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Arets fotball skole 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 gleder oss til å se alle barn og foreldre på treninger og kamper utover våren.

Ikke så lett å få på seg
overtrekksvester for første gang

Flotte jenter på
årets fotballskole

På vei til premieutdeling, legg merke til så fine de er
med like drakter, bukser og strømper.

Stor innsats på Gamle Gress
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Reisebrev fra Iran
fra vår egen Skioldgutt
Et nytt år er gått og jeg skriver noen ord fra
Teheran. Jeg ble inspirert etter flere besøk på
Skioldhytta i sommer der Terje Ask Olsen viste
meg fjorårets artikkel i avisa.
I juni kvalifiserte Iran seg for fotball VM i Brasil etter at de slo Sør Korea
borte i siste kvalikkamp. Siden Norge ikke kvalifiserer seg tenkte jeg at jeg
måtte sette Norge på kartet her, så jeg begynte å spille fotball igjen.
Vi spiller et ambassadørlag hver torsdag mot et lokalt lag gått ut av
fotballklubben Persepolis; Irans mest populære fotballag (kan kalles Irans
Vålerenga). På første trening tenkte jeg at jeg måtte markere meg litt og
det endte med at en iraner uheldigvis ble kjørt bort i sjukebil med to brukne
ribbein. Respekten var etablert, men jeg var redd stemningen ble dårlig.
Det gikk bra! Persepolis-laget vi spiller mot
ledes av Mohammad Ansarifard, tidligere
landslagsspiller for Iran med kallenavnet
«Irans Beckham».

Fra Tabriz, sammen med midtstopper pfi laget
Traktorsaze

Jens Petter Kjemperud
Ambassadør i Iran

Her er et fotballbi/de, «mitt» lag er de i hvite drakter med rødt
skulderparti. Fra høyre Yemens ambassadør, FNs stedlige representant, Sudan (sønnen til ambassadøren), oppmann i gul
bukse, JPK, tre tidligere iranske landslagsspillere, dommer,
Spania, Hviterussland, Burundi og Algeries ambassadører.
De røde var et motstanderlag mens politi, banemannskap,
materialforvaltere mm utgjør de øvrige.

Jeg fikk også med meg den iranske cupfinalen i fjor høst med 100.000 på tribunene og enorm stemning.
Persepolis tapte etter ekstraomganger og straffer, men det var en stor opplevelse. Jeg har hatt samtaler:
med fotballpresidenten for å prøve å få treningskamp mot Norge og om et samarbeid mellom Norges
Fotballforbund og det iranske fotballforbundet om opplæring av trenere for kvinnefotball. To ganger i
året kommer norske trenere til Iran for å lære opp iranske kvinnelige trenere.

Fra den iranske cupfinalen 2012
Persepolis-Sepahan.

I iransk Kurdistan,
med kurdisk nasjonaldrakt

Gamle takter
men hvor er leggskinnene?

Men livet er langt fra bare fotball, snarere det er ikke lett å få tid til en ukentlig kamp. Men jeg prøver å
legge inn noen økter på treningsstudio i helgene og en tur i Alborz-fjellene bak Teheran, som når over
3.700 moh.
Fortsettelse neste side

.Jobben tar imidlertid nærmest all tid. Den politiske utviklingen det
siste året har vært utrolig spennende og fikk sin utløsning ved
presidentvalget 14. juni i iir da landet valgte en ny president Hassan Rohani.

,

President Rohani er en moderat reformpolitiker som ønsker å bedre
Irans forbindelser med Vesten. Jeg hadde gleden av å avholde et
møte med ham i januar der han skisserte sine tanker og vi utvekslet ideer om hvordan Iran kunne komme ut av den isolerte situasjonen landet er havnet i med FN, EU og USA-sanksjoner mot landets økonomi.
En forhandlet løsning om Irans atomprogram er her nøkkelen og
forhandlingene er nå godt i gang. Jeg avbrøt også ferien i Norge i
sommer for å representere Norge på innsettelsesseremonien for
denne presidenten. Under FNs Generalforsamling i høst bidro
president Rohani sterkt til en sjarmoffensiv som endte med at Irans
og USAs presidenter snakket
Med presidentens rJdgiver/leder for
sammen for første gang
arbeidsgiverforeningen
siden 1979, da amerikanske
diplomater ble holdt fanget i 444 dager etter den islamske revolusjonen i
Iran og president Jimmy Carter tapte presidentvalget som følge av dette.
Jeg hadde for øvrig anledning til å diskutere dette med tidligere president Carter rett før jeg reiste til Iran da jeg hadde ham og FNs spesialutsending for Syria, Lakdar Brahimi på lunsj Iran preges i disse dager av
enorme forventninger til den nye regjeringen. Selv om Iran er et rikt
land merkes sanksjonene på økonomien. Nå ønsker landet å endre dette.
I forbindelse med denne utviklingen har jeg kontakt med norsk næringsliv som tidligere var svært aktive i Iran, så som Statoil, Yara, Jotun, Det
norske Veritas, Jordan m.fl. Med 75 millioner mennesker har Iran et stort
potensielt marked for norske bedrifter.
I tillegg til det politiske, og næringsliv søker vi også et engasjement på
kultursiden. Vi håper å bidra til å
sette opp «Ibsens kvinner» med
norske skuespillere på en kulturFra venstre Lakdar Brahimi, FNs
festival i Teheran i januar.
Generalsekretærs spesialutsending til Syria
Kulturlivet blomstrer for øvrig i
I midten USA 's tidligere president Jimmy
den iranske hovedstaden og jeg
Carter Til høyre Skiolds tidligere forsvarskjempe og n§værende ambassadør i Iran
besøker kunstutstillinger, teaterJens Petter Kjemperud.
oppsetninger, konserter og iransk
film, som har verdensry. Iranske
klassiske diktere som Hafez, Rumi, Sa'adi og Ferdowsi har verdensry,
Med lederen for det iranske Oljefondet
ens det finnes fantastiske moderne romanforfattere, mange også
.versatt til norsk. Vi er fem norske utsendte ved ambassaden og to av
disse arbeider spesielt med visum-, flyktninge- og konsulærsaker.
Norge tar årlig i mot ca. 200 flyktninger fra Afghanistan som fra de
nesten tre millioner flyktninger Iran er vertskap for. For å lette byrden
for Iran mottar Australia også over 1000 afghanske flyktninger per år,
mens Finland og Sverige tar omtrent så mange som Norge. Som jeg
skrev i fjorårets reisebrev står Iran midt i storpolitikkens sentrum. Det
ser vi igjen i disse dager når Iran forhandler om sitt atomprogram med
USA, Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. så stor
er interessen for Iran at jeg har blitt invitert for å fortelle om mine inntrykk fra den politiske utviklingen i både Kina, Dubai og Storbritannia, i
Med lederen i Utenrikskomiteen i det
tillegg til den løpende kontakten med Oslo. Jeg har også besøkt naboiranske parlamentet
landene Aserbajdsjan og
Turkmenistan for å se nærmere på disse landenes
forbindelser til Iran samt vært innom Oman og Abu Dhabi over den
Persiske Gulfen. Jeg reiser også mye rundt i landet for å skape kontakter, bli bedre kjent og lære landet å kjenne.

Med lederen for iransk LO

Og innimellom besøker jeg Norge og Drammen der jeg
spent venter på at det eldste barnebarnet 0/iver,
som bor i godt Skiold-område i Markusveien,
skal tre ei Skiold-drakt over hodet.
Jens Petter Kjemperud

Laget kom i gang med trening inne i gymsalen på Danvik i januar - etter et opphold siden
fotballskolen ble avsluttet høsten før. Oppmøtet var godt og det ble tett nok i gymsalen så foreldre måtte
vente på gangen.
Den første cupen lagene våre var med på var Toyota Minicup i Drammenshallen. Lagene Tigre og løver gjorde en god figur, selv om det var uvant å komme på baner som var enorme sammenlignet med gymsalen på
Danvik.
Utetreningene begynte vi med så fort det lot seg gjøre. Det har blitt seriespill både vår og høst i tillegg til
Kiwi cup i Solbergelva. Vi ble etter hvert så mange spillere at det ble mye venting når vi skulle spille kamper
og etter sommerferien oppstod derfor vårt tredje lag:
Leopardene og lagene ble delt inn etter klasser på skolen.
Spillerne har utviklet seg flott gjennom året og hatt mye moro!
Antall spillere varierer litt året igjennom men følgende var med i høstsesongen:
Våre flotte trenere har vært: Sondre Thim-Nordby, Børge Solem, Tore Norrud, Kai Rune Vestersager og Stig
Seljom. Trine Melheim har vært lagleder.
Forsøkene på å rekruttere nok jenter til et eget jentelag har ikke lykkes, men vi håper å kunne tilby
jentene som ønsker det mulighet til å være med på et jentelag gjennom et samarbeid med 2007 årgangen
på Danvik.

