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Konnerud lpe'n hver 

Forsiden. Blide femti-årsjubilanter 
samlet på Skioldhuset på dagen femti 
år siden de tok Kongepokalen i bandy. 
Fra venstre Thorbjørn Gulbrandsen, 
Bjarne Ulsbøl og Rolf Raaen. 
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Christian Fegth fra juniorlaget er en av Skiolds discojockeyer på det 

nye anlegget i 2. etasje. 

Discoen - et ungdomstilbud 
Det drønner i høyttalerene i 2. etasje på Skioldhuset. Discoen er 

gang igjen. Etter tre års opphold i discoaftener ville gjerne 

fotballgruppen senior prøve seg og fikk lov til dette av arbeidsutvalget. 

Det viste seg at det anlegget som vi hadde var nedslitt og Skioldhuset 

,_ foretok en nyinvestering mot en deling av inntektene til anlegget var 

nedbetalt. To hva man vel kaller prøveomganger med disco er allerede 

arrangert og det viser seg at ungdommen, og spesielt idrettsungdommen 

området, setter pris på at Skioldhuset igjen kan bli et møtested. 

Stor innsats i skoleferien av en rekke ungdommer med Håkon Kortvedt og 

Geir Dahlby som arbeidledere gjorde 2. etasje fit for figth når det 

gjelder svingende rytmer. Skjulte anlegg er lagt i taket og en ny disco 

scene er laget. Tre av spillerene på juniorlaget er trent opp til å 

kjøre selve anlegget - og det er kun disse som får lov til dette slik 

at anlegget blir tatt vare på. 
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Det blir disco annen hver fredag utover i april og mai med et høyde 

punkt på 17. mai. Fotballstyret stiller mannskaper i dørene og på 

kjøkkenet samt vakter. Aldersgrensen er satt til mellom 14-18 år og det 

er selvf.lgelig et alkoholfritt tilbud. Alle som har en snev av dunst blir 

bortvist fra døren. 

Swing it. 

- Her kommer ingen inn som ikke skal være her, sier denne junior- og senior- 

gjengen i døren på Skioldhuset siste discoaften i mars. ,- 

Dommergruppe i gang 
Dommergruppe er dannet i Skiold der Arild Berg er formann. Han har et 

ønske: Flere dommere da dette er Viktig for klubben i fremtiden. Vi håper 

at foreldre, spillere og andre interesserte tar kontakt. Fotballdømming 

er gøy. Dommergruppa vil støtte og hjelpe deg med bl.a. utstyr. 

Ring Arild Berg tlf. 88 51 94 eller ta kontakt med fotballstyret 

hvis du ønsker flere opplysninger. 

Hilsen dommergruppa 
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Femti-års-jubileet ble markert av Hovedstyret med innbudte spillere fra 

den gang Skiold slo Drafn 1-0 i NM-finalen. 

50 år siden Kongepokalen 

- 

En vakker bløtkake med 50 år på, tre hyggelige pensjonister samt Hovedstyret. 

Det var rammen en februardag da klubben markerte ,,n av de største øye- 

blikk i Skiolds historie - NM-tittelen med Kongepokal i bandy for femti 

år siden. 

Thorbjørn Gulbrandsen, Bjarne Ulsbøl og Rolf Raaen fra laget var på plass. 

Odd Sjuve og Leif Eriksen var innbudt, men kunne ikke komme. De var alle 

med på sesongen 38-39 da klubben nådde helt til topps i bandy. G,nistrende 

laginnsats førte til finalekamp der Skiold slo Drafn 1-0 i et beinhardt 

oppgjør som ikke var avgjort før i kampens aller siste minutt. - Det 

største øyeblikk i mitt liv, sa Thorbjørn Gulbrandsen. - Da jeg begynte 

med bandy tapte vi 26-0 for Drafn. Så endelig denne februardagen i 1939 

slo vi "erkefienden" 1-0 og pokalen var vår. Ingen trodde nemlig at vi 

hadde en sjanse. Det å slå Drafn var akkurat som å slå svenskene. 
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Trolla 
vedovner 
Keramiske fliser 
Sanitærutstyr 

