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Dette er Ski og Ballklubben Skiold
VISJON; "Fremst på aktiviteter for alle som vil"
VIRKSOMHETSIDE; "Tilrettelagte aktiviteter for all som vil - med spesielt fokus på barn og ungdom"
HOVEDMÅL;" Alle i Skiold skal få mulighet til å utfolde og utvikle seg, både sportslig og sosialt"
VERDIER;; Inkluderende - Respekt - Glede - Nyskapende

Fotballskolen 2009
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Fotballskole i Skiold's regi ble nok en gang arrangert på Marienlyst i perioden fra skolestart til begynnelsen av Oktober.
Denne gang med i overkant av 30 unger, jevn fordelt fra
våre rekrutteringsområder i tilknytning til Brandengen
skole og Danvik skole.
Vi var i år så heldige at vår samarbeidsklubb Drammen
Fotballklubb, stilte med instruktører hver mandag fra
~gynnelsen i August til avslutning i Oktober. Tusen takk
,r innsatsen til hver og en av dere, som "ofrer" litt av
deres fritid på Skiold's fremtid!
Avslutningen ble som sedvanlig arrangert på Gamle
Gress, med pølser brus og premier til alle deltagende
unger.
Vi har startet opp med trening for deltagerne på fotballskolen, og i skrivende stund er alle ungene i aktivitet på
skolene i området. Foreldre er engasjert som lagledere
og trenere, og i full sving med å skape gode fotballspillere
og gode samlingspunkt for aktivitet!

Treningen er i full gang, her bilde fra Strømsø skole

Vi som gjennom flere år har hatt ansvar for
gjennomføringen av fotballskolen, og som legger ned tid på dette, vil få rette en takk for all positiv tilbakemelding fra
dere foreldre. Dette er definitivt med på at også vi gleder oss til hver mandag gjennom høsten!
Takk for i år! SU 7er/5er Tom Egil Johannesen - Vegard Solli

Rapport fra sportslig utvalg Ser og 7er
Sportslig utvalg for barnefotballen har gjennom sesongen hatt minimalt med formelle møter. Vi treffes på Marienlyst flere
ganger i uken, samt på telefon og mail i løpet av arbeidsdagen.
Vi har som vanlig arrangert Skiold's fotballskole, også i år med stort hell(se eget innlegg)!
SU har heller ikke i år hatt store utfordringer i forhold til lagene. Trenere/lagledere gjør en fantastisk innsats for egne og
andres unger ved å holde lagene i gang stort sett hele året.
Takk til dere alle for den jobben som har blitt gjort, og den jobben vi vet dere kommer til å gjøre i årene som kommer.
Av erfaring vet vi at har man først blitt "fanget" som ansvarsperson rundt et lag i aldersbestemte klasser, blir man der så
lenge ungene er aktive.
Takk for sesongen som akkurat er ferdig, og lykke til med sesongen 201 O!
Tom Egil Johannesen - Vegard Solli
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Arsrapport fra vart A-laget 2009
For andre året på rad var det usikkerhet om Skiold skulle/kunne stille
et A - lag for neste sesong.
Undertegnede gjorde nok et comeback og tok på seg ansvaret sammen med Trond Johansen.
Dessverre ble samarbeidet med
Trond kortvarig, han mistet som
kjent livet i en tragisk bilulykke, jeg
mistet en meget god venn og en
flott trenerkollega.
Hvil i fred Trond.
Målsettingen for året ble enkel og grei :
• samle en gruppe som møter på trenin
og kamp
• kapre nok poeng til å komme på øvre
halvdel av tabellen
• videreutvikle holdninger m.h.t. tidsnok
på trening/kamp melde fra ved fravær m.m.
• videreutvikle en pasningsorientert
spillestil med få touch og god bevegelse
Treningen startet opp 11. februar og det
var over 20 stykker som ønsket å være
med.
Dessverre skulle det vise seg at vi ikke
klarte å stille så mange mann. Gruppa ble
raskt redusert til 15 - 16 mann mens ytterligere 4 mann forsvant til ferien p.g.a. skolegang i andre byer.
Vi har gjennomført 66 treninger og kamper med gjennomsnittlig 13 spillere tilstede på hver økt. Gruppas størrelse har
medført at vi har vært tvunget til å tilpasse
treningene og temaene deretter. Det har
vært kjørt en del ressurs for å komme opp
på et noenlunde nivå for å kunne spille
fotball slik vi ønsker.
Det har i store perioder vært en utfordring
å samle nok spillere til trening og kamp,
spesielt i høstsesongen hvor vi nesten
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ikke har fått gjennomført hensiktsmessige
treninger p.g.a. antallet. Flere ganger har
vi avlyst treninger p.g.a. få spillere. Dette
har også vært en stor utfordring for de
spillerne som møter hver gang, og motivasjonen har naturligvis blitt dårligere og
dårligere både for spillere og trener.
Vi startet dårlig og tapte 3 av de 4 første
kampene i april/mai. Kondisjonen var
elendig og det var ikke mange som orket
mer enn en omgang. Etter hvert spilte og
trente vi oss i form og gutta imponerte
med 9 seire på rad. I denne perioden spilte vi god fotball med brukbart tempo i pasningsspillet. Siste del av høstsesongen ble
som nevnt en prøvelse og resultatene ble
også deretter. Når man må spille med slitne og skadede spillere, ja da sier det seg
selv at det blir vanskelig å vinne fotballkamper.
Den sterke hjemmestatistikken vår fra fjoråret ble ytterligere forsterket med 7 seire,
1 uavgjort og 2 tap, 22 poeng, målforskjell
30 -21. Gammern er i ferd med å bli en
festning for A- laget. Vi sleit mye på utebane i fjor (bare 2 seire), i år har vi doblet
antall seire, og havnet med det på 4 seire
og 6 tap, 12 poeng og 23 - 23. Dette ga
oss en fin tredjeplass på tabellen bak
Hallingdal og Konnerud.

Vi hadde en vellykket avslutning på
Skioldhuset hvor følgende spillere ble premiert:
• Innsatspremie: Morten ldal som alltid
gir alt på trening og kamp
• Toppscorer: Stian Mile Ottersen med
13 mål og 9 assist
• Årets Skiold-gutt: Lars Petter Eggen
som har vist fantastiske holdninger
gjennom hele sesongen
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Det har vært tungt for spillere og trenere
med så tynn stall. Utfordringen neste
sesong blir å samle nok spillere slik at
man har en reell god treningsgruppe
gjennom hele sesongen.
Takk til alle gutta som har stått på (med
og uten skader) slik at sesongen er
gjennomført, jeg er imponert over at dere
har klart 3. plass med alle problemer i
høst. Takk også til Nippi for lån av guttespillere, dere har virkelig vært et viktig og
nødvendig bidrag for gruppa.
Jeg vil takke Arne Kristian som har stilt
opp og hjulpet til når han har hatt mulighet, takk også til Per Grensbråthen som
ble med meg i høst !

Bjørn Erling

På bildet ser vi:
Foran fra venstre : Deivydas
Augostinavious, Egil Scherf, Morten
Grensbråthen, Stian Mile Ottersen,
Pål Remi Kornerud og Morten Torgersen
Bak fra venstre : Arne Kristian Johansen
{lagleder), Lars Petter Eggen, Tomas
Hansen, Rick Andersen, Marius Hoel,
Morten ldal, Kim Skoglund,
f',
Kristian Thomasrud, Vilius Drevnickis,
Bjørn Erling Ottersen (trener)
og Preben Nilsen
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Sesongen 2009 for gutter 1993
Vi startet opp treningen i oktober med 1 fellestrening i uka.
Totalt var vi ca 18 spillere med
noen spiller fra 94 laget.
Noe om holdninger i laget
Treningsiver
Antall treninger

TRENINGSOPPLEGG/ FOKUSERING/
VEKTLEGGING
Treningsopplegget har vært temabasert
og temaene vi har fokusert mest på er:
Utvikle pasning og mottak/medtak ferdigheter, soneforsvar og det å være ballbesitter. Vi begynte tidlig i januar med å
sette rammene for hvordan vi skulle opptre i kamp med en 4-3-3 formasjon. Litt
~ktisk trening og endel jobbing med 1. og
. forsvarer. Her har vi tatt noen steg
videre, så neste års utfordring er å bygge
videre på det vi har gjort og at vi fortsetter
å terpe på det vi allerede kan.
Ferdighetstrening har fulgt oss gjennom
hele året og vi har vært opptatt av å lage
relasjoner mellom spillerne samt et stort
fokus på at pasninger med kraft øker mottaksferdighetene til hver enkelt spiller. I
form av at vi ønsker å være ball-besittende så har vi jobbet mye med å sette i
gang spillet fra egen keeper + forsvarsrekke. Dette medfører selvfølgelig en risiko

for at motstander vinner ballen i vårt forsvar og dermed har kort vei til vårt mål,
men på sikt vil vi nyte godt av at vi tør å
spille ballen. Spillerne føler seg mer og
mer trygge på å sette igang spillet fra
egen keeper/ forsvarsrekke samt at de
også blir flinkere til å løse de situasjoner
de kommer opp i. Vi ønsker ikke å være
et lag som bare "pælmer" ballen langt og
høyt, vi vil ha kreative spillere og vår måte
å få til det på er at vi må tørre!
KAMPER OG CUPER

Telenor Cup (NM G16): 2 seire og ett tap
ga 2 plass i gruppa. I andre runde ble det
tap mot Lillestrøm med resultat 5-6.
Drammens Cup: 2 seire og ett tap i innledende runde. Deretter ble det seier i 8
delsfinalen og tap mot Nordstrand i kvartfinalen.
Norway Cup: Vant gruppa med 3 seiere
hvor vi hadde målforskjell 18-1, men tap i
32 dels finale etter å ha spilt uavgjort etter
2 omganger.
Elitecup Skien: Spilles i november

Treningskamper:
Strømsgodset
Bærum

Kvalifisering interkrets (G16):
Totalt spilt 7 kamper,
vunnet 5, 1 uavgjort og 1 tap,
39 - 9 i målforskjell og 1 5 poeng gav oss
en 2. plass 2 poeng bak Strømsgodset.

Vårens kvalifisering gikk bra og vi endte
opp på en 2. plass etter Strømsgodset.
I høstens interkrets har nivået variert en
del, men vi endte opp med en 5. plass.
Trener Nils Arne Hansen
Oppmann Ivar Dahl

lnterkrets (G16):
Totalt spilt 11 kamper, 6 seire, 2 uavgjort
og 3 tap,
42 - 30 i målforskjell og 20 poeng, som
gav oss en 4. plass

Cuper:
Flint Cup: Vinner, etter 5 strake seire med
målforskjell 26-1. Vi fikk vandrepokalen til
odel og eie da Skiold hadde 2 seire tidligere.

