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Dambala Fachana
«Alle i Skiold skal få
mulighet til å utfolde
og utvikle seg, både
sportslig og sosialt»

Rapport
fra lagene

Vi ønsker alle
medlemmer god jul
og godt nytt år

2018
Fotballskole

NORGES STØRSTE
KLUBBSPESIALIST
STOLT USTYRSLEVERANDØR FOR SBK SKIOLD
Vi hjelper deg med riktig sportsutstyr i vår spesialbutikk i Drammen.
Unikt utvalg av produkter innenfor fotball, løp og hallidrett,
med egen klubbavdeling. Velkommen!

Torshov Sport Drammen | Øvre Storgate 8, 3018 Drammen | www.torshovsport.no

Fotballskolen 2018
Den siste mandagen i August, kjørte vi i gang Skiold fotballskole 2018. 50 jenter og gutter i
alderen 5 til 6 år med foreldre møtte opp på Marienlyst Kg for å begynne på fotballskolen.
Alle de påmeldte deltagerne fikk utdelt utstyr. Hvit shorts og Rød drakt fra Hummel, med
Skioldmerke og Sparebanken Øst på brystet. Selvfølgelig en fotball str. 3
Spente, inspirerte og noe beskjedne
gikk de til sin første trening/leik med
fotball. Med god hjelp av aktive jenter
og gutter fra Skiold som instuktører/
trenere.
Vi gjennomførte fotballskolen 8 mandager. Den tredje mandagen avholdt
sportslig leder og medlemmer av fot-

ballstyret et foreldremøte, med info om
klubben og hva vi forventer av foreldrene.
Fotballskolen ble avsluttet med kamper
i flomlys på Gamle Gress. Utrolig
mange bilder ble tatt den kvelden. En
fantastisk kveld. Avrundet med pølser,
brus og medaljer til alle deltagere.

En stor takk til alle som har hjulpet til med
gjennomføring av fotballskolen, som trenere/instruktører, hjulpet til med utstyr,
servert pølser og brus, delt ut medaljer
og tatt imot påmeldinger. En stor takk til
Gutta som jobber på Marienlyst som lar
oss få låne banen til avslutning.
Terje Borgersen

Neste generasjon: Årets deltakere på Skiold Fotballskole

PS: Sportslig Leder Sondre Bulie trenger flere ledere/trener til de nye lagene, send en mail. Barnefotball er gøy!
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Leder - Året 2018 – og årene som kommer.
Bydelene våre – Skiold’s bydeler, står foran store utfordringer og forandringer i årene som kommer!
Diskusjonen har gått høyt i lokalmedia og i sosiale medier
i hele år, hva bør og må skje i forbindelse med nødvendige
utvidelser av Marienlyst Ungdomsskole og bør/må det bygges en ny ungdomsskole på Åskollen? Valget som ble tatt
vil trolig få betydning for Skiold som lokal bydelsklubb i
årene som kommer, skolegrenser vil sannsynligvis flyttes og
tilhørighet vil i så fall forandres. Skiold’s tidligere naturlige
nedslagsfelt kan se annerledes ut, og hva vil dette gjøre med
tilgang til barn og unge til vår kjære klubb?
I løpet av få år vil vi i «Skioldland» også bli omringet av
bomstasjoner, noe som vil medføre at deler av klubbens
medlemmer vil bo utenfor bomringen, mens andre vil bo innenfor. Hvordan dette vil innvirke på klubbens medlemstall
og tilgang på nye barn/ungdom, er det ingen som i skrivende
stund kan si med sikkerhet. Personlig tror jeg ikke vi som
klubb vil vinne på dette – barn og unge på utsiden av ringen
vil muligens vurdere andre alternativer enn oss!
Hvis vi kan dra eventuelle slutninger av disse betraktningene
dithen, at Skiold ikke vil få like naturlig tilgang på medlemmer i årene som kommer, så er det desto viktigere at vi i alle
ledd leverer kvalitet på våre aktiviteter. Jeg tror vi pr i dag
har bra kvalitet på alt vi driver med, men at vi i årene som
kommer må gjøre oss enda mer attraktive på de områdene vi
i dag er gode! Vi må skape nye og gode møteplasser for barn

og unge i våre bydeler, og i den forbindelse er vi i startfasen
med prosjektet «Aktive lokalsamfunn». Her har vi hatt en
oppstartsamling, hvor alle som er glade i klubben ble invitert.
Oppmøtet ble ikke helt som ønsket, men de som kom var engasjerte. Det vil komme flere samlinger med dette som fokus.
Det jobbes kontinuerlig med prosjektet med nytt klubbhus/
bydelshus, og alle involverte er udelt positive til våre planer. Det vi imidlertid har erfart, er at denne positiviteten
sannsynligvis ikke er nok for å realisere dette prosjektet
innenfor de tidsrammer som vi opprinnelig ønsket. Men – vi
jobber fortsatt med saken!
Den daglige driften og klubbens sportslige aktiviteter, har
forløpt uten større utfordringer siden forrige Skioldavis kom
ut. Skiold er fortsatt en veldrevet klubb, både sportslig og
økonomisk.
Det er på sin plass å gi våre ansatte en spesiell honnør for den
jobben de gjør til daglig, den jobben som gjør at alle tillitsvalgte, aktive spillere samt alle foresatte har en enklere hverdag
enn i mange andre klubber. Niklas, Liban, Sondre, Kristoffer
og Morten – dere gjør en super jobb!
Vil også få takke alle styremedlemmer, trenere, lagledere og
andre tillitsvalgte for den innsatsen som blir lagt ned daglig,
hele året – år etter år.
Tom Egil Johannesen/klubbleder

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

DETTE RØRER IKKE VED DIN EVENTUELLE GEVINST - DET ER NORSK TIPPING SOM BETALER

KONTAKT DIN TIPPEKOMMISJONÆR - VÅRT ORG.NR 983885144

Har du og dine venner husket å registrere spillekortet deres på Skiold

Jenter 2011
En herlig gjeng fra Danvik og Brandenga. På treninger og kamp er det sjeldent
stille og latteren sitter løst, om det er
fotball trening/kamp kan vi også slå
litt hjul innimellom syntes jentene.
Flott samhold i laget som har hatt en
strålende utvikling siden januar i fjor!

Jenter 2010, Skiold Koolhaas

Dette er en herlig gjeng jenter fra
Danvik, Brandengen og Fjell, som har
stått på som helter hele sesongen. Vi
gledet oss veldig til å begynne med
5-er fotball, og jentene taklet overgangen supert. Overgangen gjorde også at
vi i år har hatt ett lag, istedenfor to som
i fjor. Laget bærer det stolte navnet
Koolhaas, etter Ingeborgs hund, og det
er ekstra gøy å spille kamp når Koolhaas selv følger med fra sidelinja.

avisen - høst 2018

I 2018 har vi vært med på DNB Godset Cup, Skiold Minicup og Kiwi-cup,
samt en rekke hyggelige aktiviteter
utenfor fotballbanen: sommeravslutning hjemme hos Helena, heiet
på Strømsgodset på Marienlyst, og
høstavslutning med Bowling og Pizza.
Men det største eventyret var i september da laget dro til Ullevål og så
på Norge-Nederland! Motiverende og
moro!

Det har vært en kjempefin sesong med
god støtte fra foreldre på både dugnader, cuper, treninger og kamper. Vi
gleder oss til nye utfordringer neste år,
og håper fremgangen til jentene fortsetter, den har nemlig vært formidabel!
Trener og laglederteamet
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Jenter 2009
Jentelaget har bestått av 19-22 ivrige spillere med tre 5’er-lag i serien; Løver, Pumaer og
Tigre. De har også i år hatt veldig god framgang med blant annet “kloke blikk”, gode pasninger og tøffhet i taklinger!
Trenerteamet har bestått av Eivind, Henriette, Petter og Ole-Johan. I tillegg har
Inger styrt noen av de siste treningene.
Vår eminente oppkvinne, Caroline, har
holdt orden i de administrative rekker!
Flere foreldre har i tillegg bidratt på
kamper og cuper som dommere,
kampeverter og hjelpetrenere.
På treningene har det vært stabilt oppmøte med ca 15 spillere i snitt. Basisøvelser er naturligvis fortsatt fokus.

Lagene har deltatt på følgende cuper:
• Dnb Godset cup
• Vollen jentecup
• Åssia cup (Eat-Moove-Sleep)
• Liungen cup
• Solbergelva cup (Kiwi)
• Tranby (Eat-Moove-Sleep)
(Vi fikk dessverre ikke blitt med på Skiold minicupfestival fordi det var for få
jentelag påmeldt).

Søndag 19. august var noen av jentene
med som maskoter til Stømsgodsets
hjemmekamp mot Start. Stor stas for de
som var med!
Med tre lag i serien har det titt og ofte
vært behov for flere spillere enn de
som har vært i basislagene. Det har
derfor blitt bra med spilletid på alle. I
tillegg har alle hatt muligheter til ekstra
kamper!
Sommersesongen ble avsluttet med
grill og kos hos trener Eivind som igjen
inviterte:) Høstsesongen ble avsluttet
med samling på Skiold-hytta med blant
annet fotballkamp, (foreldre mot barn
- anbefales), bål, pølsegrill og hjembakst. Takk til Marianne og Bjørn som
arrangerte!
Fra slutten av oktober blir det trening
innendørs. Stor takk til alle foreldre
som kjørt til kamper og cuper. Takk
også til besteforeldre/tanter/onkler
som har møtt opp og heiet på jentene!
Vi gleder oss over å få være med å bygge
denne flotte gjengen videre:)
Takk for en finfin sesong, vi gleder oss
til 7’er-fotball neste år!
Caroline, Eivind, Henriette, Petter,
Inger og Ole-Johan

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Jenter 2008
Skioldmøyene, Jenter 2008, har
hatt en flott sesong med god
utvikling. Mange morsomme
timer sammen. Vi har i året økt
litt i treningsintensiteten og jentene har tatt dette med den vanlige positive holdning! Vi har fått
noen nye tilskudd til troppen, to
spillere og en trener. Vi har hatt
fine resultater og vokser hele
tiden som lag faglig og sosialt.
Super gjeng!
På bildet mangler spiller Elham
og to trenere Erik og Andreas.
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Jenter 2007

Jenter 2007 har vært med på både Helgerød cup og KIWI cup.

