topp fotballmil1ø.

Portrett fr Rcklamcstudi«

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

~icljenØ
ma{·øl·miljø

10

r o:

LBLCI

7(1 ~()(l(l DI,,\MMF'\

Ekspeditørene Frank og Lilly Pettersen sto på over en måned
for Skiold i Griffen.

Kaffekos med junioravdelingens Øivind Dahl, Gerd Lie, Lilly og Frank
Pettersen.
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Smånytt fra Skioldmiljø
FESTIVAL TID. Over hundre lag meldte seg til Miniputtfestivalen i
Drammenshallen. Årets suksess var 1. års lillegutter som ble den største
klassen. Miniputtfestivalen måtte gå over to helger, 15. , 16. og 17. april
samt lørdag 30. april. Alle deltagere fikk sin egen lille festivalplakett med
Skioldmerke på. Utendørs blir det puttefestival på treningsfeltet på
Marienlyst lørdag 28. og søndag 29. mai.
SKIDAGER. Også i år har mange barne- og ungdomsskoler hatt Skioldhytta
som utgangspunkt for sine skidager. Våre spreke pensjonister har nok en
gang trådt støttende til og holdt hytta åpen for skoleklassene.
17. MAI. Det er tradisjon at Skioldhuset er åpent for servering på
grunnlovsdagen. I alle år har huset blitt fylt av både medlemmer og venner
til et smørbrød, kaffe og kaker og en hyggelig prat. Så også i år. Det er
gjengen som har holdt kjøkkenet åpent på lørdager, fra junioravdelingen,
som skal ha årets servering på Skioldhuset. Så får vi se om 17. mai-toget
også i år går forbi huset vårt.

-

VÅRLOTIERI. I disse dager har vel de fleste fått vårens loddepakke Det
er et reiselotteri som er satt i gang og klubben håper at alle selger sine
bøker tomme. Premiene er fine og loddene burde være lette å selge.
Trenger du flere lodd så er det bare å si fra til klubbkontoret.
SKOMESSEN. Også i år er klubben tildelt dugnadsjobbing på Skamessen vår
og høst i Drammenshallen. Vårmessen er allerede ferdig oppsatt og revet.
Takk til alle som var med og hjelp til. Skamessene er i år et fellesprosjekt
mellom fotballstyret og junioravdelingen og vi trår til i september igjen.
LÅS DØRENE. Er du sistemann fra et møte på Skioldhuset en sen kveld husk å lås dørene. Vi har hatt et par eksempler på at en av våre to
inngangsdører har stått åpne - noe som forårsaker at Seuritas vekker opp
og får låsing av Lulle som bor i Vestbanegården. Husk derfor å sjekke begge
dører hvis du er sistemann som går - og lås.
I DANMARK. Juniorlaget var i Danmark i påsken der de spilte fire kamper.
Treningsoppholdet var fint og en inspirasjon foran en viktig sesong i 1.
divisjon. Årets ledereteam på juniorlaget er Jan Erik Løkka som oppmann
og Steinar Raaen og Leif Moy som trenere.
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Loppesuksess
Underbukser, sko, trøyer, glass,
symaskiner, radioer og gamle 45plater. Det var vareutvalget til
junioravdelingen - en liten del
i all fall. For l. etasje var full
av lopper fra fjern og nær og det
sto kø utenfor da loppegeneral
Mikal Kjekshus åpnet dorene en
fredag formiddag i mars. Så å si
alt ble solgt og resulterte i
klingende mynt i juniorkassen.
Vel blåst alle sammen - her på
bildet representert ved Bjørg
Kjekshus, juniorleder Ivar
Rosendal og Mikal Kjekshus.

