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Forsiden:
Bingoen har lagt inn årene etter
30 års drift.

-

Fem nye æresmedlemmer ble utnevnt
i Skiold på jub. festen.
Foto: Børre Ivar Lie
SKIOLD - Klubben for Strømsø

Stappfullt

på

Skioldhytta

Hovedstyrets

under

60-års-jubileet

årsberetning

94-95

Et kapitel i Skiolds historie er foreløpig slutt.
En fredagskveld i oktober stoppet den siste
bingoen som Skiold hadde igjen - på Globus. Det
var ikke lenger "butikk" å drive bingo,
underskudd kveld etter kveld i høst var årsaken
til døsdommen. I over tredve år har Skiold
drevet bingo. Vi var trolig den første klubben
som startet med bingo her til lands, i
Brygge-lokalene på Toldboden. Siden har bingoen
vært en del av Skiolds liv. Den har skaffet
ufattelig midler gjennom årene - midler som
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Hytteveteran og gullmerkemann Harry Hansen stekte
vafler utendørs under feiringen av 60 års-jubileet

blant annet gjorde det mulig for klubben å
skaffe seg Skioldhuset i Griffenfeldtsgate.

30 år

bingohistorie

Historien om bingoen i Skiold er en kavalkade
med artige innslag fra Brygga, fra CC, fra Allco
og fra Globus. For kun tre år siden drev vi bingo
tre kvelder i uken. Så falt Allcobingoen fra,
dernest tirsdagene på Globus. Bingogjengen
takker vi med hele vårt hjerte. Vi vet at de ikke
har lagt helt ned virksomheten og jakter på
entrepriser i byen. Man kommer ikke unna et par
navn når det gjelder Skiolds bingo - det er vårt
nylig utnevnte æresmedlem Dagfin Hansen. Han
4

Nye hedersmerkemenn og kvinner. Fra venstre Einar
0. Johansen, Tommy Clausen, Eva Clausen, Jorunn
Gulliksen, Morten Viholmen og Giri Tsolis.

har vært med helt fra starten, man kan trygt si
at bingoen har vært en del av hans liv. En annen
veteran i bingosammenheng har vært
æresmedlemmet Harry E. Andersen, som trofast
i alle, alle år har vært til stede. To er nevnt ingen av de andre er glemt. Deres navn vil alltid
lyse i Skiolds historie. Kanskje kommer
bingogjengen tilbake, hvem vet.. ..

Aktivt

jubileumsår

Skiold har hatt et aktivt jubileumsår på alle
fronter. Vi greide oss med et nødskrik i 3.
disivjon og kan igjen starte en sesong med
blanke ark og fargestifter uten presset at "vi
rykket ned" og må gjøre noe med det. Klubben
har for første gang på mange år hatt et
juniorlag i fotball som gjorde det skarpt med
opprykk og en serie med seire. I
5

Skiolds nye gullmerkemenn: Fra venstre: Repskapets
ordfører Reidar Schussler, Helge Evensen, Harry
Hansen, Sverre Erling Nilsen, Henry Tufte og
Øivind Ågren.

junioravdelingen ble det kretsmesterskap på
guttene og flott innsats over hele linjen. Ingen
tvil om at fotballavdelingene våre er veldrevet
og har ungdommer som er interessert og har
kunnskaper.

Solid

bandyavdeling

Bandyvirksomheten ble behørig kommentert i
vårnummeret av Skioldsavisa, men det er grunn
til å legge til etter turbulens i bandymiljøet i
Drammen i høst at Skiold inntil videre velger å
drive sin egen bandyavdeling uten samarbeid
med andre klubber. Hvorfor? Fordi vi i
øyeblikket har god rekruttering og en meget god
ånd i hele avdelingen. Vi fikk i vinter en
NM-tittel og håper selvsagt på flere. Vårt
bandylag skal spille i 1. divisjon og vi håper
alle på en fin sesong. Naboklubber til Skiold har
svak rekruttering i øyebliukket. Både Drafn og
6

ikke minst SIF sliter. Det er klart at de vil
kaste sine øyne på en klubb som driver godt,
som har mannskaper og tror vi i hovedstyret,
fremtiden foran oss.
Sportslig har vi tro på at vi i øyeblikket står på
sikker grunn, både i bandy og fotball.
Ishockeyhall-tanken er der fremdeles og vi
venter nå på den reguleringsplan som kommunen
kommer med på Marienlyst. Den vil være
avgjørende for den strategi som klubben skal
legge opp videre når det gjelder hall-prosjektet.

Jubileumsdag på hytta
Ikke bare klubben, men også Skioldhytta har
hatt sin jubileumsmarkering. Første søndag i
okmtober feiret hytta sine 60 år med billig
kaffe og vafler. Vi kan trygt si at aldri har det
vært flere mennesker på hytta ved
Steglevannet. Opp mot 600, kanskje 700
besøkende, ble det tippet etter
hyttemarkeringen som har ført til ytterligere
besøk på den vakre hytta i ukene etterpå. En
flott markering av hyttestyret, en høstdag
utenom det vanlige som vil bli husket.

Nytt tak på Skioldhuset
På Skioldhuset har det vært en meget aktiv
høst. Husstyret godt støttet av vår
"voksengruppe", har deltatt i dugnader og vært
sammen om den stroe utbedringen av taket. Vi
fikk etter søknad 105000 kroner fra Drammen
kommunes ishallfond, for å "redde" Skioldtaket.
Nå er arbeidene i havn. Skioldhuset er tett som
ei potte, garantert i 15 år og mer til.
7
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Huskomiteen fortsetter nå med videre
rehabilitering av Skioldhuset.

Trang økonomi
En årsrapport som denne må også nevne
klubbens økonomi. Den har ikke vært bra de
siste årene. Vi har slitt, lånt, betalt tilbake og
lånt igjen for å holde aktivitetene oppe. Vi
håper med nytt styringssystem at vi er på rett
vei til å få kostnadene ned. Det er bare en
løsning på klubbens trange øknomi. Vi må tjene
mer og bruke mindre. Det er denne filosofi som
er bakgrunnen for det stramme budsjettet som
er lagt opp til neste år.

