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Ski & Ballklubben Skiold
"Alle i Skiold skal
få mulighet til å utfolde og
utvikle seg,
både sportslig og sosialt"

Idrettsglede i over 100 &r

Brække
Eiendom
UTLETE OG FORVALTNlNG AV NÆRlNGSElENDOM

Årets fotball skolen startet opp i slutten av august på Marienlyst kunstgress.
Over 40 barn fra 1. klassene på Brandengen, Danvik og Fjell skole møtte opp første mandagen.
Vi fortsatte med treninger for barna mandager kl. 1800-1900 på kunstgressbanen.
Avslutning av fotballskolen på Gamle gress, navnopprop, kamper, utdeling av premier
til alle deltagerne, pizza og brus .
En herlig kveld på ærverdige GAMLE GRESS som avslutning av årets fotballskole!
Vi er avhengig av at noen foreldre stiller opp og tar ansvar,
meld dere til tjeneste så barna får et tilbud.
Vi gleder oss til å se alle barn og foreldre på treninger og etter hvert kamper utover våren.
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Iran sin nye ambassadør
en ekte Skioldgutt
Jeg tror det er 2 eller 3 år siden sist jeg skrev
reisebrev til Skioldavisa, men ble inspirert til å
gjøre det igjen av Morten Backe og Børre Ivar
Lie under opphold i Norge i sommer. Etter 4 år som ambassadør i Etiopia, og 2 år i Sudan,
gikk jeg i september på 4 nye år som ambassadør i Iran. Iran er en stormakt i Midtøsten
med ca. 80 millioner innbyggere, og mer enn fire ganger så stort som Norge i flateinnhold.
Hovedstaden Teheran har om lag 12 millioner innbyggere (16 millioner på dagtid) og er
dermed en av verdens aller største byer. Det blir mye tid i bilkøer, da alle iranere vil ha
egen bil og kollektivtrafikken er dårlig utbygd.
.
Her ligger hovedkvarteret til
Jens Petter K;emperud
Economic Cooperation
Organisation (ECO) med medlemsland fra Tyrkia, via Iran, de sentralkaukasiske land til Pakistan
med over 470 millioner innbyggere, like mange som hele
Europa til sammen. Med over 100 ambassader til stede her, er
det bare få hovedsteder som har et større diplomatisk miljø.
Og her har altså en Skiold-gutt fått en ny mulighet til å representere fedrelandet som Norges ambassadør.
Dette kunne jeg neppe forestilt meg den gang på 1980-tallet da
jeg trente et lag med iranere i Drammen som representerte
Skiold i B-lagsserien. Forrige uke var en av gutta på det laget,
Ali Samari Nik, innom ambassaden for en prat. Han bor nå
halve året i Drammen hvor han driver et gatekjøkken, og halve
året her i Teheran. Andre spillere på det Skiold-laget jobber i
oljeindustrien i Norge og besøker Iran i den anledning.
Historien forteller at de to av dem møttes her i Teheran,
den en var på vei inn til oljeministeren, den andre på vei ut.

Møte med utennksminister Ali Akbar Sa!ehi

Iran er midt i verdenspolitikkens sentrum. Som en av verdens aller største olje-og gassprodusenter samt med sitt
atomutviklingsprogram og sterke anti-vestlige uttalelser fra regjeringsrepresentanter her, inkludert president
Ahmadinejad, er mange vestlige land skeptiske til Iran, og det er mistanker om at landet utvikler atomvåpen.
Statoil og Hydro har vært store i iransk oljeindustri, men er nå på vei ut grunnet sanksjoner fra USA og EU.
Alt dette diskuterte jeg med landets utenriksminister sist uke (se bilde) og vil ha diskutert med president Ahmadinejad
før dette kommer på trykk.
Arbeidsoppgavene er svært mangfoldige. Dialog med myndighetene om deres atomprogram og hvordan de skal løse
uoverensstemmelsene med USA og EU, samt landets håndtering av menneskerettighetene står sentralt. Støtte til
norske selskaper, inkludert Statoil, Yara og Jotun, som opererer i eller handler med Iran er et viktig arbeid.
Kultursamarbeid, støtte til norske turoperatørselskaper med reiser til Iran og dialog om samarbeid mellom norske akademiske institusjoner og iranske samarbeidspartnere likeså. Kirkelig Kulturverksted utgir mye iransk musikk, iranske
artister besøker Norge og norske arkitekturstudenter var nylig her for å studere iransk arkitektur. Konsulære saker
utgjør et omfattende arbeid ved ambassaden. Mer enn 18.000 mennesker med iransk opprinnelse bor i Norge, en del
av dem i Drammen, herunder Masud Gharakani som var ordførerkandidat for Arbeiderpartiet ved siste kommunevalg.
Kontakt med politisk ledelse i Iran er viktig. Jeg har allerede møtt utenriksministeren og to viseutenriksministre for å drøfte spørsmål av felles
interesse for våre to land: økonomi, fred, FN-spørsmål og ikke minst den
meget alvorlige
situasjonen i Syria. Her kan Iran bidra til en løsning.
Besøksvirksomheten hit er mye lavere av politikere fra Norge enn til
Etiopia og Sudan der jeg under min tid hadde Jonas Gahr Støre på
besøk, Espen Barth Eide, Grethe Faremo og
Erik Solheim på flere besøk, samt Heikki Holmås, Karita Bekkemellom
og Raymond Johansen.
Teheran med Alborzfjellene i bakgrunnen
Fortsetter neste side

Jeg har allerede begynt ~ reise

rundt i landet for A holde samtaler
med lokale politiske ledere, besøke fabrikker og næringsliv og lære dette
store landet A kjenne.
Iran (eller Persia som det het tidligere) har en 7000 år gammel stolt historie og det var her og i Irak
menneskehetens vugge stod. Perseriket var av de største verden har opplevd og dette preger landets
kultur og historie, som folket er veldig stolte av. Kulturskatter uten like finnes i de kjente byene
Persepolis, Isfahan og Shiraz der den kjente druearten stammer fra (men det skal vel ikke stå i et
idrettsblad). Landet strekker seg fra Det Kaspiske Hav til Den Persiske Gulf og landet har 15 naboland
(bare Russland har fler) og over mange klimasoner; ørken og fjell. Slalåmbakkene i Alborz-fjellene, rett
utenfor Teheran, har godt skiføre fra desember til mai, men bandy har de ikke hørt om.
Iran er vertskap for en av de aller største flyktningebefolkninger i verden, fra Afghanistan.
Høykommissæren for flyktninger har sitt største program her og mottar norsk støtte. I tillegg har norske
Flyktningehjelpen et program her.
Også her blir det selvfølgelig tid til den mer utskjelte delen av en diplomats hverdag: mottakelser og
middager. Med godt over hundre ambassader er det nasjonaldagsmottakelse omtrent hver tredje dag;
de fleste deltar jeg i. Men her er det andre land enn de jeg kjenner fra før. Kirgisistan, Turkmenistan,
Aserbajdsjan, Tajikistan, Kasakhstan har alle ambassader her, og jeg må innrømme at jeg ikk~ kjente så
~ye til landene før jeg kom hit. Men nå frister det å besøke f.eks Alma Ata i Kaskhstan, der sa mange
"Jrske skøyteløpere har satt verdensrekorder gjennom tidene, me ns det fort~att var en del av
Sovjetunionen. Representasjonsmiddager gir gode anledninger til a0 sammenl1k~e analys~r og utveksle
informasjon og til å knytte vennskap. Allerede har jeg knyttet særlig_ gode forbindelser t1_I ~mbas~adører
fra så forskjellige land som Algerie, Sør Afrika, Egypt, Brasil, Romania og Ne~ Zealand,_ 1 tillegg til
.
ambassadøren fra min siste stasjon, Sudan. Og Japans ambassadør kjenner Jeg godt, v1 var sammen 1
Etiopia.
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Og kulturtilbudet er en storby verdig med utallige konserter,
kunstutstillinger og Irans filmindustri er blant verde~s beste
og filmen «Separation» vant en Oscar i fjor, mens d1k~ere og
romanforfattere har verdensry fra den kjente Hafez pa 1200
tallet, hvis dikt alle iranere kjenner.
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Og fotballen følger jeg på TV etter at
knærne satte en stopp for mer spill. Denne
uka var det 100.000 på stadion da Iran slo
Sør Korea her i Teheran. Jeg hadde billett,
men måtte delta på en middag. Da jeg
kjørte hjem var det en slik stemning i
gatene at man skulle tro at Iran hadde
vunnet VM.
Med Dr. Ghazi,
sentral sudansk
politiker med
iranske røtter.
En liten verden.

iotds mann i Alborzfjellene

Men holde seg i form må man, og Alborz-fjellene rett bak byen gir fantastiske turmuligheter.
Der kan dere finne meg med ny Skiold-drakt
dersom dere kommer forbi.

