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!SKUDDET. Miniputt Magnus Arnstorp har
akkurat smelt til, keeperen har kastet
seg gal vei - og ballen er på vei mot
mål. Bak følger Rene Agren spendt med
ballen ferd mot nettmaskene.
Foto: Ivar Rosendal

Har du en dugnadsjobb eller
en god i de - si fra li l formann
e 11 er juniorformann. A 11 e
i nnlek lsli ps mottas med lakk.

-

- Vi må ha et mål

Godt fremmøte under diskusjonsmøtet
på Skioldhuset. Rundt bordet fra
venstre ser vi A-lagets Lars Oliver
Andersen, bandyleder Jarle Mortensen,
ordfører i rep. skapet, Harry E. Andersen,
Bjarne Borgersen, Jonn Johansen, Øyvind
~en m. sønn, Sverre Erling Nilsen og
bbleder Tron Pettersen.
- Vi må ha et mål. Det kan vel stå som konklusjon på

møtet

"Skiolds

fremti~ i nærmiljøet" som ble arrangert i oktober på Skioldhuset.
Alle grupper var invitert til møtet der det var en frisk meningsutvikling om alle sider ved klubben vår.
Klubbleder Tron Pettersen minte om i sin innledning at det var viktig
å lufte tanker om fremtiden til klubben. Han så det sportslige mer
bekymringsfullt enn økonomien. Fotballleder Oddvar Danielsen konkluderte med at klubben trenger nye impulser på ledersiden. - Slik jeg
ser det er det plass til Skiold på Strømsø, men vi må tilbake med
våre aktiviteter til Marienlyst, sa Danielsen. Ivar Rosendal mente

-

at det å komme tilbake til Marienlyst ville være med på å gi klubben
en ny giv, men også han mente at det var viktig å dra med seg nye
folk i det fremtidige arbeidet.
Bandyleder gjennom mange år, Øyvind Agren sa at det var en tragedie
for Skiold sportslig sett å være i 3. divisjon. - Det er viktig at
klubben setter seg en målsetting

for videre drift, sa han.

Arnulf Evensen fra junioravdelingen mente at Skiold måtte markeesføre
seg bedre i lokalmiljøet. - Vi må fortelle hvem vi er og hvilket stort
ungdomsarbei de vi drivermed. - Skal vi tenke fremover, sa Aksel Pedersen,
- må vi ha en målsettingen at Skiold er en klubb. Vi må dra lasset sammen
årene som kommer.
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Den fyldige diskusjonen avspeilet mange nye ideer som en liten komite
bestående av Torstein Roaas, Svein Lauritzen og Jonn Johansen sammen
med klubbleder Tron Pettersen tok med seg i et målsettingsarbeid. Dette arbeidet er allerede i gang, kan Tron Pettersen fortelle Skioldavisa. - Vi forsøker å komme fram til enkle målsettinger
skal gjelde på kort sikt og som vi

som

alle kan arbeide sammen mot.

Han håper at en del av dette arbeidet kan leg0es fram på generalfrasamlingen 28. november.
bil

HEDER. Under Skioldmøtet dukket
Kjell Olsen opp og ga junioravdelingens Ivar
Rosendal Norges Bandyforbunds hederstegn
for sin store innsats for ungdomsbandy
gjennom en årrekke. Et populært innslag og
trampeklapp for Ivar.

JULECUP. Skiolds julecup i fotball blir i Drammenshall2~
torsdag 29. og fredag 30. desember. Julecupen har i alle
år vært meget populær on en stor støtte inntektsmessig
for A-lagets drift. - Vi satser på at alle de populære
lagene med Strømsgodset og Mjøndalen i spissen deltar i
år også, sier fotballleder Odvvar Danielsen.
TRENGER KVINNER. Ikke mi~forstå når vi skriver at den
nye kvinner junior-treneren Geir Dahlby, trenger kvinner.
Det er fotballspillere det dreier seg om. Geir vil
gjerne ha en fyldig stall og hvis det er noen som vil
spille fotball så kontakt ham.
TA
Fotballleder Oddvar Danielsen vil gjerne takke all
anr is ører som gjorde det mulig å 1 age et fotba 11 proa ram
for iøs ts es s onqen ,
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Smånytt
NY TRAPP. Flott ny isfri trapp er satt opp på Skioldhytta. Det er Johnny
Kragsund som har gitt trappen, noe vi takker for. Trappen vil føre til
at mindre bøss blir dratt inn i hytta.

GAVESJEKKER. Skiold-Bingoen på Globus begynte midt i september med gavesjekker i steden for de gavekortene man har benyttet i alle år. Kundene
har tatt godt i mot at også Skiold har begynt med disse gavesjekkene som
,-,_ kan benyttes i alle forretninger.

LUR DUGNAD. Har du vanskeligheter med å skaffe folk til dugnad kan du
jo benytte Hans-metoden (Hans Kristensen). Han innkalte til vanlig
bandytrening for A-laget. Det ble skiftet og man var enig om at det
var fint med en skikkelig løpetur før treningens startet inne. Med
Hans i spissen løp bandygjengen gate opp og gate ned. Plutselig svingte
Hans inn på en byggeplass. Begynn å rydd, sa Hans. Her skal vi tjene noen
kroner. Med til historien hører også at Øyvind Agren var litt sen i
garderoben. Han løp den vanlige ruten, men fant ikke en eneste bandykamerat. De jobbet jo på Bragernes ....

SKO-MESSEN. Også i høst hadde juniorstyret og fotball senior dugnad på

-

Sko-messen i Drammenshallen. Arbeidet gikk fint

og det ble bra med kroner

i klubbkassene.

GRIFFEN. Skiolds julebutikk "Griffen" starter opp igjen midt i november.
Nye flotte gaveartikler er på plass for alle medlemmer, bekjente og andre.
Til nyttår blir det som i fjor salg av fyrverkeri i Griffen. Støtt opp om
Skiolds egen butikk.

SKIOLDGRISEN. Julegrisen til Skiold er igjen ute blant medlemmer i forbindelse med julelotteriet. Selg lodder - og vil du ha flere kan disse fås på
Skioldkontoret.
5
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Smått og stort fra Skiold-miljøet
SOMALIA. Det er ikke ofte at Skioldavisa sendes til Afrika, men det gjøres
denne gang - til Jens Petter Kjemperud som er i FN-tjeneste der nede i all
fall ett år. To dager før Jens Petter dro til Afrika ble han meget irritert
over en dommer i den siste kampen til 8-laoet. Det ble rapport fra dommeren
og skriv til klubben. Kjemperud k~nne

man imidlertid ikke få noen kommentarer

fra da han jo hadde reist. Men det skal du vite, Jens P, at du må stå over to
kamper når du kommer tilbake til Drammen og Skiold.

JUNIORKALENDERE. Junioravdelingen har for 1989 laget en flott kalender der
man har alle lagene avbildet. I desember blir kalenderene solgt og junioravd.
regner med at det vil bli en suksess. I all fall må den jo henge på alle
gutte- og jenterom rundtomkring. Kjærkomne midler til juniorkassen blir
det også av kalendersalget.

GRATULERE. Siden sist har to av klubbens medlemmer giftet sea. Det er Annette
Hansen og Tore Røed. Skioldavisa gratulerer.