Superjentene har gjennomført nok en
flott sesong! De er fortsatt en fin gjeng
som nå består av 11 spillere. Godt humør,
samhold og spilleglede er stikkord som
beskriver gjengen.
Vi startet opp i januar med treninger
inne på Drammen videregående og ute
på Gulskogen arena. Når isen smeltet
på Marienlyst trente vi to ganger i uka
ute. Nytt for sesongen var at vi deltok
på «Godset akademiet» annenhver tirs-
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dag. Det har vært bra oppmøte på og fin
innsats på treningene, noe som har ført
til god utvikling hos spillerne.

mot gode motstandere, strålende vær,
bading i sjøen i 23°C og ikke minst overnatting og godt samhold.

Vi har deltatt i seriespill vår og høst,
Helgerød cup på våren og Kiwi Solberg
cup på høsten. Den fine utviklingen hos
spillerne har vist seg i stadig bedre spill
og veldig gode resultater. Helgerød cup
i juni var et høydepunkt: Superjentenes
første overnattingscup! Dette var en flott
opplevelse for jentene med tøffe kamper

Vi takker foreldre for kjøring til kamper
og cuper, godt samarbeid og for at dere er
en flott heiagjeng!
Vi ser fram mot neste sesong. Ekstra spennende er det at vi da skal gå over til 9èr!
Hilsen Kristin og Arne
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Jenter 2004
Skiold J04 er en fin gjeng som per dag dato.
teller 16 spillere.
Vi mistet noen spillere etter fjorårs sesongen,
men vi fikk tilskudd av bla. 3 nye spillere fra
Glassverket som har glidd fint inn i spillergruppa. Stallen består av jenter fra 05 og 04 årgang,
som har et bra samhold, masse godt humør og
treningsvilje. De har trent godt og spilt mange
gode kamper denne sesongen. Vi følger Skiolds sportsplan ang. spilletid og er mer opptatt
av læring enn resultat. Selv om det alltid er gøy
å vinne fotballkamper, så er det utviklingen,
der både enkeltspillere og laget utvikler seg, og
spiller stadig finere/bedre fotball, som virkelig
gir oss glede. Med god og målrettet jobbing så
vil også de gode resultatene komme.
Trening
Vi har gjennomført 64 treningsøkter, totalt
94,5 time siden nyttår.
Det har stort sett vært 2 trenere på treningsfeltet, og vi følger i hovedsak NFF`s skoleringsplaner. Har hatt mye fokus på individuell
teknikk, tid/rom, overtallsspill, spillforståelse.
Differensiering er gjort der det har vært hensiktsmessig.
Jentene har jobbet bra på treningsfeltet og det
vi har øvet på har vi blitt bedre på.
De skal ha skryt for fokus på trening, og lite
utenomsnakk/tull.
Oppmøtet har vært bra, de fleste ligger fra 80100% oppmøte, til tross for at flere spillere driver med andre ting som håndball, dans og ski.
3 jenter har hospitert hos 02 laget og også
spilt en del kamper for dem. Jentene er blitt
tatt godt imot, de har gjort det bra og også
bidratt med gode resultater.
2 jenter har også trent/spilt med sonelaget.
Futsal
I vinter var vi med og spilte futsal for første
gang.
Jentene synes den intensive småspillformen
er veldig gøy, det er masse action.
Resultatene i futsal har ikke vært veldig gode,
men det har heller ikke vært fokus.
Alle jentene har prøvd seg på alle plasser
på banen, i tillegg til at vi nok satset på feil
spillesystem i starten. Mange av de lagene vi
møtte hadde i tillegg spilt futsal tidligere.
Men vi lærte mye av fjorårssesongen, så til
vinteren er jeg ganske sikker på at vi skal bite
godt fra oss og oppnå gode resultater.
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Cup
Startet sesongen med Drammenscup, hadde
litt varierende resultater lørdag, men spilte
oss opp utover i turneringen og vant til slutt
B-sluttspillet.
I sommer tok vi turen over Kattegat og deltok
i DanaCup for første gang.
Været var strålende og sosialt hadde jentene
det veldig bra med bla. bading, fornøyelsespark, disco mm. Sportslig var det litt stusselig,
3 tap og 1 uavgjort. Jentene var på ferie, også
på banen. I tillegg hadde vi veldig god motstand i bla. Viking som vant hele cupen.
Nå i slutten av Oktober skal vi delta i Haslum
Jentecup, vi kommer til å møte veldig gode
lag, men det blir forhåpentligvis god læring,
og cup er gøy.
Serie
I serien har det vært litt opp og ned, vi startet
vårsesongen med kun 1 seier, 2 uavgjorte og 3
tap. Viste tidvis fint spill og skapte i alle kamper
utenom to, flere målsjanser enn motstander.
Resultatene i enkelte kamper var litt urettferdig, men sånn er fotball, i perioder har man
litt “stang ut”. I høst har det gått bedre og vi
står med 4 seiere og 1 uavgjort, og har vunnet
serien selv om det gjenstår 1 kamp. Dessverre
er det mange lag som sliter med å stille 11er
lag, så vi har spilt en del 9er kamper, og også
en 7er kamp i løpet av sesongen. Vi er ikke
spesielt glade i disse spilleformene, fordi enkelte av disse lagene spiller duell/mæle fotball,

det er det ikke så lett å slippe unna med på en
11er bane.
Stor takk til alle foreldre som har kjørt
til kamper og cuper, hjulpet til både med
oppsett av baner og som linjemenn og vært
med som heiagjeng. Det er også utrolig viktig for jentene at foreldrene er med og heier
og backer opp. Takk også til de som sto for
dugnader, reise, overnatting og arrangement
til DanaCup.
Jobben som trener/lagleder blir vesentlig lettere med foreldre som bidrar.
Takk til Sarah og Arella som bidro til at vi
kunne stille lag i DanaCup.
Takk også til Jurgis, Ann Kristin, Inger samt
spillerne fra 02 laget, som har tatt godt vare
på jentene våre. Tror det er utviklende for alle,
at lag kan samarbeide på tvers av årskull.
En spesiell takk til alle 04 og 05 jentene, som
faktisk er de som gjør jobben på banen.
De skaffer oss spenning, glede, frustrasjon og
innimellom noen ekstra grå hår.
Takk for en veldig artig og fin sesong, med
den fine utviklingen som jentene har, så gleder vi oss allerede til neste år.
Mvh. Kristin, Erik og Guri.

På bildet: Foran fra venstre: Lotte Gripsrud, Emma Røste Evensen, Shauboo Saadon, Mathea
Sandberg, Henny Indrebø Torjusson, Hedvig Rønsberg
Bak fra venstre: Vilde Skreosen, Tille Andre Høeg-Sandnes, Mille Berg Knudsen, Kirstine Opsahl Madsen, Hedvig Skalleberg, Ingrid Grauer, Vilja Bakkeli.
Av spillere benyttet i år, så var Dyveke Rode ikke til stede da bildet ble tatt.
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Jenter 2002

På våren spilte vi seriespill i 1. divisjon
Buskerud og hadde mange gode jevne
kamper. Vi endte til slutt på en hederlig 3.
plass (av 8 lag) og kvalifiserte oss til Interkrets serie.

blide Sørlandet (Kristansand) og stilte et
7-er lag i Sør cup. Vi var veldig heldige
med været og fikk noen solfylte dager.
Cup uken ble toppet med formell gullfinale på Sparebanken Sør- Start arena!
Etter endt spennende spilletid stod det
1-1 Gaustad/Follebu. Dessverre var det
motstanderen som fikk inn første målet
i ekstra omgangen på sudden death. Selv
om jentene var skuffet var det stor stas
å komme til gullfinale og spille på fotball arena, og sølvpokal var heller ikke
så verst. Vi kunne også trøste oss med at
Keeper Hanna Brevik ble kåret til banens
beste.

