SKIOLD AVISA HØSTEN 2003

Vi gratulerer guttelaget som vinner av interkretsserien 2003.
Følgene gutter har spilt på årets vinnerlag :
Simen Amundsen - Per Marcus Andersson - Haakon Christensen - Bjørn Vidar Formo Petter Grahl-Jakobsen - Tor Egil Johansen - Petter Kalmo - Thomas Kirkevollen Thomas Kofoed - Espen Lunda - Stian Ottersen - Kristian Thomasrud - Haakon Thorud Kjell Andreas Thorud - Øyvind Thorud Hauge - Christian Are Torgersen Martin Larsen Ørnfjord.
Hovedtrener Bjørn Erling Ottersen
Hjelpetrenere Magne Thomasrud og Trond Johansen
Oppmann John Thorud

Skiold flyttet inn i fremtiden
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Et begivenhetsrikt år for Skiold
Etter over et kvart århundre i Griffenfeldstgate har Skiold flyttet hele sin virksomhet inn i fremtiden - til et moderne
Marienlyst med fotballbaner og isfalter rett utenfor stuedøren I et snaut halvår nå har Skiold vært etablert på
Marienlyst som eneste fotball- og bandyklubb. Det kan virke som et lite skritt å flytte klubblokaler, men for den rødhvite klubben er det et kvantasprang å komme seg fra en etterhvert inneklemt tilværelse ved en rundkjøring på
Strømsø til et område som har alt vi trenger. Jo da, vi var glade i Skioldhuset med sine mange aktiviteter. Vi som var
med fra kjøpet midt på sytti-tallet kjente hver krik og krok i det rare hvite huset som etterhvert ble en institusjon i
Drammen. Når folk lurte på hvor rutebilstasjonen lå, sa man gjerne at det lå vis avis Skioldhuset. Slik var det.
Siden klubben ble stiftet for 93 år siden har man alltid ønsket seg klubbhus ved siden av en bane slik at ungdommen
kunne gå rett fra klubblokaler og ut på en bane. Gjennom årene har det vært mange prosjekter for å komme seg til
Marienlyst. På midten av 80-tallet ble det vurdert om man kunne bygge et klubbhus i jordvollen bak Nye Marienlyst.
Senere kom ishall-prosjektet på banen med klubblokaler på kastfeltet. Men ingenting ble realisert. I mens fortsatte
klubben med sin administrative virksomhet i en blindgate, mens det idrettslige var sentrert til Marienlyst og også
Tegleverkstomta. For tre år siden kom så det nye prosjektet med tribuner og kunststoffbane på Marienlyst på trappene.
Først vurderte klubben selv å bygge en tre etasjer stor "blokk" som nytt klubbhus, noe det i første omgang ikke viste
seg å være økonomi i. Så ble vi leietagere i tribunen, i annen etasje med klubblokaler, møterom, et lite kjøkken,
kontorer. Gamle Skioldhuset ble solgt til en akseptabel pris - og "nye" Skioldhuset oppsto på Marienlyst en gang i
begynnelsen av mai.
Så langt kan man ikke si at styret har
angret på flyttingen. Man ser allerede
muligheter og fremgang som forsterker
at hele flytteprosessen var nødvendig.
Et interessant tall er at det de siste åene
har vært rundt 30 barn på vår fotballskole. Under vår første fotballskole i
høst ved siden av de nye klubblokalene
kom det 70 barn.
Foreløpig er vi i prøvefasen når det
gjelder bruken av vårt nye samlingsted.
Ideene er mange for bruken med vekt
på det sosiale, på samhold, på klubbfølelse. I vinter skal Skioldhuset så å si
være åpent hver eneste kveld hele
uken. Det er bare åta seg en tur for en
prat eller en kaffekopp mens bandyfolket leker på isflaten fem meter fra
døren.
Ski- og Ballklubben Skiold har for
alvor tatt steget inn i en ny epoke på
vei mot 100-årsjubileet i 2010.
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REISEBYRA A/S
1851 MYSEN Telefon 69 89 24 44
Telefax 69 89 28 07
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SKIOLDHYTTA

Hyttetyret i Skiold; Dagfinn Hansen, Finn Hansen, Harry Bergflødt, Henry Tufte, Jan Ulsbøl, Terje Borgersen John
Johansen og Rune Jahnsen.
Skioldhytta ved Steglevann på Konnerud, er en friluftsinstitusjon for store og små i Drammensområdet. For turgåere
sommer som vinter, for skoleklasser og andre som leier hytta, og ikke minst for egne lag og medlemmer. Et fantastisk
fint sted er det. Siste vinter var vi litt i u-takt med organisering av vaktlister og slikt, men nå i høst har det vært et
yrende liv på hytta, og det er virkelig verdt å ta turen innover. Du vil garantert få deg en positiv overraskelse.
Samtlige lag i Skiold, skal stille mannskaper fra foreldregrupper og andre, og er ment å dekke opp vakter på hytta i
vintersesongen. Disse blir satt opp sammen med mer "rutinerte" mannskaper, som alle gjør en solid jobb for hytta.
Onsdagsgjengen m/flere har gjort en fantastisk jobb på og rundt hytta i høst. Finn Hansen har benyttet sitt kjøretøy til
nyttig kjøring, og får også honnør for nystøpt trapp foran guttedoen. Harry Bergflødt og frue får igjen honnør for
uvurderlig arbeid på Skioldhytta. Harry Hansen berømmes igjen for å ha holdt hytta åpen fra påsketider og utover
~mmeren. Alt som er hugget og ryddet er "under tak" og Fru Bergflødt har raket rundt hele hytta. Det er pent og
,,-.,
_ Jdig overalt. Doene er panelert innvendig og klart til maling på våren. Onsdagsgjengen har allerede planlagt vårsjauen med rydding av nye skudd, og gleder seg allerede til den gode serveringen som Jan Ulsbøl steller i stand .. !!
Jan Ulsbøl fant ei lommebok på hytta. Hun som hadde mistet den, og som fikk den igjen når Jan stilte opp, blei så
hoppende glad at hun gav Jan en klem .... !!
Salgstallene for høsten er meget bra, og alt ligger ute på hytta's egen nettside. http://home.no.net/stegla
Det er utarbeidet VAKTPERM og UTLEIEPERM med instrukser til de som skal innover, og vi må alle skape felles
bevissthet om hyttas potensiale for klubben.
Skirenn i f.b.m vinterfestivalen, og WorldCup sprint langrenn på torget, planlegges.
Herved oppfordres alle til å melde seg til vakt-tjeneste, dugnads-tjeneste, og ikke minst til å benytte det fantastiske
stedet som klubben besitter inne på skauen. Ta med laget. .. ta med familien ... og ta med noen venner innover.
Det gjør noe med både kropp og sjel.
Åpent for servering hver søndag - hele året - mellom 10:00 og 15:00
PS! Hytta trenger nytt TV. Har du et TV og avse så ta kontakt med en i hyttestyret.
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BANDY SESONGEN 2003- 2004

