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avholdes på SKIOLDHUSET mandag 
11. mai 1992 kl. 18.00 i 3. etasje 

SAKSLISTE. 
1. Referat fra forrige gen.forsamling 
2. Styrets halvårsrapport 
3. Gruppe- og lagsberetninger 
4. Halvårsregnskap - revisjon 
5. Revidert budsjettforslag 91 /92 
6. Innkomne forslag 
7. Valg 
Under generalforsamlingen 
salg av kaffe, brus ect. 

Sitt inne inne med en god ide. Si fra 
til Skiold-ledelsen hvis du har noe 
som kan gjøres. 

I 
I SKIOLD- 

1 HUSET 

Li U.:LEIE 
ring 
841077 
·-- 

Forsiden: Alt klart for det store 
loppemarkedet i 1. etasje. 
Fra venstre junioravds. Tommy 
Clausen, Per Grenmann og 
Mikal Kjekshus. 
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Sekunder etter at junioravdelingen åpnet sitt loppemarked 
i første etasje var det stappende fullt av folk på jakt etter 
godbiter. 

Hovedstyrets halvårsrapport 
Vinterhalvåret har vi lagt bak oss - og vi skal se både bakover 

og litt innover i det Skiold-året vi er inne i. En tildels snøløs 

vinter og med mange varmegrader skapte nok en gang i perioder 

vanskeligheter for vår vinteraktivitet nr. 1: Bandy og for vår 

vinteraktivitet nr. 2: Hyttedrift. Men vi kom oss noenlunde igjennom 

uten alt for 1116nge fall denne sesongen også. 

Bandy A-laget gjennomførte årets sesong selv om aktiviteten var - lagt på et minimum. Tredje sisteplass i 2. divisjon skulle normalt 

ha gitt fortsatt 2. div.-spill neste , men nytt seriesystem gjør 

at vi kommer til å spille i en slags tredjedivisjon da den ny 

ordningen har en elitedivisjon på topp. 

Bandyens fremtid har vørt diskutert, blant annet i representant 

skapet, der konklusjonen var entydig. Vi må fortsette med et A-lag 

til unge krefter kommer opp bakfra. Aktiviteten skal imidlertid 

ligge lavt. Allerede nå har rep.skapet fått positive signaler fra 

alle som spilte i år at de vil trå til igjen neste år. Hovedstyret 

gir honnør for dette og også til rep.skapet som har fungert som 
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et bandystyre denne sesongen. 

I junioravdelingen har bandylagene man9e gode resultater oq 

tabelltopper å vise til. I en snøløs vinter har mange unge kommet 

til våre bandylag da dette er en aktivitet som har fortsatt på 

kunstis tross manglende naturis i perioder. Bandyen i junioravdelingen 

drives meget godt og det er et håp om at mange av de guttene som 

spiller nå holder koken til de er klare for A-spill. 

Når det gjelder Skiolds ishallprosjekt går dette videre. Vi har 

nå inngått et positivt samarbeid med park- og idrettsvesenet for 

felles å skape en ishall på Marienlyst. Signalene er i all fall mer 

oppløftende for dette storprosjektet enn på lenge, men det er ennå 

langt fram ... 

Videre har Hovedstyret gått inn i et samarbeid med en rekke andre 

klubber i området om en felles drift av Drammenshallen. Det er 

politikernes utspill om en ønskelig privatisering av D-hallen som 

førte til dette samarbeidet,som er i startfasen. 

Hovedstyret i samarbeid med jr. avd. har fått et dataanlegg som 

på sikt vil hjelpe klubben med en rekke rutiner. I øyeblikket har 

man registert alle medlemmer på data - en registering som fortsetter. 

På den økonmiske siden er det meningen at regnskap ect. også skal 

kjøres på data på huset. Både Svein Lauritzen fra arbedisutvalget og 

Eva Clausen fra jr. avd. har vært på kurs i regnskapsteknikk og 

data. 

Fotballsesongen er allerede i gang når dette leses. Vårt A-lag 

fotball er forsterket med spillere fra Strømsgodset derav to 

av dem også trener laget. A-laget er i rute, meldes det, men stallen 

er en smule for liten i øyeblikket. Senioravdelingen stiller forøvrig 

med juniorlaget i år igjen samt rek,lag, veteranlag og oldboys-lag. 