Bilde fra Norway Cup

. - hest 2009
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Rapport 94 lagene
Vi startet sesongen som tidligere sesonger ,med mange spillere, ca 28 gutter. Vi
har hatt mange som ville trene hver gang,
og noen som kom innimellom. Vi skulle gi
tilbud til alle, og måtte melde på 2 lag i år
også. Ett lag basert på 94 spillere i gutt 16
års 1. div og ett lag i 15 års klassen.
Vinteren igjennom var vi med på mange
cuper og gjorde det brukbart. Når serien
startet var vi gjennom mange trenings og
cupkamper godt forberedt. Til ferien lå vi
på tredje plass i 16 års serien ( husk vi er
et 15 års lag) og var veldig fornøyde . Vi
ble veldig skuffet , da vi fikk høre at vi ville
rykke ned til 2. div. Da det var mange lag
som rykket opp fra 2. div og de som ikke
klarte å kvalifisere seg til interkrets, som
tok plassen vår. Vi hadde stor tro på at vi
skulle forbedre resultatene på høsten, og
det gjorde vi utifra de forutsettningene
hadde.
På trenersiden ble det byttet ansvarlig tre-

ner , på grunn av at Per Grensbråten
måtte bidra på A-laget. Terje Borgersen
overtok dermed hovedansvaret for begge
lag , både på trening og i kamper ,med
god hjelp av Torgeir Lind på trenersiden
og Finn Kirkemo på ledersiden .Finn
Kirkemo, Torgeir Lind og Arne Gustavsen
har hver mandag gjennom hele sesongen
gjennomført en frivillig løpetrening. De
spillerne som trent denne ekstra dagen ,
har hatt en stor fordel av dette i høst.
Vi har vært en fin gjeng og Per
Grensbråten må takke Terje Borgersen ,
Torgeir Lind og Finn Kirkemo som yppelige medhjelpere .Når det gjelder trener Per
, har han hatt 3 fine år med spillergruppa
og han takker for seg som trener for 94
gruppa i Skiold.
Takk til alle foreldrene som har bidratt
med kjøring , trening og støtte på sidelinja
. En stor takk til onkelen til Cristopher
Munkhaugen som kjørte oss med buss til

Hemsedal. En topptur.
Følgende spillere har spilt for 94 lagene
denne sesongen: Sevket Candogan,
Tobias Rebo, Mats Guttormsen,
Cristopher Munkhaugen, Mathias Molvær,
Markus Ask Olsen, Espen Evje Borgersen,
Rozgar Wali, Shafi Osmandezh, Sondre
Lind, Robel Hamde, Shoaib Karimi, Sami
Nybakk, Harald Kirkemo, Mohammad
Haroon, Masiullah Masomi, Anders
Gustavsen, Kristoffer Moen Hansen,
Mergim Osmani, Fuat Kirchi, Erik Hope
Knutsen, Anders Kristoffersen, Magnus
Netland, Andreass Nusser, Varun , Latif,
Andreas
Takk for i år Per , Terje ,Torgeir

G94 MED I ODD's ELITECUP I OKTOBER!
At vi fikk lov til å være med og måle krefter med mange av norges beste lag i elitecupen i Skien sier bare litt om den gode jobben
Skiold gjør med sine yngre spillere. Her var det lag som hadde vunnet Adidascup (Skogsvåg), kommet på 2 plass i Nike cup
(Bjerkealliansen) og spillere som har blitt invitert til England og Nederland for prøvespill, forteller oss litt om kvaliteten. Og bare for å
si det med engang! Gutta gjorde seg ikke bort på noen som helst måte!
Skiold - Nordstrand 2-2
Skiold - Skogsvåg 0-3
Skiold - Bjerkealliansen 0-2
Så summa summarum var dette en godkjent cup for vår del. Jeg tror ikke det var mange utenom oss selv som hadde regnet med at
vi i det hele tatt skulle ta poeng og ikke minst at vi skulle være med å kjempe om en kvartfinaleplass i den siste kampen. denne
cupen gir oss og gutta gode referanser på hva som skal til som lag og ikke minst enkeltspiller for å nå toppen. Så dette var verdifull
læring for oss alle. Jeg må også berømme de fleste av gutta som viser gode holdninger cupen igjennom. De forholder seg til avtalte
tidspunketer som oppmøtetid, leggetid og felles måltider. Det skjedde ikke en eneste gang at noen var forsinket! Bra jobba gutta!
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Sesongoppsummering 1995 laget
G95 startet sesongen med ett lag i interkrets kval. og ett lag i 2. divisjon. Vi bommet på interkrets kval. og gikk ned i 1.div.
mens det andre laget holdt seg i 2.divisjon. Resultatmessig var det en sesong
som ble preget av mye stang ut og nesten. Det var som om "nesten" omtrent forfulgte oss i flere kamper, hvor vi spilte
jevnt med lagene og hadde ofte flere sjanser enn motstanderne, men ikke klarte å
omgjøre disse til mål og tapte marginalt. I
mange av disse kampene var det nesten
synd på guttene som jobbet og stod på og
spilte bra fotball, men som ikke fikk sin
innsats omgjort til resultater.
Laget startet sesongen med ny trener og
det medførte som vanlig omrokkeringer på
laget og noen spillere fikk prøve seg i nye
posisjoner, det tok derfor litt tid å få "satt"
laget, men etter hvert ble de spillerne som
~e flyttet om på mer komfortable i sin nye
"Ile og flere av de utviklet seg til å bli
blant lagets beste spillere. Det ble også

frem og tilbake med 4-4-2 og 4-5-1, selv
om det fort kunne blitt forvirrende, taklet
guttene begge formasjoner bra.
I vårsesongen ble det satt fokus på hurtige overganger og at ballen skulle spilles
fort fremover ved ballvinning, da fortrinnsvis i gjennombrudd på kantspillerne med
påfølgende innlegg og bevegelser inn i
boksen. Det gikk til tider glimrende, men
det ble også til tider mye lange baller uten
mening forover i nærmest ren panikk.
Spillerne ble derfor trent over sommeren
og inn i den nye høstsesongen, på det å
holde ballen i laget når man ikke hadde
muligheten til hurtig overgang. Etter sommeren har vi og holdt fast på 4-5-1, fordi
vi ønsket større kontroll og mulighet til å
spille seg gjennom midtbanen.

stor grad for å skape sjanser. Guttene tenker rett og slett mer fotball enn de gjorde
på begynnelsen av sesongen, de har en
plan når de mottar ball og ser ikke lenger
kun videre til den nærmeste spilleren de
kan drible, eller får panikk og tupper ballen av gårde, som det til tider virket som
på vårsesongen.
Håpet er at spillerne tar med seg denne
lærdommen inn i den neste sesongen og
blir enda bedre på å variere spillet sitt og
øker tempoet i ballvekslingene enda mer
enn de har gjort i denne sesongen.
Med hilsen
Kittel og Anders

Noe av det som har vært en artig og gledelig utvikling for laget er at man nå
begynner å se tydelige tegn på at de nå
prøver å spille seg til sjanser mye mer,
enn å måtte håpe på enkeltprestasjoner i

Visste du at:
-

At Skiold s 1996 spiller Joacim Johansen er tatt ut til bylaget iår.
«Lost» er den dyreste tv-serien som er produsert, noensinne.
Ca 70% av jordens overflate består av vann?
Ca 2% av jordens overflate er ferskvann.

- avisen
. . - høst 2009
•
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Lagsrapport sesongen 2009 - Skiold 1996
Dette har vært vår første sesong med
11' er fotball. Det har vært en spennende
tid og mange utfordringer.
Skiold 96 ble til med at 96 Danvik og 96
Brandengen ble slått sammen. Og at vi
fikk Thomas Kirkevollen som ny trener.
Dette gikk smertefritt fra første trening,
guttene fant hverandre med en gang.
Så da ble det ett stort lag med 24 spillere
fra nyttår.
Sosialt så har vi hatt Champions League
kveld med pizza og brus hjemme hos lagleder. Hadde en hyggelig sommeravslutning på Gilhus odden med grilling.
Sesong avslutningen var på Skioldhuset
med pizza og brus.
Thomas har vært en engasjert trener på
mange måter. Han har deltatt meget aktivt
på banen under treninger. Og vært meget
positiv både idet han har sagt og gjort for
spillerne.
Vi så fort at han slet med ansvaret alene
for en så stor gruppe. Så Olav Gjesteby
har bidratt mye under trening og etter
hvert har også Leon Johansen bidratt. Har
også hatt Joel Riddez som hjelpetrener på
en treningsøkt, noe som guttene satte pris
på.
Har vært ett par spiller som har sluttet
pga. andre aktiviteter, men vi har fått med
4 nye spillere i løpet av sesongen.
Vi bestemte da at vi ville melde opp to lag
til serien, da som antilag. Har hatt ett lag i
hver div, 1 og 2. div.

Når vi startet opp hadde vi en trening i
Drammenshallen og en trening på
Gulskogen Arena. Så vi har hele tiden hatt
to treninger pr. uke. Etter hvert ble det trening på Marienlyst kunstgress og
Gulskogen.
Vi hadde også en del treningskamper før
seriestart i våres.
Guttene har vært flinke til å komme på trening, har vært nesten alle sammen hver
gang. De som ikke har møtt har gitt
beskjed om dette.
Laget har hatt "Fair Play" prosjekt og
Michael Duah er valgt som lagets "Fair
Play" ambassadør.
Vi fikk med 6 spillere inn på bylagstreningen i vår og etter 7 treningsøkter og to
kamper var det 1 som kom seg igjennom
nåleøyet. Joachim Johansen ble vår spiller på bylaget denne gangen.
Vi har også hatt 2 keepere: Joakim
Myrholt og Mathias Albin Nebell. De har
deltatt på keeperakademiet og har voktet
buret bedre og bedre. En tredje keeper,
Alexandar Stoljkovic har også meldt seg
på keeper akademiet.
Vi har deltatt på 3 cuper: Drammens Cup,
hvor vi kom til semifinalen. Haslum cup og
Liungen cup.
I Liungen cupen gikk laget helt til topps og
tok med vandrepokalen hjem til klubben
sammen dag som Skiold fylt 99 år.
Serien på våren gikk bra for begge lag.

