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Mat til alle anledninger
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Bandystyrets beretning
sesongen 2010/2011
Styret i bandygruppa i Skiold har siden siste Årsmøte bestått av følgende;
t
Ravi Sunder - Marit Tune - Elisabeth Nordskog. Sistnevnte gikk ut av styret sept/ okt.
De to som bandystyret har bestått av har fått mye god hjelp av daglig leder Morten Backe.
Vi har denne sesongen stilt lag og ledere i følgende klasser:
1 lag i 1999, 2 lag i 2000, 3 lag i 2001, og 1 lag i 2002.
1997 laget slo seg sammen med DBK, pga. for lite spillere i klubben til å danne smågutt lag.
I tillegg har vi altså for 9. året på rad, arrangert bandyskole på kunstisen på Marienlyst.
Samtlige av overnevnte har egne lags-rapporter om sine aktiviteter.
Dessuten har vi avviklet cup-arrangement på Marienlyst-anlegget.
Skiold Bandy Cup i november. Kruge Cup som skulle vært 26. feb. Måtte dessverre avlyses pga for få
påmeldte lag. Vi avviklet isteden en mini cup for lag med spillere født 2903.
_.,ikk til alle foreldre som har bidratt godt under vårt cup-arrangement. Det-være banemannskap, ryddig av
· garderober, baking eller cafe drift. Likeledes "slipe-gutta", som skaper trivsel og nyskjerrighet, hver gang de
har rigget seg til utendørs og inne i hele vinter. Vi får mye skryt for våre arrangementer på Marienlyst.
Cup-arrangementet bør foredles enda videre.
For vår leverandør SportMix, har cupen vært særdeles godt besøkt i telt og i forretningen.
Vi ønsker de avtalene reforhandlet, ved første mulighet.
Skiold ble også denne førjulstiden, spurt om å bistå Åpningen av Torgisen og tenning av julegrana.
Fint vintervær denne lørdagen og hyggelig jobb.
Igjen kom nissen fra Tårnbygningene ... og det må ha vært en ekte Skiold-nisse også nå sist...!?
Geir og Morten Moserud, Stein Holo og Geir Wessel har vært våre eminente slipere, i år igjen. De har tatt og
organisert seg slik at slipebua har vært oppe hver lørdag. Og bistått lag sliperne med litt repetisjon fra sist
sesong. Kvalitet og service er gjennomgående for slipe-gjengen ....
Økonomien i bandygruppa, er sunn. Inntektsbringende tiltak, vurderes fortløpende.
irntliqe trenere, lagledere, spillere og dommere, berømmes også for innsatsen gjennom sesongen.
Ravi og Marit takker for en fin sesong, og spesielt til daglig leder Morten Backe for god støtte og hjelp
gjennom hele sesongen. Stor takk til alle som har bidratt til den gode aktiviteten blandt gutter og jenter's
utvikling på isen gjennom vinteren.
Les de gode beretningene fra lagene. Snart er det is igjen, og da treffes vi på Marienlyst.
På vegne av Skiold Bandy
Marit Tune, bandy leder Skiold
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Skiold's bandyskole 20I0-2011
Så er enda en bandyskole unnagjort på Marienlyst Kunstis. Den 9. i rekken på kunstisanlegget.
Samtlige unger i alderen 5-1 O år var invitert gjennom skoler og "lapp i sekken".
Vi har hatt tilsammen nærmere 70 registrerte på årets bandyskole. Noen har vært hver gang og
andre en gang iblant.
"Onsdagsgjengen" i Ski old har stilt opp hver gang med varm saft. Takk til de Skiold-gutta ...
Slipe-gutta gjør en kjempejobb, og har hatt slipetilbud hver gang.
Utlånsutstyr som hjelmer, skøyter, køller og baller, har vært flittig brukt også denne vinteren.
Noe nødvendig nytt er innkjøpt ...
Voksne ledere er en avgjort suksessfaktor .
I år gjorde vi en ny vri med gjennomføringen. Drammen Bandy ble forspurt om de kunne tenke seg å selge
sine erfaringer på banen, hver lørdag under bandyskolen. Det var 13 lørdager totalt. Dette sa de ja til. De har
da hatt det fulle ansvar med å skaffe intruktører til bandyskolen og det fulle ansvaret med å gjennomføre
bandyskole hver lørdag med innhold. Dette har fungert veldig bra fra Skiolds sine øyne.
Tusen takk til Drammen bandys instruktører for vel utført jobb .
Bandyskolen er den aller viktigste aktiviteten, til rekruttering av nye spillere, og ikke minst for innvolvering av
foreldre som aktivitetsledere og trenere. Ikke bare til Skiold, men til hele bandymiljøet i byen.
Denne 9. sesongen på Kunst-isen har igjen vært en fin opplevelse.
• Takk til banemannskaper og kommunen.
• Takk til "Onsdagsgjengen" for varm saft hver gang .
• Takk til Drammen Bandy for instruktør jobben .
• Takk til våre trofaste slipere.
• Takk til Suzuki for premiene på Torget.
• Takk til Byen Vår Drammen for posene til barna.
• Takk til unger og foreldre som stiller opp på Bandyskolen .
For Skiold Bandy.
Marit Tune
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Skioldhytta åpen hver søndag
fra 11.00 - 15 .00
dere kommer vel. .....
ingen grunn til å sitte inne på
søndager
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Din profesjonelle
seminar- og kongressarrangør

