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Det er slik vi liker å se Skioldgutter - jublende etter en
skikkelig triumf. Juniorlaget gjorde en fin-fin innsats
under Melfar Cup i Danmark.

Les mer om det inne i avisen.
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Denne høsten må vi krysse fingrene alle sammen - for Ulf
Hagen, Ståle Eknes og guttene på A-laget. Det gikk ikke helt
som ventet i vårsesongen - dessverre. Når dette skrives
kjemper guttene med nebb og klør i bunnen av tabellen. Det hele
er faktisk blitt et spørsmål om å overleve - i 3.divisjon. Vi
får håpe på det beste - en storklubb som Skiold bør minst
ligge i 3.divisjon i sin hovedgren - fotball.
Selv om det kanskje har sviktet en del i toppfotballen i
klubben går det desto bedre i ungdomsavdelingene. Juniorlaget
har hatt en stor sesong under ledelse av Helge Bjørnes og
Jan Ulsbøl. De korn til semifinalen i den store Melfar cup i
Danmark og vant sin pulje i kretsens juniorserie. De andre

-

lagene kan også vise til meget gode resultater og helt
nederst på "rangstigen" jobber en iherdig trenergjeng med
nærmere 50 knøttespillere! Joda, det gror i Skiold.
Høstsesongen er også ny jobbetid på huset vårt i Griffenfeldsgate. Mye skal gjøres og det blir sikkert mange dugnadstimer i annen etasje som nå skal settes igang. Vi håper medlemmene stiller opp når de blir kallet til tjeneste.
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/Jar ordet
John F.Kennedy sa en gang i en tale til sine landsmenn:
" Spør ikke hva USA kan gjøre for deg, men spør hva du

-.

kan gjøre for USA. Noe omskrevet, og kanskje i en litt
mindre målestokk kan vi i klubben si:

"Spør ikke hva

Skiold kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for Skiold."
Jeg hadde gjerne sett at engasjementet ovenfor klubben
hadde vært ennå litt større enn det er. Er vi villig til
åta vår lille del av arbeidet når vi blir spurt? Mange
er det, men klubben trenger flere tillitsmenn for å kunne
drive skikkelig. Så vil flere av leserne spørre seg selv:
Br det virkelig tillitsmannskrise i Skiold? Her vil jeg
svare nei, og heldigvis, men likevel hadde vi vært tjent
med at ennå flere kunne være med å jobbe for klubben. Det
har hendt, men ikke ofte, at medlemmer har kommet til
styret og spurt om hva de kan gjøre. Da svarer vi at
vi trenger flere som kan gå inn i administrasjonsarbeidet

-

i klubben.
En vanlig unskyldning når valgkomiteen kommer og spør
er" har ikke tid" - "dette er noe jeg ikke har greie på".
Vi har aldri hatt så mye fritid som nå. En del av den fritiden bør settes av til samvær med andre mennesker. Et samarbeid
i en idrettsforening kan utvikle egenskaper som også kan
være meget verdifulle utenom idretten. Si ja, dersom valgkomiteen konucer til des og spør om du kan ta et tillitsverv.
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FORMANNEN HAR ORDET - FORMANNEN HAR ORDET - FORMANNEN HAR ORDET
Har du tenkt på at nettopp din holdning og din måte å være
på som medlem kan være avgjørende for om de tillitsmenn som
allerede sitter i styre og stell vil fortsette?
Ta et tak for Skiold - vi som nå jobber med klubben vil prøve

å legge forholdene til rette for dere som vil være med.
Ofte har vi hørt at vi som sitter i toppjobbene i
klubben er en klan som ikke slipper andre mennesker innpå
oss. Flere har sagt dette. La meg svare her i min spalte i
Skioldavisa: Vi er absolutt ikke en klan som ikke har
plass til andre medlemmer eller meninger. Vi vil gjerne
ha mest mulig kontakt med alle. Vi er valgt av dere for å
gjøre en jobb for alle i Skiold.

dl GILDE
kjøttvarer

smaker alltid
godt!

'-fig
VESTFOLD-BUSKERUD
V~
SLAKTERI AL

5

mer mat
for pengene
Se mitt store utvalg i
sportsartikler

JTØRYPOAT
KONNERUDGT. 2
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Fint av juniorene
i Danmark
Som ifjor dro juniorlaget
u t.e c La nd s i sommerferien.
Denne gang var den lille
byen Middelfart ved Lillebælt målet der Middelfart Gymnastik og Boldklubb arrangerte sin store
turnering med vel 450 deltagere i smågutte, gutteog juniorklassen.
Etter en lang natt ferd
ankom 19 Skioldgutter
med stort og smått til
Middelfarts klubbhus der
vi ble motattt av lederne
for cupen. I fire dager
trente juniorlaget meget
intensivt fØraR turneringen startet.
Vi ble innkvartert i
den store Lillebælthallen sa
sammen med de andre spillerne
Akkurat dette var vel det
eneste man kan utsette på hele
opplegget. 450 fotballspillere
på en fl~te går simpelthen ikkE
Blide og fornøyde etter en fin seier
over "favoritten" Middelfart. Svein
Morten Holaas(t.h.)

hadde virkelig

Neste år lovet man at det
skulle bli bedre med hensyn
til dette.
Turneringen startet torsdag

dagen og gjorde hat trick. Dag Christ-

på åtte samfulle fotballbaner.

ensen og Terje Olsen spilte også bra.