Supriseparti for Ivar
Ivar Rosendal - 60 år, det var ikke til å tro. Men han måtte feires så
klart av klubben som har ligget hans hjerte nær siden like etter krigen.
Derfor ordnet juniorstyret opp med kaffe og flotte bløtkaker dagen før
dagen uten av den gode Ivar viste noe. Han fikk en telefon om at han
øyeblikkelig måtte komme for å sjekke loppe1carkedet som skulle åpne noen
dager etter - og Ivar kom med 12 bandyskøyter som han skulle slipe etterpå.
Stor var overraskelsen da han kom inn i 3. etasje og oppdaget nærmere
30 juniorstyremedlemmer og fra Hovedstyret som møtte Ivar med klappsalver.
- Det skjer så mye rart om dagen, sa Ivar som syntes det var veldig hyggel iq.
Hans Randi ble også hentet og det ble prat og gaver og en koselig time
for en stor SKIOLDGUTT.

- Lottogeneral Øivind Dahl - hvordan går med med spillingen 7
- Bra - vi fikk solgt alle andelsbevisene og har hatt en god åpning
på lottoen. Gevinst i tre av fem omganger er ikke verst. Små premier
foreløbig, men vi krysser fingrene og håper jo på den store - det
hadde vært noe det, sier Oivind Dahl med dollartegn i blikket.
Og lottospenningen holder seg helt til uke 27 - så følg med.
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Danmarksgjengen
samlet på
et brett.

Gutter og jenter i Danmark
Endelig skulle jr. damene våre få seg en tur til Danmark. Det var en
treningsleir som ble planlagt sammen mee guttelaget og

lagt til fire

dager i vinterferien. Reisen gikk til VGU-senteret i Bjørglum

seks

kilometer fra Løkken. Steinar Raaen var med som trener for guttelaget
og Roar Henriksen for jr. damer. Hjelpetrenere var Tom Guldhav og Nils
Roar Henriksen fra l. års junior.
Treningsforholdene var gode med en gressbane og en innendørsbane med vant
rundt (håndballmål). Alt lå til rette for et fint opphold, men det er

-

alltid et men. Due Sportsreiser hadde lovet oss motstandere å spille mot,
men de glimret med sitt fravær - en stor glipp av Due.
Derfor var det en fordel at vi hadde tatt turen samtidig med to lag,
slik at vi fikk spilt noen kamper innimellom treningene. Så noen ord om
spillerene: Eksemplarisk oppforsel av alle når en ser jevnårige rave
rundt på båten fine i farten. Da er det moro å være fra Skiold når våre
spillere kommer inn i restauranten og bestiller mat og drikker brus og melk til.
Fin ungdom som gjorde sitt til at turen ble vellykket.
Roar Henriksen
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BLI MED PÅ ,TUNIORAVDS.
STORSATSING -TA EN
JOBB I JUNIORAVDELINGEN
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Fine forhold for juniorene på Løkken
Avreise fra Skioldhuset lørdag den 26.3 .. Nattseiling ned med
med
"Petter Wessel". Vi ankom "Kallehavegård badehotell" søndag formiddag og hadde vår første treningsøkt på gress fra kl. 16.0C-18.00.
Mandag t
på ~ormiddagen fra kl. 10.00-12.(0• u•mp mot
Vi i s t.r a Airekrutt k L, 1 .00. Vinstra r p.i I Le r i 4.cliv. og brukte 5 A·-lagsspillere i denne kampen. Vi spilte 4-3-3 i l.omg. og produserte 3 helt
klare
lsjanser. Desverre glapp det i skuddøyeblikket. Vinstra scoret
4 ganger, hvorav 2 på innøved cornertrekk. Vi la om til 4-4-2 i 2.omg.
hvor vi spilte mer defensivt og tapte denne omgangen med 2 mål.
Alle 14 spillere ble brukt i kampen.
Tirsdag: Handledag i Hjørring på formiddagen, da flere spillere
trengte nye fotballstøvler, og disse er langt rimeligere i Danmark.
Trening fra kl. 16.00-18.00. Morten Viholmen syk.