TRENERE. Espen Andersen skal også i 1989 trene Skiolds A-lag. Espen har hatt
en fin tone i laget og gjort en meget god jobb. Juniorlaget i fotball skal
trenes av Rune Svendsen, Skioldgutt fra han var en neve stor og de siste årene
-

på A-laget. Kvinner junior, som nå er en del av seniorlagevdelingen, skal
trenes av Geir Dahlby. I junioravdelingen er ikke alle trenerspørsmål avgjort
ennå, men det jobbes med saken, som det heter ....

LOPPEMARKED. Junioravdelingen har allerede begynt å samle til vårens gigantiske
loppemarked på Skioldhuset. - Vi gjorde en topp jobb i fjor vår, sier loppesjef Mikal Kjekshus, - og vi skal gjøre en bedre jobb i år. Det er penger i
lopper og med et bra vårresultat har vi grunnlaget for junioravdelingen neste
år. Vi tar allerede nå i mot lopper. Bare ring, sier

Kjekshus, tlf. 83 02 77.

Vi samler i kjelleren på Skioldhuset.
7
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Årsrapport fra hovedstyret
Et sportslig mellomår - det kan vel være en passende karakteristikk
for de aktiviteter som Skiold bedriver. Vi klarte ikke år· kke opp
igjen til 5. divisjon, vi rykket ned en divisjon i bandy - .il 3.div.
I junioravdelingen ble resultatene bedre enn på en stund,

·n heller

ikke her greide vi å få fram toppene. Vi får håpe at uttrykket "mellomår" er en inspirasjon til sterkere innsats og resultater neste år.

-

Arbeidsutvalget og hovedstyret er opptatt av at vi som klubb stadig
må tenke i nye baner, trekke fram nye

løsninger og muligheter. Et

almannamøte i høst kom med mange nye tanker som nå bearbeides innad
i klubben,og i en gruppe som ser på de mål vi må sette oss for vårt
arbeid de nærmeste årene.
I arbeidet med de mål som vi må sette oss virker mange faktorer:

Nærmiljøet, trerningsmulighetene, ledere, trenere, de økonomiske virkemidler, miljøet innad i klubben - samfunnets utvikling utenfor klubben.
Samfunnsmessig er vi inne i en brytningsfase der vi må føle oss fram
og finne vår egen vei i vrimmelen av tilbud som ungdommen i vårt område
får.
Bandyavdelingenes innsats ble kommentert grundig i vårnummeret av
Skioldavisa og den rapport som hovedstyret hadde der. La oss legge til

.-

at A-laget er i trening og har målet at de rykker opp igjen til 2. divisjon
I junioravdelingen kan det vel på enkelte steder virke litt tynt med

spillere, men erfaringsmessig retter dette seg litt utover i sesongen.
Hele vårt engasjement innen bandy bør stadig være oppe til diskusjon
og vurdering.
Det er en meget positiv trend innen fotball senior både når det
gjelder ledelse av avdelingen og selve treningen av både A-lag og de
andre lagene som faller inn under denne avdelingen. Men fremdeles er
det langt igjen for å få til et skikkelig støtteapparnt og en sportslig
kvalitet som kan gi oss resultater. Hovedstyret har god tiltro til at
9
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STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST

Det er der det skjer
Det er ingen tilfeldighet al gulla mates på Dick ens.
God! fatøl fra Aa••Trivi,lig atmosfære og topp Iotballrmlja.

1-otogmt

STEINAR OLSEN
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de tanker som ledelsen av fotball senior har gjort seg vil på sikt gi
klubben de resultater vi er sultne på.
Junioravdelingen har en meget god dugnadsånd for å skaffe midler til
sin egen drift. Miljøet er o~så meget godt i denne store delen av Skiold.
Sportslig er det en del huller på de 3-4 øverste årstrinnene. Det er

viktig for junioravdelingen å holde på de ungdommene som kommer til
Skiold i miniputtalderen slik at de blir med oppover og til slutt
kan tilføre senioravdelingen nye ressurser. Her ligger det en stor
oppgave for klubben å skaffe trenere og ledere for lagene slik at
ungdommene får det beste tilbudet - og ikke minst: Et bedre tilbud
enn konkurrerende klubber.
Hovedstyret vil påpeke at junioravdelingens turer utenlands må
planlegges bedre og at realistiske budsjetter må forelegges både
juniorstyret og hovedstyret til godkjenning. Hovedstyret mener at
samme lag ikke bør dra på mer enn en utenlandstur i samme sesong.
Jentefotball har kommet for å bli i klubben. Også hermå forholdene
legges bedre til rette slik at de jenter som ænsker å spille fotball får mulighet. Vi tror at det er store ekspansjonsmuligheter for
klubben på dette området i årene som kommer.
Fra det sportslige til drift, eiendommer og spill. Økonomisk har
klubben hatt et brukbart år som har gjort det

mulig å

skjære ned på de lån som klubben har. Dette gir oss over tid en bedre
handlefrihet - og frigjør midler til sportslig satsing.
Skioldhuset står der ennå - det er ikke utført store vedlikeholdsoppgaver på vårt klubbhus i året som gikk. Huset er godt benyttet ikke minst de aktiviteter som både junioravdelingen og senioravdelingen
har hatt i l. etasje på huset med loppmarked og varesalg. Alle grupper
må være med på å gjøre sitt til at Skioldhuset blir det samlingspunkt
som vi gjerre vil det skal være.
Skioldhytta har vært drevet på en utmerket måte i sesongen som
gikk og i den sessongen vi nå er inne i.

En del dugnad er utført
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- mer må gjøres neste år. Området ved Stegla er unikt i klubbsammenheng
og det er hovedstyrets ønske at stadig flere oppdager og bruker de
verdier som vi har på Konnerud. Det er verdier som ikke kan vurderes
annet enn helt spesielle.
Våre engasjement innen spillets verden - bingo - har vært bedre enn
på mange år. De grupper som arbeider på Globus og på Allco er slitere
som gjør en uvurderlig jobb for klubben. Bingosjefene Harry E. Andersen
og Tore Småriset må nevnes spesielt for sitt arbeid. Klubben ønsker
imidlertid at flere blir med på dette arbeidet slik at mannskaper
til å drive bingoen til en hver tid er til stede, spesielt på Allco
der det har vært

vanskeligheter ..I forbindelse med Al lco gjør

junioravdelingen en fin jobb med kjøkkenvakter som de får midlene fra.
Om to år, og snaut nok

det, runder den rød/hvite klubben 80 år.

Det er en betydelig alder og 1990 kan vel i første omgang være et mål
for den nye innsatsen som hovedstyret regner med vil komme i gang.
Hovedstyret vil til slutt takke alle, både store og små, for den innsats de har gjort for klubben i året som gikk. Vi bretter opp ermene
og satser like hardt til neste år, ikke sant.
Tron Pettersen
Klubbleder

Børre Ivar Lie
Driftsleder

Juniorlaget
i fotba 11 en fin gjenQ
å bygge videre
på - ikke sant.
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Foto: Dahlin, JT-BB

Rapport fra senior fotball
Fasiten sportslig etter årets sesong er ikke av de store:
A-laget fikk en 5. plass i 6. div.,
Rekrutt-laget i 1. div. beholdt plassen.
Juniorlaget gikk ned i 2. div.

