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STYRETS RAPPORT FOR PERIODEN

10.4.77.

-

10.11.77.

Styret har i perioden bestått av:

Formann

Borgar Nygård

Viseformann

Per Smerkerud

Styremedlem

Bjørn Kopperud

Styremedlem

Finn Sjuve

Styremedlem

Tore Ruud

Vara8ann

Gunnar Moen

Formannskapet har foruten styret bestått av:
Bandyformann
Fotllallformann
Ishockeyformann
Juniorformann
Hytteformann
Skiformann
Økonomiformann
Bingoformann

Rolf Raaen
Ulf Tov støa
Ståle Eknes
Oskar B. Johansen
Tore Småriset
Henry Tufte
John Johansen
Knut Berg Nilsen

følgende tiltrer formannskapet:
Huskomiteens formann
Vaktmester huset
Bingosjef Allco
Redaktør Skioldavisa

Trond Jensen
Bjarne Borgersen
Kåre Madsen
Børre Ivar Lie

Representantskapet formann/
Byggekomiteens formann

Johs Christensen

!perioden har det vært avholdt to styremøter samt 7 styre/
formannskapsmøter, og fremmøte og samarbeidet har vært eet
beste. Mange og viktige saker har vært behandlet og tildels
friskt diskutert.

-

Følgende medlemmer er opptatt i denne periode:

Berit Nilsen, Solveig Leversby, Einar Haukland, Vera Moen,
Kjetil Brurberg, Bjørn Kreutzer, Gunnar O.
Michael F.

Fjeldheim,

Dahl, Aksel Pedersen, Ulf Larsen, Vidar Olsen,

Bjørn Antoniussen, Frank Yggeseth, Dag Jostein Larsen,
Kjell Stenberg, Mona Andersen, Liv Kari Rygh, Vivi Johansen,
May-Liss HØien, Elin Syvertsen, Hilde Kristoffersen,
Norunn Ringstad, Anne Johansen, Kari Harm, BØrre Ekeberg,
Berit Nilsen, Trine Larsen, Bjørn Ståle Johansen,
,__Arild Johansen, Kai-Runar Bråthen,
Espen Jørgensen,

Dag Storeide,

Odd Arnstein Larsen, Jan Egil Torgersen,

Sven Erik sørsdal, Trond Lillegård Jensen, Jarle Jonny Holt,
Rune Armand Holt,

Tilsammen 38 nye medlemmer,

Klubbens medlemstall pr.

lo/11 1977

740 medlemmer.

Hele Skiold gikk med et lØnnelig håp om at i år skulle det
skje - Skiold skulle klare opprykk til 2. divisjon! Men nei,
det lykkes ikke, og situasjonen ble en helt annen enn vi hadde
tenkt oss. Laget lå i bunn av tabellen helt fra begynnelsen,
og det så virkelig kritisk ut rett etter sommerferien. Til

-

tross for at de hadde nedrykkingsspøkelset hengende over seg
gjorde A laget virkelig en innsats og klarte seg i 3. divisjon,
men vi må jo si at målet var 2. divisjon.

Ros skal allikevel de

ha som har stelt med A laget i sesongen 1977.

Som ny trener

for sesongen 1978 er ansatt Jan H. Skramstad som avløser Ulf
Hagen. Vi takker Ulf for det arbeidet han har gjort for Skiold
i to sesonger.
Vi må se fremover når det gjelder fotballen, for det er her
klubben har sitt ansikt utad, og styret vil derfor se med velvilje på de tiltak det nye fotballstyret har tenkt å sette i gang.

mer mat
for pengene
Se mitt store utvalg i

sportsartikler

JTØRYPIJAT
KONNERUDGT. 2

Klubben er også av den mening at vi bØr legge forholdene best
mulig tilrette for våre aktive idrettsutøvere, og vi vil prøve
å intensivere treningsutdannelsen i klubben, og også prøve å
bedre treningsforholdene.

B laget har fortsatt suksessen fra i fjor med seier i kretsserien,

seier i S.I.F.

Cupen 1977,

og pokal i premieskapet!

En fin gjeng gode kamerater som spiller fotball for å ha det
gøy.

- Junioravdelingen kan i år ikke vise til de store resultater,
men det jobbes godt,

og klubben bør være sikret en god rekrutter-

ing i mange år fremover.