Fotball senior gjennomførte som vanlig julecupen i Drarrmenshallen 

med stort publikum og god fotball i romjulen. 

- 
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I flere måneder har junioravdelingen samlet lopper. Siste 
helg i mars var de klare for åpning og resultatet ble meget 
godt, synes denne juniorgjengen. 

Junioravdelingen er meget aktiv. De har satset sterkt på å få 

orden på økonomien og har aller8de arrangert loppemarked på huset, 

den store miniputtfestivalen i Drammenshallen og er i ferd med å 

gi ut sin egen musikkassett med Erling Volden. Fotballaktivitetene 

i jr. avdlingen er ikke mindre enn tidligere år og vi ser at stadi9 

nye barn og ungdommer tiltrekkes av de gode tilbud vi har i fotball, 

de yngste klasser. 

Snøløs vinter ga ingen store skisøndager på Skioldhytta, men i den 

perioden vi valgte å ha den åpen var tilstrømningen allikevel god av 

folk som gikk på bena. Hovedstyret sender en kjempetakk til Tor Lund 

for den innsatsen han i alle år har gjort på hytta. Han har nå trukket 

seg tilbake. Jonn Johansen har overtatt "vaktmester"-ansvaret på hytta 

og han legger opp til i samareeid med rep.skapet en del dugnader på 

hytta på våren. 
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Veien til Badena og 
Drammens Rør A/S 

ÅSSIDEN 

DRAMMEN ( I LIGO I J 
YRKESSKOLE . _ 

TIL DRAMMEN •••. CA 5 KM ,,---\ --J .•• E76 TIL KONGSBERG 

DRAMMEN 
TRAVBANE 

- 

Badena - Norges største WS 
varehus med 1600 m2 miljø 
utstillinger av baderom og 
kJøkken. 

Drammens Rør AIS - Bedene 
Ing. Rybergsgt. 101 - ÅSSIDEN 
3000 DRAMMEN 
Tlf. 03/82 44 80 
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Huset rusler videre. Perioden har hatt normal utleie og våre egne 

bruker jo huset hver eneste dag. Førsteetasjen har vært benyttet til 

vår egen butikk Griffen og til junioravdelingens loppemarked. Fotball 

styret planlegger nå inntektsgivende virksomhet i denne etasjen. Et 

par hjertesukk: Når du som leder eller foreldre har hatt et møte 

på Skioldhuset så rydd opp etter deg, vaske opp og forlat huset som 

det var da du kom. Videre: HUSK å se etter at begge inngangsdører er 

lukket og låst. 

Våre bingovirksomheter går bedreenn på lenge. Både på Allco og spesielt 

på Globus har det vært oppsving. Nye bingoregler er en av årsakene til 

gode resultater som betyr meget for klubben totalt. Vår hjerteligste 

takk til bingogruppene som er i sving mange dager i uken. 

Klubbens økonomi er trang - vi lever fra dag til dag, men kommer som 

regel ned på bena. Inntektsgivende aktiviteter trenger vi mer 

av - si fra hvis du har ideer som kan omsettes i klingende mynt. 

Stort sett var det en sveip gjennom halvåret til Skiold. Vi er en 

klubb som regnes med i totalbildet i byen, vi gjør et stort ungdoms- 

arbeide og vi har ideer og prosjekter som blir lagt merke til. 

Hovedstyret ønsker alle lykke til i fotballsesongen - og takker for 

den innsats som hver enkelt har gjort for fellesskapet i det halvåret 

vi har vært igjennom. 

- i;y~ Tron Pettersen 

klubbleder 

Børre Ivar Lie 

driftsleder 

,,..,_, .. 
,.v(! ~flURRA - 17. mai er vi så glad 

Skioldhuset er selvfølgelig 
åpent på grunnlovsdagen for 
medlemmer med bekjente. 
Servering i år i to etasjer - god plass 
Se barnetoget fra Skioldhuset du også. 

. 
I 
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Klart for ny spennende 
fotball-sesong 

A--laget fotball ønsker alle Skiold-medlemmer velkommen 

til en 11y og forhåpentligvis spennende sesc11g. Som mange 

vet harDag Vidar begynt å trene de blåkledde Gulskoge:1 

og vi har fått to nyE: trenere fra Strømsgodset, Morten 

Lilleberg og Torkel Knudsen. Vi vil også se Runar Johansen 

(eks. Drafn) og 

Skioldtrøya for 

Arnstein Rahm 

første gang i 

,JohnsE:n eks. Melhus) aksle 

år. Hyggelig er det også at 

Anders Olafsen er tilbake hos de rødkledde ette~ et kort 

besøk i Assiden. 