~-

Beklagelivs har lagleders manglende erfaring gjort at det ikke har blitt tatt bilder av lagene til Skioldavisa,
så vi har måttet ta det vi har hatt tilgjengelig etter en «tiggerunde hos foreldrene»og det er å beklage så
mye at ikke alle er med på bildene. Vi satser på fremgang både administrativt i 2014. Heia Skiold!

Tigre: Gustav, Aksel,
Adam, Oliver, Tobias,
Simen, Stephan.

Leoparder: Elias, Linus,
Viktor, Cornelius, Colin,
Catharina, Simone,
Johanna

Løver: Even, Kristoffer,
Torbjørn, Jacob, Leander,
Ane, Martin, Ivo, Karam,
Nicolai
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2005 DaJl)Y,i,R
Skiold Danvik 05 gutter har hatt to lag i serien i år, Danvik løver og Danvik Ulver. Vi har deltatt i tre cuper:
Toyota Skiold minicup inne i Drammenshallen, DNB NOR ÅIF cup ute på Åssiden og Kiwi cupen i Solbergelva
som et høydepunkt. I sommer hadde vi overnattingstur til Skiold hytta i Konnerudmarka, der vi badet,
grillet og koste oss med leker. Turen var veldig vellykket, og det var mange stolte gutter som kom
tilbake fra overnattingsturen.
Vi gleder oss til fortsettelsen neste år og håper at alle 23 fortsetter med på laget.

Sesongen startet i januar
med en trening uka i gymsalen på Brandenga
Etterhvert flyttet vi treningen ut til tegger' n.
Det var 12 gutter som
utgjorde laget i 2013, og
0
.
oppmøte pa trening og
kamp har vært veldig bra.
Det er en kjempefin gjeng
som er ivrige og læringsvillige.
I løpet av året har vi i tillegg til ordinære kamper
deltatt på: Toyota minicup,
Åssiden cup og Solberg
cup. Det har vært et veldig
fint år, og vi ser allerede
fram til neste sesong.
Øverst fra venstre; Matteus Gussifls, Birhat Niwar, Yaunzhan Yel, Elton Mahmutaj,
Enis Øzkara, Harprit Singh og Alihan Yel,
Foran fra venstre; David Gasparian, HfJkon Strflle Sandholdt,
Mikail Rana og Alnis Fazlija.

8
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2004 Da!11M·i~
Guttene fra Danvik

har hatt en kjempesesong, med stabilt og godt oppmøte på trening,
kamper og cup. Mestringen med ball blir bedre og bedre, og nå kan vi øve mer på avanserte ferdigheter.
Vi vinner mer enn vi taper, og høstsesongen endte kun med et tap for begge lagene.
Vi har trent inne på Danvik folkehøyskole og Galterud gjennom hele vinteren, og sparket i gang sesongen med
den tradisjonelle Skiold cupen i Drammenshallen som alltid er et populært innslag. Begge lagene har sett
deler av nedre buskerud iløpet av sesongen, fra Sande i sør, til Eiker Kvikk i nord.
På cupfronten deltok vi i Liungen cup med supert sommervær, og avsluttet med Kiwi solbergcup - som er det
ultimate høydepunkt på høstsesongen.
Vi trener som en gruppe, men stiller med 2 lag i serie og cup, som Skiold Barca og Skiold Real.
Spillerne i år har vært:
Jean Mpy
August
Snorre
Filip
Henrik
0sil

-rdonts
Peder
Theodor
Sondre Iver
Emil
Emil August
Jonathan
Oscar
Rekan
Dennis
Hussa in

Pfi bilde Barca fra venstre: Jean Mpy, Filip, Henrik, Snorre, Ardonis, Dennis,
Bazil og August

Sesongen ble avsluttet med pizza
;~ film på Skioldhuset.
· freneren går med friskt mot på
en ny sesong med 2004 gjengen.
Vi håper kommunen snart skifter
dekket på «betongen», da infiserte
skrubbsår er vår største
plage på skadefronten
.

Håkon - trener Danvik 2004
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Pfi bilde Real fra venstre bak: Peder, Theodor, Jonathan,
Sondre Iver, Emil, Rekan, Emil August, Oscar.
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2004 Brandengen
Vi kan se tilbake p~ en fantastisk sesong med Brandenga/Fje/1 04 spillerne.
Vi er nå hele 29 flotte gutter som rullerer på å spille for våre tre supre lag, Skiold Moviestars, Skiold All Stars
og Skiold Superstars. Vi startet i kjent stil tidlig med treninger inne i gymsalen på Danvik. Denne er noe liten
for så mange ivrige fotballspillere, og gutta gledet seg stort til årets første turnering, Skiold Cup i
Drammenshallen. Tre stolte lag marsjerte inn på banen med store forventninger. Etter de første kampene
måtte vi bare konstatere at alle var litt rustne etter en lang vinter. Det ble både seier,
uavgjort og tap på alle lagene våre.
Med tre lag påmeldt til serien ble det mange kamper og noe mindre treninger denne sesongen. Men alle guttene har fått mye spilletid og fotballgleden har blomstret ! Vi har fokusert mye på å spille ball til hverandre,
rose hverandre ute på banen og feire sammen når vi får det til. Skioldgutt hei, skioldgutt hei høres over hele
banen før og etter kamp ! ! Samspillet har blitt bedre, mange har blitt gode på innlegg og vi har scora fantastiske mål på hodet, volley og brassespark!! Flere av guttene har prøvd seg i mål og vi har mange talenter
også mellom stengene.
Trener Thomas lovet is til
laget når vi scora første
målet på hodet. Allerede
etter et par kamper spilt
ble det is-fest på trening.
Men gutta har fortsatt å
telle mål på hodet og
Thomas må nok ut og
kjøpe inn mye mer is ;-)
Vårsesongen avsluttet vi
med Bendit cup hos Odd
Grenland. Det var spennende å reise så langt og
veldig stas å få spille fotball inne på en så flott
stad ion. Gutta følte seg
litt som små stjerner der
de briljerte ute på banen
med ivrige foreldre på
sidelinja som heiet seg håse i solskinnet! Veldig gøy å spille mot nye lag vi aldri har møtt før. Vi vant noen
kamper stort, men måtte virkelig kjempe for å hale i land seier i andre kamper. Vi vant flotte pokaler og fine
sekker. I tillegg ble det tatt lagbilde sammen med to ekte fotball-stjerner fra Odd. Både små og store tok med
seg fine opplevelser hjem denne dagen.
r

-,

I høstserien fortsatte guttene å imponere oss. Vi har vunnet tosifret, spilt et par uavgjorte kamper og kanskje__.,,
tapt en kamp i løpet av hele sesongen. De jevne kampene hvor vi må slite for å hale i land en seier er aller
mest gøy! Vi trenerne prøver å ikke fokusere for mye på resultat og noen av oss er elendige til å telle mål,
men det er ikke noe problem med gjengen vår... de har full kontroll på resultatet når dommeren blåser i fløyta
Høst-sesongen ble avslutta med Kiwi Solberg Cup. Også her stilte vi med våre tre lag. Gutta våre begynner nå
virkelig å få dreisen på samspillet og det ble virkelig vanskelig å slå oss denne dagen. Vi spilte en uavgjort og
vant resten av kampene!
Laget vårt har noen flotte foreldre som stiller opp og heier på kampene og ikke minst jobber de med å samle
inn penger slik at vi skal dra på en stor cup til neste år! Tusen takk for innsatsen til alle dere som har bidratt
til å gjøre dette til en fantastisk sesong!

