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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

GRATULERER SI<IOLD MED 100 AR!
Finnes det en sprekere 100-åring enn Skiold?

•
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• Klubben i våre hjerter er i år 100 år!
• Ski og ballklubben Skiold ble stiftet på Bragerøen men flyttet
til Strømsø etter en dramatisk båttur.
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• I dag er Skiold en bydelsklubb som har sitt naturlige nedslagsfelt som strekker seg fra Konnerud
gata til Hedensrud samt opp til Austad. Vi har i dag 885 medlemmer, hvorav ca 600 er unger.
• Klubben har arrangert flere arrangementer som har markert at klubben er 100 år. Bandyskolen 20.
februar, hvor 25 unger deltok, første jublileumsarrangementet. Videre har vi arrangert; Kruge
bandy cup, der 2 av æresmedlemmene, Bjarne og Dagfin hjalp til med premieutdelingen, Minicupen
i fotball samt skirennet på Skioldhytta i mars. Minicupen har og et jubileum i år, det er 30 gang
klubben arrangerer cupen, der over 200 lag deltok. Fotballskole har vi og arrangert. I skrivende
stund jobbes det med de to siste arrangementene i jubileumsåret, nemlig bandyskolen og Skiold
bandy cup 13. november.
• Skiold har markert seg i bybildet på en positiv måte, da klubben deltok i 17. mai toget sammen
med Drafn som og har 100 års jubileum i år. 7. juni hadde vi mottagelse på Skioldhuset med inviterte gjester.
• Søndag 6. juni ble det arrangert fest for ungene på Marienlyst mens de voksne hadde sin fest 18.
september på Børsen. Her ble det utpekt 3 nye æresmedlemmer i klubben; Arild Knudsen, Henry
Tufte og Tore Jahnsen - gratulerer!
• Avslutningsvis vil jeg gratulere A-laget med fantastisk sesong og opprykk til 4 divisjon - takk for en
strålende gave i jubileumsåret!
• Vi gleder oss å ta fatt på de neste 100 - Skiold gutt hei Skiold gutt hei Skiold hei hei hei!

Ravi Sundet
Leder av jubileumskomiteen
i!J

Jernhard vilje - stålfast kropp
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Fotballsesongen 20 I 0
Sportslig utvalg I I'er fotball
Det er avholdt 13 møter i perioden januar til og med oktober 2010. I perioden har disse sittet i SU-11:
Mariann Eide
Marit Tune (sportslig leder i Skiold)
Per Grensbråthen
Sverre Mørch Fredriksen
Kai Henning Ulvestad
Ravi Sunder (repr. i Drammensfotballen)
SU har også dette året hatt fokus på Fair Play. Sverre Mørch Fredriksen har hatt hoved-ansvaret for opplegg
og gjennomføring. I tillegg er det jobbet mye med sportsplanen, som nå ligger på Skiold's nettside.
Mesteparten av høsten er som vanlig brukt til å få neste års trenere på plass.
Mariann Eide

Sportslig utvalg 5 og 7'er fotball
I 201 o har disse sittet i SU-5 og 7er:
Tom Egil Johanessen
Vegar Solli
Arild Tjomsland
Det har vært et positivt år for barnefotballen i Skiold. Gledelig er det også at jentefotballen ser ut til å blomstre igjen i klubben. Utvalget har også gjennomført årets fotballskole, som ble en suksess. Skiold' s eget
1996 guttelag var en del av instruktørene.
Vegard Solli
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Ferskvaredisk
Hjemmelaget mat
Faste lave priser
Egen kundeparkering

PER

RIMA KUNDESERVICE

ÅPENT
08.00 - 22.00
(08.00 - 20.00)
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HOLMESTRANDSVEIEN 34 • 3041 DRAMMEN
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Fotballskolen
Fotballskolen 2010 startet opp i slutten av august på kunstgresset på
Marienlyst. Det var totalt 59 deltagere fordelt på 12 jenter, 20 gutter fra
Brandengen og 27 gutter fra Danvik. Det vil si at vi får
5 guttelag og 1 jentelag i neste års serie. Totalt ble det gjennomført 6
treninger med vekt på lek med ball, samt en flott avslutning inne på
"gamle gress", hvor det ble spilt kamper. Etter kampene ble det premieutdeling og pizza og brus til deltagerne.
Sportslig utvalg vil takke foreldre og ikke minst deltagerne som har vist
en utrolig innsats og idrettsglede og vi gleder oss til å følge dere videre i
Skiold sammenheng.
Sportslig utvalg vil også rette en spesiell takk til instruktørene som i år
var Skiold sine 96 gutter, dere gjennomførte på en fremragende måte.
Vegard Solli

Håkon Nyberg gir av all sin kunnskap

Mange nye flotte Skioldspillere

gressPartner AS
/~

Din profe:8onelle
seminar- og kongressarrangør

Trenger din bedrift hjelp til å arrangere seminer eller større kongresser?
Gå inn på vår nettside: www.kongresspartner.no
og se hva vi kan bidra med!
Kontaktperson: Christin Foss • Telefon: 92 24 27 88
E-post: christin@kongresspartner.no
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Skiold Jenter 1995
Etter trenerskifte i januar startet jenter 95 opp med trening for fullt. De trente to ganger i uken, med løpetrening og spill inne på Strømsø skolen. Det var bra oppmøte og ivrige jenter som var klare for en ny sesong.
Etter en del bra treninger og deltakelse på Drammen Cup, var jentene klare for sesongen
I første kampen møtte de Marinlyst. Dette skulle vise seg å bli en spennende og jevn kamp, som til slutt
endte 2-2. Uttover sesongen ble det en del tøffere
kamper, men jentene sto på, og prøvde så godt de
kunne. Det ble noe mer frafall på treninger uttover i
sesongen, og to stykker sluttet. Vi sto igjen med 12
jenter, og syntes dette var litt få for å kunne spille elver
fotball. Det ble søkt til kretsen om vi kunne spille sjuer
de siste kampene. Det var greit, og det gjorde store
utslag på resultatene. Jentene fikk senket skuldrene og
avslutter sesongen med å vinne tre kamper på rad!!
Alt i alt har vi hatt noe varierende oppmøte, men jentene har hatt stor forbedring og ikke minst, hatt det veldig gøy. Vi avslutter sesongen med en morsom tur på
Dagali, for å rappelere og ta en oppsummering av
f"'esongen. Vi ser frem til en ny sesong, med nye muligneter og mye moro!
Spillere:
Thilde Askildt, Cindy Marie Mostervik, Martine Skagestad, Kastory Suppiah, Ingrid Hagby Johnsen,
Lena Aspebakken, Siri Andresen, Dorthe Brekke, Viktoria Utgaard, Henny Tanberg Hansen,
Nora Aspen Andersen, Emma Langeland, Yvonne Adeline Guillot, Vasuki Vaseeharanathan,
Thea Aurora Mannsaaker, Unn Linea Hjelde
Trenere:
Amahl William Pellegrino
Ida Franzen Nanger

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: post@stroemgundersen.no
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Skiold 2003 Brandengen
Dette har vært et spennende og begivenhetsrikt år for Skiold 2003 Brandengen. Fotballskolen på Marienlyst i
fjor høst var første bekjentskap med organisert fotball for de fleste, og det var stor stas med egen treningsdress og ball! lnnetreningene på Strømsø utover høsten og vinteren ble raskt en kjær aktivitet. Mange nye
spillere kom til slik at vi etter hvert var rundt tjue barn på treningene, de fleste fra Brandengen men også
noen fra Fjell. Sesongens første store høydepunkt var utvilsomt Skiold Minicupfestival i Drammenshallen i
mars. Vi stilte med to lag, City og United, og dette var guttas første erfaring med ordentlige kamper! Ekstra
stas med pokal etter siste kamp, selvsagt. I ukene som fulgte var det mye mas om når vi skulle spille cup
neste gang ... I mai begynte aktivitetsserien, der vi igjen stilte med City og United, og vi deltok også på Åssiden Gressbanecup i slutten av måneden. Det var virkelig gøy å se hvordan spillerne har utviklet seg og stadig spiller mer som lag. Moro! Skiolds 1 OOårs-fest fikk vi også med oss. Etter sommerferien startet serien
opp igjen, og i september deltok vi på Solberg Cup, til glede for store og små. Vi nå har tatt en pause i treningene men gleder oss veldig til å starte opp igjen innendørs om ikke så lenge.
Trenere
Halvard Buhaug (lagleder)
Mustafa Evran
Bjørg Hefiane
Linda·Tidslevold
Spillere
Albin Bujupaj
Alias Espeseter
Anders Haraldseth
Christer Hansen
Daniel Buhaug
David Sadiq
Destan Evran
Edward Tidslevold
Eivind Hatskjold Støleggen
Furkan Kunduraci
llias Hefiane
Jonatan Osland
Lansana Sesay
Lat Samba Gueye
Leosander Sømme
Marius Nordli Sæther
Martin Rolfsmann
Mert Kerem Ugur Cetin
Mihal Dzaferi
· Nihat Andrie Amundsen-Karu
Osman Tasdelen
Paul Norseng
Richard Nortey
Sigurd Kristensen
Vad Hamarash

Støtt våre annonsører,
de støtter oss.
Og det setter vi
særdeles stor pris på.

