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"Guttene på taket", kan man jo kalle dette bildet fra Skioldhytta der Tor 

Lund (t.v.) og Bjarne Borgersen sitter på badstue-taket. I løpet av året 
har de lagt nye tak både på badstua og på uthuset. En flott jobb. 

Hovedstyrets årsrapport 
"SKIOLD - KLUBBEN FOR STRØMSØ", er s 1 agordet som vi ska 1 gå inn i 1992 med. 

Når man ser tilbake på det Skiold-året som har gått og vet hva klubben 

gjør for barn og ungdom, hvor mange aktiviteter vi har i gang, hvor mye 

,......_ Skioldhuset og Skioldhytta betyr for vår store medlemsmasse og ennå større 

tilhenger-skare, så er det synd at vi ikke når bedre fram i lyset lokalt 

nærmiljøet og sentralt i kommunen. 

Skiold har aldri satset på å "plassere" sentrale tillitsmenn i de politiske 

miljøer. Vi har aldri satset på å påvirke, gå i de politiske korridorer - 

være "lobbyister", som det heter. Vi har i da(] ingen fremtredende Skiold 

tilhengere i bystyret - kanskje er det feil av oss kun å jobbe intensivt 

med barn og ungdom, ikke være politikere. 

Hovedstyret har bestemt se9 for en mer aktiv markering av klubben so~ 

Strømsø-klubben fremfor noen. Vi vil på banen også i de sirkler der de 

viktige avgjørelser tas, der påvirkning teller mer enn hva man faktisk 3 



gjør i ungdomsmiljøene. Først gjelder det å få innpass med våre tanker 

bydelsutvalget for Strømsø, dernest må man vinne venner helt til topps 

de avgjørende organer. 

For det er en kjennsgjerning at mye kunne vært anderledes i vårt 

nærmiljø til klubbens beste. Vi sliter med Marienlyst både sol'T!1er som vinter. 

Vårt A-lag i fotball er en kasteball som bare kan sparkes fra bane til 

bane. Hjemmebanefølelsen er nesten borte. P.egner det en liten skur skal man 

være sikker på at det enten blir grus her eller der. Vårt storprosjekt, 

ISHALLEN, som virkelig kunne satt Strømsø på kartet, har foreløbig ikke 

nådd helt fram. Vi vil, men vil Drammen - det er det store spørsmålet. 

Derfor "SKIOLD - KLUBBEN FOR STRØMSØ" - a 11 e dere våre medlemmer er våre 

PR-agenter. Snakk om Skiold, markedsfør Skiold hvor enn dere er. 

- 

Kretsmestere i bandy med diplomer, trener Ivar Rosendal og klubbleder 
Tron Pettersen høstet jubel på vårgeneralforsamlingen. 
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Så over til det sportslige. Bandyavdelingen ble behørig kommentert i 

vårnummeret. La oss kun notere at vårt A-lag, som rykket ned i 3. divisjon, 

allikevel spiller i 2. divisjon Dette kommer av at Norges Bandyforbund 

hadde for få lag til 2. div. og rettet en henvendelse til Skiold om 
opprykk uten at kamper ble spilt. Vi sa jatakk o~ bandylaget er i gang. 

Forø~tig merker vi stor interesse for bandy i junioravdelingen der det 

stilles flere lag enn noensinne. Men fortsatt er det huller i klubbens 

lagstige - hull som det vil ta mange år årette opp. Junioravdelingen 

,_ er klar over dette og arbeider målbevisst med rekrutterin(]en. 

FotballensA-lag gjennomførte en brukbar sesong og oppfylte må 1- 

settingen om å holde seg i 4. divisjon. En del kamper kunne nok ha vippet 

mer i vår favør så vi hadde fått en mer respektabel plassering på 

tabellen, men alt i alt erklubben fornøyd. A-laget har allerede hatt 

samling for å se fremover til neste sesonC]. Trenerspørsmålet er i øyeblikket 

ferd med å bli løst. 

Rekruttlaget gjorde en me(]et god innsats og var faktisk med i kampen 

om KM-tittelen, men tapte denne. Synd, for det hadde vært den første Kf1- 

tittel i fotball på minst 15 år. Veteranlagene var i gana hele seson0en 

med skiftende mannskap. Men for dem gjelder det først og fremst at fotball 

er trim og gøy. 

I junioravdelingen har det nok en sesong vært arbeidet godt. De minste 

,-lagene har hele tiden vært å se på topp av tabeller og resultatlister. 

7g_1aget var i kvartfinalen i Norway Cup - den beste innsats noensinne 

i denne turneringen. Arbeidet med neste sesong i junioravdelingen er i 

gang. Avdelingen har blitt mer oppmerksom på sin økonomi og har lovet at 

man vil jobbe mer for fellesskapet enn tidligere. Det er viktig at jr.avd. har 

en god økonomi med så stor aktivitet den har. Hovedstyret understreker at 

de enkelte lagene må delta og stille opp når fellesdugnader eet. blir 

satt i gang. Uten fellesinnsats blir midlene magre. Første store mål er 

loppemarked på Skioldhuset til våren. STØTT opp alle foreldre. 
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Gilde Wienerpølser 
smaker kjempegodt 
Garantert! 

- 

Og vet du hvorfor de smaker så godt? 
Jo, det er fordi Gilde Wienerpølser 
lages av førsteklasses råstoffer og 
etter en anerkjent oppskrift i samsvar 
med kjøttforskriftene. Gilde Wiener 
pølser har smaksgarariti. Det betyr at 
om du ikke er fornøyd med pølsene - 
ja, så får du pengene tilbake. 

•Gilde 
- det kjennes på smaken 
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suksesstrener i bandy og Tor Lund, hyt te for-mann de luxe.Begge fikk b l orns tsj 
av klubbleder Tron Pettersen på vårgeneralforsamlingen. 

- 
Ishallgruppen arbeider trutt og jevnt med både byggemeldinger og annet. 