Flott

jubileumsfeiring

Vi er på tampen av et jubileumsår. La oss
minnes med glede den flotte lørdagen i juni på
Skioldhuset der vi markerte klubbens 85 år. Der
var det stemning og samhold som er godt å ta
med seg videre mot neste jubileum - i år 2000
da Skiold runder 90 år.
Til slutt vil hovedstyret takk alle, små som
store som har akslet Skioldtrøya eller vært med
på en av de mange aktiviteter som klubben har
hatt i året som gikk. Vi står foran et nytt år,
nye muligheter og nye krafttak for den
rød-hvite klubben - klubben for Strømsø.

Børre Ivar Lie (formann)
Skiolds julecup i Drammenshallen går
i år torsdag 28. desember og fredag
29. desember. Møt opp og se kretsen
beste lag i aksjon.
9
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Kjell Westby i dugnadsgjengen sjekker taket
på Skioldhuset. Ikke
akkurat et pent syn
da gammelpapp ble
revet av.

Endelig tak som holder
I mange år har vi som har vært tilknyttet
Skioldhuset, gått i stadig angst for hva som
ville skje vedrørende skader etter stadig økende
vannlekkasjer for et lekk tak på Skioldhuset.
Nå er endelig dette marerittet over etter at
klubben er blitt bevilget kr. 105.000 av
Drammen kommune etter gjentatte søknader.
Beløpet skal dekke utbedringen og reparasjoner
av skader. Taket er forsøkt tettet utallige
ganger, men skadene ble etterhvert bare større.
Det var på høy tid å få byttet ut en del råttent
treverk og lagt nytt tak, nye beslag og nye
takrenner. I tillegg til taktekkerne er også
murere og snekkere engasjert til både
hovedbygningen og sidebygningen. I tillegg har
dugnadsgjengen vekslet over til høygear og
11

engasjert seg til innvendig oppussing og
utvendig maling.
3. etasje er nå så godt som ferdig og nye
utfordringer ligger klare. Flere nye fjes av
"gamle" aktive har også dukket opp, noe det blir
satt stor pris på.
Med generøs bevilgning fra Drammen kommune
og god innsats fra dugnadsgjengen vil snart
Skioldhuset stå i ny drakt. Ingen nevnt, ingen
glemt, men hver enkelt av oss kan se fram til
mange fine dugnadsdager til glede for oss selv,
og ikke minst - til gavn for Ski og Ballklubben
Skiold.

Jonn Johansen
dugnadsleder

Dugnadsgjengen med hyggetreff. Fra venstre Helge
Evensen, Kjell Westby, Bjarne Lagesen, Bjarne
Borgersen, Tore Jahnsen, Tore Ruud og Jonn Johansen.
12

Rapport

fra

fot bal I styret

Ny sesong er avsluttet - en ulidelig spennende sesong.
Målsetningene ble oppfylt på rekke å rad. Er det
fortjent eller har vi bare flaks?
A-laget måtte berge plassen som "førstereislag" i
3. div. Jr.laget måtte opp i 1 div. for å beholde
talentene i klubben. B-laget burde opp i 1 div. d.v.s.
vi er på delt førsteplass poengmessig. Videre med dette
laget er p.t. uviss ang. opprykk.
Kanskje det blir spill i seriesystemetisteden.
Old-boys var ikke langt unna KM - flott 2. plass.
Veteranlaget henger p.t. litt igjen - her må nok
treningsmengden økes litt!
Julecup og Solbergturnering med h.h.v. 4 og 2 plass
for A-laget. Gode resultater i treningskamper både her
hjemme og i Danmark. Vi slo bl.a. nyopprykket 2. div.
lag Stord 4-0. Dette virket lovende før sesongen.
Serien startet - kampen for å "overleve" var igang.
De fleste kampene var jevne, tapte 7 kamper med 1 mål.Dette kjennertegner et lag uten erfaring i 3 div.
Marginene var ikke på vår side. Nervene kom opp til
overflaten. Vi i fotballstyret er veldig stolte av at
gutta aldri gav opp. De ville oq skulle klare dette.
Det bor mye i dette laget. De har mye mer "inne".
Dette viste de ved å slå topplagene i serien.
Gravalvoret var borte i de kampene - ingen forventet
at de kampene skulle gå bra.
Foran neste sesong bør og må nok "lista" legges litt
høyere. Fotballstyrets målsetning for 96 sesongen er
at laget skal bli et etablert 3 div. lag, så får tiden
vise hvor høyt opp på tabellen vi kommer.
Vi i styret prøver så godt vi kan, utifra rammervilkår
og menneskelig kapasitet å legge forholdene til rette
for at dette skal gå en vei - stigning i årene som kommer.
Vel så viktig som at A-laget beholdt plassen, var at jr.
laget rykket opp i 1 div. Hele fremtiden for klubben
var nok avhengig av et slikt opprykk. Det kan ikke
beskrives hva undertegnede følte under siste seriekamp
- og seieren var sikret. Hjertet har banket hardt for
dette laget i mange måneder - ja et helt år. Takk til
trener Aksel Pedersen og oppmann Frans Rønning for solid
innsatsen med dette laget.
Fremtiden for vår klubb må og skal være å utvikle egne
talenter til fremtidige A-lagsspillere.
Tiden er forbi for de "fleste" klubbene om å satse seg
"ihjel" for å henge med i toppen av norsk fotball.
Det verken kan eller vil vår klubb. Vi mener det er vel
så viktig å satse på de unge. Med en satsning menes ikke
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bare det økonomiske - men en god sportslig plan,
ti~rette lagt helt fra 14-15 års alderen. Vi tror det er
veien å gå - åta unggutta på alvor og skape forståelse
for at hardt arbeid på alle plan, både spillere, trenere
og øvrige ledere til slutt vil bringe spillerne og klubben
fremover.
Det verdifulle arbeid som er nedlagt med guttelaget i
jr. avd. borger for en lysende fremtid for fotballen i vår
klubb. Med tilgangen på nye spillere både på junior og
guttelagene må vi forvalte disse "emnene" på best mulig
måte. La de hele tiden få nye utfordringer - ingen synlige
grenser mellom gutt/junior og junior/A-lag.
Til neste sesong vil dette bli en krevende oppgave for
fotballstyret.
Fotballstyret vil takke Kåre Sundberg og Thorleif Snyen
for den kjempeinnsatsen de har bidratt med rundt A-laget.
Uten deres fantastiske engasjement kan ikke et lag
"overleve". Med et timeantall på ca. 15 i uka samt kamper
hver helg er det ikke blitt mye rom for annet enn SKIOLD.
Det er få klubber forunnt å ha slike ildsjeler å trekke på.
En spesiell takk til vår trener Morten Lilleberg som
har valgt å trappe litt ned til neste sesong. Et trenerengasjement over fire år er nå avsluttet.
Et engasjement som vi i klubben har satt stor pris på.
Torkel Knudsen fortsetter som A-trener noe vi syntes
er veldig positivt. Vi mener det er viktig med
kontinuitet på trenersiden. Lykke til Torkel.
Vi ønsker alle trenere og spillere lykke til med
forberedelsen foran neste sesong, og at den fremtidige
målsetning kan bli oppfylt.
Ie Pettersen
leder

A-lag ets

motstandere

.

