
Senior menn A-lag 
G.div avd A 
Skiold 20 16 2 2 95-27 50 
Vikersund 20 16 2 2 59-20 50 
Heradsbygda 20 14 2 4 56-29 44 
DRIM 20 12 2 6 58-30 38 
Nesbyen 20 12 2 6 46-27 38 
Torpo 20 8 2 10 39-40 26 
Sigdal/Egged 20 7 0 13 42-45 21 

...Skoger 20 4 5 11 40-74 17 
~ evn 20 4 1 15 27 
Norderhov '> 
Tvr;0t·,' 

I avisa 
Nr. 2. nov 90 

Jubelår med A-laget ga opprykk 
Storslått jubileumsfeiring i juni 
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2. Styrets årsrapport 
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Under generalforsamlingen 
salg av kaffe, brus ect. 

Forsiden. Den flotteste tabellen på 
mange år. Er det noe rart at Skiolds 
toppscorer i A-lags-sammenheng, 
Eivind B. Nilsen og oppmann Kåre 
Sundberg jubler. - Dette har jeg drømt 
om i tre år, sa en meget rørt Kåre 
etter at opprykket var sikret. (foto: BIL) 
- 
Sitt inne inne med en god ide. Si fra 
til Skiold-ledelsen hvis du har noe 
som kan gjøres. 

- 
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Et stort øyeblikk under 80-års-festen. Skiold har fått to nye æresmedlemmer, 
Harry E. Andersen og Bjarne Borgersen, som begge gjennom flere ti-år har 
gjort et stort arbeid for den rød-hvite klubben. Fra venstre klubbleser 
Tron Petter, æresmedlemmene Harry E. Andersen og Bjarne Borgersen og 
representantskapets ordfører Reidar SchUssler. 

Ski old rundet 80 år i fin form 
Joda, Skiold rundet 80 år i fin form 7. juni. På jubileumsdagen, torsdag 

7. juni, spilte A-laget mot Vikersund og klarte uavgjort. Dette etter at 

de lå under 2-0 til et kvarter før slutt. Opphentingen skulle senere vise 

seg å være nøkkelen til 6. div,-triumfen. Selveste SKIOLDDAGEN ble l ørda« 

9. juni med en storslått markering av ungdommen først på daqen med opptog 

til Marienlyst. Med Skioldfanen i · ·· 

spissen defilerte nesten 300 småspillere. 

På kvelden flott jubileumsfest på Skiold 

huset der blant annet Arild Knudsen (bildet 

til høvre ) oppfentl i ggjorde det fl otte 

Borgar Nygårds Minnefond gitt av Borgars 

far Trygve,som representantskapet skal 

disponere. En imponerende gave til klubben. 
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80 års-fes ten Gamle og nye Gullmerkemenn samlet under BO-års 
festen på Skioldhuset. Foran fra venstre Oddvar 

Danielsen, Harry E. Andersen, Rolf Raaen, Terje Harvik, Reidar SchUssler. 
Bak fra venstre Arild Knudsen, Dagfinn Hansen, Tore Ruud, Ståle Eknes, 
Jonn Johansen, Tron Pettersen, 
Børre Ivar Lie. 

Knut Bero Nilsen, Bjarne Borgersen og 

Hovedstyrets årsrapport 
Skiold fikk den beste BO-års-presangen klubben kunne få. A-laget 

fotball rykket opp i 5. divisjon igjen etter tre år i 6. div. En 

sportslig suksess som klubben trengte og som qir alle inspirasjon til 

å arbeide videre med idrettsarbeidet på Strømsø - både for liten som 

stor. 

Det ble en fabelaktig sesong for de rød-hvite med seier på seier og 

stadig vekk på toppen av tabellen. På slutten ble det en innbitt figth 

med Vikersund og på et tidspunkt lå vi feæ poeng bak moingene, men 

~kiold-laget ga ikke opp. Det lyste innsats og vilje av guttene til Kåre, 

Geir og Dag Vidar. De maktet presset, scorte nesten hundre mål totalt 

(best av A-lagene i hele Buskerud) og vant 6. divisjon på målforskjellen. 

- 
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Viktig i en slik stund er det å merke seg at vårt unge lag så å si 

består av Skioldgutter som har vært med helt fra miniputt-alderen. Det 

lover godt i årene som kommer når laget setter seg nye mål - nye utfordringer 

en fotballserie som blir hardere og hardere. 

Når vi i tillegg legger til at bandylaget vant 2. divisjon i vinter (omtalt 

vårnummeret) - så har sesongen 90 vært en av de beste for Skiold på mange 

mange år. 

Junioravdelingens lag er også i rute. Det arbeides godt og målbevisst 

fra bunnen av og allerede nå kan man ane konturene av nye gode Skioldlag 

som er på gang. Mange av lagene har imponerende resultater å vise til med 

seiere i cuper og serier. Nok en gang klarte lilleguttene å komme til 

åttendels-finale i Norway Cup - noe som viser at vårt arbeid kan måle seQ 

med andre klubber nasjonalt. 

Skiolds junioravdeling er hva man kalle "i støtet" på Strømsø-området. 

Tilbudet til ungdommen er meget godt og noe som trekker stadig nye medlemmer 

til klubben. Samarbeidet med hovedforeningen er det aller beste - noe som 

i år har resultert i en rekke dugnads-prosjekter som de to avdelingene har 

delt seg i mellom. 