Vi viser til egen rapport, 1J1en understreker at ishall"tanken fortsatt 

er like intens som tidligere, selv om det stadig er skjær i sjøen. 

Skioldhuset har bra utleie og en sunn øknomi. Til våren må taket på 

repareres og det vil bli et løft for klubben. Huset brukes hele uken igjennom 

av alle lag og avdelinger. En liten pekefinger når det gjelder huset. 

Har du et møte eller lignende, så rydd opp igjen etter de~. Forlat huset 

slik som det var da du kom. Dessuten - sørg for å forvisse deg om at 

alt er låst og slukket når du har vært på Skioldhuset. 

På Skioldhytta er det 9jort investeringer i nye tak 00 renner på 

badstuen og på uthuset. Tor Lund og Bjarne Borgersen har stått for 

en arbeidet som pågikk hele sommeren. Badstuen er nå sikret mot vann og 
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får klubben råd så vil denne bygningen neste år bli innredet som et 

anneks med køyesenger og plass til nesten et lag i tillegg til de som 

bor på selve hytta. Ved utvidet overnattingskapasitet kan flere lag være 

på hytta og også utleie vil øke. Skioldhytta er et unikum i 

Konnerudmarka som stadig flere blir oppmerksom på. 

Våre bingogjenger står på både på Globus og på Allco. Bingoene går bedre 

enn meldt i vårnummeret. Flere midler enn vi hadde regnet med har blitt 

tilført klubben. Alle som liker bingo bør besøke klubbens egne arrangementer 

- også det er med på å gi bingoene støtte. 

Klubbens totale økonomi er stabil. Vi klarer oss noenlunde fra måned 

til måned, selv om det enkelte gangr er trangt. Det gjelder for medlemmene 

å stille opp når det trengs, samt delta i de inntektsbringende aktiviteter 

som klubben setter i gang. 

Til slutt - en hjertelig takk til alle som sto på for Skiold i året 

~.,.:: Ingen 

Tr~~en 

Klubbleder 

nevnt, ingen glemt. Og la 1992 bli et ~· ,::råJndeik. 1 ~~~~ 10 d-år. 

Børre Ivar Lie 
Drifts 1 eder 

SISTE NYTT OM ISHALL PA MARENLYST 

Skioldhallen, ishallen vi alle venter på på Marienlyst, er nå teknisk 
godkjent med alle tegninger i STUI. Det er også sendt en foreløpig bygge 
melding til Teknisk Hovedutvalg i Drammen kommune som trolig vil bli 
behandlet i løpet av desember 91/januar 92. Dette gjøres fordi alle bygge 
tekniske ting rundt tomten på Marienlyst skal være godkjent. 

Ishallgruppen, som består av Stein Brekke, Per Egelandsdal, Øyvind Agren 
og Ivar Rosendal, jobber trudt og godt og holder også på med en fiansierings 
plan samt forsøker å få et totalanbud på hele hallen. Man må nok se i 
øynene at dette arbeidet fortsatt vil pågå i et par år. 

- 

BANDYLAGET spiller i 2. div. Første kamp er mot Tåsen på Marienlyst 
lørdag 23. nov kl. 13.30. Så spiller de borte tirsdag 26.11 mot 
Ullern på Ullern. Hjemmekamp igjen lørdag 30.11 på Marienlyst mot 
Snarøen kl. 13.30. Nok en hjemmekamp på Marienlyst tirsdag 3.12 
mot Frem 31 kl 19.00, så ut igjen mot Sagene lør. 7.12. FØLG MED 
BANDYLAGET du også - sekam_pene og støtt opp_. 
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Smånytt fra Skioldmiljø 
XX Vi starter dagens Skioldglimt med å gratulere to Skioldgutter som 

har giftet seg siden sist: Jarle Mortensen og Pål Haugan - begge to 

involvert i bandylaget de siste årene. 

XX Vår A-lags-trener i fotball de siste to årene, Dag Vidar Kristoffersen, 

er blitt ny trener i SIF, men ... han skal spille bandy for vårr 

divisjons-lag denne sesongen. Velkommen Dag Vidar på isen. 

XX Skioldhytta har hatt en flott høstsesong med masse turgjengere samt 

et utall med Skiold-lag som har hatt høstavslutninger. Snart vil den 

store vintervakt-listen bli sendt ut. De som får vakter er med på å 

holde et av de mest populære utfartsmål i hele Konnerudmarka åpen. 

XX Julecupen i fotball blir i år i Drammenshallen søndag 29. og mandag 

30. desember. I år får vi gleden av å ha selveste cupmesteren, SIF, på 

spilleplanen. De har alltid vært med i vår julecup, men som NM-mester 

er det første gang. En egen julecup-komite med Oddvar Danielsen som leder 

og Tore Ruud, Finn Dalby og Arild Knutsen som medlemmer forbereder vår 

tradisjonsrike cup. 

- XX Bandyen i junioravdelingen er i gang og Skiold stiller sterkere enn på 

mange år med 1 småguttlag, 3 lilleputtlag og 3 knøttelag. Småguttlaget 

er det store forhåpninger til - og de blir ledet av Ivar Rosendal som 

har fått med seg Øyvind Agren som "hjelpetrener". Lagene har i et par 

uker allerede trent på is på Vassenga. 

XX Junioravdelingen planlegger stort loppemarked på Skioldhuset til våren. 

De har allerede begynt å samle lopper og lagre disse på Skioldhuset. Har 

du lopper så kontakt Per Grenmann 89 49 98 (p) eller Mikal Kjekshus 

83 02 77 (p), så kormier de og henter med en gang. 
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Det er der det skjer 
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Fotograf 

STEINAR OLSEN 
Portrett & Rekiamcstudio 
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Rapport fra A-laget 
Forberedelsene til årets sesong foregikk på Glassverket grus som vi leide. 