Fotballjentene har hatt en flott sesong
med stort oppmøte på treninger,kamper
og i cuper. Vi startet innetrening i gymsalen på Danvik skole i januar og fortsatte med utetrening på gress på
Marienlyst Nye på våren. Fremgangen
fra i fjor har bare fortsatt og jentene
har vist stor iver på treninger og har
spilt kjempe bra i både seriekamper og
i cuper. De er en super gjeng! Vi har
vært med i Skiold cup , Åssiden cup og
Solberg Kiwi cup. Kamper og cuper er
store høydepunkter gjennom hele
sesongen. Laget har endelig fått seg et
navn: "Skiold stjerner". Stjernene har
en kjær maskot som heter Skioldy. Hun
·1r vært med alle hjem en uke av
yangen og har sittet i mål og heiet på
oss i alle kamper.Tradisjonen tro har vi
overnattet på Skioldhytta hvor det var
bading og sosialt samvær toppet med
salg av vafler,kakao ol på søndagen.
Det var stor stas!

Nederst fra venstre:Mina, Vilja, Hedvig, Sarah, Lotte og Stine.
Øverst fra venstre:Mathea S, Emma, Mathea HE, Lotte-Celine,
Filiza og Malin.

Vi gleder oss til en ny fotballsesong i 2013!

Jenter 2005 har spilt gladfotball hele sesongen.
Cup & kamper er spilt; det gjør ikke noe om vi taper,
da blir de andre så glade ...

Jentene på bildet er i hultertilbulter: Hedvig,
Chanelle, Andrea, Harlin, Julie, Emma, Aurora,
Maria og Mathea.
(Og Henny. Men hun hadde ikke begynt enda).
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Jentene på samarbeidslaget ÅIF/Skiold har dette året trent på
Gulskogen Kunstgress og Åssiden kunstgress våren 2012. Det har
vært treninger to ganger i uken i tillegg til kamper. Vi har spilt
mot Modum, Haugsbygd og Nesbyen/Hallingdal og Nesbyen.
Treningene har fokusert på kondisjon, presist pasningsspill og
spillforståelse. Vi har samarbeidet med Åssiden
for å dra nytte av støtte fra damelaget til Åssiden.
Dette samarbeidet har fungert meget bra, og har gitt jentene
mulighet til å bli kjent i det store jentefotballmiljøet som finnes i
Åssiden. Jentene har hatt det veldig gøy sammen denne våren.
Siste kamp på Nesbyen kombinerte vi med en
avslutningstur for laget, se bilder under. Takk for en fin sesong!
Hilsen trenerne Svein Erik Aspebakken, Stein Johnsen og
Jon Olav Utgaard

Avslutningstur til Nesbyen med ÅIF/Skiold J95.
Fra venstre: Lena, Viktoria, Lene, Bojan, Svein Erik, Vasuki, Martine,
Ingrid, Hanna, Amanda, Sara

Lagoppstilling 7er-kamp mot Nesbyen i
Åssidendrakter (!):
Øverst fra venstre: Lena, Viktoria, Bojan,
Hanna, Martine, Amanda. Nederst
fra venstre: Lene, Sara, Vasuki, Ingrid

Fjelltur før kamp i Nesbyen: Fra venstre:
Svein Erik, Martine, Ingrid, Vasuki, Viktoria

~ K0,11gressPartner AS
Din profesjonelle
seminar- og kongressarrangør

Trenger din bedrift hjelp til § arrangere seminar eller større kongresser?
GJ inn pJ vffr nettside: www.kongresspartner.no
og se hva vi kan bidra med!
Kontaktperson: Christin Foss * Telefon 92 24 27 88
E-post: ch ristin@kong resspa rtner. no
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Sesongen 2012 er over og vi er kjempefornøyde med den!
Skiold Super har kun eksistert siden våren 2011 og da var vi 15 jenter.
Nå er vi blitt til hele 19 spillere og samtlige er fra Danvik skole!!
I vintersesongen ble det også mye fotball med trening i gymsalen på Danvik og det ble i tillegg endel
Cageball(som er kjempegøy)!
I mai hadde vi en superduper overnattingstur på Skioldhytta, med påfølgende kioskdugnad. Svææææært
lite søvn, men veeeldig bilde jenter hele veien. I Toyotacup fikk vi oppleve vår første seier til ellevill jubel!!!!
I serien, Toyotacup, Åssiden cup og Ros cup har vi valgt å stille med to lag for å få maksimalt med spilletid.
Her er det blitt mange seiere, noen uavgjort og noen tap.
Også i år var over halvparten av laget på 4girls2 fotballskolen på Konnerud. Kjempegøy!
Serien denne høsten endte med 7 seire og 6 tap. Det er en jammen en god forbedring, med tanke på at vi
faktisk hadde null seiere forrige høst ; )
Vi opplever en helt utrolig bra spillerutvikling. Jentene er tøffe og står på uansett motstander. Best ser vi
utvikling av teknikk og ikke minst spilleforståelse. Vendinger, finter, veggspill, innlegg, tøft keeperspill,
stødig forsvar, arbeidsom midt-rekke, sultne spisser....
Det som det skorter tydeligst på per i dag er noen skikkelige Riise-skuddbein ....
Når det snart sitter, tror vi at Skiold Super blir meeeget super-farlige : )
Vi gleder oss til fortsettelsen!!
Hilsen Ann Kristin Amundsen og Inger Grimm
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Fotballjentene har hatt en flott sesong
med stort oppmøte på treninger,kamper
og i cuper. Vi startet innetrening i gymsalen på Danvik skole i januar og fortsatte med utetrening på gress på
Marienlyst Nye på våren. Fremgangen
fra i fjor har bare fortsatt og jentene
har vist stor iver på treninger og har
spilt kjempe bra i både seriekamper og
i cuper.De er en super gjeng! Vi har
vært med i Skiold cup , Åssiden cup og
Solberg Kiwi cup. Kamper og cuper er
store høydepunkter gjennom hele
sesongen. Laget har endelig fått seg et
navn: "Skiold stjerner". Stjernene har
en kjær maskot som heter Skioldy. Hun
~r vært med alle hjem en uke av
': :langen og har sittet i mål og heiet på
oss i alle kamper.Tradisjonen tro har vi
overnattet på Skioldhytta hvor det var
bading og sosialt samvær toppet med
salg av vafler,kakao ol på søndagen.
Det var stor stas!

Nederst fra venstre:Mina, Vilja, Hedvig, Sarah, Lotte og Stine.
Øverst fra venstre: Mathea S, Emma, Mathea HE, Lotte-Celine,
Filiza og Malin.

Vi gleder oss til en ny fotballsesong i 2013!

Jenter 2005 har spilt gladfotball hele sesongen.
Cup & kamper er spilt; det gjør ikke noe om vi taper,
da blir de andre så glade ...

Jentene på bildet er i hultertilbulter: Hedvig,
Chanelle, Andrea, Harlin, Julie, Emma, Aurora,
Maria og Mathea.
(Og Henny. Men hun hadde ikke begynt enda).
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Til dere lag som har fått Skioldhyttevakt, det er
virkelig koselig og komme inn på hytta og servere
turgåere på søndager. Det er også mulig å overnatte fra lørdag til søndag, dersom hytta ikke er
utleid. Alt av varer står ferdig kjøpt inne på hytta.

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

5januar13 januar 20 januar 27 januar 3 februar 10 februar 17 februar 24 februar 3 mars 10 mars 17 mars 24 mars 31 mars 7 april 14 april 21 april 28 april 5 mai 12 mai 19 rna 26 mai 2 juni -

Superdamene
96 laget
96 laget
95 laget
Superdamene
Trond Moen
97 laget
97 laget
Superdamene
04 jenter
95 laget
99 laget
99 laget
Superdamene
00 Brandengen
00 Danvik
01 Brandengen
Superdamene
01 Danvik
02 Brandengen
02 Danvik
Superdamene

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

9 juni 16 juni 18 august 25 august 1 september 8 september 15 september 22 september 29 september 6 oktober 13 oktober 20 oktober 27 oktober 3 november 1 O november 17 november
24 november
1 desember 8 desember
15 desember

03 Brandengen
03 Danvik
04 Brandengen
04 Danvik
Superdamene
Terje Borgersen
Geir Guttormsen
Terje Ask Olsen
Superdamene
98 laget
98 laget
A-laget
Superdamene
Sverre E. Nilsen

Skiold-hytta ved
Steglaeret
populært
utfartsstedpå
Konnerud
sommer som vinte,"'.