Vi endte på tredje plass på tabellen både i
1. div og 2. div. serien
1 .div laget gikk da opp til kretsmester serien hvor de seks beste lagene av to serier
skulle møtes.
Dette ble tungt. Møtte fem meget gode
lag. Og vi strevde med å hente inn poeng.
Men spillerne skal ha all ære for ett meget
bra pågangsmot og innsatsvilje. Så vi har
hatt ett stort spenn i prestasjoner denne
sesongen.
Men spillerne er lærevillige og synes fotball fortsatt er gøy. Og summen av det er
at de spiller mye bra fotball. Flotte pasninger, fine mottak, tøffe, men rene taklinger er noe som de er gode på.
Og de har servert mange herlig mål også
til glede for oss på sidelinjen.
Skiold 96 er en gjeng spillere med mye
engasjement, fotballglede og kameratskap. Og undertegnede ser fram til neste
sesong med dere.

Takk også til alle dere som har bidratt
med kjøring til kamper.

Lagleder Marit Tune.

Liggende foran: Mathias Albin og Joakim
1. rad: fra venstre: Araz, Endre, Morten, kaptein Joachim, Julian, Van
2. rad: fra venstre Matias, Alan, Kevin, Alexander, trener Thomas, Jean Erie og Tom.
De som ikke var med: Hardy, Marwan, Fredrik, Emre, Daniel, Henrik,
Sebastian, Michael og Stian.
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Sesongen 2009 Skiold City Danvik 1997
Sesongen startet med den tradisjonelle
innetreningen på Strømsø skole, hvor vi
trente sammen med Austadgutta. Vi var
også i år heldig med at vi fikk treningstider
på Gulskogen kunstgress så vi kunne
trene ute hele vinteren igjennom.
Oppmøte på vintertreningene var så der,
men når våren kom så fant alle gutta ut at
fotball skulle spilles også i år.

Etter den gode treningen og resultatene
på vårsesongen lot vi gutta gå på rundgang når det gjaldt og få spille på 11 'er
laget samtidig som vi stilte ?'er lag. Det
viste seg at 11 'er kampene var så moro at
resultatene på ?'er uteble på høstsesongen, så det taler for at hodene og kroppene
er siktet inn på neste sesong med bare
11 'er fotball.

Sommertreningen har foregått på Teggern
og på Gulskogen vi har stort sett trent to
ganger i uka+ en kamp i uka på forsommeren.

Vi har i år deltatt på Riis cup i
Lillestrømhallen på vårparten og
Jardarcup og Liungencup på høstparten.
Det har ikke blitt mer tid til cuper i år pga.
at vi har spilt både ?'er og 11 'er fotball
samtidig.

lørdag med masse god mat, godterier og
artige aktiviteter.
Jeg vil få takke for en fin sesong gutter;
dere er alle tiders til og ha med og gjøre.
En takk sendes også til Hans Petter
Austad for at han stilte opp som dommer
på hver eneste hjemmekamp.
Ønsker dere alle en fin vinter!

På høstsesongen bestemte vi at vi skulle
melde på et 11 'er lag i 96 klassen, dette
gjorde vi for at gutta skulle få spille litt på
stor bane før alvoret starter til neste år.

Morten Askildt
Lagleder

Sesongen ble avsluttet med en fantastisk
tur på Skioldhytta, der var vi fra fredag til

Vi støtter
lokalidretten
i Drammen!
Christensen Eiendom AS er et ov Drammens største eiendomsselskap.
Vi eier og forvalter ca. 50.000 kvm næringseiendom sentralt beliggende i Drammen.
Christensen Eiendom AS har årelang erfaring innen eiendomsforvaltning med stort utvalg
av lokaler. Solid og ryddig eiendomsdri/t og kontinuerlig vedlikehold ov eiendommene.

C

CHRISTENSEN
EIENDOM
Torgeir Vraas plass ·6, 3044 Drammen
Tlf. 32 20 45 00. Fax. 32 20 45 0 I

www.cheiendom.no

Kontakt oss for visning og nærmere opplysninger

Du skal vel besøke Skioldhytta snart!
Visste du at:

r-

IKEA står for Ingvar Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd - og er IKEA-grunderens '
navn og adresse.
- Sommerfugler kan smake med føttene.
,/

'-
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Skiold 1997 Tigre og Hauker
Da er 2009-, sesongen for Haukene og
Tigrene, ugjenkallelig slutt. Og for en
sesong!
Forrige sesong var knapt nok avsluttet før
vi startet opp treningen ute på Gulskogen
Kunstgress på lørdager, inne på Strømsø
skole på tirsdager, og etterhvert
Drammenshallen på onsdager. Full aktivitet gjennom hele vinteren med andre
ord.
Vi deltok nær sagt som vanlig på
Vestfossen første helgen i advent.
Tradisjonen tro var værgudene mot oss
også denne gangen, men gutta koste seg
og vi vant vel alle kampene vi spilte der
oppe.
Skiolds egen minicup i Drammenshallen
deltok vi også på, og det for siste gang.
Litt vemodig er det dog at gutta vi har fulgt
siden de var 6 år gamle nå blir for store
for denne trivelige cupen. I tillegg deltok vi
på en cup hos Lillestrøm for vårsesongen
dro i gang.
Til vårsesongen meldte vi på Tigrene og
Haukene med hvert sitt 7-er lag. Gutta
gjorde en veldig sterk vårsesong hvor
Haukene vant alle sine kamper, og
Tigrene nesten alle sine. Vi har vært akkurat litt for få til å stille 2 fulle lag, men med

innleid hjelp fra Skiold City, så fikk vi allikevel kabalen til å gå opp.
Vi rakk også å få med oss Liungen- cup
før ferien.
Ettersom dette var siste sesong med 7-er
fotball, besluttet vi tidlig at vi ønsket å
melde på ett 11-er lag til høstsesongen.
Dette medførte at vi trakk Tigrene fra
høstserien og meldte opp Skiold G-97 til
11 serien. Haukene fortsatte sitt spill i 7-er
serien i tillegg. Dette har gitt gutta gode
og spennende utfordringer, og at vi kommer til å få et godt 11-er lag er hevet over
enhver tvil. Laget ledet serien så godt som
gjennom hele høsten, men ble slått på
målforskjellen helt på tampen. Kjempegod
innsats av alle sammen.
I august deltok vi på Sandar Cup i
Sandefjord, og de fleste gutta fra vårt kull
og fra Skiold City mønstret til sammen 2
lag. Vi var så heldige å få innlosjere oss
på hytta til en av foreldrene våre - Takk
skal du ha Mette - og gutta bodde i telt i
hagen fra lørdag til søndag.
Lørdagen var en kjempedag med strålende vær, kjempeinnsats på banen fra
alle, og grilling og bading på ettermiddagen før regnværet kom og tok oss på
kvelden. Noen av gutta dro også på disco,
men ikke alle synes det var like spen-

nende. Søndag regnet bort, men kampene ble spilt og gutta var like blide, dog
litt kalde? Kort oppsummert - en kjempehelg!
Sesongen ble på tradisjonelt vis avsluttet
med overnattingstur til Skioldhytta den første helgen i oktober, og vi merker godt at
gutta blir eldre. De siste sovnet vel i 03tiden, men til gjengjeld våknet de heller
ikke før kl 0830 .. God utvikling!
Vi koste oss med pølser, og diverse kaker
som noen av foreldrene hadde bakt, drakk
brus og så på film. I tillegg ble det selvfølgelig spilt fotball, og lekt boksen går.. Det
er en skikkelig trivelig gjeng å ha med på
tur!
Rune og Pål har i år tatt det sportslige
ansvaret for treninger og kampgjennomføring, mens Helge og Tom Erik har sittet
mer i bakapparatet og tatt ansvaret for
logistikk og tilrettelegging .. Vi retter en sto.
takk til alle, både spillere og trenere, for
topp innsats!
Rune Svendsen, Pål Skistad, Helge
Nusser og Tom Erik Olsen

Og her ser vi noen av gutta
fra G97 etter å ha
vunnet alle kampene sine
under DBK Cup!

JO
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Skiold Brandenga Løver 1997
Nok en sesong er over. Laget har trent
jevnlig på Tegger' n, og det har vært en
stabil og fin gjeng.
Tapene i år har vært fler enn vi har vunnet. Men tross tap i regnvær. .. , har gutta
vist stor kampvilje og samhold.
Forventningene til neste år er store. Løver
og United slår seg sammen

og skal spille 11 er. Alle gutta, Eirik,
Andreas H,Christoffer, Martin, Peder,
Rutkay, Hossein,
Marcelin og liker sender Sabri en stor takk
som har trent dem i flere år!!!
Takk for en spennende sesong gutter!!!

Skiold Brandenga United 1997
Spillergruppa har i år bestått av 10-13
spillere, hvorav noen har kommet til i løpet
av sesongen, mens noen har flyttet og av
den grunn gitt seg.
Vi har deltatt på de obligatoriske kampene
r'\egi av fotballkretsen(kretsserien) samt
, roen cuper, med varierende resultater. Vi
møtte i vårsesongen utrolig mange gode
lag, noe som resulterte i et par stygge tap,
noen mindre stygge tap, og et par seire.
Største tap mot Liungen(9 mål) og største
seier mot Lier(14 mål). På høstsesongen
møtte vi uheldigvis flere av de samme
lagene, med resultater svært likt vårsesongen. Vi har også deltatt i SPA/BRA's
jubileumscup på våren og ROS cup på
høsten.

23 åringer som kan komme inn i en ukjent
spillergruppe, få de til å opptre samlet, og
etter endt sesong se seg tilbake å kunne
si: Alle har blitt bedre forballspillere, men
enda viktigere; noen har endret holdninger
og blitt bedre mennesker! Mye av dette er
din fortjeneste, Kim! Vi ønsker deg lykke
til i Oslo, men skulle gjerne sett deg i klubben i mange år fremover!

Ski og Ballklubben Skiold
takker Sabri som har
vært ansvarlig for
laget i flere år nå.

forventningene til neste
år er store.
Løver og United slår
seg sammen.
Da er vi klare for
Her fotball

De som har akslet United trøya i år:
Adnan, Samet, Andreas J, Sebastian,
Mikael, Lal, Omar Gideon, Bizaf, Emre,
Zacharia, Hakan og Jamal.
Tom Egil Johannesen
Trener/lagleder

Selv om resultatene i form av vunnede
kamper ikke har vært som spillerne har
ønsket seg, må vi som trenere/lagledere
få berømme deres ønske om å bli bedre
fotballspillere. Dette ser vi gjennom godt
treningsfremmøte, god innsats og en klar
forbedring i holdninger.