Avdelingen lider noe under at de må

trene på forskjellige steder i byen.

Vi har også i år avviklet vår tradisjonelle Guttecup med Trond
Jensen, Trond Pettersen og Børre Ivar Lie som drivende krefter.
I år var det naboklubben S.I.F.som stakk av med pokalen.

I bandyavdelingen har det så smått begynt å røre på seg, og
håpet om opprykk er tilstede.

Vi er meget takknemlige for at

Roar Dag Larsen og Øyvind Ågren har påtatt seg jobben som trenere
for A laget, og vi ønsker dem lykke til!
des det godt,

I junioravdelingen arbei-

og vi har faktisk tro på at Skiold igjen skal

kunne ta et NM.

-

På Skioldhytta er virksomheten i full gang,

og Gunnar og Dagfinn

har gjort en meget god jobb i sommer. Ny brønn skal graves slik
at vi kan sikre vannforsyningen , og det er også planer om
ytterligere kjøp av jord i tilknytning til Skioldhytta.
Skioldavisa har kommet ut i periden, men vi må innrømme at vi
gjerne hadde sett at den kom noe mer regelmessig! Vi ville satt
stor pris på om noen flere hadde grepet til pennen og skrevet
noe. Målet er at avisen skal bli selvfinansierende, så vi
trenger noen flere annonser.

Regnskapet viser at det har vært jobbet meget aktivt for å få
inn penger i klubben,

og styret setter stor pris på den vel-

villighet vi har blitt møtt med når vi har spurt om hjelp.
Bingopengene strømmer fortsatt inn, og vi trenger dem sårt med
de store utgiftene vi nå har med å finansiere
videre oppussing av huset.

renter avdrag og

En takk til bingofolket - uten dem

hadde vi ikke greid å drive klubben på den måten vi gjør i dag!
Transporten av biler for Motortransport hjalp også godt på
Økonomien,

og vi takker alle som hjalp til. Aksjonen Strømsø i

Sentrum ble også en Økonomisk suksess, og vi håper å kunne gjenta
dette.

.-

Huset betyr enormt mye for klubben.Det er opptatt til møter og
arrangementer hver eneste kveld.

LØrdagstreffen blir stadig mer

populær og salget av vafler karbonade og kaffe går strykende.
Dette at skioldmedlemmer i alle aldre samles på ett brett er
meget miljøskapende.
Når det gjelder den videre utbyggingen av huset har dette gått
litt tregt, men nå er byggekomiteen i full gang med 2.
dugnadsgjengen har lovet innvielsesfest 17 mai,

etg,og

SÅ HOLD AV DEN

KVELDEN!

Eldres avdeling har sin faste møtedag siste torsdag i måneden
på Huset, og vi har intrykk av at stadig flere "gamle" medlemmer
finner veien hit. Tradisjonen tro skal eldres arrangere julebord
på Huset 8/12 kl.

19.00.

Av oppgaver som formannskapet arbeider med og har planer om i
fremtiden nevner vi:

Bedre lederutdanningstilbud,

tiltak for å sikre klubbens Økonomi,

stadig nye

legge forholdende bedre til-

rette for de aktive,intensivere utbyggingen av Skioldhuset,

arbeide

videre med målsettingsplanen for klubben samt få lagt opp et
skikkelig kartotek.

Vi takker for samarbeidet i periden, og Ønsker alle vel møtt til
en ny "giv" i 1978'.

REPRESENTASJON.

Klubbens medlemmer har i perioden hatt følgende representasjons~
oppgaver:

Norges Bandyforbunds ting:

Borgar Nygård

Norges Bandyforbunds finanskomite:

Borgar Nygård

Bjørn LØkslid

Norges Bandyforbunds lov/appel/valg/
samt organisasjonskomite:

Tore Larsen

~ skerud Bandykrets ting:

Borgar Nygård

Buskerud Bandykrets styre:

Trond Jensen - varamann

Rolf Raaen

Buskerud Idrettskrets:

Jonny Ulleberg - revisor

Buskerud Fotballkrets:

Arild Knudsen - revisor
Sverre Jansen - dommerkom.
Fredrik Seeberg - attasje for
Finnlands
guttelandslag
Olav Gjesteby - småguttekrets
Vivi Johansen - damekretslag
Nina Grinheim

9 klubbutvalget:

Borgar Nygård
Per Smerkerud
Erik Carlsen
Arild Knudsen

-

Instruktørkurs:

Tor Reidar Kristiansen

RAPPORT_FRA_MALSETTINGSKOMITEEN.

