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1. Referat fra forrige gen.forsamling
2. Styrets årsrapport
3. Gruppe- og lagsberetninger
4. Årsregnskap - revisjon
5. Budsjettforslag
6. Innkomne forslag
7. Valg
Under generalforsamlingen
salg av kaffe, brus ect.
Forsiden: A-laget gjorde en fin
innsats i årets serie og våre
to trenere Torkel Knudsen og
Morten Lilleberg går på en ny·
sesong.
Sitt inne inne med en god ide. Si fra
til Sklold-Iedelsen hvis du har noe
som kan gjøres.
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Vollen

utenfor

Rapport

-,

fra

Skioldhytta

en

Hovedstyret

nov.

oktober-søndag

91-nov.

92

Vi har alle på ny lagt et Skiold-år bak oss - et år
som kanskje har stått litt i de trange økonomiske
tiders tegn, men også dette året har vi klart å ri
den verste stormen av. Det er godt å kunne si at
klubben er mer oppegående enn noensinne
fotballmessig: Vårt A-lag gjorde en meget
respektabel innsats i 4. divisjon og i
junioravdelingen er det en serie med gode lag som
vi forhåpentligvis får mye glede av i årene som
kommer.

Fotball

A-laget

A-laget i fotball endte til slutt på 6. plass i
4.divisjon, et fattig poeng etter målet som var
5.plass. Laget som helhet har fungert utmerket i
hele år med et par små unntak. Laget mistet nok
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fire-fem poeng fordi nøkkelspillere plutselig tok
seg ferie og reiste vekk i steden for å spille kamp.
Foran neste sesong vil fotballstyret skikkelig
poengtere at når klubben først bruker midler på et
lag og dens spillere så må de stille opp så lenge
sesongen varer.
Inger Helene Pettersen overtok som fotballformann
på høstparten og har virkelig fått sving på sakene.
Hun sto blant annet for avdelingens store dugnad
Drammenshallen under messen - en dugnad som
gikk hundre prosent etter planene.

Håper på juniorlag .neste år
Fotballstyret
har forøvrig i år hatt et rekruttlag
og to old boys-lag. Yngre old boys holdt til og med
på å bli kretsmestere, men fikk et mål for mye mot
seg i den viktige siste kampen mot Mjøndalens
gamle stjerner. Juniorlaget ble trukket etter
vårsesongen på grunn av manglende interesse
blant guttene. Flere opplivningsforsøk hjalp ikke.
Neste sesong håper fotballstyret å få til et nytt
juniorlag som klubben må ha for å skape
rekruttering oppover samt ta vare på de mange
talentene som etterhvert kommer opp fra
junioravdelingen.
Fotballstyrets store vinteraktivitet er som vanlig
årets julecup i fotball i Drammenshallen 29. og 30.
desember.

Junioravdelingen
I junioravdelingen er som alltid aktiviteten stor,
meningene mange og prosjektene ditto. Avdelingen
har en rekke meget gode resultater å vise til både i
serien og i cupene. Økonomisk har avdelingen greid
seg noenlunde, men oppnår vel ikke de mål som den
4

To kjente Skiold-fjes på hytte-besøk,
Lauritzen (t.v.) og Aksel Pedersen.

Svein

satte seg ved årets begynnelse. Det er
Hovedstyrets mening at avdelingen må gå i seg
selv, få en strammere styring og administrasjon.
Videre bør avdelingens mange medarbeidere
arbeide etter de samme mål - det å gjøre Skiold
som klubb sterkere og bedre. I dag er det tendenser
til at mange av de foreldre som kommer med i
avdelingen mer ser på sin egen gutt eller jentes
fremgang i spill på gress og is enn å se helheten se klubben Skiold.
Skiold Bandy Team
Når det gjelder bandysesongen som var ble den
behørig behandlet i vårnummeret av Skioldavisa.
Nyhet for den sesongen vi går inn i er Skiaids
Bandy-team som samler alle de gode lagene som
5

junioravdelingen har samt lager et eget opplegg for
disse. I bandy stiller vi med et A-lag i 2. divisjon.

Hytta
På den ikkesportslige fronten har vi først og
fremst Skioldhytta som har vært åpen i hele høst.
Jonn Johansen er "vaktmester" og klubben har klart
å få til vaktpersonell som har trådd til i helgene. I
disse dager settes det opp en skikkelig vinterliste
som skal fungere fra desember til slutten av mars.
Vi regner med at vi alle tar et tak for å holde hytta
åpen. Representantskapet arbeider med en plan for
å gjø re Skioldhytta om til en stiftelse - et arbeid
som de snart skal være ferdig med.

Huset
Utleien på Skioldhuset har i hele år vært noenlunde
normal. Hovedstyret understreker nok en gang at de
av klubbens egne lag som bruker huset, som de
selvsagt skal gjør, må forlate dette på samme
måten som huset var da de kom. Det er ikke bare å
sette oppvask på benken. til dagen etter - det skal
ryddes og vaskes når huset brukes.