Skiold og Bandy
Meget positivt med den interessen som det nå er for bandy i Skiold igjen, gjennom det nye fine anlegget på
Marienlyst. Sverre Erling Nilsen, Per Ivar Bråthen og Rune Jahnsen. utgjør nå bandystyret i Skiold, og vi snakker
altså om bandylag fra smågutt og nedover. All bandy i byen, fra guttelag og oppover er jo organisert i Drammen
Bandy, hvor alle i Skiolds bandystyre, også er med i den sentrale ledelse. Etter markedsføring innad i fotballen, og
interesseøkning grunnet anlegget, samt Skiold-Drafn's bandyskole i fjor, er det nå meldt på følgende lag fra Skiold i
seriespillet i Buskerud Bandy Krets.
Født 1995. 2 Skiold-lag påmeldt. Ansvarsfordeling, Gisle Høvik, Arve Steen og Geir Moserud.
Født 1994. 1 Skiold-lag påmeldt. Ansvar Terje Borgersen og Torgeir Lind.
Født 1993. 1 Skiold-lag påmeldt. Ansvar Rune Hansen og Gunnar Myhre.
Født 1991. 1 Skiold/Drafn -lag påmeldt i samarbeide, og med Kjell Nilsen som leder.
Født 1989/90. 1 lag påmeldt sammen med Drafn. Ansvar Per Ivar Bråthen og Jon Røgeberg.
Jentelag. Steinar Moen og Rune Jahnsen tar tak i jentejengen fra fotballen, og ser hva vi kan få til. Lag er foreløpig
ikke påmeldt i seriespill.
Alle lagene, untatt 89/90 spiller altså 7-er bandy. (på tvers av stor bane)
Påbudt utstyr for en bandyspiller er: Skøyter, godkjent hjelm m/gitter, halsbeskytter og kølle.
I tillegg er det lurt med bandybukse og strømper, bandyhansker, leggbeskyttere og albuebeskyttere. Alt dette er
personlig utstyr og må kostes av den enkelte.
Skiold holder følgende utstyr:
Draktsett, baller, reservekøller, overtrekksvester, kjegler og førstehjelpsmatriell.
Dessuten holder Skiold målvaktsutstyr til hvert lag, bestående av:
Keeperdrakt, keeperhansker og keeperskinn.
Alle som sitter på gammelt Skioldmateriell må ta det med til Skioldhuset. Dette er meget kostbart utstyr.
Skøytesliping skal foregå i egen regi i Skiold, men sammen med Drammen Bandy vil vi opparbeide en skøyte- og
slipe-kultur rundt det nye anlegget på Marienlyst. Slip hos oss .. !! Ikke i byen .. !! Egen kølle som brekker i kamp eller
organisert trening, erstattes av Skiold.
Skiold-uniform til bandy-ledere er under arbeid ....
Aktivitetsavgift 7-erbandy: 300 ,- pr. sesong
Aktivitetsavgift 11-erbandy: 500,- pr. sesong
Medlemskap i Skiold er en forutsetning for å spille kamper. (forsikringsmessig)
Lørdag 15. november starter vi bandyskole sammen med Drafn på Marienlyst igjen. Klubbdommerkurs for en 3
timers innføring i bandydømming og regler, skal gjennomføres.
7-er trenerkurs ønskes gjennomført i første halvdel av sesongen. Så også med "Slipekurs".
Skioldhuset vil være åpent i hele vinter, og du bør ta deg en tur nedom.
Ellers kan du lese ALT om bandy i Skiold, på nettsida .

http://n3sport.no/bandy/skiold
GÅ PÅ BANDY I VINTER.
MYE MORO OG GODT MILJØ .... GARANTERT MYGGFRITT ... !!!
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Veteranlaget sesongen 2003

Høstmørket har senket seg og enda en fotball sesong er over, men det er bare 6 måneder til vi atter er ute på den
grønne plen. Årets sesong begynte ikke bra, lite folk (som vanlig), og problemer med skader (overtrening?), dette ga
oss noen unødvendige tap. I løpet av sommeren har vi spadd opp noen nye spillere samt blåst liv i et par gamle hel~ slik at vi i høst nesten har hatt folk nok. Men laget sliter fortsatt med oppmøte, da særlig på bortekamper. Etter at ,-.,
slapp til på Marienlyst kunstgress (takk Morten) har vi fått en ny giv i laget, vi er ubeseiret på "eget gress".
Sesongens høydepunkt var utvilsomt vår seier på hjemmebane mot Solberg (3 -1), da satte vi også lagets publikumsrekord med 8 ubetalende tilskuere.
I årets sesong endte vi på 6. plass (av 11 lag) med 32 poeng - 10 seire og 2 uavgjort. Med fult lag til alle kampene
hadde vi nok hatt en god mulighet til åta 2. eller 3. plassen i serien. Vi puttet 54 baller i nota og fikk 55 baklengs,
på 20 kamper. Toppskårer nevnes ikke da det er noe usikkert hvem som puttet flest ballen i nettet.
Vi ser nå frem mot en kvalitativ god (egen) treningsperiode i vinter, håper på å få noen timer i Drammenshallen, slik
at vi kan møte neste sesong veltrent og lett på foten. Jeg oppfordrer alle til å prøve å finne nytt blod til laget og
ønsker dere trofaste spillere velkommen tilbake neste år.
En spesiell takk til Arild Knudsen som velvillig har stilt opp som dommer til våre hjemmekamper.
PS. Ønsker at vi kan få en/flere til åta del i administrasjon (materialforvalter) av laget neste år.
John David
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A-laget sesongen 2003

Fasitten for sesongen 2003 er nedslående på papiret. Vi endte klart sist i 3. divisjon, og satte en tvilsom rekord i
antall baklengsmål i 3. divisjon; 1 seier - 1 uavgjort - 20 tap - målforskjell 20-165. Utgangspunktet før sesongen var
ikke det beste, da flere spillere valgte å forlate oss og erstattere uteble. Dette resulterte i at vi fikk en meget ung stall,
hvor flere av spillerne kom rett fra guttelaget nesten uten spill på juniornivå. I april valgte vår hovedtrener og trekke
seg, og undertegnede fikk ansvaret med ålede laget ut sesongen. Situasjonen ble ikke bedre når resultatene uteble på
vårsesongen, og flere av våre beste spillere forlot oss til fordel for andre klubber. Slitasjen på våre yngre spillere ble
da så prekær, at vi valgte å innlede et samarbeide med vårt B-lag. Dette fungerte meget bra på høsten, og jeg vil
gjerne rette en takk til de som bidro. Uansett så er det mye positivtåtrekke fram fra sesongen. Støtteapparatet har
fungert optimalt med Jahne, Rolf, Sverre Erling m.fl. Støtten fra klubben med Morten Backe og sportslig utvalg i
spissen har vært meget bra. Både gutta og jeg har hele tiden fått oppbakking og tillit. Treningsframmøte har gjennom
hele året vært meget bra, dersom man ser bort i fra de 2-3 siste ukene av sesongen. Jeg vil derfor berømme de gutta
som har stått på til siste slutt, og jeg tror klubben nå vet hvilke spillere som virkelig har "hjerte" for klubben og som
er villige til "blø" for den ..
Tilslutt vil jeg takke for meg. Tidsbruket mht jobb er dessverre ikke forenlig med fortsatt innsats for klubben.
Jeg har hatt fire flotte år, og ønsker klubben lykke til videre i tiden som kommer!
Med sportslig hilsen
Erik Iversen
Trener A-lag 2003
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B-laget sesongen 2003