Treningsforholdene var bra, men garderobeforholdene der var dårlig, så 
det ble litt dårlig samvær før og etter trening. 

Vi spilte 12 treningskamper og det gikk bra. Vi gjennomførte en trenings 
leir i Danmark,Vrå, hvor det var glimrende forhold 

Serien begynte dårlig, men tok seg opp for vår del - og vi lå bra an til 
ferien. Vi tilbrakte en treningsleir hjemme i Drammen før vi startet opp 

høstsesongen, som forøvrig ble mer nervepirrende enn undertegnede kanskje 
hadde godt av - men det holdt heldigvis til spill i 4. divisjon neste år. 
Arets storscorer ble Andre Lund med ni seriemål. 

Jeg vil få takke spillerene for 91-sesongen, og med den noe omflakkende 
tilværelsen vi etterhvert har måtte leve i Drammen. Dette gjelder både 
treningsmessig og avvikling av kamper. 

Takk også til Geir Dalby for glimrende hjelp. 

Dag Vidar Kristoffersen vil jeg takke for to fine sesonger. 

Sportslig hilsen 

Kåre Sundberg 

RAPPORT FRA VETERANLAGET 

Veteranlaget startetinnetreningen i Dram~enshallen, i St. Hallvard-hallen 
og på Glassverket i fabrikkhallen. Treningsfremmøtet var bra og vårsesongen 
likeså. Vi tapte ikke en eneste av våreni kamper i ?ruppserien og toppet 
denne, noe som medførte opprykk til l. div. på høstsesongen. 

Men så fikk vi plunder, det ble en del tap og også vanskeligere å 

-få med seg folk. De siste fire kampene vant vi og havnet midt på tabellen, 
men dessverre ble det en del unødvendige tap. Noen av spillerene viser 
ikke ansvarsfølelse og man må nesten være barnepike for å få alle med 
på kampene. 

Vi har totalt benyttet rundt tyve mann med en sikker stamme i Bjørn 

Svendsen, Johnyy Kroksund, Roar Temte, Odd Austad, Harry Guttormsen, 
Thorleif Snyden, Ulf Martinsen og Arild Knutsen med god støtte av 
rep.skapets ordfører Reidar SchUssler. 

Takk for sesongen - vi trår til neste år også. 

Arild Knutsen 
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Fotballstatistikk 
NAVN: Kamper_ tom_ 90 Antall_91 IQ~~H Scoringer_91 

Lars O.Andersen 233 25 258 2 
Ove Arnesen 229 24 253 2 
Terje Solberg 194 33 227 
Pål E. Lundbekk 107 29 136 2 
Eivind Borge 94 29 129 3 
Thor Siem 147 33 180 2 
Rune Haitz 99 28 127 
Morten Viholmen 94 25 119 3 
Reidar Dischler 91 27 118 2 
Andre Lund 72 28 100 9 - Anders Grøterud 63 20 83 l 
Girri Tsolis 47 21 68 
Pål B. Jansen 13 3 16 
Terje Kilen 47 19 66 5 
Dag V. Kristoffersenl4 4 18 
Jan Rismoen I) 34 34 3 
Tore Haugen 0 30 30 6 
Ivar E.Eriksen 0 10 10 
Morten Kjørstad 0 12 12 
Tormod Rype 0 7 7 
Nils Roar Henriksen 2 6 8 
Thomas Ødegård 0 6 6 
Tevje Andersen 0 10 10 
Kåre Sundberg 0 l 

Av fotballsatistikken leser vi at ingen spilte alle 24 ka~pene, men Jan Rismoen 

og Thor Siem spilte 23 ka~per i serien. Skiolds toppscorer ble Andre Lund 
med ni nettkjenninger. To spillere har passert legendariske 250 kamper 
for Skiold, Lars Oliver Andersen har nå 258 kamper for klubben og Ove Arnesen 

har 253 kamper. Vi merker også at Kåre Sundberg, den legendariske oppmannen, 
fikk en treningskamp notert på blokken. Fint gjort. Neste~ann som kan 
passere 250 kamper er Terje Solberg. 

- 

GLAD-MELDING TIL ALLE FOTBALLENTUSIASTER: Superoppmann Kåre Sundberg 
går på et år til som oppmann for A-laget 

SELG GRISELODDER: Griseloddene har kommet og dette lotteriet er ryggraden 
i kl~bben før jul. Derfor - hjelp klubben i ditt hjerte ·1ed å selge 
griseloddboken tom. 

12 Ski old - klubben for Strømsø 



Junioravdelingens årsrapport 

- 

Sportslig sett har denne perioden vært meget bra med 79-lagets Norway 

Cup-resultat som det helt store. Alle lagene har meget hederlige resultater 
i serie og cuper å vise til. Det går an for en "liten" klubb som Skiold 

å klare noe også. Dessverre har vi i perioden hatt en del uheldige sleiv 
spark fra foreldre, noe som skaper uhygge og til slutt går ut over ungene. 

Slike uting skal tas opp på foreldremøter ect. Og husk: Treneren er 

suveren i kampsituasjone og på treninger. Samtlige trenere i junioravd. 

er vel skolerte og har juniorstyrets fulle tillitt. 
Økonomien har dessverre vært dårlig i høst, men lotterier og planlagt 

loppmarked vil forberede dette så smått. Dugnader er det dårlig med. 
Dessverre. Hvis DU vet om noe så si starks ifra til juniorstyret. 

Vi har i sommer arrangert fotballskole for de aller yngste og for 
første gang prøvd en skole for de aldersbestemte spillerene våre Denne 
var under kyndig ledelse av engelskmannen Ian Hoodhead - et meget vellykket 
arrangement. 

Noe som ikke ble fullt så vellykket var Marienlystcup 91. Denne måtte 
vi avlyse p.g.a. for få påmeldte lag. Badenafestivalen i Drammenshallen 
ble som vanlig prikkfritt gjennomført. 