Tusen takk for innsatsen gutter!
Vi er sl stolte av dere og gleder oss allerede til neste sesong!
Hilsen trenerne Kristin, Camilla, Thomas og Inam
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2013 har vært et år guttene sikkert vil huske lenge.
Sesongen er snart over og vi skal snart spille 7'er fotball.
I år har det vært 11 ivrige og glade gutter i
gruppen. Mange møter på banen lenge før trening og spiller gjerne en stund etter treningen
er ferdig. Vi har 2 treninger per uke + kamper.
I år har vi vært med på 4 cuper Skiold,
Cageball, Åssiden og KiwiSolberg. Heldigvis har
vi "spart" en. I slutten av oktober skal laget
prøve seg på 7'er fotball i Vestfossen.
Vi ser at spillet forandrer seg til å bli mer lagspill og at det er ekstra gøy når bra lagspill gir
mål eller nesten mål. Spillerne jobber mye med
å være sjef over ballen og øver videre på å gi
gode pasninger og få en god første touch.
De skyter gjerne mye på mål og det er hardere
og bedre enn i fjor. På innetreningene i vinter
hadde vi månedens finte, alle øvde på samme
.,aqte i en måned før vi demokratisk byttet til
..:n som fikk flest stemmer. Fintene blir stadig
brukt til å lure andre.
I vår fikk laget en ny trener i teamet.
Foran fra venstre: August, Jakob, Matias, Olaf, Marius
Vi fikk med oss, Armin fra Skiold's 98 lag.
Bak
fra venstre: Hampus, Emil, Magnus,
Det har vært en spennende tid for laget.
Armin(trener),
Gustavo, Aksel, Serad
, Det er mye å lære av de litt større.
Armin har mange gode ideer og gjengen
har fått kjørt seg på blant annet "Tyskeren".
Vi jobber med fokus og konsentrasjon samt fair play på og uten for banen.
Laget har en bra foreldregjeng og det er alltid bra med oppbakking på kampene.

Vi gleder oss til 2014.

~
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2003 Brandengen
Det er mange flotte 10-åringer fra Fjell
og Brandengen som vil spille fotball, og
det er vi veldig glade for. Vi har vært
heldige som har fått flere nye spillere de
siste to åra, samtidig som vi har en god
og stabil kjerne som har vært med fra
starten av. Som dere ser på bildet, er
det en livlig og morsom gjeng som smiler, tuller og ler mye. Dessverre var ikke
alle tilstede da bildet ble tatt, men vi er
akkurat like stolt av de som ikke kunne
være med denne dagen!

En for alle ? alle for en :- )

Trenere:
Per Filip og Cetin

Spesiell takk til lagleder og
administrasjonsansvarlig: Bjørg

Bakerst fra venstre:
Mert Kerem, Osman, Talhah, Amanuel, Alias, Ilias, Lat
Samba, Mar, Martin, Umran
Midten fra venstre:
Davina, Kemal, Jonatan, Daniel, Paul, Casper, Lansana,
Adnan, Nihat, Emma
Foran fra venstre:
Tarik, Nojos
Ikke pJ bildet
Alikaan, David, Edward, Furkan, Serhad og trener Christian

-STRØM
GUNDERSEN as
- din samarbeidspartner innen bygg og anlegg
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SBK Skiold har nå en utstyrsavtale med
Torshov Sport Drammen. Alle medlemmer vil
få gode rabatter på klubbkolleksjonen,
fotball- og håndballprodukter, samt løpeska.
Torshov Sport Drammen startet opp tidlig 2013, og har etablert seg i Joggens gamle lokaler. Hovedbutikken i Oslo
har vært byens ledende sportsbutikk i over 75 år og satser nå for fullt i Drammensområdet med ansatte som legger
stor vekt på produktkunnskap og service.
Støtt klubben ved å handle ditt treningsutstyr hos klubbens forhandler Torshov Sport Alle medlemmer i SBK Skiold
får 20 % rabatt på klubbkolleksjonen og andre produkter fra Hummel. Det vil også finnes rabatter å hente på andre
merker. Husk bare å si at du er fra Skiold i butikk.
Vi tilbyr også gratis fotanalyse med speilkasse og tredemølle for å finne riktig løpeska til din fot Her vil både mosjonisten og den aktive finne riktige sko. Til vår disposisjon har vi en stor skavegg med de nyeste modellene innenfor
håndball. fotball og løp.

ÅPNINGSTIDER:

Kom innom butikken, så vil vi hjelpe deg!

Mandag - fredag:
Lørdag

10:00-18:00
10:00-16:00

~hummel
-

Simon. Trine og Steffen
Øvre Storgate 8, 3018 Drammen I Tlf: 32 83 07 35 I E-post: drammen@torshovsport.no

torshovsport.no

Vi trener og er støtteapparat for det vi mener må være et av Drammens beste fotballag i vår årsklasse.
Ikke fordi vi vinner alt og spiller så mye bedre enn de andre, men fordi vi siden starten (av fotballskolen) nesten ikke har hatt frafall av spillere. Vi har hele tiden sett at gutta tar godt vare på hverandre
både på og utenfor banen. Danvik 2002 er en gjeng som fortjener mye skryt, og som vi trenere er
veldig stolte av.
Så til det som er morsomt:
7-er fotball. Endelig blir det
fotballspilling som ligner litt på
FIFA 14. Nå ser vi konturene av
ballspill som lag. Keeper, forsvarsrekke, midtbane og angrep.
Bredde og nøyaktige pasninger
er det som har hatt fokus!
På vårsesongen hadde vi også et
felles 7'erlag med Brandenga, i
tillegg har vi hatt flere fellestreninger med dette laget. Alt med
tanke på en sammenslåing når
vi skal spille 11 'er. Vi tror at
riktig bruk av disiplin, differensiering og ikke minst inkludering
gir gutta gode utfordringer for å
bli bedre i fotball, samtidig som
det har holdt gjengen sammensveiset over lang tid.
Vi har i år møtt lag fra Hokksund, Kongsberg, Drammen og Sætre. Vært på cup med lag fra Vestfold og
Oslo. Flere ganger har vi fått skryt for at gutta spiller bra, og at de oppfører seg pent på banen.
Alltid har gutta et ønske om å spille gladfotball, noe som også foreldrene til gutta våre setter pris på.

Tusen takk til dere som heier på oss på banen når vi spiller!
Hilsen Pekka, Morten og Jarle.
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Din profesjonelle
seminar- og kongressarrangør

Trenger din bedrift hjelp til § arrangere seminar eller større kongresser?
GJ inn p§ vJr nettside: www.kongresspartner.no
og se hva vi kan bidra med!
Kontaktperson: Christin Foss * Telefon 92 24 27 56
E-post: christin@kongresspartner.no
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2013 sesongen ble avsluttet med en super artig felles fest med Danvik laget på ærverdige Gamle Gress,
med i i er kamper mot Konnerud, og pizza og brus til alle i Sif lokalene etterpå!'
Spillerstallen vår har vært stabil i hele år på 14 stk!! I serien har vi gjort det greit, og gutta har vist stor
fremgang, og kamp humøret og entusiasmen har vært på topp!!!
I vårsesongen, hadde
vi i tillegg til vår egen
serie, et "blanda lag"
med Danvik. Spillerne
fikk bytte om å spille
på "blanda laget", og
det gjorde gutta aktive og engasjerte.
Vi følte alle at det var
et veldig bra tiltak, at
gutta allerede nå, fikk
bli litt kjent med
hverandre på tvers av
~ene, siden vi skal
~,å oss sammen med
Danvik når vi skal
spille Ll er om ett år"
Tusen takk, Pekka,
Jarle, Ole-Christian
og Morten for at vi
fikk til et flott samarbeid!!
Stor takk til Stig, som
veileder laget, med stor glede og engasement! ! Og Rune, Marianne og Ingar som steppet inn, da Stig
var på jobb i USA i høst. Og foreldre, som stiller villig opp på kjøring til kamper og dugnader i kiosken
på Marienlyst!!
Tusen takk for et spennende fotball Ar gutter!!! Og vi gleder oss alle til nye utfordringer i 2014! ! !
Hilsen alle oss involverte i 2013