Herunder fØlger sluttrapport fra målsett
Etter gjennomlesing vil du se at komiteen kommer med nye forslag
og andre interessante synspunkter.
Vi Ønsker at det kan bli en debatt omkring disse, dog ikke her
på generalforsamlingen men på et senere ttdspunkt.

VALGKOMITE.
Denne komiteen består av 4 medlemmer,
1 :=ra representantskapet

-

l :=ra styret
1 fra fotba1_l - bandy
1 fra junioravdelingen
V.K. er satt sammen på denne måten :=or å få den b ee t e kjennskap
til mulige kandidater, ved at medlemmene er plasert i jr.avdeling,
bandy/fotball og styret.
Representantskapets mann er å betrakte som rådgivende, og rapporterer til Representantskapet om arbeidet i komiteen.
Målsetting:
Skaffe de best kvalifiserte personer til de forskjellige tillitsverv.
Ansvar:
Valgkomiteen står ovenfor Styret ansvarlig for å finne kvalifiserte personer til de tillitsverv som står på valg.
Valgkomiteen skal rapportere til Styret om sitt arbeide, og i
rimelig tid fØr Generalforsamling legge fram en fullstendig
valgliste.
Det understrekes sterkt viktigheten av at V.K. skal være i kontinuerlig arbeid i sin periode.
Den bØr holde seg underrettet om aktivitetene i de forskjellige
grupper og komiteer.
REDAKSJONSKOMITE.
Det understrekes også her viktigheten av en slik komit~, fordi
det er den beste instans som kan gi informasjoner om klubben
ut til samtlige medlemmer.
En representant fra red.komiteen bØr ha anledning til å mØte
formannskapmØter og representantskapmØter.
hensikt:
Toveis kommunikasjonsmedia.

Målsetting:

Må være et bindeledd blant medlemmene, og må være åpent for alle
om ytringer.
Blant de ting Red.komiteen bØr ta seg av nevnes:
Debattstoff
Husstoff
Leder v/formann
Rapporter fra gruppene
Intervjuer
PR
Billedstoff
Personalspalte (giftermål, nye/avgåtte/utmeldte medl. etc.)
Aktuelle tilbud, kurser, stevner
Terminlister
KunngjØringer
Jubileer
Spillestatistikker
Telefonlister av nØkkel~ersoner etc.
En ansvarlig person må utnevnes for å skaffe annonser.
FESTKOMITE.
-----------Festkomiteen består av 3 medlemmer, de velges på hØstgeneralforsamlingen for et år av gangen.
Målsetting:
Arrangere tilstelninger for medlemmer og bekjente i hyggelig
samvær.
Festkomiteen bØr arrangere tilstelninger etter behov.
Juletrefester for barn og voksne.
Dansefester.
Klubbarrangementer.
Mindre sammenkomster.
Medlemmer bØr ta med seg bekjente for mulig å verve nye medlemmer.
(Foreldre til unge medlemmer.)

-

BINGO-GRUPPE.
------------Formannen i bingostyret (for fellesbingo og egenbingo) sitter
i formannskapet.
Fellesbingoen må rette seg etter egne regler.
Formannen for fellesbingoen sitter i bingostyret.
Formannen i bingostyret kjØper inn varer (gevinster), regning
sendes klubben.
Bingoformannen skal fØlge kontrolltiltakene i arbeidsinstruksen.
PåskjØnnelse må godkjennes av formannskapet etter forslag fra
bingosjefen.
Det pålegges regnskapsplikt til styret.
Ishockey-gruppe,
Skiold er tilsluttet NIF.
Formann i gruppen er valgt og sitter i formannskapet.
Formannen skal holde seg underrettet om hvasom skjer i NIF og på
kretsplan.
Gruppen bØr være beredt til (når den tid kommer) å starte ishockeyaktivitet innen Skiold.