Styret har hatt et meget stritt år. Dårlig økonomi ect. har gjort at 

det har blitt styremøter hver eneste uke. Men ingen klager - alle har 
stått på til tusen. Vi har hatt god hjelp av Per Grenmann i høst, han 

bobler som vanlig over av ideer. t Takk P.G. 

Til slutt takk for innsatsen alle sammen - ingen nevnt, ingen glemt. 
Aller sist: Takk for meg - en takk til alle i klubben for samarbeidet 

gjennom tre harde år og det nye juniorstyret ønskes alt hell og lykke 

sitt videre arbeid. 

Arnulf Evensen 
Juniorformann 

RAPPORT FRA OLDBOYS yngre 

Treningen startet opp med en gang etter fjorårets sesong var over. Nytt 
av året var at treningene ble gjennomført i diverse lagerhaller ute på 
Glassverkets industriområde. Vi tror dette var en av årsakene til at treninqsfrem- 
møtet i vinterperioden i hvertfall for de yngste, var noe laber. - 

I årets l. div. plasserte vi oss som nr. 2 etter Mjøndalen. Dette er 
det beste resultatet yngre oldboys har oppnådd. I Norges-cupen ble vi 
utslått i 8. dels-finalen av Moss med hele 5-1. 

Dersom vi skal ha som mål å vinne l. div neste år må fremmøtet på 
treningene gjennom vinterhalvåret og sommeren bli bedre. 

Til slutt vil jeg få takke alle oldboys-spillere for sesongen som 
har gått. Vi håper treningen har kommet i gang når dette trykkes, samt 
at også de yngste old boys-spillerene dukker opp. 

Jan Pedersen Ulf Martinsen 13 
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Rapport fra guttelaget 
Vi startet opp i januar med to treninger i uken, som foregikk på Strømsø skole 

og innendørshallen på Glassverket. Fremmøtet på treningen den første tiden 
var på mellom 8-10 gutter, men vi fikk med to til, slik at vi hadde spillere 
da kampene skulle begynne. 

Det ble spilt seks treningskamper med bra resultat, men det så tynt ut 
med spillere fram mot den første seriekampen, men vi var heldig og fikk 
med fire spillere til, slik at vi hadde en spillerstall på 15 da serien beoynte. 

Seriekampene gikk overall forventning for da kampene var ferdig til 
ferien hadde vi rykket opp i l divisjon. 

Søndag 7. juli dro vi en uke til Danacup i Fredrikshavn hvor vi spilte 
oss fram til kvartfinalen i B-sluttspillet. Det var en fin uke vi hadde og 
guttene oppførte seg eksemplari!!k. Da vi startet etter ferien kunne innsats 
og fremmøte på treningene v~rt mye bedre. Det ga seg igjen utslag i seriekampene, 

_j,vor vi tapte alle sammen. Det er litt synd at tre spillere sluttet midt i 
østsesongen på grunn av skolegang, men vi var heldige og fikk låne noen 

småguttespillere, som gjorde en veldig god innsats. 
Vi var også med i DBK- Frosti cup, som ble s~ilt på høsten. Der spilte 

vi oss fram til sluttspill, hvor vi tapte i semifinalen. Jeg vil med 
dette takke guttene for sesongen. 

Følgende spillere har spilt: Jon Atle Andersen, Lars Niklason, Pål 
Gunnar Torvet, Yngvar Torsby, Kurt Sørensen, Jan Rune !dal, Trond Erik 
Hansen, Cato Johansen, Daniel Aldema, Thomas Reisæter, Lars Eriksen, Espen 
Simonsen, Kristian Fossum, Lars Simensen, Lasse Dahl, Anders Røren, 
Kristian Strømmen, Jan Robert Hansen, Knut Anders Gulliksen, Jan Ivar 
Finand, Tim Anderson, Martin Kjekshus, Bjørn Andersen og Tommy Ranum. 

Trener/oppmann Kjell Vidar Iversen 

Rapport fra småguttelaget skiold n 

Etter endt høstsesong i 90 fortsatte småguttelaget treningen ute en 
gang i uken. Innetreningen fortsatte med en gang på Strømsø skole, en 
gang i en fabrikkhall på Glassverket og treningsoppmøtet hele vinteren 
var veldig bra. 

Vi var med på fotballkretsens innendørsserie i vinter og gjorde en 
veldig bra turnering. Etter seriespillet kom vi med til sluttspillet, som 
ble spilt i Kongsberghallen. Vi ble nr. 3 i vår pulje, kom riktignok ikke 
til kvartfinaler, men var veldig fornøyd med det vi hadde prestert. 

- Før seriestart hadde vi mange fine resultater i treningskampene sart 
Jpa Bra cup. Vi var optimister og ble nr. 3 i puljen med dårligere mål 
forskjell enn 2. laget. Godkjent vår sesong fra lagets side. 

Vi hadde planlagt tur til England i ferien. Guttene samt foreldrene 
hadde jobbet mye dugnad før vi reiste til Colchester. Sportslig ble 
denne turneringen ikke så god da vi møtte lag som hadde guttelagsalder. 
Treningsmessig og som ferie var turen helt topp. 

Høstsesongen er vi også godt fornøyd med - vi ble nr. 3, to poeng bak 
vinneren. Vi spilte god fotball i høst med man~e plussmål og lite baklengs. 
Guttene spilte angrepsvillig og god fotball og skal ha all ~re for en 
fin gjennomført sesong·. Det har vært god lagånd og godt kameratskap 09 
alle ønskes lykke til neste sesong som guttelagsspillere. 

Mikal - Jan. 
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RAPPORT FRA 78-laget 

Stor bane, yngst i smågutteklassen. Det var mange ubesvarte spørsmål og 
en spennende sesong vi gikk løs på. Treningen startet inne på Strømsø skole 
1. feb. Som et ledd i oppkjøringen til sesongen meldte vi oss på i 
innendørs-KM. Her fikk vi første pekepinn på at disse guttene også 
kunne hevde seg mot eldre lag. Etter to innledende runder var vi så klare 
for sluttspill på Kongsberg mot 7 andre 77-lag. Laget måtte til slutt se 
seg slått i semifinalen, men etter meget god innsats. 