Skiold 2003 City på United på Skiold Minicupfestival i mars

Gled noen i dag med en hyggelig
blomsterhilsen
Vi hjelper deg i alle anledninger,
buket~er, dekorasjoner,
(1 _at\/\/'\ f n fl_
sorgbindere, kranser,
~ \,,(J/1' v.J/~~~ P
bårebuketter m.m
~ CD
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Åpningstider:
Man til tors: 09.00 - 16.00
Fredag:
09.00 - 18.00
Lørdag:
10.00 - 15.00
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Skiold 2003 Brandengen
Dette har vært et spennende og begivenhetsrikt år for Skiold 2003 Brandengen. Fotballskolen på Marienlyst i
fjor høst var første bekjentskap med organisert fotball for de fleste, og det var stor stas med egen treningsdress og ball! lnnetreningene på Strømsø utover høsten og vinteren ble raskt en kjær aktivitet. Mange nye
spillere kom til slik at vi etter hvert var rundt tjue barn på treningene, de fleste fra Brandengen men også
noen fra Fjell. Sesongens første store høydepunkt var utvilsomt Skiold Minicupfestival i Drammenshallen i
mars. Vi stilte med to lag, City og United, og dette var guttas første erfaring med ordentlige kamper! Ekstra
stas med pokal etter siste kamp, selvsagt. I ukene som fulgte var det mye mas om når vi skulle spille cup
neste gang ... I mai begynte aktivitetsserien, der vi igjen stilte med City og United, og vi deltok også på Åssiden Gressbanecup i slutten av måneden. Det var virkelig gøy å se hvordan spillerne har utviklet seg og stadig spiller mer som lag. Moro! Skiolds 1 OOårs-fest fikk vi også med oss. Etter sommerferien startet serien
opp igjen, og i september deltok vi på Solberg Cup, til glede for store og små. Vi nå har tatt en pause i treningene men gleder oss veldig til å starte opp igjen innendørs om ikke så lenge.
Trenere
Halvard Buhaug (lagleder)
Mustafa Evran
Bjørg Hefiane
Linda· Tidslevold
Spillere
Albin Bujupaj
Alias Espeseter
Anders Haraldseth
Christer Hansen
Daniel Buhaug
David Sadiq
Destan Evran
Edward Tidslevold
Eivind Hafskjold Støleggen
Furkan Kunduraci
llias Hefiane
Jonatan Osland
Lansana Sesay
Lat Samba Gueye
Leosander Sømme
Marius Nordli Sæther
Martin Rolfsmann
Mert Kerem Ugur Cetin
Mihal Dzaferi
- Nihat Andrie Amundsen-Karu
Osman Tasdelen
Paul Norseng
Richard Nortey
Sigurd Kristensen
Yad Hamarash

Støtt våre annonsører,
de støtter oss.
Og det setter vi
særdeles stor pris på.

Skiold 2003 City på United på Skiold Minicupfestival i mars
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Skiold 2003 Danvik
Da var vi ferdig med en kort og intensiv "sommersesong". Vi har hatt 2 lag som har gjort unna 6 kampdager
fordelt på vår og høst.
Guttene har blitt delt i 2 lag som de har valgt å kalle Tigrene og Løvene.
Oppmøte og engasjementet på både trening og kamp har vært upåklagelig og vi kan se at alle sammen har
hatt stor fremgang fra vi startet.
Flere gutter har kommet til i løpet av sesongen og har blitt tatt godt i mot av alle sammen.
Lagene har fått oppleve å både tape og
vinne, uten at det har betydd så mye for
humøret i etterkant.
Er det noe som vi kan si at alle har så er det
glede over å få lov til å spille fotball, da spiller
det ikke så stor rolle om du taper eller vinner.
Vi har akkurat avsluttet sesongen med en
sammenkomst for alle spillerne hjemme hos
en av trenerne. Her ble det spist uante
mengder hamburgere og høytidelig utdeling
av "medaljer" for vel gjennomført sesong.
~e var enige om at vi har hatt en fin utesesonq og gleder seg til å fortsette!
Hilsen Trenere Danvik 03

Bakerst fra venstre: Aksel, Alexander, Erik, Hampus, Gabriel, Emil,
Magnus og August Foran fra venstre: Gustavo, Bendik, Olaf,
Jakob, Daniel, Mathias,
og Noah

Skiold 2002 Danvik Tigre og Løver
Da er 201 O sesongen over. Tigrenes lagleder og trener takker gutta sine for mange flotte opplevelser.
På trening stiller dere alle mann alle og står på med godt humør sammen, Løver som Tigre. Gruppa har
utviklet seg til en herlig gjeng som har det gøy sammen. Den individuelle utviklingen er formidabel og som
lag blir dere vanskelig å bryne seg på fremover. Det er noe med det å ha det gøy. Har man det gøy så
kommer det andre som en lek. Og leke, det
gjør dere. Dere tør å kline til på trening og
kamp. Overstegsfinter, "Messi", helspark og
lurendreieri for egen komposisjon er ting som
fryder trenergruppa stort, for ikke å snakke
Ill foreldregruppa som alltid stiller sterkt de
også.
' "Hev blikket" roper Dennik, "slå lange pasninger" roper Morten, "inn foran mål" roper
Morten, "TIGRE I FORSVAR", brøler Dennik,
"spill ball", roper Ole-Christian og "Nå må
dere dekke opp" roper Per-Erik. Ikke lett å
forholde seg til som 8-åring, men det skal
dere ha, dere klarer det.
Det ble 6 seriekamper, men bare 3 Cup'er i
Bak fra venstre: Felix, Sebastian, Jonatan S, Adam, Even, Oleår, men vi har som mål å få dere på 5 Cup'er
Mathias,
Jørgen. Sittende fra venstre: Lukas, Mats, Jarand, Trond,
neste år. Formidabel innsats gutter.
Andreas,
Jonatan B Keepere: Lasse og Daniel
Vi er stolte av begge lagene.
, Nå er det straks innetrening og
vi gleder oss til å komme i gang igjen.
Hilsen
~ Trenerteamet

1110 · ZD11
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Skiold 2002 Brandenga
Skiold City og Skiold United har også i 201 O
trent sammen som et lag, men spilt cup'er og
kamper hver for seg.
Utviklingen av spillerne er god og det er en
fin stemning i gruppen. Flere av spillerne har
utviklet seg med tekniske ferdigheter i løpet
av året.
Det fokuseres på miljø og god stemning på
treningene som føres med en bestemt hånd
samtidig som smilet ikke er langt unna.
Nå starter snart innetreningen opp og her vil
vi arbeide videre med samspill og grunnleggende tekniske ferdigheter for den enkelte
spiller.
Sesongen har vært god for begge lag med
flere kamper vunnet i både serie og cup
igjennom året.

Jan Oskar Brenden, Jakob Nilsen Gryting,
Tim Andre Mathisen, Arvid Salehi, Serdar
Ørs, Isa Khan Javeed, Kabundi Rashigi,
Sander Elsfjordstrand, Filip Franjkovic, Trym
Fuhre, Jakob Nilsen, Ali Haydar Sarikaya,
Fred Onokoko, Jimmy Kenyi, Mikael Sadiq,
Osman Esen, Adriano Bukturu, Andaz
Askandar, Vara Beyar Hafzullah, Andreas
Espeseter, Berkay Bakici.
Trenere: Even Brenden og
Stig Elfsjordstrand.
Hilsen Michele

