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SKIOLD - Klubben for Strømsø

A-laget i fotball er klare for ny sesong. Her fotografert
Danmark under treninsgleiren like før påske. Bak fra
venstre oppmann Geir Dahlby, Andre Lund, Ove Arnesen,
Thomas Rinker Jensen, Giri Tsolis, Arnstein R. Johnsen,
Terje Solberg, Pål Erling Lundbekk, Henning Knutsen. Foran
fra venstre Marius Borge, Øyvind Kristensen, Romeo S. Gill,

Morten Viholmen, Kjetil Jørgensen, Jan R. ldal og Torkel
Knutsen.

A-laget håper på god sportslig sesong
Kjære Skioldmedlem
Da er A-lagsgutta klar for en ny sesong som spillerne tror og
håper blir god sportslig. Laget begynte treningen i november
med to ganger i uka. Julecupen fulgte så, sportslig sett ble
'~t tre tap i den. Etter nyttår,.!,- januar trente vi tre ganger
·
2r den ene treningen var løpetur kombinert med aerobic. Flere
av spillerne var litt skeptisk, i startfasen, men etterhvert som
de kom inn i aerobicen syntes de at det var moro. Februar og
mars var to måneder med trening 4 ganger i uka.
Første treningskamp spilte laget 27 februar og siden har det
gått slag i slag. Uka før påske var laget på treningsleir i
Danmark like utenfor Fredrikshavn i fire dager. Utbytte av
leiren var meget god. Laget får den gjennomkjøringen på gress
som laget trenger før seriestart, på meget gode gressbaner. Vi
trenere må tillegge at hele laget skal ha ros for gjennomføringen og meget god oppførsel på hele leiren.
tpillerstallen føler vi trenere er god. Klubben tok kontakt med
ca 20 spillere i høst for eventuell overgang til Skiold. Ingen
skrev under og spillerstallen var litt ty"nn. De soillerne som
kom var litt unge uerfarne spillere fra Drafn og Åssiden.

~
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Klubben tok så kontakt med DBK, Åssiden og Solberg. Utifra det
har erfarne spillere som Geir Knutsen (eks SIF, Bærum og DBK),
Arne Levi Reiersrud (eks DBK og Åssiden) og Tor Pedersen (eks
Solberg) skrevet under for klubben. Sammen med de erfarne
spillerne klubben har fra før slik som Ove Arnesen, Terje
Solberg, Pål E Lundbekk osv, ny~ommerne og noen av de unge
spillerne, vi nevner talentet Marius Borge, kan dette bli en
bra sportslig sesong.
Så Skioldmedlem støtt A-laget og møt opp på seriekampene.
Med sportslig hilsen

Morten og Torkel
Trenere

Spillerbørsen
Ut av Skiold: Anders Grøterud til SIF, Eivind Borge til
Drafn, Thor Siem til Vinn/Sande, Nils Arne Hansen til
Drafn.
Inn til Skiold: Marius Borge fra Drafn, Thomas Rinker
Jensen fra Drafn, Øyvind Kristensen fra Åssiden, Romeo
Singh Gill fra SIF, Henning Knutsen fra Solberg, Thor
Pedersen fra Solberg, Geir Knutsen fra DBK, Arne Levi
Reiersrud fra DBK oig Kjetil Jørgensen fra Drim.

Treningskamper våren 93
MÅNED
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DATO DAG