80 års-fes ten 
Representantsskapets 

- ordfører Reidar 

SchUssler var 

sermonileder under 

utdelingen av heders 

bevisninger. Her 

sammen med æresmedlem 

Knut Berg Nilsen som 

tyvleser litt hvem 

som blir nye æres 

medlemmer. 
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80 års-festen Skioldhusets 2. etasje var fylt til randen av feststemte 
Skioldmedlemmer. Vi ser til venstre Tor Arne Jakobsen oc 

til høyre ser vi Bingoleder Allco Tore Småriset, Hel0e Evensen og Jonn Johansen. 

Økonomisk kan det bli trangt for klubben i perioder. Det å drive idrett, 

satse på spesielle områder samtidig som man skal holde klubbskuten flytende 

koster stadig mer i dagens samfunn. Man kan nesten spørre seg enkelte 

ganger hvor man skal skaffe alle pengene fra. Hver enkelt gruppe må 

stadig bli mer selvfinansiert. Junioravdelingen klarer i dag å kjøre en 

hel sesong på egne midler og samtidig gå med det lille overskuddet som 

er nødvendig for å se fremover. Også fotballgruppen og bandygruppen må 

i årene som kommer belage seg på å skaffe mer penger til egen drift enn 

de gjør i dag. Bidragene fra hovedkassen kan i enkelte tilfeller bli 

tyngende. 

Hvordan skal vi så klare det økonomiske presset. For det første må den 

enkelte utøver på seniornivå yte mer enn han gjør i dag både med 

dugnadsinnsats og også i rene avgifter. Det tunge klubbinntektene vi 

har hatt glede av i mange år, bingovirksomheten, må vi innse kan bli 

magrere i årene som kommer. Allerede i dag er vår bingovirksomhet utsatt 

- 
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for hard konkurranse som har senket lønnsomhetsnivået. Allikevel har 

klubben i år fått tilnærmet det som var budsjettett, men om dette blir 

tilfelle allerede neste sesong, er lite trolig. 

All honnør til våre bingogjenger som står på uke etter uke, måned etter 

måned både på Globus og Allco. Allco har forørvig hatt en ordning med 

vaktordninger fra fotballavdelinoen som har fungert brukbart, og når under 

tegnede sier brukbart så ligger det i det at en seniorspiller ikke bør 

blåse i barten av en bingovakt eller to løpet av et år. 

Hovedstyret har gitt sin tilslutning til to tunge prosjekter. Først en 

komite som skal se på mulighetene for samarbeid/ eventuell sa~menslutning 

med Drafn. Denne saken kom opp etter en henstilling fra Drafn om å se 

på mulighetene. Saken har vært diskutert i alle grupper og meningen er 

mange. Det er i første omgang gitt tilslutning til at man skal ha samtaler 

med Drafn for så å komme med et opplegg som vil bli grundig diskutert innad 

i klubben. Det er understreket fra Hovedstyret at man ikke på noen måte har 

sagt ja til noen sammenslåing - det er noen som eventuelt kommer på et 

senere tidspunkt. Det foreløbige mandatet er kun et komitearbeid som skal 

legge fakta på bordet, plusser og minuser som man senere skal ta stillino 

80 års-festen 

- Et hittil ukjent maleri av 
Skioldhytta ble overrakt 
klubben under 80-års-festen. 
Det var Tore Ruud som på vegne 
av C.J. Stahls familie ga 
klubben en akvarell malt av 
Bj. Juritsen i 1936 - året 
da Skioldhytta ble bygget. 
Et vakkert vintermotiv der 
vi kjenner hytta slik den 
er den dag i dag. Hytte 
maleriet var klubbleder 
Tron Pettersen meget begeistret 

over. 



80 års-festen 

Klubbleder Tron Pettersen 

kunne overrekke to av junior 

avdelingens primus motorer, Arnulf 
Evensen og Øivind Dahl, hedersteget 
for flott arbeid med de unge. 

til. Hva det endelige resultatet vil bli er noe fremtiden kun vet. Det 

prosjektet som er satt i gang er langsiktig og griper på ingen måte inn 

det arbeidet som vi driver i dag. 

Det neste tunge prosjektet er de nye planer for ishall som en ishall 

gruppe med Skioldmedlemrr.er har lagt opp til. En egen ishall, SKIOLDHALLEN, 

på treningsfeltet på Marienlyst til en beregnet pris på 12 millioner 

kroner. Et prosjekt som er grundig gjennomtankt og som med de rette 

avgjørelser i vår favør i Drammen kommune kan gi hele byen den ishallen 

som de så sårt trenger. Ja, det spørs om politikere i det hele tatt kan 

si nei til det prosjektet som blir presentert i disse dager. SKIOLDHALLEN 

vil kunne bli et aktivitetssentrum for hele klubben på Marienlyst med 

nye klubblokaler, garderober i tilllegg til en innbydende isflate som 

kan benyttes i åtte av årets tolv måneder. Det er virkelig fremtidsmusikk 

over ishall-prosjektet. 

Men det er mer på gang. Fotballstyret vil gjerne gjøre treningsforholdene 

på Marienlyst, Skiolds tilholdssted, ennå bedre. De undersøker mulighetene 

for et samarbeid om å bedre treningsfeletet med Drammen kommune. Det er 

på Marienlyst Skiold hører hjemme - og nå er tiden inne til å gjøre noe 

med hele området slik at våre idrettslige sommeraktiviteter kan utvikles. 

- 
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For de som ikke vet det - på Konnerud ved Stegla ligger Skioldhytta. Et 

fabelaktig sted som i løpet av året har fått en del opprustning. Nye trapper 

til skjulet, nye utebenker, skikkelig kum ved vanninntaket osv. Tor Lund 

må nevnes som en drivkraft uten like med vår hytteeiendom. Meget gledelig 

er det at hytta i høst har hatt en serie med besøk av våre yngste lag på 

avslutningstur. At hytta brukes av våre egne medlemmer er noe vi setter 

pris på - mulighetene er mange ved Stegla - benytt dem. 