' 
JanL ' Berit I Egil . 'Inger 

Øyvind~ Marit 

Alltid gode tilbud 
fra Aut. rørleggerforretning 

Bernåsbakken 36-3032 Drammen 
Pb 9084 Konnerud 3002 Drammen ru 8849(J8 

MER MAT FOR PENGENE 

GULSKOGEN, Drammen 
TORGGT.1 Drammen 
PARKERINGSHUSET, Drammen 
YINJESGT.1 Drammen 
'SSIDEN1 Drammen 
SENTRUM, Mjfndalen 
KORYALDYN., Mjfndalen 
JERNBANEOT. :-: .•• 1Con1sber1 
AMOT 
VIKERSUND 
HOLMESTRAND 
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Smånytt fra Skioldmiljøet 
HYTTE UTEN SNØ. Også Skioldhytta led i vinter av mangelen på snø. De 
store utfartshelgene som vi kjenner fra år tilbake uteble denne grønne . 
vinteren. Med det også store deler av de inntekter som hytta basserer sin 
drift på. Men det er bare å håpe på at neste vinter ikke blir av samme 
kvalitet som den vi hadde i år. 

KJELLERGULV. Endelig fikk det store ubrukte rommet i kjelleren på 
Skioldhuset skikkelig gulv. Det var junioravdelingen som sto for 
grovarbeidet da rommet ble ryddet opp og fikk nytt gulv. Nå blir det blant 
annet brukt til å lagre lopper i. 

FESTIVALER. Skioldfestivalen for miniputter og lillegutter feirer sitt ti 
års-jubileum i år i Drammenshallen. Denne turneringen går av stabelen 
siste helgen i april. I slutten av mai er det ny miniputtfestival i 
junioravdelingens regi ute på Marienlyst. 

LODDER. Skiolds vårlotteri er i gang. Det er viktig for økonomien at alle 
selger ut den boken de har fått tilsendt. Trenger du flere lodder er det bare 
å si fra til klubbkontoret, så ordner vi det. Innleveringsfrist for 
loddebøkene er satt til 15. mai. 

JUBILEUM NESTE ÅR. Allerede neste år er det nytt Skioldjubileum på 
gang. Klubben feirer sine 80 år i juni 1990 og man planlegger aktiviterter 
både for store som små, om enn i litt mindre format enn da klubben var 75 
år gammel. Er det noen som har gode ideer til jubileumsarrangementer er 
det bare å si fra. 

SKOMESSEN. Også i år ble Skiold tildelt skomessene vår og høst som 
dugnadsjobb i Drammenshallen. Vårmessen er allerede unnagjort og så er 
det ny jobb i september. 

GOD BINGOSESONG. Mild vinter slo i all fall positivt ut for vår 
bingovirksomhet. På Globus har det vært meget bra besøk i hele vinter og 
særlig gledelig er det at mange nye fjes har funnet ut at bingo er et fint 
tidsfordriv med stor spenningsverdi. Skiold har bingo på Globus hver 
tirsdag og fredag året rundt, så vær velkommen. Skioldmedlemmer er det 
alltid hyggelig å""se på egen bingo. 

ÅPENT 17. MAI. Som alltid blir Skioldhuset åpent for servering 17. mai 
om formiddagen. Det er foreldre på 77-lagene som i år står for 
serveringen. Disse har forøvrig i hele året vasket Skioldhuset for å skaffe 
penger til en skikkelig tur for guttene til sommeren. Fint gjort. 
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KARL FALK 
MØBEL 

FORRETNING¾ 
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN 

TELEFON 83 85 00 
Apn1ngstider: Mandag - tirsdag - onsdag - fredag 
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 -14rdag stengt 

,.... 

li l<REDITl<ASSEN 
Bragernes torg 1 Filial Brakerøya 
Telefon (03) 83 35 90 Tomtegt. 36, Tlf. (03) 83 06 1 O 

LANDETS BESTE IS 

''' Drammens ts 
A ksjcsclskap, K onnerudgt. 2 J - JOOO Drammen 

..-. 

iiiii"Tiii@g] 
Tordenskioldsgt. 40 · 3000 Drammen Tlf. (03) 83 72 97 
STORMARKED I KOBBERVIKDALEN 
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Røde og hvite øyeblikk 
NYTT STYRE. Representantskapet har hatt årsmøte og valgt nytt styre. Ny 

ordfører er Reidar SchUssler med Tore Jahnsen som varaordfører og Jonn 

Johansen som sekretær. 