Brække
Eiendom
UTLEIE OG FORVALTNING AV NÆRINGSEIENDOM
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kolleger med
god mat.
Koldtbord - Snitter
Mlddaqer- Fingermat
Rundstykker

Har dere husket
julematen!
Marinert biff, løk, paprika og tomat

2. Strømsgodset

100,- .iaef,-

Skinke, bacon og sjampinjong

3. Liverpool

100,- ~-

Pepperoni, løk, paprika og ananas

4. Barcelona

100,- j..aef,-

Marinert biff, løk og bernaise

5. Real Madrid

100,- pg,-

Marinert kylling, paprika og løk

6. Chelsea

eller hva
byens beste Tapas
Mat til alle anledninger

100,- )Mf,-

Krydret kjøttdeig, bacon, jalapenos,
paprika og salsa

7. Champions League 170,For kunder med smak

Komponer din egen pizza,
velg 6 av våre garnityrer

8. Leeds United

100,- pg,-

www.briani.no
Tlf. 32 20 90 90 Fax: 32 20 90 91

Tunfisk, løk, oliven og tabasco

9. Tottenham

100,-

j.2((,-

Tomatsaus

10. Taki Spesial

0

155,-

Pepperoni, bacon, marinert biff,
paprika og løk

11. Arsenal

100,- J.Mf,-

Kebabkjøtt, rødløk og paprika

12. AC Milan

129,- j..aef,-

Oliven, løk, tomat, mais, paprika og champinion

13. Inter

VELKOMMEN TIL VART
VASKEANLEGG
Vi kan presentere det siste
innen skånsom bilvask

160,-

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-tre.o?.oo-23.oo Lør.09.00-23.00 søn.10.00-23.00

STATOIL STRØMSØ
Grønland 13, 3045 Drammen
Vis a vis rutebilstasjonen og Lothe fargehandel
Telefon 32 83 43 63

2001 Dan~iR
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Arets sesongen har vært veldig positiv for 2001-gruppa.
Før denne sesongen ble gruppa utvidet med et lag fra Brandengen. De var ikke så mange, men de som
kom var flotte gutter som har glidd fint inn i gjengen. Vi kom ikke i gang ordentlig med treninger før i
mars. Årsaken til det er at mange av spillerne pluss trenerne også er engasjert med bandy. Det positive
med det er at det kan se ut som at de flotte bandyprestasjonene ble overført til fotball.
Kombinasjonen med bandy om vinter og fotball om sommer kan derfor anbefales på det sterkeste.
Når det gjelder det sportslig så
har gutta tatt store steg denne
sesongen. Det er tydelig at
fokus på enkel ferdighetstrening
gir stor fremgang. Som mange
andre Skiold lag fokuserer vi
mest på individuelle basis ferdigheter som skal gi utslag på
banen ved et bra pasningsspill.
På dette området føler vi at vi
ligger langt fremme i forhold til
andre lag vi spiller mot. I år har
vi vunnet mot mange av de
lagene som vi tidligere har tapt
1 1
·..::,,,r~ ~ ~~"
- -stort mot. Dette er både motiverende for guttene og alle oss
andre som følger gutta tett.
Når det gjelder treninger så har
vi gjennomført 2 basis økter i
uka med fotball. På disse treningen har vi i snitt vært ca 20
spillere. På fredagene har vi tillegg møttes ved Haukåsbakken.
Herifra går vi opp til Kølabånn før vi løper en tur rundt i skogen. Dette har bare blitt mere og mere
populært. På denne økta er både barna og foreldrene velkomne til å være med. Vi har delt inn guttene i
2 grupper slik at lengden og tempo skal være mest mulig tilpasset. I tillegg til dette har vi også tilrettelagt en ekstra ferdighetsøkt enkelte søndager. Totalt sett føler vi at vi har klart å få til et bra tilbud både
til de som er mest interessert, og til de som synes det er nok med en til to aktiviteter i uka.
Vi har også i år satset på Urædd cup i Porsgrunn. Dette er en overnattingscup som sosialt er veldig bra
for laget. På denne cupen deltar også Glassverket som vi har tette bånd til. Flere av Glassverket gutta
spiller bandy for Skiold om vinteren. Vi bruker denne cupen som et lite kickoff før høstsesongen. I tillegg til at vi spiller 5 kamper, så er det også veldig stas med disko på kvelden. Her får gutta brukt koo,
dinasjonsøvelsene som vi benytter i oppvarmningen på treninger og i kamp.
I seriespillet så har alle Skiold lagene hevdet seg bra. Spesielt artig er kampene mot Strømsgodset og
Glassverket. Disse kampen blir alltid jevne og spennende, og det er stor prestisje å gå seirene ut av
disse kampene. I tillegg til disse lokaloppgjørene så har vi også møtt flere lag fra Ringerike. Kampene
mot Hønefoss har vært morsomme. Spesielt United-kampen mot Hønefoss før sommerferien var utrolig
spennende. Begge lagene hadde vunnet alle sine kamper før de møttes. Det ble en spennende kamp
som Skiold ledet med 3 mål til pause, men Hønefoss kom sterk tilbake i 2 omgang og kampen endte til
slutt uavgjort 6-6.
Vi avsluttet sesongen med å delta på HamKam talentcup. Dette er en cup hvor mange av de beste
lagene i Norge stiller opp. Totalt spilte vi 6 kamper 2 * 25 min. Det ble en positiv opplevelse for oss
alle. Vi vant riktig nok bare en av kampene, men vi kunne fort ha vunnet fire av dem. Vi fikk også en
skikkelig leksjon av Ålesund, som til slutt slo oss 8-0. Selv om vi tapte, fikk vi alle sammen gode
referanser på hvor toppnivået i aldersgruppen ligger, og det kan vi ta med oss videre i treningsarbeidet
neste sesong.
Til slutt må vi rekke en takk til alle foreldrene som har stilt opp på aktiviteter både tidlig og sent. Vi i
trenerteamet er veldig glade for at dere alltid stiller opp. Vi vet at også at gutta synes det er stas når
foreldre, søsken eller besteforeldre er med på kampene.

a

Dag, Nazmi og Jens-Petter
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Guttene fra Danvik, Fjell og Gulskogen har hatt sin første sesong med ll'er fotball, og har hatt en fin
utvikling ferdighetsmessig under kyndig veiledning av «Nippi».
Vi trente ute hele vinteren, med korte avbrudd da Kong vinter virkelig slo på, eller var det av bryteren.
Troppen har bestått av ca. 30 spillere, med et snitt på treningene på 20 spillere. Vi må jobbe videre
med at alle skal delta på treningene nå som kravene heves, og at man ikke blir bedre fotballspillere av å
delta på treningene når det passer den enkelte.
Skiold har stilt med 2 lag i sesongen, som hhv deltok i 1. og 3. divisjon.
Sesongen startet strålende da MIF cup ble vunnet av Skioldl etter straffekonk og sesongen ble «kick-startet».
Etter flere treningskamper, startet vi sesongen
med Drammen Cup. Skiold3 kjempet seg til
1/8-dels finale, mens Skioldl kom til 1/4 -dels
finale hvor det ble tap på MYNTKAST. Det vil si
at guttene ble slått ut av cupen uten å tape en
eneste kamp
noe som var tungt å svelge
for enkelte.
~ioldl kvalifiserte seg til kretsens pokal
_ ennorn godt spill i vårsesongen. Selve kampene om kretsens pokal poengmessig ikke ble
noen opptur, har vi fått fortløpende skryt av
motstanderes trenere at vi spiller fotball, slik
fotball skal spilles og at nesten alle anser oss
som det spillemessig beste laget i KM gruppen.
1