Superdamene

Skioldhytta På Konnerud er det mange flotte friluftsområder, og et av de ligger rundt Skioldhytta ved
Steglevann. Her finnes et nett av stier, og om vinteren er det milevis med godt preparerte løyper. Skioldhytta
er et av serveringsstedene i området, og ligger idyllisk til på en liten høyde ved vannet. Her er det som oftest
servering i helgene, og det er et yndet og vakkert turmål hele året. Om sommeren er det nydelig badevann i
Steglevann, og det er et rikt fugleliv i sivet som omkranser deler av vannet. På vinteren er Steglevannet et
yndet pilkevann, og er ofte arena for fiskekonkurranser. Det er laget bål/grill plasser med benker og bord
rundt Skioldhytta. Et nydelig mål for familieturer med andre ord.

2012 har vært et meget spennende år for Skiaids gutter 04. Noen spillere har dessverre sluttet, men
nye har kommet til. Flere har begynt ,enn de som har sluttet, og etter sommerferien utvidet vi til 3 lag.
Fremgangen i laget har vært enorm
og det samme har innsatsen.
Alle spillerne har gjort store
fremskritt dette året.
Mye av grunnlaget for denne
fremgangen har blitt lagt på
tirsdagstreningene på teggern.
Her har det vært en fantastisk
innsats gjennom hele sesongen og
fremmøtet har vært bra.
I kampene har gutta scoret ufattelig mange mål. Og det har vist seg
at det ikke er mange klubber i
distriktet som er like gode. Året ble
avsluttet med cup i Åmot og de tre
Skiold lagene scoret nesten 100
ål, fordelt på totalt 9 kamper.
,-.Joe som er strålende.
Det aller viktigste med årets sesong
Bak fra v: Alve,Remi,Gurkan,Kemal,Din, Adnan,Elias,Oscar T,Osahon
har vært at ALLE ser ut til å ha
Foran fra v:Melih,Din,Aliyan,Mertcan,Sahad, Oscar H.
det gøy på treninger og i kamper.
Liggende: Marius og Kenan
En stor takk også til foreldrene,
Fraværende: Isa, Dennis,Kemal,Noor,Oliver, Casper,Simen,Elend,Vlad og
som har «dominert» på tribunen.
Zidane.

Vi har trent nesten 1 gang hver uke i hele år. Gjengen
er fin, og guttene viser en fin fremgang.
Det er selvsagt mest moro å skyte og spille,
men litt pasninger får vi sneket inn.
Vi har vunnet mer enn vi har tapt, og deltatt i noen
cuper, med Kiwi Solberg cup som et klart høydepunkt
ingenting slå en forundringspose fra Kiwi.
Det er fint oppmøte både til trening og kamp.
De fleste har fortsatt med fotball, mens noen har
funnet andre interesser, som er naturlig i denne
alderen. Derfor gikk vi ned til 2 lag denne sesongen,
og der har fått de godt klingende navnene:
Skiold BARCA og Skiold Real.

Skiold Real

Rekan - Jonathan - Oscar - Peder Theodor - Emil - Iver - Emil August

Vi gleder oss til å fortsette innetrening allerede
uken etter isen ligger på «betongen».
Trenere har vært Paal Christian Alsaker og Håkon Nyberg,
som også er lagledere for Skiold Real.
Lagledere på Skiold Barca har vært
Vidar Sivertsen og Thomas Haslestad.
Mvh Håkon

Skiold Barca

~v.. .
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Snorre - August - Henrik - Filip Bazil - Jonas - JeanMpy - David
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2012-sesongen for Skiold 2003 startet med
ukentlige innetreninger i gymsalen på Galterud
skole. Med 16-18 spillere på trening ble det
trangt - men artig! Vi deltok på Skiold minicupfestival med to lag - Skiold City og Skiold United
- og denne cupen var en av sesongens absolutte
høydepunkt (noen utvalgte spillere representert
på bildet). Innefotball er gøy! Det var likevel ekstra stas å begynne å trene ute på Teggern etter
påske. Med mer plass til rådighet kunne vi spille
skikkelige kam per på trening og drive med skuddtrening på store mål. I tillegg til seriekam per ble
det også tid til flere cuper: Åssiden Cup i mai og
Kiwi Cup i Solbergelva i september. 2003-lagene
har nå gjennomført tre flotte sesonger og premieskapene til spillerne begynner å bli ganske velfylte. Nå blir det en velfortjent pause før vi starter
opp med innetreninger igjen mot vinterens.

Vi trenerne vil til slutt rette en stor takk til alle store og smi§ som har være med og bidratt til
høy stemning og mye glede bc§de pc§ og utenfor banen gjennom sesongen!

2003 Da11•li
- -- J:

Årets sesong er avsluttet. Gutta skulle nok gjerne sett at den varte lenger, for fotball er gøy! I år har vi
blitt 13 stykker i gruppa. Det er en gjeng med meget trenevillige gutter. Mange kommer 20 minutter før
treninga starter og blir gjerne igjen 20 minutter etter treninga er ferdig. Bra ivrige!
Vi har vært på tre cuper i år: Skiold, Åssiden
og KiwiSolberg. Oppmøtet er bestandig på
topp når det er cup - det er tydelig at guttene
syntes cup er moro. På resultatsiden har det
blitt litt av alt, noen tap, uavgjort og seire.
På treningene ser vi spillerne utvikler seg
godt. Vi øver på brudd, pasninger, driblinger,
taklinger og vendinger. Mye skuddtrening har
det også blitt. Skuddene blir stadig bedre
plassert og hardere. Mange mål har det dermed blitt for Skiold Danvik gutter 9 år i årets
kamper. Gutta holder godt sammen og gjør
sitt aller beste i kamp. En av sesongens siste
kamper var mot et av de andre lagene i byen.
Kampen var meget jevn og spenninga var til å
ta og føle på for både gutta, foreldrene og
trenerne. Vi gikk av med seieren i siste
sekund med stillinga 10 - 9. Slike seire huskes selvfølgelig ekstra godt.

Gabriel
i fint driv

Vi gleder oss allerede til neste sesong.
Fotballhilsen Jan Erik Heitne, Tina Vestersager
og Bitte Haugen.

Jacob med full
kontroll
Matias
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Stor og stabil spillegruppe i Skiold City og Skiold United 2002!
Sesongen 2012 var preget av høyt aktivitetsnivå og mye spilleglede. Gutta har vært med på Skiold
Minicup i Drammenshallen i Mars, MIF Bendit Cup i april, Liungen Cup i Juni, Åmot Cup i September og
MIF Cup i Mjøndalshallen 20. Oktober. Lagbildet
viser en bortimot komplett spillegruppe på MIF
Cup i Oktober. Gruppen har i tillegg hatt normale
treninger hver uke sammen med to seriekamper.
Det har blitt en rutinert spillegruppe. De fleste av
gutta har bortimot 20 pokaler fra ulike cuper. Det
viser også resultatene. De har scoret over 200 mål
i kamper i 2012!
Laget har utviklet seg kraftig siden fjorårets
sesong. Det er ikke seirene som har gitt størst
glede, men den spillerutviklingen som gutta har
vist gjennom sesongen. Pasningsstolthet og sjef
ver ballen har for alvor begynt å prege kampene.
Den største glede har vært at mange av målene i
løpet av sesongen har kommet gjennom storspill
tatt rett ut av læreboken!
Foreldregruppen er aktiv og deltakende pao kamper og cuper, og det har ~ært en _g I e d e ao s~ sao mange
foreldre, besteforeldre og søsken delta fra sidelinjen, samt til kjøring og involvering for øvrig.
Nå planlegger vi en god vintersesong hvor vi skal trene mye på spill~forståelse samt grunnelementene i
fotball. Fotballsesongen 2013 blir mer aktiv enn 2012 hvor noen ogsa ønsker

Rune & Stig

Skiaids Danvikgutter 2002 (Løver og Tigre) beviser nok en gang at det er moro med fotball, og vi har
"""\jennom årets sesong sett gutta vokse både i høyde og på banen. I tillegg til mange gode kamper, var
v'i også med på flere cuper i sommer. Vi rakk en overnatting på Skiold-hytta, noe gutta var veldig fornøyde med. De første var oppe så tidlig som klokka 6, og på banen klokka 7. Ikke noe å si på interessen med andre ord. I tillegg til generell idrettslig utvikling, jobber gutta også veldig godt med holdninger, og de ønsker å være forbilder både på banen og i skolegården. De er flinke til å skryte av hverandre,
og vi som trenere kan bare skryte av flotte Løver og Tigre! Heia Skiold Danvik 2002.
Hilsen trener-teamet!