.siste kamp for sesongen var en treningskamp mot SPA/BRA hvor vi forsøkte oss
med 11er forball(sammen med løvene), en
kamp vi vant med knapp margin. Gutta
viste stor iver, og gleder seg til 11 er fotball
fra neste sesong. Skiold United og Skiold
Løver vil da spille sammen, sannsynligvis
med navnet Skiold Brandengen 97.
Lagleder, spillere og foreldre vil sende en
STOR takk til vår flotte trener Kim
Morønning for innsatsen han har lagt ned
for dette laget i år! Det er ikke mange 22-

Visste du at:
-

I en gjennomsnittsseng bor det over 6 billioner støvmidd.
Dersom Coca-Cola ikke hadde vært tilsatt farge, hadde den vært ... grønn.
I Hartford Connecticut er det forbudt for en mann å kysse kona si på søndager.
I London mistes det over 75 000 paraplyer på busser og undergrunner hvert år.
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Gutter født 1998 - Skiold Gunners
Sesongen startet med trening som før
inne to ganger i uka fra november, og fortsatte hele vinteren med mye spill og teknikk på Strømsø skole. Odd Erik og Bård
ledet treningene med myndig røst, og fikk
til god trening til tross for opptil 30 stykker
inne i gymsalen! Vi har holdt treningsgruppa samlet, dvs. Danvik,Brandengen og
Fjell, dette stiller noen krav til planlegging
og antall voksne, noe vi totalt sett også i
år har fått til bra. Fordelen er at voksne
kan overlappe hverandre og at gutta blir
mye bedre kjent på tvers av skoler og lag.
Lagene er delt i tre med Gunners(Fjell),
City(Danvik) og United(Brandenga). Det
er litt ulik størrelse på lagene, noe vi løser
med litt rullering på noen spillere som har
lyst. Fungerer godt og gir mer spilletid på
alle. Artig å se hvordan gutta blander seg
og ikke minst spiller god fotball sammen!
Foreldremøte ble avholdt før sesongen
med godkjent fremmøte.
Vårsesongen startet i god tradisjon med
Skiold-cupen. Kampene gikk unna i en fei,
og vaffelpausene ble nesten i korteste
laget for noen. Viktig å kose seg på cup!
Gutta fikk mye skryt av andre lags trenere
og foreldre, tydelig at trening på teknikk
lønner seg!
Vi valgte å ha treningene på Tegger' n
denne sesongen, dette kan anbefales, da

det er mer ro og bedre plass. Eneste
minus er at vi mister litt av heihetsfølelsen
med resten av Skiold og Marienlyst, men
dette oppveies av gode treningsforhold.
Kampene gikk sin gang med mye bra spill
og flere seire. Det gikk litt tyngre enn i fjor,
da 7-er fotball krever litt mer. Vi valgte
Ørn-Horten cup som vårens høydepunkt
også i år. Fin cup med gode baneforhold
og fine premier. Igjen fikk gutta til mye
bra, og samtidig møtt nye spennende lag.
Vårsesongen ble avsluttet felles for alle
lag på "Teggern", konkurranser og fotball
for alle penga! En stor takk til arr.komiteen med Odd Erik og Janne i spissen,
som gjorde en kjempejobb i forkant og
underveis.
Høstsesongen kom brått i gang, men igjen
viste det seg at gutta hadde trent i ferien,
flott fotball og mange mål.
Dessverre går høsten alt for fort, og ny
cup i september kom raskt. Graabein fikk
denne gang glede av vår gjeng. Igjen mye
bra fotball og noen tøffe interne oppgjør,
men alle smilte fornøyd da vi dro hjem.
Ny tur til Skioldhytta sto deretter for tur,
igjen en kjempetur for gutta, quiz og fotball døgnet rundt, men også plass til spøkelser på vannet! En kjempejobb igjen av
Odd Erik og foreldre som stilte opp med
soveposer og vaffelsteiking.

Sesongen ble avsluttet på Marienlyst med
div. øvelser og lagkonkurranse med
pizza, brus og deilig sjokoladekaker.
Premieutdeling og pokal til alle spillere
med gravert" årets medspiller".
Neste år håper jeg enda flere foreldre stiller opp og støtter laget, det er en kjempeflott gjeng med mange spennende spillere
og et sted alle blir tatt vare på.
Undertegnede vil takke Janne, Tom, Bård
og Odd Erik for samarbeidet, samt alle
foreldre som har bidratt med kjøring,
kaker etc.
Skiold, med Morten og Terje i spissen har
løst alle praktiske behov, og unge dommere har greid seg fint.
Takk for i år, vi gleder oss til siste Ter fotball neste år!
Følgende spillere på Gunners:
Adrian, Didrik, Armin, Azad, Tobias, Hans
Kristian, Martin, Artan, Arlind,
Ardon,Leroy, Genti, Jonas og Dung.
Mvh
Ståle Pedersen
Trenere/lagledere

Bak F.V: Armin, Leroy, Artan, Armaan, Benjamin, Espen G, John Oskar, Peder,
Stian, Emil, Espen S, Mikkel, Sigve, Berhem, Carl Oscar, Sebastian, Hans
Kristian og Arlind.
Midt Rekke: Azad, Martin, Ardon,Dung, Jonas S, Genti, Furkan, Rebas, Naeern,
Antoni, Jo, Tobias og Adrian.
Foran: Didrik og Filip
Ikke tilstede: Sigurd, Oliver,Jonas C,
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Gutter født 1998 - Skiold Brandenga
JEG ØNSKER OG Sl
NOEN ORD OM DEN
FLOTTE SKIOLD 98
GJENGEN.
NOK EN SESONG ER OVER OG DENNE
SESONGEN HAR VI SPILT ?ER FOTBALL Å VELDIG VELDIG MYE GOD
FOTBALL HAR VI SETT OG UTROLIG
MANGE FINE PASNINGER, SKUDD OG
MÅL HAR KOMMET MED BÅDE KRAFT,
SAMSPILL OG PRESISJON, DISSE
GUTTA LÆRER OG PRØVER SEG HELE
TIDEN PÅ NYE TING OG DET ER BRA.
SESONGEN STARTET SOM VANLIG I
NOVEMBER FOR 98 GJENGEN MED TO
TRENINGER I GYMSALEN PÅ STRØMSØ SKOLE (LITEN PLASS MEN VI FÅR
DET TIL).VI FESTET FORT BLIKKET
r<yT VÅR EGEN FANTASTISKE TOYO.. , CUP I DRAMMENSHALLEN HVOR VI
STILLTE MED NOEN BLANDINGSLAG
DET VIL Sl NOEN FRA GUNNERS OG
NOEN FRA DANVIK OG
BRANDENGA.DETTE VISTE SEG OG
FUNGERE VELDIG FLOTT FORDI 98
GUTTA ER IKKE BARE 3 LAG MEN EN
FLOTT KAMERAT GJENG SOM FUNGERER VELDIG BRA SAMMEN OG DET
SKAL VI MERKE NÅR VI SKAL SPILLE
11 FOTBALL OM EN TID.DET BLE
MANGE FINE KAMPER OG FLOTTE
MÅL I CUPEN.
SKIOLD HAR OGSÅ FÅTT TIL ET FLOTT
SAMARBEID MED SIF OG MANGE
ANDRE KLUBBER I DISTRIKTET NÅR
DET GJELDER KEEPERE (ENDELIG VIL
NÅ JEG Sl) TO MANN (JONAS FRA
DANVIK OG ESPEN G FRA BRANDENGEN) STILLER TIL START HVER FREDAG
1730 OG SLENGER SEG BÅDE
.JYT OG LAFT FOR OG REDDE LÆRKULA OG DE GJØR DET VELDIG BRA
• SELV OM DE ER ETT TIL TO ÅR MINDRE EN DE ANDRE PÅ DISSE TRENINGENE,GUTTA HAR OGSÅ LYST TIL
OG FÅ MED SEG FLERE (Sl IFRA TIL
ODDY HVIS DU KAN TENKE DEG OG
BLI MED( PS: LANDSLAGET TRENGER
KEEPERE) SERIE SPILLET FOR ALLE
LAG GIKK SÅ DET SUSTE FØR FERIEN

MED MANGE GODE KAMPER OG
FLOTTE MÅL, NOEN SPILLERE SOM
MÅTTE TRÅ TIL LITT EKSTRA FOR OG
FYLLE OPP LAGET TIL KAMP ( GJESTESPILLERE KALLER JEG DE, TAKK TIL
DISSE).STÅLE OG JEG VILLE SETTE
KURSEN MOT MENYCUP I HORTEN
DENNE GANGEN OGSÅ FORDI VI SYNTES DENNE CUPEN ER VELDIG BRA
OG FORDI VI MØTER LAG VI VANNLIGVIS IKKE MØTER. GUTTA GJORDE EN
FLOTT FIGUR UNDER CUPEN OG VIRKET VELDIG FORNØYD MED DETTE,
NOEN FORELDERE FIKK VI OGSÅ MED
OSS,( VI ØNSKER AT FLERE AV FORELDRENE STILLER PÅ SLIKE CUPER)
AVSLUTTNINGEN FØR FERIEN HADDE
VI PÅ TEGGERN MED BRUS,IS OG
KAKE OG FOTBALL, VI HADDE OGSÅ
SKUDD PÅ TAVLA TIL ESPEN G HVOR
NOEN AV DE STORE BARNA (HE HE )
TOK FOTBALLEN I EGENE HENDER OG
DUNDRA LØS ( DET SKAL JEG Sl AT
TAVLA BLE OGSÅ, SÅ VI SIER TAKK TIL
DISSE, DET TOK LITT TID FOR ESPEN
G OG MEG Å FIKSE DEN ETTER
DETTE. VI TOK SÅ EN LITEN PUST I
BAKKEN FØR VI SATTE FART PÅ BALLEN IGJEN OG DETTE SKULLE BLI EN
HEKTISK TID FOR FLERE. ALLE KAMPER + EN CUP (GRAABEIN CUP) OG
HYTTETUR SKULLE GJENNOMFØRES
PÅ 5-6 UKER.MEN NOK EN GANG
KLARTE VI DETTE OG FLERE AV SPILLERNE MÅTTE NOK EN GANG STILLE
PÅ MEGET KORT VARSEL FORDI IKKE
ALLE VAR FERDIG MED FERIEN
SIN,SYKDOM OG SLIKT HADDE OGSÅ
SITT OG Sl, EN MANN ( PEDER) STILTE OPP BÅDE I ØST OG VEST OG FIKK
MED SEG 4 ELLER 5 KAMPER PÅ LIKE
MANGE DAGER SÅ HAN BEGYNTE VEL
OG BLI LITT SLITEN. MEN SKAL MAN
BLI PROFF SÅ MÅ MAN JOBBE FOR
DET ( IKKE SANT PEDER) GRAABEINCUPEN BLE LITT RAR DETTE PÅ
GRUNN AV AT DET VAR LAG SOM
TRAKK SEG SÅ VI FIKK EN CUP HVOR
VI MÅTTE MØTE HVERANDRE TIL
KAMP DETTE VAR IKKE MED VILJE
MEN JEG SYNTES AT GUTTA NOK EN
GANG VISTE OSS HVOR GODE DE
BEGYNNER OG BLI NÅR DE SPILLER
BALL SAMMEN OG IKKE TROR AT DE

