A-laget nesten i 5.div.
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Forsiden. Full jubel da det var
klart at juniorlaget rykket opp
til 1. divisjon igjen etter en kjempe.
god sesong.

.

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

Skiold - en
utfordring
medmange
unge spillere

-Skiold er en skikkelig utfordring med mange unge spillere Det er
den nye A-lagstreneren, Dag Vidar Kristoffersen - 32 - som sier
dette til Sk1oldav1sa. Dag Vidar er opprinnelig Drafn-gutt med tolv
sesonger bak seg på Drafns A-lag, de siste årene som kaptein Han
har trent Tofte i tre sesonger, den ene sesongen sammen med
Skiold-gutten Tor Arne Jacobsen. Tofte spilte seg 0µµ t ra 6. div. til
4. div. på to sesonger, for så å rykke ned til femte i år.
- Skiold har et ungt lag med mange potensialer, det er unge gutter
som har mulighetene til å qjøre det bra under skikkelig veiledning,
sier Dag Vidar som allerede har hatt sitt første møte med
spillerstallen
Han ser ikke bort fra at han kommer til å spille selv, men det er
.- bare, som han sier, hvis summen av laget blir bedre hvis han stiller
i den rød-hvite trøya.
Treningen starter I begynne I sen av Januar. - Jeg I I prøve å
organisere laget bedre, få til en mer effektiv spillestil V1 trenger
ikke fullt så mange trekk på ballen som i år, sier han.
-Målet for Skiold er helt klart VI må rykke opp til S. div is jon. For å
klare dette må vi spille offensiv fotball samtidig som vi
organiserer brukbart bakover. Han har to kjepphester når det
gjelder spill - Når laget vårt har ballen må de som ikke har ballen
være I bevegelse. Når våre motstandere har ballen må v1 hele tiden
presse bal Ifører.
Det blir interessant å følg·e Dag Vidar I arbeidet med Skioid-laget 1
sesongen som kommer. Han trenger full backing fra fotballstyret og
resten av k I ubben.
bi 1

v
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Røde og hvite øyeblikk
BRUKKET. Sk1olds keeper Ronny Sørli spilte vårens A-kamp mot
Gråbein med bruket tommel Etter en smell på oppvarmingen ble
tommelen tapet og Ronny qjennornr ør te kampen i fin stil. Dagen etter
ble det konstatert brudd som medførte tre uker med gips og resten av
vårsesongen spolert.
LOTTO. Junioravdelingen er igjen i gang med lotto. Det er Øivind Dahl
eg Mikal Kjekshus som står bak lotto-spillingen. Ekstra spennende ble
det JO når det viste seg at lottorekkene gikk ut med mi l l tonqev tnst før
de hadde begynt å spille Det skulle tyde på at rekkene er gode og vel så

det
TOPPSCORER. Klubbens toppscorer denne sesongen heter Kenneth
Agren, sønn av ikke ukjente Øivind Agren. Han satte inn hele 75 mål på
78-iaget, slå den. Er det noen som har scoret flere mål i obligatoriske
kamper i Skio1d noen gang, mon tro. Nå hadde 78-laget en
kjempesesong. De vant 52 kamper og satte inn totalt 260 mål - holder
dette et t i -år til så burde vel Skiold kunne klatre litt oppover i

-

dtvis jonene
LOPPER. Junioravdelingen skal ha stort loppemarked 1gJen til våren
Al l er ede nå skal de begynne å samle så har du ting så meld fra til
Junioravdelingen Loppeshowet til juntor avc i mars er en av
støttepilarene for denne avdelingen
ULF TILBAKE. Ikke ukjente Ulf Svendsen er ti lbake i den rød-hvite
lubben. Han skal være med i fotballstyret og skal dessuten ta seg av
allskolen neste år. Det var nettopp Ulf som startet den aller første
fotballskolen på Tegleverkstomta for nesten tyve år siden. Den gang var
det å arranger,E fotballskole så nytt i Norge at hele prosjektet ble
omtalt i Norges Fotballforbunds tidsskift. Nå er Ulf tilbake, og hele
klubben ønsker han velkommen.
BANDYKAMPER. Bandylaget er i 2. diVISJOn og starter seriesesongen
lørdag 2. desember mot Pors borte. Deretter blir det kamp hjemme
tirsdag 5. desember mot DBK. Vi får håpe at Marienlyst er klar for
denne første hjemmekampen. Siden går det slag i slag med kamp 9.12
erot Høvik borte, tirsdag 12.12 mot Haslum hjemme og lørdag 16. 12
rrot
hjemme
JULECUPEN. Julecupen i Drammenshallen blir det som vanlig i
"otbaustyr et s regi 29. og 30. desember. 30. desember er en lørdag og
:rolig vi! de avsluttende kampene her bli so ilt om formiddagen. Ekstra
om blir det JO 1 år å se tittelforsvarer Strømsgodset på plass som
r-e tt onp rar
opp I
diVISJOn

GÅ PÅ SKIOLD-BINGO DU OGSÅ - TIRSDAG OG
FREDAG PÅ GLOBUS
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Knut Berg - 75
år - 60 år i
SKIOLD

Knut Berg Nilsen
med gaver og blomster
han fikk under
festlighetene på
Ski o I dhuset

En skikkelig trivelig aften ble det på Skioldhuset da Hovedstyret og
Bingogruppen feiret æresmedlem Knut Berg Nilsens store Jubileum, 75 år
Og ikke nok med det - samtidig kunne klubben markere at Knut Berg hadde
vært medlem av Skiold i 60 år. Det var i 1929 at Knut Berg Nilsen som 15
åring kom med i klubben. Foruten en kort sportslig karriere har Knut Berg
vært meget aktiv på det administrative plan. I en periode i begynnelsen av
70-årene var han klubben formann. Som fotballdommer markerte han seg 1
-. begynnelsen av 50 årene og han var også meget aktiv med I Buskeruc
Fotballkrets.
Knut Berg NI lsen følger godt med fortsatt Han har vært på en rekke av
A-lagets fotballkamper i år og fulgte intens med i den spennende
opprykksf i gt hen som Ski o Id hadde.
-Det var en hyggelig kveld på Skioldhuset og Jeg vil qjennorn Skioldavisa
takke alle som husket på meg under mitt Jubileum sier Knut Berg Nilsen
som to ganger i uken er å finne på Skiolds bingo på Globus.

SISTE - SISTE fra fotballfronten
Akkurat da Skioldavisa skal gå i trykken får vi inn nyheten fra
fotballstyret at en av Drafns beste spillere de siste årene, Jon Røgeber1J,
har sagt ja til å være spillende hjelpetrener på A-laget sammen med sin
venn Dag Vidar Kristoffersen Ingen tvil om at Røgeberg vil være med å 91
5
A-laget det puffet fremover som det trenger
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Bingogjengen var på plass for å hylde æresmedlemmet
Knut Berg Nilsen med Dagfinn Hansen og Harry E.
Andersen i spissen.
6

Foran Astrtd og Alf Paulsen m ed DT-BBs jubelkake. Bak fra venstre Rolf
Lund, Arne Karlsen, Oddm und Tofteng, Arne Knudsen, Kaare Jansen, 01
Olsen, Aage Jansen og Odd Durban Hansen. Foto DT-BB.
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39-gjengen holder fortsatt sammen

-

Oktober sto 1 Jubileenes tegn på Skioldhuset. En fredag møttes den meget
omtalte 39-gJengen for å markere at det var 50 år siden de som
jurnor sptuer-e ble østlandsmestere 1 fotball. Festens midtpunkt ble 80 år
gamle Alf Paulsen som var oppmann for gjengen som slo til i 39 og
beseiret Lyn i den store finalen.
39- Jun 1 orene har kommet sammen hvert fem te år. Det er ti ende gang at de
møtes på denne måten for å gjenoppfriske minner, kose seg og lese gamle
kampreferater fra den gang de her jet rundt i det uoffisielle
Norgesmesterskapet. Og som de si er - historiene b I i r ikke dår I i gere med
årene.
På plass under feiringen på Sk1oldhuset var foruten superoppmann Alf
Paulsen og kone, Aage Jansen, Odd Durban Hansen, Oddmund Tofteng, Olaf
Olsen, Rolf Lund, Karre Jansen, Arne Knudsen og Arne Karlsen.
Det var Rolf Lund og Olaf Olsen som hadde lagt alt til rette for festen som
fortsatte ut 1 de små timer med stadig nye historier og hvordan den og den
goalen ble puttet.
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Smånytt fra Skioldmiljøet
NYMALT. Nymalt og lekker sto Skioldhytta oppusset til
høstsesongen. Det var Tor Lund som i sommer beiset hele hytta og
også toalettene utvendig. I hele høst har det vært stor
tilstrømning til vår perle ved Steglevannet og gledelig er- ce:
at mange lag har tatt sine avslutninger ute i naturen på Kor.ne
REKORD. N1 kamper på rad vant vårt Juniorlag i fotball 1 2. div før
sommerferien. Ikke et eneste tap hadde Juniorlaget da de tok ferie.
Og så spør vi oss - er n1 kamper på rad uten tap ny Skioldrekord,
mon tro.