Ski-gruppe.
Skiold er tilsluttet N.S.F,
Skigruppa skal arrangere i samarbeid med hyttestyret og formannskap barneskirenn, Skisportens Dag, klubbrenn etc.
Skiformannen sitter i formannskapet og skal arbeide for en
langt større aktivitet på skifronten,
Medlemmer må få tilbud innen denne gren,
Representantskapet.
Medlemmene skal innkalles minst 4 ganger pr.
Forøvrig etter Skiolds lover§ 20 - 21 - 22,

år med møteplikt,

-

Økonomigruppe..'.
Denne består av 2 styremedlemmer+ 3 andre valgte.
Gruppen skal komme med forslag til inntektsbringende tiltak
innen klubben, både på kort og lengre sikt,
Den står ansvarlig for gjennomfØrelse av tiltakene ved hjelp av
stØttegrupper.
Forslagene med plan og Økonomisk ramme skal legges fram for
formannskapet og godkjennes av denne.
Formannen i Økonomi-gruppa skal være i formannskapet,
Forslag:

Formann velges for 2 år, valgte medlemmer velges
annenhvert år, motsatt av formannsvalget.
De oppnevnte styremedlemmer fØlger styrevalgene.

Hytte-gruppe,
Den består av formann+ 2 medlemmer.
Den har eget regnskap, som sammen med beretningen skal legges
fram for generalforsamlingen.
Hytte-gruppa velges på vårgeneralforsamlingen,
Hytte-gruppa er Økonomisk ansvarlig for hyttas drift,
Den skal
sØrge for at hytta er selvfinansierende.
StØrre reparasjoner
og oppussing besørges med tilskudd fra hovedkassen,
Den skal sØrge for at hytta er oppe når formannskapet bestemmer
det, forøvrig se§ 23 i lovene.
Utleie av hytta skal godkjennes av hytteformannen.
Lovkomite.
Lovkomiteen består av 3 medlemmer som velges på hØstgeneralforsamlingen.
Den skal tre sammen når det er behov for det og tolke loven
riktig.
Den skal ellers også påse at lovene er i samsvar med
tiden.
Komiteen står ansvarlig ovenfor generalforsamlingen.

FOTBALLAVDELINGEN,

Dagens situasjon.
Junioravdelingen.
Stort sett bra med spillere, og resultatene er bra,
Oppmenn og trenere virker bra, men kan selvsagt bedres,
På grunn av enkelte lederhull har vi mistet en del spillere
tidligere, og et resultat derav er at vi i 1977 stiller med
et guttelag og et juniorlag,
B - eller Ungdomslaget,

-

B-laget har gjort det svært bra de siste to år,
Laget bØr
bestrebe seg på å fostre fler fØrstelagsspillere,
Juniorspillere går til andre lavere klubber istedet for å
spille på B-laget.
Ungdomslaget ble og er fortsatt borte i Skiold.
Vi hadde ikke
spillemateriell nok til å stille 2 lag.
Oppmenn og instruktØrer har delvis manglet.
A-laget,
Dette laget har fått mesteparten av de midlene som har vært
til disposisjon.
Disse er gått til spillere, trenere, og delvis oppmenn.
Resultatmessig har ikke dette svart til forventningene på bakgrunn av hva som har vært satset gjennom årene,
Utstyr - reise - leire - ferie o,s,v, har i hovedsaken vært
bekostet av Skiold, Det er kun A-laget som har fått alt dette
av klubben.
Generelt.

-

Treningsmulighetene om vinteren er stort sett bra, men vi får
for liten treningstid, og innendØrshaller er et minus.
Ved bedre utnyttelse av de timer vi får av idrettsvesenet lar
dette seg lØse, etter vår oppfatning.
Klubben lider under av ikke å ha eget treningsfelt, Marienlyst er sprengt.
BANDYAVDELINGEN.
Dagens situasjon.
I Junior-avdelingen har resultatet stort sett vært bra de siste
årene.
Det kan være vanskelig å skaffe trenere til de forskjellige lagene,
Lilleputt - Smågutt - Gutter - Junior.
Stort sett bra resultater, men lagledere og oppmenn kan bli
bedre.
Teoretisk bakgrunn for de yngste lag mangler,
B-laget måtte trekke seg fra serien det siste året, p,g.a,
mangel på spillere.
Dette er jo meget skuffende, sett på bakgrunn av de gamle bandytradisjoner i klubben.
Old Boys laget har hatt en glimrende sesong,

A-laget har i flere år vært nære på å spille seg opp i 1, div.,
men det har skortet i innspurten.
Det virker som laget ikke er
jevnt nok til å holde en sesong igjennom,
Treningen (innsatsen) kunne vel også vært bedre.
Pengeforbruket har vært beskjedent,
Generelt.
Det er helt klart at Skiolds bandy-avdeling lider under treningsforholdene.
Treningstidene for de yngre lag er lagt alt for
tidlig på ettermiddagen, slik at trenerne mange ganger må
"arbeide" i arbeidstiden.
Det er også vanskelig å samle alle.
Dette er en uutholdelig situasjon i lengden som klubben må gjØre
sitt ytterste for å endre,
Selv A-laget avspises med treningstider på Marienlyst.