FEBRUAR 27
MARS

4

KL

MOTSTANDER

RES

BANE

LØRDAG 13.30 SOLBERG

1-2

ANDRE LUND

ONSDAG 18.00 TEAM SIF

3-2

MORTEN VIHOLMEN 2
ARNE LEVI REIERSRUD

~

"MARS

10

ONSDAG 18.00 FILTVEDT/F

MARS

13

LØRDAG 13.00 GLASSVERKET 2-1

TERJE SOLBERG
ANDRE LUND

MARS

17

ONSDAG 18.00 SIF JUNIOR

1-6

HENNING KNUDSEN

MARS

22

MANDAG 17.30 LIUNGEN

2-1

ANDRE LUND
THOMAS R. JENSEN

MARS

24

ONSDAG 18.00 DBK

2-4

ANDRE LUND
THOMAS R. JENSEN

.W :f ARS

27

LØRDAG 13.00 VESTFOSSEN

4-0

GEIR KNUTSEN 2
ROMEO GILL 2
MORTEN VIHOLMEN
ROMEO GILL

3-0

THOMAS R. JENSEN
ANDRE LUND
TORKEL KNUDSEN

APRIL

1

FREDAG 16.30 HÆRLAND

2-5

APRIL

3

LØRDAG 16.00 HOVÅS

0-5

APRIL

12

MANDAG 14.00 TOFTE

TOFTE

GRESS

APRIL

18

SØNDAG 15.00 SVELVIK

SVELVIK

GRESS

TABELL
SKIOLD 12

V UT
5 0 5

ANDRE LUND
THOMAS R JENSEN
ROMEO GILL
MORTEN VIH0Ll1EN
GEIR KNUTSEN
ARNE LEV! REIERSRUD

MÅL
20-26
5

TERJE SOLBERG
1
TORKEL KNUDSEN 1
HENNING KNUDSEN 1

J

3
3
2
1

Serieoppsettet

for

A-laget

VÅRSESONG
DATO DAG

KL

APRIL

23

FREDAG

19.00 KONNERUD

KONNERUD STADION

APRIL

30

FREDAG

19.00 BIRKEBEIN.

MARIENLYST GAMLE

MAI

8

LØRDAG

15.00 VIKERSUND

VIKERSUND STADION

MAI

14

FREDAG

19.00 HERADSBYGDA

MARIENLYST GAMLE

MAI

23

SØNDAG

15.00 SJÅSTAD V/L

SJÅSTAD STADION

MAI

28

FREDAG

19.00 SKRIM

MARIENLYST GAMLE

~ ED

MOTSTANDER

RES

BANE

JUNI

3

TORSDAG 19.00 S.I.F 2

GULSKOGEN TR.FELT

JUNI

6

SØNDAG

MARIENLYST GAMLE

15.00 NESBYEN
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Fra Skøytedagen: Bandyskolens elever har bandykamp, men
hvor er nå ballen da .... ?

Halvårsrapport

fra

Hovedstyret

Isen har forsvunnet og det grønne gresset titter fram
her og der. Vi har nettopp lagt bak oss nok en
bandysesong med masser gleder i junioravdelingen, og som forventet i senior-bandy i henhold til de ressurser
som der er satt inn. Det har vært et halvår i klubben med
en del opprydding i avdelingene, nyorganisering og
samling av klubbens disponible midler.
Gledelig er det å se at ideen med et junior bandy-team
som er et nettverk for junioravdelingens egne
bandyspillere, har fungert så godt og også bra
økonomisk. Den gjengen som har dratt i gang nyordningen
6

innen juniorbandy skal ha full honnør for sine tanker og
innstats. Bandy-teamet har samordnet sine aktiviteter
og har også hatt et meget vellykket arrangement
skøytedagen på Marienlyst, en skøytedag full av
aktiviteter som man også bør satse på neste år.
Når det gjelder det sportslige innen bandy junior-team,
henviser vi til de mange gledelige og fyldige rapporter
som man finner i dette nummer av Skioldavisa.
Selve junioravdelingen har reorganisert seg og er nå en
!.-.(el rent økonomisk sammen med resten av klubben.
Dette betyr ikke at junioravdelingen har fått en
sovepute, snarere tvert om. Avdelingen må intensivere
sitt arbeid med inntektsgivende tiltak slik at de
regnskapsmessig blir selvfinansierende som tidligere.
Vi har tro på at junioravdelingen får dette til, men de
må kanskje tenke i nye baner.
Dessverre fikk ikke junioravdelingen mulighet til å
arrangere en årlige store miniputtfestivalen innendørs i

Drammenshallen, fordi denne skulle bygges om og at det
var surr med booinger av hallen. Det blir utecup for
miniputter i steden på Marienlyst 8. og 9. mai.
I senior bandy har det vel gått som forventet ut fra de
minimale ressurser som klubben setter inn på denne
t=ektoren. A-laget har vært selvstyrt under ledelse av
uslitelige Øyvind Ågren, med god støtte av Tore Jahnsen
på materiellsiden. De havnet til sist på nest siste plass
i serien, men har håp om fortsatt å være i 2. divisjon
neste år hvis forbundet utvider serien.
På Skioldhuset har det vært litt mindre utleie denne
våren enn tidligere, men huset klarer seg noenlunde med
de midler som kommer inn. Mer fast utleie er en fordel
for å sikre inntekter.
7