Juniorene hadde på forhånd
hatt en treningskamp som ..-,.
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Fint av juniorene .....

man tapte, men da cupen
startet med innledende
serie viste Skiold-guttene
seg fra sin beste side.Det
ble en knallåpning med seier
over to tyske lag på samme
dag - og når man legger til
at man spilte 2t45 minutter
Lur i blikket - som alltid - med nye
taktiske disposisjoner på lager juniorlagets trener Helge Bjørnes
sammen med oppmannen Jan UlsbØl

er prestasjonen enda stø-e.
Fredag feide guttene en
av afvorittene Middelfart
av banen med 3-2 i en

kamp der Svein Morten Holaas laget hat trick. Allerede klare
for semifinalen spilte guttene uavgjort mot det finske laget
"Kammeratarne" lørdag. Tidlig sønd2g morgen var det så semifinale der man p.g.a. skader stilte med et litt redusert lag
mot det danske laget Strib. Det ble tap 3-1 , men hva gjorde
vel det etter en så fin innsats i et fremmed land.
Juniorturen 1977 vil gå over i historien som av de store
turene med fin idrett, god trening og hyggelig samvær og moro
på by'n.

bil

Innkvarteringen kan det settes et spørsmålstegn ved. Her
er Skiolds hjørne i den kjempestore idrettshallen.
8

Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90

Central Hotell* Drammen
Sentralbord 83 15 90.
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Samtlige rettigheter. · God parkering.
Stedet hvor i d r e t t s f o I k møtes.

Nedre Strandgt. 3, Drammen
Telefon 83 77 70

Spisesalen anbefales.
«Bo sentralt i centrum».

Aktiv og moderne bankvirksomhet:

SPAREBANICEN9E
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER

Det er der det skjer
Det er ingen tilfeldighet at gutta møtes på Dickens.
Godt fatøl fra Aass.
Trivelig atmosfære og topp fotballmiljø.
Stikk innom når du gar forbi. Du finner oss i
0. Torggt. 8. Velkommen!-

~id;enØ

A. HUSUM & CO.
Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.
Marienlystgt., 24.
Tlf. 83 22 43.

mat·øl·miljø
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vi treffes
HVER LØRDAG FRA KL,10,00
ER DET uSKIOLDTREFFu I VÅRE
KLUBBLOKALER I GRIFFENFELDTSGT,
HER MØTES ELDRE OG YNGRE MEDLEMMER TIL EN HYGGELIG PRAT,
JA, TA MED FAMILIEN ETTER
BYTUREN, HER ER FINT MILJØ,
VELKOMMEN:

PØBELEN SLÅR TIL IGJEN.

NY VRI
VI I SKIOLD HAR VÆRT MED PÅ
LITT AV HVERT NÅR DET GJELDER
DUGNAD, RIVING AV HUS, MESSER,
PAPIRINNSAMLINGER,BROSJYREUTDELINGER,BASARER,BINGO OG
MYE MER,
I ÅR HAR DET KOMMET INN EN
NY VRI, TRANSPORT AV BILER
FRA ET STED TIL OPPLAGSPLASS ET ANNET STED, VI HAR
HATT FLERE SLIKE JOBBER OG NATURLIG NOK HAR DET
IKKE VÆRT SÅ VANSKELIG Å
FÅ FOLK TIL DENNE FORM
FOR DUGNAD, KLUBBEN TRENGER STADIG MIDLER OG VI ER
SVÆRT TAKKNEMLIG FOR SLIKE
JOBBER,

SAAB
@UTOBIANCHI
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Ja, så skulle altså heller ikke
vi spares for pøbelveldet. I
disse dager holder vi på å
rydde opp på Skioldhuset etter
at vi har hatt innbrudd også
der.
Heldigvis så var vi heldige
denne gangen, da vi ble forskånet for store ramponeringer, men pøblene fikk da ødelagt for en 3 - 4.000 kroner.
Det Økonomiske utbyttet til
disse gangsterebleimidlertid ikke stor, da de kun fikk
med seg ca. kr 250.- i småpenger. Vi er imidlertid av
den overbevisning at disse
utskudd ikke befinner seg i
Skiold's medlemskartotek.
Idrettsungdom oppfører seg
nemlig ikke slik.

-

HYTTA FIFFES OPP

De som i sommervarmen har tatt seg en tur opp til vår "perle ved Steglevannet"
har sikkert sett at hyttekomiteen har vært og er i aktivitet med å fikse opp slik
at hytta blir presentabel. Dagfin Hansen kan berette om at det er skiftet belegg
på gulvet i medlemsrommet og at også hemsen har fått et belegg på gulvet.
Dessuten er det skiftet vinduer i kjelleren, i tillegg til at hele hytta er vasket
grundig innvendig. Av fremtidige oppgaver som skal gjøres står badstua øverst
på I i sta. Den skal snart fremstå i en ny og bedre utgave. Drammens Rør skal fikse
på vannledningen slik at vi slipper trøbbel med vannet til vinteren. Dessuten har
vi fått I itt påpakning fra helsemyndighetene om en del småting som må ordnes.
"Gulvene i peisestua skal lakkeres, og nå skal jeg oppå kviste veien inn til
hytta" sier Hansen før han fyker avgårde til nye oppdrag for Ski old. I det han
hopper inn i bilen roper han at de som vil hjelpe til må ringe til'n Gunnar Moen
eller meg.