•
~

~~ · · ' avisen - høs t 2012

13

Årets sesong er på hell, og Skiold Brandengen 2001 har hatt en sesong fylt med oppturer og gode opplevelser. Laget har spilt mange kam per og fått gode resultater dette året. Spillere og trener er svært fornøyde, og engasjementet er stort. Det er flott å se laget spille kam per. Det var første året med 7 fotball.
Det sam m e 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
kam pene og styrke det sosiale i spillergruppa. For våre spillere har det gøy
sam m en! De er også fokuserte og ivrige
etter å bli bedre og kunne fungere sam men som et sterkt og godt lag. Og det
er hva de er, sterke og motiverte! så
året sett under ett har laget fortsatt den
gode progresjonen de hadde i fjor, og de
jobber videre mot nye resultater og triumfer. De har oppnådd resultater som
de kan være stolte av og de kan se frem
mot nye opplevelser og gleder. Her er
det rom for alle og alle er velkomne.
Vi gleder oss over hvor flinke spillerne
0

vare er.
Mvh. Trener Jan-Erik Jakobsen

Bak fra venstre: Muhammed, Osasere, Bekir, Hakan.
Foran fra venstre: Thala, Edi, Frank, Yusuf.
Liggende foran: Bendik.

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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Skiaids glade 11 åringer har trent på Marienlyst kommer fra Danvik og Fjell skole. Vi har vært ca 20
stykker på treninger og to lag i cuper og serie. Innsatsen har vært stor, og alle gutta har tatt store steg
som fotballspillere. Det som kanskje har vært morsomst å se i år, er at de som har tatt de største stegene, er de gutta som er ivrige på treningene, møter opp og er seriøse. Solid innsats og bra tilstedeværelse på treningene gir gode resultater ! I år har vi også fått med flere nye spillere - som alle har glid
bra inn i gruppa.
Vi har spilt kamper i vår- og høstsesongen med begge lagene og deltatt på en rekke cuper. Seriespillet
på vårsesongen ble preget av mange og lange turer - særlig for det ene laget som hadde kampene mot
lag fra Ringerike og Jevnaker. Siste cup ble MIF cupen inne i MIF-hallen nå i oktober.
Cuper er morsomt - og i år som i fjor var det veldig stas med overnattingscup i Porsgrunn. Vi får se hva
vi finner på neste år...
Neste år er det fortsatt 7-er fotball som gjelder for våre gutter. For å få en liten forsmak på livet som
skikkelig stor fotballspiller arrangerte vi en l ler match på Åskollen mot Glassverket. Vi har et utmerket
samarbeid med GIF om felles bandylag om vinteren. Artig å møte bandygutta der ute til fotballsamling
om sommeren også. Fotballforståelsen og det å spille på etstørre lag og en større bane var i alle fall veldig lovende !
ommeravslutningen for gutta ble denne gangen arrangert på Tverråsen i Drammensmarka - med et
~~dris så lite "Mesternes Mester- opplegg" Knallharde og morsomme konkurranser med stabling av vedkubber, kappløp opp
bratte bakker, kasting
på blink og oppslåinq
av fluktstol.
Sesongen ellers rakk vi
så vidt å runde av før
bandyen er i gang
igjen - de fleste av
gutta spiller bandy om
vinteren, og holder formen vintern igjennom
med det.
Vi som har trent guttene synes at vi har en
flott gjeng med innsatsvillige gutter og
entusiastiske foreldre,
og gleder oss til å fortsette.

Skiold United
Magnus Engsbråten, Valmir Thaqi, Vigan Halili, Lars Oskar Bøhn, Mathias Farnes, Markus Hovde,
Hugo Borgersen, Benjamin Budak, Kasper Ruud

Skiold City
Gustav Slotsvig, Riel Chol, Erjok Aguto, Aslak Vannebo,Trym Amundsen, Dilsan, Christian Engedal,
Ulrik Grini, Abdulai Shuayb, Naftali Yakobo, Robert Sørensen, Dennis

Trenere: Jens Petter Farnes, Dag Amundsen, Nazmi Thaqi
Lagleder: Arve Vannebo
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Litt av hvert
h·
·
Ro ,t 5agg,

Skioldavisen har tatt en liten prat med Ro hit,
som forteller han er en norsk-indisk gutt som
er født og oppvokst på Gulskogen; Sp_ilte fotball og bandy frem til jeg var 16 ar. Fikk en
ryggskade, som gjorde at jeg ble satt ut for en
0
god periode. Klarte ikke helt a komme tilbake
etter dette, men trente mye ved siden av.
En god venn ba meg prøve ut dømming. Jeg prøvde en fotballkamp
mellom to 16-årslag, når jeg
selv var 16 år. Var veldig
nervøs men det gikk veldig b;a. Litt flaks også,
at en av dommerobservatørene i kretsen var
å så på, som gjorde at
jeg fort fikk sjansen i
videre kamper. Det
ene ledet til det andre,
og vips så hadde jeg
dømt fire år, med to
finaler i Norway cup,
deltagelse i sluttspill i
Adidas cup, NTF U-19 turnering (Jet-turneringen),
4.dommer i Tippeligaen og
hoveddommer i 2.divisjon.
For to år siden bestemte jeg meg
også for å prøve ut bandydømming. Der var
veien til eliteserien ganske rask, og jeg har fått med meg verdifull
erfaring internasjonalt, hvorav VM-finalen for damer i Irkutsk i
Russland var et stort høydepunkt. Etter det er det største jeg har
opplevd i bandyen, nå nylig, World Cup for herrer i Sandviken i
Sverige, hvor jeg fikk dømme semifinale. Rohit ble også utnevnt til å
dømme NM finalen for G16 i år i Vallhall 21 oktober. Finalen ble spilt
mellom Vard Haugesund og Vålerenga. Det skal også nevnes at Rohit
dømte seniorfinalen sist vinter mellom Stabæk og Solberg.

Rohit er en gladgutt, som liker å bidra til at andre lykkes, og valgte
derfor å ta utdanning innen HR og personalledelse på
Markedshøyskolen i Oslo. Her går han på mitt andre år, og har ett år
igjen av Bachelorgraden.
Ved siden av utdanningen ble hav nylig valgt som leder for
Karrieredagene i Studentunionen ved Campus Kristiania.

Husk vår populære Toyota
mimicupfestival
blir arrangert for 33. gang
I Drammenshallen
15-16 og 17 mars.

Foran bandysesongen 1960/61:
Innfeldt:
Skiolds lovende juniorkeeper
Arve Fjeld.
Under fra Skiolds trening på
Strømsø skole. Fra høyre: Kjell"
Johansen, Ulf Jacobsen, Kjell
Westby, Tov Støa, Tore Jansen og
Hans Brunæs.

Ingen grunn til å sitte·
inne på søndager.

Vi i Skiold er stolt over å ha Rohit
i våre rekker som dommer
og gratulerer så mye med oppdragene.

Jonas

Matias

Joakim

Jean Erie

Abdullah

5 av Skiold 's 96 gutter startet på toppidrettslinjen ved
Drammen gymnas nå i høst, dette er gutter Skiold får mye
glede av i fremtiden. Selv om Jean Erie valgte å gå til elitelaget
til Strømsgodset i høst, så er han velkommen tilbake i Skiold
sine rekker. Vi ønsker han lykke til!

Skio/dhytta er åpen hver søndag fra 11.00 - 15.00, denne
perlen som ligger inne ved Stegla
på Konnerud.