I

1996

Drafn, Åmot, Birkebeineren, Steinberg, Asker,
Årvoll, Høybråten/Stovner, Holmen, Gjelleråsen,
Grorud, Stabæk 2.

Bandysesongen er allerede i gang og vi
noterer at vårt fremragende guttelag
vant KOSA-CUP og sikter mot en ny
NM-tittel i inneværende sesong. Stå på
, gutter!
14

Takker Thorleif Snyen for samarbeidet. Han
Thorleif gjorde en kjempejobb da han var mye
alene mens jeg måtte roe litt ned p.g.a. sykdom.
Takk til Skiold for blomstene jeg fikk når jeg
på sykehuset.
Takker også for sesongen til treneren og
fotballstyret.

Kåre Sundberg

A-laget nådde målet, men
hvor gode er vi ?
I 1995 sesongen fikk A-laget det akkurat så vanskelig som vi trodde det ville bli. Første
sesong i 3. divisjon på lang tid viste seg å bli en test på ryggraden i laget. Laget bestod testen
og vi vil hevde at takket være godt samhold og miljø gikk vi ikke opp i liminga. Når det
røynet på som verst i slutten av sesongen maktet vi å mobilisere ekstra og tok faktisk 10
poeng på de siste fem kampene. Dette er. også et tankekors for laget, hadde vi mer å gå på,
men fikk det ikke ut tidligere i sesongen. Det er vanskelig å svare på, men dess høyere i
divisjonssystemet man kommer dess tettere og jevnere er hver enkelt kamp. Marginene blir
mindre og personlige feil tolereres ikke i samme grad som tidligere. Her ligger noen av
utfordringene framover. Hver enkelt spiller må ta ansvar for seg selv og sin utvikling, samt at
det må settes av tid til å terpe på detaljer i samhandlingen. Terping på detaljer er til tider
kjedelig, men for å komme videre må laget som en enhet utvikles slik at vi kan rette opp
hverandres personlige feil, som vi vet må komme.
Vi vil også benytte anledningen til å takke alle de som har stått på iløpet av sesongen. Først og
fremst alle spillerne som sto løpet ut gjennom en sesong med varierende resultat. Våre alltid
tilstedeværende materialforvaltere Kåre og Thorleif med assistenter. Det er uungåelig å ikke
nevne og takke vår "fotballforkvinne" le Pettersen. Her skal også gis en takk til Harry
Pettersen som stiller opp selv og legger forholdende til rette for at le kan gjøre en så god jobb
som hun gjør for klubben. Til sist, men ikke minst, rettes en takk til det øvrige styret samt alle
som hjelper til på dugnader, lotterier, engasjementer etc. Det er dere som gjør det mulig for
oss å drive på.
Hilsen
TORKEL OG MORTEN

r

Old Boys, veteraner og andre voksne
Skioldmedlemmer har julebord på
Skioldhuset lørdag 16.desember om
ettermiddag. Kontakt Arild Knudsen
'" eller Dagfinn Hansen

"I

.J
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Rapport fra A-laget
Treninger og oppkjøring for sesongen begynte i
januar med innetrening til midten av februar.
Før dette hadde vi en dag i uken med innendørs
trening fra november måned, for å holde oss litt
i gang og være forberedt til julecupen.
Julecupen ble en fin forestilling for vårt lag
hvor vi blant annet slo SIF og Drafn. Vi var til
slutt med om spillet til tredjeplassen, men
tapte dessverre for Liv/Fossekallen på
straffekonkurranse og tok en fin fjerdeplass.
Treningskampene begynte siste halvpart i
februar og resultatene var bra: Skiold-Konnerud
3-0, Skiold-Lier 2-1, Skiold-lBK 1-2,
Skiold-GIF 3-0, Skiold-Grorud 2-3, Skiold-SIF
Team 1-3, Skiold-Holmen 6-0, Skiold-Stord
4-0, Skiold-Stokke 0-1, Skiold-Flint 2-1.
Treningsleiren i Danmark var igjen dette året
lagt til Aktivel i Fredrikshavn, men i år var ikke
værgudene med oss. Tross dette fikk vi
gjennomført en bra treningsleir med blant annet
seier 4-0 over Stord - et lag som i år rykket
opp i 2. div.
Vi var klar over at denne sesongen ville være
vanskelig og vi måtte klore oss fast i 3.div. Men
dette gikk etter hvert bra. Dette skyltes mye at
laget ikke falt mentalt sammen. Det er noe jeg
sterkt berømme hele laget for. Jeg vil takke
hele laget for en fin sesong. Med litt økning i
treningen tror jeg det vil gå bedre neste seosng.
16

Spi I lerstatisti kk
Navn.

Antall
1995

Totalt

Tom Nilsen
Kjetil Green
Pål E. Lundbekk
Morten Lilleberg
Torkel Knudsen
Anders Grøterud
Ove Arnesen
Kenneth Western
Eivind Borge
Andre Lund
Reidar Dischler
Jens P. Farnes
Morten Viholmen
Jan Rune Ida!
Giri Tsolis
Frans G. Rønning
Kenneth Agren
Viggo Haare
Kjetil Raaen
Levi Reiersrud
Bjørn Erik Dokka
Terje Kilen
Adem Satici
Fredrik Finsrud
Håvard Gulliksen