Topp på bingoene
Det er ingenting å ta munnen for full når vi utroper
våre to bingoer til klubbens redningsgrupper
i det Skioldåret vi nå legger bak oss. Både på Allco
og på Globus har det vært glimrende besøk og
svært entusiastiske medarbeidere. Adskillige
kroner har rent inn i klubbkassa - ja, man kan
nesten legge til: Hva skulle vi gjort uten
bingomedarbeiderene våre. Alle nevnt - ingen glemt
med en ekstra honnør til Tore Småriset
og Dagfinn Hansen. Vi legger til at de som har
vakter fra old boyslagene på Allco må møte opp da
6

de alltid regnes med av Småriset når han har sine
bingoer der.
Det var en gjennomgang av Skioldåret. Det ble
ingen ishall dette året heller, men prosjektet er
ikke lagt død. Neste sesong må vi fortsette
arbeidet med denne ideen samt samtidig å forbedre
treningsforholdene for våre A-lag.

Takk til alle
Til slutt vi vi bare takke alle Skioldmedlemmer,
store som små som har gjort en innsats for
klubben i deres hjerter. Uten våre medlemmeres
innsats kan ikke' klubben bestå.
Takk for dette året - og står på til neste år for de
rød-hvite fargene.
Tron Pettersen
klubbleder

Børre Ivar Lie
driftsleder

Ordfører i rep.skapet, Reidar SchUssler,
kaffe-kelner pil Skioldhytta.

som
7

Borgar Nygaards Minnefond
Borgar Nygaard gikk dessverre bort i alt for
ung alder. Borgar var en ildsjel og arbeidet
iherdig for Skiold i alle saker.
Borgars far har opprettet et minnefond som
bærer Borgars navn, grunnbeløpet er på
35.000 kr.
Statutter for minnefondet kan dere lese
nedenfor. Vi oppfordrer medlemmene til å
søke om midler fra fondet.
Punkt 3 i statuttene viser hvilke
medlemmer som kan søke.
Reidar

SchUssler,

Selg

ordfører

rep.skapet.

j

griselodder

Klubbens tradisjonsrike griselotteri er igjen ute
blant medlemmene. Det er en bok som er sendt til
alle aktive medlemmer og det betyr uendelig mye
for klubben at du yter din skjerv og selger boken
tom. Tomme bøker kan leveres på Skioldhuset
mandager og lørdager eller i Kreditkassen til Arild
Knudsen.

Griffen

i år også

Som tidligere år er Griffen på plass i Skioldhuset i
romjulen der det blir salg av fyrverkeri og andre
morosaker til nyttårsaften.
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Statutter

over

Borgar

Nygaards

Minnefond

l BORGAR NYGAARDS MINNEFOND DISPONERES AV REPRESENTANTSKAPET.

2 GRUNNBELØPET ER PÅ 35.000,- KRONER.
3 AVKASTNINGEN AV MINNEFONDET SKAL BRUKES TIL Å STIMULERE OG
VIDERE UTVIKLE MEDLEMMER FRA JUNIORAVDELINGEN.
4 BLIR IKKE AVKASTNINGEN BRUKT ET ÅR, LEGGES AVKASTNINGEN TIL
HOVEDBELØPET, BLIR DELER AV AVKASTNINGEN BRUKT LEGGES
DIFFERANSEN TIL HOVEDBELØPET.
5 TILBAKEFØRT AVKASTNING TIL GRUNNBELØPET INNGÅR I DETTE Å KAN
IKKE DISPONERES. HALVPARTEN AV AVKASTNINGEN PR: ÅR LEGGES TIL
GRUNNBELØPET.
6 MEDLEMMER TIL BORGAR NYGAARDS MINNEFOND VELGES AV REPRESENTANTSKAPETS MEDLEMMER. KOMITEEN BESTÅR AV TRE MEDLEMMER
SOM VELGES PÅ FØRSTE MØTE ETTER HØSTGENERALFORSAMLINGEN.
KOMITEEN VELGES FOR 2 - TO ÅR.
7 REGNSKAP FOR BORGAR NYGAARDS MINNEFOND, BEHANDLES PÅ REPRESENTANTSKAPETS FØRSTE MØTE I ÅRET OG FORELEGGES VÅRGENERALFORSAMLINGEN.
8 UTDELING FRA FONDET FORETAS EN GANG I ÅRET, PÅ VÅRGENERALFORSAMLINGEN.
,.....__ 9 SØKNAD OM MIDLER RETTES TIL KOMITEEN, SØKNADER MÅ VÆRE
KOMIEEN I HENDE INNEN 1 MARS. KOMITEEN ER DEN SOM AVGJØR
HVEM SOM ER BERETTIGET TIL MIDLER FRA BORGAR NYGAARDS
MINNEFOND.

Vi

gratulerer

Skioldavisa gratulerer på forhånd klubbens ildsjel,
tidligere formann, mangeårig medlem av
fotballstyret og livsvarig old boys-oppmann, Arild
Knudsen som fyller 50 år i desember.
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Fotograf

STEINAR OLSEN
Portrett & Reklm11c~t11d10
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Skiolds Øivind
Agren og Arne
Torgersen på
Lenin-høyden