Vi fortsatte treningen to ganger i uken, ispedd noen treningskamper 
med blandede resultater fram til serien startet. 
3. DIVISJON 

Vårserien ble spilt i 3. div. Her møtte vi stort sett blandingslag 
eller rene 77-lag. Sett på bakgrunn av dette synes vi det er sterkt å 
stå tilbake til ferien som puljevinner, uten å avgi et eneste poeng. 
2. DIVISJON - 

Ettersom vi var puljevinnere på våren, var vi klare for 2. div på 
høsten. Motstanderne var naturligvis sterkere nå, men guttene vokste med 
oppgaven og gikk ofså gjennom 2. div. uten tap og med bare en uavgjort 
kamp. Fra 3. div til 1. div uten tap er meget sterkt som første års smågutt. 
CUPER 

78-1 aget har Vc,rt med i 5 1 oka 1 e cuper, sant Dana Cup og Norway Cup. 
DANA CUP: Tap i 16, delsfinalen 0-2 mot De forenede Arabiske Emirater. 
NORHAY CUP: Utslått etter grunnspill: 0-1 mot Kjelsås som spilte i B- 

sluttspillet og 0-2 mot Utleira som kom til kvart- 
finale og 1-7 mot Venesuela som vant hele cupen. Bortsett 
fra mot laget fra Venesuela der vi ble utspilt, gjorde 
guttene en bra turnering. 

VARCUP: Tap i fianlen 1-3 mot Liungen 
ROSCUP: Tap i kavrtfinalen 0-1 mot Liungen 
LIUNGCUP: Tap i finalen 1-2 mot Sandefjord 
VINN SANDECUP: Seier i fianalen 1- eeo over Ivrig 
DRAFNCUP: Seier i finalen 2-0 over Brann, Bergen. Denne cupen var 

kanskje guttenes største prestasjon i sesongen ried seiere over 
Drafn, Djerv 1919, Fyllingen, Søgne og Brann. En stor finale 
seier med stor stemning på Marienlyst og alt som hører en 
finale til. Meaet bra. 

NYE ANSIKTER - 

78-laget fikk to nye spillere fra SIF før årets sesong. Jonny Berget 
og Geir Andre Hahlquist. To kjekke gutter som har glidd godt inn i 
miljøet vårt. 

KRETSLAGET 

- 
Etter mange uttak via regionslagene, var det til slutt 16 spillere som 
hadde passert et lite nåløye - og disse spillerene spilt mot andre 
kretslag i Oslo i okt. Skiold er stolt av at Christian Terite var 
blant disse 16. Her har vi en spiller vi håperkan være en inspirator 
for 78-laget og endel yngre spillere i årene som kommer. Lykke til 
Christian 

7-er fotball 

78-laget hadde også med et lag på liten bane i høstserien. Med så mange 
jevne gode tekniske spiller som dette laget rår over, var vi helt overlegne. 
Bare seire og en masse scorede mål - et artig suplement til seson~en. 
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RESYME 

78-laget har hatt en bra sesong sportlig. Guttene har utviklet seg enormt 
løpet av sesongen, noe også vår egen fotballskole i sommer var en stor 
bidragsyter til. 

Vi trenere vil få takke alle de kjekke guttene for fin oppførsel og 
en artig sesong. En takk til foreldrene som følgerfint opp, og gjør med 
sin innsats det mulig for oss å holde så høyt ambisjonsnivå som vi 
gjør. De små uoverensstemmelsene som har vært, lar vi ligge igjen i 91-ses. 

Sportslig hilsen Gunnar - Øivind 

DANA CUP 

Vi som ledere for 78-laget vil gjennom Skioldavisa få takke alle 
spillere og ledere som var med på turen til Danmark, som en kjempeopplevelse. 
Tre lag i samme sovesal, seks ledere i en forgang på flatseng en uke 
kunne endt med katastrofe. 

Men det gjorde det ikke. 
Guttene tok hensyn til hevrandre. Fire års aldersforskjell var nesten ikke 
merkbart. Samholdet mellom lederene var topp. Bedre og hyggeligere kan ikke et 
slikt opphold v~re. Takk guttelag, småguttelag, lilleguttlag og ledere. 
for en super uke i Danmark. 
PS: /l.l 1 e ledere fikk først sove når vi hadde konfiskert Grenmanns trompet 

(stakkars Lisbeth) DS 

Lillegutt 79-laget 
gjorde en kjempe 
innsats i Norway Cup 
og skaffe Skiold fin 
PR i avisene. 
Her pakker to av 
guttene vekk fotball 
støvlene etter endt 
dyst på Ekebergsletta. 17 



HEI OH HA, NA ER DET JUL IGJEN 
OG DET BLIR JULETREFEST PA 

~ SKIOLDHUSET FOR SKIOLDS YNGSTE 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 
Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 83 14 03 

I n diam.1111 varer t'Vig 

m GI~rnE 
DAGLiGVARER 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 
Telefon 819642 - 81 97 03 
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Rapport fra lilleputtlagene 
79-årgangen har lagt bak seg en lang og begivenhetsrik fotball 
sesong. Den startet allerede i februar med spill innendørs i 
en industrihall tilhørende gamle Drammen Glassverk. Et fint 
treningsalternativ på den kaldeste årstiden som vi håper å 
gjenta neste sesong. 

stallen har bestått av 17 spillere. Vi har stilt 2 syvmannslag 
både i serien og i de lokale cupene. I serien kvalifiserte 
begge lagene seg for høstens 1. divisjon etter kampene før 
ferien. Her endte de til slutt på henholdsvis 1. og 3. plass i 
hver sin avdeling når status ble gjort opp i oktober. I cupene 

-._kjempet begge lagene alltid i toppen og en del pokaler er det 
>litt. Konnerudcupen var størst i så måte hvor våre lag møttes 
i finalen. Her lagde de en skikkelig fotballforestilling. 

sommerens høydepunkter var imidlertid de 2 store turneringene 
vi deltok i, nemlig Dana Cup i Fredrikshavn og Norway Cup. Her 
fikk vi anledning til å spille fotball på stor bane, noe vi 
hadde forberedt oss på ved treningskamper mot eldre lag. 

