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til Skiold-ledelsen hvis du har noe
som skal gjøres.
SKIOLD - Klubben for Strømsø

A-lags jubel da opprykket til 3. div. var sikret.

Rapport fra Hovedstyret nov 93-nov 94
OPPRYKK. 3.DIVISJON. Smak litt på disse ordene.
Det er nemlig 16 år siden Skiold kunne smykke seg
med å være et 3. divisjonslag. Den gang, i 1978,
rykke vi ned etter syv sesonger i 3. divisjon. Vi vet
hvordan de 16 mørke årene har vært med nedrykk,
nedrykk og til slutt var vi i 6. divisjon. Så begynte
vi å karre oss opp igjen, sakte, men sikkert og i år
klarte vi det endelig etter en glimrende
A-lags-sesong.
Det var med klump i hals vi bivånte den avgjørende
kampen på Marienlyst. Kampen vi kun trengte et
poeng i, så var opprykket klart. Guttene klarte
brasene og vant i tillegg de to siste kampene, slik
at vi hadde en klar margin. Flott gjort - ikke noe
j

rart at dette nummer av Skioldavisa er døpt til
"Opprykksnummer", en inspirasjon for alle som
driver den rød-hvite klubben, fra toppledelsen og
helt ned til den minste miniputt som nå har noe å se
opp til.
Et godt støtteapparat har A-laget hatt i år, et
A-lags-team som også er medvirkende til den
sportslige suksessen ved siden av våre to gode
trenere. Ingen blir fornærmet når jeg nevner selve
drivkraften i fotballstyret: le Pettersen, et grepa
kvinnfolk som setter guttene på plass og som
styrer med hård hånd.
A-laget er i vinden. De har allerede hatt de første
planleggingsmøter før neste sesong der
målsettingen blir: Å etablere seg i 3. divisjon. Nok
en gratulasjon fra Hovedstyret. Vi anbefaler alle å
lese suksessrapportene fra fotballstyret lengere
bak i denne Skioldavisa.
Junioravdelingen har hatt en god sesong. Rapportene
vitner om stor aktivitet og gode ledere på alle
trinn. En sterke junioravdeling de siste årene er
selve fundamentet til klubben. Vi har et attraktivt
tilbud, noe ikke minst stor tilstrømning til
fotballskolen for annet år på rad, vitner om. I år
fikk junioravdelingen igjen arrangert
miniputtfestivalen innendørs, et arrangement de
gjennomførte med bravur. Også i junioravdelingen
er det en kvinne som står bak og drar i trådene.
Flott innsats av Berit Lien, som har vært høyt og
lavt for sin avdeling.
Bandyavdelingen ble behørig presentert i
vårnummeret. Vi slår fast at A-laget i 1. divisjon
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-Vi er klare for 3. div., roper trener Torkel Knutsen
som skålte i alkoholfri champagne i garderoben.
-·-

----

allerede nå har trent mer enn på mange, mange år.
Bandyavdelingen vår er i ferd med å bli
Drammensområdets beste, ikke minst på grunn av
den innsats som er forøvd i bandy jr. team. Det blir
en spennende sesong som man står på startstreken
ti I .
På det ikkesportslige plan må vi gi en blomst til
Jan Ulsbøl og hans Skioldhyttegjeng. Hytta ved
Stegla er mer besøkt enn noensinne og har hatt et
rekordår som savner sidestykke. Aldri har så mange
kjøpt kaffe og vafler på Skioldhytta som i år. Ja,
hytta har knapt vært stengt en eneste helg på 52
uker - også det en rekord.
På Skioldhuset har det vært normal utleie. Ingen
store utbedringer er foretatt, men det ligger i
kortene at huset skal få en innvendig oppmaling før
jubileet neste år.
-- ~·------

Bingo driver Skiold nå en gang i uken, hver fredag
på Globus. Bingoinntektene er stabile, men ikke i
den størrelsesorden som vi hadde for få år siden.
Bingogjengen skal ha takk for den jobben de gjør for
Skiold.
0 pprykk, topp innsats i junioravdelingen og
bandysuksess. Slikt gleder og koster. Det er en
kjensgjerning at det økonomisk er tungt å drive. Vi
tjener rett og slett for lite penger og bruker for
mye. Hovedstyret har brukt så å si hele året til å
diskutere økonomi, økonomi og økonomi. Slikt
sliter. Nytenkning på den økonomiske siden må til,
vi må i fremtiden ha klare overskudd for å klare å
betjene og redusere gjelden. Dette betyr billigere
drift, redusering av budsjettene og økte avgifter
fra den aktive delen av klubben. Samfunnet er slikt
at alt blir dyrere, mens klubber i Skiaids størrelse
ikke klarer å tjene mer penger enn man alltid har
hatt tilgang til. Budsjettgjennomgangen i år har
vært grundigere enn på mange år. De aktive
gruppene har skjønt skriften på veggen og forsøker

--~

VM-lotteriet
De to beste når det gjalt salg av VM-loddene ble:
THOMAS RØNNING OG ANDERS LIEN SOLLI
som ble premiert med hvert sitt gavekort på 300 kr.
hos Joggen. Det ble trukket ut to heldige vinnere fra
jr.avds medlemmer som også solgte VM-lodd.
Lars Watvedt fra 85-laget og Kjetil Ottersen fra
83-laget fikk hver sin walkmann fra NBF.
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Tore Ruud (t.h.) overrekker nøklene til Skioldbua på
Tegleverkstomta til juniorformann Berit Lien. Til
venstre: John Johansen og Tommy Clausen.

