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ønsker alle v~re
medlemmer
god Jul og
godt nytt ~r!

Hvor enn du har vondt,
kan vi hjelpe deg.

Asker - Drammen - Fornebu - Heggedal - Røyken - Sætre
Alle Skiold-medlemmer får 20% rabatt hos oss.
Tlf. 02385
rygg-rehab.no

Arets fotball skole startet opp i slutten av august på Marienlyst sitt nye 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!
Instruktørene var Skioldspillere fra juniorlaget, de gjorde en flott innsats og mulig noen av de
fikk lyst på en trenerjobb i fremtiden. Takk for en særdeles god innsats.
Vi gleder oss til å se alle barn og foreldre på treninger og kamper utover våren.

Fotballskolens alltid s&
gode leder
Terje Borgersen har full kontroll ..... med
alle barna under sine
vinger
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Kvalitets_klub6
Hva i alle dager er det???
Kort fortalt; NFF har startet et arbeid hvor klubbene ( de som søker og
blir godtatt), f&r i oppdrag & lage egne retningslinjer og sørge for oppfølging av disse. M&let er at dette skal høyne kvaliteten i klubbene p&
følgende 4 hovedomr&der.
Aktivitet
Organisasjon
Kompetanse
Samfunns- og verdiarbeid
Mariann Eide

Skiold søkte om å få bli en av de 10 første kvalitetsklubb-klubbene i Buskerud våren 2014. Søknaden ble
innvilget, og det ser nå ut til at Skiold kan fullføre prosessen mot godkjent Kvalitetsklubb nivå 1 i
februar/mars 2016. I høst har vi jobbet mye med Klubbhåndboka, som er en viktig del av Kvalitetsklubb den vil inneholde mye informasjon om det praktiske i klubben. I tillegg vil den inneholde mye av det klubben ønsker å stå for som klubb.
Prosessen frem mot godkjenning på nivå 1 har frem til nå vært det viktigste i Skiold. Utfordringen fremover
vil være hvordan klubben klarer å få teorien til å stemme med praksisen. Det kommer til å bli krevende for
klubben å følge lagene ute på treningsfeltet. Men vi håper at alle som på en eller annen måte er involvert i
et lag, også setter seg inn i og praktiserer de retningslinjene klubben ønsker å jobbe etter.

Ski & Ballklubben Skiold
"Alle i Skiold skal
få mulighet til å utfolde og
utvikle seg,
både sportslig og sosialt"
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Vi startetinnetreninger i november og
avsluttet semesteret
med disko og
fotballfest.
Vi har gjennom hele sesongen trent på mandager med
godt oppmøte av både spillere og foreldre. Dette er
bra, vi trenere merker stadig
at lagfølelsen vokser og
samholdet blir sterkt, samtidig som jentene får bedre
fotballforståelse.

Skiold jenter 2008 (Skioldmøyene)har hatt stor tilslutning
og vi er nA 16 jenter som alle er ivrige fotballspillere.

Vi startet vårsesongen med
Toyotacup i
Drammenshallen. På verdens største bAner løp jentene som helter og vi fikk
øvd inn gode heiarop. Moro!

Deretter deltok vi på Bendit cup i Mjøndalen der vi fikk spilt mye god fotball, møtt eliteseriespillere og
se chearleading.
så startet seriespill og vi har sett stor fremgang ferdighetsmessig og sosialt.
I mai deltok vi på Huringencup der laget vant mange kamper og måtte på podiet foran
sikkert 1000 mennesker for å ta heiaropet sitt:
"Vi skal vinne, de skal tape, vi skal lage potetstaaappe".
I september deltok vi på Kiwicup med to lag, der selve premieutedelingen var et stort høydepunkt.
Sesongen blir avsluttet med tur for spillere og familier til Blektjern der det skal konkurreres og
selvsagt grilles.
Trenerene er veldig glade for det store oppmøte og iveren vi ser i jentene etter å spille sammen og gjøre
erandre gode. Vi setter stor pris på engasjementet fra foreldrene og gleeder oss til nye muligheter i 2016!
Mvh
Trenere og lagledere på Skioldmøyene

I. .
~
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En fin sesong er over for Skiold Superjenter.
Humør, samhold, spilleglede og oppmøte har vært på topp hele sesongen. I tillegg til seriespill har laget vært
med på Skiold cup, Åssiden cup og Solberg cup. I september var jentene maskotter på Gamle gress i tippeligaoppgjøret SIF - Haugesund. En stor opplevelse! Et utenomsportslig høydepunkt denne sesongen var overnatting på Skioldhytta med kioskdugnad. Følgende spillere har vært med på laget i år: Tiril, Johanne, Nora,
Ingrid, Julie, Pernille, Emilie, Hannah Martine, Martine, Jenny, Hannah, Alina, Ule, Alma og Karola
Vi takker for en flott sesong og gleder oss til en ny!
Kamilla, Kristin og Arne.
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Skiold stjerner (Jenter 11) har hatt en fin sesong med stor rekruttering til laget.
Det har vært godt oppmøte pA alle treninger og det er godt humør og
god lagAnd i gjengen.
vergangen til 7 er har vært stor, men jentene har tilpasset seg stor bane veldig bra etterhvert. I vårsesongen forsøkte vi oss med to lag , men på høsten gikk vi tilbake til ett og da med rullerende ordning. Vi får
se hvordan det blir til neste år.
I år har vi vært med på Skiold cup, SIF cup og Ros cup og det har vært veldig morsomt med mye bra spill ,
godt samhold og god stemning i laget.
Tradisjonen tro har vi hatt overnattingstur til Skiold hytta med mørkefotball mm og dugnad på søndagen. Det
var som vanlig veldig hyggelig og vellykket.
Ved sesongslutt har Skiold stjerner følgende spillere: Cornelia, Lotte Celine , Mathea S, Vilja, Emma , Shabo,
Hedvig H , Mina, Nora, Pati, Sarah, Hedvig S, Chelsea, Mathea H, Dyveke,Aurora,Tille,Miray,Vilde,Sunniva, Lily,
Ea.
Takk for en flott sesong. Vi gleder oss til den neste.
Guri, Cecilie og Kristin