.-

Old Boys ble nr. 2 i sin avdeling i 1. div.
..

_

Eldste Old Boys fullførte midt på i 40-års-serien.
Fotballstyret har bestått av Oddvar Danielsen (formann), Aksel Pedersen
(viseformann), Sverre Erling Nilsen (medlem), Ståle Eknes (medlem)
Paul Hansen gikk ut av styret i mars.
Forøvrig har også Kåre Sundberg, A-laget, Jan Erik Løkka, jr. laget,
Ronny Sørlie, rekrutt, Arild Knudsen, Oldboys, Lars Oliver Andersen,
repr. fra A-laget og en rep. fra jr. avd. har vært innkalt til
Fotballstyremøtene etter behov. Fra arbeidsutvalget har Tron Pettersen
møtt. Det er avholdt 9 møter under årets sesong.
ØKONOMI:
Inntekter bassert på julecup, messer, fotballprogram, loppemarked,
kampmatcher og diverse dugnader holdt ikke mål, dvs, at det budsjetterte
underskuddet ble større enn beregnet p.g.a. blant annet mer reiseutgifter
og mindre inntekter.
Fotballstyret har i denne perioden forsøkt å bedre miljøet generelt
på de forskjellige nivåer - dessverre har vi ikke lykkes fullt ut.
Kontakten med junioravdelingen, rep. skapet er for dårlig. Skulle
ønske at vi fikk rep. skapet til å møte med en fast representant i
fotballstyret.
Junioravdelingen bør ha en fast representant som sitter sentralt i juniorstyret f.eks. viseformann/sportslig utvalg. En annen gruppe som fra
neste år vil få sitt eget budsjett er dommerne som får en rep. i fotballstyret. Dette er helt nødvendig for rekrutteringen til dommervervet.
13
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Bingohefter mlsikkerhetskode
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D Jack-Pot Bingo
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• FORENING.STORER
• I DRETSREISER
• SKOLEREISER

POSITIVE ELEMENTER 88/89
- Ung/treningsvillig A, junior, rekrutt- og oldboys-stall.
- Trenere for A-1ag, juniorlag og junior-kvinner er alt besatt for
1989.
- Det jobbes med spillere som skal styrke A-lagsstallen.
- Miljøet må forbedres ytterligere - dvs. at vi må tilbake til Marienlyst
fortest mulig da den nye banen er klar høsten 89.
- Støttegruppe rundt A-lag og juniolag skal dannes

..-.,
- Dommerne skal trekkes med i fotballstyret.
- Skiold bør sende folk på mer kurs i lederskap, trening, dommerkurs,
både for skolering og for å vise at Skiold er en aktiv kli klubb
i sitt nærområde.
- Strømsø sentrum har støttet fotballprogrammet.
REPRESENTASJON .
Oddvar Danielsen representert klubben på årets fotballting på
Kongsberg. Ståle Eknes ble valgt inn styret for Buskerud fotballkrets.
Kåre Sundberg og Ronnie Sørlie har deltatt på lederkurs/weekendsamling
i Holmestrand. Kåre Sundberg/0. Danielsen har møtt på sonemøter høst og
vår. Vi har hatt seks dommere i gang: Arild Berg, Svein Lauritzen, Jens
Andersen, Jan Ulsbøl, Oddvar Danielsen og Svein Helge Moen som i år har

-

fått kretsdommergraden. Bra Svein.
Vidar Lind Olsen og Steinar Raaen har representert Skiold i Buskerud
Fotballkrets jr. komite.
Takkes skal også junioravdelingen for administrasjon av jr. kvinner,
ikke minst for gjennomføringen av cupen for kvinner jr. Her gjorde
sportslig utvalg ved Henriksen/Hansen en skikkelig kx jobb. Håper på
støtte fra sportslig utvalg også neste år.
En takk også til Børre Ivar for hans innsats som sekret~r under saker som
skal behandles hurtig, og ikke minst under utsendingen av årets fotballprogram.
15

Juniorlagene hadde fotballavslutning 29. oktober. Her ble det servert
gryterett og festkomiteen skal ha all ære av en hyggelig fest. Ved
denne anledningen ble det overrakt toppscorerpremier til Lars Oliver
Andersen A-laget, Geir Løkka juniorlaget og Hege Sund kvinner junior.
Innsatspremien gikk til Trond Siem for hans opptreden i kamper og
på trening. A-lagets innsatspokal gikk denne gang til Kåre Sundberg,
årets oppmann, som ser flere Skioldkamper enn de fleste. Det var
også overrekkelse av blomster fra A-lags-gutta og fra junior herrer.
Juniorlaget ga også et minne til Jan Erik Løkka, Leif Moy og Steinar

-

Raaen. Damer junior overrakte blomster til Geir Dahlby for hans innsats
med jentene.
Til slutt vil jeg takk alle for sesongen 88.
Oddvar Danielsen - leder fotballavd.

Rapport fra A-laget
Vi har i år hatt elleve treningskamper, ni før seriestart, og to i
sommerferien. Resultatmessig klarte vi oss meget bra med det unge mannskapet vi har. Treningen har foregått på Fjell, Skoger, men mesteparten på
Marienlyst.
Treningsforholdene på Marienlyst er meget dårlig, samt at garderobeforholdet er likedan, i og med at vi må rundt å lete etter nøkkel. Dette
bør tas opp på høyeste hold. Det er blant annet uhørt at en garderobe på
et idrettsanlegg holdes stengt hele juli.
I sommer arrangerte vi en treningsleir, hvor vi brukte Skogerbanen og
Skioldhytta. Fotballtreningen foregikk på Skogerbanen, mens vi hadde
hinderløype rundt Stegla. Etter endt treningsuke, hadde vi premieutdeling
og pølsefest på Skioldhytta, og sarm,en hadde vi det kjempekoselig. Det
ble også arrangert en fisketur til Berger, hvor de respektive var med og
hadde den største fiskelykken.
Som det vises av tabellen endte vi på femteplass i serien, noe som
jeg syntes er bra med de unge guttene vi har. Jeg vil med dette takke Steinar
Raaen og Leif Moy for samarbeidet vi har hatt, også en spesiell takk til
trener Espen Andersen, samt alle guttene på A-laget for det gode samarbeidet
vi har hatt denne sesongen.
Kåre Sundberg (oppmann)
16
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KAMPER_tom_87

Hans Petter Nilsen
Lars 0. Andersen
Ove Arnesen
Rune Svendsen
Terje Solberg
Morten Rygh
Kjetil S.Nielsen
Terje Kristoffersen
Giri Tsollis
Bent Eikemo
Pål E. Lundbekk
Alf R. Nusser
Morten Viholmen
Torgeir Brandtzeg
Reidar Dischler
Roger Mikalsen
Eivind B. Nilsen
Espen Andersen
Mads Kopperud
Trond Siem
Anders 01 a fsen
Anders Grøterud
Geir Løkka
På 1 Brenna
Jørn Are Kortvedt
Tom Guldhav
Nils R. Henriksen
Rune Holth