18
29
31
24
31
14
8
18
31
9
28
22
25
6
17
24
3
32
28
21
14
11
7
2
1

53
70
270
105
145
165
358
65
214
187
205
74
242
62
148
25
4
32
28
56
14
11
7
2
1

*

1993

=

Mål

1
3
2
6
9
9
2
1
2
1
2
2
17

*
1
1

35 kamper

,9\ AUTOCO
Drammen
\~~-r;,~l

TLF.: 12 89 22 10

FOTBALLSTYRET VIL TAKKE
VÅR SAMARBEIDSPARTNER
FOR FLOTTE DRESSER TIL
JUNIORLAGET.
17

Rapport

fra

juniorlaget

Da vi før sesongen gjorde opp status, var det syv
spillere som var villig til å fortsette som juniorspillere.
Ettersom Skiold har vært uten juniorlag i tre sesonger,
var det heller ingen spillere fra før som kunne fylle
stallen. Derfor måtte vi kontakte nye spillere for å nå
målet vårt, som var å få en stall med 15-16 spillere.
Med et suverent samarbeid mellom de spillere som var og
Ie, kunne Skiold konstatere at målet ble nådd og at
Skiold igen kunne stille med lag på alle aldersnivåer i
klubben. Den sportslige målsettningen for sesongen var
helt klar før sesongen startet - laget skulle spille seg
opp i 1. divisjon.
Før sesongen var vi med i en innendørsturnering og en
grusturnering, noe som ga oss et positivit bilde av hva
som var i vente. Laget viste at det kunne hamle opp med
hvilket som helst av topplagene i distriktet.
Sesongen startet veldig bra og da vårsesongen var ferdig,
hadde vi et solid forsprang på de andre lagene. Alikevel
ble det en nervepirrende avslutning hvor ingenting var
avgjort før siste kamp var ferdig spilt. Vi vant 2.
divisjon noe vi har grunn til å være veldig fornøyd med.
På 12 kamper vant vi 9 og hadde 47-21 i målforskjell.
Miljøet i laget har vært veldig bra gjennom sesongen, og
det var en helt avgjørende faktor for at laget rykket
opp til 1. divisjon.
Spillere på Skiold's jr. lag har vært:
Håvard Gulliksen, Jens B. Leite, Fredrik Finsrud,
Lars Erik Ekeberg, Maria Rogulj, Anders Gustavsen, Nils E.
Eikeland, Kenneth Agren, Christian Smerkerud, Johan
Wilberg, Terje Gundersen, Otto Philip Rømcke,
Lasse Storma, Bjørn Andersen, Frans Gøran Rønning, Kristiar,
Hansen og Juma Hassan.
I tillegg har vi benyttet flg. guttespillere i noen kamper:
Ole Henrik Gulliksen, Thomas Dahl og Orhan Emezy.
Til slutt vil jeg takke Aksel Pedersen for en utmerket
trenerjobb, og ønsker samtlige lykke til med kommende
sesong.
Frans Rønning
oppmann

Hver onsdag kl. 11-13: Veterantreff på
Skioldhuset. Kaffe og koseprat.
18

RfKRUTT95
Sesongen for årets rekrutt lag har vært meget god, tatt i betraktning i
at 40 (!!!) spillere har fått vist seg fram. Den yngste født i 79 og den
eldste født i 63.
37 poeng og likt med avdelingsvinneren IBK (men med 30 mål mindre
scoret) er meget bra, skjønt et par skjønnhetsflekker gjorde at ikke vi
-..ble avd.vinnere.
Serievinner IBK kan så vidt jeg skjønner ikke rykke opp, i det de alt har
et lag i 1.div. Eiker kan med en hengekamp også få 37 poeng, og med
seier i den på mer enn 4 mål kunne gå forbi oss på tabellen og rykke
opp.
Utrolig av kretsen og ikke få ferdig tabell 4 uker etter siste kamp skulle
ha vært spilt.
16 kamper - 12 seire - 1 uavgjort - 3 tap og målscore 95 42 og 37
poeng er ikke noen dårlig statistikk. Med et snitt på noe over 8 mål pr.
kamp, har det i hvertfall ikke vært kjedelig å stå på sidelinja.
Franz Gøran Rønning gjorde årets prestasjon med 3 scoringer i det
17. sek., 50. sek. og det 5. min , i bortekampen mot Haugfoss.
Største seier: 17-1 hjemme mot Haugfoss. Største tap 3- 7 for I BK.
Spillere med mål i parentes:
Argyrios Tsolis, Håvard Gulliksen, Ole Henrik Gulliksen (1 ), Tom
Nilsen, Kenneth Ågren, Terje Gundersen, Filip Rømcke (1 ), Lasse
-Stormoe (1 ), Knut Anders Gulliksen, Ove Arnesen (3), Fredrik
Finsrud, Jens B. Leite {1), Bjørn Erik Dokka, Arne Levi Reiersrud (9),
Morten Lilleberg, Terje Kilen {11 ), Andre Lund (19), Adem Satici (2),
Carlos Garrido (2), Christian Smerkerud (12), Bjørn Andersen, Franz
G. Rønning (10), Øivind Kristensen, Marie Roguli, Nils E. Eikeland,
Anders Grøtterud (6), Kristian Hansen (2), Ketil Råen (1), Johan
Wilberg, Anders Gustavsen, Lars Niclasson, Jens P. Farnes (6), Lars
Erik Ekeberg, Kjetil Green (1 ), Marius Borge (1 ), Jan Rune ldahl (4),
Juma Hassan, Morten Viholmen, Viggo Håre (1), Kenneth Western
(2), Ohran Emeci.
Takk til alle for en artig sesong!
roarh
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Foran fra venstre: Lars Petter Pettersen, Alexander Siljan, Reine Lund, Kjell Arild Olsen,
Tomas Dahl, Ole Petter Volden, Enver Kømurcu, Preben Nilsen.
Bak fra venstre: Jon Morten Dahl, Kjetil Hartz, Anders Pedersen, Tom Erik Kolek, Ole Henrik
Gulliksen, Thomas Grenman, Rene Ågren, Thomas Fasseie, Orhan Emeci, Sverre Erling
Nilsen.