STRØM
GUNDERSEN as
- din samarbeidspartner innen bygg og anlegg
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Jenter 2002 .

første rad fra venstre: Filiza Hasnaj, Nathalie Kasongo, Hannah Brevik, Anike Tronsgaard
andre rad fra venstre: Oda Sellen Haflan, Mathilde Maria Westrum , Emilie Gulvang-Hansen, Sunniva Stensland, Vilja Amundsen, Fjona
Mekaj og Anisa Naeem
tredje rad fra venstre: Helen Lie Sæten, Gerda Gundersen, Inger Bondevik Grimm, Per Anders Sæten, Nicole Kosmider, Mathilde Grimm,
Hesho Mahammed
(Det mangler 2 fra trenerteamet på dette bildet: Ann-Kristin Amundsen og Dan Tore Stensland)

Det har vært et flott år med jentene, som hele tiden viser fremgang og ser ut til å
skulle fortsette med det. Vi har en ganske så stabil spillerstall. Det ble et par
frafall i sommer, men to nye er kommet til i troppen fra Fjell.
Til sammen er vi nå 16 spillere og 4 i trenerteamet.
Vårsesongen bød på en jevn sesong, med jevne, gode kamper der vi endte med 3 seire og 3 tap.
J13 deltok i Drammenscupen og Liercupen. I begge disse fikk vi delt andre plass i pulja, men kom ikke videre
til A-sluttspill, felt med kun ett mål for lite i målforskjell. Kjipt ... Men i august var det endelig vår tur, da vi
hadde en skikkelig spennende deltagelse i Sandarcup. Med nok en sikker andreplass i pulja, gikk vi videre til
A-sluttspillet og klarte å vinne bronsen! Nå går den kjempestore pokalen på rundgang hos jentene. Stas.
Høstsesongen har dessverre endt med bare tap. Men det skal sies at i alle kampene beit vi oss fast og klarte
å putte i gjennomsnittlig mellom 3-5 mål. Vi har fremdeles stor tro på at dette laget kommer til å eksitere i
flere sesonger fremover, og at de vi ha en solid styrke i det samholdet de har og hvor godt de kjenner hverap-,
dre. Det er et uant potensiale i denne gjengen, som oser av spilleglede og entusiasme. Og de har meget
gode fotballferdigheter!
•
Det er et inspirerende lag som vi gleder oss til å følge videre, når vi i løpet av vinteren skal spille vinterliga og
futsal. Takk til foreldre og spillere for et år med massevis av glede, både i motgang og medgang. Vi håper
dere er med oss videre inn i 2016-sesongen!
Mvh trenerteamet Per Anders, Dan Tore, Ann-Kristin og Inger
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Øverst til venstre. Emil, Yusut, Tomba, Jens, Armin, Marcel, Marcus W, Kevin, Romeo
Midten fra venstre. Amadou, Kasper, Casper, Yousef, Aryan, Fathrat, Lars Alexander
Nederst fra venstre: Edion, Seta, Renan, Tomine, Kerem, Adrian , Lucas, Daniel, Marcus L

Vi startet lrets sesong med Skiold Cup i Drammenshallen. Dette er et stort høydepunkt for gutta. Her stilte vi med to lag. Gutta gledet seg veldig til I komme i
gang og vi bide vant og tapte. Og med en flott pokal for god innsats, sl var de
veldig klare for neste Cup.
Neste høydepunkt ble Lier Cup på Stoppen. Her stilte vi også med to lag. Her ble det også seire og tap, men
gutta var veldig fornøyde. Her ble det også pokal for flott innsats.
Dette er andre året vårt med Skiold Brandengen gutta. Vi har også en jente på laget vårt, som stiller på lik
linje med gutta. Vi stilte med to lag i serien: Skiold United og Skiold City. Pr dags dato er det 30 stykker
registrerte spillere hos oss, så vi er en stor gjeng. Vi synes at samholdet mellom gutta er bra. Vi har også
elver fra Montesorri skolen og Fjell. Kanskje vi klarer å stille med 3 lag til neste år.
::,iste Cup for høsten gikk av stabelen i Mjøndalen, MIF Cup. Her ble det også seiere og tap. Med pokal for god
innsats så er gutta superfornøyde.
Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle ungene for en super innsats gjennom hele året, samt trener
Camilla, Morten og Kristian. Vi er en stor gjeng, så det er mange beskjeder som må gis og jeg synes at gutta
klarer å forholde seg bra til det som blir sagt.
Vi trenger flere trenere fra høsten 2015, så ta gjerne kontakt du forelder.
Mvh
Hege Helene Aase lagleder Skiold Brandengen
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Gutter 2008 DanMi~

Fra venstre: Hasan Ali, Ayaan, Tiago, fristoffer, Elias, Hawar, Brage, Fredrik, Henrik, Ibrahim, Herman, Arjan,
Andreas, Aleksander, Jacob. Foran: nuæet og Tobias. Ikke tilstede: Truls.