I høst deltok begge lag i Eik Tønsberg og
Skiold 1 i Eik Cup: Sebatsian, Madon, Sarangutti, Benjamin,
Vålerenga cup. Begge lag kvalifiserte seg til
David, Lorik, Benjamin, Kevin, Jakob, Alban, Fahad,
sluttspill i begge cuper. I Tønsberg ble begge
Nithusan og Erik
lagene slått ut i henholdsvis kvartfinale
(Skiold3) og semifinale (Skioldl), som tapte mot
laget som senere vant turneringen. I Vålerenga cup tapte Skioldl mot den senere vinneren av cupen i
en meget jevn kvartfinale, mens Skiold3 slo til med en meget hederlig 4. plass.
Nippi har hatt stort fokus på nye ferdigheter, og viktige elementer innen fotball
som balltempo, få touch, ballbehandling, press og bevegelse med mer.
Guttene har i de fleste av årets kamper
vært spillemessig bedre enn motstanderne, selv om dette ikke alltid har slått
ut på sluttresultatet. Fokus har uansett
ikke vært på resultater og tabellplassering, men utvikling av enkeltspillere og
lagene. Vi kan trygt si at så å si alle
spillerne har hatt en fin utvikling, selv
om det går i bølgedaler når fotballsesongen strekker seg over hele året. Det
har vært mange høydepunkter iløpet av
sesongen, mange kamper og cuper - og
vi har hatt det mye moro, og mer skal
det bli.

Skiold 3 i Eik Cup: Faysal, Sondre, De/an, Mathias, Patryk, Gard,
Shafi, Robe/ (trener), Achuba, Robin, Audun, Masood, Emifio,
Fabian og Ayaz

'--~
~
~ ~,

Det å spille ll'er har vært moro, men
når kretsen klarer å sette opp lagene
mot Gol, Geilo, Holeværingen og andre
eksotiske lag, får både spillere og trenere sett mer av Buskerud i løpet av en
sesong enn strengt tatt nødvendig.

Fortsetter neste side
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Guttene har et fantastisk samhold, selv om de kommer fra ulike bydeler, skoler, kulturer
og land. Alle bryr seg om hverandre, er kamerater og viser at de har et bra verdigrunnlag. Troppen er
satt sammen av spillere med bakgrunn fra bl.a. Norge, Tyrkia, Kirgistan, Sri Lanka, Albania, Polen,
Kongo, Somalia og Afghanistan. Vi som voksenpersoner ser stolt på hvordan guttene behandler hverandre med respekt og toleranse.
Vi ble alle rammet av en stor
tragedie i sommer da en av
våre spillere; Samim Akram
døde i en tragisk drukningsulykke. Guttene og trenerne
brukte god tid på å snakke om
dette, og det var følelsesmessig
tøft for mange. Lagene spilte
første kamp etter sommeren
med sørgebånd og startet kampene med et minutts stillhet.
Våre varmeste tanker går til
Samims nærmeste, og vi lyser
fred over hans minne.
Nippi har hatt det overordnede
ansvaret for laget, med Robel
som en god nummer 2. Espen
har håndtert all byråkratiet,
Ove har vært en strålende
Hele Skiold 2000 før treningstur opp Kjøsterudjuvet
materialforvalter, men Vegard
og Håkon har holdt i treningene
når Nippi og Robel har vært opptatt på andre fronter.
Espen har takket for seg etter 8 år i Skiolds tjeneste.
Håkon og Vegard blir i kulissene rundt laget, men får en mer perifer rolle.
Guttene begynner å bli voksne, og det er viktigere med profesjonelle trenere,
enn å ha Pappa som trener for lenge.
For Skiold 2000 - Håkon

båma
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Laget fikk ny trener sist vinter, Kadir Keklik.
Fokuset i starten var å skape en god lagånd. Laget trente mye på grunnleggende basisferdigheter.
Vi var ca 16 spillere i stallen i vårsesongen.
I vårsesongen spilte laget i Interkrets G14 turneringen. Det var nok en tøff turnering å delta i. Mange av
våre motstandere hadde høyere ambisjoner med mye mer satsing og flere treninger pr uke enn oss, bla
annet Hønefoss, Mjøndalen og ikke minst Strømsgodset. Resultatet ble 4 seiere, 1 uavgjort og 6 tap. Vi
kom på en 8. plass. I høst har vi deltatt i G14 Kretsens pokal.
Resultatene i den turneringen:
5 seiere, 1 uavgjort og 3 tap
Vi kom her på 2. plass 3 poeng bak
Mjøndalen som slo oss i siste kamp
på Mjøndalen stadion.
7 - 8 september deltok
vi på ROS cup
Her var det mye bra spill på gutta
som endte i 3 seiere, 1 uavgjort og
1 tap.
Vi kom opp til finalen og tapte 2-1
~t Hokksund, så en respektabel 2.
, JSS ble resultatet.
0
Laget har lagt vekt pa at alle skal ha
det gøy på trening og kamper. Vi har
lagt vekt på høy grad av ballbesittelse og å være et spillende lag hvor
alle lagdeler er involvert i spillet.
Vi har fått tilbake noen av våre spillere som har vært borte en stund og
noen nye, så i skrivende stund er vi
20 gutter. En veldig positiv og flott
gjeng som gleder seg til neste sesong og nye utfordringer.
Kadir Keklik (trener)
Svein Moe (oppmann)

Besøk vår butikk på Austad, vi har et stort utvalg av blomster,
potteplanter, grønne planter, potter, krukker og vaser.
Kamille blomster, Styrmoes vei 38 - Telefon 32 83 39 95

,
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Sesong 2013 er nå over. Dette er en sesong som har vært lang og veldig innholdsrik. Det er vel noe alle kan si seg
enige om. Vi startet sesongen med trening på Danvik, hvor vi hadde kondisjon og styrke. Dette var noe ikke alle
var så veldig happy for. Noen kalde treninger på Gulskogen ble det også men, tøffe gutter tåler det.
Vintertreningene ble premiert med Per Bredesen cup. Vi stilte i klassen G16, med to lag hvor det ene laget røk ut
etter innledende kamper. Det var bare uflaks. Vårt 1. lag gikk hele veien til finalen. (Vi er stolt av dere alle gutter.)
Det ble dessverre tap for et lag som bestod av en gjeng råtasser og disse var virkelig imponert over dette laget fra
Drammen.
Neste cup var Drammenscup. Nå skulle vi finne ut hva vi var gode for etter all denne løpinga og styrketreningen
som Amir og Oddy hadde mast så forbaska mye om. Nok en gang ryker 2. laget ut etter innledende, men jeg må
nå bare si at det ikke var langt unna. Vi mangla 1 mål gutter. 1mål og 2. laget hadde gått videre. 1 laget gikk lett
videre til 8delsFinale. Kampen startet 0800 på søndag og det var nok i det tidligste laget for gutta, for noen var
ikke helt våken og her ble det tap på straffer etter litt dramatikk. Ufortjent gutter.
så startet serien og her hadde gutta virkelig gjort leksa si. 1. laget vinner alle kamper i 1. div. og blir da seriemester med pokal, sjampis og greier etter siste kamp. Men ikke nok med det, 2. laget vårt tok en fortjent 2. plass i 2.
div. nesten rent bord gutter, knallbra. Sommerferien gikk heldigvis fort og treningsleiren sto for tur. Vi hadde lagt
treningsleiren til Rydaholm i Sverige, hjemstedet til Amir. Dette må da være det stedet GUD glemte for her var det
ikke mye liv men, det var kanskje like greit for gutta hadde mere nok å gjøre! For dette var ikke ferie men en treningsleir, og det ble det. Joggetur om morgenen og treningsøkt ved 12 tiden og tilsammen 6 kamper fordelt på 4
kampdager og i tillegg var vi kun 18 mann på tur! Så sier det seg selv at dette var ikke en tur for pyse! Siste dag
fikk gutta utløp for savnet av DAMER! Karl Oscarsdagene var på dagsplanen.
Høstserien for 1. laget startet på verst tenkelige måte med tap for Huringen, gutta var nok slitene etter sverigeturen. For 21aget startet serien litt bedre. Totalt sett er vel høstserien for både 1. og 2. laget litt under hva vi hadde
håpet og forventet men, dere skal virkelig ha for innsatsen gutter! Vi har sett mye fantastisk fotball. Avslutningen
ble lagt til vår FANTASTISKE HYTTE, med premie utdeling, musikk og grilling. Så nå håper vi at dere tar dere en
velfortjent pause og slapper litt av, så dere er klare til nok en vintertrening.
PS. Holdt nesten på og glemme ett par ting. Noen av gutta har fått prøve seg på juniorlaget og her har de ikke
gjort seg bort. De har faktisk hevet kvaliteten litt og det sier sitt. Stolt av dere alle gutter. Noen av gutta har også
fått prøve seg som TRENERE for Skiolds fotballskole og de har gjort det veldig bra ifølge Terje Borgersen.
Sesongen som kommer nå vi skal virkelig slå fra oss så vi får bare brette opp og gi alt vi har. Håper virkelig dere
gleder dere for det gjør Amir og jeg! Jeg må også rette en vanvittig stor TAKK til Skiold med Morten Backe og
Terje Ask Olsen i spissen for at de legger alt til rette for oss TUSEN TAKK fra oss alle.
Hilsen TRENERNE