Litt fra historiebøkene

Stående fra venstre: Bjarne Helliksen, Rolf Wold
Andersen, Einar Johannessen, Rolf Lund, Bjørn Løkslid.
_Knestående: Rolf Bolstad, Ragnar Andersen,
/'"'"'\iarald Solstad Nilsen, Trond Røste, Gunnar Fossum

Stående fra venstre: Tore Larsen, Erik Kristiansen, Arne
Sandli, Ulf Jacobsen, Kjell Rokke, Håvard Beckstrøm
Sittende fra venstre: Tov Støa, Roar Nilsen,
Tor Pedersen, Erik Carlsen, Odd Kristoffersen

Bak fra venstre: Svein Helge Moen, Sverre Erling Nilsen,
~ans Petter Nilsen, Rolf Hæhre, Knut Presterud, Terje Andersen,
Jtåle Eknes, Gunnvald Grov og Arve Fjeld.
Foran fra venstre: Arne Thorshaug, Åge Sørensen, Yngvar Nyhus,
oppmann Tore "Toffa" Larsen, Frantz Salomonsen, Egil Andersen,
Tore Adamsen og John Brurberg.

En SÆRDELES stor takk til disse gutta som bygde
hytta i 1935, året etter startet serveringen og den
er fremdeles åpen hver søndag.

Dugnadsånden på topp i vårt gamle
Skioldhus på Strømsø, et hus vi hadde
mye glede av.

Unge fremadstormende bandyspillere fra 70 tallet
fra venstre: Geir Moserud, Hans Kristensen, Terje Borgersen og
Trond Gunnar Moen
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2012 sesongen er over og siste år med 7er ... Det har vært flott framgang hos
spillerne på Skiold City og United Brandenga 2000 i år!!
I vårsesongen har det vært flott oppmøte på Tegger' n til trening. Gutta har vært engasjerte, positive og
flinke til å oppmuntre hverandre, og det har ført til at begge lag har hatt stor suksess. Både City og
United har vunnet mange kamper i år!!
I august fikk vi en
forsmak på 1 ler i Ros
cupen. Gutta spilte uavgjort og tapte, men gleden
var der og de spilte jo fantastisk ... Og de ser frem til
nye utfordringer i 2013.
Gutta takker den trofaste
foreldre gruppen som har
stilt opp med kjøring til
kamper. Og det er supert
med heia gjeng, enten det
er hjemme på Marienlyst
eller 1 times kjøring unna.
Og det flotte trener teamet som har fulgt gutta
siden fotball skolen i 1
klasse!! Tusen takk til
Ståle, Ove og Haakon som
har gitt gutta trygghet og
selvtillit, og all oppfølgning
har vært super!!
Vi gleder oss alle til neste
år!!
Bjørg

om dagen

båma

•
~
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Sesongen 2012 er gjennomført med flott innsats. Sesongen startet tøft og tidlig da vi allerede i februar
deltok i MS-cup i Oslo. I mars fulgte vi opp med klubbens egen cup i Drammenshallen, og i april deltok
vi i Vikåsen cup.
Gjennom både vår og høst sesongen har vi hatt tre lag med i seriespill. Basislagene Rød og Hvit, som vi
hadde i middels ferdighetsnivå
samt tilleggs-laget Blå som
har
vært meldt opp i øvet
.
0

ruva.

Vår sesong ble avsluttet med
EM-kveld på storskjerm i
Skiaids lokaler.
Høst sesongens store happening var selvfølgelig overnattings cup i Fredrikstad. En tur
som bød på hele spekteret
med hensyn til sommer vær,
men som vil stå spikret som
et minne for alle som var
med.
I tillegg til deltagelse i
Kråkerøy cup, så rakk vi grilling, direkteoverført tippeliga
fra Gamle Gress, bading, quiz
og mye annet gøy.
Bildet er tatt fra vår "borte" cup i Fredrikstad.
7 nasjonaliteter - 2 lag - 1 gjeng - 0 konflikter!

Vi har fortsatt en stabil spillerstall, et par av guttene har funnet andre arenaer enn fotballen, men vi har
også hatt tilsig av nye spillere så etter å ha startet sesongen med 26 spillere, så avslutter vi med 25.
Dette er vi utrolig fornøyd med.
Vi har hatt et treningstilbud nesten hele året, med base på Gulskogen. Noen av spillerne har hospitert
på 99-laget, og vi har hatt spillere med på SIFs elite akademi og klubbens egen ferdighetsgruppe.
ette var vår siste sesong som 7-er lag og sier med dette takk og farvel til barnefotballen. Neste år
venter ungdomsfotballen på stor bane, noe vi er spente på.

~v.. .
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Sesongen 2012 har vært vår første sesong med 11-er fotball og dette har vært lærerikt og utfordrende
for gutta. Etter forrige sesong fikk vi nytt trenerteam med Nippi, Amahl og etter hvert Tokmac. Vi trente bra hele vinteren og hadde flere bra treningskamper blant annet mot Asker og Lillestrøm, så vi var
bra forberedt til sesongstart.
På treningene har vi hatt fokus på få touch på ball, pasningskvalitet, førsteforsvarer, førstetouch og
orientering. Vi har vært opptatt av å spille vårt eget spill uavhengig av motstander. Vi ønsker hele tiden
å sette i gang fra egen keeper og spille oss ut.
Kampene på vårsesongen var mot varierende motstand hvor resultatene gikk fra 15-1 mot DBK til knepent tap 1-2 mot SIF. Vi ble nummer to
og var da kvalifisert til å spille om kretsmesterskapet i høstsesongen.
Høstsesongen ble kamper mot de beste
lagene i kretsen og det var mange tøffe
oppgjør. Prestasjonene varierte og det var
mye bra spill til tider, spesielt i kampene
mot Vestfossen. I første kamp tapte vi 64 , men slo nådeløst tilbake i neste kamp
og vant 11-3. Til slutt endte vi på 4. plass
g det må vi si oss fornøyde med.
LJenne sesongen har vi vært på flere
cuper. Vi startet med Mjøndalen Cup hvor
vi fikk bronseplass. Drammens Cup var
neste cup hvor vi etter stor dramatikk
tapte bronse på mynt og kron.
I august dro vi til Sandefjord og var
med i Sandar Cup for tredje gang.
Her ble vi nummer to i puljen og
Gutta har vært pfi Hamar
kvalifiserte oss til A-sluttspillet men
ble slått ut i første kamp.
Sesongen avsluttet vi med overnattingstur hvor vi deltok på Hamar Talent Cup. Her var det mange gode
lag og vi hadde stor variasjon i prestasjonene våre og kom her videre til C-sluttspillet. Her ble vi slått ut
i første kamp. Uansett så hadde vi det bra på tur sammen.
Da vi startet sesongen var spillegruppa veldig liten og vi har hatt flere 2000 spillere som har bidratt
sterkt til at vi har kunnet stille lag på kampene våre. TUSEN TAKK TIL DERE.
I løpet av sesongen har vi fått flere spillere på laget slik at vi nå har rundt 20 spillere, noe som vi er
veldig fornøyde med.
Skiold 99- gutta er en fantastisk gjeng som trives sammen på skolen, fritiden og ikke minst pa fotballanen. Gleder meg til vi nå skal starte trening og forberedelser til neste sesong.
0

Tusen takk til trenere,
foreldre og foresatte
som har bidratt til at
gutta våre kan holde
på med fotballen .....
Takk for i år gutta,
ser frem til nye
fotballoppleve/ser
videre fremover.
Mvh Kari

~v.; .
avisen
•
.
-høs/2012

21

:11-j3(·1GI

-

-

~

~

ll~"P

F

.-,~~

Førstl;f_fra· cS/ertstT'"e::, Naeem >, -~ariws1,T.-: ESJr~ri G :_ Jonas '-'-Leroy "''de"hti - Oliver - Owais Andre ffa- vensfre : Armaan - Azåa - Ardon - Jean Marie - Mikail - Filip
Tredje fra venstre : trener Oddy - Liban - Nathan - Arimin - Espen S - Benjamin P - Peder - Adrian - Emil - hovedtrener
Amir - Hans Kristian - Dung - Yaseen Ikke tilstede : trener Rodney - Bilal - Arlind - Serkan - Marius P - Sharif.