-- 
DISCO 17. MAI. Det blir disco på Skioldhuset 17. mai for ungdom meLl orn 

14-18 år. Dette er et fint tilbud på grunnlovsdagen for all Skiold 

ungdom med bekjente. Discoen 17. mai starter kl. 18.00. 

LYS PA MARIENLYST. Det er montert flere lyskastere på treningsfeltet 

på Marienlyst. Skiold, Drafn og DBK har delt regningen for belysning 

på vinterbanen slik at denne kan benyttes mer. 

ØREBRO-BESØK. Junioravdelingen hadde besøk fra Ørebro i februar. Dette 

var en gjenvisitt fra året før da avdelingen besøkte nettopp vennskaps 

byen i Sverige. 

A-LAGET. Det er lagt opp til 11 treningskamper i fotball for A-laget 

før seriestart. Noen er allerede spilt da Skioldavisa går i trykken med 

både tap, uavgjorte resultater og seiere. 

- OLD BOYS. Vi stiller i år to old boys-lag. Yngste "Super Old" Boys har 

Stein Brække som lagleder og Arild Knudsen leder eldste "de tyngste" 

Old Boys med nr. 2 på ryggen - som vanlig. 

PORTEN. Når du kommer til Marienlyst for å se en av Skiolds hjemmekamper 

fotba 11 vil du møte gutta fra 01 d Boys som har tatt på seg den jobben. 

Så det nytter ikke å jumpe - hold pengene klare. 
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f,J_ LEIE AV SKIOLDHUSET 
tlf. 84 10 77 

..,__- LEIE AV SKIOLDS DISCOANLEGG 
.-;t-r,·:~ med discjockey /ungdoms disco 
_., I-~ -~- 

1 ,~_:i.-~~_,_r:: el .voksendisco.tlf. 841077 
f 

i) Ku~OMPÅN1ET - tTAllER~ 11199 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

,./1(1010 r"t}f HAUK SPORT 
R ou 11vcs 

l 1/IJU Df?f ssr. Tollbugt. 28 - Drammen 
I( sp

0 
R Telefon 83 28 47 

Ri 

Det er der det skjer 
Det er ingen tilfeldighet at gutta møte• på Oicken• 

Godt fatøl fra Aa••· 
Trivelig atmosfære o~ topp Intballrml re. 

Stikk innom når du gar forbi. Du fonner oss i 
0. Torggt. 8 Velk ommen'> 

~icljenij 
mat·øl·miljø 

1Ul.LBLCT 7t'. )tlllll rn,AMME"' 

- J-oto:;;mf 
STEINAR OLSEN 

Portrett S Rck/a111c::;t11dio 
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Loppegeneral Mikal Kjekshus og hjelper Marit Lauritzen tar en liten 

pust i bakken under loppemarkedet. 

Huset fullt av lopper 

- 

Kopper og skåler, senger og skap, dresser og håndkleer, vesker og ut 

gåtte sko, punkterte sykler, en og annen lekebil og et godt brukt spill. 

Det var i store trekk innholdet i Skioldhusets kjeller og 1. etasje 

siste helgen i mars da junioravdelingen holdt sin vårloppemarked. Og 

folk sto i kø da dørene åpnet fredag ettermiddag og rev nesten med seg 

loppegeneral Mikal Kjekshus og hans mange medhjelpere i kampen om de 

beste loppene. 

Nytt av året var møbelavdelingen i kjelleren på Skioldhuset. Den skulle 

vise seg å være meget populær og alle møbler, stoler og bord ble solgt. 

- Vi er meget godt fornøyd med årets loppemarked, sier Kjekshus. - Det 

er viktig på dette tidspunkt av sesongen å få inn midler til junioravdelingen. 

Slik det ser ut solgte vi for over 22.000 kroner - og det er bra. 

En del saker ble det selvsagt igjen. Noe ble gitt til Danvik skoles 

loppemarked og en del ble kondemnert. Alt i alt en fin vårinnsats av 

junioravdelingen som nå har et startgrunnlag til den sesongen som starter. 
~ 
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På bakrommet en ørliten kaffepause for de som har sortert lopper i ukesvis 

før den store åpningsdagen. 