MENN

VElliER

med sans tar linjer

PEUCEOT

S.Clc::J.

IBSEN's BILFORRETNING AIS
BILHUSET
Bjørnsfjerna Bjørnsonsgt. 110 - Drammen - Tlf. 81 83 90
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Store ord?

Nei det

er ikke det, det er
bokstavelig talt
bingoen og de medlemmene som jobber
her trofast 3 ganger
i uka som holder
klubben vår i live.
Skioldhuset hadde
vel fortsatt bare
v~rt en fjern drøm

støttetroppene under oppryddingen:
Fruene Lie,Berg Nilsen,Madsen,
Kristiansen,Kristoffersen og Carlsen
hvis vi ikke hadde hatt bingoinntektene. Selv om vi nå har
en finanskomitee som vikelig
jobber for å skaffe penger, så
spørs det vel om vi hadde kunnet
holde liv i 13 fotball lag, 7
banylag samt alle klubbens
øvrige aktiviteter.

-

Vi spør "Mr.Bingo Himself",
Knut Berg Nilsen om han er
fornøyd med "farta" i bingoen
for tiden?

Veldig bra her

på Globus både tirsdag og fredag, og besøket på Allco blir
også stadig bedre. Vi er heldige
som har en så fin gjeng av hjelpFru Lie og Elsa Hansen steller
litt ekstra pent med Tore Aass
fra Konnerud. I bakgrunnen fru
Bakke.
12

ere. De aller fleste er med
både her og på Allco.

Oppgjørets time ... "Bingogeneralen" Knut Berg Nilsen
assistert av sin egen Astrid og Jorun Johansen.
Som du ser må vi låne oppleser fra Konnerud, og han
gjør en kjempefin jobb.Finn
Hansen og Dagfinn hjelper
også til så godt de kan, men
det hadde jo vært fint om vi
kunne klart den jobben innen
klubben også da!Formannskapsmedlemmene har forresten også
blitt flinke til å møte opp i

-

det siste, og utenom de som
er her i kveld må vi jo nevne
Kåre Madsen,Else Borgersen,
Vera Moen, Ase Larsen,

fru

Basserud,Astrid Larsen,Per
Berg,Gry Aass,Karin Larsen og
Dorte og Harry Andersen.
I september en gang setter
bingotroppene kursen for
Østenfor Turisthotell på sin
tradisjonelle høsttur.
GOD TUR! Dere har virkelig
fortjent det!
RK

Alf Larsen med litt av et
lass ... Alltid like blid og
villig til åta et tak for
Skiold.
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Vi ser forandringer på IDRETTSHALLEN fra dag til dag.
var usikre p å plasseringen av hallen.
vi

bare

Mange

Slik vi ser den nå,

gi honnør til de som har planlagt prosjektet.

blir nå en helhet over idrettsanleggene -

kan

Det

og vi får håpe at

driften og bruken av hallen kan kombi.neres på en fornuftig
måte med resten av anleggene.
Neste post på programmet for Marienlystområdet - må vær o

nytt gressdekke på nye stadion. Dette kan jo nå ordnes på
kort tid - idet de nye metoder med utrulling av gressteppe
kan gjøres i løpet av få uker (ferien)
Når vi først er inne på Marienlyst - må vi igjen komme tilbake
til det store området friluftsbadet har tatt. Fotballen
mangler baner - og det var snakk om noen meter for å få lagt
treningsbaner på feltet - men nei det var håpløst.
Idag står badet tomt - bortsett fra 2 - 3 uker. Besøket er
sørgelig lite - ikke minst etter at Landfalltjern ble åpnet
for bading, er besøket sunket betraktelig. Klubbene og
fotballkretsen, som var i bildet sist saken var opp bør ta
saken opp igjen.
Tl.

14

-

~ Foreninger!
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• Kuponghefter
• Bingo-kurver • Bingo-blåsere

VØRTERØL

• Elektr. kontrolltavler
• Bingo-automater • «21»
• 13-tipset • Jack-Pot Bingo

En vørter fra Aass når målet skal nå's!

• Over eller under 7 • Bandlt
Ønsker De nærmere opplysninger
om Bingo, skriv eller ring til oss.