Bak fra venstre: Wajahat - Mubarak - Yaseen - Emil - Adrian - Peder - Arlind Midten fra venstre: Thomas - Marius
P - Jonas - Filip - Ardon - Azad - Hans Kristian - Espen G - Armaan - Mikkel Foran fra venstre:Benjamin - Armin Oliver - Owais - Genti - Leroy - Mikail - Serkan - Espen S - Liban
Ikke tustede, Naeem - Jean Marie - Dung m - z;hr - Marius T- Nathan
"
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Vår populære Toyota minicupfestival
ble arrangert for 34. gang
I Drammenshallen 15-16 og 17 mars.

Årets cup besto av 160 lag i Drammenshallen. Arrangementet gikk som
vanlig prikkfritt, ledet av vår daglige leder Morten Backe. Siden kafeen i
Drammenshallen var under ombygging, fikk vi ha vår egen kioskvirksomhet innerst i Drammenshallen. A-laget sto for salg av varer, og de gjorde
en kjempeinnsats. Mange foreldre hadde med kaker og Terje fylte opp
varer for salg. 97 laget var dommere under årets cup, og gjorde en flott
innsats. Det ble delt ut flotte deltagerpremier til alle spillere. Skiold takker
alle involverte for kjempeinnsats denne helgen, dugnadsånden var på topp,
og ønsker alle lag velkommen til neste års cup.
A- laget sto for salget

Christian
i sekreteriatet

Mariann i sekreteriate
med full kontrollt

Terje, fylte opp
varer for salg

Deilig bakst,
fra flinke foreldre

Foreldre i billettluka
(2 gamle storspillere)

Julemarked på Skioldhytta
Kom i julestemning
Lørdag 30. november og søndag 1. desember

kl 11-16
Kafeteria begge dager
Salg av avletter og rimbrød fra Gudbrandsdalen
samt lefsekling, julekake, brente mandler hjemmelaget julepålegg, medisterkaker,
julesylte, tomatsild, sursild, varmrøkt ørret. julepålegg,
Tovede tøfler, votter, sokker, sitteunderlag m,m.

Kjenn duften av nystekte vafler, lytt til latter og
glade stemmer. Bli inspirert av kreative mennesker
og kom i julestemning.

-~,r
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Så er altså 2013 sesongen over - den siste sesongen for G97 som guttespillere.
Sesongen ble innledet allerede i desember 2012, hvor vi riktignok fikk tildelt en trening pr uke, men
mye snøfall og dårlig vær gjorde treningsforholdene vanskelige. Så det ble mye egentrening på gutta før
vi kom skikkelig i gang i januar
Vi innledet sesongen med 39 navn på blokka, noe som etter hvert viste seg å være litt i overkant feil.
Vi har dessverre sett - og det er nok svært typisk for lag som spiller siste års gutt - at mange har sluttet i løpet av sesongen. Dette har nok sammenheng med at guttene begynner på videregående, får
lenger skoledager og lenger reisevei - i tillegg til at noen også får andre interesser enn fotball - blant
annet jenter og jobbe
Spesielt etter sommerferien var det mange som ga seg, dessverre med det resultatet at vi måtte trekke
vårt 2. lag fra høstserien. Synd, men vi var ikke flere enn ca 20 - 22 spillere igjen på laget ,og det var
for få til å stille med 2 hele lag.
Vi har gjennomført totalt 64 treninger med guttene i løpet av året, med høyest intensitet i februar og
mars, takket være treningsleiren vår i Tunisia i påsken. Dette gjorde sitt til at vi stilte meget godt forberedt til Drammenscup i april. Der gikk 2 laget vårt ut etter de innledende rundene, med knappest mulig
margin riktignok. 1. laget vårt banket Godset i semifinalen, men tapte finalen og kom på en flott 2.
plass. Alle var enige om at det viktigste var å banke Godset, og det klarte vie
De første viktige kampene for 1. laget var imidlertid spilt allerede. Kvalifiseringskampene til NM for G 16
ble spilt allerede i februar og mars, og vi røk elegant ut av den dansen, etter
tap for Strømsgodset Elite og ROS. Seier mot Slemmestad var ikke nok, og vi kunne isteden forberede
oss skikkelig til seriestart.
Når Drammenscup var overstått begynte
"alvoret" for gutta. 2. laget var påmeldt
til 1. divisjon i vårsesongen, og det ble
nok litt i tøffeste laget for dem. 1 uavgjort og 6 tap ble beholdningen, og vi
ledere må nok ta ansvaret for at vi var
litt vel optimistiske i forhold til ferdighetsnivået i 1. divisjon. 2. laget vårt
hadde hatt svært god utvikling gjennom
foregående høstsesong, og gutta hadde
vært relativt flinke til å være med på
treninger gjennom våren. Dessverre var
nok nivået i 1. divisjon litt for høyt for
våre spillere denne gangen.
1. laget spilte i vårsesongen kvalifisering
til interkretsserien i høst, og gutta
startet ballet med en solid 8-1 seier mot
ROS, som slo oss i NM kvaliken i februar.
Så fulgte guttene opp med solid spill og gode resultater gjennom hele våren, som selvfølgelig kulminerte med at vi klarte å kvalifisere oss til høstens interkretsserie. Den beste kampen vi spilte var nok mot
Godset, som vi igjen klarte å slå hele 6-3. Vårsesongen for gutta våre ble avsluttet med treningskamp
mot DFK junior, hvor vi til tross for overlegent banespill tapte knepent.
I juli måned hadde vi treningsfri, men de fleste gutta hadde brukt tiden godt på egentrening, så vi
møtte klare til dyst på nye treninger i begynnelsen av august. I løpet av august måned fikk vi som
allerede nevnt mange spillere i avgang, og det resulterte til slutt med at vi måtte trekke 2. laget vårt fra
seriespillet. Noen av gutta valgte da å begynne å trene og spille kamper med juniorlaget, mens andre
fulgte treningene sammen med interkretslaget.
fortsettelse neste side
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Interkretsserien startet positivt, med en skikkelig sliteseier mot Kongsberg - et lag vi har slitt med i alle
år. Deretter gikk resultatene veldig opp og ned, med noen skikkelige baklengskamper mot Flint, som ble
interkretsmester, og Mjøndalen. For første gang på mange år tapte vi også mot Strømsgodset, og vi må
nok erkjenne at manglende treningsgrunnlag gjennom høstsesongen må ta mye av skylden for at vi
gikk tapende ut av de jevne kampene mot Gulset, Pors og Herkules. Uansett - gutta synes det har vært
moro å spille mot lag utenfor nærområdet vårt, så selv om det var mange lange og sene kjøreturer i
høst, så var det gøy allikevel.
Sesongen sett under ett, så var nok et av høydepunktene for de fleste den flotte treningsleiren vi hadde
til Tunisia i påsken. Den er allerede omtalt på www.skiold.net, men en uke med trening, treningskamper
mot Tunisiske lag, et fantastisk flott tunisisk kjøkken, avslapning ved poolen, og sosialt samvær med
gode kamerater var et absolutt høydepunkt denne sesongen.
Resultatmessig, så var vi godt fornøyd med vårsesongen for vårt 1. lag, og noen av kampene som ble
spilt i interkretsserien i høst var det også godt og høyt nivå på. Imidlertid er vi dessverre litt for ujevne i
prestasjonene til å kunne hevde oss på topp på dette nivået, noe 8. plassen også bekrefter.
Under vår avslutning på Skioldhuset den 29/10 valgte alle spillere og ledere på laget ut
årets spiller for G97.