1. Manchester United 100,-

%,-

Marinert biff, løk, paprika og tomat

2. Strømsgodset

100,-

J.29,-

100,-

j.29,-

100,-

J.29,-

100,-

J.29,-

Skinke, bacon og sjampinjong

3. Liverpool
Pepperoni, løk, paprika og ananas

4. Barcelona
Marinert biff, løk og bernaise

5. Real Madrid
Marinert kylling, paprika og løk

6. Chelsea

100,- ~-

Krydret kjøttdeig, bacon, jalapenos,
paprika og salsa

7. Champions League 160,Komponer din egen pizza,
velg 6 av våre garnityrer

8. Leeds United

100,-

j.29,-

100,-

jA-5,-

Tunfisk, løk, oliven og tabasco

9. Tottenham
Tomatsaus

10. Taki Spesial

149,-

Pepperoni, bacon, marinert biff,
paprika og løk

11. Arsenal

129,- .J.,39:-

Kebabkjøtt, rødløk og paprika

12. AC Milan

129,-

j.39,-

Oliven, løk, tomat, mais,
paprika og champinion

Se også andre retter på www.taki.no
Telefon 32 83 02 40 - 32 83 14 50
Kjøring under 3 km 50,- fra 3-7 km 70,Man-fre.07.00-23.00 Lør.09.00-23.00 søn.10.00-23.00
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Skiold 200 I Brandengen
Årets sesong er på hell, og Skiold Brandengen 2001 har
hatt en sesong fylt med oppturer og gode opplevelser.
Laget har spilt mange kamper og fått gode resultater
dette året. Spillere, trenere og foreldre er svært fornøyde,
og engasjementet er stort. Det er flott å se laget spille
kamper og det er like gøy å se foreldre som ivrig følger
opp og støtter barna med heiarop og klapp på skuldrene
etter vel gjennomført kamp. Det samme gjelder når barna
har deltatt i cuper. Det er moro med pokaler og premier,
men like moro er det å kunne ha det gøy i pauser mellom
kampene og styrke det sosiale i spillergruppa.
For våre spillere har det gøy sammen! Det er lite konflikter og de er sammen for å ha det gøy. Det er viktig å ha
barnet i seg og kunne senke skuldrene mellom viktige
kamper og treninger, men de er også fokuserte og ivrige
etter å bli bedre og kunne fungere sammen som
et sterkt og godt lag. Og det er hva de er, sterke og motiverte!
Så året sett under ett har laget forsatt den gode progresjonen de hadde i fjor, og de jobber videre mot nye
nsultater og triumfer. De har oppnådd resultater som: de kan være stolte av og de kan se frem mot nye opp•t:Velser og gleder. Noen spillere har forlatt laget og nye har kommet til. De nye finner raskt sin plass og blir
en del av laget med en gang. Her er det rom for alle og alle er velkomne.
Vi ser frem mot et nytt år og gleder oss over hvor flinke spillerne våre er.
Trenere : Kenneth Nor og Jan Erik Jakobsen
Sesongen har vært lærerik for trenere og spillere med en flott utvikling av ferdigheter. Laget har gått gjennom
serie og noen cup'er nesten uten tap, og det er vi stolte av.
Vennlig hilsen Kenneth Nor

VIT Building Systems AS
Kjellstad Næringssenter
3400 Lier
Tlf. 32 84 26 00
www.yit.no

Together we can do it.
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Skiold Løvene, United og City 200 I
Skiolds supre 9-åringer som har trent på Marienlyst kommer fra Danvik og Fjell skole. Vi har vært i overkant
av 20 stykker på treninger og tre lag i cuper og serie. Innsatsen har vært stor, og det er helt klart at guttene
begynner å vokse som fotballspillere.
Vi har spilt 6 kamper i vår- og høstsesongen med alle lagene og deltatt på tre cuper. Årets høydepunkt ble
helt klart overnattingscupen i Porsgrunn. Veldig artig å møte lag fra andre kanter av landet - og meget velorganisert cup med vekt på det sosiale.
Både i cupene og i serien har alle lagene har vært
vanskelige å slå. Det har helt klart vært flere seire
enn tap på 01-lagene !
Vårsesongen rundet vi av med dagstur til
Skioldhytta for foreldre og spillere.
Avslutning på høstsesongen var meget populær:
Kinobesøk først - deretter pizza på Lizzies. Ikke
dårlig å putte 24 unge fotballspillere innerst
i kroken på Lizzies.
·

Vi som har trent guttene synes at vi har en flott
gjeng med innsatsvillige gutter og entusiastiske
foreldre, og gleder oss til å fortsette, og å ha det
gøy med fotball.

Sesongstart som vanlig i Drammenshallen
med Skiold Toyotacup - her noen av 01-spillerne

Skiold Løvene
Magnus Engsbråten, Martin Høeg, Magnus Kaspersen, Valmir Thaqi, Vigan Halili, Bleron Hajra,
Bleron Strana, Robert Sørensen, Adrian Azemi, Kristoffer Tysland
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, Benjamin Budak
Lagledere: Jens Petter Farnes, Erik Engedal

@

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)
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Skiold 2000 Danvik
Skiold Danvik 2000 har også i år kjørt med 4 lag i seriespill. Vi hoppet i år på kretsens tilbud om seriespill
med en kamp i uken, noe guttene synes var morsomt. I tillegg har vi deltatt i fire cuper i løpet av året; Skiold
cup, Meny Horten cup, Kiwi Solberg cup og MIF høstcup.

Vi har trent to ganger i uken helt fra tidlig vinter, med både ute- og innetreninger. I tillegg til trening på rene
ballferdigheter og pasninger, har vi.oqså prøvd å så noen frø rundt det mer taktiske som plassering i forhold
medspillere og holde posisjoner. Guttenehar tatt utfordringen og viser økende forståelse for hvorfor dette
er viktig.
Guttene er nå ferdig med 5'er-fotballen og gleder seg til åta fatt på de utfordringene som ligger og venter på
dem i ?'er-fotballen.
Stallen har vært stabil med ytterst få frafall. Vi har i overkant av 25 spillere som holder sammen og har et
godt miljø innad i gruppen.
Bildet viser guttene på en av de siste utetreningene hvor vi fikk lov til å gjeste "Gamle gress". Siden vi hadde
dette som boltreplass måtte vi bare spille 11 mot 11 over hele banen.
Mange slitne, men glade unger etter å ha testet seg på "voksenfotbalt".
Vi håper å få med flest mulig også til neste år!

Hilsen Finn, Håkon, Pål Espen, Vegard og Espen

Skiold Austad / Brandengen 2000
~stad og Brandengen 2000
~dsongen 201 O har vært den beste siden vi startet. Vi er 13 gutter
som jobber knallhardt på trening og i kamper. Vi merker fremgang på
de som lå litt etter med teknikk og spilleforståelse. Det er en fin gjeng
å jobbe med når vi ser at resultatene kommer. Begge lag har spilt 12
seriekamper med bra resultater. Vi har vært med på 5 cuper hvor innstillingen til guttene har vært helt fantastisk, som medfølger at det er
moro å følge dem. Det har vært 2 store opplevelser for Austad. Vi ble
invitert til å være med i tippeligacup-på Marienlyst foran kampen
Strømsgodset - Tromsø 5. Juni. Det ble innmarsj til tippeligahymnen
og 3 kamper på Gamle Gress. Dette var en stor opplevelse både for
spillere og ledere. 25 juni tok Geir og Jørn med seg 5 spillere for å
spille Plussbankcup i Kristiansand. Dette er en cup med 500 lag.
Vi spilte 5 kamper med gode resultater, deriblandt mot regionens beste 5er lag Fløy, som aldri hadde tapt.
Men det var før Krister, Loti, Per Erik, Burak og Khant hadde møtt dem. Cupen og reisen var en stor opplevelse for spillere og ledere med besøk i dyreparken som et høydepunkt. Vi går til seongen 2011 med friskt
mot, nå er det ?er fotball, og det gleder vi oss til. Da er begge
Lagene samlet under navnet Skiold gepardene.
Vi ønsker alle i Skiold lykke til fremover.
Geir, Tor Erik og Jørn