å drive på en billigere måte.
I juni 1995 feirer Skiold 85 år.
Representantskapet har tatt på seg å arrangere
jubileumsfest på samme måte som for fem år siden.
Vi kan låve at jubileumsfesten blir stilig med
masse utdelinger og mye gøy. Sett stort kryss i
almanakken for jubileumsfesten - da skal vi feire
en absolutt oppegående idrettsklubb. Selve klubben
for Strømsø med sportslig suksess.
Til slutt en takk til alle som har vært med
på å dra lasset gjennom den sesongen vi har
lagt bak oss.
Børre

Ivar

Lie (Skiolds formann)
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Arsmelding fra Borgar
Nygaards Minnefond 1994
Styret består av: Bjarne Borgersen, Bjørn Løksli og R. Schfissler.
Takket være en gave fra Knut Solberg på kr.

10.000.- som er blitt

godskrevet Borgar ~ygaards minnefond, er saldo på fondet pr.
31 des 93

kr.56.147.-

Det kom en søknad fra junioravd. innen fristens utløp på søknad
om midler.
Det ble bevilget kr. 1600.- av avkastningen. Pengene skulle
brukes til opp-pussing av brakke på Teglverkstomta.
Saldo pr. i dag er kr. 54547.Det har tidligere blitt utbetalt kr. 1800.-- til Skiolds Bandy
Team.
Styret ønsker at alle lagledere i Junioravd. blir gJort oppmerksomme
på muligheten til å søke midler.
Søknad må være komiteen i hende innen l mars.
Undertegnede har vært i banken for å bedre rente på fondet, men
det var ingen respons på denne henstillino.
i{eLdar SchOssler.

Bra Jan Ulsbøl
Drammen kommune ved skogvesenet har begynt å gruslegge spaserstiene inn mot Skiold-hytta - det
er skikkelig stygt. Jeg som en vanlig turgåer
er helt enig med Jan Ulsbøk i de uttalelsene han
hadde i Fremtiden om dette nye som skogvesenet
har funnet å bruke penger på.
Nei, la oss få beholde
nijturstiene vi har på
Konnerud, da har vi følelsene av å spasere ute i
naturen - og ikke på en landevei.
Turgåer
-- -----· -

.---~--·--

Ski- og Ballklubben Skiold ønsker
alle sine medlemmer en GOD JUL
og et GODT NYTTÅR
8
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Rapport fra fotballstyret
Målsetningen var klar f=a tidlig i fjor høst. Vi skulle forsøke
å få laget til å bli blandt de beste i avdelingen - Ja, kanskJe
målet kunne bli enda bedre - OPPRYKK.
For ivrige Skioldrnedlemmer som leser Skioldavisa husker vel hva
fotballstyret skrev i fjorårets rapport, les ovennevnte
avsnitt. Noen mente vi hadde for store ambisjoner, men vt viste
at dersom vi gjorde ting riktig ville vi lykkes.
Vi lykkes med å få våre "gamle" spillere tilbake til klubben.
Vi stod fast på at det var veldig viktig å skape kontinuitet på
trenersiden med Torkel Knudsen og Morten Lilleberg.
Vi hadde også en klar oppfatning av at et langsiktig målrettet
arbeid ville føre frem, samt at vi tok vare på det positive
miljøet.
DET HOLDT - VI KLARTE DET.
26 spennende kamper. 26 spennende kamper med negbiting og noe
røyk fra benken. La gå at helsen ikke er, hva den engang var.
Drømmen har jo gått i oppfyllelse.
En utrolig positiv gjeng med spillere. Superlativene for
spillerne finner ingen grenser, både på treningsleir,
kamper og i det vanlige treningsarbeidet. Først og fremst
er det spillerne vi gratulerer med opprykket. Deres innsats
i år har gitt klubben et nytt løft. Fotballstyret håper
at alle spillerne vil bli med oss i 3 div. Kampen for å
holde oss i 3 div. skal vi klare sammen.
Det er Skiold gutter slik de bør være.
Det er samhold som vant.
Navnet Skiold dere forsvarte med ære,
da dere opprykk vant.
Skiold gutter, dette her er topp,
tenk at vi nå har nådd vårt mål
og endelig rykke opp.
Vi har to engasjerte trenere som virkelig har bidratt med
sin erfaring og samtidig ivaretatt vårt gode miljø.
Vi takker også for de positive bidrag de gir utenom
selve trenergjerningen. Vi tror sannelig at de har blitt
ekte "røde". De gir også oss i styret stadig nye utfordringer
om å tilrettelegge alt så perfekt som mulig. De vil ikke ha
noe halvgjort. Torkel og Morten har også tatt godt imot de unge
guttespillerne i klubben, som delvis har vært med A-laget i år.
På oppfordring fra alle spillerne og oss i fotballstyret
har de tatt en ny utfordring med å få "loset" oss gjennom
det første året i 3 div. De deltar også aktivt med å forsterke
laget med noen nye spillere.
Et godt apparat rundt laget med humørfylte "ballgutter" Arild Knudsen, Kåre Sundberg, Thorleif Snyen og Harry Pettersen.
Jeg takker dere for den innsats dere har gitt i år. Uten dere
hadde det aldri gått. Jeg vet også at spill.arene har satt pris pa
hva dere har bidratt med. Får vi også med oss Geir Dahlbv ril
neste år, er allting som det skal være.
Opprykk er en ting, å følge opp
for fotballstyret. Det er mange
plass, men noe av det viktigste
utfordringen, både sportslig og
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er en annen. En utfordring også
brikker som skal falle på
er at HELE KLUBBEN tar denne
økonomisk.

Vi vil også takke alle som har hjulpet oss med årets sesong.
Et positivt engasjement, aldri nei når vi spør. Alt fra
tivolivakter til større "malerprosjekter". En spesiell takk
til Drammen Autoco A/S for deres bidrag til utstyr. I år har
vi sett ut som ETT LAG, i våre nye kampdresser. Firmaet
spanderte også en fin avslutningskveld for spillere, leder
og "støttespillere".
Samarbeidet med jr. avdelingen har vært prima. Jr. avd. med
Berit Lien i spissen har virkelig støttet A-laget i dets
kamp for opprykk. Jeg tror både jr. og sen. avd. har i år
følt seg som en enhet i klubben.