Vi startet treningen inne i desember i Drammenshallen og ..-..... 

flyttet ut ti] industrihallen på Glassverket i januar. I' 

febr·,1o_r beq\·nte i utetreningen på Glassverket grusbane. 

Hittil i sesongen har vi trent tre ganger i uken, en kveld 

med egentrening og hatt en kamp. Kvaliteten på treningene er 

det lite å utsette noe på. 

Kampsesongen startet med julecupen. Det ble en seier og 

to tap. Pr. l. april har vi spilt åtte treningskamper og 

det er blitt fire tap og fire seire. Vi har scoret 21 mål 

og sluppet inn 21 mål!!! 

Resultatene i treningskampene: Skiold mot: ROS 0-5, 

Drafn 1-4, Konnerud 1-2, Tofte 4-1, Glassverket 6-3, 

Filtvedt/Fremad 5-2, Solberg 3-4 og Tåsen 1-0. 

Også i år skal vi på treningsleir til Danmark. Turen går 

til Fredrikshavn til Aktivitel, som er et førsteklasses 

sted. Vi reiser nedover 8.4. 

Til slutt vil vi bare ønske alle hjertelig velkommen 

til Skiolds hjemmekamper i 1992. Møt Opp!!! Seriestart er 

borte mot Glassverket 24.4. ='-'-=----- s~~T~_n)---~N 
Q!.li M.!..!L I.lQ.._ HJEMME• AG BORTELAG BANE ~~~~ 

FRE 24/04 19.00 Glassverket Skiold Glassverket OPPMANN / 
ONS 29/04 19.00 Skiold 

FRE 08/05 19.00 Skiold 

FRE 15/05 19.00 DBK 

FRE 2:Z/05 19.00 Skiold 

FRE 29/05 19.00 Vikersund 

FRE 05/06 19.00 Skioid 

FRE 12/06 19.00 Skiold 

FRE 19/06 19.00 Ådal 

FRE 26/06 19.00 Skiold 

TOR 02/07 19.00 Bødalen 

Kongsberg 

Sjå/V.Lier 

Ski old 

Solberg 

Ski old 

Konnerud 

DR!M 

Ski old 

Lier 

Skiold 

Marienlyst Nye 

Marienlyst Gml 

Berskaug 2 

Marienlyst Gml 

Vikersund 

Marienlyst Gml 

MarienlyS-: Nye 

Ha 1 1 'i ngby 

Marienlyst Nye 

Bøoalen 
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LEIE AV SKIOLDHUSET 
tlf. 84 10 77 

·~~~ LEIE AV SKJOLDS DISCOANLEGG 
·1fl:~med discjockey/ungdomsdisco 
l~~f el.voksendisco.tlf. 841077 

llAILII! 1199 STÅL OG BYGGEVAREGROSSIST 

F",/1(10<0 Tfi<N HAUK SPORT 
R Du INGs 

I f.fJlu DRCssl Tollbugt. 28 - Drammen 
K Sp'O R Telefon 83 28 47 

!?r 

Det er der det skjer 
Det er ingea tilreldighel al gvlla mein pi Dickeø1. 

Godl falel rra Ans. 
Trivelig aln,osrrre OR lopp folballm,lje. 

Stikk innom når du gar forbi. Du firtner OH i 
0. Tor1111. 8 Vrll.ommen'- 

~idjcnj 
mal·øl·miljø 

Fotograf 

STEINAR OLSEN 
Portrett & Rckla111cM11d10 

TOU.BUCT 7tl. :-IOUll Dl,AMMF~ 
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Rapport fra bandystyret 