Drømmetur til

-

Moskva med

MIF Old

Boys

MIF oldboys med Boye Skistad i spissen hadde i lengre tid
jobbet med fotballtur til Moskva og Dynamo.
Da tidspunktet for avreise nærmet seg, viste det seg
imidlertid at noen spillere ikke hadde anledning til å dra.
MIF henvendte seg derfor bl,a, til oss for å få nok spillere
til turen. Tillatelse ble innhentet - en slik tur kunne vi
bare ikke si nei takk til !
Ca, 30 personer,deriblandt to fra Skiold, dro med buss fra
Mjci:ndalen/Drammen fredag 29.mai til Fornebu for avreise til
Sovjet og Dynamo Moskva.
Jeg tror samtlige var noe spent på hva som ville mcte oss.
Vi hadde jo alle lest noe om deler av de endringer som var i
ferd med å skje i Sovjet.
Ved ankomst Moskva ble vi tatt imot av direktci:ren for L.
Jashin Fund , Vjatscheslav Solovjov og Anatolii Melnikov,
Solovjov var i sin tid en av verdens beste bandyspillere <WM vinner for Sovjet i 1963,1967,1969,1973 og 197S. Han scrget
for at vi hadde det topp på alle måter gjennom hel~ oppholdet.
Solovjov er forci:vrig nå engasjert i Norge, nærmere bestemt på
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Hamar.Han skal være med å bygge opp bandysporten på Hamar. Når
vi i tillegg tenker på den anleggskapasitet som nå kommer til
distriktet, vil nok Hamar bli å regne med i fremtiden.
Melnikov har, i likhet med Solovjev, et stort antall
bandylandskamper. Han voktet det russiske bandymål på 50 - og
60 - tallet.
I tillegg til to kamper mot Dynamo Moskva's stjernelag på 70 tallet, som forevrig endte med to tap: 1-0 og 2-1, besekte vi
noen av byens severdigheter som Den R~de Plass, Kreml og
"Gamlebyen". En av kveldene var vi også på sirkus.
Dynamo hadde mange landslagspillere på 70 - tallet. Vladimir
Kasarev, Edward Mudrik, Andrei Jacubik og Vladimir Zska har
vel flere landskamper enn vi har klubbkamper. Fotball kunne de
fortsatt spille, selv om tempo nå var mer tilpasset vårt eget.
Vi hadde det som sagt bra på alle måter. Vi så imidlertid noe
av det den vanlige russer opplever - mangel på det meste sett
med vesteuropeiske eyne. Det sier ikke så rent lite den glede
vi så blandt tidligere både proff - og landslagsspillere når
de fikk overrakt meget beskjedne gaver.
Vi så EN tobakksforretning i Moskva. Her var det 50m k~ og
salg så lenge beholdningen rakk.De få andre butikker,e_:_',f_ar
vanskelige å få eye på da gatene var kjemisk r2~s2t fcr
reklameskilt og annen informasjon. Den st~rste k~en var
imid_l_~_r:_tid foran McConalds, 250m - ,mer. den gikk r~sk~. Det':.e
var en matmaskin av dimensjoner hvor pr:sene var utro,:gT<'v,-;,
og kvaliteten som overalt ellers i verden. Selv med l~ve
pri~er var det få russere i keen.
~~r russ2re ;ererelt handler det f=rs~ 8g f~emst ~~ ~ 5~a~~e
seg d~~ ci::er nedved:gste ti: live~s c~~h~~d. ~:~i~~~6:it2~ og
alkchc: 2r 2~ ster~ problem. Sem turist ;j~:de~ d~t å ho:de ;~
~~te~ ~ar. !J~c ~= dn:edninger ble noen av oss fcrs~~,t r=~bet.
~ens~\~2~ ned tur~~ var bl.a. å knytte for~inde:ser. S~m ledd
i dette e~ Dynamo invitert til Norge eg Mj±ndalen. Vi er i ~en
forbi~delse invit2r~ til en o!d boystur~ering i ~~=~~a:en mai
~este ~r sammen med s:F. Detta kan kansj2 ~p~e fcr e~~ ~ytt
~csl~v.~-~estt~ i -9~.
: ~:~ er det ~i 2t~~:2rt en ~oskva~c;~~ta. ~en arje~:ær ,å ~ec
;:a~ ~;si~s2~ ~v Jy~a:~o-beseke~. Vi er
~E~ ~=~~i~~~:se
fcres~u~~ om vi ~dn bidra på en eller a~~e~ TI~~æ.
der~~r m~ta på ~est2 komitemste.

~i:

~~v-~2~~~

~e~-J~~

:,1:; ~~c==.= :_

: ~r--.e -2': j,:st m1..~: i~

i~e~L;;~-~d c~ arr~~ =:=~~g
c c c+o l d
. -;""'~2.
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Rapport

fra

Fotbal I styret

Målsetningen for sesongen var å etablere oss i 4 div., og som dere
sikkert har lagt ·merke" til klart vi dette målet.
Vi engasjerte Morten Lilleberg og Torkel Knutsen som spillende trenere
To gode forsterkninger til vårt A-lag. Beklageligvis har vi hatt en
til tider for liten spillerstall i år og av den grunn har vi vært
utrolig sårbare for skader o.l. A-laget var på treningsleir i Danmark
før seriestart med glimrende treningsforhold. Trening/kamp forholdene
her hjemme i vårsesongen var tilfredsstillende men på høsten hadde vi
store problemer med å skaffe oss skikkelig ·underlag• for effektiv
trening. Klubben lider jo generelt under at vi .i.lsM har permanent
tilhørighet for fotballen. Undertegnede har vært i flere møter med
kommunen for å komme i en dialog med tanke på neste års fordeling av
baner o.l. Vi er ved godt mot - vi tror det ordner seg.
Selvfølgelig er dette også et stort økonomisk løft for fotballstyret
med å leie seg inn på andre klubbers baner. Vi har et godt apparat
rundt laget med en suveren oppmann Geir samt all honnør til
·assistentene" Kåre og Harry. Våre to trenere er engasjerte og bidrar
til et godt samhold i og rundt laget. I tillegg har vi en flott stall
av positive spillere.
Fotballstyret er allerede kommet langt med å forberede neste sesong.
Målsetningen er øvre del av tabellen. Trenerne er reengasjert - etter
ønske fra spillere og ledere. Oppmann Geir står på videre - samt at
det nye styrec er på plass. Treningstider både inne og ute er klarert
- samt kontakter med tilgang av "nye" spillere. Vi trenger sårt å
forsterke stallen - ikke fortrinnsvis med etablerte spillere men med
unge spillere som vil stå på i lag med "gamle" gutta.
Nå til et kapittel som har vært mørkt i
Vi startet opptimistisk med både trener
det noen skjær i sjøen og medlemmer av
ove ta roret. Det gikk på et vis fremt
måte k~ste inn håndklede~. Lage ble t
var - Ja det er mange. Bade sty et og
hve t:all tikk alle spillerne sk iftlig