-

Skikkelige oppmenn og trenere er vanskelige å finne, og det blir
til at Tordenskjolds soldater går igjen.
Kvalifiserte trenere for vår bandyavdeling mangler.

MALSETTING_fQ~_SKIOLD,
Vårt mål innen den aktive idrett er å bli best, å vinne puljer
og divisjoner, kfr, lovene,
Alle unge lag må få en god teoretisk bakgrunn for sin idrett.
De bØr selvsagt også finne en fin idrettslig oppfØrsel på og
utenfor banen.
Vi må skape et godt indre miljØ innen klubben, dette gjelder
selvsagt alle ledd i vår drift, også for de som ikke driver
aktiv idrett.
Det er like viktig for dem å finne seg tilrette i klubben,
Det bØr legges vekt på på sikt å prØve og skaffe oss eget
treningsfelt,
Klubben bØr også stØtte opp om kunstfrossen bane i Drammen på
-iet

sterkeste.

Vårt mål må være å få nye medlemmer og foreldre som stØtter
bedre opp om lagene, dette vil skape en akselerende, positiv
utvikling.
Hvordan skal vi så nå våre mål?
De enkelte lag bØr sett opp sitt program, mål fØr sesongen tar
til.
Dette gjØres av aktive innen fotball/bandy - juniorstyre lagledere - oppmenn og instruktØrer i sammen.
Lagledere bØr snakke og diskutere med sine lag for å dra dem
sammen til en enhet fra fØrste stund,
Skioldhuset er jo et ideelt sted.
Flere lagledere - instruktØrer må utdannes/skaffes,
Potensielle treningsledere av spillere bØr sendes på de kurs
vi får tilbud om,
(A - B kurs, Slemmestadleiren, ungdomsledere etc.)
Styret må pålegges det ansvar å skaffe flere lagledere, treningsledere,
Vi forventer at vi på den måte får resultater spillemessig når
dette går i orden.
På sikt vil dette virke som en spore innen
.-,ele klubben.
Egenavl til A-laget vil selvsagt også bedres,
Det er klart at det ligger en stor uutnyttet ressurs hos foreldrene til våre medlemmer,
Hvordan skal vi klare å bringe noen av disse til aktivt klubbarbeid?
Vi nevner:
Foreldreforening
MØter i Skioldhuset med barna
FremmØte på kamper
Juletrefest
Skioldhytta
Trimkvelder, lØrdagsjogg
Andre sammenkomster,
Det er Skiold som må ta utspillet!

Alle tillitsmenn bør ha sin egen klare instruks, slik at alle
til en hver tid vet hva de går til.
Etter vår mening må styret pålegges at instruksene blir utarbeidet.

TIL DISKUSJON:
Er klubben stagnert?
Går medlemstallet tilbake?
Skal nye idrettsgrener tas opp i klubben?
Hvor stor skal klubben være?
(Hvor mange medlemmer?)
Satses det riktig nok økonomisk/idrettslig?
Er Skiolds administrasjon tungrodd?

Drammen,

10.11.77.

Formann:
Medlemmer:

Tor Reidar Kristiansen
Oskar B. Johansen
Arild Knudsen
Jonn Johansen

-

FOTBALLSTYRETS BERETNING.