-

Fotballstyret har forøvrig hatt rekruttlag, oldboys- og
veteran lag. Resultatene for sesongen for disse lagene
har vel vært bedre før. Se forøvrig lagenes egne rapporter.
Vi jobber intenst med å få til et jr.lag til neste år.
Det er bare 9 spillere fra guttelaget som er jr. spillere
neste år, men disse 9 er absolutt noe klubben BØR og MA
satse på. I skrivende stund ser det meget lovende ut med
tanke på et jr. lag i sesongen 95. Jr. laget kan faktisk
bli veldig spennende.
Min forhåpning for alle i klubben foran årets bandysesong
og neste års fotballsesong:
"Når det man yter har en mening og blir satt pris på,
vil man lykkes stadig mer". Med denne tanke som grunnlag,
la oss ALLE sammen oppmuntre hverandre til innsats og
dyst for SKIOLD.
Ie Pettersen
sen.leder/oppmann

94 - jubelår for A-laget

-i

Gratulerer SKIOLD med opprykket til 3 divisjon.
1994 ble et sportslig meget godt år for A-laget.
Etter en høst hvor vi psykisk hadde et meget stort
press på A-lagstroppen, rodde vi det hele i land.
Vi lå i tet fra første spark og beholdt opprykksplassen sesongen igjennom. Bortsett fra en liten
periode midt i sesongen, så red vipå en medgangsbølge
i 1994. Opprykket er en stor prestasjon av alle på
A-laget.
Det er mange som skal takkes etter en fotballsesong.
Først og fremst alle spillerne som gjorde en fantastisk
god innsats. Vi har hatt fire materialforvaltere som
alltid har vært beredt til innsats. Takk Thorleif, Kåre,
Arild og Harry P. En person unner vi trenerne dette
opprykket, vår "fotballforkvinne" Ie Pettersen. Hun har
hatt en finger med i spillet med alt som har skjedd
rundt A-laget. Hun er unik og gjør en helt spesiell god
jobb for klubben vår. Takk skal du ha ! En takk også til
alle dere som skaffer midler for at dette går rundt.
Dere er viktige.
11

Vi er nå i slutten av oktober og forberedelsene for 1995
er godt i gang. Vi håper at vi kan få en positiv
opplevelse neste år også i 3 divisjon.
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Ant.
1994

Torkel Knudsen
Tom Nilsen
Kjetil Green
Pål Erling Lundbekk
Morten Lilleberg
Nils Arne Hansen
Anders Grøterud
Ove Arnesen
Kenneth Western
Eivind Borge
Andre Lund
Reidar Dischler
Jens Petter Farnes
Morten Viholmen
Jan Rune Ida!
Frode Nordby
Giri Tsolis
Frans Gøran Rønning
Kenneth Ågren
Arnstein Rahm Johnsen
Geir Knutsen
Øivind Kristensen

43
35
41
39
36
40
37
35
37
28
31
28
30
33
25
13
6
1
1
2
2

-~----
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Sportslig hilsen
og MORTEN
Totalt
Serie
mål

TORKEL

4

114
35
41
239
81
49
186
350
47
181
178
177
52
217
56
13
131
1
1
18
33
17

9
9

16
1
27
1
9
18
8
2
4
3
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BIL OG KAROSSERIVERKSTED
Kreftingsg. 37, 3045Drammen

AUTORISERT BILVERKSTED

Drammen Autoco A/S
samarbeidspartner
Først og fremst vil vi gratulere A-laget i Skiold med
opprykk til 3 divisjon, samt for hyggelig samarbeid.
Vi ønsker ALLE SKIOLDMEDLEMMER velkommen til gratis
sjekk av bilen og en hyggelig bilprat.
Ha alltid bilen i forskriftsmessig stand når dere kjører
spillere til trening og kamp.
En slik sjekk av bilen er helt uforpliktende.
Oljeskift - betal bare for oljen.
Dere MA bare si i fra at dere kommer fra SKIOLD.
Drammen Autoco A/S ble etablert i mai 1985. Formålet er
reparasjon av alle slags kjøretøy, både mekanisk og
karosserimessig, Innehaverne av firmaet er tre gutter
fra 36 til 54 modeller, med tilsammen over 80 års erfaring
innen faget.
Verkstedet ligger på Grønland i Kreftingsgate 37 (tidligere
Vestfold & Buskerud slakteri). Det er invistert i avansert
og moderne utstyr, slik at arbeidsoppgavene kan utføres både
raskt og rasjonelt for våre kunder.
Vi gir faste priser på de fleste arbeidsopperasjoner.
Vask+ innvendig støvsuging er inkl. i prisen ved serviceettersyn.
Serviceprisene varierer fra bilmerke til bilmerke p.g.a.
forskjellige arbeidsoppgaver ved serviceintervallene.
I tillegg til dette leverer og monterer vi dekk, batterier,
radio/kassettspillere og diverse bilrekvisita.
Vi håper dere har fått et lite innblikk i hva vårt firma
kan stå til tjeneste med, og ser frem til et hyggelig
samarbeid med SKIOLDMEDLEMMER.
Hilsen
DRAMMEN AUTOCO A/S
JAN NYBORG