I Dana Cup hadde vi litt startproblemer, men etter hvert løsnet 
det. Vi gikk til B-finalen mot Dallas fra USA. Denne kampen 
vant vi 2-1 mot noen riktig tøffe amerikanere. Uka i Danmark 
ble en suksess på alle måter. Været var på topp hele tiden og 
foreldren~ storkoste seg på et feriesenter like utenfor 
Fredrikshavn. Spillere og ledere bodde. på en skole inne i 
byen. 

Norway Cup hadde vi gledet oss til i mange år. Åpningen ble 
hard, mest på grunn av at de to første kampene skulle spilles 
kl. 08.00 mandag og tirsdag. Fremmøte Skioldhuset kl. 06.15. 

Fortsettelsen er vel kjent. Laget vant 5 kamper på rad og vi 
var i kvartfinalen. Her møtte vi et fysisk sterkt lag fra 
Lørenskog som avgjorde kampen i annen omgang og vant 3-0 fullt 
fortjent. Vi var imidlertid beste Buskerudlag totalt sett i 
årets Norway cup og var storfornøyde. Klubben belønnet oss med 
en kjempefin grillfest på Skioldhytta for dette. Tusen takk. 

Takk til gutta for en kjempefin sesong. Likeledes til lagets 
foreldre og supportere som alltid stiller opp. Stor takk også 
til materialforvalter Odd Einar Granås. 

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

Per E. Grenman/Sverre Erling Nilsen 
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80-laget med sin trener Øivind Agren 

LILLEGUTT 11 AR ( BO-LAGET l BLE I AR AVDELINGVINNER 1. DIV. 

SPILLERE 

/;ag~us Arnscor·p. Jon Mortert Dahl, Norten Nordby, Rene Agren, 
~n1,0r ~~n1~rcu. Kristoffer Brække. Fredrik~- Aridersen, Kjetil 
.:1art.::. t~r,;;,'irir: r\ro.;s1.1nd. Lasse Finsrud, A.l,?z::indc:>r .:. .. i-...;il,=;Hn ........, 
Cnris~ian Tetlie, Erik ?eliegrino. Mats Kihl 

SPORTSLIGE RESULTATER 

PR VATKAMPER 
S!\ OLD SIP 
SKOLD - SYLLING 

- SE:.i'< I E;iU\.i'iPER I . Ul \i. 

8 - 4 
2 3 (STOR BANE) 

SKOLD MF 3 - 2 
SKOLD V KERSUND 7 - 5 
SKOLD - E KER 4 - 2 
Sk OLD V NN 3 - 
SKIO D - IUNGEN 
SKI0 D - bK 
SKIO D - ONNERUD 

2Q' 

5 - l 

-3 - 5 
2 - 7 

TABELL F~R FERIEN 

IBK 
SKIDLD 
l<C1NNER.UD 
VINN 
VIKERSUND 
LlUNGEN 
EIKER 
Mlr 

lo POENG 
15 
·15 

13 
0 

o 



;:'.>Hlt)Ll) - MI1- 

i • DI 'i. TABELL ETTER FERIE~ 

SKIOLD 
GFAA2EI 
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t,l\i0L~ - DRAFN 
SKIOLD - SYLI,ING 7 4 

A'·· C j ··,Ri" 
M,,,:,N[•ALEci 
i::: ... t, CP. 

; .~ 

- CUf' 

BADEN1\ -- FEST V~L 
KOM Ii<KE TIL SLLJ:·T~:PJLL 

.:)f-·A bt<A CU? 

VINNERE AV CUPEN 

'AP 

OVERNATTINGSTUR TIL PORSGRUNN 

!,_.,(;: r.·d.:). ':~ 
Cc.:::2 C:.ola Cuo. 

-::. ' .· 1_,;_' 

ba.i.l!3i>i.l:. , .. _ _.,c l~-Pil.l f·,r:r not>n ro k mot t.i1 !;;,,,g L _-:\ dP.r: 

FERDIGHETSMERKER - Alle soi l}ere l1ar i ar tatt blått merk~- 

AVSLUTNINGSTUR TIL SKIOLDHYTTA 

~":,k i O l C.!1y·:-: t,3 
:,\iCJC•i ir1!?':"f~ 

AF;.ro:::•n na.r:~Jt'.':.· 

Ett t?r ::,:1:fi.-r·l:\',:>t' 

ble gitt og vi av~lt.1ttet kve1den m0d en 
;:t 

r\~:,,-::, s j P.r<,'.~ neie 
sperrekonkur~nse med etterf(. 1g0nde pr·emi~1itaeling" 
Fcrundrir,@:r.:.>n vr:::1.r irr·id~.er·tiG -;::.t,:n: cia b:-, s•:-,ir(;:~U.:-?- 
fikk p r e mie 
,JE;.?, vil i.midlertid f;:') t,Jk~::r_-~ -;i +-.:: 
takk tii lv ~!-'.'_,r"::::::. T'o r AI'n'2:t,:·r~-- 

<:.'<?n - ·n ;o,~·,sie t 
An ... --:,-~--r-,-::c:.n f(:_i;:_·, 

r·-:" ti(·~ \: 1 

1 i v, n<:1 Agren 21 



EN BLID GJENG: BO-laget på tur storkoser seg, men hvem er disse smådamene 
i bakgrunnen mon tro - svar sendes Skioldavisa snarest . 