Fungerende

totbetteder,

denne sesongen - jr.laget.
og spillere. Beklageligvis ble
tyret måtte trå inn for å
l tidlig høst da arvtagerne
ukket fra ser en. Hva grunnen
r.gutta for d le skylda.
redgjørelse hem om

le

Pettersen
13

I

MSS BRYGGERI
Norges Eldste
GULLSMED
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Siste kampen i år. Vi ser fra venstre Kåre
Sundberg, Tron Pettersen, Jan Rune /dal og
Lars Niklasson.
situasjonen omk=ing laget. Men vi gir oss ikke vi opp igjen forhåpentligvis med et bedre sportsl
Vi har allerede "sikret" oss en bra t=ener med ti
støtteapparat. Vi ;ni holde jr.laget inncakt i klu
tilgang fra massen i jr. avd.

sesongen 93 starter
g og sosialt opplegg.
hørende
ben i påvente av

Vi har også hatt rekrutteringslag og to Old Boys lag. Vi takker oppmenn
på respektive lag for vel utført jobb. Se forøvrig egen rapport fra
lagene.
Til slutt vil undertegnede takK.! lle spi lere i senioravd. samt øvrig
ildsjeler i klubben for en utrol g posit v holdning til dugnaden unde
Orammensmessa. Det er en fryd å nkalle il dugnad når oppslutningen r
100 %.
Så et sukk til slutt - hvor er Skiold medlemmene når ?i spiller
hjemmkamper! Ta dere en tur på t=ening/kamp til neste sesong og bli
litt kjent med gutta. A-laget er jo klubbens "ansikt" utad.
Ie Pettersen
fung. leder

Skiold ønsker alle sin medlemmer
En God Jul og Et godt Nytt år
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Rapport fra A-laget
Nok en A-lagssesong er over. Vi startet treningen
januar måned og var på treningsleir i Danmark i
påsken. Serien startet 24. april borte mot
Glassverket og vi åpnet med en viktig 2-1 seier. Det
fortsatte fra og etter tre kamper var vi ubeseiret
og på topp av tabellen. Etter denne åpningen gikk det
litt opp og ned. mest opp.
Til ferien lå Skiolds A-lag litt over midten av
tabellen, så vi gikk til treningsleiren i sommer med
godt mot. Denne ble arrangert hjemme på Marienlyst
Nye samt at vi var på Årbogen og spilte 3-3 mot
Birkebeineren.
Vår målsetting før sesongen 92 var å bli blant de
fem beste lagene i vår divisjon. Dette klarte vi
ikke, men vi ble til slutt nr. 6 med 31 poeng, Vi var
16

det laget som scoret tredje mest mål i serien og v1
var kun et poeng fra målet: 5. plassen. Men vi var
hele 16 poeng etter Solberg som vant serien i år.
Vi scoret 78 mål totalt (derav 50 i serien), men vi
har sluppet inn litt vel mange bakover. Vi har ikke
vært mors beste barn på banen og fasit er 21 gule
og 3 røde kort i årets serie.
Toppscorer på Skiaids 92-lag ble Anders Grøterud
med 21 mål totalt, derav 13 seriemål.
Fiest kamper på dagens Skiold-lag har Ove Arnesen
med 277 kamper. Terje Solberg passerte den
magiske 250 kampers grensen.
Til slutt vii jeg takke alle spillere for sesongen 92.
Jeg vil også takke Kåre Sundberg, le og Harry
Pettersen for hjelpen i år. En stor takk også til
Morten og Torkel for en fin sesong.
Vel møtt til 93 sesongen.

Geir Dahlby (oppmann)
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Spillerstatistikk
Navn

Kamptom91 Ant92 Tot.
68
23
91
253
24
277
Jens P. Farnes
O
1 1
11
Terje Solberg
227
34
261
Anders Grøterud 83
31
114
Anders Olafsen
O
1 2
12
Jan Rune ldal
O
1 5
15
Thor Siem
1 80
22
202
Eivind Borge
129
26
155
Lars Niklasson
O
4
4
Morten Viholmen 11 9
31
150
Morten Kjørstad
12
32
44
Morten Li Ile berg
O
25
25
Torkel Knudsen
0
34
34
Pål E. Lundbekk
136
32
168
Reidar Dischler 118
20
138
Arnstein
Johnsen O
9
9
Andre Lund
1 00
12
112
Nils Arne Hansen
0
9
9
John A. Sandquist
o
5
5
Lars H. Gran
O
7
7
Lasse Dahl
o
2
2
Giri
Ove