Kretsmesterskap

ti I

guttelaget

Guttelaget har hatt en kjempesesong. Laget har vært i en klasse for seg i årets kretsserie og
tapte kun en av årets 17 kamper. I tillegg gjorde laget en glimrende innsats i Dana-cup i
Fredrikshavn hvor Jaget gikk til kvartfinalen. Årets tøffeste og kanske beste kamp spilte
guttene i innledningrunden mot det rumenske Jaget Lynx. De vant senere hele turneringen,
men mot Skioldgutta måtte de virkelig slite for å vinne 2-0. Det satte de tydelig liten pris på.
Kombinasjonen fotball og bandy fungerte fint gjennom vinteren. De guttene som ikke spilte
bandy hadde et fint fotballtilbud sammen med juniorlaget og Aksel Pedersen. Fra midten av
februar var alle samlet og guttestallen har bestått av 17 spillere.
Laget har trent bra hele sesongen. Selv ikke i ferien var det treningsfri så sant man var
hjemme. De fleste har etter hvert forstått at man ikke kan "dulle" seg til resultater på
fotballbanen. Treneren registrerte også at stadig flere begynte med litt egentrening på si i løpet
av sesongen.
Stallen har vært stor og jevn. Det har gitt skjerpet konkuranse om plassene på laget og
treneren noe hodebry med hensyn til laguttak. I hver kamp er det benyttet mange innbyttere,
så den sosiale profilen har hele tiden vært tilstede.
Laget mangler spillere av typen Jostein Flo. Derimot er det mye teknikk og fotballforståelse i
laget. Jeg håper at guttene satser videre på fotballbanen, og at Skiold vet åta vare på slike
talenter.
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litt for mye ferie, og litt lite trening i ferien. Høstsesongen i I. divisjon endte med 4.
plass, dette er vi vel litt skuffet over alle sammen. Men ferien skal nok ta litt av
skylden for dette, vi klarte jo å tape de 3 første kampene på høsten. Deretter var vi
ubeseiret, dette viser vel at vi må trene litt i ferien også, om vi vil være med i toppen. I
år har vi også vært med i Adidas-cup. En landsdekken cup, med distriktsvis
innledende gruppespill. Her gjorde vi en god innsats, selvom vi kanskje ikke er helt
fornøyd med tapet som gjorde at vi ble slått ut. Vi tapte i 8.dels finalen. Når det
gjelder treningen i år, har treningsfremmøte vært veldig bra for de som har hørt til
laget hele sesongen, men vi har dessverre bare vært 8 faste i år. Dette har vel gjort sitt
til innsatsen også tror jeg. I hele år har Christer Pedersen representert Skiold på
kretslaget for gutter 14 år. Her har han vist seg som det gode fotballtalentet han er. Stå
på videre Christer, du kan nå langt om du vil. Når det gjelder gutter 13 år, sendte vi 4
mann til samlinger for sonelagene, alle 4 ble tatt ut til å spille for sonelaget til
Drammen vest. Etter denne turneringen er Morten Kolek og Thomas Backe tatt ut til
samlinger på kretslaget for 13 åringer utover vinteren Håper dette er en inspirasjon
for videre satsning for dere alle 3. Vi avsluttet den sportslige delen av sesongen med
ferdighetsmerke prøver. En spesiell gratulasjon til Christer P. og Thomas B. , som
klarte kravet til gullballen. Helt til slutt hadde vi avslutning på Lizzis med pizza, og en
prat på Skioldhuset etterpå. Til slutt vil jeg takke Tom og Robert for et bra samarbeid
for laget denne sesongen. Jeg vil også takke alle guttene og foreldrene for 3 artige år
som trener for dere. Som dere vet trekker jeg meg litt tilbake nå, men det har vært
veldig gøy å trene dere gutter. Vi som lag må vel også takke guttelaget i Skiold for
den fine innsatsen de har gjort i år. Dette medfører jo at dere skal spille i
interkretsserien neste sesong. Lykke til med neste år sammen med 80-gutta. Jeg
ønsker også ny trener lykke til med kommende år, dette er en spennende gjeng åjobbe
med.
Med hilsen trenern
Morten Backe

Rapport

fra

84-1-laget

Nok en fotballsesong er over, og det går mot vinter og en ny bandysesong. Vi har
igjen gjennomført en kjempeflott sesong. Treningen startet vi inne i Mars måned.
Treningsfremmøte gjennom hele sesongen har vært utrolig bra. Nesten ikke fravær fra
treningene i det heietatt. Vi har også i år lagt stor vekt på teknisk trening, men noe
mer enn tidligere år trent på samspill. Vi startet kampsesongen med vår egen Skioldcup i Drammenshallen i april. Her gikk vi sammen med Skiold 84-2, og delte oss inn i
3 lag. Inndelingen av disse lagene gjorde vi etter alfabetisk ordning. Dette endte jo
meget bra både sosialt og sportslig. Det ene laget tok hjem seieren i selve finalen. Vi
vant l-0 etter sudden death, over Falk fra Horten. Lag nummer 2 tapte knepent i
bronsefinalen. Det 3. laget kom på 10. plass. Dette var kjempefin innsats av alle gutta.
Skiold ropet runget i Drammenshallen etter finalen fra en samlet Skiold 84 gjeng. Vi
trente jevnt og trutt videre mot seriestart. Vi var satt opp i I. divisjon for I I-åringer
før ferien. Denne delen av sesongen endte med 3. plass. Etter like mange poeng som
Konnerud og IBK, men med litt dårligere målforskjell. Før sommerferien var vi også
med i Liungen cup. Her ble det tap 5-4 for Konnerud i semifinalen, men vi slo dem
senere 5-4 i serien. Før vi tok oss en kort sommerferien, var begge 84 lagene på en
kjempefin tur til Tromøya i Arendal. Vi tok med oss søsken og foreldre på en sosial
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Foreldrene har fulgt dette laget fra knøttenivå og stiller fortsatt opp. En stor takk til dere alle
og spesielt reiseleder og statistikkfører Dagfinn Hansen. Danmarksturen ble meget vellykket.
Dette også på grunn av spillernes eksemplariske oppførsel.
Takk fra meg for en artig og begivenhetsrik sesong.
Sverre Erling Nilsen (trener)