-

Onsdag: Trening fra kl. 10.00-12.00 og fra kl. 16.00-18.00.
Torsdag:Kamp kl.10.00 mot Fram Hjørrings juniorlag. Vi spilte
i periodevis fin fotball og vant lett 5-0. Vi spilte en omgang 4-4-2 og
en omgang 4-3-3. 2mål i l.omg. og 3 mål i 2., hvorav ett på straffe. Alle
spillere ble brukt bortsett fra Morten som fortsatt var syk.

Fredag: Trening fra 10.00-12.00. Kamp mot Bærum Værks junior/gutt
kl. 15.00. Vi spiller 4-4-2 i l.omg. som ble stygg med mye etterslengere,
harde nærkamper og krangling fra begge lag. Bortsett fta de første lOmin.
hadde Bærum Verk et klart overtak i omgangen. Vi pratet ut i pausen og
la om til 4-3-3 i 2.omg .. Vi begynte å spille fotball, mens Bærum til dels
fortsatte med grisespillet. Denne omgangen ble da også vår spillemessig.
Kampen endte 1-1. Begge målene scoret i 2.omg., hvorav Bærum Verk scoret
på straffe,.
Dommerene skrøt av Skiolds spillere i 2.omg., da de ikke ønsket
å være med på grisespillet til Bærum Verk, men heller spilte fotball.
Samtlige spillere ble brukt i kampen.
Lørdag: Treningen avlyst p.g.a. sterkt regnevær. Kamp mot
"Tjendsvold", Stavanger, kl. 15.00. Vi spilte til clels glimrende fotball
i l.omg. Banens beskaffenhet får ta skylden for at vi ikke ~coret mJl.
2.omg. ble jevnere, men vi styrte også denne omgangen, Kampen endte C-0.
Pga av sm~skader hadde vi kun 11 spillere ned i 1<ampen. De ar:dre \-armet
opp, men fant det fornuftig A stå over.
Søndag: Avreise fra ''Kallehavegård'' kl.
huset kl. 21.15.

10.30.

T lbake pils~

Konklusjon: Ingen disiplinære brudd p& de regler vi satte opp
før avreisen. Sø-ndag - torsdag alle spillere inne til kl. 22. :JO. F'redug
alle inne til kl. 24.00 og lørdag ulle inne til kl. 02.00. Bare skryt
av personell og eier av hotellet over spillerencs fine oppførs~l.
HotelJ.et holdt tilfredsstillende standa~c~
ronrncn0. Malen var
kjempegod.
Treningsforholdene gode. Garde~obe
til 1
: L
i sp ,
hele uken. Muligheter for ,1ask av trc11ingstø,·
ter r·or en rimelig
penge. Kampbanen pA Løk!zen svært dårlig. Tj_l
v a r banen i:'.::1::c
valset og denne var ubr11l<bar til l~ar~p.
l
Il{'
t_j_l
Løkkens egne lag.
Vi er imidlertid fornøyd med 7 trE~ni
og 4 kamr)er. llrukte tiden
til å trene systemer ved dødballsi.t.11asjoner,
liq
rnerc og oppstilling
av mur ved frispark. Dessuten trenet v1 a1yc fJ0
rkering o~J t)rPrldespill,
samt kjappe oppspill på spissene r;1ed r~ske forsl~yvni.ngrrlugct
Trenet også mye avslutnj_ger
p~
1.
Steinar Raaen
Leif Moy
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Rapport fra Hovedstyret
Så har det skjedd. Skiolds bandylag er for aller første gang i 3. divisjon.
Det ble tap på tap og bunnplass i 2. divisjon. En sportslig trist sesong
for /l.-laget. 31 år etter at Skiold tok sin siste Kongepokal i bandy er
vi skjøvet ned i bandyfamiliens ytterste mørke - vil vi noen gang komme
opp igjen?
Det er mange spørsmål klubben må stille seg i slik en stund: Trenings-