avisen - høst 2010

Idrettsglede i I 00 år

13

Skiold 2000 Brandengen City - United
Laget startet opp treningen i gymsalen på Brandenga i midten av januar, og hadde i tillegg fra 1. mars en
utetrening på Gulkskogen Arena. Dermed 2 treninger pr uke, noe som også har vært snittet med cuper og
kamper hele sesongen.
Det har blitt vektlagt teknikk/finter, bevegelse/pasninger/skudd + mye spill, og ikke minst coaching på positive
erfaringer og opplevelser.
Spillerne/menneskene har absorbert dette veldig bra, og
fremgangen er stor, og spillet i kampene og cupene har da
også vært av de positive opplevelsene. Spesielt bevegelse
og pasningene sammen er blitt kraftig forbedret.
Spillerne har selv blitt innvolvert, gjennom å sette opp lag
sammen under spillet, og den innvolveringen sammen med
forståelsen av å spille på et LAG, gjør at tilbakemeldingene
fra spillerne og foreldrene er gode.
Dette ser vi igjen på cuper og kamper også.
Vi har tro på den innvolverte metoden, samtidig som det
skal være morsomt med tekniske øvelser, men mest spill
over tid, gjør at spillerne stillmuleres, slik at de fortsetter
med fotballen etter fylte 14-15-16 år"
Snittet på treningene ligger på ca. 1 O spillere, da laget har hatt stort sett 10 spillere gjennom sesongen.
Vil samtidig takke alle spillerne for en flott sesong, og alle foreldrene som stiller til treninger og kamper/cuper,
også med bil.
Sesongen avsluttes med en tur på Dolly Dimple, og alle ser frem til en ny sesong med fortsatt utvikling for
denne flotte fotballgruppa på Brandenga 2000.
Tusen hjertlig takk for en fin sesong, og vi gleder oss til neste" som da er ?er-spill,
for dette spennende fotball-laget !
Spillere på Skiold 2000 Brandenga City/United i 2010:
Lavrans Bjerkestrand, Sigurd Herikstad, Eskil Hope Bjarås, Theodor Langlie, Gard Sjåfjell Sundsethvik,
Martin Brandsrud, Håkon Sjåfjell Sundsethvik, Oscar Langlie, Mathias Myhrvold og Kevin Andre Avdal.
Mvh. Trenere/Ledere
Ove A Avdal, Håkon Langlie, Ståle Brandsrud
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Skiold 1999
201 O har vært et supert fotballår (hittil) for Skiold 99. Gutta har fortsatt det gode spillet fra slutten av tiden
med femmerfotball, over i syverfotball. Vårt varemerke er samspillet, vi legger innlegg , får til kombinasjoner ,
driblinger og finter. Vi spiller med et offensivt forsvar og tar høy risiko. Som oftest lykkes vi, men noen ganger
går vi på en skrell. Det er jo det vi lærer av!
Sesongen har hatt mange høydepunkter, både spillemessige og sosialt. Vi hadde en kjempefin overnattingstur til Sandarcupen i Sandefjord rett etter sommerferien,
med felles grilling, overnatting i telt, bytur og kveldsfotball på
sandbane. Og fem strålende kamper i perfekt solskinn.
Ellers har det vært mange kamper i striregn! Spesielt huskes
en jevn match på Kongsberg, det høljet ned, og vi vant til
slutt med ett mål etter å ha blitt presset tilbake store deler av
andre omgang. Vi har aldri ropt JAAAAA så høyt!
Årets spillemessige høydepunkt, og kanskje råeste cupdeltakelsen noensinne for vår del, var høstens Kiwicup der vi stilte i en årslasse over for å få litt utfordring. Vi avgjorde til vår
fordel i siste minutt mot Solberg, knuste MIF og slo
~rømsgoqset 98 med 4-0 etter vår beste kamp noensinne.
v I spilte med hjertet utenpå drakta!
På vinteren fikk vi inn spillerne fra Skiold Brandenga, de har
kommet fint inn i gruppa. Etter sommeren er det kommet til
enda noen, nå er vi såpass mange at vi sannsynligvis kan stille med to lag i syverserien neste år.
Som ifjor må vi takke Naser Ramaki for ·all hans· ivrige deltakelse på trening og sidelinje, vi er supertakknemlig for inspirasjon og proffe råd! Og vi må takke vårt enestående publikum, som stiller opp både hjemme og
borte, og heier oss frem med positive tilrop.
Nå gleder vi oss til en vinter der vi kan legge grunnlaget for nok en bra sesong!
- Arild Tjomsland, trener

0

VELKOMMEN TIL VART
VASKEANLEGG
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Vi kan presentere det siste
innen skånsom bilvask
• UnderspyITng
• Høytrykk
•varmvoks
• Garantert ren bil

STATOIL STRØMSØ
Grønland 13, 3045 Drammen
Vis a vis rutebilstasjonen og Lothe fargehandel
Telefon 32 83 43 63
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Tre nye. æresmedlemmer, to med fortjenestemerket og en serie med hederstegn.
Det er fasiten da Skiold forleden dag feiret
100 år med stil i Børsens selskapslokaler.
Sted: Børsen festlokaler
Dato: 18/9.201 O
Toastmaster: Rune Jahnsen

På bildet ser vi 2.av de 3 nye æresmedlemmene i Skiold,
fra venstre Tore Karl Jahnsen, Henry Tufte (var ikke tilstede ved overrekkelsen, men Ole Tufte tok imot diplomen og
hyllesten for sin far, til høyre Arild Knudsen.

Til venstre Arild Berg
til høyre Per Gustav Grensbråthen

1

- Vi er en klubb på offensiven,

sa formann Robert Ørnfjord, som hilste de
75 deltakerne velkommen til en kveld med masse mimring og nye tanker. Han vektla det store
ungdomsarbeidet og også integrering som klubben driver på Strømsøområdet. Vi har godt samspill med kommunen· når det gjelder aktiviteter for ungdommen også utenom det rent
sportslige, sa han.

-

Ordfører i representantskapet, Børre Ivar Lie, tok for seg Skiold historieoq understreket at drt store
spranget for klubben kom.da man endelig flyttet til Marienlyst, senter for klubbens virksomhet i.nesten
alle de 100 årene. - Fra å ha 525 medlemmer i 2002 da vi tlyttettil Marienlyst, er. medlemstallet nå ca
...• 900. Det vitner om vekst, sa han.
r
•
~
Nye æresmedlemmer i klubben er Tore "'Karl
Jahnsen, Henry Tufte og Arild Knudsen for sine
mangeårige innsats for Skiold. Fonjenestemedafjer
ble gitt til Arild Berg som alltid har skjøttet dommer"
gjerningen i klubben samt til Per Gustav
Grensbråthen for hans mangeårig arbeid med
fotballungdom som trener og leder .

På bildet over ser vi de som var tilstede på festen
og mottok klubbens hederstegn.

Bilderfra den Store dagen
Fra Børsens festlokaler

Jubileumskaken var gitt av Noriko og Jan Utsbet

'

Brekke og Jahnsen
Elisabeth Nordskog og Rune Jahnsen

Skiold s mangeårige radarpar både på bandy og fotballbanen holdt en fantastisk
fin damenes tale. Sverre Erling fortalte litt fra den tiden han trente damelaget. Om
keeperen han tok ut ved pause, etter at hun hadde vært litt uheldig. Ingen sure
er av den grunn, keeperen ble han gift med og er fortsatt gift. Og bor kun et
langt bandyutkast fra Marienlyst stadion idag. Talen skapte en fin stemning blant
de ca. 80 påmeldte, som hadde det veldig hyggelig utover kvelden.

Reidar Scnuester og Bjsme Borgersen
)f'"'

~v".c,._-P.t>~

.

Kveldens •
toastmaster
Run€) Jahnsen
gjorde en f!
utmerket inrisats.

'

.•.

Jubileumsfesten

Jubileumsfesten

Skiold City, United og Gunners 1998
Sesongen startet i god tradisjon med trening inne fra November. Her ble det lagt opp til styrketrening, spenst og
teknisk trening. I tillegg fikk vi tilgang til en økt ute på Gulskogen. Denne økta var kjærkommen med ca. 30 spillere tidlig søndag morgen! Som før har vi holdt hele treningsgruppa samlet, dvs. med ca. 30-35 spillere i aktivitet
samtidig. Dette krever litt organisering, men fungerer helt ok med to trenere. Vi valgte å fordele litt etter ferdigheter og utvikling i noen treninger, men stort sett blandet hele gjengen fra Brandenga, Danvik og Fjell vilkårlig i trening. Dette ser vi allerede nå er en kjempefordel når vi går over til 11 er fotball, alle gutta kjenner hverandre og
det er veldig lite krangling og "klikker" i gjengen. I januar hadde vi et skikkelig "kick off" med pizza på skioldhuset
før vi ble hentet av supporterbussen til "klanen" med dundrende musikk gikk ferden til Jordal for hockeykamp
mellom VIF og Stavanger. Skikkelig trøkk og artig for ung og gammel!
Før seriestart hadde vi alle tre lag med i Skioldcupen, en tradisjon som vi nå vokser fra, men vil huske med
mange gode minner. Som vanlig ble det mye bra spill, seire og ikke minst ros fra andre lags trenere.
Vårsesongen braket i vei med tre 7er lag, her følger vi skoleinndeling i kamper. Hele veien mye flott spill, mange
gode prestasjoner og god oppførsel. Vårsesongen ble avrundet med Maxbocup i Lier. Noen seire og noen tap.
Her valgte vi å blande gruppen på tvers av skoledeling. Vi så allerede tidlig på våren at mange var klar for større
oppgaver, og bestemte derfor tidlig av vi skulle melde på ett lag i 11 er fotball på høsten. Vi meldte da opp to 7er
lag og ett 11 er lag. For at alle spillere skulle få prøve seq, fordelte vi alle kamper likt mellom gruppene. Dvs. alle
lag fikk prøve 11 er fotball. Der vi manglet spillere fylte vi på fra andre .. Dette fungerte helt topp, mye spilletid på
alle. Noen kamper mot -97 spillere ble litt tøffe, men vi fi.kk også her vist bra spill og flotte mål. At vi knuste
Konnerud og "godset" i 11 er fotball er alltid deilig.
·
Høstsesongen går som vanlig alt for fort, og neste års planlegging er alt i gang. Vi håper at de fleste fortsetter,
for her har vi en gjeng som kan komme langt sammen. Banketten for året ble gjennomført med pizza og
"Godset" mot Hønefoss. Som før, håper vi flere foreldre kan engasjere seg. Vi blir to 11 er lag til neste år, og
trenger noen lagledere, samt at kjøring alltid er velkommen.
Takk til foreldre som har bidratt med transport, kaker, dugnad og annen støtte, takk til sponsorer, hm,hm(Odd
Erik) og takk til dommere. Skiold, med Morten og Terje i spissen skal ha ekstra takk for at alt det praktiske ligger
til rette.
Janne, Tom, Odd Erik og Ståle vil takke for denne sesongen og neste år er det endelig skikkelig fotball!
Kanskje noe_n kamper på "gamle gress"?