Vår eiendom Skiol~huset, som så å si er gjeldfritt, har hatt en brukbar 

stigning i utleievirksomheten. Skioldhuset klarer nå seg selv med god 

margin og vel så det. Med de mange egenaktiviteter vi har på huset er 

det et samlingspunkt som klubben ikke kan være foruten. 

80 AR - Skiold hadde en fin markering av dette jubileet en lørdag 

juni med opptog, musikk og leker for de yngste Skioldmedlemene på 

Marienlyst og med jubileumsfest i eget hus om kvelden. Jubileet var 

en verdig markering av det som vi alle a~~eider for - det var rødt og 

hvitt til sent på natt, gaver og hyldest. 

80 års-festen 

Driftsleder Børre Ivar Lie takket for maten samtidig som han mintes 
"suverene sweeperes skudd som stusset stolpe 1 angs". P::resmeilll em Knut 
Berg Nilsen, klubbleder Tron Pettersen og Grete SchUssler lytter til 
de bevingete ord. 
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Det er der det skjer 
Det er ingeo tilfeldighei al gulla m•tes på DickeDt. 
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Stikk innom når du gar forbi. Du firtnrr oss i 
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mat·øl·miljø 

Fotograf 
STEINAR OLSEN 

Portrett & Rekiamcstudio 

TOll.BUCT 7(1 1llll(l DRAMME!\: 
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80 års-festen 

AVSLØRT: Klubbleder og 
driftsleder studerer den 
store jubileumskaken før 
gjestene fikk sette tennene 
i den. 

80 Ars-jubileet markerte også inngangen til et nytt Skiold-tiir - 

kanskje et av de mest spennende i klubbens historie. Hovedstyret har 

følelsen av at klubben er i fremgang, men det er ennå mye igjen som må 

klaffe, både sportslig og økonomisk skal man nå de store målene. 

Alle medlemmer skal ha en store takk for det arbeid de frivillig har 

nedlagt i klubben i året som har gått - ingen nevnt, ingen glemt. Lykke 

- 
til i sesongen 90/91 til alle rød/hvite over hele byen. 

Tron Pettersen (klubbleder) Børre Ivar Lie (driftsleder) 

r·rolla 
vedovner 
Keramiske fliser 
Sanitærutstyr 

. ' ~~71 2 Inge, ' 

Bent Øyvind~ Madt ' 

Alltid gode tilbud 
fra 

KONNDUD 
. IØI A"S 

Aut rørleggerforretning 
' S...nAst>P....,.,36-3032 Dram= 

9084 Konn~,ud 3002 o...,.,._ .. Ttl. 8849<HI 
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Rapport fra 
fotballstyret 

A-lags-gjengen som brakte 
Skiold opp i 5. divisjon igjen 

20 spennende kamper for A-laget. 20 kamper med neglspising for fotball 

styret. Målsetningen var klar fra tidlig i fjor høst - vi skulle forsøke 

innenfor de gitte rammer å få klubbens A-lag opp i 5. divisjon igjen. DET 

HOLDT. Skiold rykket opp i en serie der intet var avgjort før i den aller 

siste kampen. Et stort HURRRRAAAAA fra fotballstyret som har fulgt laget 

tykt og tynt hele sesongen igjennom. 

Et godt apparat rundt laget med to suverene oppmenn, Kåre og Geir, samt 

en inspirerende trener, Dag Vidar og hjelpetrener, Jon, var det som førte 

til suksessen. I tillegg en flott stall med spillere som aldri ga seg, selv 

om det i noen av kampene så mørkt ut. Først og fremst er det de fotballstyret 

gratulerer i dag. 

Opprykk er en ting, å følge opp er en annen. Fotballstyret er allerede 

gang med å forberede neste sesong. Det er mange brikker som skal falle på 

- 

plass og den viktigste er 

reengasjert. 

allerede der: Dag Vidar Kristoffersen er - 
Fotballstyret har forøvrig hatt et juniorlag, et rekruttlag samt to 

oldboys-lag samt det iranske laget under sin kappe. Juniorlaget rykket ned 

fra 1. div. til 2. div. Neste år blir det tynt med spillere på juniorlaget 

før massen fra junioravdelingen kommer opp. Oldboys-lagene klarer seg stort 

sett selv. Om det blir et iransk lag neste år, er uvisst. 

Vi vil takke alle som har gjort en jobb for fotballstyret sesongen som gikk. 

Vi vil takke et stadig større publikum på våre kamper for støtte. Arbeidet 

avdelingen går videre med julecup først på programmet 29. og 30. desember. 

12 Ulf Svendsen 
fotba 11 formann 



JUBELEN VILLE IKKE TA ENDE da A-lagets opprykk var sikret. Trener Dag Vidar 
Kristoffersen ble kastet i været gang på gang på Tryistubben av spillere 
og ledere. - Vi klarte målet, Skiold-gutt hei, hei, hei, runget det. 

Endelig 5. divisjon igjen fra ~-\aget 
Ra\l\lort 

- GRATULERE - gratulere - gratulere, først og fremst A-laget, men også 

resten av klubben med opprykk. I fjor skrev jeg at det ikke holdt til mål, 

men det gjorde det i år. 

Tre sesonger tok det oss å komme opp av fotballens mørke, mye slit, men 

jammen mye glede også. Men vi kan ikke slå oss til ro med dette. Vil vi 

videre må det satses og da mener jeg at vi bør være nøkterne i satsingen. 

Og i skrivende stund vet jeg at det arbeides aktivt i fotballstyret. 