Skioldhytta har vært åpen med et unntak hver søndag
hele vinteren. Det var vært jevnt besøk på hytta til
tross for nok en "umulig vinter". Også hele påsken var
Skioldhytta åpen takket være flott innsats av Harry
Hansen. Jonn Johansen har vært hyttas "vaktmester" som
hver uke har sørget for de nødvendige forsyninger og
ettersyn.
Bingoene på Globus og på Allco går bra og Bingogjengene
skal ha all honnør for dette. At Globus-bingoen nå er en
integrert økonomisk del av klubben, betyr mye for de faste inntekter som vi må ha hver eneste uke for å
komme helskinnet igjennom et idrettsår.
Økonomisk klarer vi oss noenlunde, men hver avdeling
har en forpliktelse til stadig å skaffe inntekter til

Sprintkonkurranse for alle og en hver.
Raskest på 60 meter ....
8

fellesskapet. Vi er en klubb med felles mål:
Idrettsarbeid for ungdom på Strømsø-siden.
Nå står vi fremfor en spennende fotballsesong der
A-laget i følge sin egen rapport ser ut til å være i rute,
med en spillerstall som ser fyldigere ut enn på år.
Fotballstyret med le Pettersen i spissen jobber
eksemplarisk med de ressurser og sesongplaner som de
har lagt.
L junioravdelingen er det som sedvanlig stor aktivitet på
"e yngste lagene. Smågutt- og guttelagene trenes nå av
engelsk lan Woodhead som skal være her i landet i snaue
tre måneder. En slik satsning er spennende og forplikter
de lagledere og foreldre som har sagt ja til Woodheads
engasjement.
Til slutt vil jeg takke alle som har stått på for Skiold
det halvåret som har gått, og jeg håper at alle
fortsetter med samme glød i månedene som kommer.

Børre Ivar Lie (Skiolds formann)

Samarbeid
Det går an å samarbeide, det har Skiolds Bandy-team vist denne sesongen.
Men ingen ting er så bra at det ikke kan gjøres bedre, og neste sesong
bør vi se på hva vi gjorde i år - og hva vi kan gjøre bedre. Allikevel,
dette er et skritt i riktig retningen ror Skiold og bandyen i
klubben.
Kanskje det hadde vært en tanke om Skiolds ledelse var mer interessert
i det som skjedde i klubben - og tanken videre er at flere kunne delta,
ikke bare sitte og kritisere det som blir gjort.
Takk ror en rin jobb
minst

alle dere som har vært med i bandy-teamet,ikke

takk til Lillian som har hold~

styring på oss og som alltid

er positiv.
Ivar Rosendal
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Smånytt

fra

Skioldmiljøet

Oddvar
olympisk
Oddvar Danielsen,
velkjent
Skioldgutt er i ferd
medå
bli olympisk. Han er
nemlig tatt ut av
posten til å være
eskorteløper under
den store
fakkelstafetten
gjennom Buskerud i
november. Oddvar
skal løpe fem
kilometer - klarer
han det, mon tro.

Årets

gratulerer
Jonn Johansen
og Tore Jahnsen
med 60 års-dagene
og Erik Jensen
som rundet 50 år
17.

MAI

Skioldhuset er som
vanlig åpent 17. mai
om formiddagen med
servering for medlemmer
med bekjente. Hurrra.

Vårlotteri

Så er årets vårlotteri i gang med flotte premier. Hvert
medlem har fått en loddebok som vi håper blir solgt
ut. Dette betyr mye for hele klubbens drift. Det vil kun
bli et lotteri i år der inntektene går både til senior- og
junioravdelingen. Selg lodd - trenger du flere bøker så
ta kontakt med Skioldkontoret.