SVEIN JORDET

ARVID TEIGEN
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Rapport fra rekruttlaget
Rekruttlaget har i de siste årene vært et "problemlag"
for sen.avd. Problemet har vært at vi har mistet en del
tidligere årganger i jr.avd. samt at A-stallen ikke har vært
stor nok. For å få til et bra A-lag må rekruttlaget også
være bra. Et rekruttlag skal i hovedsak bestå av A- og jr.
spillere samt andre spillere som ikke har som hovedmål
å satse som på et A-lag.
I år skulle vi ta dette alvorlig selvom vi ikke hadde jr.
spillere åta av. Vi innkalte ca. 20 aktuelle spillere til
trening i april måned. Ledere og trener møtte opp på
Berskaug - men INGEN spillere kom. Alt var klargjort til
et fornuftig opplegg rundt laget. Oppgittheten senket seg
over fotballstyret. Vi kunne ikke gi opp. Klubben måtte
ha et rekruttlag slik at spiller nr. 12 o.s.v. får
matchtrening til et evt. A-spill.
Noen rekruttspillere vil bare spille kamper og ikke trene.
Det går dårlig i lengden.
Etter en febrilsk ringerunde for å "stable" et lag på
beina klarte vi å stille opp til første seriekamp.
Dette takket være en positiv holdning fra guttelaget
med ledere og oldboys laget. Seier i første kamp.
Nå var det også tidligere jr. spillere i Skiold som
ville være med. Det var positivt. Laget fungerte
frem til sommerferien - kun ett tap.
Etter ferien var det sorgen - ene tapet etter det andre.
Det var ikke uventet da halve "rekruttstammen" dro i
militæret i løpet av juli måned. Vi måtte fullføre
serien med 5-6 guttespillere til en hver tid. Dette var
ingen god løsning da disse spillerne ble omtrent utslitt
av å spille opptil 2-3 kamper pr. uke.
Vårt mål var å få laget opp i 1 div. Det klarte vi ikke,
men de spillere som har kamper på rekruttlaget har gjort
en kjempeinnsats for å forhindre at vi fikk kjempebøter av BFK. Takk til alle trofaste A-spillere, rekrutt,
gutte og old-boys spillere. Dere tok dette sporty.
En stor takk til Hans Kristensen som tok utfordringen
på timen og hjalp meg med laget - en real Skioldgutt.
Jeg håper ikke spillerne har tatt skrekken av dette året,
neste år SKAL vi også trene. Til slutt kan jeg nevne
at siste kamp i høst gikk som forutsatt - seier.
Med fullt lag i hele sesongen ville vi antagelig vært
il div. i 95. Vi SKAL og MÅ videre med dette laget.
Ie Pettersen
oppmann
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Rapport fra Old Boys-laget
Treningen startet opp med en gang fjorårets sesong
var over. Vi hadde to treninger i uka i
Dramenshallen og i St.Hallvardhallen. Det var for
det meste veteranene som stilte på disse
innetreningene. Etter at vi fikk med tre, fire nye
spillere, så det ut til at vi skulle å et slagkraftig
lag. Vi spilte to-tre treningskamper før serien
startet.
Serien startet noe trengt med uavgjort mot
Mjøndalen. Men videre utover sommeren, ble det
stort sett bare seiere. Siste seriekamp før ferien,
var mot Hurum, en foreløpig seriefinale. Hurum vant
2-1. Dette førte til at vi lå tre poeng etter Hurum
på tabellen.
Etter ferien viste det seg dessverre at vi i flere
kamper bare klarte å stille med 1 O mann. Vi fikk
to-te spillere langtidsskadet, samtidig som enkelte
viste en noe slapp holdning til et å møte opp når vi
hadde kamper. Dette medførte at vi gikk på flere
unødvendige tap for dårligere lag. Vi havnet til
slutt midt på tabellen i årets serie.
Dersom vi skal stille lag i neste sesong, må alle
som vil være med ta ansvar og møte opp når vi har
kamp. Kampoppsettene blir gitt ut lenge før serien
starter og alle må prøve å innordne seg etter dette.
Det er aldri moro å starte en kamp med ni-ti
spillere.
Jeg vil også henstille til de fleste om å møte opp på
treningene som starter i Drammenhallen. Foreløpig
trener vi her hver søndag ettermiddag/kveld. Ring
Arild Knudsen om tider. Jan Pedersen (oppmann)
lS
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Rapport fra veteranlaget
Treningen startet opp med en gang serien var ferdig i
oktober 1993, med trening to ganger i uken i St. Halvardhallen og Dranrnenshallen. Det var flest veteraner men også
noen oldboys spillere som syntes det var viktig og holde
kroppen i fonn.
Da seriespillet begynte i mai og sorrrnerværet kom, begynte
problemene med å stille fullt lag, som det pleier. Oppmann
"bodde" i telefonen for å skaffe lag.
Hvis vi skal stille lag neste sesong må det utvises mer
selvdisiplin, og alle kampdager må noteres på kalenderen.
Laget gjorde det derfor dårlig, med nedrykk fra A - serien
på forsorrmeren, og midt i tabellen i B - serien.
Resultat høsten 1994
Resultat våren 1994
3-3
Gråbein - Skiold
Liv/Fossekallen - Skiold 1-1
Skiold
Drafn
1-3
Skiold
- Solberg 1-5
3-1
- Skiold 1-4 Bødalen - Skiold
Skr irn
Skiold
Lier
2-1
- Konnerud 1-2
Skiold
- Liv/Fossek 2-1
Geithus/Vikers - Skiold 4-4 Skiold
Skiold
3-1
Geithus
2-4
- D B K
Skiold
- Steinberg avlyst kunne ikke stille lag.
Skiold
'' Den evige oppmann" takker for sesongen 1994 med det håp
at han slipper å "ligge på luren" neste sesong.
Oppmann veteran 1994
Arild Knudse!1