I Juni dro vi en glad gjeng ned til det

I høst valgte vi å spille seriespill i 1. divis-

Da nærmer fotballåret 2018 seg slutten
og vi har gleden av å se tilbake på en flott
sesong. I januar var vi så heldige å få Jurgis Stulbergs som hovedtrener for Skiold
J02. I løpet av vinteren deltok vi på vinterserie i Vestfold, hvor vi resultatmessig ikke
nådde helt opp og endte på en tredjeplass i
puljen, men godt med litt kamper på vinteren var det allikevel.
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jon Buskerud. Her har jentene gjort det
veldig bra, og kan skilte med kun ett tap på
8 kamper. Dette gjorde at de ble seriemestre, og det var stor stas å få utdelt pokal nr
2 i år etter siste seriekamp.
I tillegg til trofaste foreldre som stiller opp
på kamp og trener og støtteapparat, vil vi
rette en spesiell takk til de tre 04 jentene
som har vært med oss på mange av årets
kamper; Hedvig Skalleberg, Vilde Skreosen og Emma Evensen. Det har vært
til uvurderlig hjelp. J02 laget teller nå 13
spillere, og i tillegg ser det ut til at vi kan
ønske ytterligere 2 spillere velkommen til
laget på nyåret. Vi ser nå frem til seriespill
i J19 neste år.
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Skiold IFO 2018
Skiold IFO fortsetter å skape glede til barn
og unge på Danvik skole.
Viktigheten av IFO og aktivitetstilbud etter skoletid blir viktigere og viktigere i dagens samfunn. Med tilrettelagt aktivitet og
en sosial arena for barna etter skoleslutt er
IFO en viktig faktor for gode oppvekstsvilkår i nærmiljøet.
Veldig gledelig å se at barna trives så godt
på Skioldhuset. Her får de frukt og varmmat hver dag. Og de får stort sett tid til å
gjøre lekser før vi kjører aktivitetene.
Aktivitetene foregår hovedsakelig på Marienlyst Kunstgress og i Drammenshallen.
På vinteren er de fleste av barna glade i å
stå på skøyter. De som ikke ønsker skøyter,
går i Drammenshallen og har andre aktiviteter i gymsalen.
Vi har pr i dag fullbooket tre dager i uka og
noen få ledige plasser mandag og fredag.
Snittet pr dag ligger på 36 barn.
Leder for IFO er Kristoffer Backe (Doffen). Han har med seg Niklas Svendsen og
Liban Kumsa Gada som IFO assistenter.
Sportslig Leder Sondre Bulie bidrar også
rundt aktivitetene på vinteren slik at vi er
4 instruktører.
Vi gleder oss til fortsettelsen!
Hilsen IFO gutta
Sondre, Niklas, Liban og Doffen
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Skioldhytta (tekst og bilder Tom Helgesen)
Skioldhytta ved Steglevann i Konnerudmarka rundet 80 år i 2016, og her går vaffelpressa fremdeles hver søndag til glede
for sultne turgåere. De visste hva de gjorde,
ildsjelene som fikk reist tømmerhytta med
sin idylliske beliggenhet ved nordenden
av Steglevann. Spørsmålet om klubbhytte
for Skiold ble luftet allerede i 1918, og etter mye fram og tilbake ble det nedsatt
en hyttekomité i 1934. Tomt ble innkjøpt
samme år av brødrene Kinnerud for 500
kroner med veirett og opparbeidelse av
hoppbakke. Tømmer til hytta kom fra
Kinneruds skog, og det ble fløtet over
Steglevann til byggeplassen. Etter storstilt
dugnadsinnsats av Skiolds medlemmer
kunne de første varme drikkene bli servert
i januar 1936 ble, men selve innvielsen fant
sted Sankthans dette året.
I dag eier idrettsforeningen ei tomt på
ca 17 mål etter etter diverse oppkjøp av
tileggseindom gjennom årene. Det må

nevnes at en del av medlemmenes familier søkte tilflukt på Skioldhytta ved krigsutbruddet 9. april 1940. De fem krigsåra
skjedde det imidlertid lite her inne, for da
var det verken idrettsarrangementer eller
noe serveringsvirksomhet. Nå blir også
hytta utleid til både skoler, barnehager,
firmaer, bursdager, andre typer arrangementer og konfirmasjonsselskap.
Husdyra på beitene rundt Kinnerud, det
vil si i kulturlandskapet mellom SIF-hytta
og Skioldhytta, er ikke som alle andre
husdyr. De har nemlig egne navn. - Det
er eslene Sol og Dennis, som faktisk er
mor og sønn, og to skotske høylandsfe,
halvsøsknene Ferdinan og Fiona. I tillegg
har vi den gamle, canadiske mini-grisen
Marwin, oppkalt etter skuespilleren Lee
Marwin. Og så går det en gammel sau
fritt rundt her, hun heter Mini, og er litt
over gjennomsnittet gammel for en sau
å være, sier Lønrusten. - Mini-grisen

patruljerer for øvrig rundt hele eiendommen, og han har nok noen vafler fra
serveringsstedene i nærområdet på samvittigheten. Husdyra går ute hele året, og
de gresser på beitene til det ikke er mer
mat igjen. Da tas de inn i vinterdepotene
hvor de har hus og ly, forklarer han.
Folk på tur i marka setter pris både på det
åpne kulturlandskapet og de litt uvanlige
husdyra som beiter der. Åpne serveringssteder på søndagene blir heller ikke
feil, verken for gammel eller ung. Her kan
du til og med variere mellom to stykker,
for det skiller kun snaue 600 meter mellom SIF-hytta og Skioldhytta.
Utgangspunktet for å komme seg inn til
disse herlige traktene er flere. Folk flest
starter nok turen fra Olsrud parkering,
men noen går også inn fra Eikerdelet ved
Ormetjern eller kommer østfra Konnerud eller vestfra MIF-hytta.

Skioldhytta er et attraktivt turmål i Konnerudmarka med sin flotte beliggenhet ved Steglevann.

Hannah Odland i sving bak disken

Det er trivelig innendørs i Skioldhytta også

På kalde dager fyres det i peisen på Skioldhytta.
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Marwin har siesta foran Skioldhytta i
Konnerudmarka.
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Hyttestyret 2018
Det var en super vinter for hytta i 2018,
mye snø og vaktene gikk som oppsatt
med noen få avvik. Våre damer med Edith i spissen sørget for at varer og vaffelrøre var klar til alle vakter.
Hyttestyret søkte om midler fra E.
Juels legat om støtte til rehabilitering
av brygge samt flaggstang. Skioldhytta
søkte om 43000 og fikk tildelt 25000.
Dette ble litt snaut, men med støtte fra
Tore Jahnsens minnefond ble det både
brygge og ny flaggstang samt nytt flagg.
Hyttestyret takker E. Juels legat samt
Tore Jahnsens minnefond for bidraget
til hytta.
Den 5 juni var det felles møte med Drafn,
DBK og Skiold eldres garde på hytta i
kanonvær og avduking av ny flaggstang
og minneplate -Tore Jahnsen Skioldgutt
1933-2014.- Rune Harald Jahnsen foretok den høytidelige avduking.
Rune bidro med gitar og sang. Jon
Hernes, glad fotball og lyrikk , bidro med
flotte dikt som falt i god jord hos 60 deltakere.
Skiold eldres / onsdagsgjengen hadde sin
årlige sommeravslutning i slutten på juni.
Våre effektive damer hadde rundvask på
hytta før ferien, det ble gjennomført til-
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syn med hytta av hyttestyret og damene
gjennom hele skoleferien etter en vaktplan.
Hytta var mye utleid i mai/juni til skoler,
barnehager og private arrangement. Den
fine sommeren gjorde at det var mye
folk der som koste seg og badet. Det var
forøvrig totalt grillforbud.
Høsten startet opp med det tradisjonelle
høstmarkedet lørdag og søndag i september med mye folk. Dessverre var hytta stengt en søndag, men Edith og adm.
fått orden på vaktlister slik at vi slipper
glipper i fremtiden.

Det siste vi gjorde før vinteren var oppsetting av dørpumpe på ytterdøra.
Hyttestyret har avholdt 4 møter, det er
bl.a. utarbeidet nye instrukser for både
leietakere og hyttevakter.
Hyttestyret ønsker alle Skioldlag og
øvrige medlemmer av Skiold velkommen til perlen ved Stegla. Hvis noen ønsker å bidra til drift av hytta enten med
vakter eller annen dugnad ta kontakt
med hyttestyret eller Skiold adm.
Hyttestyret
Edith, Kjersti og Oddvar

Rep-skapet har holdt sitt årlige høstmøte
på hytta.
Gamle Skiold gutter holder hytta i hevd,
hyttestyret er glad for at vi har håndverkere i alle kategorier elektrikere, mekanikere, snekkere, gulvleggere, rørleggere og “vanlige” dugnads folk, samt
sponsorer som bidrar hvis vi mangler
noe til hytta. Vi hadde en stordugnad
rundt utskifting av flaggstanga. De vanlige dugnadene som klipping av gress,
vedstabling, innkjøring av varer samt utkjøring av tomgods og søppel ble utført
gjennom hele året.

Turveiene mellom Skioldhytta, SIF-hytta
og Olsrud parkering i Konnerudmarka er
velegnet for både fotvandrere, barnevogner
og syklister
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Gutter 2011 Danvik
«Skiold gutter 2011 Danvik» hadde sin
første offisielle trening inne på Danvik
Skole høsten 2017.
Etter mange fine innetreninger stilte vi
i mars med 2 lag i Skiolds egen cup i
Drammenshallen.
Siden da har det vært mye samhold og
glede. Det har vært høyt aktivitetsnivå
på treningsfeltet, fantastiske 3’er matcher mot flotte motstandere, imponerende innsats i flere cuper, og ikke minst
stor utvikling blant gutta. Veldig gøy er
det også at vi under sesongen har gått
fra 16 til 20 spillere!
Andre helgen i november fikk vi også
testet oss på 5’er fotball da vi deltok
med 2 lag i 1. runde av Talentgårdens
aktivitetsserie.

• Eat Move Sleep cup på Tranby
• Aktivitetsserie i Talentgården
Neste sesong håper vi å kunne samkjøre
påmelding med andre lag i klubben slik
at vi kan bygge relasjoner på tvers av lagene og ikke minst få muligheten til å
heie på andre Skiold lag.
Vi har også deltatt med Skiold Barca,
Real og Madrid i 3’er seriespill gjennom
sesongen.
Etter årets siste trening på Marienlyst
ble sesongen behørig avsluttet 16.oktober på Bowling 1 der 18 velopplagte
barn koste seg med bowling, pizza og
slush! Faren til Biniam stilte med kake
og alle var enige om at det hadde vært
en bra sesong.
Nå står vinteren for tur. En stor andel

av de samme gutta er i skrivende stund
i gang med bandysesongen, flere har
meldt sin ankomst på isen, og fotballen i vinter vil derfor i hovedsak bestå
av 3 runder med aktivitetsserie i Talentgården.
Trenerteamet vil rette en stor takk til
ivrige foreldre, besteforeldre og søsken
for fantastisk støtte rundt laget gjennom sesongen.
Spesielt takk til Thomas og Anders for
god hjelp under kamp og ikke minst
Arne som tok dommeroppdraget på
strak arm.
Takk til alle gutta for en veldig fin sesong!
Mvh trenerteamet, ved Fredrik, John,
Mirza og Preben.