Skioldfolk

i

posisjoner

Skioldgutten Ståle Eknes er ny formann i Buskerud Fotballkrets,
et viktig verv som vi vet Ståle vil skjøtte utmerket. Tidligere
klubbleder Tron Pettersen er ny viseformann i Idrettens
Kontaktutvalg i Drammen.

Rapport fra A-laget
RESULTATENE GJENSPEILER SESONGFORBEREDELSEN OGSA I AR
A-laget har egsa i ar holdt aktivitetsnivaet i
sesongforberedelsen pa et forholdsvis beskjedent niva.
Istrening pa Wassenga og den etterhvert tradisjonsrike
helgesamlingen til Skien Isstadion ble imidlertid gjennomført.
Intensiteten Økte betraktelig da serikampene startet.
Arets 2.divisjon besto av 8 lag som innbyrdes skulle møtes 3
ganger. Det er med andre ord spilt 21 seriekamper som er noen
flere enn tidligere ar. Med 2 kamper i uka, vekslende
værforhold og meget begrensede tidsmuligheter for mange
spillere, ble det liten tid til trening.
Arets resultater plasserte oss nest sist pa tabellen C 4 poeng
foran SPA/BRA>. SPA/BRA rykker ned mens det er, i skrivende
stund, noe usikkert for vart vedkommende. Far Forbundet det
som de Ønsker, beholder vi plassen i 2.divisjon egsa neste ar.
Forbundet Ønsker noen flere lag i divisjonen og spille
dobbeltserie. La oss hape det egsa blir resultatet !
Avslutningsvis vil jeg takke Tore Jansen for nok et ara ha
tatt seg av skøyteslipingen. Forøvrig var det hyggeliga se
Stein Brække tilbake pa A - laget.
Ivar Rosendals arbeid med de yngre er uvurdelig - naser vi
flere fremtidige A - lagspillere blandt dem.
Resultater og statistikker:
FØr seriestart ble det spilt 3 treningskamper hvor alle endte
med tap.
Seriekamper
Skiold - Konnerud
Skiold - Osbakken
Skiold - Brevik
Skiold - Spa/Bra
Skiold - HØvik
Skiold - Haslum
Skiold - Konnerud
Skiold - Øvrevoll
Skiold - Osbakken
Skiold - Brevik
Skiold - Spa/Bra
Skiold - HØvik
Skiold - Haslum
Skiold - Konnerud
Skiold - Øvrevoll
Skiold - Osbakken
Skiold - Brevik
Skiold - Spa/Bra
Skiold - HØvik
Skiold - Haslum
Skiold - Øvrevoll

12

1 - 9
4 - 9
3 - 7
6 - 5
2 - 8
4 - 7
2 - 7
7 - 5
2 - 4
2 - 7
4 - 5
6 - 8
4 - 4
1 - 5
3 - 2
3 - 1
0 - 10
4 - 3
4 - 9
4 - 2
4 - 4

Spillerstatistikk
ANTALL
KAMPER
I AR
Øivind Agren
Hans Kristensen
Eirik Ekeberg
Pål Haugan
Henning Hansen
Morten M. Kristoffersen
Morten Olsen
Kjell R. Johansen
Gunnar Myhre
Terje Moen
Rune Waitz
Jon Berntsen
Per Christensen
Tron Moen
Tron Haugan
Sverre E. Nilsen
Dag V. Christoffersen
Øivind Kristensen
Lars Jorheim
Andre MØlsted
Gjermund MØlsted
Geir Ringstad
Kenneth Agren
Stein Brække

ANTALL
SCORINGER

23
20
16
9
17
22
20
23
13
13
22
14
12
10
5
8
7
13
7
11
3
16
2
3

15
3
6

:2
24
7
3
1
4
1
4
1
1

KAMPER
TOTALT
511
269
140
274
158
94
103
343
190
90
152
184
207
59
8
392
16
31
11
3
2
(3)

På en tilstelning på "Huset" fikk undertegnede, Hans
Kristensen, Per Christensen, Henning Hansen og Rune Waitz
innsatspokal for passert henholdsvis 500, 250, 200 og 150
kamper.
Øivind Agren