KAN VINNE KAMPER ALENE.HYTTETUREN TIL DEN FLOTTE SKIOLDHYTTA
BLE NOK EN GANG HELT SUPER LITT
MINDRE STØY VAR DET OGSÅ SÅ DET
OVERRASKET MEG LITT (BRA GUTTER), HYTTECUPEN GIKK SOM VANLIG
AV STABELEN MEN DENNE GANGEN
VAR DET IKKE VETERANLAGET SOM
VANT SELV OM VI STILTE MED EN
GAMEL SIF VETERAN (STÅLE) I FORSVARET ELLER VAR DET MITT
SELVMÅL SOM GJORDE
SUSEN?????,(DEN SATT JO HELT
OPPE I KRYSSET) MEN MEN VI ER
IKKE BEDRE SÅ DET SÅ,NESTE ÅR
SKAL JEG (ODDY) STÅ I MÅL OG DA
KAN DERE PRØVE DA, GRATTIS TIL
VINNERLAGET.NOEN FORELDERE TOK
SEG TID TIL OG KOMME OPP LØRDAG
OG FIKK VAFLER OG KAFFE DETTE
SATTE GUTTA STOR PRIS PÅ SÅ
NESTE ÅR HÅPER JEG AT FLERE KOMMER VI PRØVER JO OG LAGE LITT
HYGGE FOR GUTTA DERES .STÅLE OG
JEG BESTEMTE OSS FOR AT VI SKULLE TA AVSLUTNINGA PÅ SKIOLDHUSET
DENNE GANGEN OG DA KUN FOR
SPILLERE,LAGLEDERE OG TRENERE
NOE SOM FALT I SMAK HOS GUTTA
FOR DA BLE DET MER PIZZA BRUS OG
KAKE PÅ DEM. HELT TIL SLUTT BLE
RESULTATET FRA AKTIVITETENE
OFFENTLIGGJORT OG PREMIENE
DELT UT, LITT FORSKJELLIG DENNE
GANGEN.VI HADDE OGSÅ EN POKAL
TIL ALLE SPILLERE SOM HAR VIST
OSS MYE GOD FOTBALL, SAMSPILL
OG STOR GLEDE DENNE HAR DERE
VIRKELIG FORTJENT GUTTER FOR
DERE ER ÅRETS MEDSPILLERE 2009
HELT TIL SLUTT VIL JEG TAKKE ALLE
SPILLERE OG FORELDERE FOR EN
SUPER SESONG OG GLEDER MEG
VIRKELIG TIL VI STARTER OPP IGJEN
EN GANG I NOVEMBER ELLER DESEMBER
MVH
ODD ERIK ODDY GRØVO

~ Du skal vel besøke Skioldhytta snart!
Visste du at:
- Meitemarken er det viktigste dyret vi har i bakken? Den drenerer bakken slik at vann
og luft kommer til, og om du graver opp en fotballbane vil du finne en million av dem!
- Huden trenger sollys for å produsere vitamin D?
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Skiold 99 - Danvik
2009 har vært en fornøyelig
sesong, med masse innsats,
mange kamper og flere store
øyeblikk for oss i på Skiold
99 Danvik.
Vi har marsjert inn på Gamle Gress til
lyden av Tippeligahymnen, og spilt mot
storheter som Odd Grenland og HamKam
der. Vi har vært på Lillestrøm Cup, og slått
LSK med overbevisende 17-4. Og vi har
fått skryt for pasninger og løp fra selveste
Jostein Flo.
Men vi har også dratt på Drammensbadet
som gruppe, spist og hygget oss på
Skioldhuset, mange har deltatt på
Coerverkurs og Funcamp sammen, og vi
har hatt med oss et par spillere som har
hospitert fra alderstrinnet under oss, en
berikelse for begge parter.

Nå i høst har vi prøvd oss litt på bandy, og
kanskje fører noen av oss videre arven
om fotball/bandy-kombinasjonen fra tidligere Drammensatleter. Uansett, 201 O blir
et spennende år. Skal vi mestre syverfotball i 2010 på samme måte som vi har lekt
oss med femmer i 2009, må vi bli enda
kjappere i bein og hode.

som frivillig stiller opp på nær sagt alle treningene våre med forslag til øvelser og
kyndig veiledning.
Vi gleder oss allerede til sesongstart!
- Arild Tjomsland

Vi gutta (og trener'n) takker foreldre om
har stilt opp med assistanse, dommerinnsats, kjøring og kaker og ellers alt det som
det har dukket opp behov for, og vi er
kjempetakknemmelige for (og bukker dypt
til) Naser Ramaki, tidligere afghansk
landslagsspiller og proff i Iran og Tyrkia,

Sesongavslutningsfesten vår kunne knapt
vært bedre, vi fikk besøk av Osman Nyan
og Muhamed Keita på Gamle Gress, og
spilte dermed både med og mot to av våre
helter. Osman klaget på dommeren (trener'n) og Keita driblet til han ble svett i jeans'ene!
Kamp mot Ham-Kam på gamle Gress

Skiold 99 Tigre - Brandengen
Skiold Tiger 99 hadde en litt trå oppstart da vi bare var 7 på laget i
begynnelsen av sesongen. Utover sesongen viser gutta tæl og stå på
humør. Vi har ikke mange åta av til kamper, men igjen viste guttene at
de ikke gir seg så lett! De har utviklet seg spillemessig veldig bra, dette
gjorde at siste halvdel av sesongen ble kjempe bra og positiv.
Vi har på slutten av sesongen fått ei jente og to gutter til inn på laget,
ser gjerne at flere vil bli med!
Trine Sørsdal Johansen lagleder
Irene Kittilsen ass. lagleder
Svein Moe trener

Visste du at:

at nå kan du kjøpe DVD fra "Blaa aften!
Musikk og bilder i 90

minutter - kr

200, -

Tlf. Rune Jahnsen 90 19 24 84 eller jahnsen@c2i.net
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Skiold Danvik 2000
Vi har hatt 4 lag i år:
Skiold Ulver
(Danvik skole)
Skiold Løver
(Danvik skole)
Skiold Tigere
(Danvik skole)
Skiold Leoparder (Fjell skole)

Åssiden Cup
Horten Cup
Solberg CUP
Samt at alle lagene minst har fått spille 12
seriekamper.

Startet treningen i oktober 2008 i gymsalen på Strømsø skole, som etter hvert
viste seg å bli i minste laget for 33-35 spillere.

Sett under ett, har lagene klart vunnet
flere kamper enn det som er tapt, men det
viktigste er å utvikle alles ferdigheter. Det
er tydelig at fokuset på samspill har båret
frukter, og det gleder trenerhjertene når
ballen går fra spiller til spiller.

Vi har deltatt på 4 cuper i år:
Skiold Minicup

Treningene har siden april vært mandager
på Marienlyst betonggress, og lørdager på
Gulskogen kunstgress. Vi har-alle hatt en
flott sesong med mye moro.
Trenere har vært Vegard Sollie, Espen
Aandahl, Pål-Espen Nordhaug, Finn
Grønn og Håkon Nyberg.

Skiold Austad/Brandenga 2000
Dette er en gjeng med 14 gutter som er
meget treningsvillige,lærevillige + at de
har et kjempe pågangsmot.
De har hatt en fantastisk sessong. Med
mange gode resultater.

gjennom sessongen.( Stå på videre. )
Gutta har hatt en fantastisk forbedring av
sine ferdigheter.
Gleder oss til fortsettelsen med disse 2
lagene i neste sessong.

Har deltat i 7 cuper iår. Med Lillestrøm
cupen som høydepunktet.

Oppmøte på treninger har vært veldig bra

Skiold Austad har bestått av:
Krister.Abdullah.
Per Erik.Burak.Ameth.Ludo.
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12 seriekamper har blitt spilt også.

Skiold Brandenga har bestått av: Gard
Filip.Burhan.Kant.Shasiolla.Delan.Aleksan
der. Lorik.Asad.

Trenerne takker gutta for et kjempe år
med mye morro.
Hilsen
Jørn. Geir. Toni og Tor Erik

.
avzsen
- høst 2009

Rapport for Skiold City 2000 Brandenga
Rapport fra Skiold 2000 City - United
Brandenga sesongen 2009 !

Totalt vært med på fem cuper med
Drammenshallen på vinteren.

opp med kjøring til arrangementene.
Supert!!!

Treningen startet opp i Januar på
Brandenga skole, og gruppa teller
13 spillere.
Det ble etter hvert Skiold-cup i
Drammenshallen i midten av mars, og da
var våren rett rundt hjørnet.

Skiold 2000 Ciity - United Brandenga har
trent mye på motak/vending, pasninger
isolert, og i forhold til hverandre i tillegg til
skuddøvelser. Dette har vi forsøkt satt inn
i lagspill med noe posisjoneringer, og
fremgangen har vært fin, spesielt fra høstsesongen, da gruppa ble noe tøffere
fysisk.
Gruppa har det mye morsomt sammen,
og av 13 spillere totalt, har denne flotte
gruppa aldri hatt mindre enn 11 spillere på
trening og kamper. Som oftest har alle 13
spillerne vært på trening, og da drar de i
hverandre, og det er bra og spennende for
fremtiden.

Ha en fin høst og vinter, og vi ses på
nyåret til nok en sesong med fremgang.