Trenger din bedrift hjelp til å arrangere seminar 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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GUNDERSEN as
- din samarbeidspartner innen bygg og anlegg
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Skiold bandy 2002
Nå er en kort og hektisk med morsom bandysesong ferdig. Bandy er skikkelig gøy, og til tider har det også
vært skikkelig kaldt. Det har vært 1 O supre gutter som har spilt bandy i sesongen 2010/2011.
Det som har vært gjennomgående i hele sesongen er at alle gutta har vist en glødene iver med å være på
skøyter. De har jobbet utrolig godt på isen. Dette har gitt resultater som at de går fortere skøyter og spiller
noe mere ball til hverandre. Guttene har hatt en trening i uken samtidig som bandyskolen har vært arrangert.
Men vi så på slutten av sesongen at neste sesong bør de også få to treninger i uken. Slik at de får mulighet
til å utvikle sine gode bandy egenskaper enda mer.
De har spilt 6 seriekamper og deltatt på 4 cuper. Vår egen cup i november, Røa cup, DBK cup og
Vassenga cup. De har da totalt 18 kamper spilt og kun 3 tap og resten ble seire.
Så dette er gutter som gir alt når de er i kamp.
Lasse og Lene Aamodt har vært sporty og stilt opp og vært med å trene guttene. Dette har alle på og rundt
laget vært strålende fornøyde med. En bra innsats av to stk -96 modeller. Takk til dere begge.
Mange av fedrene har også vært på isen med skøyter og bidratt med sitt.
Sergiu Pop har vært den som jeg som lagleder har hatt tettest samarbeid med i forhold til eriekamper og
påmelding av cuper. Han har også tatt ansvar for utstyr og vært kampleder.
Som lagleder uten barn på laget må jeg få si at det er en fantastisk foreldregruppe dette laget har.
Behjelpelig med dugnad under egen cup, engasjerte enten på isen eller på sidelinjen, og veldig inkluderende.Det har vært utrolig trivelig å få vært med denne gjengen.
Skiold 2002 bandy har bestått av:
Andreas Aksjøberg, Tobias Andler, Adam Brunsvik, Jonathan Bjørnshol, Anders Fjeld Førde, Fredrik Holt,
Herman Antonsen Kjos, Martin Olafsen, Sebastian Pop og Brinder Singh.
10 flotte rødkledde ambassadører for Skiold.
Tusen takk for at jeg har fått vært med dere i en fremragende sesong, det har vært utrolig artig opplevelse.
Dere har gitt og mye hygge og spenning på sidelinjen. Jeg er utrolig stolte av dere alle sammen.
Marit Tune
oppmann for sesongen 2010/2011
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Skiold bandy 200 I
Det har vært en flott bandysesong for 01 lagene. Vi har vært rundt 20 bandyspillere som har spilt på tre lag og møtt opp på trening to ganger i uka. Slikt blir det resultater av, og alle tre lagene har vært bortimot "uslåelige" i serie og cup. Både Konnerud og DBK har blitt slått med tosifrete resultater - MIFog SSK har også stort
sett tapt mot Skioldlagene.
Det viktigste har allikevel vært å trene og ha det morsomt med kølle og ball. Bandy er en rask og morsom
sport - og alle spillerne har tatt store steg på skøyter og i spilleforståelse.
På treningene i år har vi fokusert mye på teknikk og skøyteferdigheter. Vi har fast kjørt øvelser på ca 45
minutter og spilt partier på slutten. Øvelses-repertoaret har økt betraktelig fra i fjor - og dette har gitt meget
bra framgang ! Veldig morro å se at gutta nå går skikkelige svingermed og uten ball - og snurrer rundt og
fortsetter baklengs uten problemer. Vi har også øvd mer og mer spill-situasjoner,og det har hjulpet godt på i
kampene. For neste sesong ønsker vi oss veldig at treningene kan forsterkes med junior eller seniorspillere
som kan terpe enda merteknikk og spilleforståelse med gutta.
Vi har med' spillere fra Danvik, Fjell, Brandengen, Åskollen, Rødskog og Konnerud på 01 lagene, og det har
blitt en flott gjeng som har lært hverandre å kjenne i løpet av sesongen, og hatt mye morro sammen. Lagene
ar deltatt på begge Skioldcup, Solberg-, Mjøndalen- Stabæk- og Høvikcup. Cup er spesielt morsomt - og
(jet er alltid stas med nye motstandere og fine premier til alle spillere !
Høvik Modelcup var særlig bra i år med cupoppsett fire lørdager på rad i januar ! Artig å møte lag vi ikke
møter i hjemlig serie også.
Det er ingen tvil om at nærhet til Marienlyst har betydd mye for mange av spillerne - og istid er sentralt for å
utvikle seg som spillere. Vi ser virkelig fram til en ny sesong og håpet er at treningstidene blirbedre neste år
enn det vi hadde denne sesongen.
Vi hadde en flott avslutning for alle sammen med på Skioldhusetmed pizza, brus og heftige runder med quiz.
Trenere for lagene har vært Jens Petter Farnes, Arve Melling, Leif Helge Nordahl og Arve Vannebo.
Foreldrene på alle lagene har stilt opp som hjelpetrenere, vantbærere, kakebakere og entusiastiske tilskuere
på både trening og kamp.
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iolgende spillere har deltatt:
Markus Evensen
Didrik Olsen
Knut Skjelsbæk
Jonas Nordhl
Martin Fossum Sørensen
Vetle Myhre Nilsen
Christian Hartz Melling
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Ulrik M Grini
Markus Hovde
Aslak Vannebo
Kasper Ruud
Elliot Fallingen
Christian Engedal