Småguttlaget til

finalen

fotball-KM

Småguttspillerne (79/80) har i tillegg til bandy også rukket å
delta i KM innendørs (4 utespillere og keeper) i vinter. Mesterskapet ble spilt som puljespilla 4 lag. Tre helger i vinter vant
vårt 1-lag sine puljer og var dermed kvalifisert for finalen. Her
var motstanderen Mjøndalen. Her ble det dessverre knepent tap 3-2
etter en fin finalekamp.
Laget bestod av følgende spillere: Ole Henrik Gulliksen, Ole Petter
Volden, Tomas Dahl, Reine Lund, Thomas Grenman, Hans Petter Mile,
Preben Nilsen, Tom Erik Kolek, Thomas Fasseie, ReneÅgren og Kjell
Arild Olsen.
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Fra familiens skøytedag: Sverre Erling Nilsen står for
utdeling av medaljer etter bandyskolens innsats på isen.

Rapport fra Skiold Junior Bandy-Team
Teamet ble startet høsten 92 med det formål at teamet
skulle/skal være et nettverk for junioravd. spillere
bandy.
~ Videre skal teamet jobbe for bedring av det
økonomiske grunnlaget for drift av juniorbandy.
# Delta aktivt i sesongopplegget (sportslig og sosialt).
# Følge opp påmeldinger til KM, NM og turneringer.
# Påse at treningen er i tråd med klubbens event.
utviklingsplan for juniorspillere.
# Følge opp materiellsiden.
Teamet har hatt jevnlige møter og utvekslinger av ideer
har vært til nytte for både trenere og oppmenn.
15

Arrangementer som teamet har fått i gang:
# Brosjyrer ble trykt opp og utdelt i distriktet.
Annonsene ga gode inntekter.
# Flotte bandycaps med Skiolds navn ble bestilt og
solgt blant klubbens medlemmer.
# Årets bandyskole ble arrangert. og rundt 25 ivrige
barn møtte opp hver torsdag. Bandyskolen hadde
avslutning på Skioldhuset med diplomutdeling, pølser og
brus.
_
# Familiens skøytedag på Marienlyst søndag 7. feb. gik ..
av stabelen i strålende vintervær. Årets bandyskole
hadde minicup og det ble arrangert skøytemoro på isen
for både store som små. Arrangementet ga teamet
nyttig erfaring, som vil bli brukt i neste års
teamarbeid.
Med sportslig hilsen fra teamets medlemmer:
Sverre Erling Nilsen, Ivar Rosendal, Børre Mile, Frans
Rønning, Morten M. Christoffersen, Helge Carlsen,
Arnulf Evensen, Øivind Ågren, Kjetil Leite, Stein Erik
Brække og Lillian S. Bocchetti.

Takk til banemannskapene på Marienlyst_
Skiolds Bandy-team vil gjerne sende en takk til banemannskapet på
Marienlyst for god service vinteren 1992-93.
Dere har vært enetående,

ikke minst da dere var så velvillige å stille

Marienlyst til disposisjon for vårt arrangement - Skøytedagen for hele
familien på en søndag. Takk skal dere har for sesongen som gikk.
Ivar Rosendal
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Bandyskolen 1993 med trenerene Øyvind Kristensen og
Kjell Reidar Johansen (bak).

Bandyskole med 24 rekrutter
Årets bandyskole ble satt i gang 14.
tidli~,

januar,

forsåvidt ganske

på fin is, og isen ble liggende til ut i mars måned på

Marienlyst.

Det vil da også si at bandyskolen ble av lang varighet

denne vinteren.

Vi holdt nemlig på så lenge isen lå, og det vil s1

ut i mars måned.
På det meste var det 24 unger i alderen 6 til 10 år med,

og under årets

skøvtedag for hele familien på ~arienlyst var det kamp for bandys~olen,
noe som var uhyre populært.
A-laget i bandy skulleegentlig ta seg av treningen av ungene,

men det

ble ikke helt vellykket,
Bandyskolen hadde avslutning med pølser,
diplomer på Skioldhuset.

lomper,

brus og utdeling av

Alt i alt en vellykket bandyskole,

som

må følges opp neste vinter.
Ivar Rosendal
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På skøyter med barnevogn

Familiens skøytedag
Skiolds

junior bandy-team arrangerte

på Marienlyst
er

det

en suksess

søndag 8.

mange år

februar,

siden man

sist

og

Famliens

skøytedag

så mye mennesker

så på

isen og

Marienlyst.
Det

hele

startet

1500 var det
Og

tjukt

med

folk

for bandyskolen

var

det

både
i

for

Rune

Et

så

vi

fJr

små

og

i

store.

på

klokken

isen.

kamp,

Musikk

fram til

det

var konkurranser

og en glimrende

speaker

Jahnsen.
vellykket

arrangement

frister

til

gjentakelse,

se-.