På treningene har det gjennom sesongen vært fokus på å bli «sjef over ball»
samt mye spill med 4 mot 4 og 3 mot 3.
Etter sommerferien har vi hatt besøk
av Godsetakademiet annenhver tirsdag. Dette har vært med på å øke kompetansen i trenerteamet og ikke minst
bidratt til bedre flyt på treningene. Enkle tips fra erfarne trenere kan gjøre
underverker for gjennomføring av en
fotballtrening. Verden har visst godt
fremover siden trenerteamet selv spilte
knøttefotball.
Gjennom sesongen 2018 har vi fra mars
til november deltatt på følgende cuper:
• Skiold cup i Drammenshallen
• Kiwi Cup i Solbergelva
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Gutter 2011 Brandenga
Skiold G2011 i fra Brandengen er en
engasjert og lærevillig gjeng på 15-20
spillere. Vi har hatt fokus på trivsel og
at fotball skal være gøy. Denne sesongen har vi hatt vårt første år med 3`er
serie spill, hvor vi har hatt motstand
i fra Konnerud, Drammen & Lier. Vi
har hatt meget bra med oppmøtet til
bortekamper og hjemmekamper, og
dette takket være engasjerte foreldre
som stiller opp, og heier guttene våre
frem på kamper (også treninger!)

der vi har stiv heks og løper på rekke
med øvelser i fart. Så er treningen delt
i to med øvelser som sjefen over ballen, pasninger, skudd og føring av ball.
Så går vi over til guttas favoritt og det
er spill. Her deles de opp i 4 lag på 3-4
spillere, hvor vi har fokus på at dem

skal slå pasninger, ville ha ballen og
skyte.
Starten av desember runder vi av denne
sesongen med Bowling og pizza på
Bowling1! Vi ser frem til oppstarten av
en ny sesong til nyåret

Vi har også meldt oss på Små Blå sin
vinterserie 2018/2019. Her fikk vi våre
første kamper med 5`er fotball med
keepere i mål, cornere og innkast. Dette
har vært noe gutta har syntes vært veldig
gøy og gleder seg til fortsettelsen på nyåret.
Sondre, Tore Martin & André er
trenere for laget.
Vi har gått fra å være to til tre trenere,
noe som gjør at vi kan fokusere på alle,
og gi tettere oppfølging: hjelpe/forklare/
vise guttene. Vi trente ute på kunstgresset v/Tegger`n så lenge det var lyst
ute, men når mørketiden kom måtte vi
trekke inn i gymsalen på brandengen.
Treningene starter med oppvarming,

NYTT • B-VARE • BRUKT

Åpningstider: man-fre: 12-17 - lørdager: 11-15 Telefon: 930 38 335
Tordenskiolds gate 89, 3044 Drammen - www.drhv.no
Velkommen innom til en trygg, hyggelig og lønnsom handel!
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Gutter 2010 Danvik
Etter en fotballpause siden isen kom på
Marienlyst i oktober, startet denne gjengen opp igjen med treninger ute på Gulskogen i midten av januar. Det var en
spent gjeng som gledet seg til endelig å
skulle spille med store mål og keeper. Det
var 15-16 stk som var mer eller mindre
faste innslag på treninger gjennom vinteren, og alle var også med på Skiold cup
i Drammenshallen i mars. Det ble gjennomført 3 kamper til stormende jubel,
ikke minst når pokalen ble delt ut og
det ble tatt bilde sammen med Skioldmaskoten.
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Etter at vårsolen hadde tatt isen på
Marienlyst, startet laget opp med treninger ute og gjengen gjorde seg klar
til seriestart., denne gangen på stor
bane og ordentlige mål med keeper, so
barna selv sa. Det har vært mange morsomme oppgjør mot nye rivaler og fine
opplevelser for både trenere og barn.
Stort sett har det alltid vært et smil på
lur. Vi (pr)øver på å tape og vinne med
samme sinn. Gruppa har også vært
med på 4 cuper, Vikåsen cup, Mjøndalen cup, Frigg cup i Oslo og Helgerød
cup i Sandefjord. I tillegg hadde laget

en sommeravslutning på Skioldhytta
og sesongavslutning på bowlingen. Laget var også meldt på i vinterserien på
Talentgården i vinter, og stilte der med
2 lag. Vi stiller også opp der denne vinteren også.
Vil på vegne av alle trenerne takke alle
gutta for at de lager gode opplevelser for
oss voksne som bidrar uke etter uke, dere
gjør det verdt det!
Terje G
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Gutter 2010 Brandenga

Skiold Fighters 2010 Brandenga har
lagt bak seg en begivenhetsrik og spennende sesong. Vi har deltatt i seriespillet med to lag, Bjørner og Pingviner.
Det er alltid gøy å spille kamper og
det har vært en målsetting for trenerne å utvikle evnen hos spillerne til å
støtte hverandre, både i medgang og
motgang. Det er ikke alltid like lett for
8-åringer å løfte laget fram når baklengsmålene renner inn.
Det viktigste for oss er å gi alle spill-

erne mulighet for mestring og utvikling. Vi er en gruppe med stor
variasjon i ferdighetsnivå. Det er utfordrende, men når alle barna føler
seg sett og får gode mestringsopplevelser, trenger ikke dette bli negativt
for hver enkelt. Vi har nå en rolig og
fin gruppe som begynner å forstå hva
lagspill handler om.
Våre beste minner fra året som har gått
er de ulike cupene vi har vært med på.
Cup er et skikkelig høydepunkt for alle
sammen. Her er kiosken og det sosiale

samspillet vel så viktig som det sportslige. Vi deltok på liungcup i juni, Kiwi
Solberg cup i september og Mjøndalencup i november. I vinter skal vi delta
på Strømsgodset vinteraktivitetsserie i
Talentgården.
Vi gleder oss allerede til neste sesong,
den siste sesongen med femmerfotball.
Hilsen fra trenerne Arif Kocaguzel
og Morten Hansen og lagleder Kjetil
Carlin

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Gutter 2009 Danvik
Vi delte inn laget i tre lag denne sesongen
også. Vi kalte lagene Champions, legends
og kings.
Vi startet sesongen med Skiold cup, og
fortsatte med DnB cup og KIWI Solberg
cup.
Gutta har blitt veldig godt samspilte og er
opptatt av å være snille med hverandre og
sentre ballen og spille som et lag. Vi avsluttet sesongen med foreldre og gutta, der
foreldre spilte mot gutta og vi spiste frukt
og kaker etterpå. Dette er en tradisjon
som er populær blant gutta og foreldre.
Vi skal ha en cup til i november før sesongen er helt over, Meny Tønsberg cup.
Takk for en flott sesong!

Bilder: Øverst til venstre: G2009 Danvik 1, Øverst til høyre 2009 Danvik 2, Nederst til venstre
Gutter 2009 Danvik 3 og Nederst til høyre Danvik 2009 4.

G 2009 Brandenga- Skiold Allstars
Skiold Allstars har hatt en fin sesong i år.
Laget trengte litt tid for å «komme i gang»
i våres, og Skiold cup ble en fin oppvarming.
Det har vært jevnt og bra oppmøte både
på trening og kamper, og det er helt tydelig
at guttene og trenerne trives, og synes det
er gøy å spille fotball sammen. Foreldrene
stiller opp på samtlige kamper, og heier
frem guttene. Vi opplever at gleden over
å spille fotball er større enn skuffelsen
ved tap, men det er selvfølgelig ekstra god
stemning når vi vinner!
I kampene spiller guttene med masse iver,
god teknikk, engasjement, respekt for
hverandre og det andre laget og glede. Det
er skikkelig gøy å se utviklingen de har
hatt!
Vi fikk en deilig dag sammen i Lier i juni
under Liungen cup. Sola stekte denne dagen, og bøtter med kaldt vann og ekstra
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pauser underveis måtte til for å kjøle oss
ned.

Skiold. Det er stor stas å ha blitt 9 år, og
endelig få lov til å være på Megazone!