Representantskapet i Skiold ble valgt som styre for bandy 
i sesongen 91/92. 
Vi skulle spille i tredje divisjon denne sesongen, så det var 
viktig å få guttene som skulle spille på årets lag til åta 
ansvar for egentrening, kondisjon. 
Dette ble vi enige om på et møte før sommerferien, på dette 
møte ble det også bestemt hvilken dato vi skulle begynne 
trening med kølle på barmark. 
Men før denne dato ble vi av Bandyforbundet tilbudt å spille 
i annen divisjon i inneværende sesong, da Porsgrunn hadde trukket 
sitt lag. 
Etter en kort betenkningstid slo vi til på tilbudet. Med spill 
i en divisjon høyere ble det med engang stilt større krav 
til spillere og styret. 
Datoen for oppstarting av barmark trening var nok satt noe 
tidlig, da fremmøtet var under en hver kritikk. 
Dette med fremmøte til treninger ble bedre etterhvert men ikke 
godt nok. 
Det gikk tidlig opp for undertegnede at vi i rep. skapet ikke 
var de rette personer i bandystyret. 
Dette tar vi selvkritikk på. 
Men takket være Øivind Ågren og hans vilje og innsats til å 
få denne sesongen til å gli smertefritt i forbindelse med 
trening og kamper, ville vi aldri kommet i land. 
Det kan ikke uttrykkes sterkt nok Øivinds fabelaktig innsats 
ikke glem vinterensusabile værsituasjon, med utallige om 
beraminger av kamper. 
Tore Jahnsen har også som vanlig gjo~t en god ~obb med 
sliping av skøytene til alle sammen. 
Det må på neste generalforsamling velges et styre og oppmann,, 
det må velges" og ikke utsettes som sak for hovedstyret ved 
senere tidspun~t: 
Referat av kamper og stillingen for bandylaget overlater jeg 
til Øivind Ågrens rapport. 

- For Bandystyret 91/92 

&au at;,~~~ 

' • 
Vårlotteriet er i full gang. Det er flotte premier med matvarer 

og det betyr uendelig mye for klubben at loddene blir solgt så fort 

som mulig. Mange rynker på nesen av lotteriene, men de er en 

meget viktig brikke til det man kan kalle Skiold a.s. - minibedriften 

som rusler og går året rundt. 
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Rapport fra A-laget 

RESULTATENE GJENSPEILER SESONGFORBEREDELSEN 

Av forskjellige årsaker fikk vi en noe treg start på årets 
sesong. Treningen kom sent i gang. Når vi så omsider startet, 
hadde vi gjerne sett et noe bedre fremmøte. 

Av mangel på leder tok undertegnede pa seg oppmannsjobben rett 
fØr ~eriestart og har sammen med tre andre spillere tatt seg 
~v det administrative. I denne forbindelse vil Jeg takke Hans 
Kristensen, Eirik Ekeberg, Kurt P. Lindgren og sist, men ikke 
minst, Tore Jansen for bidraget for å få gJennomfØrt årets 
sesong. - 

A-laget har 1ar begrenset aktiv1tetsn1vaet til et minimum, noe 
som også omkostningene bærer preg av. Vi har imidlertid også i 
år tatt gjennomført en populær og nyttig treningshelg i Skien. 
En takk til Tore Rud fo~ at han nok et ~f ordnet billig 
overnatting pa Hotell Ibsen. 

Arets resultater plasserte oss som tredje siste lag (foran 
HØvik og Spa/Bra). Dette ville normalt gitt oss retten til 
fortsatt 2.divisjonsspill. Fra sesongen 1992/93 vil det 
imidlertid bli nytt seriesystem. Serien vil bl.a. ha en 
Eliteserie, en 1.div. og en 2.div. , alle med åtte lag. Den 
"nye" 2.div vil bestå av de fire nederste fra 2.div samt de 
fire Øverste fra 3.div fra arets serie. 
Jeg håper at samtlige fortsetter til neste år - en sesong Jeg 
tror kan bli moro med mange jevne kamper. 

Resultater og statistikker: 

Treningskamper 

Skiold - Brevik 4 - 11 

,<OSA - cup 

Sk1old - Osbakken 6 - 7 

KAMPER TOTALT: 25 
SEIRE: 7 
UAVGJORT: 0 
TAP: 18 
MALFORSKJELL: 105 - 167 
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Seriekamper 

Skiold - Tasen 1 - 6 
Skiold - SnarØen 1 - 7 
Skiald - Ullern 2 - 3 
S~,:iold - Frem 31 1 - 13 
Skiold - Sagene 3 - 11 
Skiald - Njård 3 - 7 
Skiold - Haslum 4 - 1 
Skiold - HØvik 1 - 4 
Sk1ald - Spa/Bra 10 - 4 
Skiold - Ullern 3 - 4 
Skiold - Spa/Bra 4 - 8 
Skiold - Haslum 9 - 6 
Skiold - HØvik 8 - 2 
Skiald - Sagene 0 - 6 
Skiold - SnarØen 6 - 8 
Skiold - Njård 2 - 5 
Skiold - Ullern 1 - 3 
Skiold - Spa/Bra 5 - 3 
Skiold - Haslum 5 - 16 
Skiold - Sagene 3 - 10 
Skiold - SnarØen 7 - 6 
Skiold - Njård 5 - 12 
Skiold - HØvik 11 - 4 



Bandystatistikk 

Tore Jahnsen 
- 43 år for 
bandyen 

·",ij,. 