Paul Hansen
Runar Johansen
Tallene i () er seriemål

18

Mål92

Tsolis
Arnesen

5(3)
2(2)
21 (13)
1 (1)
4
14( 8)
1
1

8(6)
10(7)
1 (1)
7(7)
2(2)

1
0

9
Solberg
DBK
Lier
Vikersund
Ådal
Skiold
Sjå/V.Lier
Bødalen

9
22
22
22
22
22
22
22
22

15
14
13
12
9

9
7
8

2
3
5
6
5
4
9
5

5
5
4
4
8

9
6
9

47-28 47
41-17 45
54-23 44
51-30 42
44-50 32
50-46 31
44-36 30
45-51 29

Rapport

fra

Old

Boys-laget

I år var vi så nære, så nære på å bli kretsmestere. Mjøndalen og vi endte helt likt i både
målscore og poeng, men de gikk foran oss på innbyrdes oppgjør. Men neste år
.
Gjennom hele vinteren har treningen pågått med ymse frammøte, men til kampene har vi
vært minst 11 hver gang. Gutta liker ikke å ha for mange innbyttere for da blir det ikke så
lenge å spille. Skulle tro at alle hadde kjempekondis!! Vi har funnet ut at vi trenger noen
forsterkninger til neste år, så hvis noen har tips om aktuelle spillere, gi beskjed! Det er gøy
å vinne! For old boys-laget til Skiold!
Toppscorer i år ble Tom Jensen med 11 mål. Vi samlet bare 5 gule kort gjennom hele
sesongen (samt et rødt).
Resultater:
Skiold - Birkebeineren
Solberg - Skiold
Skiold - Sjåstad
Steinberg - Skiold
Tofte - Skiold
SIF - Skiold
Skiold - MIF
Skiold - Kongsberg
Birkebeineren - Skiold
Skiold - Solberg
Sjåstad - Skiold
Skiold - Steinberg
Skiold - Tofte
Kongsberg - Skiold
Skiold - SIF
MIF - Skiold

3-1
0-3
4-0

1-3
1-5
2-3
2-2
5-2
0-1
3-0
0-2
2-0

3-1
0-5
5-1
4-0

Mjøndalen måtte slå oss 4-0 i siste kampen,
og de scoret det 4. målet da det var 5 min
igjen av kampen. Så det var spennende!
Norgescupen:
Bødalen - Skiold

3-1

Vi gleder oss til en ny sesong!
Jan Pedersen og Jan Ulsbøl, oppmenn

Oppmann Ulsbøl
med hund.
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Old Boys-laget var nære på å bli mester:

Skiold

junior

Bandy Team

Skiold junior Bandy-Team skal være et nettverk for junioravdelingens spillere.
TEAMET skal bestå av m1n1mum 5 personer som ikke nødvendigvis er/må bli medlemmer av klubben.
TEAMET skal ha en leder som også har ansvaret for den løpende
kontakt med juniorstyret.
Videre skal det
arbeide for bedring av det økonomiske grunnlaget for
driften av juniorbandy
delta aktivt i sensongopplegg (sportslig og sosialt) og
følge opp påmeldinger til KM, NM og turneringer
påse at trening er i tråd med klubbens eventuelle utviklingsplan for juniorspillere
følge opp materiellsiden.
Gjennom sitt nærvær og tilkjennegivelse på trening/kamp er
teamets medlemmer de personer som unger, lagledere og trenere
kan henvende seg til for å utvikle bandyen i klubben videre.

20

Rapport

-

fra

guttelaget

Vi startet med trening i januar med 2 dager i uken.
Vi har i år også vært heldige å trene inne i hallen på
~lassverket, for forholdene ute var ikke av det beste.
Guttestallen i år har ikke vært mer enn på 12 gutter.
Fremmøte på tren1~gene var veldig bra, de gikk til trening
med liv og lyst.
Ved seriestart viste det seg at vi var kommet i I.divisjon.
Sportslig sett passet det oss veldig dårlig, og det gikk som
det måtte gå:
Vi tapte nesten alle kampenemed store sifre
og vi rykket ned.
Fordi vi var så få spillere var vi heldige å fikk låne noen
§pillere fra småguttlaget til kampene våre.
De gjorde en veldig fin innsats.
Takk for det gutter!
Etter ferien var vi kommet i 3. divisjon og der følte guttene
seg mye mer hjemme.
Når vi begynte å vinne kom både innsats og glød tilbake.
Tilslutt endte vi på fjerdeplass.
Med dette takker vi for sesongen 1992!
Disse spillerne har blitt benyttet:
Bjørn Andersen,
Tommy Ranum.
Alexander Berg,
Thomas Reisæter,
Tamas Csorba,
Espen Simonsen,
Lars A. Eriksen,
Balkaran Singh,
Jan Erik Tetlie,
Anders N. Hansen,
Henning Tolpinrud,
Martin Kjekshus,
Andreas Nielsen,
samt flere 78-spillere.