Laget fikk, til stor glede, ha sesongavslutning på Bowling 1/Megazone i regi av

Takk for i år, neste sesong blir det
7’er fotball!
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Gutter 2008 Danvik

Dette var vår første sesong med 7’er fotball, og allerede etter fjorårssesongen begynte vi å forberede oss på dette. Nye formasjoner og større spilleflate gjør at man
må tenke og spille litt annerledes. Med en
stabil og fantastisk gjeng på 12 spillere, 4
i støtteapparatet og en gjeng med engasjerte foreldre gledet vi oss alle til dette.
Cuper:
I januar da vinterserien i Talentgården
gikk av stabelen, så benyttet vi denne til
å melde oss opp et år for å få 7’er trening.
Videre var det mye fokus på ny spillestil
frem til sesongstart.
Neste cup var Godset cup og Åssiden cup
før vi startet serien.
Etter sommerferien deltok vi på Sandarcupen i august og Kiwi cupen i september.
Sandarcup:
Dette var vår første overnattingscup og
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både barn og voksne var spent på dette.
Turen gikk til Sandefjord og Sandarcup.
Her var det kamper både lørdag og
søndag, og guttene overnattet på skole
sammen med 3 foreldrevakter. På lørdagskvelden tok foreldrevaktene barna med
på stort cupshow/konsert mens noen av
de øvrige foreldrene gikk ut og tok en
matbit og sosialiserte litt.
Dette var en veldig fin helg for både
voksne og barn, og kan anbefales på det
sterkeste.
Hadde vært gøy om Skiold kunne stille
med mange lag og reise nedover til Sandefjord neste år. Cupen er siste helgen før
skolestart.
Serien:
I serien hadde vi meldt på 2 lag, tross i at
stallen bare består av 12 spillere.
Guttene ønsket 2 kamper i uken, så det
ble mye fotball gjennom sommeren.
Serien kan oppsummeres på denne

måten: 25 kamper – 17 seier, 3 uavgjort
– 5 tap.
Dette er resultater vi kan være veldig
stolte av.
Takk:
Takk til Sondre som har vært Skiolds ansikt utad til oss. Han har gjort en fantastisk jobb og vært veldig imøtekommende
og hjelpsom. Takk til Morten som var
meget samarbeidsvillig rundt Sandarcupen.
Takk til foreldregruppa har stilt opp i
mangfold både på kamper og cuper, så vi
har vært en fin gjeng også på det sosiale
plan. For trenerteamet settes det stor pris
på at foreldrene også viser så stort engasjement rundt fotballen. Det gjør fotballhverdagen så mye hyggeligere for både
voksne og barn.
Med fotballhilsen trener- og laglederteamet, Erik, Lene, Helene og Roger
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Gutter 2008 Brandenga
Skiold Brandenga G10 har hatt en meget
god sesong hvor mange har hatt en kjempeutvikling. Når vi startet opp med innendørstreninger i januar 2018 i den lille
gymsalen på Brandenga Skole så var vi
totalt 36 barn.
På grunn av det store antallet valgte vi å
dele inn i 4 lag hvor Skiold Messi Ninjas
og Skiold Messi Lions trente mandager kl
1800-1900 og Skiold Messi Tigers og Skiold Messi Pumas trente torsdager kl 19002000. I tillegg hadde vi fellestreninger med
Godsetakademiet annenhver tirsdag.
Det er ikke så lett å få god kvalitet på treninger på så lite areal som det er i gymsalen på Brandenga, men trenerne har fått
mange gode treningstips for å trene på små
areal via deltakelse på Godsetakademiet.
Dette var første året med 7’er fotball og
det har bidratt til bedre spilleforståelse
og pasningsspill i laget. Dette krever også
mer av gutta fordi det blir stadig viktigere
å passe sin rolle i laget avhengig av hvilken plass de spiller på.
18. mars stilte vi med 4 lag på Skiold Mini
Cup og det er denne cup’n som
for oss er starten på vårsesongen. Det var
veldig gøy å komme i gang med kamper
igjen og alle gutta spilte med stor entu-
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siasme og iver. Det var gøy å se den ekstra
gleden det er når de kunne innkassere
årets første pokal. Før serien startet så
deltok vi også på Godset Cup 28. april og
det var første gang gutta spilte 7’er fotball.

meravslutning med mini Fotball-VM og is.
Ungene synes det var veldig gøy å representere favorittlaget sitt fra VM. Deretter tok vi
en god sommerferie, og startet opp igjen
treningene samtidig med skolestart.

Snøen lå lenge på Tegger’n i år, så vi startet
ikke med utetreninger før 3.mai, samme
dag som serien startet. I tillegg til treninger
med Godsetakademiet annenhver tirsdag,
samlet vi nå hele laget til obligatorisk fellestrening på torsdager kl 1800-1930. Erfaringen fra tidligere år var at vi hadde litt
lite oppmøte på kamp, og i og med at dette
var første året med 7’er fotball så stilte vi
kun med 2 lag for å være sikre på å ha nok
spillere til kamp. Vi tapte en del kamper i
starten da det var uvant med stor bane og
vi hadde ikke fått trent nok på spillerposisjoner, men gutta lærte fort og spilte etter
hvert mye fin fotball!

Erfaringen fra vårsesongen var at vi var
litt for mange spillere til å kun stille 2 lag.
Det ble litt for mange innbyttere pr. kamp
og dermed for lite spilletid. Vi meldte
derfor opp 3 lag i serien på høstsesongen
og innførte samtidig et rulleringssystem
slik at alle spillerne på laget skulle få spille
med hverandre. Dette løste vi i praksis
med å dele hele laget inn i 6 grupper,
hvor vi satte sammen 2 grupper til hver
kamp. På denne måten fikk alle spille
med hverandre og alle gutta ble litt bedre
kjent. Vi tror også at dette har bidratt til
bedre spilleforståelse blant gutta da de
må forholde seg mer til sin rolle på laget
og få overblikk over spillet, og ikke kun
spiller på «autopilot» med de trekkene og
de samme fintene hver gang.

2. juni deltok vi med to lag på Eat Move
Sleep Cup på Åssiden. Dette var en veldig
bra cup hvor det i tillegg var konkurranse
i hinderløype som gutta synes var morsomt. I tillegg meldte vi på et lag på IBK
Cup helgen etter hvor gutta storspilte og
vant alle 3 kampene med to-sifret antall
mål. Arrangøren roste Skioldgutta for
meget godt og underholdende lagspill!
Etter siste seriekamp i juni så hadde vi som-

Vi avsluttet sesongen med en kjempefin
avslutning med bowling og megazone
18.10. Nå tar vi en liten fotballpause før
treningene starter opp innendørs igjen
på Brangenga skole.
Hilsen
Laglederne Hege Helene & Dan
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Gutter 2007 Danvik
Denne sesongen fikk en litt annen oppladning enn tidligere da Skiold startet
samarbeidet med Godset akademiet. Det
betydde utetrening på Gulskogen hver
tirsdag fra januar, kunne være litt kjølig
det ja, men de fleste av gutta stilte opp.
I tillegg hadde vi to lag i vinterserien i
talentgården, pluss av mange også spilte
bandy. Når våren kom flyttet vi til kunstgresset på Marienlyst og har hold oss der
til sesongslutt. Fortsatt kommer det inn
nye gutter slik at i år har vært 20 spillere

og 4 trenere, i tillegg har vi hatt hjelp av
en pappa som har stilt opp ved behov.
Som i 2017 har vi spilt 7-er fotball, hatt
2 jevne lag, og fått med oss både seiere,
uavgjort og tap. Vi har begynt å bruke
litt mere faste plasser på banen nå som
gutta har blitt ett år eldre. Det vi ser er at
vi igjen er best om høsten, så nå får vi i
trenerteamet bruke vinteren til å tenke på
hvordan vi skal komme tidligere i form.
I den sammenheng blir det nok viktig at
alle gutta er med i vinter, og at de er mye

på banen også i ferieperioden. På trenermøtet i oktober vil vi legge løpet for neste
sesong, da er det igjen ny utfordring, for
da blir det 9-er fotball, det blir spennende
da det jo er nytt for både gutta og oss trenere.
Vi satser på at alle ble med videre, og takker gutta og foreldrene for sesongen.
For trenerteamet gutter -07 Danvik
Einar

Gutter 2007 Brandenga
Brandenga laget er en liten men fin gjeng.
Vi er nå 13 spillere. Vi har meldt opp ett
lag i serien i år. Kunne kanskje hatt 2 lag
men klok av skade er det bedre med ett
lag. Vi starta med trening ute i februar på
Gulskogen. Vi var med på Skiold minicup. Der stilte vi med 2 lag. Ett lag i 2007
klassen og ett lag i 2006 klassen. Alle
gutta koste seg på den cupen. På vårse-
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songen vant vi alle kampene og hadde
en kjempe utvikling. Vi avslutta før sommeren med kake, potetgull og brus på
Tegger’n og koste oss. Siden det hadde
gått så bra på vårsesongen så gikk vi opp
ett nivå til høstsesongen. Der møtte vi
mer motstand. Det var til tider vanskelig
og holde motivasjonen til gutta oppe da.
Men det endte med like mange seiere

som tap. Og gutta fikk en liten boost på
slutten av sesongen. Vil si det har vært
en bra utvikling igjennom hele høsten
også. Vi kommer til å ha en velfortjent
sesongavslutning. Det har vært en glede
og være med gutta denne sesongen også.
Gleder meg til neste sesong 😊
Christian Teigen
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Gutter 2005 Danvik

Skiold Danvik 2005 består av en stabil
gjeng på ca. 22 gutter fordelt på to jevne lag med navn Celtics og Rangers.
Lagene har spilt i middels øvet pulje. Et
viktig tilskudd for laget denne sesongen
er ny hovedtrener. Vi var så heldige å
få inn Adrian Temte som har trenerutdannelse og som også er engasjert på
NFF Buskerud Satelitt i vår region hvor
noen av guttene deltar. Adrian har vært
et veldig godt tilskudd som har gitt engasjement blant guttene. Bra jobbet av
Skiolds administrasjon som har fått til
dette. Forøvrig har trener teamet bestått
av Dag Amundsen, Charanjit Jhutti,

Snorre Skaug og Tom A. Hansen som
har jobbet i kulissene ved treninger og
kamper.
Resultatene har vært på det jevne, men
vi har sett en fin utvikling på spillerne
i løpet av sesongen, og vi vet at disse
gutta kan vinne mot hvem som helst på
en god dag . Vi har jobbet mye med
forbedring av pasningsspill, bevegelse
og «possession».
Årets høydepunkt var nok Slagter
Vinther cup i pinsen hvor en gjeng på
18 spillere og foreldre reiste til Hirtshals

i et fantastisk vær. Dette var en 11’er cup
på stor bane, og en ny erfaring for guttene. Vi møtte danske og norske lag,
men resultatene gikk ikke helt vår vei.
Sosialt sett var dette en topp tur for gutta og foreldre som frister til gjentakelse.
Neste sesong blir på stor bane med
11’er. Danvik slår seg sammen
Brandenga, og har allerede begynt å
trene sammen etter sommeren. Guttene har fått fin kontakt og ser ut til
å ha det gøy sammen på treninger. Vi
ser frem til en ny og spennende sesong
i 2019!