Sportskafeen
og

opp klokken 1200 og

familien

var

åpen,

også

garderoben,

Knutsen velvilligst

foroindelse med arrangementet

Takk

også

til

alle

tiders

og

oanernannskapene
lot

oss

hadde

som assiden

Lånt

- tusen

oss

takk.

på Marienlyst

få disponere banen

- de var
denne

søndagen.
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Bra av guttelaget
Når vi sier at det ble en bra sesong av guttelaget i bandy, må vi legge
til at med bare 4-5 guttespillere, så var det småguttlaget som sto
for den harde støyten å spille i to serier. Men det skal ikke forringe
guttespillernes innsats - også de sto på i kampene.
Vi spilte fem av syv obligatoriske kamper i åre4ts serie, to ble avlyst
på grunn av baneforhold. Vi vant tre kamper og endte på tredjeplass i
serien. Nevnes bør kampen i Skien hvor vi hadde problemer med å stille lag
men det løste seg med en BO-spiller, Rene

Ågren, som forresten scoret

ett av målene. Dette var en tøff kamp, hvor vi for det meste hadde 10
mann på banen. En var syk, men stilte opp, var ute på linja og hvilte,
hoppet inn igjen, og slik fortsatte en tøff gutt. Men hvorfor vi bare
hadde

konstant 10, skyldes også utvisninger i det tøffe oppgjøret.

Men takk for sesongen alle sammen, det har vært gøy - nok et år.
Ivar Rosendal

115

fulltreffere

Det er målene som teller heter det, men egentlig ikke bestandig,
det å spille sammen teller mest.
Når vi allikevel vil fremheve det med 115 scoringer i en og samme
sesong, så vet vi også at det ligger mye jobbing bak. Som Frants
Gøran Rønning har gjort det. Satset sterkt på skøyte- og skuddtrening
og resultatet har

ikke latt vente på seg - 115 scoringer i

93-sesongen, på smågutt- og guttelaget - det er sterkt.
Og det er bandy vi snakker om - og et lag som gikk gjennom
kretserien uten motstand og haugevis av mål. For det var nemlig
andre på småguttlaget som også hadde god målteft.
Gratulerer med kretsmesterskapet og bronse i NM.
Ivar Rosendal

20

-

KENNETH AGREN, SVEIN E. S~RSTAD, FRANS G. R~NNING, KRISTIAN W.
KRISTOFFERSEN, JENS B. LEITE
MARIO ROGULJ <KEEPER>
~!VIND AGREN CLAGLEDERl

6

Skioldgutter

på

kretslaget

6 AV KLUBBENS SMAGUTTSPILLERE HAR I AR SPILT PA BUSKERUDS
KRETSLAG.
KRETSLAGSTURNERINGEN BLE I AR ARRANGERT AV AKERSHUS BANDYKRETS
PA HAUGER KUNSTISBANE.
KAMPENE BLE AVVIKLET UNDER MEGET BRA FORHOLD. VI FIKK SE MYE
FIN BANDY NOE VARE EGNE SPILLERE I ALLER H~YESTE GRAD VAR MED
A BIDRO TIL.
TURNERINGEN BLE F~RST AVGJORT I SISTE KAMPS SISTE MINUTT.
EN SCORING AV AKERSHUS I KAMPEN MOT OSLO RESULTERTE I
TURNERINGSSEIER TIL AKERSHUS - ETT MAL FORAN BUSKERUD. OSLO
ENDTE PA 3.PLASS MENS ~SFOLD ENDTE SIST.
MEGET BRA AV SKIOLDGUTTENE!
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Årets småguttlag med oppmann/trenere Frans Rønning og
Sverre Erling Nilsen.