Rapport fra smågutt 1
Nok en fotballsesong er historie. og det går mot vinter og nye forberedelser. Noen går
vel på en ny bandysesong også. Vi har gjennomført en godkjent sesong igjen, til tross
for noen problemer dette året. Vi startet opp treningen tidlig på nyåret med trening 2
ganger pr. uke. En innetrening og en utetrening. Utetreningen var vel ikke like lett og
motivere seg for hele tiden, det ble en hel masse med dårlige treningsforhold. Det ble
med trening på iset fotballbane eller på parkeringsplasser, men vi kom igjennom det
også. Tidlig i vinter deltok vi i Klvl innefotball. Her kom vi oss greit videre til
sluttspillet, uten de helt store resultatene. Det var artig å komme igang med kampene
igjen. Vi gjorde en bra innsats selv om vi vel hadde håpet å komme noe lenger opp i
denne turneringen. Vi trente jevnt og trutt videre. Da serien endelig kom igang var vi
veldig spendte på hvordan dette ville gå. Vi var jo i 1, divisjon, og mente vi hadde et
lag som kunne kjempe med de beste i kretsen. Det viste seg også fremover våren, vi
kunne slå dem alle. Men dessverre hadde vi en helt svart dag mot Mjøndalen,
resultatet nevnes ikke her. Når vårsesongen var over viste det seg at vi tapte 1.
divisjonen på dårligere målforskjell enn Mjøndalen. Men dette var jo allikevel veldig
bra gutter. Vi så med spenning frem mot høstsesongen. Men det ble dessverre kanskje
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tur med bading, grilling og masse annet gøy. Dette er noe å anbefale for andre lag i
Skiold for kommende år. I sommerferien var vi med på Norway-cup. Dette ble en
veldig varm, men allikevel artig opplevelse. Sportslig gikk det også veldig bra, vi
tapte mot et lag fra Russland i 32.dels finalen. Etter nok en kort ferie startet vi på
høstsesongen. I I. divisjon på høsten endte vi på 2. plass, l poeng etter Konnerud
igjen. (neste år skal vi slå dem.) I høst var vi også med på Vinn Rimi-cup i Sande. Her
ble det tap i kvartfinalen. Jeg som trener må bare si det som det er, er det noen som
ønsker å se gutter som spiller meget bra fotball, og trives sammen, så kom og se på
oss. VI ER GODE VI. Totalt i år har vi spilt 35 kamper, 26 seire, 1 uavgjort og 8 tap,
med en målforskjell på 119-65. Vi avsluttet den sportslige delen av sesongen med
ferdighetsmerkeprøver. Her var det 8 spillere som klarte kravet til merker av
forskjellig valør. Helt til sist avsluttet vi sesongen med en tur i bowlinghallen. Her
spiste vi pizza, drakk brus og spilt bowling. Jeg håper dette var en artig avslutning på
sesongen. Til slutt vil jeg takke guttene og foreldrene for en kjempefin sesong, håper
vi sees til ny fotballsesong neste år.
Med hilsen trenern
Morten Backe

Rapport fra 84 8-laget

Etter 20 treninger og 28 kamper så er vi atter en gang ferdige med en fotballsesong.
Jeg må innrømme at det var en noe spent trener som møtte opp på Strømsø skole den 17
mars til årets første trening med en gjeng gutter som jeg aldri hadde sett før. Hvordan ville
gutta ta i mot en ny trener ? Var det en gjeng med bråkebøtter ? Var de interessert i å trene
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?,var noen av spørsmålene jeg stillte meg. Men det var ingen grunn til engstelse, dette var en
gjeng med gutter som var veldig ivrige og det var ikke få ganger i løpet av sesongen at det
var noen som fikk føle på kroppen at det ikke var noen «frøkensport» vi dreiv på med. Selv
om fremmøte på treningene varierte noe på vårsesongen tok seg opp etterhvert, og var ved
sesongavslutning veldig bra. Noe av årsaken til dette er trolig fordi klubben etterhvert har fått
fotfeste på tegger'n og kan nå tilby Skiaids fremtidige talenter meget gode treningsforhold
med massevis av plass.
Det vi har lagt mest vekt på i årets sesong er først og fremst tekniske ferdigheter, og i kamper har vi oppmuntret alle til å bli med fram på banen selv om man blir satt opp i forsvar.
Dette har ført til at vi har scoret mange mål i årets sesong men dessverre sluppet inn en del
baklengs også. Men et lag som scorer 3,07 og som slipper inn 3, 1 O mål i snitt pr. kamp spiller
i hvertfall publikumsvennlig fotball. Vi har også lagt stor vekt på at man skal oppføre seg
ordentlig på en fotballbane, og til tross for et par småting under kampens hete så må jeg si at
klubben ikke har grunn til å skamme seg over oppførselen til denne gjengen. Men det er en
ting gutta bør tenke på som ikke har vært så bra, dere må bli flinkere til å godta et tap mot en
god motstander. Det finnes faktisk ting som er verre enn å tape en fotballkamp.
Vi har i tillegg til seriekamper deltatt i 4 cuper der Norway Cup helt sikkert kan karakteriseres
som sesongens høydepunkt. Etter 3 seire og 1 tap i innledende pulje ble vi slått ut på færre
cornere i 64-delsfinalen så man kan vel si at vi ikke hadde marginene på vår side.
En weekendtur til Tromøya utenfor Arendal har vi også vært på og det blir sagt om denne
turen at «aldri har så mange Skiold-gutter sovet så lite på en tur». Man kan vel trygt si at
turen var vellykket.
Oppmann og trener vil derfor benytte anledningen til å takke for godt samarbeid/hjelp fra
Morten, foreldre som har kjørt, ass trener/oppmann Ola/lngebrikt og foreldrekontakten Aud.
Vi er ennå ikke ferdig med videoanalysene av kampene etter Drillo-metoden men her er
ihvertfall de nakne fakta.
28 spillte kamper 14 seire 2 uavgjort og 12 tap
Vi har scoret 86 mål og sluppet inn 87.
De som står for disse resultater er:
Kyrre Andersen, Lars A.Moen, Erlend Aune, Lars M.Bonovich, Ulf A.Christensen, llias Cicek,
Anders Grøndal, Bjørnar Hansen, Mats O.Harberg, Marius N.Johansen, Snorre A.Klefstad
Raymond Kopås, Andreas Kristensen, Daniel Volence, og Petter W ærp.
TAKK FOR EN FIN SESONG

LARS/ARNE

Skiolds jubileumsgriselodder er sendt ut.
Det er viktig at alle selger boken de har fått
da dette betyr mye for økonomien både i
junioravdelingen og senior-avdelingen. Husk:

Griselodder er populære.
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Rapport

fra

83-2-laget

Laget startet treningen i gymsalen på Strømsø skole 05.01.95,
og har siden gjennomført 47 samlinger (treninger og kamper).
Seriekampene har vært spilt i 2. divisjon og resultert i 4
seire, 1 uavgjort og 6 tap.
Treneren har i sesongen lagt stor vekt på trening av teknikk i
forskjellige varianter. Det har også vært øvd på forskjellige
finter i tillegg til at hver enkelt spiller har fått
muligheten til å utvikle sin egen finte.
Spilløvelsene har vært gjennomført i små grupper, i de fleste
tilfeller 3 mot 3, for å oppnå flest mulig ballberøringer for
alle spillerne.
Ved angrepstrening har det vært fokusert på bevegelse og
spesielt terpet på å komme ut av pasningsskyggen.
Forsvarstreningen har begrenset seg til å lære spillerne noe
om press av ballfører og sikring.
Trenings· og kampfremmøtet har vært bra, men noe ujevnt. Vi
startet treningen med 13 spillere, har fått 1 i tilgang og 1 i
avgang, slik at vi avsluttet sesongen med samme antallet.
Treneren er godt fornøyd med utviklingen av hver enkelt
spiller, og nivået er forholdsvis jevnt mellom spillerne. En
større utvikling av hver enkelt spiller er helt avhengig av
bruk av ball utenom de faste treningene. Dette har også
treneren gitt uttrykk for overfor spillerne. Forutsetningen er
selvfølgelig at det er lystbetont.
Laget avsluttet sesongen sammen med 83-lag 1. Det ble spilt
treningskamp i 11-er mot Strømsgodset og deretter pølsefest på
Skiold-huset.
Oppmann i år har vært John B. Ottersen og trener har vært
Bjørn Erling Ottersen.
Vi vil til slutt få takke samtlige spillere for innsatsen i
siste sesong med 7-er. Vi håper også at alle er klare for
neste sesong med 11-er fotball. Dette vil bli både nytt og
spennende for alle.

·
hilsen
Med venplig
'
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~
~
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.
Ottersen
Bjørn Erling
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Avslutning pA Skiold-hytta: Foran I. v.. R1cky Sotiet. Lars Hennk Vada, Fredenk Leistad, Morten L. Knudsen, På.I Andre
Haugland, Bendik Knutsen-øy. I midten: Thomas J. Agren, Gautam Gupta, Christoffer Br~then, Simen Gundersen, Petter
Gundersen, Espen Schøne. Bakerst t.v.: Joakim Bjørklund, Torbjørn Strøm Andersen, Kenneth Jorda/en, Aleksander
Volene, Tomas G. Langeteig, Joakim Larsen. Ikke med p!J bildet: Morten Christensen, Memet Dincer, Tamer Cicek og

Kristoffer Sire.

Rapport fra MPG '"'86
- 90 % oppmøte både på trening og kamper. Det er en gledelig statistikk, og viser
at de 22 spillerne på MPG '86 trives sammen,konkluderer en av trenerne, Per Ivar
Bråthen.
-Vi vektlegger også at guttene får god, skriftlig
informasjon med hjem slik at det aldri skal
være tvil om kampstart, treninger, utsatte
kamper etc. På den andre siden krever vi at
guttene melder fra når de ikke kan delta.
Lørdag 14. oktober var laget samlet til
avslutning på Skiold-hytta sammen med søsken og foresatte, etter en sesong som startet
med innetrening på Strømsø skole i midten av
februar.
Vi har hatt 22 spillere fordelt på to lag. Vi
startet med 21. Fire i avgang og fem i tilgang
i løpet av sesongen. Et par står på venteliste.Lagledelsen fikk ved forrige sesongavslutning aksept av foreldrene for sitt ønske om
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en sosial profil på laget. Dette føler vi er blitt
fulgt - og akseptert. Det innebærer bl.a. at alle
får spille like mye, og på alle lagdelene. I og
med at laget ble delt opp i fire rullerende grupper, har alle spilt sammen i løpet av sesongen. Topping av laget skal ikke forekomme.
Neste sesong følger i store trekk årets opplegg, men vi regner med å ha to sett trenere,
oppmenn og foreldrekontakter. Vi har veldig
god støtte fra foresatte, som viser stor interesse både under trening og på kamper. En av
foreldrene skaffet til og med nye draktsett
sponset av Postbanken.
• • Vi har spilt tilsammen 39 kamper i år (25
serie - og 14 kamper i Solberqcupen og
Drafn-cup).Vi scoret 144 mål og fikk 125 mot
oss. Statistikken viser 18 seiere, 6 uavgjort og
15 tap.At vi vant flest kamper etter sommerferien skulle vel tyde på stigende formkurve.

Rapport fra

Ski old

City

Skioldsesongen startet med et møte på jobben hos Ulf Moen, der det ble delt inn
nye lag etter foreldrenes eget ønske.
Lagene ble satt sammen etter klasser og elever på samme skole. Dette så vi på
som veldig viktig, i og med at det da ikke ble splitting av kameratgjenger.
Nytt av året var at Tom Roger Nilsen ble hjelpetrener for Runar Johansen og de
f'ikk ansvaret for Skiold City.
Vi startet treningene på Strømsø skole hver fredag kl. 2000 - 2100, men vi fant ut
at dette var altfor sent for ungene og fikk deretter byttet til mandager fra kl. 1800
til 1930.
Ungene så ut til og trives, og det var stor iver og et enormt oppmøte på
treningene, noe som skulle vise seg til og bli et problem utover sesongen. Det ble
etterhvert så mange spillere at vi fikk et problem på cuper og kamper.
Vi burde vel hatt inntaksstopp av de siste spillerne, men det har ikke en
idrettsforening lov til å gjøre, så vi spilte 95-sesongen med 17 spillere på et 7manns lag.
Vi deltok på 4 cuper. 2 før sommeren og 2 etter sommeren. Det startet veldig bra
med 1 seier og 2 uavgjorte kamper i Skiolds egen cup. Da vårsesongen var
unnagjort var saken den at Skiold City hadde vunnet 4 og spilt 2 uavgjorte
kamper. Forøvrig ble resultatet i første seriekamp 16-0 til Skiold.
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Etter at sommerferien var over og treningene startet var det igjen tid for første
kamp. Den kampen gikk i glemmeboka ganske fort. og vi fant nok ut at vi måtte
trene en del kondisjonstrening. Dette ga gode resultater, ikke så mye i serien,
men i de to cupene vi var med i spilte laget virkelig bra!!
Den beste kampen som guttene spilte, men som også kommer til å bli husket
som den verste, var kampen mellom Skiold City og Skjetten. Der fikk guttene
virkelig føle hvordan en hjemmedommer kan være. Men guttene bet tenna
sammen og vant 3 - 2. etter at 2-3 av Skiold s gutter kom gråtende av banen pga
at dommeren kjeftet guttene "huden full" hver gang vi ledet kampen. Håper vi
aldri får oppleve en slik situasjon en gang til. Honnør til alle guttene som
rundspilte Skjettenlaget!!!
Nå som serien er avsluttet og planleggingen med ny sesong er i full gang, er det
en ting som er helt sikkert. Runar Johansen tar seg et hvileår eller to for å følge
opp minstemann på fotballen. Så vi takker Runar for årene som han har hatt
ansvaret for treningene til våre barn, og så ønsker vi Runars minstemann lykke
til med fotballkarrieren.
Ellers må jeg si at 95-sesongen for min del har vært veldig interessant og
spennende. Jeg synes det har vært morsomt å bli kjent med alle guttene og deres
hyggelige foreldre. Undertegnede sendte ut et brev hvor jeg ba om å få
tilbakemeldinger på både godt og vondt, men jeg hørte ingenting så jeg regner
med at det ikke ble gjort noen store feil i løpet av 95-sesongen??
Apropos foreldre, mange av dere har vært veldig ivrige og stillt opp på både
treninger og kamper. Det er kjempeflott!!!!! Ikke minst for ungene som sikkert
synes det er veldig gøy at mamma/pappa står på sidelinja og heier! Det er jo
veldig positivt/sosialt både for ungene og oss. For neste års sesong hadde det
vært hyggelig om enda flere foreldre haddestilltopp!!
Tom Roger Nilsen