ENEIMPORTØR:

11:LLCc@
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AASS BRYGGERI, DRAMMEN

@~fii[l]l!!ll!!l~ ~lil(KOLONIAL)

Bragerhagen 16
Telefon (02) 83 42 71
3000 DRAMMEN

Globusgården - Drammen

Tlf.: 83 31 62

Alt i sportsutstyr

NORLØFF

JERNVAREFORRETNING A·S
Telefon 83 65 80

DRAMMEN REISEBYRÅ A.s
AdresN: lr-qwn•• Tors 13, Telelorrer 8]6816- 8368~. Tele1ram1dretø: TURIST
lankforbind•IM: Chr. Bank- 01 Kreditkaue, Drammen
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Visste du at ...
vi har damelag i fotball i år,,,
Skiold har ord på seg for å være flinke på juniorfronten,,
telefonnummeret til Skioldhuset er 8J 64 JJ.,,
Notts County er engelands beste fotballag,,,
Verdens lengste "tresteghopp" for frosker er 9, 8J m ...
det er satt i gang arbeide med å gjøre 2.etasje i
Skioldhuset ferdig,,,

-

det er dugnad hver mandag,onsdag og fredag,,,
vi stiller med 11 fotballag i organisert serie,,,
Bjarne og Elsa Borgersen er ansatt som vaktmestere på
Skioldhuset,,,
Finn "Mess" Hansen lager gode vafler,,,
verdens største bryggeri tapper ca, 12 milliarder
flasker mineralvann hvert år,.,
Guttecupen i fotball vil bli lagt til Drammensdagshelgen
i år som i fjor,,,
melk er sundt,,,
billetprmsene til årets kamper i fotball er kr,10,og kr, 5,-,,,
verdens tyngste fotballkeeper veide 165 kg.da han spilte
sin siste kamp •..
også du kan skrive i Skioldavisa, Alt du har å gjøre
er å sende stoffet til redaktøren,,,
avisa du holder i trenger flere annonsører,,,
rj
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Et godt sted for kjøp av
SPORT- og FRITIDSUTSTYR!

fMl
~

LVCHE

Nordahls Pølsekiosk
Konnerudgaten
Anbefales alle Skiold-gutter

Hovedleontor:
Konncrudgt. 23 - 3000 Drammen
Telefon 83 2J ,6

L@.bi2!h H MH ! •
m

1 ~ 1-1-A

ØVRE STORGATE - TLF. 83 26 80 - DRAMMEN

FAMILIENS
KONFEKSJONSSENTER
Ødegaard er alltid i teten
Moteriktige klær for hele familien toppmoderne til alle tider

VELKOMMEN TIL

HAUGESGT 4 -

. DRAMMEN - TLF 83 49 30
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HURRA FOR KNØTTENE HURRA FOR KNØTTENE HURRA FOR KNØTTENE

Det er moro å besøke Tegleverkstomta en tirsdag ettermiddagda syder det av smårollinger på stedet. Ekstra gledelig er det å
se at de fleste av omkring 50 knøttespillere bærer Skioldtrøya
der de kjemper i puljer om de etterhvert så omskrevne lærkula.
Det er litt av en jobb Erik Carlsen og hans medhjelpere har
der de forsøker å få banket litt fotballkunnskaper inn i hodene

-

til de lærvillige smårollingene. - Men det går bra, sier han
Erik , - guttene vil gjerne ha med så mye som mulig, men det
er jo begrenset hva man gjøre når man har med så mange å gjøre.
Men det går på et vis og mange har vist fin fremgang og kan
allerede behandle fotballen med eleganse.
Helt opp til fire knøttelag kan Skiold stille hvis man tar
med rubbel og bit og parolen er at alle skal få spille. Derfor
arrangeres det stadig vennskapskamper med andre klubber så
smårollingene skal få prøve seg i skikkelige kamper.
- Jeg synes det er knakende artig å arbeide med disse
guttungene , sier Erik Carlsen , - vi må jo tenke på at nettopp
blant disse kan man om et ti år finne karer som kanskje spiller
på vårt A-lag. Alle må jo starte på bunnen og med en riktig

-

utvikling med hensyn til fotballkunnskaper opp gjennom ungdomsårene skulle det være mulig å få fotballspillere som kan komme
til å telle med.

~
Og også i smågutteklassen er Skiold
rikt beslått. Her
er vår annetlag
med sine ledere

19

Med

Sverige

--:x::-_~~
(

Det går imot ny bandysesong. Vår gode guttespiller Pål Haugan var med i
landslagssammenheng siste sesong og han forteller til Skiold-avisa:
Jeg var så heldig at jeg kom med i guttelandslagstroppen som skulle til Ljudal
i Sverige for å spille om nordisk mesterskap i tiden 11. - 13. mars.
Av de 15 spillere var vi 6 fra Buskerud, det var 2 fra MIF, 3 fra Drafn, deriblandt
Rolf Langeland som spiller fotball i Skiold, og jeg fra Skiold.
Fcpr vi kom så langt var det spilt en rekke trenings- og utagningskamper mot både
juniorlag og A-lag, og vi mente vi stod nogenlunde godt forbredt til å møte svensker
og finner.