Når vi kom ut i starten på mai, var
Teggern treningsarena for denne spennende gruppa i 2000 årgangen.
Kamper på begge lag av 3 runder før og
etter ferien var fasitten på de bestemte
kamparenaene, og disse rundene er alltid
godt mottat, slik at aktiviteten lå på 2
ganger pr uke, noe spillerne og foreldrene
var fornøyd med.

r,.

cuper har gruppa vært med på Åssiden
JP og Moingen - cup på våren. Solberg
- cup og Bendit - cup på Tranby på høsten.

Takker allle spillerne, foreldrene og støtteapparatet for en super og lærerik sesong,
som ble avsluttet på Lizzis pizza onsdag
14 oktober, hvor selvfølgelig alle møtte
opp.
Takk også til alle foreldrene som har stilt

Skioldavisen g ratu le rer

Følgende spillere har deltatt:
Lavrans Bjerkestrand, Mathias Myhrvold,
Nils Harris Nilsen, Sigurd Herikstad,
Theodor Langlie, Oscar Langlie, Gard
Sjåfjell Sundsethvik, Håkon Sjåfjell
Sundsethvik, Martin Brandsrud, Eskil
Hope Bjarås, Kevin Andre Avdal, Marcus
Søfteland og Alexej Mitin.

Med vennlig og sportslig hilsen
Haakon L Langelie
Ove Andre Avdal
Ståle Brandsrud

samtidig Ståle Brandsrud med opprykk til 2. divisjon med

Ørn Horten. Ved siden av trenerjobben i Skiold 2000 Brandenga er han hovedtrener for den gamle storklubben Ørn i
fra Horten. Neste år er de klare for det som blir definert som toppfotball i Norge. Håper han fortsatt har tid til denne
fine Brandengagjengen samtidig som vi ønsker han kykke til videre med Ørn Horten.

Din lokale
kompetansepartner
.
. .
innen revisjon og
rådgivning*

PricewaterhouseCoopers er verdens
største nettverk av revisorer. advokater
og rådgivere, og leverer et bredt spekter
av profesjonelle tjenester. Med over 1100
ansatte ved 32 kontorer, er vi i dag en av
landets ledende leverandører av tjenester
innen revisjon og rådgivning.
www.pwc.no

*connectedthinking

Visste du at:
- At edderkopper blir meget for slitne? Selv om de har 8 ben blir de utslitt etter bare 10-20 sekunders løping.
- Elefanter er gode svømmere? De kan svømme hele 8 kilometer i ett strekk, og svømmer raskere enn mennesker!

-~o~l
~~
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23 gode grunner for å velge Konica Minolta
Konica Minolta Business Solutions Norway AS er
blant markedslederne på multifunksjonsmaskiner.
Våre printerserier tilbyr et bredt spekter av
brukervennlige funksjoner og muligheter optimalisert for å produsere skreddersydde
løsninger tilpasset bedriftens forretningsbehov.
Vi har garantert en utskriftsløsning som innfrir
dine krav og spesifikasjoner - enten du driver
en stor bedrift eller opererer via hjemmekontor.

Vårt landsdekkende serviceapparat består av
høyt kvalifiserte serviceteknikere og et eget
servicesenter. Grunnet vår effektive utnyttelse av
teknologi blir vi regnet som bransjens beste innen
service og supportapparat.
Forutsigbarhet og tillit er en nødvendighet i din
bransje, og vi gjør vårt ytterste for at det skal
være mulig.

M1nolta Business Soluuons Norway AS · Nydalsveien 26 · 0484 Oslo · Telefon 09400 · www.konicaminolta.no

Skiold 2001 Løvene, United og City
Skiolds glade 8-åringer som har trent på
Marienlyst kommer fra Danvik og Fjell
skole. Vi har vært ca 20 stykker på treninger og tre lag i cuper og serie.
Innsatsen har vært stor, og alle gutta har
tatt store steg som fotballspillere. Vi har
spilt 6kamper i vår- og høstsesongen med
alle lagene og deltatt på tre cuper. Kiwicup
i Solbergelva ble vel sesongens høydepunkt - og alle lagene vant alle kampene !
Vårsesongen rundet vi av med overnattingstur til Skioldhytta. Gutta la seg kanskje litt seinere enn vanlig, men våknet
allikevel tidlig og førstemann badet i
Stegla kl. 05.30 ..
Avslutning på høstsesongen var overnattingstur til Tverken med vandring opp
Kjøsterudjuvet - en kjempetur !
I tillegg til fast trening på tirsdagene har vi
hatt løpetrening i Strømsåsen med Stian
Hagberg som løpecoach - 10-12 stykker
i,.-----\Vært med på løpeturene, og det er
\HJig bra!

Lagleder: Nazmi Thaqi
Skiold City
Gustav Slotsvig, Mads Hagberg, Riel
Chol, Erjok Aguto, Aslak Vannebo, Hauk
R. Sauro, tahir Unsal, Trym Amundsen
Lagledere: Dag Amundsen, Arve Vannebo
Skiold United
Lars Oskar Bøhn, Christian Engedal,
Mathias Farnes, Ulrik Grini, Markus
Hovde, Thomas Larsen, Hugo Borgersen
Lagledere: Jens Petter Farnes, Erik
Engedal

Vi som har trent guttene synes at vi har
en flott gjeng med innsatsvillige gutter og
entusiastiske foreldre, og gleder oss til å
fortsette. Neste år håper vi at vi kanskje
får en dag til i uka med trening slik at vi
kan få bruke enda mere tid på teknikk og
samspill - og å ha det morro med fotball.

" Fotbal I er gøy "
Skiold Løvene
Magnus Engsbråten, Martin Høeg,
Magnus Kaspersen, Valmir Thaqi, Vigan
Halili, Bleron Hajra, Bleron Strana, Robert
Sørensen, Adrian Azemi, Benjamin Budak

Avsluttningstur i Kjøsterudjuvet

Skiold Brandengen 2001, sesongen 2009
'°"
0'

Skiold Brandengen 2001, sesongen 2009.
Hos Skiold Brandengen møtte gutter og
jenter forventningsfulle opp i gymsalen på
Brandengen skole etter nyttår. Der så vi at
laget hadde utviklet en større forståelse
for lagspill, gleden og iveren var stor på
treninger og innsatsen kunne trenerne
ikke klage på.
Våren kom og treningene ble flyttet ned
på Tegern. Treningene ble utvidet og spillerne var glade for den ekstra tiden de fikk
til å trene på. Godt er det å være ute da
det er større plass og de kan helle vann i
håret etter en "hard" trening.
Sammen med våren kom kamper også.
Spente spillere og foreldre møtte på kamper og vinterens trening visste resultater.
Vi så mange glade gutter og jenter etter
kamper, og dette var med på å styrke lagånd, samspill og pågangsmot. Samtidig
som det var viktig å legge vekt på at man

~8
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taper og vinner med samme sinn! Det var
ikke alltid at vinnerlykken var i vår favør
og da var det viktig å huske at det å gjøre
sitt beste og ha det gøy er like viktig som
resultater.
For alle er vi en del av ett lag. Trenere,
lagledere og foreldre står sammen for spillerne. Oppmuntrer, heie, trøster og motiverer. Ja, vi viser dem at dette er gøy for
alle, ikke bare de som er ute på banen.
Dette er viktig for spillerne og de er flinke
til å oppmuntre hverandre også, i medgang som i motgang
Selv om noen fant ut at fotball ikke var
deres sportsgren og sluttet, kom det nye
til. Vi går ut av sesongen med samme
antall som da vi startet og foreldre engasjement kan vi ikke klage på. Vi ser tilbake på en sesong som viser fremgang og
gleder oss til en ny sesong med spennende kamper og spillere som brenner for
fotball og laget sitt

Idrettsglede i 99 år
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Skiold 02 møter vinteren med stigende formkurve
Guttene og jentene på Skiold 02 trente flittig inne i gymsalen på Brandengen Skole i
vinter. "Sjef over ballen", grunnleggende
lagspill, skytetrening, ballteknikk, med mer
stod på programmet. På vårparten flyttet
de treningen utendørs til Tegger'n.
På grunn av stort oppmøte og engasjement både fra de som går på Fjell Skole

Jentelagene våre

i Ski og Ballklubben Skiold
Skiold Puma 1999/2000 jenter
Trenere har vært Henny og Ingrid fra jente
95 laget til Skiold
Lagleder Vegard

tydelig at fokuset på samspill har båret
frukter, og det gleder trenerhjertene når en
ser utviklingen til alle spillerne.

Startet treningen i august 2009 på
Marienlyst
Vi har deltatt på 1 cup:
Solberg CUP
Samt spilt 6 seriekamper.

Vil rette en stor takk til trenerne Henny og
Ingrid som sporty stilte opp og tok treneransvaret på en kjempe fin måte.
Vegard

Vi startet med 7 spiller i august, men nye
har kommet til etter hvert og er nå oppe i
totalt 12 stykker. Vi har både vunnet og
tapt kamper i høst, men hovedfokuset har
vært å utvikle alles ferdigheter. Det er

Skiold
jenter 1995

" Vi har hatt en flott trener,
som nå slutter med konstant
hodepine etter all jentepraten."