Veien til 5. divisjon i 1990 begynte med treningene i januar, en positiv 

tanke fikk Dag Vidar Kristoffersen inn i laget. Treningskampene begynte 

midt i februar. Vi spilte 12 av dem i alt før seriestart, tapte bare en og 

resten ble seire og uavgjort. 
13 
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- 

Hele A-laget var med på en treningsleir i Fredrikshavn like etter påske. 

En treningsleir som jeg syntes vi fikk hundre prosent uttelling på. Den var 

rett og slett glimrende. 

Sesongen har vel de fleste Skioldmedlemmer fulgt med på - og det er gledelig 

at flere og flere ser på kampene våre. Toppscorer i serien ble Eivind B. Nilsen 

med 19 fulltreffere - gratulere Eivind. 

Geir Dahlby og undertegnede har hatt et godt samarbeid sammen med trener 

Dag Vidar Kristoffersen og hjelpetrener Jon Røgeberg. Det har vært et rolig 

og fint miljø. Det er lett å få til med slike fremragende gutter på A-laget. 

Geir Dahlby og Kåre Sundberg takker for den flotte sesongen vi har vært 

igjennom. 

Geir Dahlby - Kåre Sundberg 

Skiolds juniorlag i fotball sesongen 90 spilte i l. divisjon, men måtte 
dessverre rykke ned til 2. divisjon. Flere av spillerene som var juniorer 
spilte fast på A-laget, noe som gjorde at dette laget ble litt tynt. Men 
juniorene gjorde allikevel en meget god innsats. 
------------------------------------------------------------------------- 
Ved Skioldsavisas avslutning forelå dessverre ikke rapporter fra rekrutt 
og oldboys-lagene. 

15 



D Gratis parkering D Stor frukt-grønt avd. 
D Handicap-toa I ett og D Blomsteravdeling 
egne P-plasser D Kiosk/Kaffebar 

D Minibank D Tipping 
0Datakasser DAktuelle non-food varer 
0Bake-off alltid med ferske DAlltid aktuelle varer.ti?" 
bakervarer skikkelige AKA-priser 
0Delikatessedisk · 

0 . . Innk_;e,r:ng fra Rosenkrantzgt 

A~ ~ -~·- tlj?e11t 10-.20(10-18) 
JI 

l 6 Ht'fe for f'e11ge11e 



Rapport fra jr.laget: 

- 

Utgangspunktet for året's sesong var at vi 
hadde rykket opp i Ldiv. Vi skulle spille 
mot de beste lagene i kretsen. På forhånd 
visste vi at det ville bli knallhardt. En 
tanke som forsterket seg etterhvert som 
treningen tok til, da frammøtet var elen 
dig. Vi måtte innkalle til krisemøte midt 
i februar for å høre om årsaken til det 
dårlige frammøte. Etter dette bedret det 
seg noe, men ut i fra en «treners» syns 
punkt var oppmøte fortsatt for dårlig. 
Oppmann/trener merket også at mange 
(nesten alle) hadde problemer med å 
finne fram til telefonen for å si ifra når 
de ikke kunne komme å trene. Dette var 
et problem vi fikk bukt med etterhvert. 
Dette er et problem som ikke burde 
forekomme på et jr.lag og som trenere 
for yngre lag bør tenke på. (Det er her 
holdninger skapes). 
Da undertegnede overtok som trener fikk 
jeg overlevert en stall bestående av 15 
spillere. (på papiret) Noen av disse var 
aldri å se på trening, så da serien tok til 
var vi 11 igjen. Det var 4 spillere i A 
lags stallen som i utgangspunktet var 
prioritert for spill der, men som regel 
fikk vi med 1-2 av disse. I tilegg fikk vi 
låne noen guttespillere når det trengtes. 
Det var ikke noe problem å stille med 
13-14 mann til kampene. 
Når vi begynte å spille treningskamper 
fikk vi et forvarsel om hvordan vi lå an 
i løypa. Vi gikk på forholdsvis klare tap 
mot moderate motstandere. 
Det skjedde mange positive ting under 
veis i kampene. Guttene spilte periodevis 
fotball som hadde brukbart Ldiv nivå, 
men kondisjon og konsentrasjon var for 
dårlig, ofte førte dette til en sprekk mot 
slutten av kampene. 
Tiden fram til seriestart var kort og vi, 
både oppmann, trener og spillere var 
nøkterne i vår målsettning. Vi innså at vi 
kunne få plunder og ble enig om å spille 

fotball og ha det gøy. Tendensen fra 
privatkampene fortsatte i seriekampene: 
Glimtvis mye bra, men kvaliteten holdt 
ikke kampene igjennom. 
Vi måtte bare akseptere at vi ikke holdt 
mål til å spille i kretsens øverste divisjon. 
Til slutt vil jeg få takke for sesongen og 
håpe at dere som er juniorer til neste år 
bretter opp «ærma» og trår til neste se 
song. (selvfølgelig avhengig av om klub 
ben greier å skaffe flere spillere.) Uan 
sett, så blir det rekruttlag. 
Dere som går inn blandt seniorene får trå 
til der å vise at det er tæl og vilje i dere 
til å ta opp konkuransen med dem. 
Jeg får inderlig håpe at ikke denne se 
songen har tatt motet fra dere, men at 
den har vært lærerik: 

At man må trene for å oppnå 
resultater. 
Ellers må jeg si at jeg er imponert over 
hvordan humøret blandt dere har vært, 
til tross for alle tapene. 
En takk for samarbeidet til Espen 
Evensen og Roar Henriksen som har 
vært oppmenn en halvpart hver av se 
songen. 