Trenger flere kvinne-spillere 
Kvinner jr. mangler spillere mellom 14 år og oppover. Vi kan ha spillere 

som er over 20 år, inntil 4 stk. Ikke vær beskjedne kvinner, damer og 

jenter - meld dere til Geir Dahlby på tlf. 80 12 18. 

Fotba 11 styret 

,__,~fiURRA - 17. mai er vi så glad i 
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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Avspark for A-laget 30. april 
- Det blir avspark for A-laget søndag 30. april kl. 15.00, sier 
oppmann Kåre Sundberg. - VI skal spille årets første kamp på 
Bragerøen grus mot Filtvet-Fremad. Søndagen etter, den 7. mai, 
spiller vi mot Heradsbygda ute før vi får vår første 
hjemmekamp på Marienlyst fredag 12. mai kl. 19.00 mot Skoger. 
Lørdag 20. mai spiller vi mot Huringen på Huringens bane kl. 
16.00 før vi er på Marienlyst i to kamper. Vi spiller først mot 
Spa-Bra fredag 26. mai før vi møter Drammen Indremisjon 
torsdag 1. juni. Her har Skiold faktisk bortekamp da det er 
første gang Drammen Indremisjon er satt opp til kamp på gamle 
gress. 
Kåre Sundberg håper på godt tremøte på kampene i år. - Vi 
trenger alle den støtte vi kan få, sier han. Så vidt Skioldavisa 
erfarer skal representantskapet møte med to mann på hver 
eneste kamp i år for å følge med i hva som skjer i seniorfotball. 
Fotballskole allerede i mai 
Junioravdelingen satser på å starte sin årlige fotballskole 
allerede i mai. Vanligvis har dette vært en høstaktivitet, men 
nå satser man på en lengere skole med utvidede aktiviteter på 
Tegleverkstomta. Skolen henvender seg til de aller yngste 
fotballrekruttene som her vi få god opplæring i fotballens 
kunst. 

- 77 lag med i Skioldfestivalen 

- 

I skrivende stund har 77 miniputt og lilleguttlag meldt seg til 
jubileums-Skioldfestivalen i Drammenshallen siste helgen i 
april. Antallet er kanskje litt lavere enn man håpet på, men 
stort nok for en skikkelig festival med masser av god fotball i 
time eller time. 
De minste får kunstistrening neste sesong 
Junioravdelingen har lagt opp til, hvis økonomien tilsier dette,; 
at en rekke av de yngste bandylagene får kunstistrening neste 
år. Det har vist seg at det drøyer både lenge og vel før naturisen 
kommer. For å øke interessen for bandyen vil man trolig. satse 
på en del kunstis-timer. 



ir 
peneer til 
driften 
V, leverer omgaende 

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

Æ~~ Ul_l.Cc@ 
Braqerhaqen 16 
Telefon (03) 83 42 71 
3000 DRAMMEN 

RUNAR A ANDERSENAS 
Tlf. Il 614) t:t: uk·~·~~1•:N 

SKIOLDBINGO 
hver eneste tirsdag 
og fredag kl. 18.15 på 
GLOBUS, Strømsø. 
BANKGAVESJEKKER 

l~ii·ø 
• FORENING.STURER 
• I DRETSREISER 
• SKOLEREISER 



Ellers er det de to miniputt og lillegutt-turneringene som det arbeides 

mest med på vårparten. - Dessuten har vi hatt en fabelaktig gjeng som 

har arbeidet med loppmarkedet i flere måneder. Resultatet var over alle 

forventning, sier Evensen som takker for alle sponsorbidrag blant annet 

til en rekke nye draktsett til avdelingen. 

Junioravdelingens 
nestleder Øivind 
Dahl gir Mikal 
Kjekshus jr.avds. 
innsatspremie 
under forrige 
gen.forsam. 

Aktivitetskontigent 
- Aktivitetskontigent - hva er nå det? Mange har spurt både junioravd. 

og senioravd. hva denne kontigenten er når den dumper ned i postkassene 

en gang i mai. Vel - aktivitetskontigent er for de som direkte er 

tilknyttet lag som som driver aktivt. De midlene som kommer inn på 

de enkelte lag benyttes direkte til laget, til utstyr, kjøringer ect. 