Lars 0. Bøhn
Mathias Farnes
Gustav Slotsvig
Trym Amundsen
Even Kløvstad
Håkon Bekkestad
Benjamin Budak
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Skiold bandy 2000 - Tigre og løver
Sesongen 2010/2011 har vært et flott år for denne flotte bandygruppa Skiold 2000 Tigre/Løver. da sesongen
startet allerede rundt 25. oktober, og slikt sett har det vært en lang bandy sesong.
Gruppa har trent 2 ganger i uka siden starten, og vært meldt på i 6 cuper, men MIF cup i desember (avlyst
pga kulde), og vår egen Kruge cup i slutten av februar (avlyst pga få påmeldte lag), gjorde at vi har deltatt i
Skiold cup i november, Røa cup i starten av januar, Solberg cup i midten av januar, og Snarøya cup i februar.
Alle cupene har vært fine, men spørsmålet er om ikke lagene skal sette seg ned før sesongen, og bli enige
om hvilke cuper, og hvor mange, da det er cuper hver helg i januar og februar, og da har foreldrene på dette
nivået også andre planer.
Seriespill har også vært gjennomført med 8 lag, og både Tigrene og Løvene har spilt 7 seriekamper hver.
Treningsmessig har denne gjengen holdt på med skøytegange med skrens og svinger/oversteg, i tillegg til
pasninger/skudd og vekslinger bak ryggen + masse spill med 2 lag, men også med 4 lag, når dette har vært
nødvendig pga læring og flere innvolveringer pr spiller.
Læringen totalt i gruppa har som enhet tatt steg for alle til kommende lag, men også enkeltspillere har fått
utfordringer underveis utifra sitt niva.
Gøyalt og positive tilbakemeldinger fra trenerne og ikke minst er det blitt veldig vektlagt dette med lagtanker,
og foran og etter hver trening er det gjort tiltak inn mot at spillere spiller på lag. Bra jobba her gutta !
Fremmøtesnittet er på hele 17 spillere, når gruppa teller 21 spillere. Dette er ikke mindre en fantastisk, da
det har vært mye kaldt rundt Marienlyst ved flere anledninger denne sesongen.
Men, disse gutta trives, og det er den viktigste kraften som finnes blant mennesker.
Da kan man fort bli god eller bedre !

...... .