472
145
134
232
67
101
28
40
7
4
19
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

rnrnu

ANTALL_88
6

476
172
165
251
96
131
51
48
30
19
47
42
31
14
10
25
19
30
9
8
5
3
l
1
2
2
2
2

27
31
19
29
30
23
8
23
15
28
26
31
14
10
25
19
30
9
8
5
3
l
l
2
2
2
2

Sluttabellen
22
Ådal
22
Vinn
22
Gol
22
Nesbyen
22
Skiold
22
Eiker-Kvikk
22
Osbakken
22
Spa/Bra
22
Geithus
22
Sigd./Egged.
22
Torpo
Holeværingen 22

18 2
17 2
13 2
12 3
9 6
9 3
8 4
8 2
7 2
- 6 3
5 2
4 1

2 6&-25 56
3 67-28 53
7 61-23 41
7 68-40 39
7 42---41 33
10 2&-50 30
10 43-54 28
W!
12 42-66 26 \
13 40-53 23
13 35-44 21 1,.
15 33--60 17
17 29--68 13

Hans Petter
Nilsen er
nå opp i
478 A-kamper.
Imponerende.
Klarer han 500?
Ove Arnesen
og Morten
Viholmen spilte
fl est kamper
i år: 31
Flest mål
lagde Lars
Oliver A
Andersen:
Totalt 27
- derav 19
i serien.

---

Morten Rygh
lagde ni
mål i serien.

·;:•', . \ --- _/,1·1-:)",
.

llfi;

'

-

·

jl/•

Rune Svendsen
passerte 250
kamper - nå tar
han over juniorlaget som trener.
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Rapport fra B-laget
Etter at Skiold måtte trekke B-laget etter 0-12 for Liv/Fossekallen,
rykket C-laget inn på plassen i l. divisjon rekrutt og har gjort en
bra innsats. 15 poeng ble resultatet, men dette holdt ikke opprinnelig
til fornyet plass i 1. divisjon. I den siste kampen mot SIF, som vi
tapte, ble det imidlertid lagt inn protest på en SIF-spiller som ble
tatt til følge. Dermed fikk vi tre ekstra poeng og plassen i 1. div.
ble sikret. Arets B-lag har bestått av unge lovende spillere som vi

-

håper klubben vil satse videre på.
Resultater: (hjemmekamper først, bortekamper etterpå)
Skiold-SIF 2-3 (protest tatt til følge), 3-1, Skiold-Konnerud 1-1,
1-1, Skiold-Bødalen 1-5, 1-1, Skiold-Jevnaker 6-4,1-3, Skiold-Assiden 1-5,
D-12, Skiold-Drafn 4-0,0-2, Skiold-Vikersund 1-6,2-4, Skiold-DBK 0-5,0-7,
Skiold-Liv/Fosse3allen 4-0, 0-12.
Spillestall
med kamper og mål.
Odd Arne Holdt 17, Tom R. Nilsen 18 (7), Hamid Bahrami 18 (1),
Ronny Sørli 17, Rune Holdt 16, Arild Hansen 16 (4), Terje Kristoffersen
15 (10), Geir Olav Runningen 14, Tommy Simonsen 13, Belga Enzinger 12 (3),
Arnulf Hoel 12 (1), Stein Harald Os 9, Jan

Pedersen 8, Stamati

Kagiavas 7, Runar Helgesen 7, Ali Samari Nik 7, Jørgen Nilsen 6,
Jens-Petter Kjemperud 5, Bjarne Jørgensen 3, Svein Aspebakken 3, Johnny
Thorseth 3, Hurriyet Tue 2, John Arne Larsen 2, Jørn Clayford 1, Lars
Oliver Andersen 1 (1), Rune Svendsen 1 (1).
Mest målfarlige i serie- og treningskamper har Tom Roger Nilsen og
Terje Kristoffersen vært, mens kaptein Rune Holdtble kåret til Arets
Skioldgutt. Innsatspremien ble tildelt Odd Arne Holdt og Tommy Simonsen
for topp innsats gjennom hele året.
Ronny Sørli, Jens Petter Kjemperud
(oppmenn)
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RAPPORT

FRA

OLDBOYS

OG

SUPER OLDBOYS 1988

Denne sesongen har faktisk antallet "pensjonister
og mosjonister" i klubben vært så stort at vi har
kunnet stille to lag - oldboys med de nylig pen~
sjonerte og de litt mer "modne" gutta på SUPER
oldboys. Et unntak har det imidlertid vært fra
reglen - nemlig 91>pmanns motto for sesongen når
laget skal sette opp: Keeper Bjørn S. back Arild K.
og så ble resten av lagoppstilling diskutert.

-

Fotball skal jo først og fremst være gøy. og mye
morro har det vært gjennom hele sesongen, siden vi
start opp med treningen i Drammenshallen i fjor høst
når sesongen 1987 var avsluttet. Som andre lag i
klubben trener vi også på Teglverkstomta om sommeren
en til to ganger (mandag og lørdager).
Det har hele tiden vært bra oppslutning, men en del
spillere har vært litt "ujevne" både med trening og
til kampene. Så hvis jeg kan få komme med et lite
hjertesukk og en bønn før neste sesong til dere allemøt opp når dere lover det eller gi beskjed - det ville
spare meg for ganske mange tellerskritt.
Så litt om resultatene, hvor oldboys til slutt havnet
på 3 plass i kretsserien, med bare et tap for vinneren
(den kampen skulle vi ha vunnet) men desverre med et
par uavgjorte kamper i tillegg. Størst seier 18 - o
Super oldboys har spilt god og dårlig kamper - her går
det opp og ned - fra de store triumfer til de svarteste
nederlag. Vi var meldt på til to cuper; Readys Norgescup
for oldboys lag og Odds Super oldboys cup, men i begge
måtte vi gi tapet i serie delen.
Det er klart det
i alle aldre går
Selv om det ikke
holder oss i god

er gøy å vinne, og vi, som fotballspillere
jo alltid på banen med det målet for øyet.
alltid skjer, så får trøsten være at vi
fysisk form, vi har mye morro sammen og

et godt kameratskap.
Oppmann takker for innsatsen i sesongen og regner med at
alle henger med på treningen i vinter,(kanske noea nye også)
og at vi stiller med to "Superlag" i god form neste sesong.
Oppmann oldboys og super oldboys.