NYTT • B-VARE • BRUKT

Åpningstider: man-fre: 12-17 - lørdager: 11-15 Telefon: 930 38 335
Tordenskiolds gate 89, 3044 Drammen - www.drhv.no
Velkommen innom til en trygg, hyggelig og lønnsom handel!
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Gutter 2004 Danvik
Skiold Danvik 2004 har gjennomført sin
første sesong med 11’er fotball til 20 i stil.
34 spillere har bidratt i løpet av sesongen,
med 3 lag i vårsesongen og 2 lag i høstsesongen
Vi har trent 2 ganger i uken, gjennom
hele vinteren og sesongen – og fortsetter frem til desember før en velfortjent
måned med fotballfri. Sesongoppkjøringen til 2019 starter den 6.11.2018 med
treninger på Gulskogen og Brandenga
– noe som gjør at motstanderne allerede
nå bør frykte disse guttene i kommende
sesong.
At fotball er for tøffinger har flere fått
merke denne sesongen. Kragebensbrudd
på Snorre Johannesen, armbrudd på
Peder Nyberg, benbrudd på Mete Gezen
og armbrudd på Henrik Sivertsen. Alle
var tilbake i trening så raskt det var mulig
og kastet seg inn i nye dueller – så tøffe
karer finnes også i Skiold !
Fjoråret endte med 25 spillere, men flere
har kommet til og det er gøy at så mange
som 34 spillere har vært med så lenge.
Noen har allerede gitt beskjed om at de
velger nye aktiviteter til neste år – men
troppen for øyeblikket teller så mange
som 30 spillere.
I seriespillet har begge lagene klart
seg godt, med gode resultater og godt
humør. Høydepunktet for mange var
høstkampen mot Glassverket. Her møter
guttene klassekamerater og venner – så
både ære og berømmelse står på spill.
Kampen ble spilt på bortebane (som vanlig), nervene var «i høyspenn» og det var
et rekordstort publikum som hadde møtt
opp. Dette brukte guttene til sin fordel,
og ga seg ikke før det sto 8-1 til Skiold –
og «bragging rights» de neste ukene var
deres.
I seriespillet endte det med 3 plass i 1. divisjon til Skiold 1, mens Skiold 2 endte på
7 plass i 2. divisjon.
FLOTT INNSATS AV ALLE
Fotball skal være gøy, og hva er mer gøy
enn CUP ?
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Første CUP var Drammen CUP, hvor
lag 1 gikk til 1/8-dels finale – hvor det
ble et høyst ufortjent tap mot Åssiden.
Pedagogiske evner måtte brukes, da flere
av guttene fulgte sluttspillet og så at vinneren av B-sluttspillet som de «knuste» i
grunnspillet fikk en kjempe pokal for sin
17. plass…….men slik er verden.
Andre cup var Sandar CUP i Tønsberg,
hvor guttene gikk til 1/4-dels finale hvor
det ble et knepent 1-2 tap.
Vi har som i 2017 fokusert mye på oppmøte, holdninger, gi beskjeder, følge
beskjeder og ferdigheter, men først og
fremst skal vi ha det gøy.
Guttene har blitt en veldig sammensveiset gjeng, og står opp for hverandre i tykt
og tynt. Dette er gutter fra hele «StorStrømsø», med veldig forskjellig bakgrunn og med mange nasjonaliteter – og
det er en glede å se hvordan de samarbeider på trening og kamp. Selvsagt har
straffekonk og «tværra» vært en slager
– med påfølgende straff på de som tapte
med rumpene i været og knallharde
skudd fra vinnerne.
Det skapes mange minner i løpet av en
sesong som:
• Jonathan driller hele laget før han
runder keeper 2 ganger
• Oscar T.T, midtstopper med et langskudd fra 35 meter som går i mål
• Peder skrur’n som Beckham i krysset

• Oscar I.T som går på samme hva han
støter på
•Jeanpys evne til å drøye tiden i jevne
kamper
• Emils langskudd som dundret inn
• De gule kortene til Rekan/Jeanpy og et
par andre luringer
• Wani som ble frastjålet sko etter seieren
mot Norderhov
• Siem som prater på inn og utpust uansett om det er trening eller kamp
• Og all annen underholdning med kort,
selvmål, jubelscener, stolpeskudd, skader,
borteturer, galskap, humor, vitser og latter disse gutta gir oss trenere og foreldre i
løpet av en sesong.
Vi retter en stor takk til spillere og foreldre for sesongen 2018 – og spesielt til de
foreldre som alltid stiller opp som sjåfører og supportere på bortekamper.
Spillerne som gjør at Skiold Danvik 2004
er det beste stedet I VERDEN å være er:
REKAN – JUSTAS – CHRISTOPHE –
FÆRDAD – WANI – MAR – OSCAR –
OSCAR – SIEM – MATHIAS – HENRIK
– AUGUST – ALFRED – HAMMAD –
BAZIL – MARIUS – EMIL – PEDER –
JONATHAN – OSMAN – ARDONIS –
ADNAN – HENRIK – FILIP – SNORRE
– DLZAN – WILLIAM – ALI – ISA –
DANIEL – HUSEN – JEANPY – MERTCAN og METE.
Trenere har vært og blir PaalChristian og Håkon.
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Gutter 2003
Skiold 2003 guttelaget er et godt lag og en
fin vennegjeng fra Drammen.
2018 ble en litt tøff start for laget i andre
divisjon etter å ha mistet flere spillere fra
sesongen før. Antall spillere på laget ble
nesten halvert, men utover året begynte å
laget å komme seg i form og ble til et mer
stabilt lag uansett om det ble nedrykk
fra andre til tredje divisjon. Det begynte
også par nye spillere nærmere sommeren. Guttene spilte mye bedre fotball etter
en 4-5 måneder med hard trening og ble
et til et godt samspilt lag. I Høstsesongen
endte laget på 1.plass og vant gull i tredje
divisjon. Nå har laget et stabilt stall og
gode spillere med potensiale til å bli enda
bedre om gutta fortsetter å spille fotball
og legge inn samme innsatsen som de
har gjort i store deler av året. Må nevnes
at Hans Kristensen (assisterende trener)
har gjort en strålende jobb med å bistå
hovedtrener på treninger og kamper da
han har hatt erfaring med laget i flere år
og har vært hovedtrener i 2017. Guttene
har nå begynt å bli unge voksne og skal
ut i høyere utdanning hvor det kanskje
kreves mer tid til skole, synes jeg uansett
mange i laget har en god framtid innenfor fotball og jeg håper alle fortsetter med
fotball i mange år fremover. Det har vært

Øvre rad fra venstre: Abdullah, Rayyan, Umalat, Abdirahim, Talhah, Jonatan og Sigurd.
Nedre rad fra venstre: Emir, Tarik, Haroon (Kaptein), Wali og Shafici
Nederst: Ibrahim (Keeper) Til høyre: Yunus Bastas(Trener)
Ikke tilstede: Hans Kristensen (Assisterende Trener)

en litt ustabil år pga manglende spillere
men som hovedtrener må jeg si at det har
vært en glede å trene dette laget i 2018.
Jeg ønsker alle sammen i laget masse
masse lykke videre i deres fotballkarrière
og ikke minst i skolen. Må også takke

REMA 1000 som har vært del sponsor
for dette laget i år hvor guttene har fått
en god del sportsutstyr til å bruke på treninger og kamper.
Yunus Bastas

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

Åpningstider
Hverdager 08.00 - 22.00 . Lørdager 08.00 - 20.00
Holmestrandsveien 34 - Telefon 32 81 97 03
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Dambala Fachana
«Kommer du?» Gutta var på vei inn i
skogen. Barbeint. Han hadde fått med
seg en matpakke av naboene. Han måtte
gjete kuene inn i skogen, slik at de fikk
i seg nok gress. Timene gikk. Matpakka
var fortært og de hadde funnet noe som
kunne ligne en fotball. Sammenkrøllet
papir. Seks år gammel.
Det var for lengst mørkt da de kom
hjem. Før leggetid stakk han innom
bestemor for en varm klem og litt
kveldsmat. Tidligere på dagen kom det
en trailer med mat. Den kom i ny og ne.
Ris i store sekker.
Blikket til bestemor. To fortvila øyne
fylt med frykt. Hun ropte at alle måtte
legge seg ned. Sammen lå de under en
seng. Hele natten. Det smalt utenfor.
Dette var ikke første gang det skjedde.
Følelsen av uvisshet og redsel var der
allikevel.
Natten ble til dag. Lydene som hadde
runget utenfor gjennom natten, var
borte. Det ble tid for litt skole, før han
på ny skulle inn i skogen med kuene igjen. Der satt han, sammen med broren
sin. Med hjemmeskole og mamma som
lærer, lærte de seg engelsk og litt matte.
Men kuene gjeter ikke seg selv. Denne
dagen kom ikke naboene med matpakke. Seks år gammel.
Han var ni år gammel da han gikk av
flyet. Det var kaldt. Det regnet litt. Det
er jo i og for seg ikke så uvanlig i Norge.
Han sto der, hånd i hånd med mor og
to brødre.
«Dette er en blyant» sa lærerinnen til

gutten. Han visste da utmerket godt hva
en blyant var for noe. De andre i klassen
så litt rart på han. Han var ny, og han
var annerledes. Med noen få, beskjedne
ord gikk kommunikasjonen bra på engelsk. Det var best i starten. Det nye
språket fikk heller komme etterhvert.
Norge er et rart land. Det er lyst hele
tiden. Sola går aldri ned i Sigdal.