Spillere: 

Tom Guidhav, Nils Roar Henriksen, 
Morten Viholmen, Anders Grøterud, 
Jørgen Mehren, Roger Mikalsen, Jørn 
Are Kortvedt, Pål Brenne, Mads 
Kopperud, Anders Olafsen, Øivind 
Kristensen, Andreas Lundstad, Arve 
Brudheim, Stephan Jacobsen, Tevje 
Andersen, Rickard Holmsen, Anders 
Åsebø, Kåre Andre Sundberg, lijetil 
Green, Thomas Rinker Jensen, 
Thomas Nilsen, Pål Gunnar Torvet og 
Amjed Sadiq 

Hilsen en noe «frustrert trener» 
Harry Pettersen 
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Stein Brække 
GULV-OG USTSÆSIAUSTEN 
Bi. Biømsonsct. 104-106. 30()ll Drammen 

Telefon: 03 82 24 ~J 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 
Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 83 14 03 

I n diam,mt varer evig 

~G!~ 
DAGLiGVARER 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 
Telefon 819642 - 819703 
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Spillerstati stikk 
~i!Y!E 

Lars O. Andersen 

Ove Arnesen 

Terje Solberg 

Pål E. Lundbekk 

Morten Viholmen 

Reidar Dischler 

Ro9er Mikalsen 

A,1ders 01 a fsen 

Andre Lund 

Mads Kopperud 

Ronny Sørli 

Anders Grøterud 

Tor R. Jakobsen 

Roger Strand 

Rune Holth 

Jarle Olsen 

Girri Tsolis 

På 1 B. Jensen 

Terje Kil en 

Kjetil S. Nilsen 

Jon Røgeberg 

Paul Hansen 

Eivind B. Nilsen 

Dag V. Kristoffersen 

Tormod Rype 

Kamger _ tom_89 

202 

197 

160 

79 

65 

65 

13 

13 

52 

40 

11 

33 

21 

23 

34 

17 

23 

5 

36 

51 

0 

26 

19 

Anta11_90 Totalt 

31 233 

32 229 

34 194 

29 107 

29 94 

26 91 

14 

14 

S(;Qtinc,er_~O 

19 

3 

13 

7 

2 

5 

20 

16 

6 

30 

16 

9 

29 

6 

24 

8 

11 

30 

27 

5 

33 

14 

2 

72 

56 

17 

63 

37 

32 

63 

23 

47 

13 

47 

81 

27 

31 

52 

14 

2 

21 

14 

15 

13 

0 

24 

2 
0 

Arsstatistikken viser videre at Terje Solberg spilte alle seriekampene, 22 

tallet. Toppscorer totalt ble Eivind B. Nilsen som puttet 24 mål totalt - 

derav 19 i serien. På annenplass i antall seriemål kom Andre Lund med 17. 

Terje Solberg fikk notert 10 seriemål. Kuriost er det at keeper Girri Tsollis 
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står oppført med et seriemål som kom på en glimrende straffe i den aller 

siste seriekampen mot Tyristubben. Flest kamper totalt for Skiold av de 

som spiller nå har Lars Oliver Andersen med 233 kamper. Neste år passerer han 

trolig et kvart tusen kamper. Det gjør vel også Ove Arnesen som nå har 

229 Skioldkamper i sin karriere. Terje Solbern, er oppe på 194 fotballkamper. 

Junioravdelingens årsrapport 
Hurra. Junioravdelingen er fortsatt på marsj fremover. Antall lag øker 

fra år til år og vi har lag som kjemper helt i toppen på sitt alderstrinn. 
Neste år blir vi faktisk 17 lag. Tro det eller ei .. Dette skyldes ikke 
bare trenere, juniorstyret ect., men også for en stor del dere foreldre 
som gjør det mulig å drive junioravdelingen så bra. TUSEN TAKK for alle 

støtte og hjelp i fotballsesongen 90 (dugnader ect). 
Vi i junioravdelingen tror på det vi driver med og står på hele tiden 

for å bli bedre. MEN - for å kunne bli aet må vi ha ris og gjerne ros. Så 
la oss høre fra dere. 

I skrivende stund er bandyen i gang. La oss nå håpe at været ikke 
ødelegger enda en sesong. 

Juniorleder vil gi en varm takk til medlemmer av juniorstyret, 
trenere, sportslig utvalg og fotballskoleledere. Dere er dyktige. 

Til slutt vil jeg takke senioravdelingen for samarbeidet i år og ønske 
A-laget tillykke med opprykket til 5. divisjon. 

Til dere jeg ikke treffer: Takk for i år og samtidig ønsker jeg deg og dine 
en RIKTIG GOD JUL og et GODT NYTT SKJOLD-ÅR. 

Arnulf Evensen 
juniorleder 

- 

- 
P.S. Tross hardnakkede rykter - det blir ikke arrangert Lambadekurs år. 

JUNIORAVDELINGENS JULETREFEST FOR SMÅ SKIOLDBARN og 

foreldre ARRANGERES FREDAG 28. DESEMBER kl. 18.00 
PÅ SKIOLDHUSET. JULETRE' NISSE' MUSIKK' SANG' LEKER 
og POSER. VELKOMMEN: 
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Rapport fra guttelaget 
ROSENBORG BK. - SKIOLD 0-4 

Ja, du leste riktig. Men det var dessverre ikke seriekamp for A-laget, men 
PondusCup i Danmark hvor vi kom til mellomspill og gjorde en brukbar finur. 
Vi ble bare slått med to mål av laget som gikk helt til topps i vår gruppe. 

Treningen startet vi første uke i januar. Fremmøtet har hele sesonqen 
vært meget bra. De første privatkampene i våres viste at vi hadde langt 
fram til de beste lagene, og vi måtte begynne å jobbe målbevisst. 