- 
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Rapport fra miniputtlagene 
RAPPORT FRA KNØTT 81 A 

Det har nok en gang vært en meget bra sesong for laget. Bare seire i 
serien og for første gang - meget bra resultater i de cuper vi har vært 
med på. Treningsfremmøtet og treningsiveren er meget bra. Alle spillere 
får prøve seg på forskjellige plasser, også i mål - og derfor har alle 
utviklet seg meget bra sportslig. 

Vi var en uke i Danmark saITTllen med familiene og det var en meget 
vellykket tur, selv om vi ikke spilte noen kamper. Takk for turen. 

Foreldrene er meget positive og følger hundre prosent opp sine håpefulle. 
BRA. Samtlige spillere har prøvd seg på ferdigshetsmerket. 
Følgende har spilt i år: Maria H. Olsen, Thomas Backe, Ole Bråten, 

Thomas Bråten, Simen Haug Henriksen, Christer Pedersen, Thomas Evensen, 
Pål Moen, Lars Lauritzen, Anders Gulbrandsen. Samtlige spillere stiller 
klare for bandy under samme kyndige ledelse. 

Vel blåst. Arnulf Evensen 

Rapport fra Sl-laget 

En fin gjeng medivrige gutter, 8-9 i alt, har kjempet seg gjennom årets 
seriekamper. I tillegg har laget deltatt i Badenacup, IBK-cup, Solberg-cup oa 
Drafn-cup. IBK-cup ble kombinert med grilling av pølser samt is og bading. 

Sportslig har det ikke gått så bra meddenne gjengen. Vi har spilt 23 
kamper, inkludert cuper. Laget har 3 uavgjort og 20 tap - i løpet av 4 år 
har disse guttene 2-3 seiere og resten tap, kanskje noe å tenke på. 

Avslutningen på årets sesong ble lagt til Skioldhytta. Dette ble 
en "dundrende" avslutn"ing og veide godt og vel opp for årets sesong. 
Høydepunktet var nok fotballkampen mot foreldrene med lommelykt på sletta 
utenfor hytta. 

Nå som sesongen er slutt vil jeg få takke alle spillere og foreldre 
for en fantastisk innsats og oppfølging. Så gutter - stå på, for dette kan 
bare gå en vei: OPPOVER. 

Knut Heegård Olsen (trener) 

RAPPORT FRA SKJOLD JENTER 82 

Tusen takk for en fin sesong jenter - dere har vært flinke. Jentene var 
med i Skioldcupen hvor det gikk ganske bra og skulle også ha vært med i 
Drafncupen, men denne ble avlsyt på grunn av regnvær. Seriekampene denne 
sesongen gikk også bra med flere seiere enn tap. Laget hadde en fin 
avslutning på McDonalds hvor alle så ut til å ha det kjempegøy. 

- Jeg vil også takke for meg som trener, neste år blir det vel Janne 
.lausen som overtar. 

Lykke til videre, jenter. 

Bengt 0. Bråthen 
Rapport fra Skiold 83 b (The Boys) 

Nå er 1991-sesongen dessverre over. Vi har spilt 12 seriekamper med 
to uavgjort, 6 tap og 4 seire. Vi har scoret 35 mål og slapp inn 39 mål. 
Største seier ble med 9-1 mot MIF og største tap 0-9 mot Solberg. 

Det har stort sett vært godt fremmøte på treningene, selv om ikke 
treningsiveren er på topp bestandig (dans er også populært). 

Vi var oppe i 14 spillere, men noen har fått andre interesser, slik 
at laget i dag består av 11 gutter. 

Toppscorere ble: Petter Nordby 21 mål, Michael Johnsen 9 mal c,g 
Håkon Sentsrud 8 mål. 

Vi har to gode målmenn i Espen Øvre og Mats Christian Holmsen. 
Jeg takker "The Boys" for fin innsats i år og gledemeg til 1992- 

sesongen. 
"The Boss", John David, trener 
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Vil DU være med på gratistrekning om bl.a. en Danmarks - tur? 
Eller kanskje vinne andre gevinster? 
Skiold gjør en ny «vri» i år: Alle som kan bidra med Lopper til 
Skiold's jr. avdelings loppemarked får en sjanse til å være med på 
trekningen. 

Ring oss og vi er på pletten. Vi tar imot alt - smått eller stort. 

Alt kan brukes! På denne måten er du med på å gi et bidrag til et: 
godt nærmiljø for barn og ungdom. 

Ring oss etter kl. 17.00 til et av følgende telefonnummer: 

830277 - Kjekshus 
800592 - Clausen 
894998 - Grenman 

- 
Vi henter Mandag og torsdag 

Og husk: ikke glem å ringe! 
Hilsen Skiolds Jr.avdeling 
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Miniputt 82: 
En god sessong har det vært for 82 laget, etter en litt treg oppstart og med 11 
spillere begynte vi å trene på Strømsø Skole i midten av mars. Den første 
styrkeprøven ble Badena festivalen i Drammens hallen. Vi stilte i 81 klassen, og 
med to knepne tap og en seier synes vi at vi hadde gjordt en god figur, tatt i 
betraktning av det dårlige utgangspunktet vi hadde. Fram til seriestart var det bra 
fremmøte på treningen, men vi hadde 4 spillere som bodde på Konnerud og 3 av 
disse forsvant etterhvert dit. Det gjorde at vi hele sessongen har vært litt for kort 
med spillere. Gutta mente at dette ikke ville kunne gå bra, men det viste seg at de 
som ble igjen løftet seg, slik at vi i vårkampene bare tapte 1 kamp i serien. En 
-,eget imponerende innsats. 