Dette har vært et spennende år fJ Danvik 2008 guttene det første fotball året! Vi er en stor gjeng som
for tiden består av 18 spillere, og har derfor stilt med to lag på cuper og i serien: Tigre og Leoparder.
Vi har stort sett hatt treninger hver tirsdag og øver mye på å få kontroll på ballen. Øvelse gjør mester
og vi har kjent på følelsen av å vinne og å tape, det har vært stor fotball glede blant oss alle. I tillegg til
serien på våren og høsten har vi i 2015 deltatt på 3 cuper; Toyota Cup, Liungen Cup og Kiwi Solberg
Cup. Vi gleder oss til ny sesong og nye cuper.
I

1

Hilsen Trenerne

Støtt våre annonsører

Mat til alle
anledninger
for kunder med smak
Mdrienlyst stadion - Idrettens hus
Schwartz gate 6, 3045[DRAMMEN - www.briani.no - Telefon 32 20 90 90

www.kulkompaniet.nc1> - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 31 01 13 82
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Et fint Ar er over for bAde store og smA pA IFO.
IFO er et tilbud til barn etter skoleslutt, der aktivitet
og trivsel står høyest. Gjennom det siste året har vi
brukt Drammenshallen, Marienlyst Kunstgress,
Gamle Gress og skøyteisen masse, der vi har hatt
masse ulike aktiviteter. Spesielt skøyter og bandy
har vært veldig populært.
Forrige vinter brukte vi isen så å si hver dag, det var
Aeldig moro å se den raske og store fremgangen alle
r
' k
.< paO skøyter og se gleden de har av og stao pao
skøyter. Vi gleder oss masse til kommende vinter.
IFO har per dags dato 55 barn, fordelt på ulike dager.
Det er veldig fint at tilbudet med IFO fungerer, for vi ser den store gleden, fremgangen og utviklingen barna
har hatt her siden oppstart i September 2014 .
Vi gleder oss veldig til fortsettelsen med både store og små.
Hilsen IFO gutta
Kristoffer & Kim Jeppe

Besøk

vAr butikk pA Austad,

Vi er kreative blomsterdekoratører som hjelper deg gjerne med blomster til både sorg og
glede. Velkommen til oss i en av Drammens eldste blomsterbutikker for en hyggelig handel.

Kamille blomster, Styrmoes vei 38 - Telefon 32 83 39 95
Følg oss gjerne på Facebook: Kamille blomster og Instagram: kamilleblomster

1

Spesialbutikk innen

fotl ball,

løp og hallidrett med egen
klubbavdeling. Velkommen!

•

Utstyrsleverandør
for Skiold

I

NYHETER FOTBALLSKO:

Simon og Steffen hjelper deg
med riktig utstyr!

VI PIGGER DINE LØPESKO
TIL VINTEREN!

I
NIKE HYPERV.
PHANTOM li AG

NIKE MA,ISTA
OBRAAG

NIKE TIEMPO
LEGEND AG

NIKE
LUNARGLIDE 7

NIKE
LUNARGLIDE 7 W

Butikkpris: 2650,-

Butikkpris: 26li0. -

Butikkpris: 1700. -

Butikkpris: 1300,-

Butikkpris: 1300,-

ADIDAS ACE 15.1
FG/ AG

ADIDAS ADIZERO
XT BOOST

ADIDAS ADIZERO
XT BOOST W

Butikkpris: 2000,-

Butikkpris 1400,-

Butikkpris: 1400,-

\(_\_\.)66-

JNE.T"'iPR\S·.

1soo,-

ADIDAS MESSI
15.1 FG/AG
Butikkpris: 2000. -

\(_\_\.)66-/

,,,[es1s,

1soo,JA

\(_\_\.)66-

"

/Nfr'iPRIS

1soo,-

Øvre Storgate 8, 3018 Drammen I lrlf: 32 83 07 35 I fb.com/TorshovSportDrammen

torshovsport.no

Hei alle sammen, og vel gjennomført fotballsesong!
I et breddeidrettslag som det vi i Skiold er, og ønsker å være, vil det med jevne og ujevne mellomrom
være perioder hvor klubben «sliter» i større eller mindre grad. Klubben havnet i en litt vanskelig situasjon sommeren/høsten 2014, da sittende leder og nestleder så seg nødt til å gi seg av personlige grunner. I organisasjoner/foreninger drevet av frivillige, vil man alltid kunne havne i situasjoner hvor noen er
nødt til å nedprioritere frivilligheten på grunn av familiære eller arbeidsmessige årsaker.
Når dette skjedde i vår kjære klubb høsten 2014, måtte sittende valgkomite tenke litt «ut av boksen»
for å finne en løsning mtp klubbens organisasjon, en organisasjon som i fremtiden ikke ville sette oss i
samme situasjon. Valgkomiteen «jaktet» utenfor daværende medlemsmasse for å finne en mulig leder
som hadde erfaring med organisasjon. Dette viste seg å være en vanskelig oppgave, og vi endte opp
med et valg av et midlertidig styre fra og med ekstraordinært årsmøte i november og frem til ordinært
årsmøte i mars i år. Dette styret jobbet i denne perioden KUN med det vi kalte 0RG2015, det å få på
plass en organisasjon som ville være mindre sårbar i fremtiden.
Vi endte opp med en organisasjonsstruktur bestående av leder og nestleder, samt 5 undergrupper, hver
på 3 årsmøtevalgte medlemmer - fotball 6-12, fotball 13+, bandy, Skioldhytta og en anleggsgruppe vi
kalte «Campus Marienlyst». Vi som jobbet med dette syntes vi fikk gjort en forholdsvis grundig og god
jobb med dette, og flere av oss hadde lyst til å fortsette denne jobben etter ordinært årsmøte.
Resultatet ble at det på årsmøtet i mars 2015 ble valgt 13 personer inn i disse gruppene (av 15 ønskelige!), samt leder og nestleder.
Gjennom året som har gått har alle gruppene jobbet selvstendig, holdt gruppemøter og utført det de
ar av oppgaver til beste for klubben. Vi har avholdt hovedstyremøter hver måned, og her har gruppelederne, samt leder, nestleder og daglig leder møttes for å informere hverandre på et litt mer overordnet
plan. Jeg er sikker på at den omorganiseringen som har vært gjort har vært nødvendig, og at klubben
har kommet styrket ut av denne prosessen.
I tiden fremover vil styret med undergrupper, fortsette det gode arbeidet som har foregått det siste
året, med blant annet «sertifiseringen» som «kvalitetsklubb» i regi av NFF/BFK. Når disse planene er
ferdige og godkjent, begynner arbeidet med å få alle som er engasjerte i klubben til å jobbe etter disse,
enda bedre enn det vi gjør i dag.
Jeg vil med dette få takke alle involverte i klubben; spillere, trenere, lagledere, styremedlemmer, sponsorer og støttespillere, ansatte, foreldre og ellers alle de med hjerte for Skiold, for den formidable jobben dere gjør i det daglige, slik at klubben fungerer til beste for medlemmene, og at vi utad fremstår
som en bra og veldrevet klubb for alle som vil.