-

Ljusdal I igger nord/cpst i Helsingland, ca. 6 mi I fra Bottenhavet, el ler sagt på en
annen måte, ca. 12 timer natt-togreise, fra torsdag kveld til fredags morgen.
Med to togbytter på morgenkvisten stilte vi opp mot Sverige kl. 19 .30l. Vi tapte
7 - 2 for et lag som var både hurtigere, spilte bedre bandy og var sterkere enn oss.
Men vi var ikke Forneyd , vi mente vi burde klart bedre. De fleste målene kom på
frislag og cornere, for de var flinke til å skyte. Flinke til å skyte, ja. Det stod
noen karer på et TV-tårn å ske! opp raketter for hver scoring, også våre. Kampen
måtte stoppes enkelte ganger for å fjerne deler fra rakettene.
Så var det å lade opp fcpr kampen mot finnene på lcprdag. Vi tapte 4 - 2, men
denne burde vi vunnet, men vi ble med på det harde spi I let som finnene la opp
ti I, og det burde vi ikke gjort.
Scpndag var det sightseeing fcpr vi så Sverige - Finland. Sverige vant hele 14 - 0.
"Rakettgutta" ble nektet å sende opp flere raketter, det \::le så mye lcps boss på
banen. Svenskene spilte hardt og sikkert - de var gode på kepi la og i samspillet.
Vi lærte mye bandy i Ljusdal, vi tapte riktignok med mange mål, men kanskje
en annen gang
.
HA DET - HE I DÅ - NAKEMI IN

.
Pål Haugan.
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NYTT FORSØK

-

ROLF HÆHRE OG HANS BANDYGUTTER
SKAL I VINTER GJØRE NOK ET FORSØK PÅ OPPRYKK TIL F0RSTE DIVISJON, GUTTENE ER IGANG MED
TRENINGEN, VI HAR MISTET SVERRE
ERLING NILSEN TIL DRAFN - MEN
HAR FÅTT BJØRN BORGE TILBAKE
FRA SOLBERG S,K, MELDER ROLF
HÆHRE,
LAGENE I JUNIORAVDELINGEN SER
I ÅR UT TIL Å BLI AV GODT GAMMELT
SKJOLDMERKE, MED SKIKKELIG REKRUTTTERING BØR VI KOMME UT AV DEN
SITUASJON VI HAR VÆRT NOEN ÅR,
VI HAR STORE TRADISJONER I DENNE
GREN - OG DET KUNNE VÆRT HYGGELIG
OM DET I ÅR KUNNE SNU DEN RETTE
VEIEN,

FORMANN BANDYGRUPPA:
ROLF RAAEN, KNUT BJ0RHUSVEI

2. divisjon
Norges Bandyforbund
opp avdelingene t 2.
sesongen 1977-78:
Avdeling vest: TA.sen,
Skiold, Brevik, Pors,
Bækkelaget, Rosenhoff.
Avdeling øst: Skeid,
Ready, Høvik, Frigg,
Hafslund, Haslum.

41

har satt
divisjon
Øvrevoll,
Njård,
Sparta,
Ullern,

OPPMANN A - LAGET:
ROLF HÆHRE, TINGVOLLVEIEN S
- OPPMANN JUNIORLAGET:
TRON PETTERSEN, ODINSVEI 20 C
TORE LARSEN, ODINSVEI 14 A
OPPMANN GUTTELAGET:
REIDAR sc0SSLER, TORSVEI

41

OPPMANN SMÅGUTTLAGET:
ARILD KNUDSEN, T!RNVEIEN

80

OPPMANN LILLEPUTTLAGET:
FINN DAHLBY, TORSVEI lG A

A

11

FEI FOR EGEN DØR" HETER DET,
S, I , F, 'S LEDRE GÅR UT MED
KRAFTSALVE MOT LI LLESTRØVI
S,K,
EN ANNEN REGEL SIER:
TELL TIL TI, FØR DU Sl.fR"
BEGGE REGLER ANBEFALES P/,
DET BESTE TILS, 1,F,
GENERALENE,
TORE L,
11
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JIJNIOR, VDEl/NfJEN
Skiolds Lilleputtlag foreviget før finalen i Åssidens 40 års
jubileumsturnering får denne gang stå som symbolpå den nye
"giv" i junioravdelingen. De fikk riktignok et breknederlag
på 6 - 0 mot Asker,men gutta gjorde en kjempeinnsats. Dette
laget skal forøvrig på 3 dagers tur til Geilo 26-28/8, med
kamper mot Gol og Geilo.
Sesongen er riktignok ikke slutt enda, men slik stillingen er
for Øyeblikket må vi få skryte litt av Smågutt I!
De har gått
_
gjennom første del av sesongen nesten uten tap, de har hittil
kommet til 3.runde i Buster Cup, til tredje runde i D.B.K cup,
og de er i A puljen i serien ... Bravo gutter og lykke til videre.
Juniorlaget har også gjort det bra, og denne gjengen har virkelig
vært driftige i år! Selvfinansierte turer til nanmark 2 ganger
på en sesong. Sånn kan det altså gjøres!
Aktiviteten på knØttefronten er mildt sagt overveldende.Langt
fler enn vi kan hanskes med, og her er vi nok en gang ved det
gamle problemet: VI TRENGER FLERE LEDERE I JUNIORAVDELINGEN.
Helge Bjørnes er valgt til juniorstyrets representant i valgkomi~en, og jeg vil innstendig oppfordre alle tidligere aktive,
fedre og andre medlemmer til åta på se en jobb i JUNIORAVDELINGEN.Si ikke nei når Helge spør dere, det er her det virkelig
er GØY å jobbe.
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Når det gjelder:
SNEKKERFURU - KRYSSFINER
MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss.
AKTI ESELS KABET