Takk til:
• Stein Johnsen
• Jon Olav Utgaard
• Camilla Tanberg Hansen
• Alle som har hjulpet til

Jentelaget i Skiold består av 14 fantastiske jenter. Vi møter opp på hver trening og jobber bra. Vi har hatt trening hver tirsdag og torsdag, i !ilegg til kamper nesten hver uke.
Jentene har også deltatt på 2 cuper. Dette var morsomt og nytt. Vi lærte mye og møtt
nye lag. Jentene har hatt humøret oppe og er kjempe positive. Resultatene kommer og
går, men innsatsen er på topp hele tiden!
Vi har hatt en flott trener, som nå slutter med konstant hodepine etter all jentepraten.
Dette syns vi er veldig trist og vi kommer til å savne Stein. Vi må ikke glemme den gode
hjelperen, Jon Olav. Han har stilt opp når Stein ikke kunne og dette er vi veldig glade for!
Vi gleder oss til en ny sesong med ny trener. Vi forventer å se akkurat deg på stadion
neste år! :-)

Jubileumsåret 20 I 0
7. juni 1910 har alltid vært, og vil for alltid være en merkedato for Ski og Ballklubben Skiold. Stiftelsesdatoen skal selvsagt også markeres, når vi i2010 fyller 100 år.
Men det skal foregå meget mer enn den datoens arrangementer i klubben. 99 år med forberedelser og arbeid, har nå
resultert i en "Jubileumskommite". Denne komiteen, er bredt sammensatt fra Skiold, og har for lengst startet arbeidet
med arrangementer og feiringer i Jubileumsåret.
Vi ønsker her å synliggjøre det arbeidet som gjøres i Klubben, sett i sammenheng med jubileumet.
Du skal snart få mere info her, og så håper vi mange medlemmer kommer med innspill og forslag, spørsmål og henvendelser, i sakens anledning. Send gjerne en mail til skiold@online.no eller to.skiold@gmail.com

Skioldhytta
Dette har vært et samlingspunkt for for turgåere siden den ble bygd 1936.
Hytta holdes oppe hver søndag, men det er fortsatt plass til flere Skioldfolk her. Håper fler av våre medlemmer tar turen
inn hit i fremtiden på denne fantastiske stedet vi har inne på Konnerudskogen. Enkelte lag har hatt høstavsluttningene
sine her, det er turer som blir husket
_ Skioldhytta har vi hatt en fin høstsesong med mye fint vær, selv om de siste helgene har bekledd Konnerudskogen
med gråvær, Men mange finner veien inn til hytta selv på gråværsdager. På veien innover til hytta kan man av og til se både
reinsdyr, lama, minigris, hester osv. Disse dyrene er bosatt på Kinnerud gård, og det varierer litt med årstiden hvilke dyr
som er ute. Tror ikke lamaen setter spesielt stor pris på 20 minus
Men til våren dukker den opp igjen. Nå rett før jul
setter nok barna ekstra stor pris på å møte Rudolf reinsdyr. Når man er kommet vel fram til hytta, kan man få servert
Drammens beste vafler, og kakao med krem bl.annet, som man kan kose seg med til knitring fra peisen og masse hyggelige folk.
Vaktlisten fra nyttår og frem til sommeren blir snart lagt ut,

Grasrotandelen
Nå haster det kjære Skioldvenn
Innen 15 desember må vi få registrert så mange som mulig på grasrotandelen fra Norsk Tipping. D.v.s. at vi får 5 % av
NORSK TIPPING av hva vi spiller for. Det blir ikke tatt av innsats eller gevinster - det er en ren tilbakebetaling fra
NORSK TIPPING. Dette er en engangsregistrering - dere trenger ikke å gjære det hver gang dere spiller.
Ingen får heller vite hvem vi er eller hva vi har spilt for. Det er bare å gå til tippekommisjonæren å si du vil støtte Ski og
llklubben Skiold, eller aller helst opplyse om vårt org, nummer til kommisjonæren nummer er følgende:

983885144
Be gjerne familie, arbeidskolleger, naboer eller hvem dere måtte kjenne eller møte
Det er kjærkomne inntekter til vår klubbkasse og det kan bli en god slump penger hvis så mange som mulig gjør dette.
Som Norsk Tipping reklamerer for: at dette er TIDENES JULEGAVE! Se også siste side i Skioldavisen.

•
•
•
•

Ferskvaredisk
Hjemmelaget mat
Faste lave priser
Egen kundeparkering

RIMA KUNDESERVICE

ÅPENT
08.00 - 22.00
(08.00 - 20.00)
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Jentelagene våre

i Ski og Ballklubben Skiold
Skiold Puma 1999/2000 jenter
Trenere har vært Henny og Ingrid fra jente
95 laget til Skiold
Lagleder Vegard

tydelig at fokuset på samspill har båret
frukter, og det gleder trenerhjertene når en
ser utviklingen til alle spillerne.

Startet treningen i august 2009 på
Marienlyst
Vi har deltatt på 1 cup:
Solberg CUP
Samt spilt 6 seriekamper.

Vil rette en stor takk til trenerne Henny og
Ingrid som sporty stilte opp og tok treneransvaret på en kjempe fin måte.
Vegard

Vi startet med 7 spiller i august, men nye
har kommet til etter hvert og er nå oppe i
totalt 12 stykker. Vi har både vunnet og
tapt kamper i høst, men hovedfokuset har
vært å utvikle alles ferdigheter. Det er

Skiold
jenter 1995

Jentelaget i Skiold består av 14 fantastiske jenter. Vi møter opp på hver trening og jobber bra. Vi har hatt trening hver tirsdag og torsdag, i !ilegg til kamper nesten hver uke.
Jentene har også deltatt på 2 cuper. Dette var morsomt og nytt. Vi lærte mye og møtt
nye lag. Jentene har hatt humøret oppe og er kjempe positive. Resultatene kommer og
går, men innsatsen er på topp hele tiden!
Vi har hatt en flott trener, som nå slutter med konstant hodepine etter all jentepraten.
Dette syns vi er veldig trist og vi kommer til å savne Stein. Vi må ikke glemme den gode
hjelperen, Jon Olav. Han har stilt opp når Stein ikke kunne og dette er vi veldig glade for!
Vi gleder oss til en ny sesong med ny trener. Vi forventer å se akkurat deg på stadion
neste år! :-)

" Vi har hatt en flott trener,
som nå slutter med konstant
hodepine etter all jentepraten."

Takk til:
• Stein Johnsen
• Jon Olav Utgaard
• Camilla Tanberg Hansen
• Alle som har hjulpet til
• Alle som har kjørt til og fra bortekamper
• Alle tilskuerne
Ingrid Hagby Johnsen
-Visekaptein
Henny Tanberg Hansen
-Kaptein
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HUSK! ... VAR MINICUP

Minicupfes ti val i Drammenshallen
19-20-21 mars 2010 for:
Miniputter, lillegutter, og jenter.
Ski- og Ballklubben Skiold har igjen gleden av å invitere dere til: Miniputt-. Lillegutt-, og Jentefestival i Drammenshallen.
Det blir 30.gang vi arrangerer den populære cupen for de yngste. Hittil har ca. 3 !000 barn deltatt siden starten i I 981.
For mange er cupen åpningen av fotballsesongen, og for andre er det den aller første fotballkampen noensinne.
I 2009 deltok 167 lag, 268 kamper ble avviklet i løpet av tre dager. Vi håper at riktig mange lag melder seg på også i år!
Skiolds minicup 2010 arrangeres fredag 19. mars, lørdag 20. mars og søndag 21. mars.
Klasseinndeling: Miniputt: 03 - 02 - 0 I - 00 - Lilleputt: 99- 98 - Jenter (alle klasser)
Påmeldingsfrist: I . februar 20 I 0
Eventuelle spørsmål kan rettes til turneringsleder Morten Backe, telefon 32 83 64 33, mobil 905 40 435
NB! Alle Skioldlag får informasjon i god tid for denne cupen.

STRØM
GUNDERSEN as
- din samarbeidspartner innen bygg og anlegg
Strøm Gundersen AS Papyrusveien 3050 Mjøndalen
Tlf. (+47) 32 27 43 50 - Faks. (+47) 32 27 43 51
E-post. P?St@stroemgundersen.no

.-~ avisen.
høst 2009
•
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Jens Petter Kjemperud -

Norges ambassadør i Etiopia les mer her om den mangeårige Skioldkjempen og
hva han bedriver med i Etiopia
Et reisebrev fra
Etiopia
Etiopia er Afrikas nest største land i folkemengde med ca. 80 millioner innbyggere,
og Afrikas fjerde største land i areal, om
lag fire ganger så stort som Norge. Etiopia
var verdens første kristne statsdannelse
på 300-tallet etter Kristus og har en lang
og stolt historie som preger landets innbyggere, som er et meget stolt folkeferd.
I alt 84 forskjellige folkegrupper bor i landet, de fleste kristne, men mange muslimer. Hovedstaden Addis Abeba har om
lag 4 millioner innbyggere og er Afrikas
hovedstad. Her ligger hovedkvarteret til
den Afrikanske Union (AU) og for FNs
Økonomiske kommisjon for Afrika (UNECA). Med nærmere 110 ambassader til
stede her, er det bare Washington som
har et større diplomatisk miljø. Og her
representerer altså en Skiold-gutt fedrelandet som Norges ambassadør; til Etiopia
og til AU samt til det lille landet ved det
Indiske Hav: Djibouti.
Arbeidsoppgavene er svært mangfoldige.
I forholdet til Etiopia står fremme av norsk
næringsliv og handel mellom de to land,
samarbeid om fred og forsoningsbestrebelser i Somalia og Sudan, kultursamarbeid med fokus på jazz og et bistandsprogram til Etiopia på nærmere 300 millioner
kroner årlig, sentralt. I dette utviklingsprogrammet ligger hovedvekten på støtte til
vannkraftutbygging, naturressursforvaltning samt godt styresett og menneskerettigheter. Konsulære saker utgjør et omfattende arbeid ved ambassaden (vi har den
femte største saksportefølje blant norske
ambassader), der en stor del av arbeidet
er knyttet til familiegjenforeningssaker for
somaliere med familie i Norge.
Fremme av handelsforbindelser består i
støtte til roseimporten hvor MesterGrønn
(på Lierskogen) importerer ca. 1 million
roser fra Etiopia årlig, basert på Fairtrade
prinsippene om gode arbeidsforhold og
miljøhensyn. Honningcentralen vil begynne import av etiopisk honning i juni, og
Yara er hovedleverandør av kunstgjødsel
til Etiopia. Vi prøver dessuten å legge til
rette for bl.a. etiopisk sko-eksport til Norge
og videreutvikle norsk turisme hit.

Jeg holder nær kontakt med det politiske
lederskapet i Etiopia og møter de fleste
ministerne regelmessig for å drøfte spørsmål av felles interesse for våre to land:
økonomi, fred, FN-spørsmål, klimaspørsmål, utviklingsspørsmål. Kontakten med
Utenriksdepartementet er selvfølgelig den
mest sentrale. Vi har regelmessig besøk
av politikere fra Norge, under min tid har
Erik Solheim, Karita Bekkemellom,
Raymond Johansen, Espen Barth Eide og
Stortingets utenrikskomite vært på besøk.
Jeg reiser mye rundt i landet for å holde
samtaler med lokale politiske ledere,
besøke fabrikker og næringsliv, samtale
om konflikter og menneskerettighetsbrudd,
vurdere sult og tørkeforhold, besøke
potensielle turistattraksjoner samt besøke
utviklingsprosjekter finansiert av ambassaden og drevet av samarbeidende organisasjoner.
Dessuten holdes tett kontakt med de norske frivillige organisasjonene i Etiopia om
deres virksomhet. Kirkens Nødhjelp,
Redd Barna, Utviklingsfondet, Norsk
Folkehjelp, Norsk Luthersk
Misjonssamband og Norsk
Misjonssamband har alle stedlige representasjoner i Etiopia og driver et omfattende arbeid med sosiale og humanitære
utviklingspørsmål; alt fra undervisning,
helseprogrammer til kamp mot kvinnelig
kjønnslemlestelse.
Gjennom AU følger vi utviklingen på hele
det afrikanske kontinentet. AU er en blanding av FN og EU. AU har sitt eget fredsog sikkerhetsråd, slik som FN har sitt
Sikkerhetsråd. Her behandles konfliktene
og krigene på det afrikanske kontinentet,
og AU har sine egne fredsbevarende styrker akkurat som FN. I dag står disse styrkene i Somalia og Sudan, men har tidligere også dekket Burundi og flere vestafrikanske land. I min rolle som ambassadør for NATO til AU, har jeg mye kontakt
med AU og har også deltatt i Freds-og
Sikkerhetsrådet.