Rekruttlaget er en gjeng ambisjonsløse, middelaldrende og før i tiden nokså talenfulle gutter med et sterkt ønske om
fortsatt ha glede av fotballen, men på en ikke så altfor seriøs måte. Vinterstid bestod stallen av hele 23 spillere i
alderen 20-23 år som alle hadde et brennende ønske om å kapre en plass på laget til første seriekamp. Innetreningene
i Drammenshallen var alltid godt besøkt. 20 mann på trening med stor innsatsvilje og harde taklinger lovet godt foran
seriestarten. Med O utetreninger åpnet vi sesongen borte mot Svene. Uvant underlag og uten kamptrening på stor
bane (siden i fjor) gjorde så at vi fikk med oss et poeng. Ytterligere 2 kamper gikk uten at vi hadde fått smaken av
seier, men da løsnet det for guttene. 4 seiere og 1 uavgjort deretter, fikk trenerne til å puste lettet ut frem mot sommeren.
(endelig hadde trenerne fått uttelling for terpinga på den defensive formasjonen og artisteriet vi skulle stå for fremover på banen. B-laget tok så sommerferie med en trygg 2. plass på tabellen.
Vi som trenere må nok ta på oss noe av skylden for det som skjedde etter sommerpausen. Vi var alt for slappe med å
påse at gutta hadde drevet egentrening, samtidig som vi hadde avlyst det meste av fellestreninger i ferien.
Riktignok hadde noen av lagets sentrale spillere flyttet på seg i løpet av sommeren (pga skole), men de som var igjen /'"'"\
Jde "mistet" alt av form. Treningene var nå mer et sosialt treff enn en svetteøkt som det hadde vært i vinter. (dette
skal ikke skje til neste år!! !).Høstsesongen ble derfor en gedigen nedtur hvor vi bare fikk med oss 1 seier, resten var
sviende tap. Det ble brukt hele 39 ulik spillere på B-laget (altfor mange), så neste år håper vi på å være en noe mer
kompakt gjeng. Til tross for en nedadgående tendens mot slutten av sesongen heiste gutta seg mesterlig til avsluttningsfesten. Stemningen stod i taket og alle sesongens nedturer var glemt. Neste sesong satser vi på å holde lenger
enn frem til ferien, noe som fort kan ende med opprykk?
Til slutt vil vi takke de få ivrige supporterne som støttet laget i tykt og tynt, regn og sol, og vi håper å vise dere fotball av dimensjoner de kommende sesongene.
Årets målscorer og flest kamper: Håkon Kringberg (8 mål/13kamper). Årets råtass: Ole Martin Larsen (4 gule).
Årets spiller: Henrik Stølen (BB 2 ganger)
Sportslig hilsen Siamak og Stian, som av og til blir veldig forbauset over hvor vanskelig det kan være å ha kontroll
på en gjeng godt voksne ungdommer.

'
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Juniorlaget sesongen 2003

Juniorlaget har i år bestått av en stall på 17 -18 spillere, hvor vi til kamper har fått tilført spillere både fra A-laget og
guttelaget. Vi bestemte oss for å legge opp til et aktivitetsnivå, slik at vi kunne få med de fleste. Det ble derfor lagt
opp til 3 aktiviteter i uken.( 2 treninger og 1 kamp). De som ønsket mer trening kunne få dette ved å trene ekstra med
A-laget I guttelaget ut i fra sportslige hensyn. Vi har derfor hatt et relativt stabilt treningsfremmøte på de fleste, med
enkelte unntak. Vi har derfor ligget på et gjennomsnitt på 12 -13 spillere gjennom hele sesongen. Sportslig sett har vi
gjort en brukbar sesong med 4 plass i 1 divisjon. Vi har spilt totalt 16 kamper i årets serie (vår/ høst), hvor status ble
9 seire, 2 uavgjort og 5 tap. Vi har scoret 51 mål og sluppet inn 40. Dette blir i gjennomsnitt 3,25 scorede og 2,5
innslupne pr kamp. Så den offensive delen av spillet har vært bra denne sesongen. Mens den defensive delen har
vært veldig varierende og vi har sluppet inn altfor enkle mål. Her har vi en del årette på. En av årsakene kan være at
jeg har lagt større vekt på den offensive delen av spillet og prioritert dette i treningssammenheng denne sesongen.
Årets juniorlag har vært en positiv gjeng med masse godt humør og stor innsats. Dette er spillere Skiold kommer tilA
få mange gleder av i tiden fremover. Vil rette en stor takk til Per Grensbråhten, Lars Vada, Per Ivar Bråthen, Jahne
Christoffersen og Ulf Moen som har hjulpet meg med forskjellige oppgaver rundt laget. Tusen takk for et fint år med
mange fine opplevelser både sportslig og sosialt.

Kåringer
Årets toppscorer:
Skiolds beste flest ganger:
Beste gjennomsnitts karakter:
Årets mål:
Årets innsatspremie:

Ilyas Cicek
Lasse Moen
Sivert Mjøen
Morten Knutsen, Ali Gonca og
Lars Henrik Vada

13 mål på 16 kamper
3 ganger
karakter 6,0 (skala 1- 10)
Kristoffer Backe

Anders Grøterud
Trener
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Gutter 16 år sesongen 2003

JUBELSESONG FOR 1987 - GUTTA
Årets sesong har vært en kjempe sesong for 87 - gutta :
• 1. plass i Tønsberg Blad Cup
• 1. og 2. plass i Umbro Cup ( stilte 2 lag )
• 3. plass i Sol - Cup ( eliteturnering )
• 1. plass i kvalifiseringsserien til interkrets på våren
• 9. plass i Norway - Cup
• 2. plass i Adidas - Cup ( uoffisielt NM for guttelag )
• 1. plass og dermed interkretsmester (regionsserie for Buskerud, Vestfold og Telemark)
• 2. plass i Sæby - Cup ( avslutningstur )
87 - gjengen har trenet godt i flere år. Gutta gikk ubeseiret gjennom alle kampene i interkretsserien og ble belønnet
med å bli det første laget i Skiold 's historie med tittelen interkretsmester. Dette fortjente virkelig denne gjengen som
viser utrolig gode holdninger, treningsinnsats og treningsfremmøte.
Gruppa har gjennomført 135 samlinger ( treninger, kamper og fastlagte egentreninger ) i
perioden 08.01 - 05.10.
Trenerteamet har i tillegg til undertegnede bestått av Magne Thomasrud og Trond Johansen, oppmann har vært John
Thorud. Vi har disponert 14 - 15 spillere i tillegg til at 6 - 7 spillere fra 88 - gruppa har hospitert hos oss.
Gruppa har vist meget godt treningsfremmøte og vi har hatt med 6 spillere i sonesystemet i Buskerud Fotballkrets.
Hovedmålene for sesongen har vært :
• forbedre pasnings - og mottaksferdigheten
• utvikle bevegelsesmønstret til spillerne
• forbedre 1., 2. og 3. forsvarerrollen i soneforsvar
• forbedre kommunikasjonen i laget
• forbedre avslutningsferdighetene
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Vi har utviklet oss veldig mye i pasningsspillet og i bevegelse med og uten ball. Vi har hatt fremgang, men har fortsatt mye å forbedre i samhandlingen i soneforsvar, i 1. forsvarerrollen og i avlutningsferdighetene.
Kommunikasjonen innad i laget har også hatt stor fremgang selv om det fortsatt er mye å jobbe med her.
Resultatmålene har vært :
• kvalifisere oss for interkretsserien til høsten
• komme til semifinalen i MIF - Cup
• komme til finalen i Umbra Cup
• komme til semifinalen i Tønsberg Blad Cup
• komme til kvartfinalen i Sol - Cup
• kvalifisere oss for A- sluttspill i Norway - Cup og nå lengst mulig
• komme til kvartfinalen i Adidas - Cup
• blant de 3 beste i interkretsserien
• sosial tur til Sæby - Cup
Resultatene viser at gutta har bestått med glans. De har prestert enormt bra i mange matcher og aldri gitt opp.
Gruppa kan kjennetegnes slik :
• Meget gode basisferdigheter
• Treningsvillige
• Topp holdninger
• Fokus på arbeidsoppgaver
Uansett kamputvikling holder de fokus på arbeidsoppgavene på banen helt til dommeren blåser av matchen.
Vi har i flere kamper kommet dårlig ut og ligget under med både 1 og 2 mål, men disse kara kommer alltid tilbake.
Undertegnede skal nå ha ett etterlengtet hvileår, og det blir selvfølgelig vemodig og avslutte samarbeidet med disse
guttene etter 4 kjempefine år. Jeg vil takke dere gutter for alle gledesstundene vi har hatt sammen og ønske dere
lykke til neste år som juniorspillere. Fortsett den gode treningsinnsatsen og jeg er overbevist om at mange av dere vil
bli gode fotballspillere.
Tusen takk også til Magne, Trond og John for et topp samarbeide, og til 88 - gjengen som velvillig har rekruttert
spillere til 87 - gjengen.
PS ! ! ! ARBEIDSOPPGAVER GUTTA
Bjørn Erling
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Gutter 15 år sesongen 2003