Ett givende fir med utvikling, Norway cup og masse utfordringer.
Starten av sesongen bjød på en øverraskning før killarna då dom blev medvetna om att Terje ikke skulle fortsette og att
ett nytt lederskap skulle på plass. Førdelningen føll på Amir som hovedtrener, Rodney som assisterende og Odd Erik
som lagleder.
Hela laget virket å ta dette som goda nyheter og var veldig gira på en ny sesong.
Fra utgangspunkten i desember var vi klara øver att vi ville fokusere på "rett" ting i forhold til utvikling. Vi ville vara
klara over hvordan vi ville spille fotball og fokusere på att utvikle oss mest mulig istedenfor att fokusere på resultat.
12 desember satte vi derfor i gang med førsesongtreningen med fokus på corestyrke og kondisjon for å bygge ett
grunnlag før resten av sesongen. Jag skall ærlig å innrømme att det er en vanskelig prosess att få en 13 åring att forsth,
hvor viktig ett gott fysisk grunnlag er før fotball men efter hardt jobb og litt masing så verkade det gå opp før dom.
Efter den harde (Og kjedelige) første måneden så sleppte vi opp lite på kondisjonsbiten men fortsatte og jobbe med
kjernemuskulatur. Kondisjonstreninga blev erstattet av teknikk og ballbehandlig.
Starten av februar var det opp till vår første Cup som ny trener - trio i MIF cupen.
Hær fikk dom 15 killarna som hadde hatt mest oppmøte og iver på trening sjansen att spela en 7 - manna cup. Cupen
gav også oss som var nya trenere mulighet att å se killarna i aksjon på banan. Og dom skulle inte skuffa.
Efter att å ha rimelig enkelt tatt oss videre i gruppen med fint tika taka spel og fine kombinasjoner så ventet ett spennende sluttspill.
Veitvedt blev lett feid av banen med 5-1 i semin og finalen ventet mot rivalerna fra Hokksund.
Hær skulle det bevisas att lag som var fysisk starkare og fokuserade på "Drillo" taktikk med utnytting av spelarnas sterkeste ferdigheter kom til att vara våres "akilleshæl" ikke bare i cupen men gjennom sesongen som helhet. Finalen blev
tapt med 1-3 etter 3 innslæppta mål på fasta situasjoner.
Under mellanperioden føre sesongen startet så hadde vi en del treningskamper og fortsatte att satsa på treninger med
idel fokus på samhandling, spel i laget og att våga rulla bollen.
Drammen cup inledde starten på vårsesongen med en del goda resultater från begge lag og hær fikk vi også muligheten
att spela vårt spel på elverbane. Prestajonerna från guttene var også her veldig bra.
Vårsesongen startet med Interkrets kvalik før førstelaget og 2 divisjon før andrelaget. Målsettningarna var som vanlig
att spela vårt spel og inte å fokusere på resultater. Som ren resultatmålsettning før førstelaget hadde vi en topp - fyra
plassering så vi kunde spela interkrets på høstsesongen men på grunn av litt uheldige resultater så blev det en 5 plass.
2-laget gjorde en bra vårsesong og visade prov på mye utvikling som lag. Dette var moro.
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Fortsettelse neste side

fortsettelse fra forrige side
Sesongens verkliga høydepunkt kom dokk under sensommeren med Norway Cup,
Vi hadde turen som fikk ett utrolig flott sponsoravtale med Røde Kors som gav oss møjligheten att øvernatta på en
skole i Oslo og tæckte alle våre utgifter under cupen. Så før killarna så var det bara prestasjoner på banan som
gællde og før oss ledere var dette en besparing på otroligt många dugnadstimer. så dette var vi vældigt tacksamma
før.
I gjengjeld så skulle Røda Kors få lite pressearbeid av oss vilket bara var morsomt for guttene.
Det resulterte i radiointervju på NRK, intervju på TV 2 og ett stort oppslag i DT.
Samtidig så dominerte guttene facebooksidene till DNB og Røde Kors.
Hela veckan skulle vara en otroligt kul opplevelse der gruppen svetsades sammen ænnu mer.
Prestationerna på banan visade prov på att vår utveckling gikk riktig vei også. Båda lagen spelade fotball med fine
kombinasjoner og stoisk ro med ball. Førstalaget kom sig hela veien til en 32-dels finale i A-sluttspill der det blev
før tuft mot samlingslaget Tertnes fra Bergen.
Andralaget tog sig til 64-delsfinale i B-sluttspill der man dessverre røk ut mot Korsvoll med 2-1.
Høstsesongen startet med Kretsens Pokal før førstelaget og Div 2 før andrelaget.
Vårt iherdige jobb med prestasjoner og ikke resultater børjade å gi resultat under høsten.
Mange av kampene blev spelade på en veldig attraktiv måte før publikum og en veldig utviklende måte før spillerne.
Mange utfordingar per spiller og kamp og att å holde ballen i laget var utgangspunktet.
Andralaget tog mange steg og sluttet med en tredjeplass i gruppen sin. Vilket deres kampleder Oddy var veldig
nøyd med. I førstelaget blev det en del fine matcher med goda prestasjoner og her blev det en andreplass bak
GI a ssve rket.
esongen som en helhet har också bjudit på en del sosiale ting som ikke er nevnt oven.
Vi har vart veldig enige i trenerapparatet att vi skall å fokusere på att det og spille fotball ikke kun skall handle om
treninger og kamper uten også sosial samvaro.
Målsetningen har vart att gruppen skall sveisas sammen som en enhet med kamerater.
Vi har derfor under sesongen også vart oppe på Skioldhytta, drammensbadet og hatt Fifa turneringer på
Skioldhuset. Vi ledere har også jobbet aktivt mot gruppa med att fange opp diverse uenigheter. Og så har vi hatt en
tillitsgruppe med 5 mann som kan framføre ønsker fra spillergruppa anonymt.
Som avslutning så vill vi fra ledersiden si att vi gleder oss til att fortsette å jobbe med rette ting. Vårt jobb att
bygga en gruppe av goda spelare og framfør alt en gruppe av goda venner før resten av livet slutter ikke etter en
sesong. Vi er fast overbevisst om att det venter mange morsomme og givende øyeblikk til sesongen som kommer.
Vi er gira og gleder oss til forsesongen starter opp!

TAKK TIL
Røde Kors, DNB
For en fantastisk sponsoravtale som gav grabbarna ett minne før livet.

Odd Erik Grøvo
Før hans Duracellkanin-energi og evige positivitet.
Samt exemplariska materialførvalter-arbeid og ledning av andralaget.

Rodney Harper
For din otroliga tålmodighet og vilje att ta "dirty work" og uppføljning

Foreldre
For att dere var så flinke og stilte opp under NC og resten av sesongen.

Tom "the assistant referee"
Før maksimalt oppmøte og opåklageligt linjedommer arbeid. Samt solsideoppdatering!

Skiold og Morten Backe
For fantastisk arbeid under sesongen med att stå bak oss og oppfylle alle våre ønsker.
En klippe att luta sig mot.

Amir Catak - Stolt hovedtrener Skiold G 98
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Vi skriver nei oktober 2012, og nok en sesong er over for vcire flotte 97 gutter.
Sesongen ble innledet allerede i desember 2011, hvor vi var heldige og fikk tildelt hele 7 treninger før
jul, og dette var bra - både for å komme i gang, og også for å forberede kroppen på en julefeiring med
mye god mat og snop.
I løpet av sesongen har hele 42 gutter stått på oversikten over deltakende spillere, og selv om noen har
gitt seg, har noen kommet til i løpet av sesongen, slik at vi jevnt over har hatt mer enn nok spillere til å
kunne stille 2 lag. Vi forsøkte endog å stille med 3 lag i høstsesongen, men det viste seg å bli for vanskelig å få til, så vi valgte å trekke laget fra seriespillet etter et par kamper.
Etter jul fikk vi muligheten til å trene inne i 3050 hallen 1 dag pr uke gjennom januar og februar, og
kombinert med 2 utetreninger, så fikk vi rikelig treningstid i denne perioden. Et oppmøte på mellom 20
og 30 gutter på hver trening er bra på denne tiden av året.
I Mars og april spilte vi de første treningskampene - hvor begge våre lag fikk prøve seg mot både
Spa/Bra og Kongsberg, og vi mente vi var godt forberedt til Drammenscup når den skulle avholdes i
april. Med fjorårsresultatet friskt i minne, med tap i finalen mot Strømsgodset, så ble årets
Drammenscup en nedtur. Til tross for til dels godt spill, så tapte 2. laget vårt alle de 3 kampene i innledende runder, mens 1. laget vårt ble slått ut av Nordstrand i kvartfinalen på straffekonkurranse. Lagene
våre ble slått ut av gode og spillende lag, som var litt tøffere i duellene og ville vinne litt mer enn oss ·
denne gangen.
Seriespillet i vårsesongen ble veldig bra for lag 1 i 1. divisjon. Et forsmedelig nederlag for forsvarslaget
Lier gjorde at de faktisk knep 1 plassen i skarp konkurranse med våre gutter. Vi gjorde en spesielt god
match mot Strømsgodset, hvor vi slå dem 5-4. Med uavgjort mot Kongsberg så kom vi på 2. plass i vårsesongen - som vi må si oss godt fornøyd med.
2. laget stilte i 2. divisjon, og fikk flere tøffe lag å bryne seg mot. Seieren mot ROS med 14-4 var et av
høydepunktene for våre gutter, og til slutt havnet laget på 4.plass i gruppen.