-

GRISELODDER Så er vi i gang iqj en med vårt griselotteri før JUi
Alle medlemmer har fått tilsendt loddebok og det er bare å selge
den ut, for pengene trenger vi, som man vet Jo før, JO hel ler du
leverer boken til klubbkontoret på lørdager eller mandager, dess
bedre. Det er også mulig å levere loddeboken til Arild Knutsen 1
Kreditkassen
HUSET. Også på Sk1oldhuset ble det foretatt en del
oppussingsarbeider i sommer. Alle steder der murpuss hadde fait
av, ble murt opp iqj en og etterpå ble det malt Utleien av
Skioldhuset var tynn de første høstmånedene, men mot slutten av
oktober tok det seg opp igjen.
JULEBUTIKK. Vår julebutikk, GRIFFEN, i I etasje på Skioldhuset,
åpner iqjen i begynnelsen av desember. Her vil det bl1 en rekke fine
JUiegaver både til store og små, så følge med, følge med
I BANDYKRETSEN. Vår klubbleder, Tron Pettersen, tok på seg
kasser-er jobben i Buskerud Bandykrets. Som kjent var det en stund
vanskeligheter med å stable et styre på bena, men det løste seg
etterhvert
TYNT. Når det gjelder bandy på juniornivå er det tynt I klubben I år
V1 stiller kun med lilleputt og miniputtlag og så er det et
kjempesprang frem til A-laget og B-laget. Hvis vi fortsatt skal ha
bandy på programmet så må hul I ene tettes igjen, e 11 ers får ikke
våre seniorlag noen egenrekruttering
A-LAGET. Vårt A-lag i bandy som i år spiller i 2. divis jon har
s I den september trent en gang i uken i Kongsbergha 11 en. Før
sesongstart ska I de dessuten avvik I e en tren i ngssam I ing på kunst Is
i Skien og en treningshelg i Sverige der de skal møte svenske
annendtv is joris l aq. Så er det bare å krysse fingrene og håpe på at
laget rykker opp til I div. I all fall er bandyqjenqen innstilt på topp
innsats hele vinter
JUBILEUM. Neste år er Skiold 80 år. Rammen rundt
jubileumsfeiringen er at man på stiftelsesdagen torsdag 7 Juni
forsøker å qjør e noe sammen med juruoravd. og Strømsø i Sentrum
Fredag 8. Juni blir det Jubileumsbingo og lørdag 9. Juni stor
jubileumsfest på Skioldhuset Det er representantskapet som skal
stå for Jubileumsfesten på huset
9
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Hovedstyrets årsrapport nov. 88 - nov. 89
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-

Det er gledelig å kunne konstatere at det har vært et meget brukbart
sportslig år for Ski- og Ballklubben Skiold. Vårt A-lag i fotball klarte
nesten å rykke opp i 5. divisjon og ga oss mange gleder høsten 89. Vårt
A-lag i bandy rykket opp i 2. divisjon i februar 89 og vårt juniorlag
i fotball rykket opp til 1. divisjon igjen. Videre har junioravdelingen hatt
sportslig fremgang på en rekke plan med lilleguttlagets 8.dels-finale i
Norway Cup som et høydepunkt - forøvrig en innsats som ga oss adskillig
fin PR i lokalavisene.
Det ble en nervepirrende høstsesong for A-laget i fotball - en sesong
som ble avsluttet med kvalifiseringskamp på Berskaug sist i oktober. Vi
klarte det ikke denne gang, men du verden så nære vi var. Opprykk til
5. divisjon betyr mye og vi har tro på at alle spillere og ledere satser
maksimalt i jubileumsåret 1990 for å gi Skiold denne presangen som vil
gi den rød-hvite klubben et løft oppover.
Bandyen ble behørig omtalt i vårnummerets rapport fra Hovedstyret,
men vi
legger til at vårt 2. divisjonslag har satt seg høye mål
den sesongen som de om få uker går inn i. La oss håpe på fine spilleforhold og topp innsats slik at Skiold også her kan komme seg et hakk
videre oppover til den divisjonen som vi har tradisjoner i: 1. divisjon.
La oss forøvrig legge til at Skiold til tross for en rekke svake bandysesonger fremdeles figurerer på maratontabellens ti på topp i bandy, så
tradisjonene burde det
være snakk om i den sammenheng.
Det som er synd er at det så å si ikke er noen rekruttering bak A-laget
i bandy. Skal bandy fortsatt vært en hovedidrettsgren i Skiold må det
satses på å få opp spillere fra junioravdelingen - det er et kjempeløft
slik situasjonen er i dag når vi kun stiller med lilleputt-og miniputtlag.
I fotball ser det tross alt lysere ut. Vi har hatt fremgang over hele
linjen med juniorer som har spilt seg helt til topps i A-lagsstallen. Med
gode trenere og ledere må vi fortsette på den vei som vi nå er inne i
med god egenrekruttering
fra junioravdeling og opp i senioravdeling.
Skiold har også i år vært med i et spesielt prosjekt med et eget lag
for iranere
som har gjort det meget bra under ledelse av Jens Petter
Kjemperud. At vi som klubb deltar i slike prosjekter er med på å styrke
vår profil i lokalmiljøet.
Den sportslige satsningen i Skiold må fortsette i årene som kommer. Vi
tror vi har funnet vår nisje i de bydeler vi rekrutterer fra på Strømsøområdet, noe ikke minst vår Fotballskole er med på å understreke. Vi fanger
opp ungdommene og klarer bedre og bedre å holde på disse oppover i årsklassene.
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For å klare den sportslige fremgangen må våre baneforhold forbedres.
Hovedstyret arbeider stadig med Marienlyst og de mange

problemer vi

har hatt på vår hovedarena både med ban~r og garderober. Det må komme
til det punkt at Drammen kommune fullt og helt innser at Marienlyst er
Skiolds område, bane og også garderober. Vi er vel i dag den eneste klubben
i hele kommunen som ikke har et område som helt annerkjent er vårt eget.
Dialogen med kommunen må fortsette inntil nye fotballområder ligger klare
i Drammen. Nye Marienlyst vil bli tatt i bruk i mai neste år. Vi regner
med at hele vår junioravdeling samt juniorlag og rekrutt får

spille

på den nye banen, så lenge den holder. Vår tilhørighet til Marienlyst gjør
også at vi må kjempe så å si for hver eneste A-kamp vi skal spille på
gamle Marienlyst. Vi finner ikke oss i å bli skjøvet ut av denne stadioen

-

hvor vi har spilt siden åpningen i 1924 og som vi har papirer på at vi
var med på å bygge opp.