Velg buss med omtanke
Vi påtar oss alle typer oppdrag fra sightseeing
og dagsturer til flerdagsturer.
Vi utfører gjerne rene transportoppdrag, men vi kan også tilby
skreddersydde turopplegg i samarbeid med våre kunder.
Ring oss idag om du ønsker mer informasjon.
Nett buss Travel Drammen
Tlf:
32 89 43 32
Fax:
32 89 49 77

nettbuss travel
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Gutter 15 år sesongen 2003
Før de avsluttende seriekampene i vårsesongen deltok vi i Liungen cup. Som nesten alltid hevdet vi oss veldig bra og"
reiste fra Stoppen som vinnere av klassen vår. Kjempeinnsats fra alle 18 spillere gjorde dette nok en gang mulig for
et Skiold - lag. I finalen ble det 2 - 0 over Nuil/Hsk
Vårserien ble avsluttet med 3 - 5 seier mot Hokksund og 2 - 4 tap mot Berger/Svelvik
3. plass i serien må vi si oss veldig godt fornøyd med.
Etter ca 4 ukers fotballferie reiste vi til Kattegatcup, en passe stor cup i Grenaa ca 2t sør for Fredrikshavn.
Gutta bodde på skole, mens de fleste foreldrene var innlosjert på Gjerrild Vandrehjem ca 15 min kjøring fra Grenaa.
Både sosialt og sportslig var dette en vellykket tur selv om vi ikke gikk helt til topps. Vi vant pulja i innledende
runde. 9 poeng og 8 -3 i målforskjell. I semifinalen ble Slemmestad for sterke for oss, vi tapte 4 - 0 og måtte spille
om 3. plassen mot Kopervik. Søndag morgen kl 09.00 gikk den kampen, som vi til slutt tapte 5 - 3 på straffer.
Flotte baner, inspirerende publikum og naboer (jentelag fra Klepp) og mye sosialt på fritiden. Alt i alt 4 - fine dager i
Danmark Med kampen mot Vestfossen 12.08 startet høstsesongen. Når dommeren blåste av kampen stod det 9 - 1 til
Skiold, en pangstart med andre ord. Storspillet fortsatte mot DBK, seier med 6 - 1. Søndag 24.08 fikk vi besøk av
Gol, lang reise for hallingene som måtte reise hjem 4 - 0 tap. Nå begynte det å nærme seg kvartfinale i Adidas mot
Sola, men før det skulle seriekampen mot Vikersund/Moingen spilles. 5 - 1 vant vi til slutt.
Søndag 31.08 reiste vi til Søgne for å møte Rogalandslaget Sola til kvartfinalekamp i Adidas. Her ble motstanden f1
sterk, det ble tap med 1 - 5 mot et bra Sola - lag som til slutt vant hele cupen.
Men skuffelsen la seg fort, dette laget tar tap på en positiv og konstruktiv måte.
Tilbake i serien ble det 2 - 2 mot Mjøndalen på Vassenga. I denne kampen så vi tegn på slitne hoder og kropper. Men
til neste seriekamp mot Strømsgodset var formen på plass igjen. 4 - 1 til Skiold på en vanskelig gressbane må vi si
oss godt fornøyd med. For å holde følge med Konnerud måtte vi slå Hønefoss, det ble til slutt 3 - 2 og vi var klare
for "seriefinalen" mot Konnerud . Det ble en tøff kamp, et velspillende Konnerudlag slo oss til slutt 3 - 0.
Sesongens siste seriekamp mot Hokksund fikk vi spille på Gamle gress. Alle 19 spillere var på banen i løpet av
kampen som vi til slutt vant 4 - 2.
En veldig lang sesong har dette vært. Med imponerende holdninger har gutta allikevel klart å gjennomføre med stil.
Vi har hatt 3 spillere på uttak til gutter 15 - landslaget og flere i sone og kretssystemet. En flott gruppe å jobbe med
alle i denne 88 stallen. Kjempefine gutter, alle bidrar på sin måte til et godt miljø.
Takk for en flott sesong.
Robert, Per, Terje og Kjell Arne

Bjørnstjerne Bjørnsons gt. 60
3044 Drammen, tlf 32 88 27 74
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Arsrapport for Skiold 89
Vi startet sesongen med innetreninger i Drammenshallen. Thomas Backe hadde som ny trener av året for Skiold 89
lagt opp til mye teknisk trening på begynnelsen av sesongen. Noe som spillerne tok som en utfordring. Det ble gjentatte ganger terpet på pasninger - mottak og spillernes tekniske ferdigheter. Dette var essensen som skulle gjøre 89
gutta bedre individuelt, noe de også ble. Sesongen startet men vi slet noe aldeles, og klarte så hvitt og berge plassen i
den øverste divisjonen før ferien. Vi hadde riktig nok mange tette fine kamper og arbeidsseire. Men det var noe som
ikke stemte ..... et spillemønster og jobbe utifra. Så var det sommerferie.
Vi trente hele ferien bortimot, lekte oss på kunstgresset og la vel der ned slagplanen og fant spillermønsteret vårt og
det ga resultater. I første kampen etter ferien møtte vi ROS som vi tapte to ganger for før ferien. Vi slo ROS 3-2 på
bortebane. Gutta var i gang. Mot Åssiden stilte vi skadelidende, og med en innbytter. Den kampen avgjorde sesongen
for oss. Vi tapte 4-2 . Dette ble en serie som skulle vise seg og bli utrolig jevn. Da vi slo Mjøndalen på kunstgresset
så var vi tilbake hva poeng angikk. Siste serierunde og tre lag med like mange poeng. Nå handlet det om målforskjell.
Åssiden tapte ... !! Mjøndalen vant litt for mye og det gjorde at vi gikk ut mot Skoger med nesten en håpløs oppgave.
Vi måtte vinne 14-0 for og havne i KM-finalen. Vi kom nesten i mål og vant 9-0 .... så nær, men alikevel litt bittert ..
men men. Trenere og støtteapperatet rundt 89 gutta takker spillerne for en kjempesesong. Vi gleder oss til og ta fatt
på neste sesong sammen med en gjeng med spillere som viser at vi faktisk er best når det gjeller ... stå på gutter
Trenere Thomas Backe, oppmann/hjelpetrener Tom R. Nilsen.
Medhjelper i sesongen2003 var Odd Vidar Skadtvet.