Aktiviteteskontigenten varierer fra lag til lag, men skal betales av 

alle som driver idrett i klubben vår. 

Bruk Skiold-bingoen på Globus de også 
- hver tirsdag og fredag året rundt 
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D Gratis parkering 
DHandicap-toalett og 
egne P-plasser 

DMinibank 
D Datakasser 
0 Bake-off alltid med ferske 
bakervarer 

D Delikatessedisk 

D Stor frukt-grønt avd. 
D Blomsteravdeling 
D Kiosk/Kaffebar 
DTipping 
DAktuelle non-food varer 
O_Alltid aktuelle varer.til 
skikkelige AKA-priser 

- 

0 

Asside11,Dmmme11 
Innkjøring fra Rosenkrantzgt. 
Rett inn på parkeringsplassen. dpe11t 10-20(/0-18) 



NM-jubileum med returkamp 
20 AR - SKIOLD MESTERE BANDY GUTTER (et meget personlig referat fra en 

fredag i mars signert oppmannen Oddvar) 

Jeg sto på "huset" og ventet på gutta (alder 34-37 år), hadde vært 

oppe i 2. et. og sjekket bordet som Anne Grete (kona til Aksel) pyntet. 

Alt var i orden. Så kom de: Per A., Jan Erik, Frank Emil, Jon Martin - 

og der var Tor og Arild fra Vestfold. Kontroll av skøyter v/ Øivind. 

Alle var ikke slipt. Inn i bilene - vi skulle møte Ullevål som vi slo 

5-0 for tyve år siden. 

I garderoben gikk praten og utstyret kom på plass. Vi måtte spille 

hvitt fordi det var for få røde drakter. Lagoppstilling som i 68/69 

minus Stein (kommer sterkere igjen neste gang), men hvor var Tore "reserven" 

fra 68/69 - han skulle jo komme direkte fra jobb ... 

Ut på isen, noen litt ustøe. Hvor var Tor og Jon M? Jo, der kom de 

- hadde vært Bærum rundt for å finne banen. 

Kampen startet, men vi hadde problemer med Willy Olsen og 2-3 av de 

andre Ullevål-spillerene. Det ble fort 2-0 til Ullevål før Øivind reduserte 

på straffeslag. Jan Erik og Aksel ble fort stive, inn med Rune og "Tøgern". 

Etter pause la Ullevål på til 4 før vi reduserte med en til ved Tore 

Carlsen. Det var mange stive muskler da kampen ebbet ut. Fotografen til 

- Norsk Bandy tok bilder og inn i garderoben. Der var det som før: Hvor 

er skoa mine, sa Frank Emil. 

Tilbake til Skioldhuset. Koldtbord-fest med damer. Ut i de små timer, 

mimring med Arild som hadde gamle bilder og lagleder som hadde boka fra 

den gang. Dansen gikk - eller ble det mest prating, men noe annet var 

heller ikke å vente etter 20 år, sa en av damene. 

Takk for at alle stilte opp. DET ER FEM AR TIL NESTE GANG. 

Oppmann 

PS: Takk til alle som har gjort arrangementet mulig. Tore med innbydelsen. 

Øivind med utstyr/bane/dommer og Tron Pettersen med koldtbord, NBF, Bærum 

kommune og ikke minst Ullevål som samlet laget fra den gang. 
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Godt fremmøte på høstens generalforsamling på Skioldhuset. 