Det var det sportslige slik vi driver i dag. Ishall-prosjektet har stått
litt i stampe i året som har gått. Vi har en komite som arbeider med saken, men
det er først og fremst tomtespørsmålet det står på. Ishockr.v er en
fremtidssport og vi må være med på toget når det går.
Våre eiendommer "Skioldhytta" og "Skioldhuset" er drevet etter alle
kunstens regler i året som har gått. Det har vært fin innsats på Skioldhytta
der vakter har fungert etter de planer som er satt opp. Gledelig er det
at stadig flere av våre lag har "gjenoppdaget" hytta som sted for trening,
avslapping og avslutninger. Hovedstyret takker Tor Lund for hans fabelaktige
innsats med å holde hytta i stand.
Skioldhuset er nå nesten gjeldfritt, ikke minst takket være Bingoens
innsats med å nedbetale gjeld. Huset brukes hver dag året rundt og er
fremdeles et samlingspunkt fra den aller yngste til den aller eldste
Skioldmedlem.
Våre bingoer går meget bra. Bingosjefene Harry E. Andersen og Tore Småriset
med deres mange medhjelpere gjør en innsats det står respekt av. Uten bingoens økonomiske ryggrad hadde ikke klubben
overlevd.
1990 er Skiold 80 år,
Vi står på terskelen til et nytt jubileumsår. I
et jubileum som vil bli markert på forskjellig vis. Hovedstyret takker alle
som har vært medpå å dra lasset i det året som vi nå avslutter og håper at
alle satser like friskt i året som kommer.
Tron Pettersen - klubbleder
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Børre Ivar Lie - driftsleder

Fotballstyrets rapport sesongen 89

-

-

Sesongen 89 er over - status for lagene er:
A-laget i 6. div. også i 1990-sesongen
Juniorlaget rykket opp i l. div.
Rekruttlaget forblir i 3. div.
Jr.-kvinner er opphørt å eksistere og spillerene overført andre klubber.
Det yngste Old Boys endte på øvre del av tabellen, men burde vært i toppen
med det spillermaterialet laget rår over.
Menn veteraner 40 og oppover endte midt på tabellen, som ventet.
Jeg viser forøvrig til rapporter fra de enkelte oppmenn.
Fotballstyret har bestått av undertegnede leder, Aksel Pedersen (sportslig
leder), Tormod Kortvedt (økonomi), Arild Berg (dommerkomiteen), samt en fra
junioravdelingen. Fotballstyret har avholdt ni styremøter. Der lagenes oppmenn
og spillernes representanter også har vært innkalt.
På den sportslige siden har problemet vært mange. Vi har hatt en liten
A-lags-stall som blant annet har bestått av 7-8 juniorspillere, flere
fra A-lags-stallen har vært på skoler/militæret slik at treningene både for
A-laget og jr.lagets vedkommende har blitt gjennomført med for få spillere,
dermed dårligere kvalitet på treningene.
"Nomade-Skiold" og
alle vet hva det betyr: Ingen vet hvor vi er, vi
trener overalt, vi spiller overalt, vi flyttes på kort varsel, vi spiller
hjemmekamper på bortebane. Vi lar oss ikke utslette, men vi blir mindre og
mindre. Med bakgrunn i dette har oppmenn/trenere gjort en kjempejobb.
Fotballstyret nedsatte i år en trenerkomite tidlig på året med Sverre
Erling Nilsen, Tor Arne Jacobsen og Harry Pettersen. Denne komiteen har gjort
en meget god jobb slik at neste års trenere alt er ansatt: Dag Vidar Kristoffersen
på A-laget og Rune Svendsen på jr. laget. Trenerkomiteen har også deltatt
fra guttenivå og nedover.
treneransettelser
På den sportslige siden er også neste sesong godt i gang. A-laget har
sitt første møte med den nye treneren 29. oktober hvor de€ sportslige opplegget og den økonomiske situasjonen for 1990-sesongen blir presentert. De
andre lag/gruppenes målsetting bør også være klare i løpet av november.
På den økonomiske sisden har det derimot vært en positiv utvikling. Vi
har vel for første gang på mange år holdt oss innenfor det oppsatte budsjettet.
Inntektene er i vesentlig grad bassert på julecupen, diverse salg, skamesse,
tivolivakter, søppelaksjon. Nytt av året er at fotballgruppen har dratt
gang discoen som vi har hatt vår og høst - denne har også gitt oss noen inntekter, men bør gi oss mer i 1990-sesongen.
Fotball seniors mest positive bidrag til totaløkonomien er at vi har bidratt
med to mann hver uke til Allco-bingoen mestparten av 1989, selv om det har vært
13
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Bingohefter m/sikkerhetskode
Variant-bingobonger
Radio-bingo bonger og utstyr
Jack-Pot Bingo
Elektroniske bingomaskiner og lystavler D Bingokurver og maskiner
D Bingo penner C Loddautomat
D «21 » D Trav 6 D Spreng banken D Lotto C Bandit D Tre like
D Lykke Nummer Solo Bingo
D Presenta D Lynlodd C Årer
D Golden Goal D Startkort/Natursti C Lodd/billetter D Gaveartikler D Bord og stoler etc.
Ønsker De nærmere opplysninger om
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Bragerhagen 16
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SKIOLDBINGO
hver eneste tirsdag
og fredag kl. 18.15 på
GLOBUS, Strømsø.
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• I DRETSREISER

• SKOLEREISER

enkelte vanskelig perioder på grunn av mye kamper og treninger.
Jeg vil til slutt takke alle for innsatsen 1989 og for et godt samarbeid.
Oddvar Danielsen - fotballleder

Takk til Espen
Fotballstyret og spillere takker trener Espen Andersen for de to årene han har
trent Skiolds A-lag. Han har i hele denne perioden tilført Skiold sine
kunnskaper om fotball og Espen har også fungert som en del av det sosiale miljø,
blant annet med tilstelninger hjemme hos seg selv.
Skiold ønsker han fremgang videre, enten det er som spiller eller trener.
Fotballstyret pluss hele A-laget

For A-lagets superoppmann Kåre Sundberg, til høyre, går det nesten ikke en
eneste kveld uten at han er åser fotball eller bandy i Skiold. Har han ikke
A-lagskamp eller trening så kan du være viss på at han ser juniorfotball
eller miniputt. Her sammen med den mest trofaste tilskueren i sesongen
89, bingoformann Harry E. Andersen.
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Rapport fra A-laget
Sesongen startet 11. februar med treningskamper som det ble elleve av
før seriestart. Det ble både seire og tap, men stort sett gikk det bra.
Serien startet med dårlig poenghøst, men etterhvert gikk pilen oppover.
Etter halvspilt serie lå vi over midten på tabellen. Hostsesongen
startet meget bra og vi så kun oppover. En stund lå vi ti poeng bak
lederlaget i
serien, men etter iherdig innsats, lå vi kun to poeng bak,
slik at vi endte på annen plass i serien. Vi hadde vel denne sesongen
store forhåpninger om opprykk til femte divisjon, men det har vi fått
erfare at ballen fortsatt er rund.
Sesongen ble jo litt ekstra lang, da vi etter annenplass i serien
måtte spille kvalifiseringskamper rnot Gol. Det ble tap både borte og
hjemme, så vi holdt ikke helt til mål.
Treningen denne sesongen startet på Trimmen hvor vi fulgte et oppsatt
program. Ved siden av dette trente vi også med ball. Til tross for en
fin vinter fikk vi ikke benytte Marienlyst da den var stengt p.g.a. at
den var for bløt. Etter dette trente vi på
Brakerøya.
Treningsuken i sommerferien benyttet vi hjemme med gli~1rende forhold
på Berskaug, flott tilrettelagt av vår iherdige fotballformann Oddvar
Danielsen. Avslutning tok vi på Skioldhytta hvor vi grillet og hadde et
koselig sosialt samvær.
En fisketur ble det også tid til i august da vi dro med båt ut til
Berger og kom søkklastet med makrell tilbake til Drammen.
Jeg vil med dette takke hele laget for en fin innsats og positiv
innstilling. Alle er vi vel enig om at det fortsatt er moro å spille fotball
Skiold, selv om vi ikke klarte å sette prikken over i-en.
Så nå ved et felles skippertak tar vi det neste sesong. Toppscorer denne
sesongen ble Lars 0. Andersen med atten fulltreffere.
Til slutt vil jeg takke Espen Andersen for to trivelige sesonger og
jeg vil rette en spesiell takk til Oddvar Danielsen og Geir Dahlby for meget
godt samarbeid og resten av fotballstyret tas med i samme slengen.
Sportslig hilsen oppmann Kåre Sundberg.
6. DIV.-AVD. B