ABBAS, avd. Lier
En av Buskeruds største totalleverandører
på elektrotekniske installasjoner - også
telefon, data, alarm og sikkerhet!
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jl 1111
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Rapport fra Skiold smågutt 90
Skiold Smågutt 90 består i dag av 18 spillere, da vårsesongen startet var vi 21. Laget har gjennom hele sesongen
forsøkt å ha to treninger pr uke avhengig av kamper og når Marienlyst har vært tilgjengelig. Under vårsesongen var
laget oppmeldt til 1. divisjon. Det ble åtte tap og en uavgjort og nedrykk til 2. divisjon. Gjennomgående for vårsesongen var at innsatsen var bra i 1_ omgang og ofte hadde vi initiativet i kampene. I de svake periodene rant imidlertid målene fort inn, noe som vi senere måtte slite med å forsøke og rette opp igjen mot slutten av kampen. På tross
av de mange nederlagene har spillerne vist gode holdninger og vært motivert foran hver kamp. Under vårsesongen
har vi i tillegg deltatt i Skioldcup hvor vi fikk en hederlig 3. plass og i Maxbo Liungen Cup hvor vi kom til sluttspillet. Under Maxbo Liungen Cup viste laget noe av sitt potensial ved mange gode presentasjoner. På grunn av
nedrykket til 2. divisjon valgte vi en annen strategi for høstsesongen. Det ble meldt opp 2 lag, et lag i 2. og et i 3.
divisjon. Dette for å få mer riktig matching i forhold til den enkelte spillers fotballferdigheter. I tillegg ble det avtalt
med 91-laget at de skulle sende inntil 6 spillere til tredje divisjonskampene, både for å forberede de på 11-fotball,
men kanskje like viktig gi guttene tøffere matching. Etter planen skulle 3. divisjonslaget ledes av en annen trener,
men da vedkommende trakk seg måtte dagens trenerpar også lede disse kampene. Konsekvensen ble at mange kamper måtte flyttes og inntil 3 kamper spilles på en uke. Resultater for høstsesongen ble en 5. plass til 2. divisjonslaget
med 2 seire, 1 uavgjort og 3 tap. 3. divisjonslaget havnet på en hederlig 3. plass med 4 seire, 1 uavgjort og 2 tap.
Stor takk til 91-gutta. Høstsesongen har vist klare forbedringer, men inn imellom har innsatsen vært noe ujevn.
For eksempel ledet vi 2-0 over serievinneren i 2. divisjon etter første omgang med fullstendig kontroll, men tapte
likevel 3-2 på overtid. Også i år har laget fokusert sterkt på at alle skal få tilnærmet lik spilletid. Under høstsesongen
har vi deltatt på 2 cuper, Skjærgaardcup Nøtterøy og Vinn-cup Sande. I Skjærgaardcupen leverte vi en grei og to
meget gode innledende kamper hvor spesielt bredden i spillet og innsatsen var utmerket. Laget kvalifiserte seg til
A-sluttspillet som beste 2' er. Her møtte vi Vestfossen i kvartfinalen hvor vi tapte knepent 0-1 i en jevnspilt kamp.
I Vinn-cup deltok det 20 lag i vår pulje. I innledende pulje ble vi vinnere av puljen med 2 seire og en uavgjort.
På søndag ble det spilt cup med pokal til de 6 beste lagene. I første kamp ble det tap, i annen kamp møtte vi
Konnerud som guttene hadde stor respekt for. Guttene gikk ut i hundre og slåss som løver om hver ball, og etter 10
minutter fikk vi lønn for strevet, 1-0 til Skiold. I tredje og siste kamp møtte vi Øm-Horten (dette laget spilte finale
senere på dagen). Været var helt forferdelig med åpne sluser, dette merket ikke guttene. Her var det innsats på hver
ball. Uheldigvis fikk vi et selvmål mot slutten av kampen. Likevel må dette sies å være en av de beste kampene
Skiold har levert. Skiold ble 3. mann i gruppa og skulle derfor spille om 5. og 6. plassen. I denne kampen møtte vi
Helset 3. Etter de tøffe kampene vi hadde vært gjennom var dette nærmest som en walk-over. Skiold vant enkelt 3-0
og pokal. Søndag 12. oktober var det avslutning med pizza og brus på Skioldhuset. Etterpå ble det 1. divisjonskamp
mellom Strømsgodset og Sandefjord på gamle gress. Til dessert under kampen hadde vi sjokoladekake som to
omtenksomme mødre hadde skjenket oss. Til uka starter innetreninga for bandyen. Oppmann og trenere takker for i
år og håper at årets positive høsttrend fortsetter for kommende sesong. Takk for i år !
Stig Neteland

Per Ivar Bråthen

Gunnar Blikstad
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Jentelaget sesongen 2003
Skiold og jenter. Mye mer enn fotball.
Vi startet opp ved påsketider med 3 jenter for å komme i gang med noe som vi trodde vil bli en kul greie, også for
jentene. Skiold og jenter hører nemlig også sammen. 22 jenter ble vi til slutt. Det har vært en kjempefin første-sesong
med akkurat det innholdet vi håpet det skulle bli; Fotball og noe annet. På jentenes egne premisser.
Neste år må vi nok dele oss litt eter aldersklasser, for å gi jentene et bedre spilletilbud under kampene. Det er for
mange med 18-20 spillere til en 7-er kamp. 3-4 av jentene er ved siden av det å være gode og snille frontfigurer i
jentegjengen, også virkelig fulle av fotballtalent. Ivrige balltalenter, fulle av spilleglød og treningsiver.
De fleste av jentene hadde aldri tuppa til en ball en gang, når vi startet opp på Tegger'n. Forbedringen i ferdigheter
og virkelig ønske om å trene og spille, har blitt vesentlig endret denne første sommeren. Fine stabile forhold på
Tegger'n har det også vært. Mange av jentene gjør andre ting som er vel så viktig som fotball, så på avslutningsfesten vår på Skioldhuset, så hadde vi STOR underholdning med både fiolinspill, dans, sang og sketsjer.
Dessuten har vi vært på kino med 19 herlige jenter pyntet for bytur, og på Mc.donalds etterpå. Etterpå var vi innom
og prøvde parykker. .. Vi var også sammen på U21-landskamp på Marienlyst, Norge-Romania tidlig i sommer.
Vi har vært med i Konneruds Jentefestival, og i Vinn Spar Cup i Sande. På høsten spilte vi i Jenter 12 år's serie, som
vi klarte bra, og lykken var komplett den dagen vi vant vår første fotballkamp noensinne, mot Selvik fra Sande.
Det var såå deilig ... Takk til Steinar Moen, Tore Løstegård og Ida for hjelpen. Og stor takk til jentene, som var så
tøffe at de tok steget inn i organisert fotball. Vi sees snart igjen.
Alle disse Skiold-jentene har vært ivrige i Skiold denne sommeren;
Mari Eline Raste Amundsen, Øzgul Aykim, Hero Ahmadi, Caroline Johansen, Guro Løstegård, Sue Tong Hoi, Lisa
Uglum Bergquist, Camilla Farstad Nilsen, Louise Kofiloto, Thea Herstad Moen, Sofie Koht Cleghorn, Caroline
Haave, Mona Kjæmperud, Nora, Hanna Stenseth, Pernille Moen, Amanda Bjørnstad Jahnsen, Ida Kransberg, Maiken
Røed, Marlene Hennum Jacobsen, Lydia Miacho og Gunilla Thorrud. En fantastisk fin jentegjeng i Skiold.
Noen av de vil til og med spille bandy ... !! Vi får se hva vi får til.!!
Rune Jahnsen - Lagleder
Vi er hvite. Vi er rød'. Vi skal kjempe. Vi skal blø'.
Først i stanga. Så i goal. Vi er jentene fra Skiold.

VELKOMMEN TIL EN
TRIVELIG HANDEL!
RIMI TANGEN
TELEFON 32 81 27 70
TELEFAX 32 81 32 18

08.00 - 21.00
(09 .00 - 18.00)
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Skiold 91 Grønt lag sesongen 2003
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Rapport for Skiold 91, Grønt lag sesongen 2003.
Fotballsesongen 03 startet opp med første utetrening på "Teggern'' i mai. Det er meget bra fremmøte på treningene
både inne og ute. Vi har for så vidt trenet fotball hele sesongen ,men gutta spiller også bandy om vinteren 91 laget er
treningsvillige, vi samarbeider tett med rødt lag og hele 91 laget er en sammensveiset gjeng. Dette anser Eivind og
jeg er viktig til laget starter med Iler.
Grønt lag har i løpet av sesongen spilt (inkl. 3 lag Skiold cup) totalt 35 kamper. For grønt lag isolert står gutta igjen
med 24 seire, 5 uavgjort og 1 tap. Målforskjellen havnet på herlige 153 scorede mål og 63 mål ble sluppet inn.
lagets største seire ble 13-3 mot Bødalen og Svelvik.
Ellers så har vi hittil deltatt i 5 flotte cup arrangementer, Skiold, Åssiden, IBK Cup, Norway Cup Solberg og Drafn
cup . Med imponerende innsats gjennom mange kamper, fra både spillere og foreldre.