-

forhold, interesse, spillermateriell, satsing og midler. Er bandy en
idrett som er i ferd med å dø ut? Vil f. eks. en kunstfrossen bandybane,
som det er planer om i Mjøndalen, få interessen opp igjen ... Er vi villig
til fortsatt å satse på bandy - eller ikke. Andre klarer det jo - foreløbig
a 11 fall.
Vi har inntrykk av at bandyinteressen i Buskerud er i ferd med å falle
av. Støttepunktet Buskerud Bandykrets fungerer meget dårlig. Også der mangler
initiativet. - Klar dere selv hvis dere vil ha de siste kampene spilt,
var beskjeden junioravdelingen fikk. Bandyen er blitt idrettens fattige
fetter som muligens må ha en alvorlig vitamininsprøytning skal den fortsatt eksistere.
Junioravdelingen har god rekruttering i de lavere klasser. Ungdommen
vil gjerne være beskeftiget ute på vinterstid. Bandy er fortsatt et
alternativ på Strømsø-siden - og den interessen må vi ta vare på. Kanskje

-

vil det bære frukter i årene som kommer.
Det var i januar at Hovedstyret lanserte planene om en ishockeyhall
på Marienlyst. En egen gruppe har arbeidet med disse planene og holdt
kontakt med bestemmende og bevilgende myndigheter. I øyeblikket rullerer
planer og forslag i kommunen og vi får bare krysse fingrende for prosjektet
som kan bety en oppblomstering for hele klubben.
junioravdelingen er mange grupper i gang med planer, idrett og budsjetter.
Program for oppfølging av de forskjellige spillere er satt i verk. Interessen
for arbeid i junioravdelingen er stor og betryggende for klubben.
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flytt av året er at vi stiller med damer juniorlag. Dette laget er lagt
under junioravdelingen og jentene har vært i full gang hele vinter.
Junioravdelingen har hatt stort loppemarked på Skioldhuset og har satt
i gang lottospill som går over et halvt år. ~vdelingen arrangerer miniputtfestivaler inne

april og ute i mai.

Fotballstyret kjører fullt program i den sesongen vi er inne
med A-lag, B-lag og C-lag samt Old Boys og juniorlag. Espen Andersen
er trener for A-lag som har en stall på 17 mann. Fotballstyret selv
understreker viktigheten av at lagene følges opp sesongen igjennom.
Skioldhytta har hatt en god sesong og vaktlistene har fungert. Kombinert
formann/vaktmester Jan Ulsbøl har gjort en neqe t god jobb med hytta.
Store snømengder på Konnerud har gjort sitt til at takene måtte ryddes
midt i sesongen.
På Skioldhuset har det vært egenaktiviteter i l.etasjen der Bladsentralen
var leietager. "Varehuset" Griffen var en suksess og lokalene egnet seg
også utmerket til loppemarked som junioravdelingen arrangerte. Bortleien
av de ovrige to etasjer har vært midt på treet. Det er ikke gjort store
investeringer på huset i perioden. Foreldre fra junioravdelingen har
gjort en kjempejobb med rengjøring av Skioldhuset en gang i uken.
Bingosjef Harry E. /\.ndersen og hans dyktige n.e da rbe i de re har også hatt
en god sesong. Bingointeressen i området er fremdeles meget stor og
besoket til våre bingoer har vært akseptabelt. Hovedstyret takker for
den fine jobben som disse medlemmene gjor.
Vi står ovenfor en viktig utesesong i fotball både for seniorlag og
lag i junioravdelingen. Hovedstyret takker for den interesse som alle
medlemmer viser for å nå nye og bedre resultater for klubben. Vi har
vært på bunnen en stund - men fra den posisjon går det bare en vei:

o~-

f,.~\~

20

G1\

r,/ /.