Styreleder
Tom Egil Johannesen

Din profesjonelle

seminar- og kongressarrangør
Trenger din bedrift hjelp til & arrangere seminar eller større kongresser?
G§ inn p§ v§r 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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Skioldhytta
Da er sesongen 2015 for gutter~], Brandenga ferdigspilt.
Det har vært en sesong med seire og noen få nederlag. På treningene blir det alltid gitt 110% o litt vondt gjør det i blant
når en gjeng vinnerskaller på 8 år barker sammen på Teggern.

hver søndag 11.00 - 15.00
besøk hytta vår i fantastiske omgivelser

Vi ser fram til mange gode
treninger og cuper gjennom vinterfn· Når gutta har vårslepp
en gang i ut i april er de enda menl samspilte og bedre teknisk.
Takk for mange intense,
morsomme og lærerike timer samren.

www.kulkompaniet.nd> - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 31 01 13 82

HVITØVARER - KJØKKEN - MØBLER

Åpninqstider: man-fre: 12-17 - lørdager: 11-15 Telefon: 930 38 335
Tordenskiold~ gate 89, 3044 Drammen - www.drammen-hvitevarer.com
Ve/karmen innom til en trygg, hyggelig og lønnsom handel!

•
~
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Nesten 20 gutter og 7 trenere startet opp med innetrening pA Danvik skole.
Det var litt trangt, men guttene
hadde det gøy. Etter hvert ble vi 21
gutter og delte oss inn i 2 jevne lag,
Pantere og Leoparder. Vi har i løpet
av året vært med i 4 cuper, vunnet
litt , tapt litt og kanskje viktigst, fått
fine premier. I tillegg har begge lag
deltatt i vår og høstserie og hatt felles trening 1 gang i uka sommeren
igjennom med untak av skoleferien. Foreldrene har vært flinke til å
stille opp på kamper, noe vi håper
fortsetter neste år. Vi starter opp
med trening i Drammenshallen nå i
november og håper alle gutta er
med videre. Neste år fortsetter 4 av
årets trenere, så er det flere av forledrene som føler seg kallet til å
være med på trenersiden er det
bare å si fra.

Brække
Eiendom
UTLEIE OG FORVALTNING AV NÆRINGSEIENDOM

~
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Etter en fin vinter med både
fotball og bandy startet vi opp
med de samme lagene og
trenerne som forrige sesong.
Som i fjor er vi fem trenere og en oppmann som
stort sett er på alle treninger og 22 spillere fordelt på 3 lag Skiold -Leoparder,- Løver og Tigre.
Vi hadde hatt stor fremgang i løpet av vinteren
og har fortsatt den fine trenden gjennom hele
sesongen med veldig kvalitet og innsats på treningene, og fantastiske resultater i både cuper
og serien.
I løpet av året har vi deltatt på cuper i
Drammen (Skiold), Kongsberg (Skrim),
Solbergelva, Mjøndalen og Frigg i Oslo. Noen har
også fått prøvd seg på en kombinert fotball- og
bandycup i Sarpsborg.
Vi er blitt en utrolig sammensveiset gjeng som
koser oss sammen både på trening og i kamp.

Sommertrening

flere årsklasser trente
sammen i sommer på Marienlyst. Formen ble
holdt vedlike under kyndig ledelse av
Odd Erik Grøvo og Kai Henning Ulvestad.

ØIVINDS
MARKED

Lizzi's Pizza Øvre Torggt. 4, Drammen

BUT1KXEN MED
DETMESTE

www.omarked.no - Telefon: 32 81 20 80 Holmestrandsveien 94, 3036 Drammen

Telefon: 32 83 99 60 - www.lizziz.no
E-post: post@lizziz.no
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Sesongen startet med treninger i Drammenshallen, etterhvert fikk vi ogsl en
time ute pl Gulskogen. Spillegruppa bestod av 20 stk ved oppstart. Underveis
har det tilkommet ytterligere 5 stk, sl ni bestlr gruppa av 25 gutter. Vi har
hatt to lag i seriespillet og i cupene. Vi har som vanlig deltatt i DnB cup pl
Assiden, Kiwi minicup pl· Solberg, samt Skia/ds egen minicup.
2005 kullet fra
Brandenga/Fjell
er en fin gjeng
med lærevillige
gutter, noe
resultatene også
har vist. Det har
vært bra oppmøte på trening og
kamp. Nå er de
klare for nye
utfordringer med
7-er fotball.
I sommer fikk vi
0
sa en ny
trener i Rutkay,
som har vist seg
0
a være en
kjempefin
tilvekst i gruppa.