Rapport fra Old boys
Årets sesong må betraktes som vellykket sett i forhold til de forberedelser og den treningsinnsats som har vært lagt ned. Etter varierende deltagelse på treningene i Drammenshallen
gjennom vinteren, forsøkte vi å dra i gang treninger ute I g./uke. Fremmøtet her var også i
høyeste grad varierende, og når kampene tok til hadde vi mer enn nok med å få folk til å møte
opp til disse. Treningene ble derfor lagt på is, noe som innsatsen i kampene bar preg av for en
del av spillerne. Resultatet ble en 2.plass i 1.divisjon for Old-boys Ja; i Buskerud.
Det er ingen tvil om at vi har et lag som er mer enn godt nok for å vinne kretsmesterskapet,
men det betinger at vi trener 1 dag mer pr. uke og at vi har en kjerne: av spillere på 8-10 mann
som møter opp til alle kampene. Moro har vi imidlertid hatt det, og· ,i har gjennom resultater
og opptreden på banen representert klubben på en fin måte. Toppscorer i årets sesong ble
Trond Haugan som med sine 16 scoringer sto i en klasse for seg selv Tre keepere har vært
benyttet gjennom sesongen med følgende gjennomsnitt mhp. baklengsmål; Arnstein -1,86,
Jan -1,0 og Hans -0,8. Tallene taler for seg; vi trenger m.a.o. en ny 1:eeper.
Ønsker den som overtar lykke til med '96-sesongen, det er en grei gjeng å ha med å gjøre, men
utdanning innen områdene barnehage/førskole og betydelig tilgang til telefon er ingen ulempe.

Hans K.
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Foran fra venstre: Thomas Kortner, Aksel Pettersen, Stian Ottersen
Espen Grensbråten, Thomas Kirkevollen, Mads E. Lien, Simen Christensen,
Bak fra venstre: Hans Chr. Steiner, Simen Amundsen, Thomas W Hallan
Petter K Kruge og Peter Hoff Mikael Ørnfjord og Haakon Christensen
var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Rapport fra

miniputt 87

Vi startet vinterens innetrening på Brandengen skole en gang
pr. uke. Lite egnet lokale la ingen demper på treningsiver og
frammøte.
Det ble ganske raskt konstantert at her var det mange talenter
som ville kunne gi oss et bra fotball-lag. Fra medio mai fortsatte
treningen ute på "teggem". Bedre treningsforhold og større plass
avdekket raskt betydelige forskjeller i fotballferdigheter og
interresse. Dette er slik det skal være, men vil bli utjavnet over
tid. Årets seriekamper endte med to tap, to uavgjorte og åtte
seiere. Målforskjell 65 - 54 i vår favør. Gratulerer alle sammen,
debutsesongen kan vi være svært stolte av. Til slutt bør nevnes
foreldrenes fantastiske oppslutning, tusen takk.
PG/HJ I KJK
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Rapport

fra

88-laget

Laget har bestått av følgende spillere: Ruben Tøger Aronsen,
Tanja Støleggen Hansen, Tomas Støleggen Hansen, Simen
Wetterstad, Mads Østergaard Bakken, Rahuldeep Singh, Arnstein
Hardang, Henrik Iversen, Egil Holm Scherf, Aleksander Mile,
Even Kjølstad Gundersen, Martin Larsen Ørnfjord, Joakim
Brennsund Sørensen, Ola Foss Skavlem, Håkon Reinsbø, Andre
Jørgensen og Ahmet KomlircU.
Vi startet treningen inne på Brandengen Skole i mars. Da vi
var et nystartet lag med spillere fra fjordårets fotballskole,
valgte vi å ikke delta i serien før høstsesongen. I løpet av
våren hadde vi mange treninger og vi var med i Skiolds Minicupfestival i Drammenshallen. Første "møte" med gresset var på
Glassverketbanen hvor vi spilte treningskamp mot Glassverket,
en kamp som endte med seier til Skiold. Etter en velfortjent
sommerferie var vi klare for seriespill, som endte med
følgende resultater:
Drafn - Skiold 1-10
Skiold - IBK 5-6
Mjøndalen - Skiold 5-12
Skiold - Kongsberg 18-2
IBK - Skiold 1-19
Skiold - Solberg 12-0
Vi har også vært med i Solbercup som endte med en seier,
en uavgjort og et tap.
Resultatene vi har oppnådd er både trener, spillere og foreldre
kjempefornøyd med, og det har vært gøy å se utviklingen til
hver enkelt spiller. En stor takk til alle sammen - håper vi
ses igjen neste år.
Janne Clausen
Trener
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KREFTINGSGT. 33 - 3045 DRAMMEN
TELEFON

32 83 71 93

TRELAST* BYGGEVARER

familiens

TELEFAX

32 89 54 33

* INNREDNINGER

konfeksjonssenter

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

VELKOMMEN TIL
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