Kjell Vidar Iversen

Mikal Kjekshus

trener

oppmann

For samhold, trivsel og Skioldprat Skioldhuset er åpent hver eneste lørdag
formiddag med servering for medlemmer.
Hjertelig velkommen
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Rapport

fra

78-laget

Det var med spenning vi startet sesongen 92 i og
med at spillerstallen fra året før var noe redusert.
Men med et meget godt samarbeid med 79-laget
taklet guttene sesongen på en mesterlig måte.
Under følger noen av prestasjonene i årets sesong.
Innendørs: Nr. 3 i KM, nr. 1 i Cup Holmestrand og nr.
1 i cup Heggedal.
Ute vårsesongen: 2 treningskamper, 1 uavgjort og
et tap 4-7.
Serie vår: 8 kamper
7-1-0 49-9. Vi vant 1.
divisjon på våren.
Norway Cup: 16 dels-finalen, tap 3-2
Serie høst: Her gikk det veldig opp og ned og vi
havnet til slutt midt på tabellen. Vi var imidlertid
det eneste laget som slo avdelingsvinneren.
Cup høst: Nr. 1 i Vinn Sande Cup.
Sun Cup:
14 spillere og 3 ledere dro i år til Karlstad. Vi fikk
en uheldig start med tap i de to første kampene.
Senere i uken ble det bare seiere og vi avsluttet
med en 9-2 seier over Karlstad Ballklubb i kampen
om 5. plassen.
Uken gikk med pizzatur til byen, grillparty, badetur,
disco og jenteflying. Her fikk ingen tid til å hvile.
Sosialt sett var det absolutt ingenting å sette
fingeren på. Alt fungerte perfekt. Vi reiste i år
sammen med 80-laget, og det er også noe å tenke
på for andre ved en senere anledning. Reis sammen
med et annet lag.
Totalt sett en positiv sesong med mange
lyspunkter.
Øivind Dahl - Gunnar Gundersen
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Rapport

fra

79-laget

79-årgangen var i år blitt småguttspillere. Det vil si spill
på stor bane. Dessuten ville vi møte 78-spillere som både var
hode og hals større enn oss. Her gjaldt det derfor å ha
fotballkunskapene i orden. Treningen startet opp så snart
bandysesongen var over i februar.
Dessverre så hadde en av
motorene i laget, Manuel Øvstedal meldt overgang "hjem" til
Konnerud. Derimot hadde vi fått Reine Lund fra Drafn som viste
seg å bli en fin erstatning.
Vårsesongen
Før ferien spilte vi i 3. divisjon. Vi vant vår pulje klart og
rykket opp en divisjon til høstsesongen. Spillet varierte noe
i kvalitet, det beste spillet leverte vi faktisk i de
turneringene vi deltok i. I tur og orden gikk vi til finalen i
Liungcupen, Moss Cup og Dana Cup (B-finalen) i Fredrikshavn.
Dessverre ble det knepne tap hver gang, men guttene spilte til
tider meget god fotball. Før ferien så hadde vi også i år en
vellykket fotballskole i egen regi med engelskmannen Ian
Woodhead som instruktør.
Høstsesongen
2. divisjon passet oss bra. Tøff motstand i hver kamp, noen
ganger mot rene 78-lag. Det resulterte i 4 seire og 2 tap og
en 3-plass på tabellen. Også på høsten gikk vi på et finaletap
i_en turnering.
I Åsgårdstrand overtok vi i sluttspillet for
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vårt eget 78-lag som plutselig hadde kamper to steder på samme
dag.
Det ble dessverre finaletap mot Holmestrand.
Oppsummering
Fotball på stor bane er annerledes på mange måter.
Enkeltspillere dominerer ikke som på liten bane, og lagets jevnhet og
bredde preger i mye større grad resultatene.
Lagspillet kommer
mer i fokus, og det er slik det skal være.
God fysikk er også
viktig.
Denne varierer på småguttnivå, da guttene vokser til
ulike tider.
Forskjellene kan derfor være store, noe som igjen
gir utslag på resultatene.
79-laget er nå inne i en viktig periode når det gjelder
utviklingen som fotballspillere.
Skal denne nå fortsette må
guttene selv i mye større grad ta ansvaret for denne.
Nå
hjelper det ikke lenger med ivrige trenere og foreldre hvis
egne ambisjoner og entusiasmen ikke er tilstede.
Talent er de
nemlig nok av.
Laget hadde også denne sommeren en ukes opphold i Fredrikshavn
under Dana Cup.
Oppholdet var vellykket både for store og små
og kan trygt anbefales andre Skioldlag.
Sesongen avsluttet vi
med en fin tur til OL-byen Lillehammer.
Vi bodde på Hafjell
Alpin-senter og fikk under oppholdet også sett nærmere på de
øvrige OL-arenaene.
Takk til alle for en artig og begivenhetsrik sesong.
Følgende spillere har vært med:
Ole Henrik Gulliksen,
Alexander Siljan, Ole Petter Volden, Thomas Grenman, Martin
Skallerud,
Hans Petter Mile, Preben Nilsen, Reine Lund, Tom
Erik Kolek, Bent Nilsen, Lars Granås, Ronnie Andersen, Marco
Bocchetti, Thomas Fosseie, Tomas Dahl, Nils A. Clausen, Lars
Petter Pettersen, Thomas Braadland.