Rapport fra Smågutt 1
Sesongen 1992/1993 ble startet i Kongsberghallen og pa
Vassenga. I denne arsklassen hadde Skiold kun 7 spillere. men
vi fikk 3-4 spillere fra -79 laget med oss. Dariigere ble det
ikke da det ble klart at laget ville bli forsterket med 3
habile spillere, nemlig Kristian Wright Kristoffersen. Svein
Espen Sørstad fra SPA/BRA og Mario Rogulj (sistnevnte hadde
aldri spilt bandy tidligere). Mario etablerte seg raskt som
keeper. og kom også senere på kretslaget. Dette var en
prestasjon som ble belønnet med lagets innsatspokal.
Forventningene til laget var stort.
I VG-cup 1 Sarpsborg kom laget samlet for å vise det vi var
gode for. I denne cupen var alle de beste lagene i Norge
samlet, så nå kunne vi virkelig se hva vi gikk til. Vi kom tii
semifinalen. Der møtte vi Stabekk. Etter å ha ledet 1 - 0.
tapte vi tilslutt knepent 2 - 1. En god prestasjon med 3.
plas~ i Norges største bandycup.
I kretsserien var vi skyhøye favoritter før seriestart. og
forventningene bie oppfylt på alle mulige måter. Med 7 strake
seiere og 100 - 6 i målforskjell. vant vi serien uten noen som
helst problemere. Den minste individuelle seieren ble pa 7 i. og det sier jo endel.
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I Autoco-cup pa Konnerud stilte det ogsa opp mange gode Oslo
lag. Til finalen gikk det, og finalemotstand ble denne gang

Ready.Etter endt spilletid var jubelen enorm blandt Skiold
guttene. Resultatet ble 4 - 1 til Skiold. etter tildels
glimrende spill. DT-BB beskriver Ready som absolutt gode
bandyspillere. Skiolds smagutter var bare sa veldig mye bedre.
Videre sier avisen at kampen kan sammenlignes med kattens lek
mot musen.
Na sto NM for tur. Sesongens absolutte høydepunkt. Gjennom 5
innledende kamper, sto vi ubeseiret igjen med 54 - 2 i
malforskjeil. I kvartfinalen møtte vi Røa, som vi slo 3 - 2
etter ekstraomganger. N!sto semifinalen for tur, og bare de 4
beste lagene gJenstod. Selvfølgelig matte vi trekke Stabekk
nok en gang. Selv med alt vi kunne stille opp med. matte vi
~nnse at de var for gode for oss. I bronsefinalen vant vi 4
. Dette gjorde sitt til at vi kunne innkassere bronsemedalje
"Norgesmesterskapet.
Jeg takker Sverre Erling Nilsen for en meget god trenerjobb.
Samtidig vil Jeg takke de foreldrene som stilte opp og kjørte
pa de mange kampene som vi hadde.
Avslutningen av en flott sesong ble feiret pa Skioldhuset med
pizza og brus.
Frans Rønning
oppmann.

Rapport fra Smågutt 2
79-årgangen har denne vinteren utgjort smågutt II.
Dette var
første året på stor bane og med en spillestall på 15 spillere har
dette fungert bra.
I tillegg har vi hele vinteren forsynt smågutt I
med 4 spillere.
Forberedelsene til årets sesong startet med kunstistrening både i
Kongsberg og på Vassenga.
Dessuten deltok vi i en turnering på
kunstis i Skien hvor vi gikk helt til topps.
Her var vi riktig
.-!;_Ok forsterket med et par 78-spillere.
seriespillet har det svingt veldig.
Vi startet dårlig med 3
strake tap.
Dette får manglende is og treningsforhold på
Marienlvst i desember måned ta noe av skvlden for.
Siden rettet
det seg· og spesielt seierne over Drafn og Konnerud var meget bra.
Alt i alt en positiv sesong.
Neste vinter må målet være og forsvare
KM-tittelen som vårt I-lag tok i år.
Følgende spillere har vært med:
Thomas Fosseie, Ole Petter Volden,
Thomas Grenman, Hans Petter Mile, Preben Nilsen, Tom Erik Kolek,
Ronnie Andersen, Marco Bocchetti,
Tomas Dahl, Reine Lund, Thomas
Braadland, Ole Ørjan Iversen, Christian Fossheim,
Kenneth Langeland.
Til slutt en takk til spillere og foreldre for en trivelig vinter
på bandybanen.
Sverre Erling Nilsen
Trener/Oppmann
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Rapport fra