Hovedtyngden av spillerene er født i 75, og det merket vi når vi møtte 
lag hvor flesteparten er ett år eldre. 

Vi har i år spilt over 30 kamper og resultatene har svingt voldsomt - 
fra tap med 0-12 til seier 11-0. Men vi som har fulgt spillerene hele sesonnen 
mener å kunne si at det har vært en viss fremgang. 

- Guttelaget har i år deltatt i Adidas Cup, DBK Cup og Pondus Cup i Danmark 
og kan alt i alt si at vi har nådd hederlige resultater. I serien havnet vi 
midt på tabellen og skuffet vel "litt" helt på tampen av sesongen. 

"Gjengen" har vært alle tiders. Jeg har hatt det mye moro - håper også 
at guttene har lært litt. Stå på fremover gutter, så vil Skiold ha nytte av 
dere i mange år. 

Takk for i år 
Tor Arne Jacobsen 

P.S. Lovet jo også at toppscorerne skulle få navnet sitt i blandet: 
Pål Gunner og Jan Rune. 

Rapport fra småguttelaget 
Treningen startet i januar med to treninger i uken. I månedsskiftet 

jan/feb var vi med på fotballkretsens innendørsturnering (serie). Vi 
fikk litt lite utbytte av det da alle lagene vi møtte var 2. års små 
guttelag. Men vi hadde da et par brukbare resultater med to uavgjorte 
kamper. Samtidig var vår keeper Espen med i diskusjonen som en av de 
beste spillerne under en av omgangene som ble spilt i Svelvik. Det ble 
til slutt en 2. plass. 

Treningsiveren var ellers meget bra i vinter. Men alle lagene led 
vel litt under at vi ikke hadde noen vinterbane å trene på ute. Ellers 
var det jo fine forhold med tidlig vår så treningen begynte tidlig ute. 

Vårsesongen startet vi i 2. div. og møtte bare 2. års smågutter, 
- men vi ble da nest sist i vår avd. og rykket ned i 3. div. 

Før høstspillet tok til var vi i Danmark på kombinert cup/treningsleir. 
Forholdene var bare topp og guttene og ledelsen hadde det bra. Vi 
camperte sammen med guttelaget og det var bare positivt. Vi kom til B 
sluttspillet, men gikk ut i første kampen mot et engelsk lag. 

Ellers hadde spillerne og lederne et supert opphold i Danmark med fint 
vær hele uken. Treningen før høstsesongen begynte i god tid før skolen 
begynte. Seriekamper begynte også veldig tidlig, slik at vi måtte utsette 
første seriekamp p.g.a. at mange spillere fremdeles var på ferie. 
Høstsesongen var veldig positiv med noen flere seire og uavgjorte kamper. 
Noen flere kamper kunne vi nok ha vunnet med litt mer flaks. 

Ellers så ser vi i ledelsen at spillerne har utviklet seg positivt 
denne sesongen. Vi har også hatt en avslutningstur på Skioldhytta som 
var vellykket. 

Michael, Jan og Rune 
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Rapport fra lilleputtlagene 
78-LAGET 

Vi har i år som i fjor hatt en meget positiv sesong både sportlig og 
sosialt. 

Seriemestere i 1. divisjon, 3. plass i Sun Cup (egen omtale), puljevinner 
og åttendelsfinale i Norway Cup, 4. plass i Vårcup og 1. plass i Vinn Sandecup. 

Bra innsats av en meget fin gjeng gutter som neste år rykker opp 
smågutteklassen på stor bane. 

Vi vil takke spillere og foreldre med 90-sesongen og håpe vi får det like 
fint neste år. 

SUN CUP 
Karlstad i Sverige var vårt reisemål i begynnelsen av juli måned. For første 

gang skulle 78-laget vært med i en turnering utenlands. 
Med bra innkvartering på en skole ca. to minutter fra banen og et 

glimrende fotballanlegg, lå alt til rette for en fin fotballuke. De av 
foreldrene som var med hadde vi plassert på Skuteberg Camping ca. 10 minutters 
kjæring unna. 

Dagene gikk med til fotball, grilling, samvær med andre lag og litt kikking 
på jentene. Guttenes oppførsel på turen var helt enestående - noe som også 
ble kommentert av andre lagledere. 

Det sportslige gikk også over all forventning. Guttene spilte seg helt 
fram til semifinalen, men her måtte vi melde pass for et utrolig godt lag 
fra Brasil. Men som plaster på såret slo vi Pass Soccer fra England med 6-3 
i bronsefinalen og tok en meget sterk 3. plass i en turnerin~ som besto av 
lag fra fem nasjoner i vår klasse. En vellykket tur med positive foreldre 
(supportere) og kjekke gutter. 

En spesiell takk retter vi til Bengt Bråthen som ikke bare var mec on sto 
på for å skaffe sponsorer, men som også var med som hjelpeleder på turen. 
Flott gjort Bengt. 
NORl1AY CUP 

- 

I år som i fjor var 78-laget med på Norway Cup. Målsettningen var å gjøre 
det like bra som i fjor. Med litt flaks kunne vi i år gjort det helt store. 
Bare utur gjorde at Frigg (finalist i år) slo oss ut i åttendelsfinalen 
etter sudden death. Men en fin prestajjon var det i alle fall. 

TO SPILLERE I ll.VGANG FRA 78 --------------------------- 
Vi har dessverre mistet to spillere foran neste sesong. Det gjelder Jan 

Henrik Opsahl og Karl Fredrik Holmen. De har valgt å prioritere andre fri 
tidssysler, men hvis de ønsker å prøve seg igjen er de hjertelig velkommen. 
TO_NYE_SPILLERE_ØNSKES_VELKOMMEN 

Gledelig er det derimot at vi har fått to nyinnmeldte. Nils Endre Eikeland 
fra Drafn og Frans Gøran Rønning fra DBK: De onskes velkommen. 
SPONSORER 78-LAGET ------------------ 

Vi vil også rette en takk til de bedrifter som har vært med på å sponsre 
laget vårt i 90-sesongen. 