Arets spiller Skiold G97: Artan Brovina
T))ere og lagledere valgte også å gi en pris til den spiller på laget som vi mener har vist mest innsats
oy hatt mest fokus på treningene, ikombinasjon med treningsdeltakelse.

Arets innsatspremie Skiold G97: Halvor Olsen
Gratulerer til begge!

Og vi avslutter med dette flotte
Jagbi/det av nesten alle som har
spilt med oss i lr:
\,, retter en stor takk til alle, både spillere
og trenere, for god innsats gjennom året
og for mange morsomme fotballøyeblikk.
Og med det takker også Morten Askildt og
Tom Erik Olsen for seg som lagledere og trenere
for disse flotta gutta. Vi har holdt på i 9 eller 10 år, og har fulgt disse gutta siden de begynte på fotballskolen når de var 6 år. Det har vært en fantastisk morsom tid, og ikke minst verdifull for oss å få delta i
guttas oppvekst og utvikling, samt bidra til at de har hatt et sunt og godt idrettsmiljø å vokse opp i.
Vi ønsker dere alle sammen lykke til videre, både med fotball for de som skal fortsette med det, og med
skole og utdannelse.
Nils Arne Hansen, Morten Askildt, Tom Erik Olsen
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Noen betraktninger rundt årets sesong som har bydd på en del utfordringer for lag og undertegnede.
Det er en gjeng med flotte gutter som er på vei inn i de voksnes rekker med alt som der hører til. Vi
startet i januar med bra treningsfremmøte. En stamme i laget har vært med hele tiden, mens en god
del har vært litt til og fra. Vi prøvde med litt kondisjonstrening underveis men fremmøte på disse falt
kraftig. Etter hvert viste det seg at vi ikke holdt hele kampene ut og dermed fikk mange mål i mot.
Langt mellom seiere selv om vi var klart bedre enn mange motstandere de første 60 min. Hjelper ikke
så mye når det fortsatt
er 30 min. igjen. Som
breddelag blir nivået i
gruppa veldig varierende og gir utslag i
form av store svingninger mellom topp og
bunnivå når sentrale
spillere ikke er
tilgjengelige.
Litt negative holdninger
fra enkelte har også
bidratt til at resultatene
kunne vært bedre.
Nesten hele
96-årgangen forsvant
før sesongen, og bare
trofaste 95 spillere med
noen få fra 96 har gjort
at laget har overlevd
sesongen. Varierende
stabilitet blant enkelte
og liten tilgang på yngre
juniorspillere har gitt
store utfordringer.
Noen 97 spillere er kommet til og samarbeidet med Amir og Odd Erik med lån av 98 spillere har vært
redningen i en del kamper. En del positivt har det tross alt vært i år. Flere har fått prøve seg på A-laget,
ja noen har til og med spilt fast der. Vi vant B-sluttspillet i Drammen cup og fikk en flott pokal.

Vil takke alle for i år og håper så mange som mulig blir med neste år også.
Kai Henning
Trener/Oppmann
Disse har spilt i år:
Raman, Eirik S., Rabin A., Joakim G., Anders G., Henrik B., Ole Chr., Hasi, Herman, Magnus, Christopher,
Sebastian, Mojib, Mohammed S., Marwan, Bilal, Andre, Sasa, Irshad, Shqiprim, Mergim, Tom, Jaron,
Aleksandar, Michael D., Espen G., Peder, Liban, Adrian, Rabin Chr., Eirik H., Eirik T., Mikail, Armin, Emil,
Martin, Benjamin og Julian.
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Vi startet oppkjøringen 15 januar ute på Gulskogen, før dette hadde vi hatt noen balløkter inne på Cageball
og inne på Rødskog Skole. Det var en spennende tid, da vi var usikre på hvor mange vi kom til og bli i stallen
til sesongen. Det varierte veldig i antall på treningene, vi var 6-10 på utetreningene og var mellom 12-16
inne. Etter hvert som ukene gikk, ble vi flere og flere. Noe som resulterte i gode treninger, og noen meget
gode treningskamper.
Hele sesongen har vi trent og øvd på og holde ballen mest mulig i laget, enkle pasninger og mye bevegelse,
samt mye engasjement. Fra vår første treningskamp så viste vi at vi kom til og bli et godt spillende lag.
Vi har hatt et godt samarbeid med Kai Henning og Jr laget. Flere spillere har hospitert med oss gjennom
hele sesongen, og 3-4 spillere har spilt fast
hele sesongen.
Det bør nevnes at Jr spiller Henrik Brekke,
ble kåret til årets Skiold gutt og årets spiller
denne sesongen. Han har vært veldig god
hver eneste kamp, med duellstyrke, vilje,
engasjement, enkle valg, og løpt mest hver
kamp. Shqiprim og Mergim er også 2 andre
gode jr - spillere som har spilt fast i år,
med teknikk og kvikkhet har de vært viktige
for A - laget iår. Det har vært en fin mix av
r"'Je spillere og noen rutinerte Skiold gutter
som har vært i klubben lenge.
Disse er uerstattelige.
Vi hadde som målsetting før sesongen at vi
skulle komme blant de 6 beste og ha det
moro når vi gikk ut på banen. Det greide vi.
Vi endte på en 4 plass. Men det kunne fort
sett annerledes ut, hadde vi ikke mistet
spillere etter sommeren pga studier og jobb hadde vi helt klart kjempet om opprykk.
Vi hadde en fantastisk vårsesong, med glimrende offensivt spill og engasjement. Da vi slo Steinberg første
seriekamp 3-2 på overtid, som senere bli vinner av avdelingen, skjønte vi at dette kom til og bli en bra
sesong. Den seieren og den kvelden på Ypsilon - Bar vil jeg huske lenge. Jeg har hørt rykter om at
Skioldgutthei ble hørt helt til Steinberg, og at damene som jobbet på Ypsilon gikk hjem med et stort smil da
Skioldgutta hadde brukt penger på drinker & øl som om de var millionærer.
Vi fortsatte og spille fin fotball i kampene fremover, vant kampene med flere mål og stor ball possession.
Noe vi ønsket. Tiki - taka fotball er det ikke kun Spania som besitter, men også Skiold til de grader.
Vi fikk et lite feilskjær borte mot Heradsbygda i Hønefoss, et fælt sted og fælt lag. 1-0 tap, det var kaldt og
det regnet. Ikke noe forhold for oss Skioldgutta. Vi liker oss best i varmen og med ballen i beina.
Men vi reiste oss i neste kamp og holdt stø kurs på tabelltopp før sommerferien.
,~ts beste 5 div kamp kom mot DFK 3 på Gulskogen. Kampen endte 1-1. DFK 3 hadde samlet mange gode
spillere, som lett hadde vært gode i 3 div. Men gutta viste en fantastisk laginnsats og moral og gjorde en god
kamp. Det var også gøy og se at så mange kom for og se kampen, jeg la merke til at mange tidligere Skiold
legender var der. MORO!
Vi avsluttet vårsesongen på 2 plass, 4 poeng bak Steinberg.
Høstsesongen ble noe tyngre, da flere viktige spillere ble borte. Og kampene kom tett på etter ferien, jeg tror
flere enn bare undertegnende hadde brukt ferien på mat, god drikke og sene kvelder på byen enn lange løpeturer. Men etterhvert som kampene kom og gikk, kom gutta mer og mer iform og vi begynte og ligne på oss
selv igjen. Vi spilte noen meget gode kamper på slutten av sesongen, der ballen gikk hurtig og gutta virkelig
var spillesugne.
Vi endte på en 4 plass med 35 poeng. 11 seire - 2 uavgjorte - 7 tap. Vi scoret hele 79 mål på 20 kamper.