Øivind Ågren 
- totalt 488 
kamper 

Øivind Agren 
Hctns t<ri stensen 
t<ur-t P" Lindgren 
E1r1.k Ekeberg 
F'2.l Haugan 
HE~nn 1 ng Hanse;-, 
Morten M. t(i-istoffcrsen 
Morten Olsen 
Kjell R. Johansen 
Gunnar Myht-e 
T2t- je Moen 
f<une l!L:•.1 t;.::: 
Jon Ber-ntsen 
Per Cht-1 -~ten sen 
F'i~I J" t3r;ttcn 
Tron Moen 
Har,-y F'ettci-sen 
Tron Haugdn 
Sverre E. Nilsen 
Dag V. Christoffersen 
Øivind 1(1-istensen 

ANTALL 
,<Ai·,PER 
I AF: 

ANTALL 
SCORINGER 

ANTALL 
f<AMPER 
TOTALT 

20 1:C 

18 
18 6 

20 
17 

4 
10 

17 
18 
19 
20 

12 
5 

11 

488 
249 
181 
!24 
265 
141 
72 
83 

3:20 
177 -, 

' f 

130 
170 
195 

4 
49 

339 

9 
9 

2 
8 

14 

384 
9 

18 

Pc.1, en tilstelning pcl ··Huset" fikk i~:jell R. Johansen, Pal 
Haugan, Jon Berntzen, Kurt P. Lindgren og Gunnar Myhre 
innsatspokal ·For passert henholdsvis 300, 250 og 150 kamper 
totalt pa A - laget. 

Øivind Agren 

Pål Haugan 
- årets topp 
scorer 

Kjell Reidar 
Johansen - 
flest kamper 
i år 
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I 
AASS BRYGGERI 

Norges Eldste 

GULLSMED 
HARRY ULSTEEN 
Nedre Storgt. - Drammen 

Tlf. 83 14 03 

I n diam.int varer evig 

~ GI~~ 
DAGLiGVARER 

HOLMESTRANDSVEIEN 34 
Telefon 819642 - 819703 
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Skiolds småguttlag i bandy sesongen 1991/92. 
I fØrstc rekke fra venstre: Kim Rudi Mortensen, 
Christian Smerkerud, Kristian Pedersen, Espen 
Simonsen og Rune Dahl. Bak fra venstre: Jens 
Bernhard Leite, l(enneth Agren, Tommy Ranum, Morten 
ValØ, John BØrrestad, Terje Gundersen, Frants Gøran Rønning, 
Mads Lindberg og Johnny Bcrqet. 

_Rapport fra småguttelaget 
vi startet bandysesongen med innetrening på Galterud skole 
og utetreningen på håndballbanen. Foruten at vi var turer 
i svømmehallen på Galteruu. 16 mann var det i starten og da 
vi avsluttet sesongen på Skioldhuset, var'vi 15 smågutter. 
Det ble en tøff sesong, mest fordi vi var med i NM, og 
der møtte vi lag fra Oslo, Bærum og Sarpsborg. Samtlige 
med treningstimer på kunstis, mens vi ventet på 
naturis. Men gutta gjorde en fin sesong og vi havnet som 
nummer to i kretsserien, hvilket er bra! 
Tabellen vil fortelle hvor gode vi var. 
Det ikke tabellen kan er å fortelle hvor kjekke og 
dyktige spillere vi her i,denne smågutt-stallen og 
heldigvis det er de vi skal bygge videre på når det gjelder 
bandyen i Skiold. 
En stor takk til Frants Rønning og Øivind Agren. Den 
første for god støtte og den andre for støtte og hjelp 
under treninger. 
Til slutt en kjempetakk til gutta - det er lenge 
siden jeg har vært med i en sånn fin gjeng. 
Ivar RosenJal. 
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Musikk til enhver anledning 