. lørTC (K)vv l{j

Tron Pettersen

Borre Ivar Lie

klubb-leder

drifts-leder

-

Blide gutter og ledere under utdeling av heder på forrige generalforsamling.
Fra venstre Kjetil Green fra Lilleputt l som fikk junioravdelingens innsatspokal for 1987. Deretter juniorformann Ivar Rosendal. Videre Lasse Dahl
som fikk representantsskapets påskjønnelse av representantskapets ordfører
Harry E. Andersen.

Oddvar Danielse
fikk styrets
i nnsa tspoka l
for fjoråret
da han tok på
seg junioroppmannsjobben
i tolvte time.
.lun i o r l aqe t
berget pl assen
i l. divisjon.

år er Oddvar
fotba 11 formann.

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 CT~rnE
DAGLiGVARER

HOLMESTRANDSVEIEN 34
Telefon 819642 - 819703
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Rapport fra bandystyret
Utgangspunktet for årets sesong var langt fra tilfredstillende. Deler
av fJorårets A-lag hadde meldt overgang til andre klubber (Odmar Nilsen til
MIF, Pål Haugan og Eirik Ekeberg til Drafn. Samtid1i9 hadde det som var av
aktuelle juniorspillere allerede mistet en sesong bak seg i A-lags-sammenheng. Det var altså ingen tilvekst fra egne rekker. Når vi tenker på at
det året før også forsvant to spillere til l. divisjonsklubber, følte
vi at vi sto nokså "ribbet" tilbake.
Laget sto i tillegg uten trener. Løsningen på dette problemet med samme
person som både formann og spillende trener, må betraktes som en nødløsning.
Etterhvert som forhåndstreningen skred fram lysnet imidlertid situasjonen.
Flere spillere som tidligere hadde vært innom A-laget, kom tilbake. Det
ble hyggelig gjensyn med Morten M. Christoffersen, Ståle Pedersen, Erik
Syvertsen, Rolf E. Olsen, Paul Hansen og Sverre Erling Nilsen.
Dette gjorde sitt til at vi "gikk" til sesongen med en viss positiv
følelse. Selv om vi visste at det kom til å bli hardt, hadde mange av oss
en tro på at vi skulle greie å gjøre en positiv "figur" i årets serie.
Nå gikk det ikke slik, og skuffelsen var selvfølgelig stor når det ble
konstatert at vi for første gang i klubbens historie må belage oss på
3. divisjons-spill. Utfallet av årets serie kan dessverre ikke kalles noen
arbeidsulykke - til det var avstanden til neste lag for stor. Vi mener
imidlertid at med bedre innsats i mange av kampene kunne slutt-tabellen
sett noe bedre ut.
For å oppnå gode resultater trengs både spillere og ledere. Det er imidlertid en kjennsgjerning at kamper kan spilles uten ledere. Uten spillere blir
det straks vanskeligere. Vi håper derfor spesielt at så mange som mulig
av årets spillere fortsetter slik at vi kan få en god sesong i 3. div. Hvem
vet kanskje kan oppholdet bli av kort varighet.
I tillegg til A-laget har klubben i årets sesong stilt 8-lag, gutte-, smmgutte-, lilleputt og miniputtlag. Det er hyggelig å se at miniputtbandyen
fortsetter å blomstre, slik at muligheten for å komme sterkere tilbake, i
første omgang i de aldersbestemte klasser, absolutt burde være til stede.
Økonomien har også i år vært tilfredstillende. At vi har kunnet gjennomføre sesongen med de planlagte aktiviteter skyldes alene støtte fra næringslivet. Vi vil derfor takke alle firmaer som har hatt annonse i årets bandyprogram (se egen oppstilling). En spesiell takk til årets hovedsponsorlag
som har bestått av Schreiner Fleischer, Interiør Import, Go-Mat, Lauritzen
Elektriske og Glent & Co. A.S.
Til slutt vil vi få takke alle spillere, Reidar SchUssler (lagleder),
Tore Jahnsen (materialforvalter) og Kåre Sundberg (B-laget) for godt
samarbeid gjennom sesongen. En spesiell takk til Tore Jahnsen som med
årets sesong har bidratt på forskjellig vis for bandyen i kl~bben i
sammenhengende 40 år.
Oivind Agren (formann)
HOVEDSPONSORER SESONGEN 87/88:

~

Schreiner
Fleischer

GLENT&CO~

.. inneklima med kvalitet ...
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Rapport fra A-laget
Som lagleder for bandy-A-laget vil jeg prøve å oppsummere sesongen sett
med mi ne øyne.
Etter å ha sett navnene på de spillere som var med i stallen til årets
lag, følte jeg at dette burde være mannskap som burde greie gode resultater
i serien. Forberedelsene før serien startet, var de aller beste under ledelse
av 0ivind Agren. To helgeturer til Skien for trening på kunstis var også med
i forberedelsene. Selv var jeg med på den ene turen, og vil i den forbindelse
gi alle guttene en honnør for eksemplarisk oppførsel på hotellet. Rent
treningsmessig tror jeg vi fikk uttelling på det vi var kommet dit ned for.
Så startet serien og som alle vet gikk den ikke som vi hadde satt som
målsetting. Min oppgave som lagleder var å styre innbyttingen av spillere
under kampene og disponere guttene etter skader eller utvisninger. Til alle
spillere på årets lag må jeg få takke dere alle for i løpet av sesongen ikke
å ha opplevd negativ kjeft eller mishagsytringer for å ha blitt byttet ut.
Laget ble styrket da Sverre Erling Nilsen sa seg villig til å være med, men
dessverre ikke nok til å redde "skuta".
Skal jeg oppsummere mine inntrykk, må det være at en lagleder i samarbeid
med trener bør ha innvirkning på lagets sammensetning og taktikk.
Jeg vil også gi uttrykk for at en trener bør være trener og ikke spillende trener. Begrunnelsen for dette er at en trener som står på sidelinjen
lettere kan disponere sine spillere i løpet av kampen.
Så til slutt vil jeg henstille til alle spillere å gå inn for en ny
sesong for SKJOLD, slik at vi kan komme oss oppover på rangstigen igjen.
Dere er en fin gjeng - takk for i år.
Reidar SchOssler
KAMPSTATISTIKK:
Det er i årets sesong gjennomført 26 kamper. 4 kamper kunstgress på
Gulskogen hvor Stabekk, MIF, Sarpsborg og Snaroen var motstandere. Alle
endte med knepne tap.
Dvrige kampresultater:
Pors-Skiold 6-1, Skiold-DBK 1-2, SIF-Skiold 5-1, Skiold-Ready 2-7,
Hovik-Skiold 3-1, Skiold-Sarpsborg 4-10, Haslum-Skiold 7-1, Brevik-Skiold 4-3,
Skiold-Hosle 2-5, Skiold-Pors 4-2, DBK-Skiold 5-1, Ski old-Brevik 4-4-,
Ready-Skiold 13-1, Skiold-Haslum 5-6, Snarøen-Skiold 8-3, Skiold-Høvik 1-3,
Hosle-Skiold 2-2, Skiold-Brevik 5-4, Skiold-Brevik 5-4.
VI TAKKER ANNONSORENE I ARETS BANDYPROGRAM
Lauritzen Elektriske - Norløff Jernvareforretning - Fredriksen Kranutleie - Gullsmed Harry Ul steen - Lyche Varamagasin - Eiendomsmegler
Per B. Echholt - Per Kristensen dagligvare - Fokus Bank - Det Grafiske
Hus -ELLE - GILDE - Sparebanken Buskerud - Odegaard klær - Hauk Sport
- Narvesen - Drammens Tidende - Lærvarer - CU UR - Interiør Import Solberg & Andersen - Steam Clean - Jo,dheim Kjøtt - Drammen Bilhavn Mor & Barn - Konnerud ROR - Vel-Vask a.s. - Braathen Polser - Rica
Ibsen Hotel - Aass Bryggeri - Drammen Reisebyrå - Ide & Form - Lager
og Kontormiljø - Bergen Bank - Micro 80 - Kreditkassen - ElektroInstallatoren - Glasmagasinet - Ole K. Karlsen - Norsk Micro - Vesta
Hygea - Finansformidling - Glent & Co. Support Reklamebyrå - Schreiner
Fleischer.
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Spillerstatistikk
BANDYSTATISTIKK
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40 år uten