De som har vært med på grønt lag er følgende spillere: Sondre "Kelly" Kittelsen, Vetle "Fowler" Knutsen Øy ,
Lars Petter "Scoles" Eggen Henrik "Beckham" Lind, Torbjørn "Zidane" Storlien , Martin "Ferdinand" Halvorsen,
Alexander "Del Piero" Rebo, Fredrik "Carlos" Grensbråthen, Kenneth "Viduka" Skogly, Gunilla "Sunny" Thorrud,
David " Ronaldo" Schøne, og Diakå F. "Butt" Marsot
Gutta gjør store fremskritt og begynner etter hvert å få til et glimrende lagspill. Har også i år prøvd bevist og benytte
de fleste på forskjellige plasser på banen, men mange begynner nå å finne seg til rette i enkelte posisjoner. Vi hadde
også i år enkel motstand i vårsesongen, men gutta fikk bedre motstand i høstsesongen. Vi har en stabil gjeng som
stiller opp år etter år
I Høstsesongen inngikk vi et samarbeid med 90 laget hvor vi har stilt med 6 spillere til 2 laget som spiller i 3 divisjon Iler. Dette har ført til at de fleste er forberedt på hva som ventes av dem neste år. Flere av gutta har også stilt
opp for 1 laget og greid seg meget bra i følge Per Ivar. Norway cup var et stress, men gutta gikk også her ubeseiret
gjennom turneringen med seier over Strømmen som et klimaks i siste kamp. ampropet sitter fortsatt bra.
Med andre ord er disse gutta en flott gjeng å jobbe med. Vi ser frem til avslutningsfest den 4 november for 91 lagene
og en forelderfest som er gjennomført da dette leses.
Med sportslig hilsen
Torgeir "O'Leary" Lind
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Aret 2003 for Skiold -91 Rødt lag
Også i år har Skiolds røde 91-lag trent og deltatt på de samme cupene som Grønt lag. Med tanke på at dette har vært "
det siste året med Ter-fotball har vi også utvekslet spillere iblant med tanke på å gjøre guttene mer samspilte.
Dessuten har dette forhåpentligvis ført til at vi nå mer og mer fremstår som ett lag - ikke to slik vi har vært siden de
begynte på skolen.
I all hovedsak har Skiold Rød spilt seg gjennom en flott sesong. Noen sviende tap har det blitt, noen lag har enkelt
og greit vært bedre enn oss - andre lag burde vi kanskje slått, men manglende konsentrasjon og litt lettvint omgang
med lagfølelse og -forståelse har gjort at vi har tapt. Men her skal vi ikke dvele ved det som ikke stemte.
La meg heller trekke frem de gullkantede øyeblikkene når Skiolds lagmaskin ruller på femtegir, gutta ofrer seg og
ikke minst leser spillet slik at ballen kan tres gjennom et motstanderforsvar. Vi har terpet på at bevegelse skal motivere pasningen, og at ballen skal spilles i et rom som vi erobrer med et hurtig løp. Når vi har lykkes med dette, og
ballen spilles kontant langs bakken mens måpende liunger eller røykenbøringer står igjen og kikker, og vi kan sette
ballen forbi en utspilt keeper; det er da jeg skjønner hvordan Semb har det på sidelinja!
Skiold Rød har hatt et ørlite keeperproblem denne sesongen, men vi har løst det ved å legge "belastningen" på flere
og å bytte ofte. En ikke helt uproblematisk situasjon når alle vil spille ute. Når vi nå slåes ordentlig sammen med
Grønt lag blir dette trolig litt enklere, og kanskje kan vi satse på ekstra keepertrening til en liten gruppe potensielle
sjefer i mål.
De fleste spillerne på Rødt lag har fått mye spilletid på 90-laget der vi har levert flere spillere til hver kamp.
Dette har vært utbytterikt og gøy for alle, selvom det ble mye løping for en del på større bane enn vanlig. Men nå vet
alle hva det innebærer å ta skrittet opp fra barnefotballen og spille ekte fotball på stor bane.
Vi deltok på Norway Cup på sensommeren; en ny og spennende erfaring for alle. Et lag sammensatt av spillere fra
både Rødt og Grønt lag gikk ubeseiret ut av turneringen. Flere av kampene var preget av virkelig godt spill, seierssugne spillere overalt på banen, en massiv og iørefallende supportergjeng på sidelinjen og hese trenere med hjertet i
halsen.
Gratulerer med en flott sesong alle spillere!
Og takk til alle som har hjulpet til for å gjøre cuper og kamper til en god opplevelse.
Hilsen Trener Eivind
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Skiold 92

VI STARTET OPP MED TRENING I DRAMMENSHALLEN, TRENTE PÅ TEGGERN NÅR DET BLE TØRT
NOK. BRA FREMMØTE BÅDE I DRAMMENSHALLEN OG TEGGER'N.
VI TAPTE KUN FOR SVELVIK FØRE FERIEN. VANT CUPER VI VAR MED I. ETTER FERIEN BLE VI
PLASSERT I EN GRUPPE MED MANGE GODE LAG. EN UAVGJORT+ EN SEIER BLE DET. VI HAR VÆRT
MED I 5 CUPER + SKIOLD CUP.
FØLGENDE SPILLERE HAR VI VÆRT MED I ÅR:
JØRGEN OLSEN, MIKKEL ERSTAD, HENRIK REINERTSEN, STEFFEN BØRSUM, EIRIK SKAUGE, AHK/'"\
~"ED LJESKVICA, JOSTEIN PRYTZ, MUSTAFFA KØMURCU, YASIN KARAGUL, CHRISTOFFER LARSEN,
TORBJØRN GYLDER, TOBIAS BREKKE, ANDREAS RAAKJÆR KRISTIANSEN.
VI MISTET JOSTEIN, HAN GIKK TIL SKIOLDS 93 LAGET, SOM HAN TILHØRER.
TRENERE I ÅR HAR VÆRT: PER JAN BREKKE , ODD LARSEN.
MANAGER TERJE KRISTIANSEN.
VI TRENGER FORTSATT FOTBALL SPILLERE.
TAKK FOR I ÅR.
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10 ARS - LAGET SKIOLD - UNITED 2003

Fotball er gøy i Skiold! Det er vi enige om i 93-United (Danvik) gjengen. Vi har hatt en flott sesong med mange fine
opplevelser. Vi har i løpet av sesongen vokst til å bli 18 spillere som har tenkt å ha det gøy i noen år til. Både spillere, trenere og foreldre syntes vi har vært både flinke og gode i år. Vi er gamle nok til å forstå at å lære litt om
ansvar, disiplin, regler, treningsvaner og konsentrasjon kan være ganske smart. Vi i støtteapparatet har litt av en
utfordring med "å legge til rette" for disse flotte guttene til neste sesong.
Trening: Vi startetinnetreningen i starten av januar med 2 ganger i uken. Drammenshallen, Strømsø Skole,
Brandenga Skole og Innebadet har hatt besøk av svært iverige og treningsvillige 10-åringer. Vi har brukt tiden godt
og alle har vært klare når treningen skal starte. Tekniske ferdigheter som føring-vending-dribling-pasning (innside)
-mottak-medtak-skudd-heading-fart og rytme, er det vi har konsentrert oss om. Det har vært en aha-opplevelse og se
hvordan 10-åringer tar til seg nye ting. Å se en 10-åring vokse en halvmeter ved å lykkes er en flott opplevelse. Det
har vært over 70 samlinger (treninger, kamp, cup) denne sesongen, med 90% fremmøte ! ! !
Spillermøter og sosiale samlinger har vi hatt 4 ganger i år. Vi har kost oss med Pizza, brus og konsentrasjons øvelser
på både gamle og nye Skioldhuset.
Foreldremøte har vi hatt med 100% oppslutning. Siv og Kristin hadde på forhånd foretatt en trivsel undersøkelse som
viste at alle var svært godt fornøyde. Jentene hadde virkelig stelt i stand en hyggelig sammenkomst med vafler,
kaker, brus og kaffe. Årets sesong ble gjennomgått, og neste sesong ble diskutert. Årets støtteapparat ønsket mer
hjelp fra flere foreldre. Selvfølgelig fikk vi det. Ny oppmann Atle Refdal og ny trener Pål Andersen satser for fullt
neste sesong. Siv og Kristin fikk ikke noe valg - Tusen takk til Dere alle - vi gleder oss.
Kamper. Vi har stilt med 2 lag og spilt til sammen 20 seriekamper. Det ble 14 seire, 4 uavgjort og 4 tap. Målforskjell
56-21. Strålende resultater og offensiv forball gutter.
Avslutning blir på Skioldhytta. Kos med mat og drikke. Konkurranser, premier og innsatspokal - vi gleder oss til
dette. Kjære foreldre; Takk for blomster. Hilsen Kristen og Rune.
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10 ARS - LAGET SKIOLD - CITY 2003