Fotballstyret har i perioden hatt denne sammensetning:
Formann:
Sekretær:
Kasserer:
Jr.kont.mann:

Ulf Tov Sreo
Trond Jensen
Egil Halvorsen
Oscar B. Johansen

Den sportslige aktiv)teten har i år vært både opp og ned. A-laget
som vi hadde så store forventninger til klarte ikke å hevde seg på den måten vi
hadde håpet på.
En kraftig innspurt gjorde imidlertid sitt til at vi også til neste år
spiller i 3. divisjon. Vårt B-lag har i år hatt en formidabel suksess under Terje
Andersens ledelse. "The Double" var ikke Lil lestrem alene om i år. Ikke nok
med at B-laget ble kretsmestere, men de vant også Str</)msgodsets store cup med
over 50 deltagende lag.
Vi gratulerer.
I junioravdelingen har også resultatene vært både og. Det som
imidlertid kjennetegner junioravdelingen i Skiold nå, er at vi har en gjeng
dyktige l;dere som jobber med massevis av kjekke idrettsungdommer. Vi er
sikker på at dersom alle disse stevner fram som de lover, så skal vi nok ta
opp konkuranssen med de andre klubbene i distriktet ganske snart.
Vi takker al le for insatsen i sesongen som har gått, og </)nsker
alle velkommen igjen til neste sesong.

Trond Jensen (sign)

-

Sekretær.

RAPPORT FRA JUNIORSTYRET FOR 1977.

Det har i periden vært holdt 9 styremøter,
av Oscar B. Johansen,

og styret har bestått

formann, Tore Larsen og Oddvar Danielsen,

styremedlemmer og Ranveig Knudsen,

sekretær.

Fremmøtet og inter-

essen har vært meget god med gjennomsnittelig 16 - 20 på hvert
møte.

Vi ble allerede på det første møtet enige om å kjøre en stram
Økonomisk linje, da vi av fjorårets regnskap så at det hadde
gått over alle grenser med bl.
på de yngste lagene.
byrden.

annet innkjøp av småutstyr selv

-.

Foreldrene må bære en del av den Økonomiske

Når det gjaldt fordeling av budsjettet var disKusjonen til tider
ganske "fresk".

Vi ble til slutt enige om å prøve en ordning med

budsjett frem til ferien, og forøvrig stole på hver enkelt lagleders sunne tornuft.

At vi har fått en del overskridelser skyldes

ikke på noen måte sløsing, men aktiviteten i junioravdelingen har
vært meget stor, med rekorddeltagelse i antall cuper og serier.
Dette koster som kjent,men det sportslige utbyttet har vært tilsvarende.

Det har også vært arrangert selvfinansierende turer

for flere av lagene.

Juniorlaget har vært 2 ganger i Danmark,

Smågutt I og II var i Ørebro, Lilleputt I til Geilo,

og Lilleputt

II overnattingstur til Sandefjord.

Alle trenere og lagledere har gjort en kjempejobb,

og det er

vanskelig å trekke frem noen spesiellt, men jeg må få nevne trioen Haugan,

Carlsen og Hannvik som har holdt styr på mer enn 50

knØtter, og som ved flere anledninger har arrangert hyggekvelder
på Huset med foreldre.

Det er slik det skal gjøres!

En spesiell

takk også til Tore Julseth og Aksel Pedersen som på kort varsel
overtok Smågutt II.
realiseres.

Vi har godt håp om at en gammel drøm nå skal

Onsdag 23/11 kl.

19.00 skal SKIOLDS FORELDREFORENING

ha konstituerende møte. Møt opp,

det er våre unger det gjelder!

Takk alle sammen for et utmerket samarbeide,

og vel møtt til en

ny peiode som ledere og trenere i Junioravdelingen!
Oscar B.

Johansen,Formann

Ranveig Knudsen,

sekretær.

RAPPORT FRA BYGGEKOMITEEN.

Arbeidet med den videre oppussingen av huset sto desverre stil:e
en stund etter at vi var ferdige med 3.

etg. Neste ledd i utbygg-

ingsplanen var skifting av samtlige vinduer i 1.

og 2.etg.

Dette

er nå utført, og dugnadsgjengen er i full gang med å legge gulv i
2 etg.

Etter planen skal dette byggetrinnet være ferdig til inn-

vielsesfest 17 mai

1978.

Vi har nå faste dugnadsdager mandag,onsdag og lØrdag,men kjære

-

Skioldmedlemmer - fremmøtet er heller dårlig!

Det er de samme

trofaste sliterne som går igjen hver gang.