Hilsen
sverre Erling Nilsen

Med Urmaker·n

i CC
når du målet.
Toppscorer·n
Citizen
,Digi-Ana.
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Jan Ulsbøl ser lei seg
ut i bakgrunnen, men Arild
Knudsen og Harry Pettersen
tar Old Boys-tap med et smil

Rapport

fra

lilleguttlaget

SPILLERE
Thomas Bendiksen, Jon Morten Dahl, Morten Nordby, Rene Agren,
Enver K~murcu, Kristoffer Brække, Kjetil Hartz, Lasse Finsrud,
Alexander S. Nilsen, Christian Tetlie, Erik Pellegrino og Mats
Kihl. I tillegg har Thomas Bakke, Thomas Evensen, Christer
Pedersen og Lars Lauritzen fra Bl-laget vært benyttet i noen
kamper.
SPORTSLIGE RESULTATER
PRIVATKAMPER
SKIOLD - SIF
SERIEKAMPER
SKICLJ
SK:CLJ
SKICLD
SKICLD
SKIDLD
SKIDLD
SKIOLD

4 - 8
2,

DIV.

- GIF
6
- LIUNGEN 1 9
SJA/V.LIER 6
- SPA/BRA
10
LIER 2
8
- N. SANDE
6
- VINN 1
6

- 3
- 7
- 0
- 4

- 2
- 2
- 4

SKIOLD
21 PCC::\IG
1'
N. SANDE
-0
VINN 1
15
LIUNGE:<
13
SPA/BRA
9
GIF
3
:;
LIER ::
SJA/V.LIER ._;
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SERIE~AMPER
SK C~D
SK CLD
SK CLD
SKOLD

1.

DIV.

-

E:KER 2
KCNGSP3.3
IBK
KONNERUD
SKOLD - ASSIDEN 1

SK!CL~ - f(ONGSP9.2
SKIOLD - IBK

6
6
4
3

KONNERL:

18

;re •...•.•. ~ •... ~,

1

IBK :
IBK 2
KONKS:3. 3

15
12

4

"'"'..;:::,.;.Jt:..'4

7
6
7

3
3 - 5

-~· - 4

Sr<I8LJ

?CE~G

r.,;.C

1

9
6

KONGSB. EH<ER ::

L:UNGEN CUP
- 4.P~. ( 5 SEIRE - 2 TAP>. I TILLEGG PRE~IERT FCR
TURNERINGENS MESTSCORENDE LAG.
- :.PL. C 3 SEIRE - 2 TAP).

S~N CL? ... KARLSTAD ARR: KARLS7AD 3DL-~~Jas
- 6.PL. <:: SEIRE - 5 T~P).

Scandinavian Sun Cup
S~ndag 28. juni pakket Ivar Hartz, Stein Brække og
undertegnede bilene med 9 spillere og tilh~rende bagasje for
avreise til Karlstad og SUN CUP. En uke i Sverige - det lå
spenning i luften. Været var strålende, noe det også forble
det meste av uka.
Forholdene i Karlstad var meget bra tilrettelagt.
Innkvartering vegg i vegg med vårt eget 78-lag, med
gangavstand til matsal og banene.
Vi spilte 7 kamper fordelt på 5 dager. Det ble 2 seire og 5
tap. Det ble tydelig utover i uka at 9 spillere totalt er noe
i minste laget i en såpass omfattende turnering. Vi h~stet
imidlertid nyttig erfaring - ikke minst fikk vi se nivået på
spillere og lag fra andre distrikter og land.
Organiseringen av SUN CUP er meget bra. Ikke bare fungerer det
rent sportslige. Det er nok av tilbud både f~r og etter
kampene.
Guttene skal ha ros for gjennomf~ringen av turen. Jeg f~lte at
vi fungerte som et lag både på og utenfor banen.
For~vrig vil jeg takke Ivar og Stein for det positive
samarbeidet, ikke bare pa turen, men også for sesongen
fpr~vrig.
FERDIGHETSMERKER
Rene Agren, Christoffer Brække, Enver K~murcu, Christian
Tetlie, Mads Kihl, Kjetil Hartz og Jon Morten Dahl har nå tatt
r~dt merke.
Fredag 23. Oktooer m~ttes vi på McDonalds. Etter en ''burger",
ships og en cola spaserte vi hjem til meg for kaker og brus og
gjennomgang av sesongen.
TAKK FOR IAR
~ivind Agren
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Rapport

fra

Lilleputt

li

(81-laget)

Endelig er en turbulent sesong over. En sesong som
sportslig sett
sett har vært bra, men veldig urolig. Vi mistet
tilsammen 5 spillere denne sesongen, men vi som
var igjen klarte å dra lasset slik at det sportslig
ble bra gjennomført.
Vi hadde to lag i serien i år. Før ferien ett i 1. div
som endte på 4. plass og et lag i 3. div. som rykket
opp til andre divisjon.
Etter ferien kom 1 .div.-laget på 2. plass med 6
seire og en uavgjort. Dessverre hadde vi dårligere
målforskjell, derfor en annenplass. Det laget som
rykket opp i 2. div. endte på 3. plass med 3 seire og
3 tap. Sportslig sette meget bra da 1981-klassen
· er en meget stor årsklasse.
Vi har gjort det meget bra i cuper. Vi startet med å
vinne vår egen "Badena festival" som første
Skiold-lag. I pinsen spilte vi MIF-cup med to lag og
fikk 5. og 6. plass. Etter ferien startet vi med å
vinne Vinn/Sande-cupen. Vi avsluttet med å ta 2.
plass i ROS-cup. Da denne gikk i høstferien på
skolene stilte vi bare 1. lag. I skrivende stund har
alle tatt en eller annen grad av Fotballforbundets
ferdighetsmerke. Spillerene er meget
treningsvillige og flinke, så de har alle muligheter
til å komme videre hvis de "står på".
Trenere ønsker alle guttene lykke til videre og
takker for den tiden vi har hatt sammen.
A. Evensen, trener.
K.A. Henriksen -oppmann
T.Clausen - oppmann
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Rapport