Egypt, neste juli antakeligvis Mauritius.
FNs økonomiske Kommisjon for Afrika
(UN-EGA) er en stor organisasjon med
rundt 1000 ansatte som utarbeider økonomiske analyser, driver forskning, statistikkarbeid samt policyutforming for afrikansk
økonomisk utvikling. For å bidra til at vi fra
norsk side er best mulig oppdatert på afrikanske utviklingsspørsmål, har vi nær
kontakt med organisasjonen og støtter
dens arbeid på klimaområdet, på styresettområdet og for kvinners rettigheter (som
forutsetning for økonomisk utvikling).

~
I det lille landet Djibouti er min rolle å h~
nær kontakt med landets myndigheter om
fredsprosessen i Somalia, ivaretakelse av
norske rederiers virksomhet og anløp i
landet og akkurat nå å forberede det norske Forsvarets utplassering av et marinfartøy som skal delta i kampen mot piratvirksomheten i det indiske hav. Yara leverer masse kunstgjødsel til Etiopia, og
bistand til tilrettelegging av transporten fra
Djibouti til Etiopia, er også en oppgave jeg
har hatt. Jeg besøker Djibouti 4-5 ganger i
året.
I Djibouti ligger også den sub-regionale
samarbeidsorganisasjonen International
Authority for Development (IGAD) med
samarbeidslandene Etiopia, Eritrea,
Sudan, Somalia, Djibouti, Kenya og
Uganda. Jeg har også ansvaret for forholdet til denne organisasjonen og har re9""""\
messige møter med ledelsen i orqanise,
sjonen samt deltar som observatør på
organisasjonen toppmøter og utenriksministermøter, som roterer blant medlemslandene. Norge støtter IGADs fredsarbeid,
samt deres anti-terrorismeprogram.
Jens Petter Kjemperud

Fra norsk side støtter vi AUs arbeid på en
rekke områder, herunder kapasitetsbygging og deres fredsoperasjoner. Jeg deltar
som observatør på alle AUs toppmøter,
som hver januar arrangeres ved hovedkvarteret i Addis Abeba og hver juli avholdes i et annet medlemsland, sist juli i
fortsettelse neste side ~
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Forts. fra forrige side Jens Petter
Og i tillegg blir det selvfølgelig tid til den
mer utskjelte delen av en diplomats hverdag: mottakelser og middager. Med godt
over hundre ambassader arrangeres det
en nasjonaldagsmottakelse omtrent hver
tredje dag; de fleste deltar jeg i. Jeg holder selv middager minst en gang ukentlig
for andre ambassadører og sentrale aktører i Etiopia, og inviteres i et utall av slike.
Disse anledningene er gode anledninger
til å sammenlikne analyser og utveksle
informasjon, altså arbeid fremfor forlys-

telse. Samtidig oppstår vennskap i disse
sammenhenger og jeg definerer nå mitt
forhold til så forskjellige ambassadører
som USA, India, Yemen, Egypt og Brasil
som gode venner.
Og, for å ha overskudd til dette går det
ikke uten trening. Fotballen er dessverre
lagt på hylla, men jeg løper mye for å
holde meg i form, og hver november deltar jeg i Afrikas største gateløp over 10
kilometer, The Great Ethiopian Run i 2500
meters høyde. I fjor deltok 34.000 løpere.
I ambassadørklassen er prestisjen stor,

men med godt treningsgrunnlag vant jeg
klassen for tredje år på rad med premien
en reise til hvor som helst i verden på første klasse med Ethiopian Airlines; en pris
Utenriksdepartementet dessverre ikke lar
med motta, men gavebrevene tar jeg vare
på.

Vi i Skiold ønsker Jens Petter lykke
til videre med hans arbeid i Afrike.
Mange av oss kjenner Jens Petter
for hans glødende engasjement.
Og takker for et flott reisebrev

Litt om hva som har skjedd - og som skjer
Langfredag 2009 inne ved Skioldhytta
Og det ble en strålende langfredag inne ved Skioldhytta. Kvikk-Lunch,
appelsin og Quiz ....
l~ørre Hermansen og Rune Jahnsen, med hver sin lille rigg, og Kai Danske
. fansen som gjesteartist.
70 store og små tok turen innover og var med å laget en fantastisk fin dag i
solveggen. Håper alle kommer igjen neste år 2.4.2010
dette er nemlig
en svært koselig dag både for liten og stor.
Og ta med naboen
.

Det dramatiske selskab fremførte stykket
" Nilsebusetra " . Disse dyktige skuespillerne hadde fortjent noen flere tilskuere.
Finn rigg, og meget god lyd. Håper flere
finner veien inn neste år.

Skirenn 28.3.1 O ved Skioldhytta

Påskejam 2.4.1 O
ved Skioldhytta

Skuespill 7.6.09 ved Skioldhytta

Palmesøndag.

Rune Jahnsen med musikkvenner
Kvikk-Lunch,
appelsin og Quiz ....

Moro for unga og koselig for oss voksne.
Musikk og ballonger, premier og startnummer.

Ski old hytta

Blaa aften 29.8.09
ved Skioldhytta
Det kom 250 gjester, og det ble en strålende aften. Dog & Beggar Band, Kleiva
Strengelag og Shakin Night Cats underholdt
fra scenen i hele 6 timer.
En strålende kveld selv om det kom en lett
bris over Stegla, sett av 28.8 neste år og ta
med noen venner, naboen, kolleger etc. i herlige omgivelser

Arkivbilde 2008

Hytta er åpen hver søndag fra 11.00 15.00, håper så mange Skioldfjes som
mulig tar turen innover på søndager.
På vinterstid er det flotte skiløyper innover,
og for de minste som ikke er så drevne på
ski. Er det flott å gå fra Villmarkshuset.
All parkering foregår på Dalen
(Godt merket)

Visste du at:

2 store pizza koster
KUN:

255,-

Telefon: 32 82 00 00

Lørdager, søndager og alle røde kalenderdager - FULL PRIS
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En liten presentasjon av noen få av de som gjør det
mulig for oss, å drive aktivitet for barn og ungdom.Nesten hver
dag året igjennom. Bruk våre samarbeidspartnere.
En særdeles takk til dere alle.

å!l ERNST & YOUNG
Revisjon - Skatt - Avgift
Økonomisk Rådgivning

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

08.00 - 22.00
(09.00- 20.00)

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Tlf: 32 83 88 90
www.ey.no

Blomsterhuset - Rundtom

Grunnen til å kjøpe

OSRAM

er lang levetid, i tillegg til topp kvalitet!
Blomster til enhver anledning
•Dekorasjone

spillet fungerer best med lys fra
OSRAM

---· _

Vi bringer dine blomster

Tollbugt. 65 · Drammen •
Telefon 32 83 90 30 • Fax:.: 32 83 90 32
E·post: ogentu@online.no

Gamle Kongevei 18 - Telefon 32 81 05 80

Butikken som har "nesten" alt.
Vi har merkevarer til meget gode priser! Bosch. Dewalt, Skil. Elbe, Fiskars og Wenaas er noen
av merkene vi fører. Vi Jobber for å ha så lave og gode priser på merkevarer og andre produkter som
mulig. Vi kjøper inn både store og mindre partier og driver også engrosvirksomhet
Våre kunder er både privatpersoner. håndverkere og bedrifter og vi har kunder over hele landet.

··1• -

~'''"
~,. ";;,;,yes;;'.f?il
7# · ;•.]-}

-verktøy
arbeidstøy

ALT PÅ ETT STED
• Alt til bilen din i en og samme forretning (Bilverksted, Bilglass, Bildekk)
• 3 ars garanti på verkstedstienester
• Inntil 50% rimeligere enn "merkeverksteder· og med godkjente servicer ihht.
servieehette på alle biler.

- malerutstyr
- fiskeutstyr
\\I - hageredskaper
r.,I ifl,.\1
•

,,-

Bilverksted-Bilglass-Bildekk

_

_

0

Øivind' s Marked
Holmestrandsveien 94

3036 Drammen

Telefon 32 81 20 80

Telefax 32 81 20 81

www.oyvindsmarked.com

Velkommen til Drammen Gummiservice
Tordenskioldsgt. 74, 3003 Drammen - Telefon 32 83 36 63 - E-post: firmaposf©drammengummiservice.no

Det koster å drive et aktivt og målrettet arbeid for barn og ungdom. Skiold trenger hver krone for å
kunne tilby aktiviteter til alle som ønsker et tilbud. Kanskje er det viktigere enn noen gang å kunne
tilby ungdom sunne og trygge fritidsaktiviteter.
Skiold er en klubb med ambisjoner om å kunne tilby alle barn og ungdom i Drammen et fritidstilbud
tilpasset egne ferdigheter og sosialt ståsted. Skiold vil være en hjertevarm klubb.
Inkluderende, kreativ, og med respekt for hverandre uansett bakgrunn.
Tusen takk til alle samarbeidspartnere for din hjelp for å oppfylle målene våre.
Og vi anbefaler alle våre medlemmer, til å bruke våre samarbeidspartnere.
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®TOYOTA
KVALITET

HELE

VEIEN

oss å kunne
støtte id retten
Toyota Slemmestad
- trygg og spennende

Slemmestadvn. 67 - 3470 Slemmestad - Tlf.: 31 29 77 70 - Fax. 31 28 07 80

Toyota Drammen
- trygg og spennende
Ing. Rybergsgate 108 - 3007 Drammen - Tlf. 32 23 46 00 - Fax 32 23 46 46

B
GRASROT
ANDELEN

Aktivitet
for barn
og ungdom i
snart

100år
I samarbeid med
Frivillighet Norge
og Idrettsforbundet

NORSK TIPPING

PORTO BETALT
VED
INNLEVERINGEN