r'\ har hatt en fantastisk gjeng med gutter som har gitt jernet på alle treninger og kamper i hele år. Oppmøtet har vært
uelt rått både på trening å kamp. Skulle jeg tippet har vi hatt en oppmøteprosent på 98%. Vi startet sesongen med 17
motiverte og ambisiøse fotballspillere som trente 1 gang i uken hele vårsesongen, når ute sesongen startet gikk vi
over til 2. Alle treninger har foregått på tegln, vi håper på muligheten for å trene mer på kunstgresset neste år.
Vi meldte på 2 lag til serien, Skiold 2 og Skiold 3. Lagene ble delt inn i henhold til et ansinietets prinsipp, noe vi
føler har fungert greit. Vi sørget alltid for at vi hadde med oss 10 spillere på hver kamp. Så noe overlapping ble det.
Vi har i år vært med på 5 turneringer og hvor jeg synes vi sparket godt fra oss, guttene har oppført seg eksemplarisk
og har stort sett vunnet alt av kamper. Noen tap og uvagjort ble det, men veldig få (kan telles på en hånd). Som Dere
skjønner har vi hatt en spennende sesong hvor alle har utviklet seg til å bli bedre teknisk og fått en bedre fotballforståelse. Kjempe! Vi scoret 179 mål i løpet av sesongen hvorav 15 av 17 spillere scoret.
Jeg tror ryktene gikk om at vi hadde det kuult i gruppa, fordi på slutten av sesongen strømmet det på med nye spilllere. Dette resulterte i 7 nye, noe som gjør at vi i dag består av 24 spillere. Alle nye, hjertlig velkommen til klubben.
Takk til alle positive og blide foreldre som har stilt opp som sjåfører, bakere, konsulenter, selgere og supportere, fortsett sånn!
Trener teamet har bestått av Ottar(100% oppmøte, du er unik), Leon, Cenar, Naser og Kenneth. Alle fortsetter også
neste år. ( Håper jeg! )
~t skulle ikke forundre meg om vi har en ny Beckham, Solskjær eller Ronaldo lbant oss!
Vi gleder oss til neste år!
Hilsen Leon Johansen
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Gutt 94 - 1 og 94 - 2

Sesongen 2003 startet siste uke i Januar , med 11 spillere , Vi trente en gang pr. uke i gymsalen på Strømsø skole ,
og hadde 2 økter i Drammenshallen, før vi skulle delta i Skiold cupen i Drammenshallen med 2 lag . Vi meldte kun
på et lag i serien før ferien p.g.a. at vi kun var 13 spillere. Men når vi hadde spilt noen seriekamper på Marienlyst
kunstgress , var vi 18 spillere . Til høstsesongen meldte vi på 2 lag i seriespillet , slik at alle skulle få mest mulig kamper. Et lag spilte sine hjemmekamper på Marienlyst kunstgress og et lag spilte sine hjemmekamper på Teggern' . Vi
deltok i Åssiden cup med 2 lag føreferien og i Solberg cup med 2 lag etter ferien . Vi avsluttet sesongen med 21 spillere
. Alle spillerne har vist en sportslig fremgang fotballfaglig. Avslutningen hadde vi på Skjoldhuset, med fullt hus .kaker,
kaffe, pølser, brus og premier. Dette er kjempefin spillergruppe , med en meget engasjert foreldregruppe . En stor takk
til alle foreldrene som har hjulpet oss med kjøring , trening .dømming , draktvasking og som supportere. Takk til alle
spillerne for sesongen 2003. Vi sees sesongen 2004 .

Følgende spillere har spilt: Sondre Lind , Adrian Tandberg , Mawuli Namor , Christopher Munkhaugen ,
Birksander Dahlby Løkka , Espen Evje Borgersen , Tobias Rebo , Njård Guttormsen, Mustafa Tanguner , Jørgen
Liland , Sami Nybakk , Siu Man Leong , Mats Langseth Guttormsen , Ørjan Øverby , Anders Soot Gustavsen , Sadik
Gunaidin , Robel Kubrum Hamde , Erik Christopher Hansen , Truls Nergård og Sigurd Helseth Basic .
GEIR GUTTOMSEN , TERJE BORGERSEN

Pizza meny

95,95,95,95,95,-

130,130,130,130,130,-

Paprika, løk, purre, ananas, champignon, mais, oliven, ost. 95,-

130,130,130,130,130,130,140,140,140,140,140,-

1. Skinke, paprika,

Besøk City Pizza på nettet: www.citypizza.no

FANfAS~:;!r,1..eUD! ! !
2 store Pizza
kun kr.

205 ,•

champignon, ost

..

. .

2. Salami, champignon, paprika, løk, ost.
3. Bacon, løk, paprika, mais, champignon
4. Kjøttboller, champignon, paprika, ost
5. Pepperoni, ananas, ost
6. Vegetarianeren:

7. Tacokjøttdeig, løk, paprika, jalopeno
8. Krydderkjøttdeig, paprika, ananas, purre, ost
9. Biff, bernaise, løk, champignon, ost
10. Krydret biffkjøtt, løk, oliven, champignon, ost
11. City Spesial: Biff, chilisaus, purre, paprika, ost .
12. Pepperoni, chilisaus, purre, ost.
13. Biff, skinke, bacon, kjøttboller, champignon, ost
14. Kebab, kebabsaus, purre, mais.
15. Marinert biff løk, champignon, paprika.
16. Kylling, mais, tomat, purre, ost

95,95,95,95,95,95,95,105,95,105,-

Det kan bestilles en halv av to typer. For eksempel en halv av nr. 2 og en halv an nr 5
Dette koster bare kr I 0, - i tillegg til vanlig pris.
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95-laget sesongen 2003.

Da vi startet opp i våres regnet vi med en 15-20 gutter skulle møte opp.
Det startet lovende med dobbel gymsal på Strømsø Skole hvor vi delte salen med skilleveggen. Etterhvert kom varmen og vi skulle ut og trene. Guttene viste en enorm iver og vi kunne nesten se fremgang fra trening til trening. Pga
at vi var så mange hadde vi meldt på 2 lag i serien. Takk og pris for det. Gruppa fortsatte nemlig å vokse og etter
ferien kunne vi telle opp i mot 30 gutter på trening.
Ja med så mange på trening var det ikke lett for treneren og holde styr på ting. Heldigvis har vi en fantastisk forelAegjeng som tro til og var hjelpetrenere og støttespillere for ikke å glemme sjåfører på kampene. Det ble til at vi
.lte opp og gjorde forskjellige ting på treninga, noe guttene så ut til å sette pris på. Som sagt var vi 2 lag i serien og
Arve fant det best slik at han delte opp laget til hver kamp. Det er jo masse som skal klaffe. Plutselig skulle jo halve
laget på bursdag en dag og da byttet vi bare spilledager. Alle guttene fikk spille like mye og vi kunne se dem koste
seg på banen. De gikk i taklinger, driblet, slo fine pasninger og scoret mål i bøtter og spann.
Guttene har faktisk ikke gått av banen uten å score i år og har heller ikke tapt for noen av de mange gode lagene vi
har møtt. Ja guttene er faktisk selv skyld i at det har gått så bra. De har oppført seg bra og fulgt godt med på treningene, og da kommer jo resultatene lettere.
Vi gleder oss allerede til neste sesong!
Hilsen Arve og Roger
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96-1 laget sesongen 2003.