Prøv 
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- 
Trenigskamp 

Skiold-MjØndalen 5-7 

Scoringer:Jonny Berget 1 
Kenneth Agren 2 
Lars Granås 1 
Frans Gøran Rønning 1 

NM-kamp 

Skiold-Drafn 6-2 

Scoringer:Jonny Berget 1 
Kristian Smerkerud 1 
Frans Gøran Rønning 4 

NM-kamp 

Skiold-Haugar 2-13 

Scoringer:Kenneth Agren 1 
Frans Gøran Rønning 1 

Seriekamp 

Skiold-MjØndalen 6-2 

Scoringer:Kenneth Agren 3 
Frans Gøran Rønning 3 

NM-kamp 

Skiold-Ready 

Scoringer:Kenneth Agren 1 
Frans Gøran Rønning 1 

Seriekamp 

Skiold-Solberg 

2-6 

3-7 

Scoringer:Jens Bernhard Leite 2 
Frans Gøran Rønning 1 
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NM-kamp 

Skiold-Sarpsborg 1-8 

Scoringer:Frans Gøran Rønning 1 

NM-kamp 

Skiold-HØvik 

Scoringer: INGEN 

Seriekamp 

Skiold-Drafn 

Kristian Pedersen 
Kenneth Agren 

0-8 

Skiold-Strømsgodset 7-0 

Scoringer:Jonny Berget 1 
Frans Gøran Rønning 1 
Kenneth Agren 1 
Jens Bernhard Leite 3 
Kristian Smerkerud 1 

Seriekamp 

13-0 

Scoringer:Jens Bernhard Leite 1 
Frans Gøran Rønning 4 
Kim Rudi Mortensen 1 

1 
6 

Seriekamp 

Skiold-Spa/Bra 3-5 

Scoringer:Kenneth Agren 1 
Frans Gøran Rønning 2 

Seriekamp 

Skiold- Konnerud 10-4 

Scoringer:Kenneth Agren 3 
Frans Gøran Rønning 2 
Jens Bernhard Leite 2 
Jonny Berget 2 
Kristian Pedersen 1 

TOPPSCORERE 
-------==------- 

Frans Gøran Rønning 21 mål 
Kenneth Agren 18 mål 
Jens Bernhard Leite 8 mål 
Jonny Berget 5 mål ~ 
Kristian Smerkerud 2 mål 
Kristian Pedersen 2 mål 
Kim Rudi Mortensen 1 mål 
Lars Granås (79) 1 mål 

Med Urmaker·n 
i CC 

når du målet. 
Topp_ 
scorer·n 
Citizen 

"Digi-Ana. 
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Målforskjell: 

Skiold-De andre 58-62 

Slutt-tabeller 

Smågutt 
Solberg 6 6 0 0 74 - 15 12 
Skiold 6 4 0 2 42 - 18 8 
Spa/Bra 6 4 0 2 29 - 25 8 
Konnerud 6 3 0 3 45 - 33 6 
Mjøndalen 4 1 0 3 12 - 28 2 
Drafn 5 1 0 4 18 - 39 2 
SIF 5 0 0 5 8 - 69 0 

Solberg SK kretsmester 

Lillegutter A 
Konnerud 1 9 9 0 0 106 - 12 18 
Solberg 1 9 8 0 1 85 - 15 16 - Skiold 1 9 7 0 2 80 - 30 14 
Steinberg 9 5 0 4 79 - 33 10 
Solberg2 8 4 0 4 48 - 41 8 
Mjøndalen2 9 4 0 5 49 - 43 8 
Drafn 9 4 0 5 66 - 80 8 
Spa/Bra 8 2 0 6 47 - 69 4 
SIF 9 1 0 8 25 - 133 2 
DBK 9 0 0 9 14 - 138 8 

Konnerud IL er kretsmestere 

Lillegutt B 
Skiold 2 Il 10 1 0 87 - 36 21 
Konnerud 2 12 9 1 2 71 - 39 19 
Solberg 5 12 7 1 5 53 - 54 15 
Mjøndalen2 12 5 0 7 53 - 70 10 
Solberg 3 Il 3 2 6 42 -,- 60 8 
Skiold 3 10 2 2 6 50 - 46 6 
Solberg4 12 0 1 Il 20 - 81 1 



Rapport fra Sl-laget A/B 
I 81 klassen i bandy har vi i år hatt to lag påmeldt iserien, 

®et ene laget har stort sett bestått av spillere fra Glassverket,s 

81 lag i fotball. Sam arbeidet har fungert meget bra. Det går fakstis· 

ann å samarbeide klubber i mellom. 