,v'lotstanden på høsten ble sterkere og vi gikk på noen tap, men innsatsen var hele 
tiden på topp. I de cupene vi var med i ble det jamnt fordelt på seiere og tap, men 
vi har hele tiden vært blandt de beste i våre puljer. Spillerstallen har som sagt hele 
tiden vært snau. Her må vi gi en stor takk til 83 lagene og til Snorre på 84 som 
stilte opp når vi manglet folk. Vi fikk etterhvert trukket til oss et par spillere til og 
avslutter sessongen i fin stil med 10 spillere. 
Jeg vil ønske gutta lykke til med fremtidige år som spillere i klubben og jeg sikker 
på at flere av dere kommer til å sette spor etter dere. (Noe 6 blå merker viser.) 
Takk for sessongen til spillere og Ingebrigt (ny trener neste år) for sessongen og 
til foreldrene for den oppsluttningen de har vist rundt laget. I skrivende stund står 
bare en avsluttningstur på Skioldhytta med overnatting igjen. 

tabell: 30 kamper 12 - 3 - 15 - 62 - 71 
Spillerstallen har bestått av: 
Finn Andre Klefstad (1), Jassdeep Singh (1), Petter Seeberg, Henrik Stølen (1), 
Morten Kolek (18 1/2), Tom Henrik Sneen (7), Terje Dahl, Øivind Haglum, Kasim 
Kucukbeqik (30 1/2) og Martin Vaagland (1 ). 

Roar Henriksen 

82 gjengen fotografert på Skioldhytta. 
25 



RAPPORT FRA KNØTTELAGET 83 

lnnetreningen startet i februar på Brandengen skole. Hele denne perioden 
var vi sammen med det andre 83-laget og det sier seg selv at det var ganske 
trangt til sine tider med 20-25 ivrige guttunger i en liten gymsal. 

Trreningsforholdene ble bedre da vi startet opp med utetrening på 
Tegern. Vi forsøkte å dele lagene etter skole- og klassetilhørighet 00 jeg 
tror vi lykkes ganske bra med det, selv om det andre laget hadde noen flere 
spillere enn oss. Noen Konnerudgutter slutter etter endt sesong, slik at 
det må en ny fordeling til før neste sommer. 

Det har vært bra oppmøte på alle cuper og seriekamper. Det samme kan jeg 
nok ikke si om treningene utover høsten - da snittet lå på seks av 
tolv spillere. Vi har i år lagt stor vekt på pasningsspill on, avslutning 
av angrep, og jeg mener å se at det er en fremgang å spore på dette området. 

Vi har spilt 25 kamper (cuper innkludert) og seier og tap er 
jevnt fordelt. Vi startet sesongen med 12 spillere og har 9 tilbake. Vi - 
har deltatt i 4 cuper. 

Neste år får laget en ny trener: Bjørn Erling Ottersen. Jeg vil få 
lov til å takke for meg og ønsker den nye treneren lykke til. 

Edvard Stryken 
Rapport fra 84 a-laget 

Vi startet treningen inne på Brandengen skole i januar. Etter denne dagen har 
vi hatt trening inne hveronsdag. Vi har brukt treningene denne sesongen til 
å lære, til å lytte til trenere, dvs. prøve å være rolige når fløyta har 
blitt brukt. Fotballmessig har vi brukt mye øvelser fra ferdigshetsmerke 
prøvene. Innetreningen i vintersesongen ble preget av at vi var litt for mange 
i den vesle gymsalen, men etterat vi kom ut på "Teger-n", har guttene vist 
fin fremgang. 

Dette har vært en veldig fin gjeng å jobbe med og veldig positive 
foreldre. På treninoene har vi nesten alltid vært fulltallige, så treninqsiveren 
er til stede. På 23-kamper er det fire kamper hvor vi ikke har vært "all~ 
mann alle". 

Vi deltok i Badena cup (1 seier, 1 uavgjort,4 tap) 
Arbogen cup (4 seiere, 0 uavgjort, 0 tap) 
Solberg cup (2 seiere, l uavgjort, 0 tap) 
Drafn cup (3 seiere, 0 uavgkort, l tap) 

serien har vi spilt 12 seiiekamper ( 9 seiere, l uavgjort 
Totalt har vi spilt 29 kamper denne sesongen ( 19 seiere, 3 
Målforskjellen vår er 96-39. 
Jeg synes spillerne har hatt en meget god utvikling gjennom 
Dette er en gjeng gutter Skiold bør ta godt vare på. 
Takk for oss, alle spillere og treneren. 

og 2 tap) 
uavgjort og 7 tap) 

dette året. 

Morten Backe 

RAPPORT FRA MINIPUTT 84 
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Trenfogen startet opp på vårsesongen ved Brandengen skole. Før ferien 
spilte vi en en serie som ga tre seire, to tap og en uavgjort. Etter 
ferien kom vi med i en annen serie de resultatet ble to seire, tre tap og en 
uavgjort. 

Laget har deltatt i Badena cup, Arbogen cup, Solbero cup og Drafn cup 
- alle steder med fine resultater. 

Følgende spillere har vært med: Eigil Andersen, Kyrre M. Andersen, 
To Christian Gudmundsen, Bjørnar Hansen, Snorre A. Klefstad, Morten H. !dal, 
Sondre Skree og Espen S. Karlsen. 

Vi hadde bra med spillere i starten, men dessverre så falt alt for mange 
fra. Takker spillere og foreldre for et fint samarbeid. 

Kåre Andre Sundberg 



SKJOLDS ELDRE har ligget nede noen år, men 
satser man på et skikkelig JULEBORD på 
Skioldhuset sammen ~ed rep.skapet og old 
boyslagene LØRDAG 14. desember. Det er 
Dagfinn Hansen so~ er primus motor for 
dette julebordet - vil du v~re med ring 
84 14 28 og spør etter Dagfinn. ' • 

familiens konfeksjonssenter 

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

VELKOMMEN TIL 

DRAMMEN - TLF 83 49 3l 
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C 
Hotvedtveien 81 
3018 Drammen · du er i byen. 

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

r---------,---_____j 

-GILDE 
kjøttvarer 
smaker alltid 
godt! Vbs 