Vår første sesong er avsluttet som Skiold-fotballspillere. Vi startet treningene i januar på Strømsø skole, en dag i
uken. Gløden og villigheten har vært tilstede, helt fra vi startet til vi avsluttet i september måned. Våre treninger har
foregått på "Teggem" en dag i uken. Kampene har også godt veldig fint med tilnærmet spilletid på alle 14 spillere
som vi har hatt i gruppen. Vi har vært med i 2 cuper (Skiold-cup og Drafn cup) gleden var stor blant "gutta" da de
første pokalene var erobret. Ferdighetene til guttene har blitt mye bedre og de gjør store fremskritt nesten fra kamp
til kamp. Tror alle gleder seg til treningene begynner igjen.
Avsluttningen hadde vi i Skiolds flotte lokaler med pølser og brus.
Takk til alle dere foreldre som har deltatt på treninger og kjørt til kampene.
Takk også til alle spillerne, vi ses snart i Drammenshallen.
Kristian Nebell - Terje Ask Olsen

McDonald 's Bragernes
Ta en tur innom Mcfronalds etter trening eller kamp.

TM
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96-2 laget sesongen 2003.

Jeg tok over Skiolds gutt 96-2 på vårparten, etter at de som hadde hatt dem på vinteren/ innetreningene ga seg. Vi
sto da med en spillergruppe på ca ti stykker, med flinke og trivelige foreldre i ryggen. I løpet av dette året har vi
prøvd og legge vekt på lek, mye spill med ball, noen konsentrasjonsøvelser og disiplin. Det er ikke alltid like enkelt
for alle disse smårolllingene og holde fokus, noen plukker blomster, noen diskuterer og noen spiller fotball. I løpet av
dette året tror jeg de fleste har fått en grei introduksjon i hva fotball er, noen regler og mye moro.

~ som har vært med er :
.im Skoglund, Endre Gryting. Henrik Holo, Mikkel Steen, Kristoffer Finsrud , Sebastian Foss, Gjermund Sveia,
Henrik Kittelsen, Martin Telle Torgersen, Hudson ..... , Joakim Myrholt. Vi har spilt seks serie kamper med mange
gode resultater, så vi ser frem til og starte opp igjen i Januar 2004
Morten Skoglund

Gjensidige NOR
Sparebank
30

Rapport fra Skiold 88 All Star Team

Det var en litt sliten gjeng som kom hjem fra Danmark samme dag som Norway - cup begynte. Vi hadde heldigvis
klart å få flyttet vår første kamp mot Ekko/Auerosen fra søndag til mandag. Tidlig mandag morgen møttes alle ved
søstra til Fredrik sin leilighet i Maridalsveien. Her skulle vi bo hele uken. Vi fikk akkurat stablet all bagasjen inn i
leiligheten før vi måtte dra på sletta for å spille vår første kamp mot Ekko. Etter bilkø og litt rot for å finne banen,
kom vi endelig frem 20 min før kampstart. Gutta begynte, som de pliktoppfyllende og seriøse gutter vi er, å varme
opp på egenhånd før lagleder kom til banen. Etter bare 10 sekunder ut i kampen fikk vi scoring imot. Dette førte
imidlertid til at vi våknet, og det varte ikke lenge før vi hadde grepet om kampen. Selv om det var vi som hadde initiativet klarte vi ikke å score, og spillet gled liksom ikke slik som det pleier å gjøre. Men etter I 5 min scoret Petter en
forløsende scoring og etter dette var det bare ett lag på banen. Vi vant tilslutt 4-1 etter mye bra spill og mange nydelige scoringer. Så var det tid for å utforske sletta og selvfølgelig ta en bit pizza, og slappe av litt før kampen mot
Lørenskog. Denne avslapningen skulle det vise seg at vi ikke hadde trengt. Lørenskog var tamme og dette ble en lett
seier med sluttsifre 7-1, på en meget dårlig bane. Mange foreldre stilte opp som sjåfører, transport til og fra sletta var
ikke noe problem. Da vi kom til Maridalsveien hadde Kari lagd nydelig mat og alle storkoste seg. Utover kvelden ble
det likevel en liten tur ned på 7-eleven der alle kjøpte smågodt til å kose seg med utover kvelden. Neste dag var motstanderne Staal og KFUM 2. Mot Staal endte det 1-1 etter en vanskelig og en skikkelig "slite" kamp. Mot KFUM ble
det imidlertid en lett seier med sluttsiffer 7-2. Vi endte som nr. 2 i gruppa og motstander i åttendelsfinalen var Ullern.
Etter kampen reiste vi til Voldsløkka for åta en etterlengtet dusj, og så tilbake til Maridalsveien for å se på
Champions League. Stemningen i laget var meget god og alle koste seg. I åttendelsfinalen tok vi ledelsen med 1-0,
men etter scoringen mistet vi initiativet i kampen og Ullern ledet 4-1 til det gjensto fem min. Plutselig begynt spillet
og gli, som det aldri hadde gjort tidligere i cupen, og vi klarte å utlikne på overtid. I starten av første ekstraomgang
kom to Ullern spillere alene med keeper. Men Egil reddet, satte raskt i gang, vi kontret, og Lasse avsluttet angrepet
med scoring. Dette var en nydelig opphenting og den viser hvor sterk moral det er i dette laget. Så dro vi tilbake til
Maridalsveien for å slappe av til den viktige kvartfinalen som vi skulle spille morgenen etter. Pizza ble servert og alle
storkoste seg. Da vi møtte opp på sletta neste dag var TV2 der for å intervjue oss og filme kampen. Vi vant hele 6-0
og fikk i tillegg en liten snutt på TV. Et stort oppslag i DT ble det også. Senere på dagen var det klart for det russiske
laget Cosmos. Alle gutta på dette laget bodde på et fotballakademi, og trente to ganger om dagen. Russerne ble for
sterke for oss og vi tapte 4-1, men dette var ingen nedtur. Vi var det laget som tapte minst mot Cosmos. Etter to uker
med fotballkamper hver dag skulle det bli deilig med litt ferie igjen og alle dro fra sletta med godt humør, selv om vi
ikke var veldig langt unna en finaleplass.
Tilslutt vil vi takke Fredrik og hans familie for utlån av leilighet som gjorde dette mye lettere, og til en mye bedre
cup for oss, spesielt sosialt. Vil også takke Skiold for støtte til cupen og vi håper at dette også vil la seg gjøre en
annen gang.
Hilsen Skiold 88 All Star Team
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FOTBALLSKOLEN2003

Årets fotballskole ble igjen en stor suksess. Fotballskolen ble i år arrangert i samarbeid med Sparebanken Øst.
Fotballskolen startet opp på Marienlyst kunstgress 25. august. Det møtte opp hele 55 barn den første dagen.
Alle som var med på fotballskolen fikk hver sin fotball og T-skjorte, med påtrykk med Sparebanken Øst og Skiold.
Fotballskolen ble avviklet på kunstgresset på Marienlyst mandager kl. 1800-1900, med en liten pause i høstferien.
~talt var det 65 gutter og jenter som deltok i år. Treningene på mandagene var lystbetont med mange blide barn.
ange tok også turen innom vårt nye klubbhus for å kjøpe vafler, brus og kaffe av Erik Winnes og Harry Hansen,
som holdt huset opp på mandagene. Vi avsluttet årets fotballskole med kamper på Marienlyst kunstgress mandag 6.
oktober. Etter kampene ble det pølser, brus og premier til alle deltagerne på årets fotballskole. Alle barna var veldig
fornøyde med årets fotballskole. Alle vil i løpet av høsten få tilbud om trening inne i gymsal på en skole. Vi takker til
slutt de flinke instruktørene for at de stilte opp for klubben, disse var hovedårsaken til at årets fotballskole ble en
suksess. Vi håper vi ser mange av barna på isen i vinter. Det vil også i år bli arrangert skøyteskole på Marienlyst.
For info se våre hjemmesider på nettet. Vår nettadresse er: www.skiold.net