Begge lagene har klaet seg meget bra. Resultatene har blitt langt 

over forvendet·, på begge lag. Ved juletider hadde vi problemer på 

grunn av sykdom, men selv med lite spillere har vi klart å fullføre - 
,erien for begge lagene. 

Vi startet sesongen med kunstistrening på Vassenga. Dette er meget 

populært blant spillerene. Vi har deltaat i Konnerudcup og DBK cup. 

Av enkelættående resultater, er vel 4-0 seieren over Sarpsborg i 

DBK cup det beste. 

Det har deltatt 23 spillere i 81 klassen i år. Treningsfremmøte 

har vært meget bra, og innsatsen upåklagelig. Framgangen er litt 

forskjellig, da spillerene har forskjellig forhold til bandy. Noen 

er mye på skøyter på fritida, og det synes i kampene.De som bare 

går på skøyter på treningene har lett for å bli hengende etter. 

Håper alle fortdetter til neste sesong i Skiold Bandy TEAM. En 

takk til Helge fra Glassverket for oppmannsjobben , og en Stor 

takk til Per Arne for all den utmerkede dømminga. Velkommen til neste 

~song ••••• En stor takk også til foreldrene for å være med å "heie" 

på spillerene i kampene. Til slutt til alle mamman,e som har stått 

å frysi i år: KLE PÅ DERE, eller snakk med undertegnede som kan 

ordne strømpebukser til dere. TAKl': FOR I ÅR; og vel møtt i FOTBALLZN. 

Arnulf ~vensen trener 1981 klassen 
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Rapport fra 84-laget 
Isen er borte og bandyen er ferdig for denne sesongen. Vi 

har gjennomført en fin sesong med god oppslutning og innsats 

som har vært på topp. 

Totalt spilte vi ni seriekamper og en turnering. 

Disse spillerene har vært med: Sondre Skree, Eirik Bardalen, 

Lars Bardalen, Jon Kjemperud, Kristoffer Backe, Marius Bache, 

Asle H. Olsen, Jonas Sørensen, Morten H. Idahl, Snorre Klenstad, 

Jan R. Beck, Kjetil M. Christoffersen, Håkon M. Christoffersen, 

Joacim Svendsen, Gøran Nygård, Jon Stryken, Anders L. Solli 

og Christian Lie. - 
Jeg vil takke spillerene og alle foreldrene for en flott 

sesong - vi sees igjen når isen igjen legger seg. 

Morten 

Rapport 79 

BANDYRAPPORT FRA LILLEGUTT 79 

79-årgangen har stilt to 7-manns lag i vinterens lilleguttklasse. 
Med en spillerstall på 14 stykker har det derfor blitt mye spill 
på den enkelte. Dette har igjen ført til stor sportslig fremgang 
for spillerne. 

Forberedelsene til årets sesong stiartet med kunstistrening både i 
Kongsberghallen og på Vassenga. Dessuten deltok vi i en turnering 
i Sarpsborg sammen med de beste Oslo og Østfold-lagene. Her kom 
det ene laget vårt til semifinalen. 

I serien endte 1-laget på 3. plass i A-pulja, mens 2-laget gikk til 
topps i B-pulja. Dermed ble det ikke noe kretsmesterskap, noe vi 
hadde tatt sikte på. Det kan vi imidlertid gjøre noe med allerede 
neste vinter. -. 

Følgende spillere har vært med: Martin Skallerud, Thomas Fosseie, 
Alexander Siljan, Ole Petter Volden, Thomas Grenman, Hans Petter 
Mile, Preben Nilsen, Tom Erik Kolek, Lars Granås, Ronny Andersen, 
Tomas Dahl, Christian Fossheim, Marco Bocchetti, Ole Ørjan Iversen. 

Til slutt vil jeg takke spillere og foreldre for en trivelig 
sesong på isen. 