Hiper I se alle igjen ved oppstart av neste sesong.
Rune

Brække
Eiendom
UTLEIE OG FORVALTNING AV NÆRINGSEIENDOM
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Skiold Tigre

Danvik Skiold G1IO består
av 21 guttr·
Vi har i år hatt 3 lag i serien, Ski9ld Tigre, Løver og
Ulver. Tradisjon tro har vi deltatt på 3 cuper, Skiold
minicupfestival, DNB cupen og Kiwi cupen.
Alle er enige om at cup er gøy.
I
Vi har hatt veldig bra oppmøte på trening og kampene.
Det er kjempegøy å se utviklinge1 guttene har på fotballbanen. Til neste år blir det 7e~ fotball på våre gutter. Vi går da ned til 2 lag i senenl På slutten av
sesongen arrangerte vi 2 treningskamper der vi spilte
som 7er lag. Det ga absolutt mersmak og vi gleder oss
til neste sesong ..

Skiold Ulver

N& skal vi trene inne i Drammenhallen i vinter og vi h&per alle guttene blir med videre i 2016.

gressPartne_r: AS
Din profesjonelle
seminar- og kongressarrangør

Trenger din bedrift hrelp til c§ arrangere seminar eller større kongresser?
G.§ inJ p.§ v&r nettside: www.kongresspartner.no
og se hva vi kan bidra med!
Kontlktperson: Christin Foss * Telefon 92 24 27 56
E-post: christin@kongresspartner.no

•
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- En sterk
Skio/d lrgang.
Da er 2004 gjengen fra
Danvik ferdig med sitt
første år med 7'er fotball, og det med stor
suksess.
Vi har vært 23 spillere
på 2 treninger i uken
gjennom hele året, og
innsatsen har vært
u på klage! ig.
Vi har delt oss i 2 LAG;
SKIOLD BARCA og
SKIOLD REAL, og da vi
på slutten av sesongen
fikk vi 4 nye spillere fra Fjell og Konnerud, måtte vi opprette et
3.lag: SKIOLD ATHLETICO foran neste sesong.
Cup er moro, og i løpet av sesongen har vi deltatt på Skiold CUP,
Kalvøya CUP, Solberg CUP og Mjøndalen CUP, og det har vært
herlige helger for foreldre og unger - samholdet i gruppen er helt
supert.
I serien har motstanderne som regel fått føle på ferdighetsnivået
til Skiold 2004, og guttene har vært så gode at motstanderne
som regel har spilt med 1 mann ekstra etter at ledelsen har blitt
større enn 4 mål. .... og som i fjor er guttene ikke er spesielt glad
i denne regelen.
Ukjente klubber som «Strømsgodset og Mjøndalen» har en lang
vei å gå for å ta igjen talentbyggingen som skjer i Skiold 2004
for øyeblikket, hvis vi ser på årets resultater mot disse «relativt
ukjente» motstanderne
.
Fotball skal være gøy, og lek med ball er en prioritet.
I tillegg har det nye underlaget på «gamle» betongen, gjort at mange av guttene nærmest har bosatt
seg på det nye myke grønne kunstgresset, og det er her ferdighetene kommer - takk til Drammen kommune, det var absolutt på tide. Guttene gjør nå store fremskritt på banen, og de er store nok nå til å
skjønne både formasjoner og relasjoner.
sangen ble avsluttet med pizza, brus og film på Skioldhuset - og det ble en 2-ukers pause før opptreningen til sesongen 2016 startet på Brandenga skole. Etter nyttår blir det 2 treninger i uken frem til
sesongstart, og vi ser frem til mye moro i årene som kommer med disse guttene.
Så kjære lesere - MERK dere navnene, det er kun 6- 7 år til du ser noen av disse guttene løpe ut på
Gamle Gress i tippeligaen
.
PEDER-JONATHAN-IVER-REKAN-EMIL-OSCAR-TEODOR-HUSSAIN-HENRIK-WILLIAM- AUGUST-JEANPYSNORRE-HENRIK S-FILIP S-BAZIL-DENNIS L-ARDONIS-ALFRED- OSMAN-CHRISTIAN-ANDI-HARES-MARMATHIAS-NIKOLAI-DENNIS
Trenere har vært Paal-Christian og Håkon.
En takk til Vidar og Thomas som har tatt laglederansvaret for BARCA i kamp
En takk til Babacar og Mehdi som har tatt laglederansvaret for ATHLETICO i kamp.
For Skiold 2004 - Håkon
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Gutter 2004 Branden.gen

Øverst fra venstre : Sohaib, Remi, Justas, Melih, Marius , Sakariya, Kemal, Noor, Gurkan, Din
Andre rad fra venstre : 0/iver, Ali, Daniel, Michael, Mert Can, Kenan, Dennis
Forran fra venstre : Sancheb, Oscar