Ft/!!;;

spillere littff a
elta ••.
Adrian Adamski, Berhem Ali, Azad Arfan, Carl Oscar Berg, Jean MarieV.Bizoza, Jonas E. Christiansen, Armin
Ghasemi, Filip Gripsrud, Espen A. Grøvo, Hans Kristian Haraldseth, AlexanderM.Henrichs, Ardon Kadrijaj, Natan
Kebebe, Stian Korsbøen, Oliver Lapidus, Arturas Liaudaitis, Emil Nilsen, Leroy Nilsen, Martin Pedersen, Naeem
Rafique, Marius Hjelle Rhich, Genti Rudi, Tobias Warming, Jo T. Rørvik, Mikkel Skramstad, Arlind Smajlaj, Marcus
Solem, Ghear Soran, Armaan Sunder, Espen Sørensen, Peder Tanberg Hansen,Sigve Torvet, Dung Tri Tran,
Benjamin Øvre og Furkan Øzkurt
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Skiold 1997 Haukene
Da er sesongen 2010 ugjenkallelig over for Haukene, bestående av gutter fra Danvik og Austad/Fjell.
Vi startet sesongen med 17 spillere og har hatt en tilvekst på 2, slik at vi har blitt 19 spillere totalt.
Treningene startet så smått ute i slutten av november, før vi kom ordentlig i gang i januar med 2 treninger pr
uke, hvorav 1 inne.
Laget stilte allerede i februar opp i Flint-Cup i Tønsberg, hvor vi spilte 3 kamper, med henholdsvis 1 sier, 1
uavgjort og 1 tap. Helgen etter var det MIF cup i Mjøndalenhallen, og der spilte laget seg helt til finalen, med
et knepent tap for Vikåsen på Galden Goal.. Moro!
Rett før seriespillet startet deltok vi også i en flott treningscup på Hokksund, hvor vi møtte gode lag fra både
Hokksund og Kongsberg. Det ble noen tøffe kamper som viste oss hvilket nivå vi kom til å møte i seriespillet i
1. Divisjon.
At vi møtte tøff motstand i vårsesongen er det ingen tvil om. 3 strake tap innledningsvis gjorde at humøret
ikke var helt på topp, men det snudde seg i den første gresskampen, og vi kunne oppsummere vårsesongen
med 2 seire ·og 4 tap, noe som til slutt ga en 5 plass på tabellen.
Vi så under vårsesongen at vi var litt for mange spillere til kun å stille 1 lag, og dette gjorde at ikke alle fikk
like mye spilletid. Vi bestemte oss derfor tidlig for å innlede et samarbeide med G-13 Brandenga og melde på
3 lag til høstsesongen - 2 lag i 1. Divisjon og 1 lag i 2. Divisjon Vi begynte å trene sammen allerede i mai, h
at gutta fra de ulike lagene skulle bli bedre kjent, noe som skulle vise seg å bli en suksess.
Rett etter sommerferien reiste vi med laget til Sandar Cup og bodde på Sandefjord Videregående skole en
hel helg. Guttene spilte 3 kamper i innledende runder, med 1 tap, 1 seier og 1 uavgjort også her.
Spillemessig var vi vel ikke helt på høyden, noe en lang sommerferie uten organisert trening får ta skylden
for. Lørdag kveld, etter at innledende runder var ferdige, var gutta så slitne at de droppet discoen, og isteden
valgte å henge rundt på skolen og nyte en bedre kebabmiddag på det lokale gatekjøkkenet. Vi regner vel
med at denne prioriteringen blir annerledes neste gang. I B-sluttspillet på søndag røk vi dessverre ut i første
kamp, og måtte reise hjem til Drammen uten pokal, heder og ære, men med en masse morsomme opplevelser for gutta.
Seriespillet på høstsesongen ble for 1. divisjonslaget innledet med 3 strake seire og 11-0 i målforskjell, før vi
gikk på noen forsmedelige nederlag mot antatt dårligere lag. Vi tok igjen noe av det tapte med en knallgod
kamp i Kongsberg, før vi avsluttet med uavgjort mot
SIF 2 hjemme. Det holdt allikevel til 3. Plass i avdelingen, noe vi må si oss fornøyd med.
2. divisjonslaget havnet til slutt på 4 plass i sin avdeling, med like mange seire som tap. Alt i alt var høstsesongen en opptur for alle, og alle gutta fikk langt
mer spilletid enn i våres.
Sesongen ble på tradisjonelt vis avsluttet med overnattingstur til Skioldhytta i oktober, 14 glade gutter
og 3 ledere koste seg med pølser, kaker og brus,
og fotball og "boksen går" ute i mørket. En liten film
ble det også tid til! Ro kl 23 er og blir en illusjon i
denne gjengen, og de siste sovnet vel, dog litt motstridig kl 0230.
Det er en skikkelig trivelig gjeng å ha med på tur!

)I ,,-. ,,'