Sverre Erling Nilsen 
Trener 
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- Finn andre tomtealternativer. Det var den beskjeden 

sorn Skiold fikk i teknisk hovedutvalg da plasseringen 

av ishallen var oppe. 1 en lang debatt som varte i 
nesten en time ble Skiolds ishallprosjekt diskutert. 
oet var en rekke positive signaler for ishallen. t•a~ge 

i hovedutvalget mente at en i sha 11 vil v"'re positivt 
for Strør1sø, r.en at tomtevalget var 9alt- /\llikevel 
fikk man forståelsen av at hvis r1an fant andre steder 

å leg<1.e hallen på !\arienlyst ville dette bli tatt 
opp på en positiv måte. lshallCJruppen arbeider videre 

og ser både på r1uligheten til å legCJe hallen der 
Sportskafeen ligger i da<1 eller på treningsfeltet. 

Noen sitater fra hovedutvalget: 
KlY" '°'""" (Hl, I shockeyha neo '" 119" ,, '"'"""'' 
Martinsen (P.p): Personlig ser je<1 for meg ishallen 
,, toeteo m,nom 1,acieo i,st og Sch•""'''' I"'"'""''' 1tet) 
Helgesen (/\p): Positiv til ishall på Strømsø, men 

ikke på den ornsøkte tor1ten. 
Bjerke (frp): Meget positivt at en klubb som 

Skiold går i bresjen for en ishall. 
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HYTTEDUGNADER 
Smånytt fra Skioldmiljø 

"Hytte-vaktmester" Jonn Johansen legger opp til en rekke duonader pi\ 
Skioldhytta i april og 111ai. Lørdag 25. april har han invitert alle 
fra junioravdelingen til Skioldhytta fra kl. ocinn om r o roenen . Ta med 
øks, hammer oq brekkjern så får vi q jor-t mye i løpet av noen t iner , 
sier han og lover både vafler Of1 kaffe på de scrr jobber. r'OT OPP - 
a 11 e sammen. 

15 L/\.G 

Junioravdelingen stiller i år med 15 lag i de aldersbesteJ11te klasser 
J11ed stor tynqde i r,iniputtklassene. Alle alderstrinn er fylt opp og 

J11ed juniorlari igjen i senioravdelingen stiller Skiold l'led lao i saJ11tliqe 
klasser. 

- 
BETAL KONTIGENTEN 

Er du en av de SOl'l har årets Skiold-kontigent liggende i regningsbunken. 
Ta den fral'l og betal kontiqenten din så fort sol'l l'lulig. La det v~re en 
~ressak å ha betalt sin kontigent, som det heter på et oaJ11J11el Skiold 
skilt fra 30-årene som henqer på "sofaromet". 

SKIOLDAVISA GRATULERER 

TidligereSkioldformann og nå på bingoen, Helge Evensen, sol'l forleden 
fylte 60 år. Bingogjengen hadde ordnet med flotte kaker og kaffe før 
våre bingogjester inntok lokalene. 

RAPPORT FRA LILLEGUTT 1980 
En litt rotete og vanskelig sesong er over uten at vi fikk 
spilt alle våre kamper. r1en til tross for dår l i os kanp- on 
treningsforhold p.g.a. været, har vi hatt en fin 09 trenings 
villig gjeng. Dette stiJ11ulerer både trener og opp111enn til nye 
oppgaver neste år, så vi håper hele gjengen satser for fullt 
fremover. qesultatmessig har det gått noe opp 00 ned med 9 
seiere, 2 uavgjort og 5 tap (alle jevne kal'lper). Vi har deltatt 
på 2 turneringer, spilt 10 seriekmmper og følgende spillere 
har gjort en glil'lrende innsats: Lasse Nelstrørr, Kjetil Hartz, 
Thomas Nakkerud, Stian Espedal, Hans Mabro, Rene Agren, Fredrik 
Kragsund, Enver Ku~urcu og Kristoffer Br~kke. 
Trener Stein Brække Oppmenn Dan Nelstrøm/Ivar Hartz 
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I( ICR.EDITl<ASSEN 
Bragernes torg 1 
Telefon (03) 83 35 90 

Filial Brakerøya 
Tomlegt. 36, Tlf. 103) 83 06 10 

familiens konfekskmssenter 

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

VELKOMMEN TIL 
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C Besøk 

når du er i byen. 

HUER LØRDAG - TREFF 
MED SERUERIHG P~ 
SKIOLDHUSET -UELKOMMEH 

Gilde Wienerpølser 
smaker kjempegodt 
Garantert! :== Gilde 

- det kjennes på smaken 