Som seg hør og bør ble årets sesong sparka i gang med skiold cup i Drammenshallen. Vi stilte med to
lag. Gutta gleda seg veldig til å komme i gang og vi både vant, tapte og spilte uavgjort. Neste høydepunkt ble Godset cup på Gulskogen. Også her stilte vi med to lag. Det ble flere seire enn tap og vi var
fornøyd. Veldig stas å dra hjem med pokal og en flott Godset t-skjorte !
Dette er vårt første år med 7'er fotball og vi stilte med to lag i serien. Skiold Moviestar og Skiold
Superstars. overgangen fra S'er ble ganske stor. Banen var veldig mye lengre og måla større. Vi tapte
en del kamper på vårparten. Dette var nok litt uvanlig kost for gutta, men de takla det bra. Vi bretta
opp armene og spillet satt bedre etter hvert.
Åtets høydepunkt var Urædd Cup i Porsgrunn ! ! 11 spente og forventningsfulle gutter reiste fra Tegger'n
fredag ettermiddag. Etter en helg med mye fotballspill, kortspill, disco, og gøy med gode venner, reiste
noen trøtte, fornøyde og ubeseira gutter hjem til Drammen. Dere er helt supre å ha med på tur alle
sammen!!
/"'"""\
I høst har gutta funnet sin plass på 7'er banen og vi har spilt veldig mange gode kamper. Mange jevne
og noen har vi vunnet stort. Vi avslutta sesongen med MIF cup i Mjøndalen. Her vant vi to kamper og
spilte en uavgjort. Sent i høst fikk vi fire nye gutter på laget som vi ønsker velkommen og gleder oss til
å bli bedre kjent med.
Tusen takk for en super sesong gutter ! ! Vil også benytte anledningen til å
takke Eirik for innsatsen. Jeg og gutta håper du skal gå videre på skole i Drammen slik at du kan være
treneren d eres ogsa neste ar :- )
O

0
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Det ble en krevende sesong for 12 åringen på
Danviklaget i 2015. Forhåndstreningen ble
gjennomført i fin stil og vårsesongen hadde både
opp- og nedturer resultatmessig. Før høstsesongen
valgte to av de sentrale spillerne å trekke seg, og
når treneren i tillegg ikke ville mer, satt det oss
andre i en ordentlig knipe. Heldigvis har Skiold
ressurspersoner som Christian Teigen, og han sa
seg villig til å slå sammen treningsgruppene til
Brandengen og Danvik. Vi trente sammen etter
sommerferien og spilte kamper hver for oss. Det
fungerte fint og det ble en bra oppkjøring til
sammenslåing av lagene som finner sted nå i forbindelse med 2016-sesongen. I tillegg til Christian
Teigen må også Stig Sund nevnes. Han har stilt
opp på nesten alle treninger og hjulpet til på
kamper hvor det har vært behov.

Fra venstre bak: Bendik Fausko-Johansen, Hampus VersterbergHjeltne, Christer Hansen, Sigurd Friedmann Kristensen, Gustavo
Sund. Fra venstre foran: Eryk Klusek, Emil Stang Lund, Anders
Haraldseth, Jesper Hansen.

_Vedlikehold av Skioldhytta

Hytta krever sitt
med vedlikehold, og det
er mange usedvanlige
flinke Skioldfolk som
holder på der oppe på
Konnerud.
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Med to lag igjennom hele sesongen
Årets sesong innledet vi med Drammenscup hvor vi hadde med to lag.
Her gjorde gutta en bra innsats og lag 1 laget gikk videre til dag to og
sluttspillet hvor de tapte finalen. Men det hele endte i en god opplevelse, og gutta fikk med seg en pokal hjem.
Treningsoppmøte igjennom hele vinteren var veldig bra, så det endte med at vi meldte på to lag i seriespillet for at det skulle bli mest mulig spilletid på alle. Her fikk de fleste prøve seg på begge lagene.
I høstsesongen hadde vi en sosial kveld på Skioldhytta med overnatting og ROS-cup helgen etter.
Nok en gang fikk vi med ett lag til sluttspillet.
Med to lag igjennom hele sesongen har det til tider blitt vanskelig å få plass til treninger, men på de
treningene vi har hatt har det vært veldig bra oppmøte!
Takk for en fin sesong!:)