[Q)@@[@)~~~

Utvikling av Skiold, samt
skaping av varige verdier
Med varige verdier menes ikke nødvendigvis materielle verdier.
Det kan også være seg den sosiale biten.
Rett og slett at folk trives og syntes at SKIOLD er en fin
klubb å tilhøre.
De siste årene har vi vært gjennom mange diskusjoner angående
klubbhus eller ishall på Marienlyst. Klubbhus var det fullt
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mulig å få lagt til Marienlyst, men det ble lagt på is i
påvente av en eventuell ishall. Slik jeg ser det kan vi glemme
ishall de nærmeste årene. Kommunens økonomi tilsier det.
Ved å bygge klubbhus på Marienlyst, som de første planene sa,
sperrer vi kanskje for muligheten til ishall ved en senere
anledning.
Utgangspunktet må være SKIOLD-HUSET. Det ligger der, flott
plassert på Strømsø. Økonomisk er det en kjemperessurs.
(dersom det bli utnyttet). Men hva med det sosiale?
Det fungerer ikke. Hvor mange ganger jeg har stoppet for
å se om det er "Skioldfolk" på huset har jeg ikke tall på.
Stopper du en mandag kl. 6 om kvelden, kan du være heldig
å treffe noen i styret, ellers er det stort sett dans eller
kanskje noen drosjesjåfører som har møte.
Jeg skjønner at vi dagens situasjon må ha utleie for å tjene
penger til husets drift. Det jeg er opptatt av er fremtiden.
Vi må prøve å fylle huset med aktiviteter som SKIOLD kan
tjene noen kroner på, samtidig som den sosiale delen blir
tatt i vare. Fungerer det sosialt vil det også være mye
lettere å drive klubben i fremtiden.
Jeg håper at noen av SKIOLD's medlemmer er enig og at de
legger sine kreative tanker i bløt, for å komme frem med
noen ideer om hva som kan gjøres.
Som et forslag vil jeg her komme med noen muligheter:
kjeller
* Dusjer/garderober
l etg.
* Treningssenter/helsestudio
2 etg.
* Aerobic/dans
3 etg.
* Kafeteria
Disse forslag er ment som et innlegg i debatten.
En del kostnader vil pkt. log 2 innebære, men SKIOLD
som klubb har så vidt meg bekjent aldri nytt godt av STUImidler. Dette p.g.a. husets beliggenhet og mangel på
garderober/dusjanlegg.
Er det ikke da på tide å se på muligheter for at vi kan
falle innenfor disse ranuner.
Ved å leie ut lokaler til aerobic, samt å leie inne en
instruktør til aerobic, har vi mulighet til å også gi
damene (les. mødre, hjemmesittere) i klubben et tilbud
om trening, som igjen kan være med å skape sosial trivsel.
Disse ting vil samlet, kanskje være med å skape grunnlag
for en kafeteriadrift og derved en oppblomstring av SKIOLD'S
sosiale liv.
Hva med ungdommen? Hvordan skal vi få flere av dem til
SKIOLD. Mange av de videregående skolene ligger i sentrum.
Hva om vi hadde bygd leserom i sidebygningen og lagt
forholdene til rette for lekser og trening.
Dette er bare noen tanker som jeg håper kan være med å
blåse liv i en debatt som må komme, dersom vi ønsker
å bli bedre som klubb.
Sportslig drift, sosialt og samhørighet henger sammen.
HARRY P.
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Det var fart og spenning under avslutningen på årets
fotballskole.

Ny suksess for fotballskolen
Vi tør å si det nok en gang - Skiolds fotballskole
for 5-7 åringer i sommer og høst - ble en ny
suksess for klubben.
Over 80 unger har vært innom fotballskolen,
som startet i mai og varte fram til ferien, for å
fortsette etter ferien med avslutning
søndag 18. september. Og det ble en stor dag med
fotballkamper, brus, is og pølser. Diplomer til
alle som nadde deltatt var det selvfølgelig, og det var
juniorled~r Berit Lien som delte ut diplomene foran den nye Skiold-bua.
Ber.it Lien er en dame som får det til, som
klarer alt - til og med det å følge opp fotballskolen fr~ start til mål.
EGENREKRUTTERING HJELPER
At klubbens A-lag gjør det godt er bestandig hyggelig, men når det også skjer med spillere
som har gått gradene i egen junioravdeling er det ekstra hyggelig. I 1985 hadde vi et bra
guttelag i klubben. På dette laget spilte Tom Nilsen, Pål Erling Lundbekk, Andre Lund og
ofte også en lovende småguttspiller ved navn Morten Viholmen. Alle har gittt solide bidrag
til årets opprykk til 3. divisjon. Guttetrener den gang var Sverre Erling Nilsen.
Også Anders Grøtterud, Eivind Borge, Kjetil Green, Jan Rune !dal, Giri Tsolis og Jens
Petter Farnes har spilt deler av sin barne- og ungdomsfotball i Skiold.
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Juniorformann Berit Lien
forventningsfulle unger.

deler ut diplomer til
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Hvor er alle Skiold-medlemmene?
Man kan godt si at årets fotballskole ble en suksess,
men det er et stort MEN. Også i år hadde vi
for lite trenere og ledere, vi måtte nok et år
dra nytte av foreldrene. Ikke for det, de synes
sikkert at det var ok, men jeg synes det var flaut at vi
ikke kunne stille nok mannskap fra vår egen klubb.
Og da spør jeg - hvor er alle medlemmene?
Nå i vinter skal vi til med en ny bandyskole,
men det bare hvis vi får nok trenere til åta seg
av ungene. Ifjor var det skikkelig bra med
hjelp under bandyskolen, la oss få oppleve det
også dennP vinteren.

Lørdagskafe igjen
Det er igjen kafe på Skioldhuset på lørdag
formiddag. To lag i junioravdelingen har tatt på seg
serveringen som pågår mellom kl. 11.00-13.00.
-Lørdagssamlingen på Skioldhuset håper vi igjen kan
bli sosialt samlende, sier junioravdelingens leder,
Berit Lien, som ønsker alle stor og små medlemmer
velkommen.
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Det er koselig inne i Skioldbua, Fra venstre Berit Lien
med Tilla, John Johansen, Tore Ruud og Tommy Clausen.