Hovedstyrets rapport des. 88-april 89 
Det er hyggelig å begynne en oppsummering av dette 
Skiold-halvåret med en sportslig suksess. Bandylaget rykket 
opp i 2. divisjon igjen og alle Skioldhjerter gleder seg. 
Bandygutta hadde som mål å rykke opp - og klarte det. Det er 
bare å gratulere med kjempefin innsats og vi håper at den 
inspirerer til fremgang også for andre lag i klubben. 
Været snakket alle om i vinter og været, eller uteblivelsen av 
vinteren hadde også sitt å si for interessen for bandy. Men noen - 
av lagene i junioravdelingen fikk gjennomført sitt program selv 
om det var tynt. Rekrutteringen til bandysporten er svak i 
mellomskiktet i junioravdelingen. Vi har miniputtlag med fin 
interesse, men litt etterhvert forsvinner interessen oppover i 
aldersgruppene. 
Mangelen på alternativer vinterstid er bakgrunnen for at 
junioravdelingen selv vil forsøke med håndball som vinteridrett 
ved siden av bandyen. Hovedstyret har sagt ja til et prøveår før 
konklusjonene trekkes om man skal ta håndball fast på Skiaids 
program. Vi kan ikke vingle fram og tilbake fra idrett til idrett, 
men Hovedstyret så junioravdelingens utspill såpass 
interessant at det ga grønt lys til prøveåret. Nå er det opp til 
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hele junioravdelingen å stå sammen om opplegget for kommende 
sesong. 
Fotballagene er allerede i gang når dette skrives med trening, 
samlinger og forberedelser. Også i år er det teamet Espen 
Andersen-Kåre Sundberg som driver A-laget. Treningsmessig er 
laget i rute, meldes det. Et par tidligere spillere har kommet 
tilbake til moderklubben denne sesongen. Juniorlaget har fin 
driv under ledelse av Rune Svendsen, Jan Erik Løkka og Kai 
Henning Ulvestad. Nytt av året for senior fotball er at kvinner 
- junior hører under denne avdelingen. Her er det Geir Dahlby som 

leder og trener laget. Senior Fotball har valgt ikke å stille B-lag 
i år, men stiller med et C-lag som består av utenlandske 
spillere. 
Også i junioravdelingen er treningen i gang. Det blir stilt lag i 
alle aldersbestemte klasser. Junioravdelingen har i våres 
arrangert loppemarked og står i april og mai for de vanlige 
miniputt og lillegutt-turneringene. Skioldfestivalen i 

- 
Klubbleder Tron 
Pettersen kunne 
overrekke Kåre 
Sundberg klubbens 
hederstegn for 
mangeårig inn 
sats. 
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Drammenshallen feirer for øvrig ti år i sluttet av april - et 
jubileum som blir markert i forbindelse med turneringen. 
Fra det sportslige til det ikke-sportslige. Mangelen av vinter 
gjorde sitt til at det inntektsmessig ble en mager vinter på 
Skioldhytta. Grunnlagsinvesterinegne var gjort, men det 
utbyttet man regnet med uteble - dessverre. Dette har gjort sitt 
til at klubben likviditetsmessig har det strammere nå på 
vårparten enn man hadde regnet med. 
Bingoene går bra. På Globus der Harry Andersen og hans 
medhjelpere stiller til dyst hver tirsdag og fredag er det 
publikumsmessig meget brukbart. På Allco er det fortsatt 
positiv tendens. Her har bingosjef Tore Småriset fått hjelp av 
fotball senior til vakter ect. Også junioravdelingen tjener 
penger på Allco-bingoene gjennom de kjøkkenvakter de har hver 
syvende uke. 

Representant 
skapets 
ordfører 
Harry E. 
Andersen 
overrakte 
innsats 
premie til 
Kristian 
Temte 

Når du går fra Skiold-huset - rydd opp etter deg 
20 



Skioldhuset har investert i et nytt diskoanlegg som 
fotball-senior leier for diskoaftner for ungdom på Skioldhuset 
annen hver fredag. Skioldhuset og fotballen deler inntektene av 
diskoaftenene som vil i første omgang pågå ut året. Flere av 
juniorspillerene i fotball har stor interesse av musikk og er 
lært opp til å benytte det nye anlegget. Det understrekes fra 
Hovedstyret at det er kun de som er lært opp på anlegget som 
får kjøre dette. Fin innsats av mange når anlegget ble satt opp i 
2. etasje. 
Arbeidsutvalget hadde også i år julebutikken Griffen. Resultatet 
var bra og Griffen kommer igjen til neste år. 
- Som man ser er aktivitetene store både sportslig og 

ikke-sportslig. Planene om ishall er ikke lagt på hyllen, en egen 
komite arbeider videre med det prosjektet. En ny utesesong står 
for døren og Hovedstyret håper alle får en fin sesong i de røde 
og hvite trøyene, samtidig som vi takker alle som står på for 
Skiold både sent og tidlig. 
Tron Pettersen - Børre Ivar Lie 
klubbleder driftsleder 