~
BRUG & GULDLISTEFABRIK

Gulskogen

~

GULLSMED
HARRY ULSTEEN
Nedre Storgt. - Drammen
Tlf. 83 14 03

TORVHALLEN

••

tlf. 83 19 56

STØRST I SKO
C

"

U__avo~ ''-Fl LI ALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON

Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34

- I

ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN
VELKOMMEN

LØRDAG

-

GOD

PARKERINGSPLASS

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN

Il

l(REDITl<ASSEN

Drammen te tf. 83 35 00
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- bank for folk flest

Terje serverer nok
et Kl i B
TERJE ANDERSEN' S GUTIER HAR EROBRET B
MESTERSKAPET It->R, S(J,1 IFJOR, LAGET
SPILLER JO S.L\MVlEN MED BPDE MJØNDALEN
OG STRØMSGODSET, OG VI SER AV NEDENSTt,ENDE AT GUTIA HAR GJORT EN KJEMPE
Frn JOBB,

-

10 KAMP 9 SEIERE l UVG, 0 TAP 37 - 5
1976: 8

11

6

li

2

li

0

11

23-7

19 POENG

1~ POENG,

TO SESONGER I SERIEN UTEN TAP ER STERKT,
VI MÅ FÅ GI ROS TIL OPPMANNEN TERJE ANDERSEN
SQ'Vl HOLDER DETIE UTVALG AV SPILLERE FINT
S.L\MVlEN, DET ER IKKE ALTID LIKE LETI I, Ft,
FRIGITI RESERVENE WA A-LAGET - MEN TERJE
HAR ALTID TRYLLET BRA LAG PÅ BANEN,
GRATULERER '.

-

HVA SKAI SKJE på ''BYRAN"\?

'hr

DET FINNES SVÆRT FA LØKKER OG ÅPNE PLASSER FOR UNGDOM I
NYE BOLIGSTRØK, VED KOBBERVIK VAR DET EN DEL UNGDOMMER
SOM PÅ SLETTA AV DYRANBAKKEN HADDE RIGGET ISTAND EN
FIN LITEN FOTBALLBANE - MED HJEMMEGJORTE MÅLSTENGER OG
SAGFLIS OPPMERKING, HER VAR LIV OG RØRE HELE UKEN, MEN
EN DAG KOM EN STOR STYGG GRAVEMASKIN OG SATTE EN STOPPER
FOR DENNE AKTIVITET, LØKKA SKULLE GJØRES STØRRE OG
FINERE, NA HAR DENNE GRØNNE FLEKK VÆRT UBRUKELIG FOR
FOTBALLSPARKING ET ÅR, DYPE GRAVEMASKINSPOR SATTE STOPP
FOR DETTE, HVORFOR BLE DETTE GJORT?? SKAL DET GJØRES
NOE MER, IKKE HVET VI HVEM SOM HAR SATT DETTE ARBEIDET
GANG, MEN VI HAR EN STERK MISTANKE, VI BER HER SÅ
PENT OM Å FÅ GJORT RESTEN AV ARBEIDET - SLIK AT PULSEN
IGJEN KAN SLÅ I BUNN AV "DYRANBAKKEN"
TT
11

11
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Skiold stiller iår damelag. Det er
mange år siden sist, men det ser nå
ut til at damefotballen har kommet
for å bli. Vi fikk henvendelse fra noe
sport)' damer i Vest Viken Datasentral
om det var mulig å få spille fotball
i Ski old. Klubben sa velkommen,
og med dyktige Liv Kari Rygh s orr
leder har vi kommet igang. ---- ••
Våre første forestillinger i dameserien ble riktig målrike. Vi tapte
den ene kampen etter den andre
med store siffere. Men damene tok
det med et smil - og trenet målbevist
videre, og fremgangen har kommet.
Flere nye piker har kommet til, og
blondt dem Vivi Johansen som er en
skuddsterk pike. Hele 5 goaler på
rad ble det mot Loesmoen.
Resultatene fra de to første seriekampene i høst viser klart framgangen:
Skiold - Loesmoen 2 Skiold - D,·afn

6 - 2
O - 3

Før ferien:
Loes moen 2 - Ski al d
Drafn - Skiold

4- 2
14 - 0

-

OLDBOYS LETER FORTSATT

Ja, hadde Old Boy's laget hatt en som
scoret 5 mål på rcd.. slik damelagets
Vivi Johansen gjorde, da hadde gamlegutta
også vunnet noen kamper.
Kampene etter ferien har vært jevne og
tildels velspilte, og mannskapet har vært
stabilt. Torstein Roaas og Åge Lolland
leder laget sammen, og vi har inntrykk
av at de har alt under kontrol I.
Resul talene fra de siste kampene:
ROS - Skiold
N. Sande - Ski old
Skiold - Konnerud

2 - 0
l - 0

l - l

AT SVERRE ERLING HILSEH
SKAL SPILLE BAIIDY FOR
DRAFN.
AT TROlID MOEN HAR MELDT
OVERGAHG FRA DRAFU
TILBAKE TIL SKIOLD I
BAIIDY.
AT OPP-PUSSiiWEH AV 2.
ETG. I SKIOLDHUSET
HAR STARTET FOR FULLT
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Som

-

sportsmann
kjenner De velværet
ved

personlig hygiene ...
Etter turen er det deilig å kunne ta et bad eller en dusj i trivelige
omgivelser Vår forretning har nå et kjempeutvalg i baderomsutstyr
som vi anbefaler å ta en kikk på.
Badespeil, medisinskap, badevekter, badematter, ryer osv. - alt
i forskjellige farger og kvaliteter. Stikk innom forretningen en dag,
vi finner sikkert noe som passer for Dem.