fra

Skiold

82

Det ble en hektisk sesong for Skiold 82. Med
treninger og kamper hadde laget totalt 46 oppmøter.
Fremmøtet var meget bra med mange som var med
over 40 ganger. Toppscorere ble Tom Henrik Sneen
og Morten Kolek med 19 mål. Til sammen scorte
laget hele 59 mål.
I serien spilte vi 14 kamper med 7 seire, 2 uavgjort
og 5 tap. Vi spilte 12 cupkamper med 5 seire, 3
uavgjort og 4 tap. Til sammen ble det 12 seiere i år,
5 uavgjort og 9 tap.
Målforskjellen ble 59-49.
Takk for en flott sesong.
lngbrigt Klefstad (oppmann)
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Rapport

fra

83-laget

Undertegnede var litt spent før sesongstart p.g.a.
at de 3 beste spillerene fra fjoråret hadde sluttet.
Men det positive var at vi sto igjen med 9 ganske
jevngode spillere og uten såkalte "stjerner".
Vi begynte treningen i gymsalen på Brandengen
skole 23. januar og har siden det gjennomført 24
treninger, 1 O seriekamper, 1 treningskamp og 4
_.i.._
cuper med i alt 13 kamper.
Med alle kampene har det da blitt 24 kamper hvor
vi har h.h.v. 4 seire, 4 uavgjort og 16 tap.
Treneren har ikke vært og er fortsatt ikke så
opptatt av om hvorvidt laget vinner eller taper,
men en gang i blant er det viktig at laget vinner en
kamp.
Målet for sesongen har vært følgende:
1. Bedre moralen og treningsfremmøtet. Melde fra
hvis man ikke kommer.
2. Teknikk: Få de fleste opp på et brukbart nivå,
innsidemottak, pasning, heading og demping.
3. Pasninger: Unngå "møljespill". Honorering med
poeng ved et antall pasninger ved spilløvelse .
....i... Trenings-og kampfremmøtet har vært meget bra
(86 prosent) på de 9 spillerene som begynte
sesongen.
I tillegg har vi i løpet av sommeren og høsten fått
3 nye spillere slik at vi ved avslutningen totalt
hadde 1 2 stykker.
Konklusjonen på sesongen må bli: Samtlige spillere
har hatt en bra utvikling. Laget har først og fremst
blitt betraktelig bedre i pasningsspill samt
innstilling.
Bjørn Erling Ottersen.
29

Rapport

fra

as-laget

Vi startet opp med innetrening på Brandengen skole allerede i
februar måned.
En gang pr. uke møtte 5-7 entusiastiske gutter
opp for å spille fotball.
Mange kjente hver~ndre fra Skiolds
Fotballskole året før.
Vårt første mål var ~eltagelse i vår
egen "Badena Cup", der vi gjorde en hederlig innsats.
Da utetreningen begynte på "Tegger'n" i mai måned, vokste
gruppen til ca. 15 gutter p.g.a. stor pågang fra tidligere
Drafn-medlemmer. I sesongen 1992 deltok vi i 3 cuper og 9 seriekamper.
Resultatet ble 2 tap og 13 seire.
Vi er meget stolte av disse guttene p.g. a. deres treningsiver
og den entusiasme de har vist under alle kampene. De er meget
lærevillige, og hvis alle guttene fortsetter i årene fremover,
er jeg sikker på at vi har et nytt storlag på gang.
Avslutningen av sesongen hadde guttene og alle foreldrene på
Skioldhytta.
Vi
grillet og koste oss, og været viste seg fra
sin beste side.
Det var et meget hyggelig,sosialt arrangement.
Undertegnede benytter herved anl~dningen
til å
takke alle
foreldrene for det store engasjement som er vist under trening
og på kamper.
Gleder meg til en ny sesong sammen med dere alle.
Med hilsen
ULF MOEN
trener/
I

I/ ..

,,fiy! Nai(
!)
A-lagets

~"
nye

bandysesong

'\~'~
•

Det er bare vel 14 dager til vår A-lag· i bandy igjen
skal ut på isen, hvis været tilsier dette. Skiold
spiller i år i 2. divisjon og den første kampen er mot
Konnerud på Marienlyst tirsdag 1. desember. Øvrige
lag i Skiaids pulje er Haslum, Høvik, Spa/Bra,
·Øvrevoll, Brevik og Osbakk=n. A-laget består stort
sett av de samme spillerene som i fjor og har som
mål å gjøre det best mulig. ,ornyelse på vårt A-lag
bandy kommer først om noen år når alle de gode
spillerene fra Skiaids junior Bandy Team vokser til.
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ICREDITl<ASSEN
Bragernes torg 1
Telefon (03) 83 35 90

familiens

Filial Brakerøya
Tomtegt. 3b, Tlf. (03) 83

os

10

konfeksjonssenter

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

VELKOMMEN TIL
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Besøk

når du er i byen.

HUER LØRDAG - TREFF
MED SERUERING P~
SKIOLDHUSET -UELKOMMEN

1 ·

Gilde Wienerpølser
smaker kjempegodt
Garantert!
Gilde

d:

- det kjennes på smaken