Det er en glede å se vårt æresmedlem Knut Berg Nilsen på 
generalforsamlingen. Her sammen med Christian Gregersen og 
Bjarne Borgersen. 
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Stein Brække 
GULV- OG LISTSPESIALISTEN 
Bi. Blørnsonsct. 104-106. 3000 Drammen 

Telefon: 03 82 24 10 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 
Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 83 14 03 

In cliamant varer evig 

~ [;!~ml} 
0 

DAGLIGVARER 
HOLMESTRANDSVEIEN 34 
Telefon 819642 - 819703 
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Bandymålet ble nådd 

- 

- 

Bandylaget startet sesongen med møte 24. august. Vi hadde fått 
to tilvekster, Terje Moen og Morten Olsen, samt Rune Waitz, 
Reidar Dischler og Geir Ringstad tilbake etter et opphold. Målet 
alle bandyguttene satte seg var opprykk til 2. divisjon, noe som 
skulle vise seg å holde. 
Selve treningen startet kun tre dager etter møtet. I begynnelsen 
var det dårlig fremmøte på treningene, særlig den første 
måneden mens fotballen fremdeles rullet, men dette tok seg opp 
etterhvert. 
Treningen foregikk på barmark samtidig som vi fikk syv 
samlinger på is i Kongsberghallen. Der deltok vi også i en 
hallturnering hvor vi spilte mot Konnerud, Ballklubben og 
SpaBra. Dette arrangementet i Buskerud Bandykrets regi vant vi. 
På grunn av den milde vinteren måtte vi reise til Skien for å få 
treningskamper før seriestart. Vi spilte syv kamper før serien 
tok til - alle med meget bra resultater. 
Serien startet 7. desember og ble avsluttet 20. februar. Vi 
trodde i denne perioden at vi var klare for opprykk to ganger. 
Første gang allerede etter 15. kamper. Men det viste seg at vi 
måtte jobbe i den siste kampen for å sikre opprykket til 2. 
divisjon. I denne kampen vant vi 6-2 over Konnerud på Valle 
Hovin. 
Målet ble altså nådd. Vi kom til 2. divisjon og takker med dette 
alle for sesongen 88-89 samtidig som vi ønsker spillere og 
andre medlemmer velkommen til neste sesong. 

Hans Kristensen, Jarle Mortensen 

Hans Kristensen og Jarle 
Mortensen har drevet 

bandyavdelingen i år med 
suksess. 
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Spillerstatistikk 
Q) 
a. 

BANDY- E ... (1l 
STATISTIKK .:,,:, Q) 

a. •.. rJ) Eai 88-89 •.. 
Q) cu- ... ~.B < ,.,, Øivind Agren 

Øivind Ågren 18 420 er oppe i 
Jarle Mortensen 19 188 

420 kamper John Berntzen 25 110 
-~; Hans Kristensen 20 180 for Skiold --- Gunnar Myhre 23 128 

Harry Pettersen 4 338 
Kjell R. Johansen 23 250 
Kurt P. Lindgren 24 119 
Paul Hansen 2'.i 48 
Børre Nålby 24 89 Keeper Kje 11 
Sverre E.Nilsen 18 375 Reidar Johansen 
Terje Moen 21 21 passerte den 
Morten Olsen 25 25 

magiske 250- 
Rune Waitz 18 69 
Trond Moen 24 29 kamps-grensen. 

Reidar Dischler 17 39 
Geir Ringstad 24 62 
Simon Gerhardsen 1 1 
Jan Pedersen 7 264 
Per Christensen 8 132 

Kamper totalt: 26 D Flest k,,pe, i 
Seire: 19 år sammen med 
Uavgjort: 2 Morten Olsen: - Tap:5 

John Berntzen Målforskjell: 147-102 

Slutt-tabellen 
Snarøen 18 14 2 2 159 - 61 30 
Skiold 18 14 1 3 107 - 74 29 
Frem 31 17 12 1 4 121 - 63 25 
Tåsen 18 10 l 7 89 - 66 21 
Hafslund 18 8 2 8 85 - 100 18 
Ullern 18 6 2 10 90 - 88 14 
Konnerud 18 6 1 11 64 - 101 13 
Osbakken 18 6 1 11 70 - 89 13 
Gjøvik 17 4 1 12 58 - 124 9 
Bærum 18 4 0 14 56 - 133 8 
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Rapport smågutt 

-. 