Arild Knudsen.
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Rapport fra juniorlaget
Sammen med Leif Moy påtok vi oss trenerengsjementet
med Skiolds juniorer sesongen -88. Vi satte tidlig opp en
målsetting: a)Forsøke åta flest mulig plasser på klubbens A-lag
b Samt beholde plassen i 1,div,junior,
JUniorstallen bestod stoBt sett av lårs juniorer, som
åre: før hadde havnet midt på tabellen i 2,div,gutter,For
å kunne nå målsettingen, bestemte vi tidlig at treningsr..e:15:iene ,.,å~e måtte være store, noe som for enkelte var
n ..-.,-:::'.. ~:..1--; ~
.. ~ ak s e nt e r e

--·--.3~~lle;-;;;;~;-;v tretten spillere, noe som er et
:niY:i!'J1J.:r...~reningen startet i januar med tre dager i uka,
pl'.ls3 :re::1.ings~a.'"!lP3r. I påsken reiste vi p} selvfinansiert
:r2~1.i::c3l2:i.r til Lc kk en i Da::imar~-:, et opphold vi fiY... ~
~e~et godt tre~ingsuttytte av. Vi opprettholdt dessuten
t~e~i~ce~ }:ele so~~eren for de som var hjenme. At enkelte
sp~llere tok to ~åneders ferie, skapte selvføl;elig pro-~·le~~~e~ ue d så li~e:1. spillerstall. At J\.-la:;e~ også r ykk e t opp
spillere ~ten å avgi noen, skapte enda stør~e pro~lemer. Før
ie 2 siste serieka~pe~e var det k~n 4 spillere som ikke var

a~tuelle for A-laget. Dette ble løst med at alle spillerne
t~ente med A-lag9t og vi ad~inistrerte ka~pene.
For sesogstart ble det fra Skiolds styre sagt at de~ verste
0

~;;gtt~t

~r;~~t~::1~'"3~,;i~:L_:~t!-~:~~;ktk~!d~~i:'.~!~t
:1:Js~~n!~~~::ses
arbeidet med A-lag ets trener hadde vært b e d r-e , s am t at Skiold s orn
klubb kunne gått inn og styrt den sportslige utvikling. Laget e~dte
nest sist på tabellen ned 13 poeng. Vi f3lte vel egentlig at vi i
flere l,:.a:.;:per i?J-:e hadde hellet med oss, s an t at 1.iget var f o r ungt,
da vi i enkelte l·:o_':lper måtte benytta opptil 4 guttespillere for å
kunne stille lag til seriekænper,
Det ble fra SkiolJs s t y e e før sesongstart oppnevnt kontal:.tmarin for juniorlaget o ver-I'o r styret. Iie nre kcn t ak tmann var ikke å
se på en trening eller karap f
januar"t±:r (;)lutten av
pt
meci unn tak av en trening i ferien, da vi ·vaT bo r t re i.s t me d gutt elage t til Skiold. Fotballformann Danielsen gjorde sf 5odt han t:unne
ried bå:le 3r.:1å Ob store pr-o c Lcner , sto..ld:.o..rs mann me d lite støtte.
~i.-laget3 opp:--:1~nn Kåre SundCerg v e : også en fryd å samar-be l de me d
r a

s

e

emo

e

r

,

alle s po r sr.e.L,
Skal Skiold kom~e fre~over, m8 det organisatoriske styres
betraktelig.
Målsetting nr. 1 med juniorlaget ble oppfylt, Vi har
siden ferien tatt 9 plasser i A-stallen. det er ma11ge år
siden Skiold har 11att så stor eienrelcruttering fra et lagi og
husk at de fleste av dem har 2 år igjen på juniornivå, Mal nr, 2,
og nedrykket til juniorlaget er tidligere ontalt.

i

Vi tak.ker sa!"ntlige spillere for sesongen og for Lrin s a t s e n ,

Håper dere står på for Skiold, slik at klubben blir å finne oppover
i divisjonene. Dere har kapasitet til dette.
Juniorlaget har spilt 33 kamper, hvorav 13 serier, L, cup og
11 treningskamper.
Vi har dessuten gjennomført 89 treninger av 1 1/2-time,
Vi har pådratt oss 2 røde og 5 gule kort,
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Vi har benyttet følgende spillere:
Anders Olafsen( 1 mål) i Geir Løkka( 8 mål), Nils Roar Henri}:sen (3 mål)
Pål Brenne Jensen(Z mal), Anders Grøtterud(4 mål), Mads Kopperud,
Trond Siem(Z mål), Jan Riegels(l mål), Tom Guldhav(1 mål) Trond
Johansen, Christian Feght, Jørn Are Kortvedt(6 mål), Paal Bakken(3 wi:l)
Knut Erik Throndsen, Torgeir Brandtzæg(l mål), Ben:t Eikmo,
Ronny Libelein, Steinar Evensen, Pål Erling Lundback, Kjetil Sand
Nielsen(5 mål), Mprten Viholmen(3 mål), Roger Mikalseni Roar
Franzen(l mål), Izai Aldema, Richard Holmsen, Thomas Bard Hansen,

Leif Moy

Jan Erik Løkka

Steinar Raaen

- Kvinne-cupen
Som et tiltak for å bedre tilbudet til kvinner junior, fant vi det
attraktivt å arrangere en cup for denne gruppen ..
Med ja fra klubben og en meget positiv fotballkrets, satte vi i gang i
våres. Dessverre kom innbydelsene ut litt for tett oppunder
sommerferien. Vi hadde lagt opp til 16 lag, men bare 10 meldt seg på.
Kampene ble lagt opp til 2 puljer av 5 lag med 2 x 15 min. spilletid.
Stedet skulle være Berskaug.
Alt var klappet og klart.
Så trekker Konnerud seg like før start pga manglende mannskap og
regnet øser ned slik at banene på Berskaug stenges fredag kveld.
Brakerøya kommer inn som reserve. Puljene må gjøres om og spilletid
settes til 2 x 10 min. (en bane istedenfor to).
Alt måtte flyttes fra Berskaug, men vi kom igang på Brakerøya etter
oppsatt revidert program. Alle forstod problemene og det kom ingen
sure kommentarer. Programmet ble gjennomført på minuttet og søndag
gikk etter planen og like punktlig.
Været var faktisk strålende begge dager.

-

Så det sportslige:
Grorud (Oslo}, Nylende (Sarpsborg), GØIF (Sandefjord), Hauger (Bærum),
Huringen, Mjøndalen, Nordre Sande, Drafn og Skiold møttes til dyst.
Tre lag fra hver pulje gikk videre til søndagens kamper:
Pulje C:
GØIF
Pulje D: Grorud
Mjøndalen
Nordre Sande
Skiold
Drafn
Nummer to i puljene spilte bronsefinale:
Mjøndalen - Nordre Sande resultat
Pulje vinnerne spilte finale:
Grorud - Drafn

resultat

5 -

3 - 1
0

De fire beste lagene fikk pokal og alle spillere som spilte på søndag
i mellomspillet fikk minneplakett.
To dommere dømte i hver kamp og dette fungerte helt strålende. Ingen
klager på dommeravgjørelser, ingen gule eller røde kort.
Ansvarlig for arrangementet var: Gunn-Hege Myhre, Roar Henriksen og
Tor-Erik Hansen godt støttet av juniorleder og fire foreldre.
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Når det gjelder:
SNEKKERFURU - KRYSSFINER
MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss.
AKTl ESELSKABET