87/88

-0

Øivind Agren

25

402

Jarle Mortensen

23

169

John Berntzen

23

85

Hans Kristensen

26

160

Gunnar Myhre

24

105

Harry Pettersen

20

334

Kjell R. Johansen

25

227

7

7

Pål Sørensen

10

24

Kurt R. Lindgren

20

95

Paul Hansen

20

25

Børre Nålby

26

65

Eivind B. Nilsen

17

36

Erik Syvertsen

18

25

Ragnar Stenseth

10

23

Jarle Mcrtensen

Ståle Pedersen

17

17

har passert

Dag Ebbe Helgerud

23

28

150 kamper

Morten M. Christof.

25

52

Jørn Larsen

6

20

Curt A. Landestedt

2

2

Patrich

2

2

Rolf E. Olsen

15

63

Sverre E. Nilsen

14

357

ro

-,

et hvileår
for SKJOLDbandyen

-

Jan B. Corneliussen

Øivind Ag ren
- flest kamper
totalt: 402

Hans Kristensen
har passert
150 kamper
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Rapport fra B-laget
Sesongen 87/88 er over og vi sitter igjen med en amputert sesong. Vi
fikk bare gjennomført 4 av 6 kamper med B-laget - resten ble tatt av
været.
Resultatmessig en svak sesong og jeg tør ikke nevne resultatene. Følgende
har deltatt på B-laget: Roger Johansen, Jørn Larsen, PAl Sørensen, Dag
Ebbe Helgerud, Jan B. Corneliussen, Rolf E. Olsen, Trond Moen, Kurt A.
Tom E.

Landeseth, Ragnar Stenseth, Patric Thorsell, Arild Berg,

Johannessen, Frode Hansen, Paul Hansen, Vidar Sollie, Tore Jahnsen, Gunnar
Myhre, Eivind B. Nilsen.
Jeg takker alle disse for sesongen og takker Øyvind for et godt samarbeid.
Kåre Sundberg

Rapport fra guttelaget
Det startet med fint fremmøte på gressbandy-cupen til Strømsgodset,
men når innetreningen begynte ble det stort frafall. Dette gjalt også
utetreningen på håndballbanen ved Drammenshallen.
Istreningen kom vi ganske sent i gang med, Vi hadde tre istreninger på
dette

Valle Hovin i desember. De to første kampene ble utsatt og

vel sitt til at spillerne mistet en del av motivasjonen, for

gjorde

etterhvert som vi kom i gang i januar og februar var det vanskelig å få
tak i folk. Totalt ble det spilt fire kamper og samtlige endte med tap.
Dag Bjørndalen - trener

Avkuttet bandysesong for småguttelaget
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Rapport fra guttelag 2 sesongen 87 (som manglet i hostnummeret)
Treningen startet samtidig medl. laget - de spillere som ikke spilte
bandy fikk følge l. lags-treningen til bandyen var slutt. Problemet er ganske
vanlig i Skiold: Trenerspørsmålet ble ikke løst for i mai måned da Johnny
Thorseth tok over treneransvaret. Resultatene var vel ikke de helt store,
men nevnes bor vel seieren over Sandefjord 2 i l. runde i DBK-cupen.
Laget var også med i Skawcup sammen med gutter

og småguttelaget. De

hevdet seg brukbart, men som andre lag hadde de små muligheter til å
gå videre.
Resultatene i serien var vel også litt opp og ned, men dette får noen av
spillerene ta skylden for da de prioriterte andre ting foran fotballen,
hvilket er synd da flere av disse spillerene

skal danne stammen i 88-laget.