·,~

Anders har hatt hovedtreneransvar for gutta,
Lagbilde fra Sandar Cup
med Morten og Tom Erik som assistenttrenere og lagledere med ansvar for logistikk og tilrettelegging.
Vi retter en stor takk til alle, både spillere og trenere, for topp innsats gjennom året.
Anders Grøterud, Morten Askildt og Tom Erik Olsen.
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Skiold United 1997 Brandengen
Skiold United har hatt en veldig spennende sesong. Mange spente gutter og to nye trenere. Lagleder for
sesongen har vært Tom Egil Johannesen og trenere har vært Sverre Mørch Fredriksen og Tomas Sindal
Kristensen.
Vi startet sesongen med innetreninger i Drammenshallen og utetreninger i snøføyka på Gulskogen Arena.
Laget spilte på vårsesongen i 2. divisjon og
med mange gode resultater endte det hele
med en ren seriefinale mot Spa/Bra på Gamle
Gress. Guttene i rødt feide all motsand av
banen i en veldig underholdende kamp og
vant sin avdeling med 5 seiere, 1 uagjort og
bare 1 tap. Dette betydde også opprykk til
høstsesongens 1. divisjon. Laget har deltatt i
en cup i sommer (Liungcup) og feide all motstand av banen i gruppespillet og vant sin
gruppe. Desverre møtte vi det sterkeste laget
i turneringen, Strømsgodset, i kvartfinalen og
tapte fortjent.
Høstsesongen i 1. div ble innledet med to
;ua'vgjo rte kamper. Spillet begynnte igjen å
sette seg og laget 'begynnte å vinne.
Desverre hadde vi marginene mot oss mot de
to sterkeste lagene i divisjonen, men endte til
slutt på øvre halvdel (4. plass) med 3 seiere,
Bildet er fornøyde gruppevinnere i Li ungen Cup 201 O
2 uagjort og 2 tap.
En flott sesong med mange gode opplevelser. Vi har vært et levende bevis på at det nytter å inkludere hele
spillergruppen like mye. Mestring + glede = gode prestasjoner. Vi har opplevd mye glede og samhold denne
sesongen. Når vi i tillegg får til å spille flott angrepsfotball og får resultater i tillegg må man vel si at det har
vært en god sesong for oss. En spiller sluttet før seriestart gr flytting, to spillere har gikk til andre klubber og
to nye kom til. Vårt mål om null frafall fra fotballen er nådd og tilbakemeldingene fra foreldre og andre rundt
laget har vært utelukkende positive.
Vi ønsker alle rundt 97 gruppen lykke til videre! Hilsen Sverre og Thomas
Spillerne som har vært med denne sesongen:
Andreas Herikstad, Andreas Johannesen, Christoffer Lysaker, Eirik Hauge, Hakan Bunsoon Karagøz,
Hossein Sediqi, Lal Ming Tang Peng, Marcelin Chibashimba, Martin Ask Olsen, Muhammed Cirak, Peder S
Sundsethvik, Rutkay Sabri, Samet Yarenbasi, Sebastian Byremo Nilsen Zachariah Benjamin, liker Yildiz,
Omar Hussain, Gideon Fam Bawl, Barosh og Mamoud.
0
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Skiold 1996
Da er nok en sesong over. Det har vært nok en fin sesong, med mange spennende utfordringer.
Vi fikk ny trener, Vidar Lind Olsen, kom inn i laget med ett stor engasjement. Han hadde den balasten som
spillere i denne alderen trenger.
\
Vi startet opp med to treninger i uken, en inntrening i gymsal og en ute på Gulskogen Arena. lnnetreningen
foregikk stort sett med bind foran øynene og var en mental, styrke og koordinasjonstrening.
Veldig annerledes og meget spennende, det så vi på frammøte da det var stort sett alle på trening. Keeperne
våre fikk egen trening samtidig med forskjellige bokseøvelse slik at de lærte å bli hurtiger i bevegelsene og
4
tøffere. Har også hatt mye balløvelser for å bli tryggere med ball.
Vidar har vært en ærlig, bestemt, tydelig og ikke minst engasjert trener. Det har blitt en helt annen disiplin i
gruppen men det er fortsatt gøy å spille fotball. Han har hatt ansvar for gruppen på 27 stk stort sett alene.
Olav Gjesteby har bidratt når han har hatt mulighet. Har stort sett fullt oppmøte på samtlige treninger.
Og -de som ikke kommer er flinke
til å gi beskjed.
Laget har deltatt på 4 cuper.
Drammenscupen og Liungen cup
hvor vi fikk 2 flotte 3.plasser. Har
vært på Haslum cup o'g Norway
Cup. Guttene kom til sluttspill i
Norway cup, men røyk ut på
«galden goal».
Vi har stort fokus på « Fair Play»
både i trening og kamp og for
veldig positive tilbakemeldinger
både fra andre trener/ lagledere og
dommere om at dette er vi gode på.
Vi meldte opp i år også, ett lag i
Bakerste rekke: Mujib, Joachim, Henrik, Marwan, Emre , Kevin, Tom, Jean Erie,
hver div. 1 og 2. div. som antilag.
Kjetil , Chrispin og Vidar. Foran: Morten, Yan, Araz, Fredrik, Mathias Albin,
I serien har vi fått både seire,
Matias Ask, Aleksandar, Sebastian og Daniel.
uavgjort og tap. Men vi ser at
Ikke tilstede: Alan, Michael, Daud, Ayanle, Shahab,
Mohammed og Usman pga ferie.
spillerene utvikler seg i spillet og
spiller mye bra fotball.
Det syns at det er engasjerte spillere på trening og at de vil utvikle seg. Vi har hele sesongen hatt to trenlnq-">
er pr. uke. Og avviklet to kamper pr. uke, en i hver div.
Vi nominerte opp 8 spiller til EliteAkademiet og fikk med 3 spillere denne gangen.
To av disse ble tatt ut til bylaget.
To spillere har sluttet denne sesongen.
Keeperen vår, Mathias Albin, satser på skateboard og Tom valgte å gå til Sif G14.
Men vi har også fått nye spillere inn Mujib, Usman, Ayanle og Mohammed.
Så vi er i skrivende stund totalt 25 spillere i gruppen.
Som lagleder er undertegnede veldig stolt av disse spillerne. De viser gode holdninger og har ett godt kameratskap. De stiller opp på hver eneste trening stort sett uansett vær. De gjør en flott innsats på treninqene og
viser mye engasjement. Vi har også hatt utfordringer i gruppen, men med godt samarbeid og god lagmoral
kommer vi imål med det meste. De har gitt oss mye god og spennede underholdning på sidelinjen.
Takker samtidig alle som bidrat med kjøring til kamper og alle kampenes «linjemenn».
Det hadde ikke gått uten dere.
Jeg er stolt over at klubben Skiold har så mange flotte rødkledde ambassadører.
Marit Tune, lagleder Skiold 96
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Skiold Gutter 15/ 16 år
Så er isen på Marienlyst på plass og fotballsesongen ubenhørlig over for i år. Det har vært en litt varierende
sesong resultatmessig med mange tap, noen uavgjorte og noen seire. Ser vi litt bak resultatene har det vært
veldig mye positivt i år og vi har utviklet oss mye i riktig retning. Gruppa har stort sett bestått av 15 åringer og
de har i alle kamper møtt motstandere som stort sett har vært et år eldre.

Vi startet i vinter med trening både inne i gymsalen på Brandengen og ute på Gulskogen. Undertegnede må
innrømme at inntil 45 mann inne i en liten gymsal bød på utfordringer og tanken på hva jeg hadde sagt ja til
å være med på streifet meg mer enn en gang. En samling ustrukturerte, snakkesalige og tidspunkt-liberale
gutter med holdninger som måtte tas tak i. Selvfølgelig fantes det unntak og de var det viktig for oss å bruke
som forbilder for å få alle til å utvikle seg i riktig retning. Fremmøte var litt variabelt i begynnelsen, men stabiliserte seg etter hvert. Vi beveget oss sakte, men sikkert i riktig retning og hele gruppa har tatt store skritt
fremover. Kondisjonen har blitt bedre, ferdighetene er blitt bedre og fotballforståelsen er blitt bedre. Vi er
kommet et godt stykke på vei, men har fortsatt mye å jobbe med. Holdninger, punktlighet det å gi beskjeder
og Fair Play er områder som guttene er blitt meget gode på.
,t:n liten treningsleir til Sverige i sommer var vellykket og sveiset guttene, (og oss trenere)enda bedre i sam,nen. Mye trening på få dager gjorde nok guttene totalt utslitte, men effekten etterpå var merkbar.
Amir og jeg vil takke for i år. Takk til alle spillere som har bidratt til sportslig framgang, forbedrede holdninger
og samholdet i ei flott gruppe. En stor takk til dere foreldre som alltid stiller opp når det trengs transport, dere
er også en del av laget.
Kai Henning Ulvestad
Laget som har fullført sesongen har bestått av:
Bilal Ahmad, Hasibullah Ahkgar, Nadim Asadi, Rabin Asheim, Markus Ask Olsen, Benjamin Brunsvik, Marcus
Børresen, Alessandro Ciccimarra, Thawng Fambawl, Hans Einar Green Dalher, Elias Grothen, Anders Soot
Gustavsen, Joakim Gustavsen, Ole Christian Haugen, Julian Jacobsen, Marcus Kjøsterud, Aid Ljeskovica,
Mohudin Mahamed, Henrik Munkejord, Michael Alexander Opperud Grøvo, Øyvind Paulsen, Haris Reiz,
Erlend Ringdal, Eirik Sire Skjeldrum, Trym Sørsdal og Henrik Aasprong Brekke.