Alle gutta som deltok på Sandar Cup"
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Høstsesongen ble innledet med cupdeltakelse i Sandarcup. Denne cupen kom nok litt for tett på sommerferien for våre gutter. Mange late dager, med slaraffenliv på stranda, og minimalt med trening var nok årsaken
til at lag 2 ble slått ut etter innledende runder, og lag 1 spilte seg til B-sluttspill. I tillegg var lagleders oppfatning av hvilken bane vi skulle spille B-sluttspill på gal, slik at vi presterte å møte opp på feil sted, og ble
slått ut på walk-over. Beklager gutter!
Høstsesongen ble for lag 2 en langt bedre affære enn vårsesongen. Gutta har hevet seg stort gjennom
sesongen, og vi så i de fleste kampene at ferdighetsnivået er økt for de aller fleste. Bedre samspill, bedre
fotballforståelse, og mer fokus og kamp om ballen har gjort at de har tatt noen veldig positive steg i løpet
av sesongen. 2. laget havnet til slutt på 3. plass i avdelingen, kun slått av Kongsberg 2 og Åmot.
For lag 1 sin del, så gjelder mye av det samme. De sterkeste motstanderne våre i avdelingen var fortsatt
Strømsgodset og Kongsberg, som slo oss i seriespillet i høst. Mest frustrerende var nok kampen mot
Kongsberg. Dette var første kampen i høstsesongen, og gutta bar fortsatt preg av for mye fritid og for lite
trening gjennom sommeren?. Uansett - høstsesongen totalt sett er godkjent, og 3. plassen bærer bud om
at vi har gode muligheter til å hevde oss videre.
Sesongen ble også i år avsluttet med deltakelse i Skagen Cup. Som omtalt på www.skiold.net så var også
dette en veldig hyggelig sesongavslutning, hvor vi spillemessig møtte sterk motstand fra 96 lagene som deltok i cupen. At våre lag endte på 4. og 6. plass mot 1 år eldre gutter er veldig bra. Vi har det veldig moro
når vi er på tur, og vi håper at vi får til en skikkelig tur til neste år.
Vi er totalt sett veldig fornøyd med årets sesong. VI har en flott gjeng med på treninger og kamper, og gutta
er gode på å støtte hverandre og ha fokus på positivitet. De aller fleste har tatt noen kvantespran i forhold
\I høyde i løpet av året, slik at flere av dem nå har vokst over sine trenere og lagledere. Unektelig litt sno-.Jig å se at fotballskoene i gruppa er i størrelse opp mot 46 hos noen.
På Skagen Cup valgte alle spillerne ut årets spiller fra hvert lag gjennom en avstemming:
Årets spiller Skiold 97 1: Viktor Nordstrøm
Årets spiller Skiold 97 2: Sander Torvet
Trenere og lagledere valgte også å gi en pris til den spiller på hvert lag som vi mener har vist mest innsats
og hatt mest fokus på treningene, i kombinasjon med treningsdeltakelse.
Årets mest trenings- og innsatsvillige lag 1: Artan Brovina
Årets mest trenings- og innsatsvillige lag 2: Eirik Hauge
Gratulerer til alle!
Vi retter en stor takk til alle, både spillere og trenere, for god innsats gjennom året og for mange
morsomme fotballøyeblikk. Vi gleder oss til neste år.
Nils Arne Hansen, Morten Askildt, Helge Nusser og Tom Erik Olsen .

:STØRST PÅ TAK
OG' MEMBRANER
•;ar'~
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Fotballsesongen 2012 ar gått over i historien nok en gang. For oss på G16 har det vært en innholdsrik
sesong på mange måter. Mye har skjedd i gruppa og det har også vært utfordringen å løse men vi har
kommet oss igjennom.
Ved sesongstart fikk vi totalt 5 nye spillere. Bayram Dogan, Maria Perez, Mergim Dervishaj, Shqiprim Veiliji
fra Strømsgodset og Irshad Zahid kom fra Flekkefjord. Vi var da totalt 30 spillere hele vår sesongen .. De
startet opp på videregående denne høsten og Daud Mohammed valgte å slutte på høsten for å prioritere
skole. Jean Erie Goke ble hentet opp til gutt elite i Strømsgodset. En drøm han hadde jobbet godt for å
kunne oppnå. Henrik Halo sluttet da han ville ha hele fokuset på bandy fremover og Yan Naug Shwe gikk
over til Glassverket.
Treningene våre har nok en gang vært
noe utradisjonelle innimellom. Vi hadde
en time spinning i uken på badet med
instruktør. Dette hadde vi i 4 mnd.
Samtidig var det to treningsøkter på
Gulskogen Arena. Hadde også trening i
Drammenshallen og Mjøndalshallen. På
treningene i hallene delte vi gruppen i to
mindre en gruppe i hver hall. Dette gjorde det bedre for både trener og spillere.
Var lettere å se og bli sett. Og her så vi
at det skjedde utvikling på begge gruppene. Denne positive utviklingen gjorde
at vi valgte å melde opp et lag til Kval.
interkrets og et lag i 1. div + ett lag til

NM Gl6. Vårt holdningsarbeidet har blitt
en viktig og naturlig del av vårt opplegg
inn i gruppen. Dette gjør det lettere å ha
nærmere 30 spillere fra hele 17 nasjoner
på en og samme trening. Vidar har også
denne sesongen hatt treneransvaret
alene. Jim - Roger Myrholt har bidratt
inn i treningen for våre 3 keepere også
denne sesongen.

Bak fra venstre: Kevin Effah, Morten Tune, Bayram Dogan,
Alan Karwan, Tom Skoglund
Midten fra venstre: Mario Perez, Matias Ask Olsen, Jean Erie Goke,
Jonas Krogh Fevang, Abdullah Majoud
Foran fra venstre: Sebastian Fahmi, Mojib Rahman, Joachim Johansen,
Shqiprim Veliji

Beklageligvis fikk vi ikke så mange treningskamper som ønskelig før sesong start.
Det ble 1 kamp i 1. div og 2 kamper i kval. Interkrets. Vi spilte også 4 innledende runder i NM. Her gikk vi
videre til mellomrunden. Nå ble det vinn eller forsvinn og vi tapte den tredje og siste kampen i
mellomspillet mot Start 2-3. Da var NM eventyret slutt for vår del rett før finalerundene. Men det var en fin
opplevelse for oss alle og man ble noen erfaringer rikere.
Når vår sesongen var over var l.div på 6.plass og kval. interkretslaget kom på l.plass og ville da spille
interkrets på høsten.
Begge lag deltok på Drammenscupen. Interkretslaget sto løpet ut og vant 1. plassen i G 16.
Og 1. div laget vårt kom også denne gangen til sluttspill og spilte seg til kvartfinale. Vi ser at begge våre
lag er i en positiv utvikling. 1. div spilte også Liungen cup. Interkretslaget var med på cup i Skien
i november.