Gå til fagmannen - gå til

1 •l t,~1~,~~~J :!~l ~
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95
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Klar for Strømsøuke
Til venstre formann i Skiold Borgar
Nygård og til høyre formann i arr.kom.
Jonn Johansen

Som du kanskje merket i sommer, så har Skiold gått inn i et samarbeide med
hondelstanden på Stremse . Resultatene av dette samarbeide så vi i junimåned
da Strernseposten kom ut med sitt f.prste nummer, og Strømseuken ble arrangert for
f.prste gang. Målet med disse ting er å gj.pre Str.pms\t)-siden mer attraktiv som
handelssentrum, samt selvf.plgel ig å skaffe klingende mynt i kassen. Og etter uttal ser
som har kommet fra de næringsdrivende og fra forretningsf,Preren så har vi denne
gang oppfylt begge disse målene. Men finansgruppa med formann Jonn Johansen
i spissen sl år seg ikke ti I ro med dette. Når dette leses erkomiteens medlemmer i
full gang med et nytt nummer av Stremsc-posten som skal komme ut i begynnelsen
av desembermåned. Komiteens medlemmer sier også på direkte spørsrnå] at man
har lært mye av de feil som ble gjort forrige gang, og at de forventer et bedre
resultat denne gangen. Både avismessig og ekcnornisk . Vi i Skioldavisas redaksjon
kan bare gratulere finanskomiteen med resultatet og vi ønsker "tvi tvi"
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Utrolig Skiold-rekord
Men gleden varte ikke lenger
enn til Skiolds utvalgte satte i
gang. Starten var svak da Jon
Brurberg og Tore Adamsen sa
takk for seg etter 10,4 sekunder.
Tom Jensen og Terje Seeberg
fikk en «miss- etter 47,4
sekunder og så kom dagens store
triumf. Øivind Ågren og Hans
Petter Nilsen kom inn i en fanta·
stisk rytme. Ballen gikk fram og
tilbake 1 det uendelige. Ja. vi
begynte faktisk å bli redd for
batteriene i stoppeklokken. Det
så ut som om disse karene kunne
holde på i det uendelige. Først
etter nesten 7 minutter ble det
bom og en fantastisk rekord
hadde sett dagens lys: 6.50.8,
eller om man vil: 410.8 sekunder.
Den skal bli vond å slå. Øivind og
Hans Petter var dagens

at de kunne
mer ennå spille fotball og
gikk til topps i DT og BBs
sommerkonkurranse

30

GUTTECUPEN
under ledelse av Trond Jensen ble igjen en suksess.

36 lag

var med på to dagers fotballfest siste helg i august i Gulskogen

-

Idrettspark. Arrangementet var som vanlig prikkfritt selv om
kanskje regnet la en del demper på avviklingen. Men alle tok
småf~randringene med godt humør. Strømsgodset tok første napp
i Charles Stahls minnepokal - på hjemmbane. Det var meget populært.
LØRDAGS TREFF
Har du lyst til å slå av en Skiold-prat? Hygge deg litt
med gamle venner - og få nye? Diskutere A-laget - hyttekomiteen,
kritisere og gi ros i Øst og vest? Ja, da er Skioldhuset lørdag
formiddager stedet for deg. LØrdagstreff er igjen en realitet etter
at sommerferien for alvor er over. Ved looo-tiden strømmer Skioldmedlemmer i alle aldre til huset for en hyggestund. Ja, vi ser
vel deg også ....
DUGNAD
Huskomiteen er i ferd med å sette inn nye vinduer og før

-

vinteren setter inn skal forhåpentligvis også en rekke arbeider
i 2.etasje på huset være unnagjort. Har du lyst til åta i et tak
så korn på dugnadsdagene som står oppslått på huset. Som regel er
det folk som jobber mandag og onsdag og lørdag formiddag tar man
også et tak.
FREMTIDEN I SKIOLD
Formannskapet i Skiold har vært på såkalt "brainstorming"
der man tok for seg fremtiden for klubben. En komite har lagt
fram sin innstilling som vil bli presentert senere i Skioldavisa.
Har du synspunkter på hvordan klubben bør drives - så skriv til oss.

KARL FALK
MØBELFORRETNING¾
AMTM.BLOMSGT./ENGENE -DRAMMEN
TELEFON 83 85 00
Apningstider: Mandag - tirsdag - onsdag -fredag
8.30-17.00 - Torsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt

-

LANDETS BESTE IS

fJDRAMMENS is
T'OROENSKJ0LDSGT40-TLF 83
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n 97.