Arets Spiller: Henrik Brekke.
Arets Skioldgutt: Henrik Brekke
Arets Toppscorer: Sumear « Ronaldo Luis Nazario « Dhindsa
Da vil jeg takke for en flott sesong gutta, og jeg gleder meg veldig til sesongen 2014. Håper alle er med
videre til kommende sesong. Det trenger vi. Og en stor takk til Lars Petter Engen for en glimrende jobb
som alt mulig mann. Skioldgutthei. Kim Jeppe Karlsen.
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Skiold Jenter 2004 er en kjempe flott gjeng med godt samhold og god lagmoral. Jentene
har vist stor innsats og iver på treninger og oppmøtet har vært fantastisk bra. Fremgangen fortsetter og
det har vært morsomt å se samspillet
og ferdighetene komme frem i kamper
og cuper. Stjernene viser stor
spilleglede. De har spilt bra sammen og
har knapt tapt en kamp i serien eller
cuper i år. Vi har som vanlig vært med i
Skiaids innendørsturnering helt i starten
av sesongen, Åssiden Cup og Kiwi
Solberg Cup .
I år har vi hatt høsttur til Skioldhytta
med bading i relativt kaldt vann. På
kvelden ble det en spennende fotballkamp i bekmørke med kun enkelte
lommelykter som belysning.
Det var gøy!!
Jentene viste god kremmerånd og
salget av vafler, kaffe ol gikk glimrende
på søndagen og innbrakte mye
klingende mynt i Skioldkassa.
Utesesongen avsluttes i oktober og så
starter vi innetrening på Danvik skole
Bak fra venstre: Mina, Vi/ja, Hedvig S, Sarah, Emma H. og
i vinter.
Emma RE.
Første rad fra venstre: Mathea HE, Dyveke, Hedvig H, Mathea
Vi gleder oss til ~ følge disse
S og maskatten Skia/dy.
fantastiske jentene videre!
Liggende foran: Lotte Ce/ine.

Skiold Super & Superduper
består per dags dato av 21
jenter, alle fra 6.trinn på
Danvik på skole (som i neste
sesong endrer navn til "Skiold
Danvik") Trenergruppen er
siden sist blitt utvidet med
ytterligere to personer og det
fungerer nå utmerket med to
7'er lag i serien der vi har to
sett trenere/lagledere til cup,
kamp og trenings-oppfølging.
Dette jentelaget har snart
eksistert i 2,5 år og vi har økt
fra 14 til 21 Danvik-spillere ila
denne perioden. Det er et godt
tegn. Klubben trenger jentelag
som består, også etter barneskolen .... Håper nettopp dette
blir et lag som holder sammen
videre inn i ungdomsåra. At de
fortsetter i det lagvennskapet
og den fysisk aktiviteten som
klubbfotball gir. Lagsport er så bra for dem på mange plan.
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fortsettelse fra forrige side
Jenter 02 har spilt i en variert serie, der det har vært seier, tap og uavgjorte kamper om hverandre.
Vi ser at spilleforståelsen er blitt mye, mye bedre og spillegleden er absolutt veldig til stede. Det skorter
dog fremdeles på scorings-villighet. Virker som vi er gode på å gi ifra oss ballen, i håp om å kunne gi en
god «assist» i stedet for selv å score mål. Det er positivt at vi ønsker å drive samspill, men på et tidspunkt må jo noen prøve å sette ballen i kassa?!? ; ) Ergo kan vi trygt legge litt mer fokus på
skuddtrening fremover.
Selvsagt liker vi ikke å tape, men det er rart med det.. .. En av våre siste kamper tapte vi med tosifret
tall og null Skiold-mål. Likevel satt vi igjen med følelsen av at dette var en skikkelig gøy og velspilt
kamp. Hm. Merkelig, men «hyggelig-sant».
Gøy å kunne glede seg over å ha spilt en god kamp med høy lagmoral og knallinnsats, enn kun å være
sluttresultatorienterte. Resultatene vil komme! Det er vi sikre på. Vi ser jo fine «vi er på god vei-resultater» i at våre keepere går rett ut og møter motstanderspissen, som har et potensielt kanonskudd på
lur, er fullstendig uredd og etterpå tåler å hente ballen ut av eget nett, uten å miste motet! Det er kult
når bak-rekka kommuniserer og backer hverandre i forsvar. Rydder opp og klarerer. Inspirerende å se
midtbanen løpe og løpe og løpe .... helt til de bare mååå byttes ut for å få pusten tilbake. Man blir stolt
når angrepsrekka driver fremover med lekkert veggspill som ender med et flott innlegg (som dessverre
sjeldent ender med målscoring) MEN, spillet hele veien frem til da er SÅ bra! For vi er konsekvent opptatt av spillet starer bakfra med utkast fra keeper, der ballen rulles oppover med flest mulig spillere
innom. Det får vi garantert stort utbytte av i fremtidens serier.
Nå går vi snart i gang med en ny vintersesong, der vi i år som i fjor, prøver å få til 2 treningsøkter i
,,._,. Disse jentene går nemlig ikke lei fotball. Skulle bare ønske vi hadde flere baner og treningstider å
t.,_,1tre oss på .... Takk for nok et inspirerende og flott fotballår sammen med dere fine, glade og tøffe
Skiold-jenter. -

Og takk til den finfine foreldregruppa!
Hilsen trenerteamet Per Anders Sæten, Dan Tore Stensland, Ann Kristin Amundsen og Inger Grimm
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Ferskvaredisk
Hjemmelaget mat
Faste lave priser
Egen kundeparkering
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Skiold i Europa
Etter lenge tenking om jeg

skal jeg spørre Skiold eller ikke om de kan hjelpe en fotballskole i min hjemby i Kosova(Drenas), så bestemte jeg å spørre Morten om de kunne bidra med noen brukte
drakter, baller trenings tøy eller hva som helst.
I min positiv overaskelse så var Morten veldig positiv til det.
Jeg ble veldig glad og stolt over at jeg kunne bidra litt til denne fotballskole som heter «HASI» hvor
spillerne var fra 9 til 15 år, barn som hadde mistet foreldrene sin i krigen og barn som er fattig men
veldig talentfulle.

Lagbi/de med Nazmi i midten bak

Jeg fikk mange baller ca 25 brukte baller, ca 25 drakter, og mange treningstøy og sokker.
Det var en utfordring for meg hvordan kunne jeg sende til Kosovo,fordi det tok mye plass, selv om jeg
kjørte bil med hele familien.
To store esker og to store søppelsekker måte jeg sende med bus fra Moss. Jeg betalte for disse men
busselskapet var snille med meg også, og betalte ikke så mye.
Største utfordringa var på grensa mellom Serbia og Kosova(og det viste jeg).
De tok noen av treningstøyet fordi de var helt nye, men
resten fikk jeg i Kosovo.
Så kom den dagen når jeg skulle levere utstyr. Du skulle
har sett hvar glade de ble. Til og med trenerne ville ta på
seg en drakt selv om de var for små.
Jeg og Skiold fikk mange takk, og sa at jeg skulle sende
videre til Skiold.

Jeg er veldig takknemlig og stolt over Skiold.
Nazmi Thaqi,trener forSkiold gutter 01.

Og Skiold er glad for ~ kunne hjelpe
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Skiold i Afrika

Skiold fotball, med
Morten Backe i spissen ga oss lærerstudenter fra Høyskolen
i Buskerud fotballer,fotballdrakter,
shortser, sokker og
tskjorter som vi
kunne ta med oss til
praksisperioden
Tanzania!
Vi jobbet på tre forskjel I ige skoler, to
primary og en secondary school i Tanga! Det var Mwang'ombe primary school som fikk utstyret tilslutt!
Skolen hadde et eget skolelag så da passet det perfekt at denne skolen skulle få glede av draktene!
Elevene ble veldig glade og nå slipper de å leie drakter til kampene som de måtte gjøre før! Skolen og
~erne var så takknemelige for draktene og de vil takke Skiold fotball for gavene!

www.norg1ps.no
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