Mergim Dervshaj, Leonik Safaj og lrshad Zahid er spillere som
tilhører G16 lnterkrets stall. Disse tre spillerne innehar en høy
lagmoral. Alltid positive og villige til å stille opp uansett lag, div
og gruppe. Uansett hvor stor slitasjen har vært, biter de tenna
sammen og stiller alltid opp. Disse spillernes engasjement og
iver har gitt dem flest kamper av alle på G 16.
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Høstsesongen ble litt mer utfordrende på mange måter. Her
var det flere bortekamper som var helt ned til Skien og
oppover til Jevnaker. Har vært en utfordring å få nok biler
til enkelte kamper selv med kjørelister. Men det har vært
noen foreldre som har reddet oss i siste liten. Men vi har
dessverre denne sesongen vært nødt til å sette igjen enkelte spillere på grunn av for få biler. Men til alle dere som har
kjørt er det kun en ting å si: Tusen takk ?
Kampene i seg selv har også vært utfordrende. Vi har
mange som er gode på teknikk, hurtighet, utholdenhet og
spilleforståelse, men vi sliter litt med den mentale biten.
Og vi må også bli bedre på å ta imot beskjeder av hverandre på laget.
Bak fra venstre: Mergim Dervishaj, Daniel
Resultatmessig har vært fra bra og til midt på treet.
Gjesteby, Michael Duah, Mohammed Shaukat,
Irshad Zahid og Marwan Jahwar.
l.div kom på flott 2. plass av 7 med 3 seire, 1 avgjort
Foran: Aleksandar Stoiljkovic og Joakim Myrholt
og 2 tap. Interkretslaget kom på en 8. plass av 12 med
Ikke tilstede: Ayanle Ali, Emre Tugzus, Fredrik
4 seire, 1 uavgjort og 6 tap. Enkelte spillere har rullert
Hope Knutsen, Araz Ahmadi, Shahab Ibrahim,
mellom begge lagene.
Victor Logan og Kjetil Boysen
Uansett det som er artig å se er at de spiller god fotball
når de får til spillet sitt. Det har vi fått mange positive
tilbakemeldinger på av andre trenere og motstandere.
r'j-Jtta får også denne sesongen gode og flotte tilbakemeldinger på holdninger og « Fair Play» Samtlige
..,iJillere var med på dommerkurs og dømte i vår egen «Toyota Mini Cup» på våren. Noen av dem har
også vært klubbdommere i 5 og 7 serien.
9 spillere har også denne sesongen vært instruktører ved fotballskolen til Skiold. Det er gutter som
evner å møte de små på en meget god måte. Gutta ble også «kjendiser» da ID Drammen kom ut i sept.
Der var reportasjen: Livets Skole. Den handlet om å stole på seg selv, stå på valgene dine. En flott historie om gutta og laget der alle var avbildet på en hel side.
En flott gjeng unge menn som er gode ambassadører for klubben som Vidar og jeg er meget stolte av .
På vegne av Skiold G16, lagleder Marit

VI GREIDE DET
, SKIOLD HAR JR.LAG IGJEN.
For første gang på flere år har Skiold greid å stille jr.lag igjen. Laget har stort sett bestått av første-års
spillere, nesten identisk med fjorårets G16 lag. Jeg valgte å holde guttene samlet etter fjorårets sesong
og holdt treningene i gang til godt ut i desember. Oppstart tidlig i januar i år med treninger og bra frem,...((lØte. Det at vi holdt det i gang uten noe lengre avbrekk var bevisst for å hindre at spillere sluttet eller
' ksvant til andre klubber. Mange gode økter på treningsfeltet lovte bra for sesongen. Bra fremmøte på
treningene i perioden frem til seriestart ble etter hvert litt mer variabel for enkelte i gruppa.
Resultatene i kampene gikk ikke helt i vår favør og vi kunne nok ønsket oss noen flere seiere. All ære
til alle på laget som beholder humøret og bidrar på treninger og i kamper, det er ikke alltid like moro å
tape, særlig ikke hvis man føler å ha gjennomført en god kamp. Vi bevilget oss noen uker fri i sommer
før vi tok fatt på høstsesongen. De første kampene lovte bra og optimismen spredde seg i laget.
Deretter detter vi ned et par hakk igjen og gjør oss selv dårlige.
Jeg velger først og fremstå fokusere på de positive tingene rundt årets jr. lag. Vi har et lag, vi er blitt
bedre, vi slipper inn færre mål. I tillegg har en del fått bryne seg litt sammen med A-laget på treninger
og Raman, vår keeper har debutert og fått flere kamper på A-laget. Dessuten, til neste år er vi et år
eldre og noen av de eldste vi møtte i år er blitt seniorer. Dommerne har skrytt av oss i år også. Vi fokuserer på fair play og det blir lagt merke til, både av dommere og motstandere.
så får det heller være at enkelte ble litt lite til stede mot slutten. Takk til G-16 laget som hjalp oss ved
et par anledninger med spillere.
Takk for i år alle sammen og til dere foreldre som er på tribunen på hjemmekampene og stiller opp til
kjøring til bortekamper, dere er uvurderlige.
Årets jr-lag har bestått av: Raman, Henrik, Bilal, Anders, Øyvind, Julian, Ole, Erlend, Hasi, Joakim, Eirik,
Ali, Harris, Chris, Michael, Rabin, Kastriot, Sasan, Bendik, og Sebastian.
Kai Henning

trener/oppmann
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A-laget
Nok en sesong i Skiold A-lag sin lange historie er over, og denne sesongen endte det dessverre med nedrykk til 5.divisjon for våre gutter. 14 poeng og 46-116 gir et inntrykk av at vi har vært slaktoffer denne
sesongen, noe som derimot er langt fra sannheten. Mange jevne kamper mot lag både i topp- og bunn er
følelsen vi sitter igjen med, med unntak av kampene mot Strømsgodset hvor deres fantastiske tredjelag
viste oss fotballkunst i begge kampene. Vi har hatt en spillende fotballfilosofi året igjennom hvor ballen skal
gå mest mulig langs bakken på få touch og med mye bevegelser uten ball - dette har også blitt vår bane,
hvor vi spiller godt de første 60 minuttene. Spillestilen krever derimot mye løping, og kondisjon har i motsetning til ferdigheter vært en mangelvare hele sesongen og mange jevne kamper er tapt den siste 30
minuttene.
Årets høydepunkt kom
definitivt med 3-2
seier borte mot opprykks klare Solberg
etter en perlescoring
av Kjellchenko Andreas
Meyer Thorud to
minutter på overtid,
dog var også seieren
mot Åssiden en fin
opplevelse hvor vi
stoppet deres seiers
rekke på 9 kamper.
Årets 87 kamper og
treninger - hvor vi i
snitt har hatt et oppmøte på over 15 mann
- ble som seg hør og
bør avsluttet med en
avslutningsfest. Her
ble det delt ut tre priser, og fasiten ble som
følger:

Takker alle for en lang og fin sesong, og vil særlig takke b&de gutte- og juniorspillere
som har bidratt for oss denne sesongen med gode holdninger, godt humør og ferdigheter
som Skiold kommer til § nyte godt av i &rene som kommer.
Takk for i år,
Petter Grahl-Jacobsen - trener
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Ferskvaredisk
Hjemmelaget mat
Faste lave priser
Egen kundeparkering

PER

RIMA KUNDESERVICE

ÅPENT
08.00 - 22.00
(08.00 - 20.00)

RISTENSEN

HOLMESTRANDSVEIEN 34 • 3041 DRAMMEN
TELEFON 32 81 97 03

STRØM
GUNDERSEN as
... lin sama

idspartner innen bygg og

Strøm Gundersen AS Papyrusveien 3050 Mjøndalen
Tlf. (+47) 32 27 43 50 - Faks (+47) 32 27 43 51
E-post: post@stroemgundersen.no

nlegg

stedet me
de store
gevinstene
1 00,- _l.Mr,·
Marinert biff, løk, paprika og tomat

2. Strømsgodset

100,- ~-

Skinke, bacon og sjampinjong

3. Liverpool

100,- J.3!f,·

Pepperoni, løk, paprika og ananas

4. Barcelona

100,- ~-

Marinert biff, løk og bernaise

5. Real Madrid

100,- j.35;·

Marinert kylling, paprika og løk

6. Chelsea

100,- _96;·

Krydret kjøttdeig, bacon, jalapenos,
paprika og salsa

7. Champions League 165,Komponer din egen pizza,
velg 6 av våre garnityrer

8. Leeds United
Tunfisk, løk, oliven og tabasco

9. Tottenham
Tomatsaus

100,- J.3!f,·
100,- j.28;·
1

1 o. Taki Spesial

149,-

11. Arsenal

100,- ~-

Pepperoni, bacon, marinert biff,
paprika og løk
Kebabkjøtt, rødløk og paprika

12. AC Milan

129,- _96;·

Oliven, løk, tomat, mais, paprika og champinion

13. Inter

VELKONl
VASK

149,-

Kylling, biff, krydret kjøttdeig

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

Overrask dine
venner eller
kolleqer med
god mat,
Koldtbord - Snitter
Middager - Fingermat
Rundstykker

Har 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.
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Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Drammen
Landfalløya 7, Postboks 1621
3007 Drammen
Kongsberg
Dyrmyrgt 35
3611 Kongsberg
Gol
DBC Senteret, Gamlevegen 6a
3550 Gol
Telefon sentralbord: 02316
www.pwc.no

eller hva med
byens beste Tapas
Mat til alle anledninger

*connectedthinking
For kunder med smak
© 2010 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers-navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet
den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers-organisasjonen. *connectedthinking er et registrert varemerke

www.briani.no

Tlf. 32 20 90 90 Fax: 32 20 90 91

for PricewaterhouseCoopers.
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