Lillegutt

1

-

1980-laget

Bandysesongen startet for lillegutt 1 s vedkommende
med istrening fra 14. oktober på Kongsberg og fortsatte
på Vassenga i november. Desember bød på store
problemer og det ble først skikkelig aktivitet igjen
begynnelsen av januar. I løpet av sesongen har vi
avviklet alle seriekampene, minus en mot Drafn, og
gjennomført to turneringer, i Skien og Kongsberg, sa
spilt en treningskamp på stor bane mot Skiold 79, som
vi forøvrig vant 4-1, med litt hjelp av Tom-Erik. Antall
seriekamper er 9 hvorav vi har vunnet 7 kamper, spilt
en uavgjort og tapt I.
Samlet gjennom sesongen har guttene scoret 106 mål
på 16 kamper - noe som er meget bra og som vi er
ganske stolt av.
Sesongen slik oppmann og trener ser den, har vært
meget gledelig og det har vært en fornøyelse å ha med
denne fine gjengen bandyspillere å gjøre.
Vi takker alle guttene for topp innsats og regner med
at alle går på neste sesong med samme glød og iver.
Følgende spillere har vært med: Lasse Nelstrøm, Kjetil
Hartz, Tomas Nakkerud. Rene Ågren, Kristoffer Brække~
Stian Espedal, Fredrik Krogsund og Petter Martin
Morken.
Med sportslig hilsen Dan Nelstrøm/Stein
Brække
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84 I-laget: Liggende foran Jonas Sørensen, 1. rekke fra
venstre Christian Lie, Asle H. Olsen, Håkon M.

Christoffersen, 2. rekke: Anders Espedal, Gjøran Nygård,
Jon Kjemperud og Kjetil M. Christoffersen

Rapport fra knøtter 1984 I
,§kiold har i år hatt to lag i 84-klassen. Skiold I og li
.ar trent sammen. Det startet med trening på
Vassenga, men da det ble kaldt gikk vi over til
Marienlyst hvor vi trente en gang i uka pluss kamp. Vi
var med i Konnerudcup. Laget har hatt stor fremgang,
både på skøyter og med kølle og ball. Til neste år blir vi
ennå bedre.
Takk til spillere og foreldre for en fin sesong. Vi sees.
Resultater: 10 kamper, 4 seire, 2 uavgjort og 4 tap. 29
mål scoret vi og slapp inn 32.
M9rten M.
Christoffersen
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84 li-laget: Foran fra venstre Sondre Skree, Lars Wessel
Hansen, Kristoffer Backe. Bak fra venstre Morten ldal

Snorre Klevstad, Marius Backe og Kyrre Andersen.

'

Rapport fra 1984 li
Vi startet opp treninga på Vassenca i slutten av
oktober sammen med det andre lage~. Det var bra
oppslutning med ivrige spillere,som etter hvert
hadde stor fremgang i s k ø y t e f .r d Lg h e t e n e . Etter en
litt vanskelig start med dårlig vær for bandy, så
ble sesongen meget bandyvennlig. Vi spilte 13 kamper
og var med i cup på Konnerud. D2t ble mange flotte
kamper med topp innsats hver g a.rg , I løpet av vinteren
vant vi 6 kamper spilte 3 uavgjorte og hadde 4 tap,
og en målforskjell på 44 scorede mål og 49 innslupne.
De som har spilt på laget er: irlen Aune, Sondre Skree,
Kristoffer Backe, Marius Backe, Snorre Klevstad, Kyrre
Andersen, Jon Stryken, Lars Wessel Hansen, Michael
Johnsen og Morten Idal.
Til slutt vil jeg takke alle for årets sesong. Rolf Idal
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~JIURRA - 17. mai er vi så glad i

=

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

familiens

konfeksjonssenter

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

:i=

- det kjennes på smaken