Endelig

Skioldbua er på plass

Vi i Ski- og ballklubben Skiold har jobbet i mange år for
å få tillatelse til å sette opp ei arbeidsbrakke
på Teggern.
Nå står brakka der, rød og hvit og fin, takket være
en flott innsats fra mange.
Trond Moen skaffet oss brakka, ordnet med maling og
teppe til gulvet i brakka.
Og så gikk det slag
i slag. Tore Ruud tok seg av oppussingen, sammen med
Jonn Johansen, og de igjen fikk med seg Bjarne Borgersen,
Reidar SchUssler Og det måtte bli en stor suksess.
Og da håper jeg at ingen er glemt.
Jo, en er glemt, nemlig Øyvind Kristensen i
parkvesenet, han har vært enestående mot oss i
denne saken og har forstått vårt behov for ei
arbeidsbrakke.
Kristensen skaffet oss også grus til å ha under
brakka, rundt brakka og flere lass med jord
som vi skal fylle i de hullene som finnes på
Teggern. Det er også satt opp skilter på Teggern som
forteller at det er Skiolds lilleputter og
miniputter som disponerer det flotte friluftsområdet.
Takk til Drammen kommune.
ivar r

Flott innsats i Dana Cup: Bak f.v.: Kenneth Ågren, Rene
Ågren, Reine Lund, Tom Erik Kolek, Anders Pedersen. I
midten f .v.: Øyvind Ågren, Terje Gundersen, Jens
Bernhard Leite, Frans Gøran Rønning og Frans
Rønning. Foran t.v.: Christian Smerkerud, Preben
Nilsen, Håvard Gulliksen, Ole Henrik Gulliksen,
Thomas Dahl og Nils Endre Eikeland.

Rapport fra guttelaget
Allerede før bandysesongen var slutt, deltok gutt
78 i sin første fotballturnering. Selv uten
forberedelser, fotballtrening for året, gikk guttene
like godt opp og vant hele turneringen. En stor
prestasjon var det å vinne innendørsturneringen i
Heggedal mot lag som satser fotball for fullt hele
året rundt. Å drive annen idrett vinterstid, hadde
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- -·- ----- -----------ihvertfall ikke svekket nivået vårt.
Den andre turneringen vi deltok i før seriestart, var
Stabæk Cup. Her ble vi sammen med andre spesielt
inviterte lag tilbudt å spille en cup med høy
kvalitet. Bare lag med meritter å vise til, kunne
delta. Vi gikk også helt til topps om beseiret
Stabæks 1. lag i finalen. Dermed hadde laget bevist
at et var i god rute før seriestart.
I serien var vi i 1. divisjon, og her kjempet vi helt i
toppen. Det endte med en 3. plass, noe vi hadde god
grunn til å være fornøyd med.
I sommerferien reiste vi på vår ålige utenlandstur.
Denne gang var det Dana Cup i Danmark som vi
skulle delta i. Sportslig sett gjorde vi en bra figur.
Vi vant de tre første innledningskampene, noe som
resulterte i A-sluttspill. Her møtte vi det danske
mesterlaget Brøndby, som holdt svært høy standard.
Selv mot et av Danmarks beste guttelag hang vi
godt med og vi tapte knepent 2-1. Sosialt var
stemningen som alltid på topp og vi hadde en
utmerket uke sammen. På høtsesongen ble det en 5.
plass i 1. divisjon i serien.
Under hele sesongen var vi alltid godt bemannet av
behjelpelige 79-gutter, noe som var til god hjelp
for laget. Jeg vil takke alle spillere som har vært
med i år for en god innats og håper at dere også til
neste år kan være med. Lykke til videre. Tusen takk
til Øyvind Ågren for god trenerinnsats.
Oppmann Frans Rønning
-

------------------------1
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Foran fra venstre: Christer Pedersen, Reine Lund, Tomas Dahl, Ole Henrik Gulliksen,
Preben Nilsen, Kjell A. Olsen, Ole Petter Volden.
Bak fra venstre: Alexander Siljan, Thomas Grenm an, Anders Pedersen. Tom Erik Kolek,
Thomas Fosseie. Orhan Em ezy ..