«Kommer du?». En ny gjeng med unger
skal hentes. Små jenter og gutter står
forventningsfulle ved Danvik skole,
klare for en ettermiddag med latter,
varmmat og aktivitet. På isen eller kunstgresset. Han skal sørge for at unga får
en fin opplevelse med idretten i Skiold,
slik han selv har fått - i Skiold.

Han ble igjen noen minutter i klasserommet og kikket ut, selvom ringeklokka ringte - det var friminutt. Han
visste nemlig at dersom han fikk se at
de andre starta å spille fotball, ville de
nærmest sloss om å ha han på laget idet
han kom ut. Sigdal ble etterhvert byttet
ut, til fordel for Drammen.
Ny skole, nytt fotballag, ny trener. En
trener som er kjent for å ta på seg en
farsrolle, for 20-25 viltre, hormonelle
ungdommer. Han var heller ikke noe
unntak. Alle er velkomne i Skiold.
Han ble tidlig lært opp til at dersom
du stiller opp for klubben, vil klubben stille opp for deg, og treneren vil
stille opp for deg. Bortekamper mot
Vikersund, Hokksund, Nesbyen. På vei
hjem i høstmørket fikk han mulighet
til å kjøre. Øvelseskjøre. Med treneren.
Påfølgende sommer var lappen i boks.
Ti år etter at han kom til Norge, besøker han hjemlandet. De gamle følelsene,
minnene, kanskje de samme kuene,
møter han igjen. I Dambala Fachana.
Bestemor står ved huset, med tårer på
kinnet og det varme, lune smilet. Han
er hjemme igjen. For en liten stund.

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Skiold bydelshus
Skiolds arbeid med nytt bydelshus på
Marienlyst går videre. I året som har
gått har klubben jobbet videre med
planene, og brukt mye tid på møter
med samarbeidspartnere og beslutningstakere. Drammen Idrettsråd støtter arbeidet med Skiolds bydelshus fullt
ut. Vi har også spilt inn behovet for nye
kunstgressflater på Marienlyst i tilknytning til Skioldhuset. Vi har lagt vekt
på at det nye huset er noe mer enn et
klubbhus - og kaller det derfor Skiold
bydelshus. I dagligtale blir nok navnet
Skioldhuset. Her skal det være barnehage i tilknytning til klubbhus med
garderober, kafé og sal til møter, IFO
og aktivitet. Huset er tenkt plassert sentralt på Marienlyst på «gresset» til utebadet. Det er lagt stor vekt på at plas-

seringen av huset får terrasser rundt
bygget, vendt mot solen og med utsikt
til kunstis- og kunstgressbanene. Det
viktigste for Skiold er å legge til rette for
aktivitet i bydelen. Skiold har i dag mer
enn 800 medlemmer (?) og 30 (?) barn
på IFO tilbudet. Med nytt bydelshus og
nye baner på Marienlyst samtidig som
Brandenga-hallen blir ferdig vil klubben kunne øke tilbudet sitt, og legge til
rette for enda flere. Målet med Skiold
bydelshus er å skape et hjerte i bydelen for alle fra 0 til 100. Bydelshuset
vil være åpent for hele familien og bli
et samlingspunkt for unge som trener,
foreldre og besteforeldre. Skiold håper
også å ha aktivitet og tilbud til barn og
unge i bydelen som er interessert i andre ting enn fotball også. Mulighetene

er mange, og alle gode forslag mottas
med takk.
Skiold har som målsetting å bygge Skiold bydelshus selv, men er avhengig av
hjelp og støtte fra våre mange samarbeidspartnere. Har du noe å bidra med,
eller ønsker å diskutere muligheter: Ta
kontakt med oss i bydelshusgruppa.
Først og fremst er vi avhengige av at
Drammen kommune bestemmer seg
for å bygge ny barnehage på Marienlyst,
og at vi kan fortsette de gode samarbeidet med kommunen om å legge til rette
for at barn og unge i hele Strømsø bydel
skal ha et godt oppvekst miljø i bydelen.
For bydelshusgruppa
Arve Vannebo

Fotballstyret Barnefotball
Styret i barnefotballen i Skiold har i år
bestått av: Valborg Hoen Lund, Terje Gran
og Einar Vik Andersen. Vi har avholdt
månedlige møter sammen med styret for
ungdoms / seniorfotballen. Sesongen 2018
har det vært ca 30 lag fordelt på 3-er, 5-er
og 7-er fotball, totalt har dette involvert
nesten 250 barn, i tillegg har fotballskolen
hatt 45 deltakere, slik at vi totalt er i neste
300 barn i aktivitet i fotballen. det meste av
aktiviteten har foregått på Marienlyst og
Teggern. På Marienlyst er det avviklet 133
femmer og syver kamper, når vi tenke på

at det meste skjer mellom 17.30 og 19.30
mandag til og med torsdag sier det seg selv
at det i perioder er trangt, men med god
logistikk og litt fleksibilitet går det meste.
Det var en periode bekymring knyttet til
et par av jentelagene da Drafn startet opp
med jentefotball, spørsmålet var om det
var “marked” for flere jentelag så nært
hverandre. Etter god innsats fra trener /
lagleder for jentene, og god dialog med
Drafn løste dette seg på en god måte, og
det er nå jentelag i begge klubber.

Nytt av året har vært tirsdagstreninger i samarbeid med Godset akademiet, dette er nå evaluert positivt
i en spørreundersøkelse og vil starte
opp igjen i januar 2019. Styret vil
takke alle trenere, ledere og foreldre
som stiler opp uansett vær og bidrar
til at barna har det gøy på fotballbanen i Skiold drakta. Vi gleder oss
til sesongen 2019.
For styret
Einar vik Andersen

Fotballstyret 13+ ungdom/senior
Styret har fra sist årsmøte bestått av Lars
Petter Eggen, Kai Henning Ulvestad og
Geir Guttormsen.

Det har blitt avholdt to trener/lagledermøter. Hvor det det har blitt diskutert ivrig
hvordan vi kan

Vi har hatt styremøter sammen med styret for barnefotballen og sportslig leder
en gang i måneden utenom juni og desember.

gjøre fotballen i Skiold bedre/endringer i
Sportsplanen.
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Skiold har stilt lag i alle klasser. Se hvert

enkelt lags rapport. Pluss et trenende
dame- og old-boys lag
Flott innsats fra spillere, trenere, lagledere
og foreldre.
Takk for sesongen!
Hilsen fotballstyret 13+
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Dommere 2018
Året 2018 var det første der Skiold fikk
på plass dommeransvarlige i drift, etter at vi ble godkjent kvalitetsklubb i
2016. Noen var allerede autoriserte
klubbdommere før dette året og mange
nye ble det gjennom klubbdommerkurset og Minicupen som ble
avholdt i mars. Sammen med Sportslig
Leder satte dommerne seg selv opp i

løpet av sesongen til hvilke kamper de
kunne dømme, og på den måten fikk
alle som ville dømme muligheten til
det, samtidig som det var enkelt og
oversiktlig å holde kontroll på hvem
som skulle dømme når. Det var en del
gode dommerprestasjoner og mange
som tok noen steg. Forhåpentligvis er
det noen som kommer til å fortsette

med dømming for NFF Buskerud og
ta steget videre til å bli rekrutt- og
kretsdommer og andre som stiller opp
for klubben og dømmer noen kamper
også neste år. I 2019 kommer mange
nye dommere og vi håper å fortsette
suksessen da.

Det spirer godt i Skiold Bandy og vi vil i
år stille lag i alle klasser på guttesiden. Vi
har også i gang et jentelag noe vi er veldig
glade for. Alle lagene er besatt med dyktige trenere og lagledere som legger ned
betydelig tid for at lagene skal utvikle seg.
Styret jobber, med god hjelp av Preben
N. Nilsen og Anders Olsen, med å støtte
trener- og lederapparatet ved å styrke
sportsplanen med en øvelsesbank.

moro på isen er velkommen til å prøve
seg.

Dommeransvarlig Mikkel Skramstad

Bandystyret
Flere av Skiold sine bandylag var i
gang allerede i september med istrening i Kongsberghallen og med deltagelse i Sarpsborg Bandycup. Men når
isen lå blank og fin i slutten av oktober
startet virkelig bandysesongen. Banemannskapet til Drammen kommune
har lagt ned en strålende jobb med isen
og dette gjør at vi kommer tidlig på is
i nærmiljøet hvert år. Stor takk disse
gutta som legger flott is til tross for
mildvær og regn.
Bandystyret sesongen 2018/2019 består
av Ingerid Møller, Gitte Wallem og Kjetil
Raaen. Styret avholder månedlige møter
sammen med sportslig leder Sondre Bullie. Før sesong er det avholdt møte med
ledere og trenere for å evaluere sist sesong
og planlegge årets sesong. Skiold bandy
har vært godt representert på alle møter i
Buskerud Bandykrets og har særlig fokus
på rekrutering og samarbeid.