Nor i ns truments med nye treningsdresser. 
Kapp Ahl med nye drakter 
Wessel Kabel med strømper og shortser 
Div. bensinstasjoner i Drammen med nye fotballer 
Harald Lyche & Co med nye bager 
Div. banker med T-skjorter 
Aass bryggeri med saft og brus 
H. M. Angro i Mjøndalen med nye drakter 

- 
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REGIONS LAG ---------- 
78-laget har nominert 10 spillere til regionssamling på Gulskogen 

3. og 17. november. Etter disse to samlingene blir det plukket ut 
tilsammen 25 spillere som får et tilbud av kretsen en gang pr. måned fram 
til august neste år. Stå på gutter - det er på tide Skiold får noen 
kretslagsspillere igjen. 

MERKEPRØVER 78 LAGET 
-------------------- 

12 av våre spillere har klart kravet til NFFs ferdigshetsmerke, fordelt 
på rødt, bronse og sølv. 

Gunnar Gundersen - Øivind Dahl 

Lilleputt 79 med sine trenere og oppmenn Sverre Erling Nilsen og Per Grenmann 

RAPPORT FRA LILLEPUTT 79 

1979-årgangen har igjen hatt en en fin fotballsesong. Spiller 
stallen økte i ~inter med 2 mann til 15 stykker da Marco 
Bocchetti og Thomas Fosseie kom fra Glassverket. De har begge 
vært fine tilvekster. 

Det har vært stilt 2 lag i serien og i de aller fleste cupene. 
I serien gikk begge lagene ubeseiret gjennom sesongen og ble 
vinnere i hver sin serie, mens det ble cupseiere i vår egen 
Badene-cup, ROS-cup og DBK/Frosties Cup. I de to første cupene 
tok vi forøvrig dobbeltseiere. Total målscore for 79-lagene er 
549 - 101. Det har med andre ord ikke vært noen måltørke. 

---+ 
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Ellers legger vi stor vekt på det sosiale. Vi har hatt 
overnattingsturer både til Holmsbu hos familien Skallerud og på 
Skioldhytta~ samt en kjempefin weekend-tur til Ørebro med 45 
deltakere, store og små. Her deltok vi i Forward-cupen hvor vi 
kom til kvartfinalen. Kanskje sesongens lille skuffelse, men 
den skjerpet oss foran høstsesongen. 

Takk til gutta for en kjempefin sesong. Likeledes til lagets 
foreldre og supportere som alltid stiller opp. En stor takk 
også til lagets materialforvalter Odd Einar Granås. Han har 
deltatt på samtlige treninger og kamper. 

Følgende spillere har vært med: Ole Henrik Gulliksen, Ole 
Petter Volden, Marco Bocchetti, Martin Skallerud, Thomas 
Grenman, Lars Granås, Thomas Fosseie, Tom Erik Kolek, Bent 
Nilsen, Alexander Siljan, Preben Nilsen, Ronnie Andersen, 
Manuel Øvstedal, Hans Petter Mile, Lars Petter Pettersen. 

Per Grenman/Sverre Erling Nilsen 

Rapport fra miniputtlagene 
Rapport fra miniputt 80 

Vi kan se tilbake pA en fin sesong med en veldig fin gjen~ gutter som 
har vist fremgang år for år. Sesongen ble avsluttet med fotballoppvisning 
i Drafnkollen med tre strake seiere i Drafn Cup. 

Vi har i år spilt 32 kamper i alt med 22 seiere, 4 uavnjort og 
6 tap. For å gjøre det helt rettferdig kom 3 tap i Badena Cup i Drammens- 
hallen i 79 års-klassen. 

Resultater seriekamper: Skiold-Solber~ 5-1, Konnerud-Skiold 1-3, 
Spa/Bra- Ski old 6-3, Skiold-Assiden 2-4, IBK-Skiold 2-4, Skiold-Eiker 4-1, 
MIF-Skiold 1-4, Solberg-Skiold 2-3, Skiold-Konnerud 2-1, Skiold-Assiden 0-0, 
Vestfossen-Skiold 2-5, Skiold-Drafn 3-1. 

Resultat privatkamper: Skiold-Solberg 4-4, 
Resultater Cuper: Badena Cup Drammenshallen 79 års-klassen: Skiold- 

Bærum Verk 1-2, Solberg-Skiold 0-0, Lier-Skiold 5-0. 
Liungen ~Cup i St. Hallvardshallen: Skiold-Liungen 4-0, Skiold-Spa/Bra 
0-1, Skiold-Sjåstad 1-0, Skiold-Liunoen 1-0. ,.- 
Badena Cup Marienlyst: Sk io Id-Konnerud H 2-1, Skiold-IBK 1-0, Skiold- 
Asker 2-1, 
Konnerud Cup, Konnerud: Skiold-Konnerud C 2-1, Skiold- Konnerud D 0-0, 
Skiold-Konnerud H 3-1, Skiold-Assiden 1-2,Skiold- Gråbein 2-1, Skiold 
Konnerud E 2-1, 
Drafn Cup: Skiold-lBK 2-1, Skiold-Kolbotn 4-1, Skiold-Holeværinoen 2-0. 
De som har vært med på årets Skioldlag: ll.lexander Hilsen, Las s eF'i ns rud, 
Morten Norby, Kjetil Hartz, Kristoffer Brekke, Rene Agren, Jon Morten 
Dahl, Magnus Arnstorp, Fredrik Øimoen Andersen, Chritsian Tetlie, Enver 
Kørmureu, Fredrik Kragsund, Mats Kihle. 
Sessongen ble avsluttet på Skioldhytta 5. og 6. oktober. Der var det pølser 
og brus og mye moro. 
Jeg vil benytte anledningen til å takke for en fin seson~ med man~e fine 
minner. 