Rabin, Tomas og Jarle

Barne og ungdomsftotball
Styret i Ungdomsfotball har bestått av Geir Guttormsen og Kai Henning Ulvestad.
Styret i Barnefotball har bestått av Terje Borgersen og Andreas Johanessen.
Vi konstituerte oss i mai mnd , fant ut at vi kunne kjøre felles møter. Satte opp en møteplan som har
fungert . Våre oppgaver har ikke vært så mange. Vi har jobba med vår del av klubbhåndboka.
Vi har sammen med minicup gruppa, gjennomført minicupen inne i Drammenshallen. En slager i barnefotballen i Drammensregionen. Gjennomført møter sammen angående sportsplan , med sportslig leder
Kim Jeppe Karlsen , som har utført en perfekt jobb .
Fotballskolen arrangerte vi med stor suksess og vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra foreldre og
barn. Vi har fått nytt kunstgress på Marienlyst , et herlig gulvteppe. Takk til de bevilgende myndigheter
som endelig la forholdene til rette for oss. En kunstgress ?er bane til på Marienlyst hadde løst banekapasiteten vår.
Terje og klubbens leder har deltatt på fotball lederkurs del en og to, i regi av Buskerud Fotballkrets.
Avslutta sesongen med en sosial happening på Skioldhuset, med 19 trenere og ledere, med info om
klubbhåndboka, kampvert/fairplay og oppsumering av 2015 sesongen .
Vi takker alle ledere , trenere og ivrige foreldre for i år. Vi ønsker at alle blir med oss videre i årene
fremover. Vi har noe pågang i SKIOLD .
Geir, Kai, Andreas, Terje
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Vi i Skiold 01 startet opp som vanlig med treninger i januar. Gjennomsnittet
antall spillere p~ trening I~ p~ ca 15 stk frem til midten av mars. I mars ble
treningsgruppen utvidet med de ivrige bandy gutta p~ laget.
I begynnelsen av april ble det klart at Glassverket ikke klarte å stille lag i 2001 klassen. Siden vi allerede hadde samarbeidet med GIF i flere år var det naturlig at de GIF spillerne som ville fortsette med fotball meldte overgang til Skiold. Disse gutta var i tillegg allerede klassekamerater på Marienlyst skole.
I vår sesongen meldte vi opp et lag i 3 div og et lag i 1 div(kval til interkrets). Begge lagende gjorde en
fin vårsesong og rykket opp til henholdsvis 2 div og interkrets i høstsesongen]
Utover våren /sommeren kom det flere spillere til, så stallen bestod av hele 37 spillere denne høstsesongen! Det stor spillertroppen ga TT en stor utfordringen i forhold til organisering av treningene.
Høstsesongen skulle vise seg å bli veldig spennede for begge lagene. Skiold 1 skulle spille i serie med
4 beste lagene fra Vestfold/ Telemark/ Buskerud. Det betydde nye motstandere som Stathelle,
, .otodden, Sandefjord , Odd , Eik-Tønsberg og Eidanger blant annet.
Allerede i første seriekamp fikk vi kjenne hvor nivå lå, det endte med 2-6 tap mot Odd på Gamle gress.
Utover høsten tok vi store steg og etter en fantastisk spennende avslutning hjemme mot Eik-Tønsberg
( 4-3) ble vi kretsmestere!:) Herlig å se at det er mulig å bli det beste laget i kretsen selv om flere på
laget kombinerer fotballen med andre idretter.

Skiold 2 gjorde også en flott høstsesong hvor høydepunktene var seiere borte mot Nordre Sande og en
knallsterk borte seier mot de suverene seriemestere Skrim med hele 5-2J
Nå ser vi frem mot 2016 hvor treningsleieren til Barcelona uka før påske blir et av høydepunktene.
TT

~
avtsen
•
.
-høst2015

23

2015 har handlet
om ~ bygge "det
nye Skiold 00".
Ny trener,
ny spillemodell,
nye utfordringer
og nye muligheter
har gjort 2015 til
et spesielt ~r.

Øverste rad fra venstre: Armin, Mahan, Sarangutti, Obaid, Nithusan, Delan, David, Madon,
Dardan, Fahad, Faysal, Ove.
Nederste rad fra venstre: Sebastian, Ludo, Per Erik, Jakob, Xhafer, Kevin, Khalid, Ali.

Vi har jobbet med å skape en vinnermentalitet som gjør at vi svetter for hverandre, blør for drakta og
gir alt i hver eneste duell helt til dommeren blåser av. Denne vinnermentaliteten viste gutta mot slutten
av vårsesongen når lag 2 greide å kjøre snuoperasjon i de siste minuttene i de to siste seriekampene 0.9....
vinne serien! Mot høsten begynte spillemodellen å sitte for gutta, og med det ble "det nye skiold 00" e( '
gjeng med dyktige enkeltspillere og et lag som er ustoppelig på sitt beste. Gutta skal ha ros for deres ·~
evne til å lære fort!
I høstsesongen spilte lag 2 briljant angrepsfotball og dominerte nesten alle kamper, men resultatene
viste dessverre ikke til det. Lag 1 var bunnsolide gjennom hele sesongen og var til tider overmektige i
serien helt fram til de to siste seriekampene, hvor vi undervurderte motstanderne og mistet seriegullet
helt på tampen. Men gutta skal ha all ros for det fine spillet og den gode samarbeidsevnen de viste på
banen i høst.
Det har vært en glede å se hvordan gutta har tatt store skritt både på og utenfor banen i løpet av bare
et år. Nå må vi omsette hva vi har lært i "treningsåret" 2015 til det store og det siste året for Skiold 00,
2016. Ser fram til et stort år med dere gutta, la oss lage minner for livet!
Hilsen Ove, Armin og Håkon.