Slutt-tabellen

Eiker
22
Skiold
22
Skoger
22
Drim
22
Vinn
22
22
Graabein
Sigdal/Eggedal 22
Heradsbygda 22
Sylling
22
22
Spa/Bra
Filtvet/Fremad 22
Huringen
22

16 3
14 4
14 2
13 3
14 0
li 4
li 1
9 2
8 3
6 2
3 2
0 0

3
4
6
6
8
7
10
li
li
14
17
22

87- 25
63- 24
73- 48
78- 38
56- 37
66- 31
54- 45
58- 54
46- 77
38- 95
22- 69
14-112

51
46
44
42
42
37
34
29
27
20
11
0
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Spillerstatistikk
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Lars 0. Andersen
Ove Arnesen
Terje Solberg
Pål E. Lundbekk
Morten Viholmen
Torgeir Brandtzeg
Reidar Dischler
Arild Hansen
Roger Mikalsen
Anders Olafsen
Espen Andersen
Andre Lund
Mads Kopperud
Trond Siem
Ronny Sørli
Anders Grøterud
Tor R. Jakobsen
Roger Strand
Jørn A. Kortvedt
Jan Riegels
Pål Brenna
Rune Holth
Jarle Olsen

Kamger_tom_88
172
165
96
47
31
14
10
0
0
5
30
25
9
8
0
3
0
0
2
0
l
2
0

Anta 11 _89
30
32
29
32
34
4
34
14
13
7
31
27
31
2
11
30
21
23
11
10
4
32
17

JQt\111
202
197
160
79
65
18
65
14
13
13
61
52
40
10
11
33
21
23
13
10
5
34
17

ScQrioggr_89
18
6
3

5

2

10
8

5

2
2

Lars Oliver Andersen har passert 200 kamper for Skiold.
Flest kamper i år har Morten Viholmen og Reidar Dischler - også i fjor
lå Morten Viholmen på topp med flest kamper.
Toppscorer ble Lars Oliver Andersen med 18 nettkjenninger.
Vi merker oss forøvrig imponerende kampantall fra juniorspillere der
Mads Kopperud med sine 31 kamper som førsteårs junior imponerer.
Andre Lund klarte 27 kamper for Skiold til tross for at han så å si
hele sesongen har vært i militæret, men så ble han hentet hjem både
fra Bergen og Bodø.
Totalt fikk Skiold 17 gule kort og et rødt kort i løpet av sesongen.
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Nytt friskt
innslag i Skiold. Fra
venstre Hamid Hoj at
Bahram i, I agkapte in
Mohamed Reza German
og trener Ali Samar1 Nik

Rapport fra rekruttlaget

-

Til tross for at klubben j år måtte trekke rekruttlaget i
l.divisjon,er klubben likevel representert i rekruttserien
takket være det samarbeid som er inngått mellom Skiold og
Iransk Forening i Drammen.
Etter en forsiktig oppstart i fjor sommer viste fotballinteressen i det iranske miljøet i Drammen seg å være stor.
Mye folk på treningene førte til at foreninga ønsket å
sette i gang med organisert fotball og seriespill. Gjennom
spillerne Ali Samari Nik og Hamid Bahrami,som begge har
spilt for Skiold siden 1986,ble det oppretta kontakt med
de styrende organer i Skiold gjennom Trond Pettersen og
Børre Ivar Lie.Med stor velvilje fra disse to og etter at
de forskjellige organer i klubben hadde godkjent avtalen,
er nå det iranske laget i god gang som Skiolds representanter
i rekruttseriens 3.divisjon.
Laget er en "selvstyrt" enhet innen Skiold med egen fotballformann Khashayar Magsuodi,oppmann Ali Ghalderi og trener
Ali Samari Nik,men er selvfølgelig underlagt klubbens
ordl.nære regelverk.Laget utgjøres naturlig nok hovedsaklig
av iranere,men i forbrødringens tegn har også flere chilenere
deltatt,blant dem de to målhungrige spissene Miguel Gonzalez
og Carlos Garrido.Også enkelte spillere fra A-lagsstallen
har spilt på laget. Både når det gjelder opptreden og det
sportslige har laget høsta mange lovord på sine reiser rundt i
distriktet,der de følges av en trofast supportergjeng.
Samarbeidet med de andre laga i klubben er bra med kamper både
mot junior-laget og Old Boys-laget og god kontakt med alltid
hjelpsomme Oddvar Danielsen.
Stallen består av 25 mann der kvalitetsforskjellen er ganske
stor,men som gjenspeiler målsettinga om at alle som ønsker
skal kunne delta.
Etter en noe treg start på sesongen,leda lagkapteinen Mohamed
Reza German laget sikkert med 15 strake kamper uten tap, hvorav
kun to endte uavgjort. Uheldigvis for laget var en av de to
uavgjorte kampene mot Drammens Ballklubb, som dermed rykket
opp med to fattige poengs forsprang. Laget har etter mitt
skjønn hatt en imponerende debutsesong, og klubben bør kjenne
sin besøkelsestid og rekruttere enkelte av spillerne til
A-lagsstallen.
jens p.
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hjemme, borte)
Eggedal 2~4, o-0. Skiold-Vikersund 6-0,4-1.
-6,1-0. Skiold-Svene 3-0, 6-4. Skiold-Ytterkollen
11-1.6-0. Skiold-Skrim 1-0, 3-1. Skimld-Bingem 12-0,4-0.
Skiold-DBK 1-0, 1-1. Skiold-Moingen 2-1,6-0.
Følgende spillere har spilt seriekamper (antall måli parantes):
Ali Kalili 18,
Mohamed Reza German 18 (3), Ali Samari Nik 18(7),
Hamid Hajat Bahrami 18 (21), Carlos Garrido 18 (20), Carlos Araya
16 (3), Jens Petter Kjemperud 16 (3), Miguel Gonzalea 15 (13),
Ali Reza Shamz 15, Ahmad Rezai 13, Behroz Modini 9 (l ), Lindo

Roberto 7, Jarle Olsen 7, Darioush Salmi 5, Arild Hansen 4 (3),
Tommy Simonsen 4, Pietro Holmstrom 3, Rune Holdt 3, Amir
Ghaderi 3, Ali Ghaderi 3, Yadola Lake 3, Mohnsen Narozi 3,
Parvis 2, Ronny Sørli 2, Samir Yussufi 2, Odd Arne
Holdt 1,
Merdad Sadeghi 1.

Debatt

-

Rekrutteringskrise og mangel på bredde
For annet år på rad måtte klubben i våres trekke rekrutteringslaget (B-laget). l fjor rykka C-laget inn og forsvarte plassen
i i.divisjon. Gutta gjorde en kjempeinnsats for klubben.
Som eneste lag fra en 6,divisjonsklubb i 1.divisjon rekrutt
kjempa qutta innbitt oq skjøv rekruttlaget til erkerivalen
Drafn og Konnerud ned i 2.divis)on. Takka for innsatsen?
Jo, det veit vi nå alle:klubben var ikke 1 stand til å stille
på beina en oppmann. Plassen i i.divisjon blei oppgitt pga.
tillitsmannsmangel!