Rundtom
Spillekiosk
avisen - høst 2010

~~~

~,lom
~ a,v,c, ~ ill W,d,e,u
Idrettsglede i 100 år

23

Skiold Gutter 16 år
Vi hadde mange fine treningskamper mot de best Oslo lagene før sesongstart. '!i husker godt kamper mot
Bærum på Kadda, Stabæk på Nadderud, Lyn på Kringsjå, og Skeid på Nordre Asen.
Det ble seier eller uavgjort i kampene med
unntak av kampen mot Stabæk, hvor vi gikk
på en smell. Som en trøst så gikk Oppsal,
interkretsmester i Oslo på en ligende smell
mot Stæbek uken etter. Temperaturen var
ikke på vår side og vi husker godt -15 til 16°C på Kadda, på Nadderud og Nordre
Åsen. Det var nok noen som lurte på om vi
drev med feil idrett på denne tida. Vi fikk
gode tilbakemeldinger fra motstanderne og
noen kom tilbake med ønske om å spille
flere treningskamper mot oss.
Laget som deltok på Sandarcup.
23. og 24. januar hadde vi en fin helgetur til Bø i Telemark. Telemarkshallen. Der trente vi og spilte treningskamper mot Skarphedin og Notodden. Vi overnattet på Beverøya camping hvor guttene fant seg godt til rette
i leilighetene. Vi deltok på MIF cup lørdag 30. januar hvor guttene gjorde en meget god innsats. Guttene kom
helt til finalen hvor det ble en knepent tap. I april deltok vi på Netcom elite-cup på Notodden. Her deltok
Norges best G 16 lag. Vi erfarte at vi fortsatt hadde noe å lære og at steget til de beste var litt større enn vi
trodde.
Laget har også deltatt i NM G16. Vi kvalifisert oss greit og gikk helt til 3. runde. Der skulle vi møte Start i
Kristiansand. Det er ikke lett å si hva som gikk galt for vi gikk på en skikkelig smell. Det virket som guttene
savnet tryggheten fra lekegrinda på gamle Gress og at de ble litt redde da de ikke kunne se Drammen i det
fjerne. Kanskje var det jentene på Campingplassen som hadde gjort inntrykk slik at det gikk ut over konsentrasjonen? Uansett gikk vi til 3.runde i NM noe som er lengre enn noe annet Skiold lag har gjort tidligere og
vi hadde en flott overnatting på campingplassen.
Vårens store mål var kvalifisering til innerkrets. Vi haltet litt i starten, men fikk opp dampen etter hvert helt til
vi gikk på noen forsmedelig tap mot slutten. Vår nabo som hadde fått hjelp av "lillegutt" og tok den siste plassen rett foran nesen vår med bedre målforskjell. Dette var en nedtur for alle guttene og hele lagledelsen som
hadde jobbet hardt for dette målet.
Vår første mål etter sommerferien var Sandarcup. Her hadde vi en fin tur med overnatting på Skiringsal folke"
høgskole. Guttene gjorde en meget bra innsats på fotballbanen. Vi vant alle kampene i gruppespillet fredag
og lørdag. I 1/8 finalen møtte vi Abilsø som ble nr. 5 i Norway cup A-sluttspill. Vi trakk det lengste strået og
vant 1-0. I ? finalen møtte vi vår nabo Strømsgodset. Guttene vant fortjent 2-1 og kunne juble over at de var
best i by'n. I semifinale møtte vi Hei. Vi hadde god kontroll og-ledet 1-0 til midt ut andre omgang hvor Hei
utlignet. Guttene var trøtte siden dette var 3dje kampen på kort tid denne dagen og vi klarte ikke å komme
tilbake. Vi tapte på straffespark, men var veldig godt fornøyd med resultatet tilslutt.
Vi avsluttet sesongen med å bli seriemestere i 1.divisjon og en seier over Bylag 95.
Trensingsoppmøte har vært meget bra i løpet av hele sesongen. Stort sett har vi hatt mellom 15 og 18 spillere på treningene.
Spillergruppa har bestått av følgende spillere: Espen Borgersen, Samsun Clement, Mathias Elhamoumi, Ilja
Grønvold, Robel Hamde, Mustafa Jarallah, Lars Christian Karlsen (vårsesongen), Harald Federley Kirkemo,
Masim Masomi, Harran Mohammad, Christopher Munkhaugen, Henrik Munkejord, Mawuli Narnor, Sebastian
Shams, Andreas Nusser, Sami Nybakk, Mergim Osmani, Shafi Osmanzdeh.
Lagledelsen med hovedtrener Nils Arne (Nippi) Hansen, assistent trener Terje Borgersen og lagleder Finn
Kirkemo er stolte over hva guttene har prestert i løpet av hele sesongen
og vi har fått en fin sammensveiset gjeng.
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EN JUBELSESONG FOR A - LAGET I SKIOLD'S
0

STORE JUBILEUMSAR.
Takket være en iherdig spillergruppe ble det en helt annen start på sesongen 201 O enn de 2
foregående år. Tilgang på noen nye spillere gjorde at vi nå hadde en fin treningsgruppe.
Målsettingen for året ble slik :

en herlig gjeng

god oppslutning til trening og kamp
komme høyere på tabellen enn fjorårets 3. plass
skape et godt sosialt miljø på og utenfor banen
videreutvikle en pasningsorientert spillestil med få touch og god bevegelse
oppnå en høyere status i Skiold' s styre og stell

Treningen startet opp 07. januar (over 1 måned tidligere enn fjoråret) med en tropp på 20 mann.
Vi så tidlig at dette året kunne det bli mye positivt. Det var meget godt fremmøte til trening og kamp og det
utviklet seg til å bli en bedre og bedre tone i gruppa.

r<j

har gjennomført 7 4 treninger og kamper med gjennomsnittlig 14 spillere tilstede på hver økt. På grunn av
vi kun fikk en økt i uka på bane ble det litt lite fotballrelatert trening. Med halvparten av øktene i gymsalen
på Strømsø blir det naturligvis et litt for dårlig tilbud. For å bøte på dette ordnet vi med flere treningskamper
for å få mest mulig kamprelatert aktivitet.
Vi så allerede i treningskampene at spillet og resultatene våre var så positive at denne sesongen kunne bli
spennende på mange måter. Ubeseiret i treningskampene med 3 seire og 3 uavgjort på 6 kamper, hvorav 3
av matchene var mot 4. divisjonslag.
•..• t

Vi var naturligvis spente til seriestart og det skulle vise seg at vi fikk en flying start. Vi slo det ene laget etter
det andre og tok sommerferie på tabelltopp med utrolige 1 O seire av 1 O mulige og 38-1 O i målprotokollen. I
ferien ble det som vanlig
lagt opp til egentrening,
men da vi ble samlet
igjen etter sommeren så
vi raskt at det var mange
som hadde tatt ferie med
stor F. Vi fikk ingen tid til
å trene oss i form igjen
og åpnet med en heldig
4-3 seier over DRIM hvor
vi ikke orket å jobbe godt
nok hjemover. I flere av
de påfølgende kampene
slapp vi inn mange mål
p.g.a. lite ork. 4-3, 4-4 og
5-3 var fasiten etter de 3
første kampene, altså
li_ke mange innslupne på.
3 kamper som på alle 1. O
kampene før ferien.

Kledd for opprykk

Bak fra venstre
Bjørn Erling Ottersen - trener, Goran M. Abdullah, Morten Grensbråthen, Lars Petter Eggen, Jørgen Flåtene, Tomas S. Hansen,
Kim Marius Kornerud, Morten ldal, Petter Grahl Jakobsen, Ola F. Brandsrud, Espen Grensbråthen - lagleder

Foran fra. venstre
Stian M. Ottersen, Jan Vidar Haugstulen, Morten Torgersen, Thomas Kirkevollen, Kim Skoglund,
Egil Scherf, Kjetil Nilsen og Rick Andersen (ikke tilstede Pål Remy Kornerud)
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Skiold A-laget
Men, til tross for at vi slet, dro vi stort sett i land seire. Det har vokst frem en fantastisk lagånd og mange vinnerskaller i dette laget i år, og til tross for manglende ork nektet vi å tape. Allikevel skulle det omsider komme
et tap da et energisk Skrimlag slo oss 2-1 etter en av de få svake forestillingene fra vår side i 2010.
Fasiten for sesongen ble seriemester i 5. divisjon avd. 02 med utrolige 17 seire, 2 uavgjorte og 1 tap,
målforskjell 80-30. Vi vant med 17 - sytten poengs margin ned til Konnerud
som ble nummer 2. Den utrolige sterke hjemmestatistikken vår fra fjoråret ble
slått sønder og sammen med 1 O seire av 1 O mulige, målforskjell 43 -11.
Gammern er nå blitt en festning for A- laget som har 16 seire og 1 uavgjort
på de siste 17 hjemmekampene.
Pasningsspillet vårt har utviklet seg ytterligere fra fjorårets sesong og det går
nå hurtigere på en og 2 touch. Vi er blitt enda flinkere til å holde ballen i
laget og være tålmodige til rommene og åpningene og derigjennom de gode
bevegelsene kommer. Vi har blitt flinkere til å variere spillet for å ikke være
forutsigbare for motstanderen. Defensivt har vi også utviklet oss mye ved å
bli tøffere i duellspillet, flinkere til å flytte beina og til å samle oss tettere i
midtbaneleddet.
Det sosiale miljøet har utviklet seg mye det siste året og vi har nå en homogen gruppe som har det flott sammen både på og utenfor banen. Tonen er
god med mye smil og latter. Gruppa har også klart å gjenskape dugnadsånden som er helt avgjørende for å kunne drive en breddeklubb.
KM - finalen ble spilt på Vikersund lørdag 16.1 O mot IBK og
Kretsmesterskapstittelen ble sikret etter en nervepirrende triller som endte i
4-3 seier til Skioldgutta.
Kaptein Pål Remi Kornerud

Etter finalen hadde vi en vellykket avslutning på Skioldhuset hvor følgende spillere ble premiert :
•
Årets spiller : Jørgen Flåtene med 7,08 i snitt på børsen
Toppscorer : Stian Mile Ottersen med 19 mål
Årets servitør : Morten ldal og Stian Mile Ottersen med 13 målgivende pasninger hver
Innsatspremie : Tomas Støleggen Hansen som alltid gir alt på trening og kamp
Det har vært en kjempemorsom sesong for spillere og trenere, fortjent må jeg si etter 2 år med mye slit.