BRUG & GULDLISTEFABRIK

Gulskogen

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

HOLMESTRANDSVEIEN 34
Telefon 819642 - 819703
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Rapport fra juniorstyret
Hvor skal man begynne etter et meget interessant halv§r
junioravdelingen? Fra den positive siden, selvfølgelig, n§r
klubben i sin helhet og ikke minst p§ det sportslige omr§de er
i en heller svak situasjon.
Junioravdelingen har hatt en bra sommersesong. Vi har en
knøtteavdeling vi kan være uhyre stolte over. Lilleputtlagene
v§re det gjorde det godt før ferien, men fikk det hardere i
-østsesongen, noe som har sin naturlige forklaring. Sm§guttlaget
som er meget ungt, vi ser som blant lilleputtene at Skiold har
mange lovende spillere. En spesiell honnør til guttelaget, som tross
en del vanskeligheter underveis hadde en meget fin sesong.
Kvinner junior som vi hadde ansvaret for denne sesongen har vist
at de kan hevde seg opp mot de beste, mens det kanskje ikke gikk
fullt s§ bra for sm§pikene.
Junioravdelingens trenere og ledere har i Løpet av sesongen gjort
en enest§ende jobb. Og vi har trenere blant de yngre Lagene av
meget høy kvalitet.
Junioravdelingen har hatt sine vanlige arrangement p§ knøttestadiet, fotballskole og for første gang i Skiolds historie ogs§
Skiold-Cup for kvinner junior. Den ble meget vellykket, ikke minst
takket at Sportslig utvalg gjorde en kjempejobb. Som de har gjort
hele denne sesongen. En ekstra honnør til sportslig utvalg.
N§r det gjelder juniorstyret s§ valgte tre av medlemmene §
trekke seg, som nye medlemmer av juniorstyret kom St§le Eknes
~g Helge Bjørnes inn.
~et har vært en travel sesong ogs§ for juniorstyret, som n§
Legger siste h§nd p§ den nye organisasjonsplan. M§let var § bli
ferdig til høstgeneralforsamling, og trolig lykkes vi. P§ grunn
av stor arbeidsbyrde med dugnader etc. har det g§tt tregt med jobben
i kjelleren, noe som er bemerket og som vi tar til etterfølge.
Men andre bemerkninger som at grupper innen Skiold føler seg
overkjørt av junioravdelingen godtar vi ikke. Heller ikke at
junioravdelingen deler klubben i to. er. tross alt Skiold vi jobber
for alle.

Ivar Rosendal
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kvinner
JUntor
Dessverre
mangler rapport
fra kvinner
junior - men
her i a 11 fa 11

-

jentene som
neste år blir å
finne i senioravd.

Rapport fra småguttelaget

Årets sessong for smg.laget har vært noe ujevn.etter 7 kamper
på rad uten tap i forsessongen,kom sommer og sol med en
heller fattig poenghøst i serien. En årsak til det kan være at
vi som første års smågutter søkte om å få spille blant 2lagene,
det fikk vi,resultatet av det var at våre kamper telte i serien,
men vi kunne ikke vinne den å gå tila-puljespill. Dette gjorde
vel sitt til at gutta tok litt lett på seriekampene.
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Vi har deltatt i følgende cuper:
D.B.K. cup utslått il.runde,
Krystall-cup på Jevnaker,en cup for l.lag hvor vi spillte
veldig godt,ingen seire,men når en tar i betraktning motstand
må en si det er bra og tape med bare et mål i tre kamper.
Sandar cup,etter 2 innledende kamper ble det sluttspill i
Sandefjord hvor vi slo Heddal 2-1 {sudden death) i kv a r t f i.n a L

1,

men det ble tap i semi og bronsefinalen, totalt ble vi nr.4

-

av de 8 sluttspill-lagene,en kjempefin innsats.
Sun-cup i Karlstad var årets sommertur,hvor vi tapte 4 og vant
1 kamp, men dette la ingen demper på en fin tur hvor alle
oppførte seg eksemplarisk,her en takk også til Roger Mikalsen
og Nils Roar Henriksen som var med som ledere.
Et stort savn for oss hvar at vi mistet vår toppscorer fra
vårsessongen Abdullah Øzkurt (9 mål) som reiste hjem til Tyrkia,
dette gjorde at vi i en periode hadde problemer
men dette rettet seg etter hvert,

med å score mål

12-o over R.O.S. som største

seier.Tilbudet fra kretsen i høst med 4 kamper er et alt for
dårlig tilbud til et småguttelag.men med 3seire og 1 tap endte
vi

på lik poengsum med Lier og Slemmestad.

En fin høstsessong,kan det ha noe med at det går mot vinter
igjen? okke som, dette er en fin gjeng som det bør vies en del
oppmerksomhet i fremtiden.
Med dette vil jeg takke spillere og foreldre for oppsluttningen
rundt lagets aktiviteter i år.
,-_

Res: 39 kamper 55-95-11-6-22.
Jon Atle Andersen,Kristian Fossum,Lars Niklasson{l)Lars Simensen{3)
Anders Røren{3)Kjetil Green(9)Pål Gunnar Torvet(7)Amjed Sadig{l)
Lasse Dahl,TomasRinker jensen{5)Tommy Halvorsen{l2) Yngvar Torsby{l)
Cristian Strømmen,Ronald Skistad,Bjørn Skjervik(3)Espen Gran{l)
Anders Bråthen,Ola Solberg,Abdullah Øzkurt{9)
Roar.
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RIKTIG FORSIKRING ER MÅLET !

D

NORGE
FORSIKRING

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

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

VELKOMMEN TIL

77-lagene

Følgende spillere har vært med på laget i
Andreas Arntzen
Anders Horne
Andreas Nilsen
Espen Simonsen
Jon Søland
Tom Erik Thommassen
Glen Th. Walaker

'88-sesongen:

Tamas Csorba
Anders Narum
Tommy Ranum
Thomas Solbakken
Christian Temte
Marius Vindedal
Johan S. Wilberg

Laget startet kampsesongen med 4.plass og pokal i
Skiolds egen inneturnering i Drammenshallen og har
ellers deltatt i flere lokale cuper i Drammensområdet.
I tillegg deltok vi i todagersturneringer i Arendal og
i Hønefoss.
Arendalsturen ble årets sosiale begivenhet
med deltakelse av foreldre og overnatting i campinghytter i naturskjønne omgivelser.

-

Guttene oppnådde en utmerket 2. plass i vårsesongens
kretsserie.
I høstserien ble vi derfor satt opp mot
hardere motstandere og havnet lenger nede på listen.
Det merkes tydelig at konkurranseånden etterhvert får
fastere fotfeste på laget og at sorg og glede i større
grad følger kampresultatene.
Fra trenernes side legges
det stor vekt på å fremme den sportslige glede som
ligger i spillet, med et tilbud til alle, men balansen
mellom resultater og lek er ikke alltid enkel.
Arsavslutningen gikk av stabelen på Skioldhuset sammen
med 77B og 10 pizzaer.
Det ble etter dette også gitt
anledning til åta fotballforbundets dyktighetsmerker.
Merkene vil ble utdelt ved en egen samling på huset
senere i høst.
77A nyder godt av god oppslutning blant foreldrene,
noe som skaper et godt miljø for både foreldre og
spillere.
Skiold legger vekt på det miljøskapende
arbeidet og vi håper at alle bidrar til at vi fortsatt
skal lykkes på dette området også neste år.
Det ble
på siste foreldremøte valgt foreldrerepresentanter som
skal bistå lagene/trenere ved behov og 77 A har
hatt/har nå følgende medvirkende fra foreldrene:
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Foreldre representanter:

A. Narum
T. Ranum

Kontaktperson dugnader

K. Walaker (frem til høst 88)
S. Horne (Høst '88 sommer '89)

Trenere

R. B. Temte
A. Nilsen

Arets avslutning for foreldrene blir sammen med 77 B fredag
2. des., og sammen med hele junioravdelingen allerede
lørdag 19. nov, begge ganger på Huset.
Det blir formodentlig "11-manns" fotball neste år og 77
A og B vil bli blandet.
Vi regner med et godt tilbud
til alle og vil også tilby innetrening/aktiviteter
gjennom vinteren for de som ikke er for opptatt med
andre idretter.
Neste sommer tar vi bl. a. sikte på
deltagelse i Dana Cup i Fredrikshavn.
Turen blir i det
alt vesentlige finansiert ved foreldrenes dugnadsinnsats på Huset i form av vask og servering.