Rapport fra Gutter 2
Gurter li har denne sesongen bestått av 13 spuiere rødt 1 1979. Flesteparten har spilt
sammen siden knøttestadiet. I tillegg fikk vi før denne sesongen innmeldelse fra Anders
Pedersen og Orhan Emezy fra DBK. De viste seg å bli nyttige spillere for laget. Som
trener ble engasjert Terje Borgersen, Skioldgutt som de siste sesongene har virket i ROS.
Laget spilte før ferien i 3. divisjon. Her var motstanden noe ujevn, men laget spilte bra og
gikk gjennom de åtte kampene uten poengtap. Dermed opprykk ni 2. divisjon etter ferien.
Høstsesongen startet med Ringerike Cup på Hønefoss. Dette var en forholdsvis stor
turnering over 2 dager med overnatting. Tap først i semifinalen må vi si er godkjent i og
med at vi spilte i en åpen gutteklasse (78/79). Seriekampene utover høsten var av litt
varierende karakter. Det resulterte i 4 seire, 2 tap og 2 uavgjort og en 4. plass på
sluttabellen. En del av spillerne har i tillegg deltatt på I-laget gjennom hele sesongen.
Selvsagt skal det også nevnes at Ole Henrik Gulliksen og Tomas Dahl har vært uttatt til
kretslagene for henholdsvis 15 og 14 åringer.
Alt i alt en godkjent sesong for 79-årgangen. Fotballferdighetene er tilstede og fysikken
begynner å komme. Videre utvikling nå avhenger av hvordan fotballen prioriteres i
forhold til andre interesser.
Takk til spillerne og Terje B. for årets sesong. Videre til Jon Strøm (styrketrening) og
Hans Petter Nilsen (keepertrening) som var med under vårsesongen Også til de foreldrene
som alltid stiller opp og støtter laget.
Sverre Erling Nilsen
Oppmann
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Rapport fra småguttlaget
Atter en lutballsesong er over. Mye slit og trening er blitt til rustorre. Men Jeg håper
guttene har lært og husker en del av det vi har trent på gjennom hele sesongen.
Vi startet treningen i begynnelsen av desember -93. Deretter har vi trent 2-3 ganger
pr. uke 91ennom hele året, bortsett fra en velfortjent og meget bra sommerferie.
Sesongen startet med at vi var med i KM-innendørs. Her hevdet vi oss ganske bra
Vi kom oss 1gJennom innledende runder, men ble knepent utslått i mellom runden
Da seriespillet startet på vårsesongen, var vi i 1. divisjon. Dette ble nok en noe
tøff start på 11 'er fotballen. for de fleste av guttene gikk over fra ?'er fotball.
Overgangen var nok større enn det både guttene og jeg hadde trodd. Men i
vårsesongen møtte vi stort sett lag med gutter som var 1 år eldre enn oss.
Men til tross for dette spillte v1 stort sett Jevnt med de fleste lagene, selvom det ble
mange tap. Vårsesongen endte med nedrykk til 2. divisjon.
Før v1 tok en velfortjent sommerferie deltok vi i Ringerike-cup Her tapte vi
knepent I kvartfinalen En meget bra innsats av guttene.
Høstsesongen har vært meget positiv Guttene har til tider spill! meget bra fotball.
Tre ganger I løpet av senen i høst har v1 fått skryt av dommerne for meget bra spill.
Høstsesongen endte ogsa med at v1 vant var avdeling i 2. divisjon. noe som
medført at v1 skulle aelta I avdelingsmesterskapet sent på høsten.
Dette endte dessverre med to knepene tap for SPA/BRA og Nesbyen.
Men det viktigste for guttene etter endt sesong er vel at de starter i 1. divisjon
fra varen av igJen neste sesong.
Før høstsesongen startet tok v1 turen til Tromøya i Arendal. Her hadde vi en meget
bra langweekend med mye trernng og et godt sosialt sammvær Dette tror jeg
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guttene synes var en fin tur. Her nede fikk vi tid til ting vi ellers i sesongen
har hatt liten tid til å trene på. Dette var en kjempefin tur gutter.
På høst sesongen deltok vi i Vinn Rimi-cup. Denne cupen ble dessverre avlyst
etter innledende spill på grunn av dårlig vær, men da var vi, det eneste laget som
var ubeseiret i cupen. Så kansje v1 kan se på oss som vinnere av denne cupen?
Christer Pedersen og Thomas Evensen representerer for tiden Skiold på
kretslagssammlinger for gutter på 13-års laget. Christer har dessuten representert
Skiold på 14-års kretslaget i år også. En meget bra innsats Christer.
Det er mange fin talenter blant disse guttene. Stå på og tren videre gutter, her har
vi masse å hente både dere som spillere og jeg som trener. vi må nok skjerpe
oss ende mere neste sesong.
Totalt gjennom hele sesong har vi nedlagt ganske mange timer, vi har tilsammen
gjennomført 71 treninger og spill! 47 kamper (inkl. cuper.) Målforskjellen vår er 138-130.
Til slutt vil jeg takke Børre Mile som har vært oppmann, og Tom Pedersen
som har ordnet opp på utstyrs siden for guttene. Disse to har 91ordt en kjempejobb
for laget i år. Jeg vil også takke guttene for en fin sesong. Håper det ordner seg slik
at vi kan fortsette sammerbeidet senere i vinter.
Med hilsen treneren sesongen 1994
Morten Backe
1--------

-·-·--·-

Fire spillere på bandylandslaget
Fire Skioldgutter har vært på landslagssamling i
bandy. Det er de samme som var med på
U 16-landslaget i fjor. Det er Kenneth Ågren, Frans
Gøran Rønning, Mario Andre Rogulj og Kristian W.
Kristoffersen. Samlingen var på Toppidrettssenteret
der guttene også spilte en treningskamp.

VI GRATULERER
Dagens gratulasjoner går til vårt æresmedlem Knut
Berg Nilsen som nylig fylte 80 år. Gratulasjon nr. 2
går til representantskapets formann Reidar
Schussler, som for noen uker siden rundt 60 år.
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Rapport fra 84-lagene
En ny kjempefin sesong er over. Jeg ser tilbake på mange fine timer med en godt
sammensveiset guttegjeng, og med veldig positive foreldre.
Vi har trent siden midten av Januar og har drevet veldig mye teknisk trening.
Noe guttene har bevist gjennom mange kjempe fin kamper.
I år har vi trent 1 gang pr. uke + kamper, dette er vel kansje noe lite, men dette får vi rette på til neste år.
Vår første dyst var Skiaids egen cup I Drammens-hallen, det endte med 3 seiere,
en kjempesesong var igang. Senen tok til etter noen måneder med trening,
mye gøy og mange fine kamper ble fasit for vårsesong, 6 seiere, 1 tap og en
målforskJell på 55-23. Før fenen deltok vi også i MIF-cup. Det endte med 2 seiere og 1 tap.
Etter endt vårsesong tok vi en velfortjent sommerfene med mye fint badevær.
Vi møttes til ny dyst og en fin høstsesong med seriekamper og 2 cuper.
Denne delen av sesongen endte med 9 seiere og 5 tap, målforskjell 59-35.
Etter endt høstsesong med mye fin fotball, driver vi for tiden med ferdighetsmerke prøver.
I sknvende stund er vi ikke ferdig med dette, men det ser ut til at mange av gutta tar
en eller annen form for merke i år også.
Jeg takker guttene og foreldrene for en kjempefin fotball sesong, med mange
minneverdige stunder. Håper vi sees igjen til neste år. Ha en god bandy sesong.
Med hilsen trener'n
Morten Backe