Nå synes jeq dette er ille nok i seg sjøl.18 spillere står
plutselig uten noe tilbud. Flosklene om klubbens sosiale
ansvar blir plutselig så klart bare honnørord til bruk i
festtaler og i søknader om økonomisk støtte.
Men dette er ikke mitt hovedpoeng her. Mangelen på et
rekruttlag fører til en rekrutteringskrise og en fullstendig
mangel på bredde på seniornivå.Etter 5-6 år uten satsing på
rekruttlag (med satsing mener jeg minst trener+oppmannl,
befinner vi oss med klubbens flaggskip-A-laget- i 6.divisjon.
Illustrasjonen på krisa er at trenerens dillema nå ikke er
åta ut de 11 beste til hver kamp,men å skaffe folk som er
villige til å sitte på benken som innbyttere. Mangelen på
satsing på rekruttlag har ført til en katastrofal mangel i
bredde på klubbens seniornivå. Resultatet av klubbens gode
arbeid i junioravdelinga blir at en del uferdige_ juniorspillere pressesinn direkte på A-laget uten nødvendig tid
til utvikling,mens andre forsvinner til andre klubber eller
forsvinner fra fotballen for godt fordi spranget fra iuniorfotball blir for stort.og mellomleddet,rekruttlaget,mangler.
Alle er vel enige om al Skiold ikke hører hjemme i 6.divisjon.
Skal vi snu ferden fra å qå nedover i divisjonene,til igjen å
klatre oppover, holder det ikke med en god A-lagstrener. Vi
trenger topp og bredde. Det vil ta tid å bygge opp igjen en bredde

-

på seniornivå.

Har klubben viljen og evnen til å begynne neste sesong?
jens p.
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Rapport fra yngre Old Boys
Etter vinteren 88/89 med "knallhard'' trening i Drammenshallen og St.
Hallvardhallen startet sesongen fint med fem treningskamper og gode
resultater: Sjåstad-Skiold 1-6, Ballklubben- Skiold 1-4, Konnerud-Skiold
0-6, Skiold C-Skiold Old Boys 2-2. Da serien startet meldte også nervene
seg og resultatene ble etterhvert noe ujevne, men da sesongen var omme
lå vi ihvertfall på den øvre del av tabellen.
Vi deltok i Readycupen, men ble slått ut i de innledende runder. Hadde
forøvrig en hyggelig busstur til Skreia som minnet litt om gamle dager (
poker og høy stemning på hjemturen). Oppmannen hadde dessverre pådratt
- seg akutt skade i de edlere deler og måtte ligge horisontalt på oppoverturen, hadde walk over underkampen, men korn seg akkurat til å kunne delta
på
hjemturen. Kampen endte forøvrig uavgjort.
Resultater serie: Vikersund - Skiold 0-0, MIF-Skiold 2-1 ,SIF-Skiold 0-4,
Geithus-Skiold 1-5, Sjåstad-Skiold 1-1, Steinberg-Skiold 2-1, Tofte-Skiold
1-1, Amot-Skiold 2-6, MIF-Skiold 4-4, Geithus-Skiold 0-2, Sjåstad-Skiold 0-4,
Steinberg-Skiold 3-1, Vikersund-Skiold 2-0.
Resultater Ready-cupen: Søndre Land-Skiold 2-2, Skreia-Skiold 1-1,
Sjåstad-Skiold 3-3.
Vil samtidig på vegne av laget takke for gode treningsmuligheter og
oppbacking.
Hilsen oppmann Stein Brække
PS. Ny opprnann søkes for sesongen 90. Må ha ambisjoner.

Rapport fra dommergruppen

-

Kretstinget i fotball vedtok på siste ting at
klubber som ikke har dommere skal betale en
ekstra avgift til kretsen (størrelsen på
avgiftene er avhengig av hvor mange lag klubben
har meldt på i serien).
Fotballdommerne i Skiold har etter dette startet
en egen dommergruppe, som ligger under fotballstyret og hvor formannen har sittet i fotballstyret.
I år har dommergruppa ved siden av sine egne oppgaver
som dommer, prøvd å dømme kamper for Skiold i egne
turneringer og privatkamper. Dommergruppa har også
jobbet aktivt innad i klubben for å skaffe nye
dommere.
Dommergruppa har holdt 2 møter i perioden.
Skiold har idag 6 aktive fotballdommere og det
er: Svein Lauritzen, Svein Helge Moen, Jens Andersen,
Oddvar Danielsen, Jan Ulsbøl og Arild Berg.
Jeg vil her benytte anledningen å takke alle dommerne
for innsatsen i år.
Arild Berg
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Stein Brække
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Telefon: 03 82 24 10
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Telefon 819642 - 819703
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Juniorlaget hadde en kjempefin sesong med opprykk til I. div is jon og ni
kamper uten tap på vårsesongen Her er våre Juniorer sammen med
laglederene Jan Erik Løkka og Geir Dahlby til venstre og treneren Rune
Svendsen t 11 høyre

Rapport fra juniorlaget
Vi klarte det!!!!
Vår målsetting for sesongen var J rykke opp i 1. divj
,
men vårt problem var at det til å begynne med var 7 juniorer
med i A-lagstallen, men utover våren kom 2-1 tilbake til
juniorlaget.
Vi startet treninga 19.1.1989 og hadde 14 mann på laget og vi
startet med 2 treninger i uka. Deretter ble det J treninger
i uka fram til seriestart. Fram til seriestart hadde i H
treningskamper. En utvidet weekend tur til Danmark var en fin
oppladning for sesongen.
Serien startet og vi gikk fra seier til seier og sto ved ferien
med det fantastiske resultat:
9 seire, 0 uavgjort og O Lap.
Vi ble kanskje litt [or seiersikre og tok det vol rolig i ferien.
Mesultatet fikk vi med et par baksmeller med en gang, men
etterhvert klarte vi å komme opp på nivået fra før ferien og
avsluttet som vi startet. Vi ble meget klar avdelingsvinner med
14 seire, 2 uavgjort og 2 tep.

Vi rykker dermed opp i 1. divisjon i sammon med Vestfossen og
Hønefoss.
Disse spillere har deltatt på juniorlaget i år.
Anders Olafsen (10)
Geir Løkka (6)
Pål Brenne Jensen (1)
Anders Grøtterud (17)

~Jl i paranLes.

nd Kr is.t or son
Maris Kopperud
Morten Vi.ho 1_rn('fl ( l)
Pål Erling l.u.t db cck (5)

(Ji
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Trond Siem

Jan Riegds ( 7)
Tom Cn t l hav ( I J
Christian W, Feght (lJ
Jørn Are Kortvedt
Torgeir Brantzæg
Roger Mikalsen (lJ
Jørgen Mehren

Isjai Al derr.a
Ronny Lieblein
Bent Eikemo
Nils Roar Henriksen
Anders Asebø (1)
Richard Holmsen (2)
Egil Kjærby
Anders Fossum

Her har Skiold en gjeng med mange fine typer. Ta vare
på disse og klubben kommer snart til å se resultater. Det
har vært en fin gjeng å jobbe med og vi takker gutta for en
artig og tin sesong, og ønsker de fire som går over i seniorenes
rekke lykke til videre.
Samarbeidet med A-laget ved Espen og Kåre har fungert meget bra
og vi har fått nødvendige spillere i avgjørende kamper.
Iil slutt vil vi takke tor i år, og ønsker både gamle og nye
spillere vel møtt til ny sesong.
Rune Svendsen

Geir Dahlby

-

Jan Erik Løkka

Rapport fra veteran Old Boys
Treningen startet som vanlig i Drammenshallen på høsten,
På grunn av stor oppsluttning og stor treningsvillighet
fikk vi også leie noen treningstid i St. Halvardhallen
på sen kveldstid.
Altså - topp interesse på høsten og vinteren-bare synd at når
kampsesongen begynner er alle ute på det gamle "kjøret"
Desverre, passer ikke - jobber - mor smer nei - reiser bort ..
Jeg tør påstå at oppmann har tilbrakt flere timer i telefonen
for å samle troppene til kamp enn jeg har vært på banen.
Nok om det, vi havnet i øvre del av serien, så når bare
gutta får BAKEN i gir så har vi et godt lag.
Resultatert Skiold-Hurihgen 1-5 Lier-Skiold o-o
Skrim - Skiold 4-1 Skiold - Spa,bra 4 -3
Steinberg - Skiold o-5 Skiold - Amot e - o
Vinn

Skiold o -

Skiold - Svelvik 2 - 2

Graabein - Skiold o - 5 Skiold - Drafn o - 1
Eiker - Skiold o - o

Liv7Fossekallen o - o

Skiold - Solberg 3
1 Skiold - Konnerud 1 - 1
Drammens Ballklubb - Skiold o - 4
Taltalt 22p-.
Cupkamper. Skiold - Tjøme 3-1 Snøgg - Skiold o -3
Takk for sesongen.
Jeg ønsker den nye oppmann "b a r ne p i ke n" lykke til med jobben
Arild Knudsen.
Oppmann.
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Avklaring i Norway
Cup der 78-1 aget
kom helt til 8-dels
finale