-

Roar Bing Temte (s)

Miniputt 78

1988 har vært en positiv og fin sesong for 78-årgangen. Vi har hatt med to lag
både i serie og cuper.
Følgende har spilt i år:
Kai Roger Bråten-Rune Dahl-Ole Kristian Enger-Håvard Gulliksen,Terje GundersenKarl Fredrik Holmen-Jens Bernard Leite-Joakim Moldestad-Kim Rudy MortensenJen Henrik Opsahl-Espen Schøne-Thomas Smedegård-Christian Smerkerud-Marius TangenMarius Thielemann-Andreas Tønne-Torgeir Wilulmsen-Kenneth Winnæs-Sven Fredrik
28

0sterhus-Kenneth Agren.

Sesongen startet med inntrening på Strømsø skole i begynnelsen av mars
måned, med bra oppslutning. Vårsesongen var helt topp, og ble avsluttet med
en weekendtur til Skuteberget Camping ved Karlstad i Sverige. Hele 54 stykker
var med på denne vellykkede turen, som gikk med til fotball, grilling og
bading. Søndag avsluttet vi med en vennskapskamp mot H~rtshøga Ballklubb - en
kamp vi forørvig vant 5-1.
Høstkampene har vært om mulig enda bedre enn vårens, Begge lag har gjort det
meget bra. Det ene laget vant sin pulje i serien i år med 11 kamper, 11 seire

-

og en målforskjell på 90-9. Det samme laget har forøvrig ikke tapt en obligatorisk 78-kamp siden våren 1986.
Begge lag har i år også blitt matchet mot 77-lag, og kommet meget bra ut
av det. Det ene laget tok også en flott 4. plass i 77-klassen i vår egen cup.
Vi trenere vil takke alle guttene for fin innsats, og for god oppførsel
denne sesongen, og samtidig rette en takk til foreldrene for fint samarbeid
og for å være med og skape et fint miljø rundt lagene.
Gunnar Gundersen, Tom Opsahl, Øivind Dahl

Miniputt 79

79-årgangen startet treningen på Strømsø skole i slutten av
mars.
Stammen har bestått av ca 12 spillere, men vi valgte
likevel å melde på 2 lag i årets Solbergserie.
Dermed har det
blitt mange kamper og mye moro.
Resultatene har vært meget bra.
Ikke minst når det gjelder
fotballforståelse er laget langt fremme. Dessuten er det blitt
en kjempefin kameratgjeng hvor foreldrene støtter meget godt
opp.
Sesongen ble avsluttet med en vellykket fest med overnatting på
Skioldhytta.
Der fikk vi også se enkelte av årets kamper på
video, noe som selvsagt var artig.
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Statistikk:
Kar.irer:

47

Vunnet:

42

Uavgjort:

1

Tap:

4

iiålscore: 240 - 52

Følgende spillere har vært med:
Tem Erik Kolek, Ole fenrik
Gulliksen, Anders Ranum, Ole-Petter Volden, /'clcx;:rnder Siljan,
'I'hor:1as Grenman, l!artin Skallerud, Hans Petter !,ile, lianuel
Dvstedal, Pr cbe n Nilsen, David l\Lundsen, Ecnt ri= s.e n , IIans
Kr Ls tt i cn Alvestad, !lagnus Myhre Matre, Hils Anders Clausen,
Lena :vensen, Lars Grants.
Vi tak~er for en kjempefin sesong.
Per Grenman og Sverre Erling Nilsen

(oppmenn)

Miniputt 80
Gutta fortsetter fremgangen fra tidligere år, og det synes vi som
driver med disse gutta er veldig gøy. Så tidlig som 10. april startet vi
den første trening på Strømsø skole, en gang i uken.
Vi har deltatt i følgende cuper: St. Hallvardhallen 10.4. med to
seire og et tap. Miniputtfestivalen i Drammenshallen 30. april med tre
seire 0 av tre mulige. Badenacup 29. mai med en seier og to uavgjort og
11. og 12. juni Assidencup med fem seire av tem mulige, samt 27. og
28. august Konnerudcup med fem seire og en uavgjort.
Den 26. mai startet seriekamrene i Solberqserien og se på den listen:
Før ferien: Solberg-Skiold 0-2, Skiold-Assiden 8-1, IBK-Skiold 2-2, SkioldMIF 6-2, GIF-Skiold 2-4.
Etter ferien: Skiold-GIF 9-4, Assiden-Skiold 1-13, MIF-Skiold 1-7, SkioldlBK 4-0, Skiold-Solberg 10-1.
Målforskjellen ble 63-14.
Som en ser av resultatene er dette meget bra. Disse har srilt pA Skiolds
knøttelag 1980: Rene Agren, Anders R. Forsverg, Kristoffer Brekke,
Fredrisk 0imoen Andersen, Kjetil Hartz, Kristian Tetlie, Alexander S.
Hilsen, Jon Morten Dahl, Jonas Kock Heli, rredrik Kroasund, Maonus Arnstorp.
Sesongen ble avsluttet på Skioldhuset med røl ser og brus 13. oktober.
Trener ne Tor og Terje takker for en fin sesonq.
0

Med sportslig hilsen
Tor O!J Terje
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LILLEPUTT 778
Sesongen ble vel ikke den som spillerene vil huske senere i livet.
Målet som undertegnede satte for sesongen var å komme med i 1. divisjon
etter ferien - og dette målet greide laget. Etter ferien møtte vi lag
som var bedre enn oss og derfor ble det mange store tap.
Laget har vært med i 8 turneringer og gått til sluttspill i 3 av
turneringene.
RESULTATER: Drammenshallen: Vestfossen-Skiold 1-1, IBK-Skiold 0-1,
Moingen U-Skiold 0-3,
Glassverket 8-Skiold 2-0.
Vår-Cup_Brakerøya: Konnerud B-Skiold 0-0, Stabæk-Skiold 3-0,Drafn A- skiold 1-3, Konnerud A-Skiold 0-1, Assiden-Skiold 1-0, Solberg ASkiold 2-1.
Badena/Marienltst: Solberg-Skiold 0-0, Konnerud A-Skiold 3-0, Konnerud 8Skiold 0-2,
DBKs_Sparebankcup: Nesøya-Skiold 1-1, Nesøya videre på 4-3 i cornere
Liungens_turnering: Eiker Kvikk-Skiold 0-0, Lier 91-Skoold 2-1,
Spa/Bra B-Skiold 1-0.
IL_Sørfjells_Sommerturnering_Arendal: Flostad-Skiold 0-3, Fram B-Skiold
1-3, Grane-Skiold 1-0, Våg 8-Skiold 2-0, Trauma A-Skiold 1-0.
Hønefoss_Cup: Grevik-Skiold 2-0, Al-Skiold 2-2, Bærums Verk-Skiold 1-0.