Bandyskolen fungerer meget godt og
er en god vei inn i bandysporten. Bandyskolen har dyktige instruktører og er
ledet av Preben N. Nilsen, med Sverre
Erling Nilsen og Per Ivar Bråthen. Dette
gjør at bandyskolen holder høy kvalitet
og bygger videre på Drammen bandyens
stolte tradisjoner. Skiold Bandy er stolte
av bandyskolen som i år har oppstart 12.
november og er et gratis tilbud som går
mandager kl 18:00-1900. Alle jenter og
gutter fra 5-10 år som har lyst til å ha det

Marienlyst cup 2018 spilles i år 17. og 18.
november. Skiold har i år god påmelding og
49 lag skal spille over 90 bandykamper over
2 dager. Dette er en stor dugnadshelg for
bandygruppa og fra alle lag stiller foreldre
som bidrar til å lage en av landets beste bandycuper. I år legger Skiold 07 foreldregruppa ned en betydelig jobb med å drifte cupen
sammen med styret og sportslig leder.
Bandystyret ønsker å takke alle trenere, lagledere, slipere og ivrige foreldre som stiller opp og bidrar til det flotte bandymiljøet
vi har i Skiold. En ekstra takk til fjorårets
leder Tone Farnes for kjempeinnsats for
bandyen i Skiold over mange år.
Vi sees på byens fineste isflate i vinter.
Styret

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Skiold Junior

En lang sesong er over og vi har tatt oss
en velfortjent pause fra treninger og
kamper. Det har vært en sesong som har
svingt fra de dårligste resultater til de aller beste. Vi har prestert svakt mot antatt
svakere lag og veldig godt mot gode lag.
Vi har hatt stygge tap på vårparten, for
så å slå samme motstander på høsten. Vi
har vært veldig varierende i prestasjoner
fra kamp til kamp selv om innsatsen
nesten alltid har vært bra.
Vi startet opp tidlig i januar med treninger. Hele sesongen har vi hatt tett
kontakt med A-laget og kjørt mange
felles økter. Stallen har stort sett ligget
på rundt 20 mann og i snitt 15 mann
har møtt på hver trening. Det har tidvis vært veldig gode økter gjennom
sesongen, men også økter som har
vært utrolig dårlige. Sesongen i år kan
minne litt om en berg- og dalbane, det
være seg både kamper og treninger. Så
kan man stille seg spørsmål. Er det vi
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trenere som ikke er gode nok, er det
spillerne som ikke er gode nok eller
er det en kombinasjon? Svaret er nok
litt sammensatt og det er noen viktige
fakta som spiller en vesentlig rolle. Vi
har spilt i det som kalles G19 og møter
da selvfølgelig en del 19 åringer. Vårt
lag har bestått av veldig unge spillere,
faktisk 17 av 20 mann er ikke jr.-spillere
før til neste år. Disse får dermed 4 sesonger på dette nivå. Årsaken til at vi
satte G16 og G19 sammen til et lag var
for at de eldste skulle få et tilbud da de
var for få til å stille eget lag.
Vi trenere tror at dette laget kan bli
utrolig spennende å følge de neste
årene, så fremt alle vil være med videre.
Alle har hatt en fin utvikling og særlig i
høst har enkelte tatt stor steg. Det mangler litt fotballforståelse på enkelte, men
det kommer. Tror att vi allerede neste
år skal kunne yte god motstand mot de
beste lagene. Når det gjelder fair-play

skal hele laget ha honnør. Joda vi får
gule kort vi også, men de har vi fått for
tøffe taklinger og det er en del av fotballen. Dommerne skryter av oss når det
gjelder oppførsel og det gjør også motstanderne.
Vi har i år deltatt i 3 cuper. Kval. Til NM,
Drammens Cup og Sør-Cup i Kristiansand. Med serie og cup har vi spilt 30
kamper i år. Noen av spillerne har allerede hatt sin A-lagsdebut.
Vil takke alle som har vært med i år for
en krevende, men stort sett morsom sesong. Håper at alle blir med videre og
husk, de aller fleste av dere er ikke juniorer før til neste år. Vi kan få et kanonlag. Takk til dere foreldre som stiller opp
på hjemmekamper og ikke minst kjører
til bortekamper.
Oddy og Kai takker for i år og sier på
gjensyn til neste år. (Kanskje litt før).
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A-laget

Sesongen 2018 har vært en stor opptur for A-lagsgutta. I fjor stod vi med
3 seire, 3 uavgjort og 12 tap etter 18
serierunder. I år er tallene noe helt annet. Etter 16 spilte serierunder ble det 9
seire, 3 uavgjort og 4 tap! Mye av oppturen er at vi endelig har fått en god
stamme i laget. Vi har vært i snitt 15
mann på treninger gjennom hele sesongen og det er dette som bygger kultur og tilhørighet. Jeg håper virkelig at
vi klarer å fortsette dette og at sesongen
2019 blir enda bedre både på og utenfor
banen.
Før sesongen ble vi enige om å ha bøter
og Joakim Bjørklund tok på seg ansvaret
for å være botsjef. Vippskrav blir sendt
i slutten av hver måned og gutta betaler
og bidrar til fellesskapet. Vi har hatt en
rettsak i løpet av sesongen og her kan
vi røpe så mye at Botsjefen hadde gjort
et grundig forarbeid og Liban Kumsa
møtte betale dobbelt bot. Tusen takk
for en strålende innsats Bjørklund!
Vi starter fotballåret 2018 med Kollencup i januar og spiller oss helt til
finalen. Her var det mange slitne bein
og kroppen etter julesesongen, så det
ble et braktap mot Nordre Sande, men
det var mye positivt å dra meg seg herfra. Så kom pre-season! Her kan vi vel
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ikke skryte av at vi fikk mange gode opplevelser og vi taper rett og slett 3 av 3
kamper.
Mandag 23. april var det endelig klart
for seriestart og vi møtte Eiker Kvikk
hjemme på Marienlyst Kunstgress.
Det ble en nervepirrende kamp, begge
lag kunne vunnet kampen, men heldigvis viste vi god karakter og dro i
land seieren 4 -3. Sportslig leder Sondre Bulie skal få litt skryt her, reduseringsmålet var litt av en rysare. Sondre
skrur hjørnesparket rett i mål, hvem
skulle trodd dette? For en start på årets
sesong! Vårsesongen fortsetter og poengfangsten går sin gang. I år vinner vi
de kampene vi tapte i fjor. Før sommerferien har vi vunnet 5, spilt 2 uavgjorte
og 1 tap. Det skal sies at vi var det første
laget som tok poeng fra seriemesterne
Drammen ballklubb 2 som gikk ubeseiret gjennom hele sesongen.
Så kom høstsesongen. Hadde gutta
gjort jobben i ferien? Coach Lars – Petter hadde en konkurranse hvor det var
premie til den som la ut og dokumenterte trening i løpet av sommeren. «Jeg
tenkte at dette var en kjempeidé og håpet at gutta skulle respondere bra på
dette og at vi skulle holde den gode for-

men som vi var i før ferien startet, men
det gang ei!» Vi klarte heldigvis å kåre
en vinner og Jean Marie Vianne Bizoza fikk fortjent et gavekort på Torshov
sport i premie.
Etter endt høstsesong ble det følgende
stats; 4 seire, 1 uavgjort og 3 tap.
Jeg vil takke Kai Henning Ulvestad og
Odd Erik Grøvo for nok en fantastisk
innsats rundt A-laget. Dere stiller opp
på alt og gjør veldig mye for oss på Alaget! Dere settes utrolig stor pris på!
Ekstra moro er det også at flere av juniorspillerne i Skiold har fått kamper på
A-laget o årets sesong, som følge av
fin innsats på treninger og gode holdninger. I tillegg har flere av juniorgutta
jevnlig deltatt på treningene i år- med
gode bidrar. Moro å se at det gror godt
under A-laget.
Årets toppskårer:
Roar Bråtteng med 9 mål
Årets assist konge:
John Fredrik Fagerås-Moen med 6 assist.
Flest BB i løpet av sesongen:
Espen Grøvo med 5 banens beste.
Lars – Petter Eggen
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VELKOMMEN TIL VÅRT
VASKEANLEGG
Vi kan presentere det siste
innen skånsom bilvask
CIRKLE K STRØMSØ

Grønland 13, 3045 Drammen

Vis a vis rutebilstasjonen og Lothe fargehandel
Telefon 32 83 43 63

Takk til alle sponsorer i 2018
Skiold vil takke alle samarbeidspartnere og sponsorer for
bidrag i 2018.
Uten deres bidrag hadde det ikke vært mulig for oss å tilby
aktivitet og glede til barn og unge i nedslagsfeltet til Skiold.
Takk til:

PIZZA
AVTALE

Alle pizzaer kan
fås med halal
kjøtt

KUN

115,-

Til alle Skioldmedlemmer
hos Taki i Globusgården får alle
Skioldmedlemmer en stor pizza for
kun 115,-.

1. Manchester United 115,- 150,Marinert biff, løk, paprika og tomat

2. Strømsgodset

115,- 145,-

3. Liverpool

115,- 145,-

4. Barcelona

115,- 145,-

5. Real Madrid

115,- 145,-

6. Chelsea

115,- 145,-

Skinke, bacon og sjampinjong
Pepperoni, løk, paprika og ananas
Marinert biff, løk og bernaise
Marinert kylling, paprika og løk

• Sparebanken ØST
• Brække Eindom
• Bowling 1 Drammen
• XL Kulkompaniet
• Drammen Hvitevarer
• Kiwi XL Strømsø Senter
• Utleiesenteret
• Vajda Papir
• Kamille Blomster
• Thorshov Sport Drammen
• Spar Kristensen
• Taki Pizza og Grill
• Cirkle K Strømsø

Krydret kjøttdeig, bacon, jalapenos,
paprika og salsa

7. Champions League 180,-

Komponer din egen pizza,
velg 6 av våre garnityrer

8. Leeds United

115,- 145,-

9. Tottenham

115,- 125,-

10. Taki Spesial

165,-

11. Arsenal

115,- 150,-

12. Vegetar

115,- 150,-

Tunfisk, løk, oliven og tabasco
Tomatsaus

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

Se også andre retter på www.taki.no
Telefon 32 83 02 40 - 32 83 14 50
Kjøring under 3 km 50,- fra 3-7 km 70,-

Man-fre.07.00-23.00 Lør.09.00-23.00 søn.10.00-23.00
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Sammen gir vi muligheter og bidrar til utvikling.
Vi er stolt samarbeidspartner til Skiold!

oest.no

Grafisk utforming: www.seierstadreklame.no | Foto: Skiold | Trykk: www.htd.no

Takk!