-

Rapport fra
juniorstyret
Vi kan vel med stolthet si at junioravdelingens fotballlag har gjort
et meget bra år. Samtlige lag har meget sterke resultater å vise til,
bortsett kanskje fra guttelaget hvor det har vært problemer. Før sesongen
var det lite spillere til både smågutt og guttelaget, men et samarbeid med
fotballstyret og jr.avd. gjorde at vi fikk litt tilvekst fra GIF.
Juniorstyret har i år hatt et meget stridt år med høy aktivitet både på
den sportslige og den økonomiske siden. Derfor er det hyggelig å kunne vite
at vi har klart den økonomiske siden meget bra.
Jr.avd. har i år stått for to cuper (Badenafestival o i Drammenshallen og
på Marienlyst). Siden det var 10 års-jubileum ble dette markert med ekstra
fine premier. Vi lagde en avis (takk Ivar) "Skiold i nærmiljøet ditt" og
distribuerte denne i nærmiljøet vårt. Vi er nemlig en bra klubb så
dette bør folk få greie på.
Fra mai til oktober hadde vi fotballskole. Dette ble en stor suksess,
dessverre ikke så stor økonomisk p.g.a. nyinnkjøpte trøyer, baller ect. Vi
vil
også i vinter prøve å arrangere bandyskole. I skrivende stund er
de yngste bandylagene i gang med kunstistrening i Kongsberghallen. Dette
før å prøve å gi spillerene våre et bedre tilbud og samtidig slå et
slag for bandyen.
Neste år omorganiserer jr.avd. seg litt og "snører" 1 itt inn på
budsjettene. Dette må gjøres for at vi skal kunne "overleve". Samtlige fotballag til neste år har fått trenere så situasjonen ser lys ut. Vi har nå
7 trenere på B-kurs og to på aktivitetslederkurs. I
fotball har 45 spillere
tatt ferdighetsmerket i forskjellige valører. BRA.
Til slutt for ikke å glemme navn: TAKK alle sammen, spillere, foreldre,
trenere og ledere. Stå på fortsatt. Vi er på vei fremover - med hurtigtogsfart.
Arnulf Evensen - juniorleder
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Rapport fra guttelaget
Treningen startet opp i februar for de som ikke spilte bandy. Det viste
seg at det var få guttespillere dette året, så det så ikke så lyst ut.
Etter hvert fikk vi en avtale med Glassverket, da de ikke kunne stille
guttelag i år. De kom til oss i mai. Treningsoppmøtet ble bedre og vi
fikk mer system i treningen.
Vi har deltatt i følgende cuper:
Heggedal Cup, DBK cupen, Skeid Cup og Dana Cup.
Vårsesongen gikk brukbart ut fra det vi startet opp med. Det ble tre
seire, en uavgjort og tre tap.
Fra 10. juli til 16. juli var guttelaget på meldt i Dana Cup i Fredrikshavn. Vi hadde med 12 spillere. Forholdene var fine. Vi fikk trent en god
del og det sosiale var på topp. Skadene var et problem under cupen da vi
kun var 12 spillere. Vi kom til 8-sluttspill, men røk ut i 1. kampen.
Ellers var turen vellykket.
Høstsesongen gikk ikke så bra. Det var mange gode lag i vår pulje og
vi fikk ikke en eneste seier.
I år hadde vi et stort problem med liten spillestall og mange skader.
Liten spillestall er nok hovedårsaken til våre svake resultater.
Ellers må jeg få takke guttene for sesongen. Egil Kjærby fikk bestemannspremien denne sesongen.
Jan Nilsen

Rapport fra miniputt 80
En ny sesong er over og gutta blir bedre og bedre. Vi kan se tilbake på
i alt 37 kamper, med serie, privat og cuper. Her ble det en flott statistikk:
24 seiere, 7 uavgjorte og 6 tap. 3 av disse tapene kom i Badena Cupen der
vi også deltok i 79-klassen.
Vi har deltatt i følgende cuper: Liungen Cup, St. Hallvardhallen,
Badena cup, Drammenshallen, Badena cup, Marienlyst, Assiden cup på Assidenbanen, Konnerud cup på Konnerud og Drafn cup i Drafnkollen.
Resultater fra seriekampene i Solbergserien: Skiold-Liungen 6-2, IBKSkiold 1-5, Skiold- Konnerud E 12-0, MIF-Skiold 4-5, Skiold-Drafn 1-0,
Skiold-MIF 6-8, Solberg-Skiold 3-4, Konnerud V-Skiold 1-1, IBK-Skiold 1-8,
Eiker R-Skiold 1-6, Skiold-Assiden 13-1, Skiold-Glassverket 10-1.
Som en ser av disse resultatene har Skiold helt opplagt veldig mye å
bygge på i årene som kommer. Sesongen e.r over for i år. Avs 1 utn ing har laget
på Skioldhytta 14-15. oktober. Det gleder vi oss til.
Trener, lagleder og dommer
Terje Andersen
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Rapport fra smågutt
Det var med store forventninger vi sl fram til årets sessong, med
A-puljespill som mllsettning, men verden er ikke alltid slik man
ønsker at den skal være. Etter en bra vlrsessong med annen plass
i kunstgresscupen til SIF, tap i bronsefinalen pl loddtrekkning i
glasscupen til Jevnaker og tap i bronsefinalen i Stokkecupen,
havnet vi pl tredjeplass i serien. Med best poengsum av tredJelagene i serien regnet vi med I ha kc®met til A-pulje, men da
slår fotballkretsen til - 1 vi hadde spilt i
pulje med 8 lag og
ble da rangert bak lag med færre poeng fordi de hadde spilt i
puljer med 7 lag. Utregninga visste noen tiendeler mindre poeng
pr. kamp i vir disfavør. Man kan tenke og tro hva han vil-,men
når jeg ringte kretsen for I fl kampoppsettet for høsten fikk jeg
spørsmllet: "Har dere smlgl1tt lag da" ??? 1 ! !
-·,c,mmertlirer, gikk
i år til Ørebrc, cup, er, glimrer,de cup spillt pl
meget gode baner. 3 tap og
1 seier ble fasiten i cupen, gutta
spilte bra, men kvaliteten pl de deltagende lag var meget høy.
Vi ml alikevel si at vi hadde meget god utbytte av turen og gutta
oppførte seg eksemplarisk,~• undertegnede, Roger Mikalsen og
Nils Roar Henriksen som ledere hadde ikke noe problem med
disiplinen, en kjempefin gjeng I reise pl tur med.
Høstsessongen starten vi med en treningsleier pl skiold hytta fra
fredag til søndag, pl tross av dårlig vær fikk vi en skikkelig
oppkjøring til høstkampene, hvor vi begynte bra med seier og en
uavgjort, men sl var det stopp pl poengplukkingen,
en miserabel
høst, vi kan kanskje være glad for at det ikke ble A-pulje.
Som avsluttning har vi drevet med merkeprøver:
- 2 bronse, 3 sølv og 6 gull, et meget bra resultat.
Jeg vil med dette takke spillere og foreldre for i år, OR ønsker
dere lykke til
i
fremtiden,
det er mange pl dette laget som
Skiold kommer til I ha mye glede av i framtida.
Spillestall med mil og merke i parantes:
Jon Atle Andersen Cg),Kristian Fossum (s),
Lars Niklasson (sl,
Lars Simensen
(g), Anders Røren (3,gl,Kjetil Green (21,g), Lasse
Dahl
Cl,g),
Kurt Sører,ser,,
Pil
Gunnar Torvet
12'+,sl, Eirik
-Thomasser,,
Jar, Ivar Fir,sand,
Tommy Halvorser, (20 1 gl, Crist iar,
3trømmen (1,b), Yngvar Torsby (bl og Ronald Skistad.
Nc,er, res:

Største seier: Skiold - Bødaler, '3-0, største tap: 0-5
for Ørebro, andre: - Ørn 1-4, - Grua 2-1 1 - Jevnaker 5-0,
-Hønefoss 0-1, -Bjerke 1-1 og 0-0, -Stokke 2-3, -Sandar 2-1,
-Høijord 4-0, -Tønsberg 0-2, - Brunflo 1-0, -Forward 0-1,
-Rlgsved 2-5, -Kolding 1-0.
40 kamper,12 seire,7 uavgjort,21 tap og mllscore 70 - 77

Jeg vil også benytte anledningen til I takke, de spillere, ledere
og dommere jeg har vært i kontakt med i de Irene jeg har holdt pl
i og med dette er siste året jeg tatt pl meg å trene lag, det har
vært en artig tid med bide skuffelser og gleder, men mest det
siste.
ROAR H
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Rapport fra lillegutt 77
1977-lagene har denne sesongen hatt felles trening, men deltatt i
kretsens serieopplegg på to "7-manns" lag.
I tillegg er det
gjennomført treningskamper for å innøve "11-manns" fotball hvor
alle har deltatt på det samme laget.
Vårsesongen ga både gleder
og skuffelser rent resul tatmessig.
Treningsoppmøtet, 1 veren og
fotballgleden har imidlertid hele tiden vært på topp og høstsesongen ga full uttelling med kun seire og topplassering for
både 77A og 77B i sine grupper i kretsserien.
Arets begivenhet for guttene var uten tvil deltagelse i Dana Cup
i Fredrikshavn, Danmark.
Turen ble finansiert gjennom foreldrenes dugnadsi~nsats ved vask og servering på Skioldhuset gJennom
høst/vinter/vår 88-89.
Den ble vellykket både sportslig og
Etter kvalifiseringen, i første kamp i sluttspillet,
sosialt.
var det imidlertid slutt.
Motstanderen var ikke over midtstreken
i 2. omgang, men lykken sto oss ikke bi og v1 ble minnet om at
fotballen er rund.
Fotballglede er fremdeles det viktigste og
guttene klarte å gjennomføre "tap og vinn med samme sinn" på en
god måte.
Vi har med oss minnet om en uke i godt idrettsmiljø,
fine fotballbaner og et godt arrangement, Ørenveien skole og
junior jentelaget fra Raufoss.
Følgende spillere har vært med gjennom sesongen:
77A

77B
Tamas Csorba
Anders L. Horne
Anders Narum
Andreas Nilsen
Tommy Ranum
Thomas Reisæter
Espen Simonsen
Christian Temte
Tom E. Tommassen
Glenn Thomas Walaker

Bjørn Andersen
Thomas Ask Larsen
Alexander Berg
Lars Eriksen
Hermann Hallentvedt
Robert Holmen
Martin Kjekshus
Jan E. Tetlie
Øystein Thoresen
Henning Tolpinrud

Arne Nilsen, Mikal Kjekshus og Jan Tetlie har fungert som
trenere/oppmenn sammen med undertegnende.
Anders L. Horne har flyttet til Holmestrand og Glenn Thomas
Walaker, Hermann Hallenstvedt og Tom E. Tommassen har gitt
beskjed om at de ikke fortsetter til neste sesong.
Vi takker
gutta for fin innsats gjennom mange sesonger.
Undertegnende
avvikler også sitt engasjement som trener etter denne sesongen og
takker med dette for mange fine år med en gjeng fine gutter,
lagledere og et godt fungerende samarbeide med foreldrene.
Lykke
til videre!

Med sportsli~ hilsen
Roar Bing Temte
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Rapport fra 78-lagene
Følgende spillere har akslet den røde trøya i 89-sesongen på 78-laget.
Mål i parantes:

-

Andreas Tønne (11), Christian Smerkerud (54), Christian Temte (21),
Carl Fredrik Holmen (1), Kenneth Agren (75), Jens Bernard Leite (21),
Rune Dahl (4), Terje Gundersen (15), Espen Schøne (7), Kim Rudi Mortensen (10),
Håvard Gulliksen (3), Kai Roger Bråten (26), Ole Christian Enger (l), Marius
Tangen, Jan Henrik Opsahl, Kenneth I/i nnæs ( l), Sven Fredrik Østerhus ( 4),
Torgeir Willumsen, Joakim Moldestad, Torbjørn Lahorra, Ole Henrik Gulliksen (2),
Preben Nilsen (1), Manuel Øvstedal (3), Hans Petter Miele.
Totalt kampantall med målscore for begge lag inklusiv cuper:
52 - 15 - 25:
260-154
Cuper: l lag i Norway Cup - tapte 8. delsfinale, 2 lag i Drammenshallen,
et lag i sluttspill, 2 lag i Badena cup, l. og 3. plass, 2 lag i Vårcup,
2 plass, 2 lag i Vinn cup, l. og 2. plass, 2 lag i DBKcup, tap i semifinale,
lag i Buskerudcup, l. plass.
1989-sesongen har vært en utrolig positiv sesong for 78-årgangen.
Samholdet guttene imellom er meget bra, og det viser seg å gi resultater.
De aller fleste har hatt stor utvikling i år, og hvis denne gjengen fortsetter
å utvikle seg sammen kan Skiold virkelig se positivt på fremtiden.
Sesongen startet med innetrening på Strømsø skole med full oppslutning
blant guttene. Arets første kamp var mot Solberg (3,3) og siden har det
gått slag i slag.
Vårens seriekamper endte med at det ene laget vant sin avdeling, mens
det andre laget ble nr. 3. Dermed var begge lag klare for A-puljene på
høsten. Som i fjor hadde vi våravslutning til Karlstad sammen med foreldre
og søsken. En meget vellykket tur. Som oppkjøring til høstsesongen hadde
vi valgt å være med i Norway Cup (se egen rapport).
Høstsesongen ble i likhet med våren meget positiv. Det ene laget ble
avdelingsvinnere, mens det andre havnet midt på tabellen ..
Som tidligere nevnt har vi gjort det meget bra i cuper i år. 78-laget
vil på høstens generalforsamling levere ikke mindre enn åtte pokaler samt
et deltagerminne fra Norway Cup. Noen av pokalene er tatt i konkurranse
med kretsens beste lag.

Til slutt vil vi trenere få takke alle spillerne for god oppførsel
i en fin 89-sesong, og samtidig årette en takk til foreldrene som støtter
oss så godt de kan.
Tom Opsal, Gunnar Gundersen, Øivind Dahl
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Full Jubel av 78-laget som kom helt til 8-delsfrnale

1

Norway CUP

78-laget i Norway Cup
Det ble bestemt i våres at 78-laget skulle prove seg i verdens største
fotballturnering, Norway Cup. Vi prøvde å forberede oss så godt som
mulig selv om ferien hindret oss noe.
Men 30. juli braket det løs. Første kamp var mot Tønsberglaget Flint,
som vi slo 2-1. Dermed hadde vi fått den starten vi hadde håpet på,
og
noe av spenningen forsvant. Senere på dagen vant guttene nok en gang 2-1,
denne gang mot Hauger fra Oslo.
Neste dag startet vi mot Cantalao fra Peru. Guttene var nok noe preget
av stundens alvor, og vi tapte 2-0. Men dette tapet skulle hevnes.
Allerede senere på dagen fikk
Gjelleråsen merke det. Etter to
spilte omganger sto det 10-0 til de røde fra Drammen. Nå begynte sluttspillet
å vinke i det fjerne, men det var ennå tre kamper igjen å spille og vi
måtte ha flP.re poeng for å komme blant de tre beste i puljen. Vår største
motstander var grusbanene som måtte tas i bruk på grunn av regnværet.
En pekepinn på dette fikk vi i første kamp på tirsdag hvor vi tapte
2-5 mot Hanninge fra Sverige. Nå begynte nervene å melde seg igjen hos noen
og en hver. Skulle sluttspillet glippe så nære?
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Alt lå til rette for en spennende avslutning. Halden var motstander
andre kampen på tirsdag. Etter en meget spennende kamp kunne guttene
gå
av banen med seier 3-2 og visste at et poeng i siste kamp mot
Heggedal på onsdag var nok for å sikre sluttspill-plass.
Men å spille uavgjort er skummelt, så guttene gikk i angrep fra første
spark på ballen og vant til slutt 3-0.
Dermed var første målsetting nådd. Nå fikk vi ta en kamp av gangen og
kjempe. Frigg var motstander i 16.dels finalen på torsdag. De møtte et
Skioldlag som ville vinne, og gjorde det på en suveren måte: 4-0 til der
røde sto det da dommeren blåste for full tid.
Dermed var det klart for 8. dels mot Flint nok en gang. Etter en meget
spennende kamp falt avgjørelsen to minutter før full tid: 2-1 til Flint og vi var ute av cupen for denne gang.
Men spennende var det til siste slutt, og det frister til gjentagelse
er helt sikkert. Foreldrene var med hver dag og det var en stor Skioldgjeng på Ellingsrud de dagene det varte. Stor pris satte vi
09så på at
klubbformennene Børre Ivar Lie og Tron Pettersen samt noen andre fra
senioravdelingen fulgte så godt opp på kampene.
En stor takk til familien Bråten som med åta sin campingvogn innover
gjorde regnværet trivlig.
Tom - Gunnar - Øivind