Skjerp dere gutter ....
Roar Henriksen
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Rapport fra lilleputtlaget
Treningen startet straks fotballen var slutt. Vi hadde en trening inne
og en time ute i uken, samt at vi i okt-nov var med i S!Fs kunstgress-serie.
Frammøtet til treninger og kamper har hele sesongen nesten vært hundre
prosent. At vi resultatmessig ligger noe etter de beste kommer av at
vi ikke greier å stable rene årsklasser på bena, men vi har mange fine gutter
på dette lilleputtlaget som ikke minst noen av resultatene viser, blant
annet våre kamper i Orebro.
Arets spillerstall: Steffen Birkely (2), Anders Bråthen (6), Thomas
Myhre, Anders Børre Nilsen (l), Espen Gran Sandberg (7), Ola Solberg (2),
Robert Dore Solum, Kjetil Green, Tommy Halvorsen (4), Lars Simensen (14),
Daniel Aldema, Kim Lien (1), Pål Gunnar Torvet (1), Ronald Skistad, Bjørn
Skjervik

(11)

og Andreas Hyldetoft.

Mål

i parantes.

Resultater: Kunstgressserien: Skiold-Ullern 0-3, Skiold-Solberg 2-4,
Skiold-SIF 0-8, Skiold-Stabæk 1-6, Skiold-MIF 0-6, Skiold-Høvik 2-0.
Sarpsborg Borg Cup: Skiold-Snarøya 0-1, Skiold-Drafn 2-4, Skiold-SIF Il 9-2.
Seriekamper: Skiold-Solberg 2-7, Skiold-Konnerud 2 16-0, Skiold-Spa/Bra 0-3,
Skiold-Drafn 2-1, Skiold-SIF 1-14.
Sverige: Skiold-Orebro 6-0 og 8-1.
Jeg vil med dette takke spillere og foreldre for sesongen og ønske lykke
til vi dere med bandyen.
Roar Henriksen

Damer
junior
i full
trening
i Danmark.
En fin
gjeng
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NORGES FOTBALLFORBUND

Formuur B

®
Draktskjema.
•..

Fra

krets

Forbundsstyret tillater sig herved å oversende 2 eksemplarer av draktskjema. Tegningen
må utfylles og farvelegges i foreningens farver. Begge eksemplarer må sendes til forbunds,
styret gjennem kretsstyret med dettes påtegning.

-

Det ene eksemplar blir av forbundsstyret efter godkjennelsen tilsendt kretsen.

Draktens nærmere forklaring:
(Skjorte e ller trnic (icrscv) evtl. tegning :;v merke,
benkla-r. strømper, beskrivelsc .1\' farvene evt!
tuiprever )

(

,·

'/

f

,r,

''-'
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Krt:tsstyrds innstilling

Han rydder
opp - og
gir sine
lopper til
SKIOLD
0

LOPPEMARKED HELE ARET
Ja, du leste riktig - vi satser
på å fylle opp og selge ut et par
ganger til i 1. etasje på Skioldhuset.
Fotballstyret skal ha marked i mai·
2_g junioravdelingen på høsten.
Jerfor er det bare å melde fra hvis
du har lopper som du vil ha vekk.
Du ringer - vi henter og bringer.
Ring Børre Ivar Lie tlf 81 90 15 hele
dagen så ordner vi med henting.
Gi dine lopper til SKIOLD
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Besøk

når du er i byen.

'RAIP>DCaVY
¾tlfflir

4

KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88

GROSSIST i VVS, VA

og

ELEKTRO

® DR:M~~A~r~~sl!u~ GR•N
-GILDE
kjøttvarer

smaker alltid
godt!
Vbs
._____

J