Foto: Tone Jørgensen
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Skiold bandy 2000 - Tigre og løver
Vi ser frem til å følge denne spennende gruppa i Skiold bandy, og inn mot at dette
kan bli et 11 er lag om 2 år ..
Tusen takk til trenere Per Erik Skistad og Jon Olav Utgård, som sammen med Finn Grønn har tatt seg av
Løvene i kamp. Per Erik Skistad og undetegnede har tatt seg av Tigrene i kamp.
På treningene har alle deltatt i trenerteamet, og samarbeidet er forbilledlig.
Dette merkes også på gutta/spillerne.
Hjertlig takk til sliperne Geir R Jensen, og Tor Erik Løkka som har stilt opp for gutta med "jerna ".
Tusen hjertlig takk også til Ravi Sunder for gjennomføringen administrativt av treningstider og ikke minst
kamper/cuper.
Super tusen hjertlig takk til Tone Jørgensen for en helt fabelaktig jobb som oppmann, da serveringen av treningsplaner oq kommende oppgaver er på toppnivå hver uke.
Takk også til foreldrene som har stilt opp på treninger/kamper/cuper, og ikke minst til dugnad med kakebang, kioskjobb, banemannskap, og diverse under egen cup på Marienlyst.
Slikt blir det TEAMFØLELSE av. Takk!!!
Tone Jørgensen og de andre rundt laget takker Ståle for at han deler sin topp kompetanse på både bandyog trenersiden med oss, og at vi alle etter hvert vil se nytten av dette langsiktige arbeidet, både med egne
gutter og lagspillet, slik at Skiold kan stille med 11 'er lag om to år som er rekruttert fra Bandyskolen - det er
god reklame for sportslighet og bandysporten, det...
Håper alle fortsetter neste år, og vi alle ser frem til fortsettelsen"
Følgende spiller har deltatt i årets sesong:
Ferdinand Asia, Martin Brandsrud, Ola Grønn, Morten Henriksen, Herman Jørgensen Huus, Oskar
Jørgensen Huus, Oscar Jensen, Gard Philip Løkka, Mathias Moldjord, Jens Andreas Onshus, Marcus
Sindre Palmberg, Jens Rødland, Erik Skistad, Aleksander Skårnes, Johannes Dalby, Ashok Sunder,
Jo Sander Utgaard Dovland, Eivind Johnsen, Peder Bakkeli, Krister Rinker Jensen og Daniel Jørgensen.

På bildet: F.v.over:
Johannes Dahlby,
Jon Olav Utgaard (lagleder),
Gard Filip Løkka, Jens Rødland,
Ola Grønn, Aleksander Skårnes,
Jo Dovland Utgaard F.v. nede:
Daniel Jørgensen, Peder Bakkeli,
Morten Henriksen,
liggende foran: Oscar Jensen
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Skiold bandy 1999
Vi har hatt en flott innsats av alle våre ivrige bandygutter i årets sesong, der vi har deltat i serien, og fem
cuper med både et og to lag.
Vi har spilt jevnt med de fleste 99 lagene og har hatt både seiere og tap, noe som de har tatt godt hømør.
Cupene vi var med på var: Mjøndal cupen, Marienlyst cupen, Kiwi Cupen, Ready Cupen og Ulern cupen.
Ulern cupen var en utfordring for våre spillere da vi spilte 8 kamper med fem minuters mellomrom, men guttene sto på og hadde full innstats hele tiden.
Alle har hatt store fremskritt på treningene og kampene
denne sesongen, og har utvilket seg som bandyspillere.
Det er veldig morsomt med en så positiv og lærevillig
gjeng når vi har treninger med skøyteteknikk og teknikk
med kølle og ball. Vi har jobbet med en bra gjeng med
bra innsats av alle sammen, og med en bra tone imellom
de som kommer fra alle mulige "hjørner av distriktet".
Veldig mange av foreldrene har også i år stiltt opp på
både treninger, cuper og kamper
som er til stor glede for alle.
Vi avsluttet sesongen med en alpint weeken tur på
fjellet der både voksene og barn hadde det kjempe fint.
Alle ser frem til neste sesong.
Vil også takke administrasjonen i Skiold for hjelpen og støtten vi har fått i år også.
Per Erik
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Ferskvaredisk
Hjemmelaget mat
Faste lave priser
Egen kundeparkering

PER

RIMA KUNDESERVICE

ÅPENT
08.00 - 22.00
(08.00 - 20.00)

JO

RISTENSEN

HOLMESTRANDSVEIEN 34 • 3041 DRAMMEN
TELEFON 32 81 97 03
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SKILTdesign
fra ide til ferdig produkt

- Fasadebokstaver
~ Diodeskilt
~ Galger/søyler
~ Bannere/seil
~ Bildekor
~ Vindusdekor
~ Arenareklame

www.skiltdesign.no

B
~ Brække Eiendom
-Utleie og forvaltning av
nærmoseiendom

Vi støtter barneidretten i Skiold

Besøk vår hjemmeside:
www.brekke-eiendom.no

PORTO BETALT
VED
INNLEVERINGEN
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