-

HAT-lllCI
-

TRE MÅL PÅ RAD AV SAMME SPILLER - I SAMME KAMP ER LIK HAT-TRICK.
SKIOLDAVISA SETTER I SESONGEN 1977 OPP ET PAR FOTBALLSTØVLER
TIL DE SKIOLD-SPILLERE SOM I LØPET AV SESONGEN LAGER HAT-TRICK.
VI MÅ BE LAGLEDERE OM INNRAPPORTERING, SLIK AT VÅRE HAT-TRICKSPILLERE KAN FÅ SIN PREMIE.
LYKKE TIL ALLE SKIOLD-SPILLERE, VI HÅPER PÅ EN MÅLRIK SESONG.

VÅRE YNGRE LAG
HAR VI FLERE MÅLFARLIGE SPILLERE,
RAPPORTEN GÅR UT PÅ AT
7GUTTER OG EN PIKE HAR
TIL NÅ GJORT HAT-TRICK,
SESONGEN ER IKKE OVER,
SÅ FLERE HAR ENNÅ MULIGHET TIL Å VINNE STCVLER,

33
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18.00

Det er snart et år siden vi fikk våre klubblokaler i 3. etg. ferdige.
Lite er gjort siden, men nå står klubben klar til åta fatt på 2. etg.
i klubbhuset. Alt arbeide er bassert på dugnad, slik at komiteen er nå
motagelig for all den ttjelp som kan oppdrives. Vi anmoder herved alle
våre medlemmer å møte opp på dugnadsdagene - mandag og onsdag r fra
kl.18.oo.
Vi har alle sett hvor fint det er mulig å gjøre det (e etg.) så la
oss nå gjøre innsats for klubben. Kan du avse en til to kvelder i løpet
av høsten - da kommer vi langt hvis alle medlemmene tar sin tørn.
Altså - klar i startgropene for en høstinnsats i klubbhusE,t.

NY ADRESSE ??
DET HAR VÆRT EN DEL KLAGER OVER AT MEDLEMMER IKKE
HAR MOTTATT uSKIOLDAVISAu SVÆRT OFTE ER DET NY
ADRESSE SOM ER ÅRSAK, BENYTT DERFOR NEDENSTÅENDE SLIPP
SÅ LOVER FORRETNINGSFØREREN AVISEN TIL ALLE,

NAVN:

..............................

ADRESSE:

Er aruanisasjanen tung ratlti?
Formannen svarer=

-

Jeg skal tildels være enig i dette at det ikke alltid er så lett å samle et helt
formannskap på 13 medlemmer for å treffe avgjørelser. Jeg er av den mening
at styret (eventuelt et arbeidsutvalg) bør ha mer fullmakter, særlig når det
gjelder økonomi. Vi bør også være flinkere til å delegere til de forskjellige
undergrupper. Tanker som også har gjort seg er at det bør vcerc mer økonmisk
frihet i de forskjellige grupper.
Kommunikasjonen innen klubben syntes jeg har blitt meget bedre etter at vi
har fått Skioldhuset, vi treffes oftere og vi har fått et felles sted åta hånd om.
Jeg må si at jeg syntes Skiolds organisasjon er ganske bra, men vi er klar over
at den likevel kan gjøres bedre.
Vi har også satt ned en komite som vi litt fleipete har kalt "seiens fictionkomitene. Den skal se på hele klubbens organisasjon og prøve å sette opp
en målsetning for klubben.
Jeg håper at den kan legge frem et resultat på generalforsamlingen.

UTDANN I NGSLEDER.
Enkelte medlemmer vet kanskje at det finnes en utdanningsleder i Skiold.
Han er ikke valgt, men oppnevnt av styret Nygård ..
Det er temmelig klart at oppgavene er store, når vi tenker på dagens situasjon
vedr. trener og oppmenns mangel ti I de farskjellige lag.

-

En utdanningsleder må arbeide for at klubben alltid skal være selvforsynt med
ledere, trenere og oppmenn, både administrativt og idrettslig. Han skal holde
kontakt med de forskjellige forbund og idrettskretsene og sørge for at de forskjellige tilbud når frem til de rette personer innen klubben.
I høst etter generalforsamlingen skal det i Ski old kjøres kurset "Et bedre idrettslag",
som NIF har laget. Dette er et 15 timers lederkurs, som omfatter kunnskaper og
tips om hvordan en klubb drives og ledes og hvordan dette kan gjøres bedre.
Hvem skal så delta på dette kurs? Jo, jeg håper selvfølgelig, at alle som har tillit,
verv blir med, samt hovedstyret og andre (foreldre) som vil lære om klubbdrift og
også for å sikre rekruttering av nye ledere.
VEL MØTT.
Med hilsen
Tor Reidar Kristiansen
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KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.

m,a
N. STO~ I. TORGGT. 4

v~

SENGETØY - GARDINER DUKER - HANDKLÆR og TEPPER ....

SKIOLD-HYTT A
1

ved Steglevannet på Konnerud.

Det ideelle stedet for turgåere sommer som
vinter. Hytta er åpen for servering alle søndager hele året.

-