YiDD_fyp: Berger-Skiold 0-1, Gulhaug-Skiold 2-3, Ivrig-Skiold 5-1,(semifin.),

-

Spa/Bra-Skiold 7-4 (bronsefin).
~grieo: Liungen 91-Skiold 2-7, Liungen 93-Skiold 1-3, Konnerud S-Skiold 2-4,
Slemmestad 92-Skiold 6-1, Lier 91-Skiold 7-4, ROS-Skiold 0-0, Lier 92Skiold 3-2, Glassverket 91-Skiold 16-1, Lier 91-Skiold 8-4, Slemmestad 91Skiold 9-1, Tofte-Skiold 10-4, Huruing 91-Skiold 6-0, Konnerud H-Skiold 1-2,
Vinn-Skiold 3-3.
Foreldrene til spillerene har også i år vært meget flinke til å
stille opp på treninger og kamper og undertegnede vil til slutt bare takk
alle, foreldre og spillere, for sesongen som har vært.
Helge Bjørnes.
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Miniputt 81

Sesongen for 81 A har vært meget bra. Vi har spilt åtte seriekamper
med syv seire og en uavgjort. Målforskjellen var 89-3. Det mest positive
er vel allikevel kameratskapet og samhold i laget. Dette er meget bra.
Hver og en spiller har hatt en positiv utvikling, og dette skyldes vel
at alle har fått spille like mye. Innbytting har foregått etter klokka og
ikke etter kamputviklingen. På den måten har alle lært seg å kjempe og
ta ansvar.
Vi har deltatt i en del cuper med bare seire der vi har spilt i 81klassen. Samtlige spillere stiller i knøttebandy i vinter. Trener takker
for fotballsesongen og fortsetter med bandy i vinter.
Arnulf Evensen (trener)

Rapport fra småpikene

-

serien. Dette var det laget som
Vi har i år hatt med et småpikelag
rykket opp fra lillepiker i fjor. Dette var jentenes andre sesong i
organisert fotballserie. Vi har stort sette bare tapt, men har to uavgjorte
kamper i serien. Vi har også i år vært plaget av at vi har hatt liten
spillestall, dårlig treningsfremmøte ect. Til neste år sitter vi igjen med
en 7-8 småpikespillere, Dette er trofaste jenter og burde kunne være en god
stamme for neste sesongs lag. Vi avsluttet sesongen med tur til Danmark.
Vi koste oss og jentene oppførte seg meget bra.
Torrmy Cl ausen ( oppmann i år) overtar som trener til nes te år. Undertegnede
takker for meget godt samarbeid og ønsker jentene lykke til fremover og
takker for den tiden vi har hatt sammen.
32

Arnulf Evensen (trener)

De tok ferdighetsmerket

--

Junioravdelingen har holdt merkeprøver i fotball på Brakerøyabanen
18. oktober. Følgende greide kravene:
Blått merke:
Regine Lind, Cathrine Andreassen, Vibeke Larsen, Nina Jensen, Annette
Kragsund, Kenneth Agren, Terje Gundersen, Ole Kristian Enger, Tomas
Evensen, Rune Dahl.
Rødt merke:
Janne Clausen, Trudi Larsen, Linda Heggnes, Kay Roger Bråthen, Yngvar
Thorsby, Christian Strømmen, Anders Horne, Christian Smerkerud.
Bronse:
Kristian Fossum, Pål Gunnar Torvet, Tommy Halvorsen, Kristian Temte.
Sølv:
Lars Simensen, Kjetil Green, Jon Atle Andersen, Bjørn Skjervik, Anders
Røren, Lasse Dahl.
Topp innsats altså av våre yngste fotballrekrutter og honnør til
sport$li~ utvalg i junioravdelingen som sto for arrangementet.

-

HEIA SKIOLD.
TUSEN TAKK TIL ALLE
DERE, SOM PRØVDE A
LÆRE OSS LITT FOTBALL.
SKIOLDS FOTBALLSKOLE ER
TOPP - FOR JENTER OG
GUTTER.
Hilsen
Thomas V. Lagesen
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Rapport fra guttelaget
Arets sesong ble meget oppløftende for guttelaget til tross for
vanskelighetene i vinter/våres. Undertegnede korr inn som trener
begynnelsen av mars og fram til da hadde guttere knapt nok hatt
en treningsøkt. Vi
mistet hele oppbygningsfasen og mangelen på
trening gjorde at vi pådro oss mange skader og gikk på det ene
tapet etter det andre i treningskampene. Det var med ban9e anelser
vi nærmet oss seriekampene. Skulle vi i det hele tatt ta poeng
årets serie?
Heldigvis hevet laget seg enormt og med riktig innstilling og
skikkelig tæl var vi på høyde med de beste i puljen vår. Arets
kamp var da vi påførte puljevinner Liungen deres første tap på
16 kamper. Vi lå faktisk på 2. plass en liten stund, men falt litt av mot
slutten og endte til slutt på 5. plass.
I sommer var vi på treningsleir i England. Fin innkvartering på
"The University of Exxex" og med fotballbaner av ypperste kvalitet
rett utenfor stuedøren, gjorde samlingen til en meget vellykket
tur både sportslig og sosialt. Alle guttene oppførte seq eksemplarisk
og skal ha honnør for dette.
Til slutt vil jeg takke alle for en fin sesong. Det bor mye i
disse guttene. To av·dem har allerede fått prøve seg på A-laget og
flere andre har vært med på juniorlaget. 5kiold må ta vare på disse,
de kan være med på å få Skiold oppover i divisjonene iajen. En
takk til lederne på juniorlaaet for et godt samarbeid. Takk for i år.
Kai Henning Ulvestad
Resultater seriekamper: Lier 2-Skiold 2-3, Skiold-Konnerud 2 1-4, Vinnskiold 1-2, Skiold-Liunaen 1-7, SIF-Skiold 1-0, Skiold-Huringen 3-0,
Skiold-Slemmestad 2-1, Glassverket-Skiold 2-0, Skiold-Assiden 1-0,
Skiold-Lier 2 3-2, Konnerud 2-Skiold 0-1, Skiold-Vinn 3-1, Liungen-Skiold
4-5, Skiold-SIF 2-5, Huringen-Skiold 3-0, Slemmestad-Skiold 4-0, SkioldGlassverket 3-2, Assiden-Skiold 2-0.
Arets lag har bestått av: lsjai B. Alderra, Stian Brun, David Correia,
Kjell Tore Falang, Anders Fossum, Thomas B. Hansen, Ricard Holmsen,
Tomas Rinker Jensen, Trond Johansen, Egil Kjærby, Mads Strøm Kopperud,
Øyvind H. Krstiensen, Ronny Lieblein, Anders Olafsen, Amj ed Sad i o ,
Kåre Andre Sundberg, Andrrs Aaseboe, Arve Brudheim.
Toppscorer ble: Anders Olafsen med 9 mål.
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Smågaver, pyntegjenstander og leker
ÅPNINGSTIDER

12.00-17.00

OG

LØRDAGER

10.00-14.00
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Besøk

når du er i byen.
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