Bandysesongen for småguttlaget ble i år som i fjor en avkortet affære 

p.g.a. isforholdene. Etter en normal start med innetrening og timer på 

is i Kongsberghallene, så vi lyst på situasjonen fram til seriestart. 

Med en seier i første kampen (SPA/BRA), skulle vi ha en uke uten kamp, 

deretter et lag som trakk seg. Dette gjorde sitt til at vi kom litt på 

"hæla" når det gjalt kamptrening - og gjorde sitt til at vi ble hengende 

tilslutt igjen med to kamper som ikke ble spilt. 

Det er synd at Drammen kommune ikke kan satse på en isflate før bandyen 

dør ut her i byen. Typisk er det at gjenvisitten til Ørebro måtte spilles 

som rinkbandy i Kongsberghallen ( som vi vant 4-2) og landbandy på 

kunstgress ( seier 2-0). 

Arets stall har bestått av: 

Kjetil Green, Lars Simensen, Tommy Halvorsen, Bjørn Skjervik, Daniel 

Aldema, Pål Gunnar Torvet, David Correia, Alexander Christensen, Jørgen 

Thorne Larsen, Kjetil Berntsen, Hans Kristian Haugen og Øistein Ekeberg 

samt Tommy Ranum (77), Christian Temte (78) og Kenneth Agren (78). 

Jeg vil til slutt takk foreldre og spillere for sesonpen og ønsker 

lykke til videre med bandyen. 

P.S. En ekstra takk til Tommy Clausen som trente guttene en måneds tid. 

Roar Henriksen - 
Rapport miniputt 81 
Vi har i år benyttet 11 spillere. Hver og en har gjort store fremskritt. 
Dessverre fikk vi for lite istrening, men vi fikk i all fall spilt fem kamper. 
Det ble naturligvis bare seire med målforskjell 56-6. Trener takker for 
sesongen og fortsetter med superlaget i fotball. 
Arnulf Evensen 

Rapport fra 78-laget i Bandy 
Det har vært en bra sesong for laget, og det har totalt vært spilt 
4 seriekamper og 2 cupkamper. 
I serien fikk vi følgnde resultater; Skiold - SSK 5 - 2, Skold - 
Spa/Bra 9 - 6, Skiold - SIF 6 - 0, og Skiold - MIFl 5 - 5. 
I mars var vi i Kongsberghallen og spilte cup, og der ble det 
følgende resultate: Skiold - MIFl 2 - 2 og Skiold - MIF2 16 - 0. 
Lagleder takker for en fin sesong, og ønsker lykke til med fotball- 
sesongen. Tommy Clausen 25 



Rapport miniputt 79 
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Rapport miniputt 80 
Vi har i vinter trent to ganger i uken på Marienlyst og følgende 

spillere har vært med på treninger og kamper: Rene Agren, Fredrik 

Andersen, Magnus Arnstorp, Fredrik Kragsund, Anders Forsberg, Kjetil 

Hartz, Kristoffer Brække, Morten Nordby, Lasse Finsrud og Tommy 

Christoffersen. Serien fikk vi dessverre ikke fullført, men følgende 

kamper ble spilt. 

Treningskamp: Solberg-Skiold 6-9, Seriekamper: MIF-Skiold 5-5, Skiold 

Solberg 3-6 og Skiold-MIF 7-4. 

Stein Brække (Oppmann) 

- 

Skiold-ungdom. Husk disco på huset 17. mai 
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RIKTIG FORSIKRING ER MÅLET I 

DNORGE 
FORSIKRING 

N. S1RANDGT. 3, 3000 DRAMMEN 
TLF. 03-837770 

familiens konfeksjonssenter 

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

VELKOMMEN TIL 



KONNERUD GT.3-DRAMMEN TLF. 83 64 88 

GROSSIST i VVS, VA og ELEKTRO 

@ ~ INGENIØR GR•N 
DRAMMEN LARVIK MOSS BÆRUM 

d:GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs 

~------J 