Terje Andersen 

24 



Rapport fra miniputt 81 

Vi har nok en gang hatt en meget bra sesonq. I serien fikk vi 12 seire on 
et tap. Målforskjellen ble 113-8 - noe som må sies å være menet bra. I juni 
var vi med på Sørfjellturneringen i Arendal. Vi overnattet i campinghytter 
og hadde en kjempetur. (Mammaer - takk for lambada- n). 

Samtlige spillere har hatt en rieget god utvikling, noe som vel kanskje 
først og fremst skyldes at spillerne er treningsvillige og disiplinerte. 
Vi har nå fullt ut tatt skrittet fra "bisvermfotball" til pasningsspill ect. 
Med dette har vi blitt en meget bra sammensveiset gjeng hvor alle 
prøver og tør prøve på ting som er nye. Meget positivt. 

At spillerne har blitt en så fin gjeng skyldes ikke minst foreldrene. 
De er meget flinke til å følge opp og å støtte i gode som dårlige perioder. 

Treneren vil herved takk foreldrene for all den tid dere tilbringer 
sammen med meg og spillerne. Jeg tror alle vi underskrive på at vi har det 
gøy: Les: Lambad- n, postmannsangen, bølgen ect. 

Samtlige spillere vil prøve seg på ferdigshetsmerket i fotball, Dette 
har vi trent litt på og i skrivende stund har to tatt blått og to tatt 
rødt merke. Resten prøver seg lørdag 13. oktober. 

Vi går nå direkte over til bandyen. Alle stiller der også BRA. På laget 
har i år spilt: Simen Henriksen, Thomas Evensen, Ole Bråten, Thomas Bråten, 
Anders Holmen Gulbrandsen, Christer Pedersen, Lars Lauritzen, Stian Pettersen, 
Thomas Bache, Maria Hike Olsen, Pål Moen og Hans Erik Rydgren. 

Til slutt: En spesiell takk til de to foreldrene som fikk utmerkelse 
for et spesielt aktivt engasjement. 

Vel møtt til bandy'n. 
Arnulf "Ake" Evensen 

Rapport fra miniputt 82 

Laget startet med innetrening på Strømsø skole i mars måned. Ved 
sesongstart var vi syv spillere og da vårsesongen var slutt var vi elleve 
stykker. Det var utetrening en gang i uken fra april/mai måned. 

Vi har vært med i Solbergcupen utenom de to Skioldcupene. Opplegget 
år med kampoppsett fra kretsen var meget bra. 

Guttene på 82-laget har trent meget bra i hele år, noe som har gitt 
gode resultater i serien. Vi avsluttet sesongen med en overnatting på 
Skioldhytta. 

Alt i alt har det vært en meget vellykket sesong. 

Terje Solberg 

Rapport fra miniputt 83 A 

På grunn av is- og snømangel startet treningen allerede i februar 
på Danvik skole. Fremmøtet første trening var meget bra med 20 
gutter - dette antallet holdt seg jevnt gjennom hele sesongen. 

Kampene i serien for 1983 A ble ett tap og resten seire. 
Laget besto hovedsakelig av gutter som hadde gått Skiolds fotballskole. 
Det kunne man også se på resultatene - de hadde fått en fin oppl~ring. 
Nå har guttene begynt på forskjellige skoler i distriktet og man 
må regne med å miste noen til andre klubber. 

Ellers er undertegnede meget fornøyd med sesongen, både med guttene 
og foreldrene. 

Runar T. Aronsen 

SELG_GRISELODDER_ -_FLERE_BØKER_KAN_DU_FA_PA_KLUBBKONTORET 
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Rapport fra miniputt 83 B 

Etter endt inntrening på Danvik skole bl~ 1983-klassen delt i to, 
A og B. Vi har trent på Tegleverkstomten hvir tirsdag med bra fremmøte 
oq stor treninasviver. 

- Etter en "dårlig" start på serien har det stadiq gått bedre. Det ble 
to tap oa resten seire. 

I 1990 har vi deltatt i fem cuper med bra resultat. 
Sesongen startet med 13 gutter, 4 har sluttet og 4 nye har begynt 

slik at vi startet 1991-sesongen med en fin gjena på 13 fremtdige 
"storspillere". 

Takk for i år og velkommen til en ny sesong. 

Treneren 

Rapport fra Skiold jenter 1982 

Vi fikk en brå start i år, men vi klarte å samle noen jenter så vi fikk 
et lag ut av dette. Vi begynte å trene og så kom Solberg Cupen der vi 
stilte opp og fikk et tap og en seier. I Drafncupen gikk vi på tre tap, men 
jentene hang ikke med hodet av den grunn. 

Vi får håpe at alle fortsetter neste sesong. 

- 
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RIKTIG FORSIKRING ER MÅLET ! 

DNORGE 
FORSIKRING 

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

familiens konfeksjonssenter 

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

VELKOMMEN TIL 
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når du er i by_en. 

HUER LØRDAG - TREFF 
MED SERUERIHG P~ 
SKIOLDHUSET -UELKOMMEH 

I( !!,!~DIT!~!SEN 
Telefon (03) 83 35 90 Torntegt. 36, Tlf. (03) 83 06 10 

=s:GILDE 
kjøttvarer 
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