Generalforsamling på en mandag.
Høstgeneralforsamlingen er denne gang lagt til man dag 27. november. - Vi
har hatt dårlige erfaringer med å ha høstgeneralforsamlinger på lørdag
ettermiddag med tippekamp og mye annet i fjernsynet, Ja, kanskje til og
med bandykamper, sier klubbleder Tron Pettersen. - Derfor forsøker vi oss
med en mandag slik at flest mulig får sjansen til åta en tur på klubbens
årlige hovedmøte for å høre nytt og være med på hvordan klubben drives. Vi
vet i år at det kommer til å bli skikkelig mange pokaloverrekkelser fra
Junioravdelingen, så vi håper at så mange som mulig kommer på
Ski o I dhuset denne mandagen.

Når du går fra Skiold-huset - rydd opp etter deg
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79-laget med
oppm enn-trenerparet
Sverre Erling NIisen
og Per Grenman

Rapport fra miniputt 79
79-årgangen startetinnetre
februar. Gjengen har bestå
likevel å stille med 2 lag
Dermed har det blitt mye sp
deltatt i tilsammen 5 cuper

ingen på Strønsø skole i slutten av
tav 13 spillere, men vi valste
årets Solbergserie (7-~annsl.
11 på hver enkelt. Videre har vi
sii aktiviteten har ve r t. stor.

Sportslig sett har det vært en meget god sesong. Fremgangen
fra ifjor har fortsatt fordi gutta er veldig treningsvillige.
I tillegg støtter foreldrene godt orp rundt laget.
Vårsesongen ble avsluttet med en meget vellykket grillfest på
hytta til familien Skallerud i Eolmsbu. På hosten deltok vi
forøvrig i vår første utenbysturnering i Larvik. Her merket vi
at nivået var høyere enn i Drar.1mensområdet noe som ga ekstra
inspirasjon.
Seriekamper (2 lag):
Vunnet: 21
Uavgjort: 1

Tap: 0

Målscore:

172 - 34

Følgende spillere har vært med: Tom Erik Kolek, Ole Henrik
Gulliksen, Alexander Siljan, Thomas Grenman, Martin Skallerud,
Ole Petter Volden, Hans Petter Mile, Manuel Cvstedal, Preben
Nilsen, Bent Nilsen, Lars Granås, Ronny Andersen, Lars Petter
Pettersen.
Vi takker alle for en kjempefin sesong.
Per Grenman og Sverre Erling Nilsen (oppmenn/trenere)
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Rapport fra miniputt 81-Skiold United
Sesongen startet med innetrening på Brandengen skole i mars.
Her
møtte 15 ivrige og prateglade gutter født i 81 fra skolekretsene
Brandengen, Danvik, Skoger og Vestbygda.
Innetreningen var lagt
opp med variert lek og ballspill.
I mai flyttet vi treningene ut på "Tegger'n" hvor vi fortsatte
med mye ballspill samt noen enkle øvelser.
Laget har deltatt i 3 cuper samt i Solberg-serien.
Skjønt det
har blitt en god del tap har innsatsen såvel i kamper som på
trening vært upåklagelig.
Med så mange spillere til et 7-manns lag har det jo blitt en
10d del innbytte/venting, men det har fungert bra og sammensetningen
dV laget har foregått på demokratisk vis ved "flasketuten peker på"
eller "krone/mynt", slik at alle har fått spille ca. 10 minutter i
hver o;,1gang.
Fotballsesongen ble avsluttet den 12. oktober med kamp mot Drafn
og derpå følgende "bankett" på Mac Donald's.
Alle gledet seg til
neste sesong, og det gjør laglederen også.
For lagleder har det vært en veldig morsom og verdifull opplevelse,
og jeg takker samtidig foreldre, spillere og Skiold for fin respons
og god kontakt.
Alle guttene vil bli gitt tilbud om å bli med på bandyskole vinteren
89/90 (vi får håpe på is i år, Ivar).
Foruten vil jeg prøve å holde kontakten med spillere/foresatte
ved å innby til noen fellesturer på badet og Skiold-hytta (dagstur)
fram til neste sesong.
ntsli71hi2
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Rune Andersen
Lagleder SKIOLD UNITED 81

_JULETREFEST
Skiolds barn
holdes på Skioldhuset
torsdag 28. des em ber
kl. 17.00.
for

Filmer, gang rundt juletreet,
julenisse, poser, boller og
bruss og masse moro for små
som store. Kaffe og kaker til
de voksne. Velkommen.
junioravd.

R~~~~~~
Etter en noe famlende vårsesong hadde vi stor fremgang i høstsesongen.
Innsatsen blant jentene har vært på topp med hundre prosent deltagelse
og innsats på treninger og kamper.
Laget endte til slutt på en 4. plass i serien, noe som er det beste
resultat gjennom tidene.
Jeg takker jentene for en fin sesong med topp innsats og håper at alle
vil fortsette neste sesong.
Tommy Clausen - trener

Rapport fra 80b

-

Laget var nytt i år og besto både av jenter'og gutter. Etter en god
start på vårsesongen fikk vi etter hvert en del forfall på kampene og
trening. Dette har ført til at vi ofte har måttet låne spillere fra
andre lag for å få gjennomført våre kamper.
Jeg vil takke 80b-laget for innsats på trening og kamper og vil samtidig rette en stor takk til Arnulf Evensen og hans Bl-lag for hjelpen
gjennom sesongen.
Tommy Clausen - trener

Rapport fra 81-gjengen
Bl-laget har tilbakelagt en juselsesong med bare seire i serien.
Det ble kun et tap i hele år, i Badenacup mot Lyn. Målforskjellen
ble hele 188-13, så vi bør nok styrke forsvarskjeden. Guttene er
veldig greie å ha med å gjøre og foreldrene er flinke til å støtte
opp. Takk for sesongen.
Arnulf Evensen
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~AGSTREFF PA SKIOLDHUSET - STILIG LILLE JULAFTEN
SKIDLDHUSET ER APENT HVER LØRDAG FORMIDDAG. Det er junioravd. som
har kjøkkenet og leder Arnulf Evensen sier til Skioldavisa at lille
julaften, som faller på en lørdag, blir det ekstra mye godt på huset.
Alle pensjonister i Skiold har gratis kaffe og
kake lille julaften
- så møt opp.

RIKTIG FORSIKRING ER MÅLET I

D

NORGE
FORSIKRING

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

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

VELKOMMEN TIL
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Besøk

når du er i byen.

HUER LØRDAG - TREFF
MED SERUERIHG P~
SKIOLDHUSET -UELKOMMEN
GROSSIST i VVS, VA og ELEKTRO

@ I INC:ENIØR GR•N
-GILDE
kjøttvarer
DRAMMEN LARVIK MOSS BÆRUM
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smaker alltid
godt! Vbs
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