·n

Fotballsesongen 1994 Skiok! 84-2
Jeg ser tilbake på en meget fin, men kansje noe slitsom sesong.
Vi startet treningen inne i midten av januar. Vi har hele sommersesongen trent 1 gang pr uke + kamper
Dette er kansje noe lite men det får I såfall rettes på før neste sesong. De første kampene våre denne
sesongen var i Skiolds egen cup i Drammenshallen. Det endte med 2 uavqjordte od 1 tap.
Vi fortsatte med trening og har hele sesongen prioritert teknisk trening.
Det ble omsider klart for seriekamper på vårsesongen. Her klarte v1 oss bra med disse resultatene:
4 seiere og 2 tap med målforskjell 47-20. Før sommerfenen var vi også med I MIF-cupen
Denne cupen gikk v1 igjennom uten tap, 2 seiere og 1 uavqjorct, rnåltorskielt 16-4.
Deretter ble det en herlig sommerferie med masse pent vær og mye bading. Det fortjent v1 vel ?
Høstsesongen startet opp, og I serien fikk v1 mange gode resultater og spurte mye fin fotball.
I senen ble det 3 seiere, 2 tap og 1 uavqiordt med malforskjell 29-23.
Vi deltok også i Vinn Sande-cup og Drafn-cup etter sommerferien, dette endte med 6 seiere og 1 uavqjorot.
med målforskjell 19-5.
Sesongen sett under ett har vært meget positiv, med en kjempefin guttegjeng og posrtive foreldre.
Jeg tror vi har et meget godt miljø innen laget, noe at v1 har fått flere nye gutter utover sesongen vel beviser.
Til slutt vil jeg takke alle guttene og foreldre for en fin sesong. En spesiell takk til Rolf Ida! for et
godt sarnrnaroeø.
I skrivende stund driver vi med ferdighetsmerke prøver, her vil nok mange av guttene få velfortjente
merker etter endt sesong.
Med hilsen trener'n
Morten Backe
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Rapport fra 82-laget
Vi startet alt med trening i november i fjor, så det er blitt
en veldig lang sesong for oss. Vi har fått endel nye spillere
på laget bl.annet så var det 3 spillere som meldte overgang
ifra Drafn. Dette førte til at vi måtte melde på to lag til
serien.
Vi var så heldige at det ble nesten lik deling mellom
Danvik og Brandengen skole, derfor har vi ikke hatt et førstlag
og et andrelag men to jevngode lag - noe som også resultatene
sier.
Danviklaget startet sesongen i 2.divisjon og Brandengenlaget i
!.divisjon. Danviklaget spilte seg opp i !.divisjon etter
vårsesongen, slik at begge lagene spilte i !.divisjon i høst.
Av cuper så har vi vært med på 3 lokale cuper og Norway Cup.
Der har vi gjort det bra, i to av cupene har vi kommet til
sluttspillet og spilt bronsjefinale i begge. I Norway Cup kom
vi også til sluttspillet.
I serien så har Danvik laget disse resultatene:
13 kamper vunnet 9 tapt 4 målforskjell
56 - 35
Brandengen laget har disse resultatene:
14 kamper vunnet 9 uavgjort 2 og tapt 3

målforskjell 62 - 33

Toppscorer på Danviklaget ble Snorre Aleksander Klefstad
med 16 mål.
Toppscorer på Brandengenlaget ble Kasim Selozuk Kuckubeqik
med 25 mål.
Disse spillerne har vært med:
Danvik laget: Geir Ove Hansen, Petter Seeberg,
Finn Andre Klefstad, Tom Henrik sneen,
Svein Håkon Ingebretsen, Lars Erik Hansen,
Rolf Ramberg, Snorre Aleksander Klefstad,
og Thomas Backe.
Brandengen laget: Jasdeep Sing, Morten Kolek, Terje Dahl,
Øyvind Hauglum, Henrik stølen, Harun Øzkurt,
Kasim Selozuk Kuckubeqik, Tommy Raanti og
Thorleif Molvær.

Jeg vil få benytte anledningen til å takke samtlige spillere og
de to foreldrekontaktene Runar Hauglum og Terje Seeberg for en
vel gjennomført sesong.

Ingebrigt Klefstad
Trener
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Rapport fra 85-laget, lag 2
Det har vært en stor sesong for oss med gode
resultater. Vi startet med forberedelser i vinter
inne på Strømsø skole og vi trenere merket med en
gang at her var det gutter som tok fotballen alvorlig.
Vi har spilt 13 seriekamper med 67-32 i vår favør.
Det var meget bra før ferien med store seire, etter
ferien spilte vi flere jevne kamper.
Vi har spilt i tre cuper i år, hvor det har gått bra.
Laget har vist storfremgang både spillemessig og
ikke minst det å spille sammen, som nå begynner å
komme. Vi håper foreldrene også har sett hvor moro
vi har hatt det og fremgangen til hver enkelt gutt.
Vi takker for oss i år og sees når neste sesong
begynner.

Per Grensbråten

Runar Johansen

RAPPORT FRA SKlOLU 8~/SKlOLU UN!TlU
En fantastisk sesong er over, spurtsl ig surn .
s u s i a l t . V i t re n te t r a t e b r u a r 111 e d 111 a l s e t t i n g!e n
å l æ re rn e r u m t u t b a l l og · s k a p e e t g u d t 111 i 1 j ø , ;
kombinert med lek ug utfoldelse.Guttene har 1
i løpet av se sungen utv i k 1 et seg mer enn hva ·
vi hadde hapet pa. De vant serien ug hadde ved
sesongslutt scoret =i8 mal ug s l u p p e t inn 23. L n
tr.utast heiagjeng med tureldre ug søsken har
oppildnet sine h a p e t u l l e tila yte t o p p innsats.
Samtidig n a r gutta vært flotte representanter
fur klubben uten stygt spill ug sleivete munnbruk. l.n takk til alle - haper vi tar uµpleve
d~t·sarnrne i 199~.
Ult Moen - trener, Runar S. i. e rl s e n , i a q l e d e r .

30

Skiold ønsker alle
medlemmer en
• ,_ riktig GOD JUL og
et GODT NYTT ÅR.

familiens

konfeksjonssenter

Ødegaard er alltid I teten
Motcnkttge klær for hele familien -

toppmoderne til alle tider

VELKOMMEN TIL
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Besøk

når du er i byen.

HUER L0ROAG - TREFF
MED SERUERIHG P~
SKIOLDHUSET -UELKOMMEH

- det kjennes på smaken