• Ferskvaredisk
• Hjemmelaget mat
• Nye tilbud hver uke
• Egen kundeparkering

PER

RIMA KUNDESERVICE

Åpningstider
Hverdager 08.00 - 22.00 . Lørdager 08.00 - 20.00
Holmestrandsveien 34 - Telefon 32 81 97 03
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Da er sesongen over for i år og noen
betraktninger rundt det vi har holdt på
med hører med. Arets to lag har bestått av
hovedsakelig 1.års spillere med noen få
2. års spillere.
Etter å ha slitt oss gjennom fjoråret med en veldig
tynn stall, ble årets jr.-lag til to lag og opptil 35
mann i spillergruppa. Vi satset på 2 lag, et i 1. divisjon og et i 2. divisjon. Treninga startet i januar selv
om vi egentlig aldri tok helt fri etter fjorårets
sesong. For å prøve å gi et så likt tilbud til alle,
valgte vi å kjøre felles treninger med hele gruppa og
heller differensiere under treningsøktene. Til tider
var ikke det like lett med opptil 32 mann på trening.
Ambisjoner, ferdigheter og krav fra så mange spillere hadde en så stor spennvidde at det ikke alltid var
like lett å tilfredsstille hele gruppa til en hver tid. Totalt sett tror
jeg vi fant en middelvei som de fleste har vært fornøyde med.
I løpet av sesongen har noen
sluttet og noen kommet til, så
antallet jr.-spillere var fortsatt
over 30 da den siste kampen
var spilt. Det sier litt om spillergruppa og at det vi har drevet med har holdt gjengen
samlet hele sesongen.
Utfordringen i år, til tross for
en stor stall, har vært tilgjengeligheten på spillere. Skolen er selvfølgelig veldig viktig, noen
har fått seg jobb ved siden av og jentene er også blitt en viktig faktor i det hele. En stamme på rundt 18 mann er de som stort sett alltid har stilt opp og vært med på både jr. og A-lags kamper.
Resultatmessig har det svingt litt opp og ned for begge lag, men vi
ser at de aller fleste har tatt store steg i riktig retning. Vi er mye bedre som fotball-lag nå en for ti
måneder siden. Det handler mye om energi som det så populært heter. På det beste er vi veldig gode,
men blir litt middelmådige i enkelte kamper hvor energien ikke er til stede. Tror vi har funnet vår måte
å spille på. Ikke så mye taktikk og organisering av spillet, men få touch, tydelige arbeidsoppgaver og
angrepspreget fotball.

X slutt vil vi takke alle for i Jr og hJper sJ mange som mulig blir med videre.
kk til dere foreldre som har bidratt med kjøring til kamper, hJper dere ogsJ blir med videre.
Vi to pJ sidelinja har hatt en lang og kanskje litt slitsom sesong, men har hatt det veldig moro det
meste av Jret. Vi gleder oss til neste Jr og hJper vi tar enda noen steg i riktig retning.
Takk for i år! C

om dagen
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Skiold A-laget
Vi startet sesongen med treninger i Drammenshallen, der treningsoppmøte
var meget bra. Utover vinteren fortsatte vi med treninger ute på
Gulskogen og hadde 4 treningskamper før sesongen startet.
Treningsoppmøte i vinter var bra, da vi i gjennomsnitt
var 12-15 mann på trening.
Serien startet forrykende for vår del.
Gutta var i strålende form og spilte underholdene fotball, samt innsatsen
og trøkket lå i bunn. Vi sto med 3 seire og 1 uavgjort etter 4 kamper og
med sterke 21-5 i målforskjell.
Kampene frem mot sommeren ble noe tyngre, vi fikk ikke spillet og kombinasjonene til å sitte og vi ble hardt straffet mot lag som ville mer enn oss.
Etter en god og lang sommerferie, der vi hadde mange fine økter var vi
endelig i slag igjen. Det ble mange gode kamper utover Høsten, der
samspillet og trøkket var tilbake.
Årets sesong har gått fra det helt suverene og overlegne til at
ingenting stemte. Vi har tapt kamper der vi er bedre enn motstanderen og
lett skulle hatt 3 poeng, mens i den andre enden har vi storspilt
mot såkalt topplagene og hentet hjem 3 poeng.
Det bor uten tvil masse ferdigheter og fotballkunnskap i gruppa,
men det viktigste er at det er en veldig fin gjeng
som spiller fotball sammen. Jeg har stor tro på gutta neste sesong.
Vi avsluttet sesongen på 5 plass.

Tor Egil «toqqen» Johansen til
venstre blir trener for A laget
neste sesong. Her avbildet
sammen med /!Jrets trener
Kim Jeppe Karlsen.

Nytt for neste sesong er at Tor Egil «toggen» Johansen blir trener for A laget.
Tor Egil har spilt fotball i Skiold i alle år, og vil skli rett inn i gruppa og gjøre det veldig bra.
Jeg vil rette en stor takk til alle som har fulgt med og støttet A-laget de siste 3 årene.
En ekstra hyllest til A-lag ets alt mulig mann og den mest undervurderte fotballspilleren i Buskerud:
Lars Petter Eggen, du har vært enestående for meg og resten av gutta.
ARETS TOPPSCORER: MORTEN KNUDSEN
ARETS SKIOLD GUTT: RICK ANDERSEN
ARETS SPILLER - STEMT AV SPILLERNE SELV: MAGNUS HILLESTAD
SKIOLDGUTTHEI
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Julemarked på
~kioldhytta
1
Kom i julestemning.
Lørdag 5. desember og
søndag 6. desember kl ll-16

1. Manchester United 110,- i-st>,.

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.

Marinert biff, løk, paprika og tomat

2. Strømsgodset
Skinke, bacon og sjampinjong

3. Liverpool

110,- ~-

Kjøp din julebakst her, vi har bakt.

110,-145,-

Pepperoni, løk, paprika og ananas

4. Barcelona
Marinert biff, løk og bernaise

5. Real Madrid

110,- ~110,- 145,-

Marinert kylling, paprika og løk

6. Chelsea

110,-145,-

Krydret kjøttdeig, bacon, jalapenos,
paprika og salsa

7. Champions League 180,Komponer din egen pizza,
velg 6 av våre garnityrer

8. Leeds United

110,- ~-

Tunfisk, løk, oliven og tabasco

9. Tottenham

110,-

1-25,-

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

Kafeteria begge dager

Tomatsaus

10. Taki Spesial

0

165,-

Pepperoni, bacon, marinert biff,
paprika og løk

11. Arsenal

110,-

l-8(),.

VELKOMMEN
Til VART
"'
VASKEANLEGG

Kebabkjøtt, rødløk og paprika

12. Vegetar

110,- i-st>,.

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

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

SAMMEN STØTTER
VISKIOLD