Vi ser jo alle hvor
miljøskapende Huset er, så det skulle være i alles interesse at
vi også fikk 2 etg. ferdig. Derfor - MØT OPP- det er alltid en
jobb du kan gjøre selv om du har aldri så mange tommeltotter!
RAPPORT FRA HUSKOMITEEN:
Huskomiteen har i periden bestått av Trond Jensen,formann,Dagfinn
Hansen,Finn Hansen,Odd Kristoffersen,Bjarne Borgersen, Mesteparten
av tiden i denne perioden har vel egentlig gått til med å finne
ut av hva huskomiteens egentlige oppgaver er, utover å stå for
serveringen på lørdager. Ellers har jobben hittil stort sett
gått ut på å observere hvordan leietakerne "har oppført seg",
og hittil har det jo gått aldeles utmerket.
Trond Jensen

-

RAPPORT FRA ØKONOMIGRUPPA.
Økonomigruppa har i periden bestått av Tor Reidar Kristiansen,
Tore Larsen,Per Smerkerud og Tore Ruud. Siden generalforsamlingen
har gruppa gjennomført loppemarked og "Strømsø - Dagene" -1977.
Det foreligger også planer for et tiltak i forbindelse med julen,
og "Strømsø - dagene" 1978 er også under forberedelse. Vi håper
disse arrangementer kan være med på å styrke klubbens Økonomi.
Jonn Johansen
Formann.

KARL FALK

MØBELFORRETNING%
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN
TELEFON 83 85 00
Apningstider: Mandag - tirsdag - onsdag -fredag
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt

LANDETS BESTE IS

ØDRAMMEMS

roROENSKJ0LDSGT40-TLF 83

n 97.
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FOTBALLSESONGEN 1977
A-LAGSRAPPORT

FORBEREDELSE: Trening.

-

Treningen startet ca. l . januar. Det var frammøte 3 ganger i uken.
Som vanlig var utgangspunktet for treningen Strømsø skole og Sportskafeen på
Marienlyst.
Treningsframmøtet hadde mange likhetspunkter med hva som skjedde
høsten før. Det vil si at skolegang og militærtjeneste satte sitt preg på frammøtet,
i tillegg var også bandyguttene bare sporadisk med i hele januar og første halvdel
av februar. Dette førte til at ikke alle stilte til seriestart med samme grunntrening.
De aller fleste treningene iår ble holdt utendørs på snøbanen på Marienlyst, og vi
var bare unntaksvis inne i gymnastikksal. Dette fordi det i år ble lagt vekt på fotballforståelse og videre perfeksjonering i det spillesystem som vi mente vi hadde
et grunnlag å bygge videre på fra forrige sesong. Det skulle senere i sesongen vise
seg at vi var nødt til å skifte system under veis.
Også iår arrangerte vi en ukes treningsleier i Grimstad. At en treningsleier i sommerferien er nødvendig er jeg overbevist om, men det er også her meget
viktig at alle er med.
Det viser seg at skal en ha noen chanse til å hevde seg i toppen er en
nødt til å ha en stall som kan møte opp 100%. Her har det skortet en god del hos
oss i hele år, og jeg tror bestemt dette er den vesentlige årsak til at resultatene
iår ikke ble hva vi hadde håpet.

TRENINGSKAMPER:

-

Vi spilte i likhet med i fjor få treningskamper på snø. Det skulle vise
seg å bli meget vanskelig å få gjennomført de øvrige treningskampene som var planlagt. Dette var en skjebne vi delte med de aller fleste andre lag, da værgudene slo
seg helt vrange. Vi fikk faktisk ikke gjennomført en av de planlagte kampene etter
programmet, og det ble en meget hektisk tid for å få tak i baner og motstandere i
ukene før seriestart. For i det hele tatt å få gress under støvlene før serien startet,
så vi oss nødt til åta en Danmarkstur siste helgen før seriestart. Resultatene og
spillet i treningskampene var ikke alt for oppløftende, og det var problemer med
å få spilt inn et lag som "satt seg". Dette skulle også vise seg å bli et problem
videre utover i vårsesongen.
OBLIGATORISKE KAMPER:
Det ble en meget lang og spennende sesong hvor vi var med helt til
kvalik-kampene forl. divisjon var ferdigspilt, men dessverre i feil ende av tabellen. Det gikk bra tilslutt, men det var nære på.