En kjempetakk til ALLE gutta som har stått på sammen på trening og kamp. Takk for den flotte gjengen derr>,
er. Takk for godt samarbeide med assistenttrener og lagleder Pål Remi Kornerud og kamp - og dommeransvarlig Espen Grensbråthen.
Jeg vil også takke Arne Kristian Johansen som har stilt opp og hjulpet til på kampene i år!
For Skiold som klubb blir det nå helt avgjørende å holde denne gjengen samlet og bygge videre på det sterke miljøet og den sterke lagånden som er i denne gruppa.
Bjørn Erling
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Art.nr. 410880
Norge Hood Tee
Kvalitet: 70% cot, 30% pol
Farge: Rød/Hvit/Blå
Str: XS-3XL

Art.nr. 101851A/W/J
Norge Hjemmetrøye sslO
Farge: Wermillion/White/Navy
Str: S-XXL/36-44/92-152

Veil

599,-

Veil

499,-

Art.nr. 410881
Norge Tee 2010
Kvalitet: 100% Cott. 160 gr
Farge: Rød/Hvit/Blå
Str: XS-3XL

Veil

299,-
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~-Art.nr. 410883
_ Norge Skjerf 2010
Farge: Rød/Hvit/Blå

Veil

149,-

Art.nr. 410882
Norge Print Lue 2010
Kvalitet: Jr ./Sr.
Farge: Rød/Hvit/Blå

Veil

149,-

~
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Siste vers for Skiold veteran
Da er Skiolds veteranlag for historie å regne, i hvert fall inntil "rekrutteringen" blir bedre.
Neste sesong i klasse 39 + blir uten de røde djevlene med englevinger.
Det har for så vidt vært en veldig god historie i flere år med blant annet et kretsmesterskap og kjemping stort
sett helt i toppen, utrolig mye fint kameratskap og fellestreninger med den trivelige gjengen i Haukås på onsdager og lørdager.
Det som ikke har vært like oppløftende er tilgangen til nok spillere og de elendige baneforholdene. Denne
sesongen har nemlig vært et mareritt med tanke på å stille fullt lag til hver kamp, egentlig ganske underlig
med de tradisjoner Skiold har innen fotballen. Det må jo være en hel haug oppegående mellomaldrende
Skiold-mannebein der ute som fortsatt greier å sparke til en ball.
Uansett en stor takk til oppmann Svein Erik Aspebakken som har greid å "sope" inn syv spillere til nesten
hver eneste kamp.
Med en så syltynn og variabel stall, i tillegg til usedvanlig mange skader inkludert alt fra pacemaker-operasjoner, sykehusopphold, akiless-revninger, ankelskader og banerelaterte ryggplager, ble det en del solide tap
på slutten av sesongen. Men en stor takk til alle som tross alt har stilt opp, ikke minst keeper Grøvo som på
tross av er redningsprosent på 90 likevel har vært nødt å plukke et tosifret antall baller av buret i de siste
kampene.
I tillegg må det rettes en stor takk til vår faste dommer, Arild knuosensom har stilt trofast opp i all disse
årene.
Men nå er det altså snipp snapp snute, og skal Skiold slippe å være helt ute for alltid på veteranplan er mye
avhengig av at kommunen skifter dekke på Marienlyst. Gamle, stive kropper blir 1 O år eldre og stivere,
bare etter en time på den matta der. Og med over ti års tæring av sol og is burde det ikke være for mye
forlangt at noe nå skjer med banen.
Uansett, takk for oss.

.

Årets spillere: Odd Erik Grøvo, Geir Guttormsen, Jan Pedersen, Per Jan Brekke, Rune Tøndell, Magnus
Pettersen, Morten Askildt, Svein Erik Aspebakken, Erik Jensen, Kai Henning Ulvestad, Jon Olav Utgaard,
· Runar Johansen, Dag Ebbe Helgerud, Morten Sk<;>glund, Jan Nilsen og Per Erik Holo .

La laget leve videre. Ta kontakt og meld deg til tjeneste.
Vi trenger flere gamle gode Skioldgutter

Jubileumsfeiring på Marienlyst

Blaa aften ved Skioldhytta

Pølser, brus, vafler og is
Skiold samlet så
mange barn som mulig til Marienlyst jubileumshelgen, der de kunne drive ulike aktiviteter.

For 4. året på rad arrangerte Skiold, Blaa Aften
fra friluft-scenen ved Skioldhytta.
Med værgudene litt imot oss telte ca 200 gjester,
og er storfornøyde. Velkommen til Blaa Aften
2011 også. Takk til alle for gjennomføring forberedelser og rydding.
www.blaaften.com
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Skiold med nok et opprykkmen det er ute i den store verden

Joggen Sport AS i samarbeide med Skiold
har overlevert utstyr til et nystartet fotball
lag i Etiopia. "Vår representant på stedet"
Ambassadør Jens Petter Kjemperud overlevert drakter og vimpel til representanter
for laget.

Laget ble startet for ca 1 år siden og har gjennomført sin første sesong i seriesystemet.

Det ble opprykk ved første forsøk.

Jens Petter har nå forflyttet seg fra Etiopia til Sudan hvor han nå jobber.
Vi ønsker Jens Petter og hans famile lykke til.
Skiold og Ole Herman Borgan hos Joggen Sport ønsker alle lykke til videre.

Skioldhuset dekorert
i jubileumsåret

Per Grensbråthen bar Skiold s fane i årets 17
mai tog. Sammen med 8 andre representanter
gjorde de en strålende innsats.

avisen - høst 20 I 0

Under begge vindusradene på Skioldhuset, er det
hengt opp bannere.
Ikke noe tvil om at vi fyller 100 år i 2010.
Takk til Pål Rosenvinge som har designet
vår jubileumslogo.
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Overrask dine
venner eller
kolleger med
god mat.
Koldtbord
Snitter
Middager
Fingermat
Rundstykker

Han dere husket
PricewaterhouseCoopers AS er en av
Norges ledende leverandører av tjenester
innenfor revisjon og rådgivning.
Vi arbeider tett på det lokale næringslivet,
og er i Buskerud representert med
kontorer i Drammen, Kongsberg og Gol.

julematen!

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Drammen
Landfalløya 7, Postboks 1621
3007 Drammen

gl

I

eller hva med
byens beste
Tapas

al

Kongsberg
Dyrmyrgt 35
3611 Kongsberg
Gol
DBC Senteret, Gamlevegen 6a
3550 Gol

r·

.,.,

Mat til alle anledninger

Telefon sentralbord: 02316
www.pwc.no

*connectedthinking
For kunder med smak
© 201 D PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers-navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet
den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers-organisasjonen. *connectedthinking er et registrert varemerke

for PricewaterhouseCoopers.

Ivrigste bandyspiller?

Dommerspire
Jai Sunder som er 97modell har denne sesongen vært en ivrig fløyte blåser på Marienlyst. Vi har
tatt en prat med ham.
Han forteller at han
har dømt 7 forskjellige Skiold lag (Skiold
Tigere, Skiold
Leoparder og
Skiold Løver (alle
i DO-årsklassen)
pluss Skiold
Warriors, Skiold
Vikings og Skiold
Tigers i 01-årsklassen samt Skiold 02.
Dessuten har han dømt i begge cupene til Skiold
på Marienlyst. Han forteller at han ikke har fått
noe tilbud om noe dommerkurs, det eneste han
har er fotballdommerkurs samt litt veiledning fra
fatteren og flinke trenere. På spørsmål om hvorfor han begynte å dømme, sier han at han ikke
kunne spille bandy pga vokssmerter men samtidig hadde lyst til å stå på skøyter. Første kamp
han dømte var i klubbens cup i november sammen med Lasse. Totalt har han dømt 40 kamper
- det er vel flere enn Rune denne sesongen!

30

Ashok Sunder født 2000 må vel være den ivrigste bandyspilleren vår? Noen har
fortalt oss at han har spilt over 40 kamper i år, er det mulig? Vi valgte åta en prat
med Ashok. Hei Ashok, hvilke lag er det du spiller for? Jeg spiller for Skiold leoparder 2000 der Ståle er trener. Vi har hørt at du har spilt over 40 kamper i denne
sesongen, stemmer det? Ja, jeg har spilt for alle tre Skiold lagene på 2000. Jeg
står i mål og alle vil ha meg med. Jeg har også spilt for Skiod tigere 01, de hadde
ikke nok spillere. Jeg var med pappa på bandyskole en gang og da måtte jeg spille
for Skiold 2002, der broren min er hjelpetrener.
Hvor er det du spiller hen a Ashok? Keeper! Noen ganger når jeg spiller ute, må jeg
spille i forsvar, det liker jeg ikke. Ute vil jeg spille spiss.
Imponerende og ivrige bandyspiller han Ashok.

Støtt våre

Øyvinds Marked AS

annonsører
de støtter oss.
Og det
setter vi

butikken som har det meste av alt,
hyggelige priser og
hyggelig betjening
Holmestrandsveien 94, 3036 Drammen Tlf: 32 81 20 80
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Med startnummer på
brystet og full innsats
stilte 33 unger til start i
årets skirenn, noen gikk
den lette løypen og noen
la ut på den lange. De la
ut i stor iver etter at starter Tore Jahnsen ga de
klarsignal. Etterpå var det
premieutdeling med medalje, diplom og en boks
saftdrikke.

Langfredag var det musikk og påskequiz,
full hytte og nye vinnere.
Bjørkas Venner måtte ned fra Quiz-tronen etter et år i rampelyset.
Nye vinnere ble STJERNENE 283 poeng mot Bjørkas 265. VI GRATULERER.

Bjørkas Venner måtte nøye seg med 2. plass i
årets påskequiz. Her representert ved to av
lagets støttespillere Forsberg og Zindel. Som
koser seg med mat og drikke etter årets dyst.

Rune underholdt både før og etter
quizen, han var selv quizmaster .....
som vanlig.
Mette hadde et
av de
bredeste
smilene.
Hun var en av
deltagerne på
årets vinnerlag.

Mange blide og
fornøyde mennesker på denne dagen
avisen - høst 2010
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