V i kom ski evt ut allerede i starten m ed tap i ferste seriekampen. Også andre kampen endte med tap, og det viste seg vel at laget ikke fungerte helt
som det skul le. Resultatene videre utover vorujevne , og vi tapte også kamper som
det egentlig burde være un<pdvendig å tape. Jeg tenker da f.eks. på kampen mot
Grorud hjemme på Marienlyst. At vi ikke klarte å finne stilen, sammen med sykdom, skader o.a. giorde at det ble n<pdvendig å vri en del på laget uten at spillesystemet ble endret ti I å begynne med.
Da bunnplassen var nådd tre serieomganger f,pr sommerferien fant vi
tiden inne til å gi,pre endringer i spillem<pnstret. Lagledere, trener og hele stallen
dro på Skiold-hytta og diskuterte det som hadde foregått, og det ble enighet om
at noe mer forsiktig spilleopplegg. Nå måtte det nesten poeng til i hver kamp. Også ti I sommerferien lå vi i bunnen av tabellen, men vi hadde god kontakt oppover.
Treningen ble nå lagt noe om med den nye spillestilen for ,pye.
Også f,prste seriekampen etter ferien startet med tap, og stillingen så
langt fra lys ut, det det også skjedde foruroliggende resultater i 2. divisjon. Etter
dette ble det virkelig "hordkjor" på treningene, og guttene skal ha ros for at de
holdt hodet kalt i en situasjon som absolutt ikke var morsom. Dette ga resultater,
og vi kom inn i sesongens beste periode hvor vi startet klatringen på tabellen. For
å være helt sikre måtte vi ha 4 lag bak oss. Med 3 lag bak var mulighetene for å
måtte spille kvalik. tilstede. Når nest siste serieomgang var ferdigspilt var det
klart at vi hadde klart å få 3 lag bak oss, med mulighet for 4 med seier i siste serieomgang. Dette klarte vi ikke, men det skulle altså vise seg at vi allikevel slapp
kvalik.
Seriesesongen ble ikke hva vi hadde ventet oss, men opphentingen da
det reyne t på som værst viser at laget har noe å hente.
Det ble heller ikke i år noe cup-eventyr, da vi tapte 1-0 for Pors i
Porsgrunn i l . runde.

STATUS:
Sesongen 1977 ble stikk motsatt av 1976-sesongen. I år var det vårsesongen
som var den store bipygen. Det kom nok som tidligere nevnt av at skolegang og
mi l itcartjenes+e gjorde at det ble en fortsettelse av fjorårets hestsesonq . Fra sommerferien var vi fulltallige og dette var merkbart, men det var helt klart for sent.
Ulf Hagen har også i år vært vår trener. Han er meget dyktig og nipyaktig i alt han foretar seg. Det er synd at ikke alle hadde mulighet til å fiplge det
opplegget han har giennomfiprt. Da er ieg ikke i tvil om at resultatet ville vært et
langt annet. Jeg vi I få takke Ulf for samarbeidet i disse to år. Det har vært en forneyelse å arbeide sammen med han, samtidig som ieg bestemt tror vi kan takke han
for at vi denne gang klarte å beholde plassen i 3. divisjon , Vil også få takke for
samarbeidet med UK-medlemmene som har vært upåklagelige.

TIL SLU TT:
Hvor er "SKIO LD -M ED LEM M EN E" i m otgang.
I år har det i sor.nher
ikke væ rt m ye stette å få for laget. Det er da ikke bare i m edgang det trenger
ste+te . Da glir alt av seg selv allikevel. Der er i m otgang en skal vise hva en er
god for.
Her burde hver og en av oss ha noe å tenke på

Ståle Eknes (Sign)
O ppm ann

-

RESULTATER:

--

Trenings-kamper:
Skiold
Ski old
Skiold
Skiold
Skiold
Ski old
Skiold
Skiold
Skiold
Skiold
Ski old

-

Strcpmsgodset
Ready
Ørn
Vinn
Steinberg
Kjeldsås
Bcpdalen
Steinberg
Birkebeineren
D.B.K
Slemmestad

Cup-kamp:
2-9
3-1
2-5
1-1
1-1
4-1
8-1
0-0
0-1
2-0
7-0

(sne)
(sne)

Pors

-

Ski old

1-0

(M.cup)
(M.cup)

-------SERIEKAMPER:

Vår
Skiold
Strcrnrnen
- Skiold
Skiold
Brumund.
Vardal
Skiold
Åssiden
Skiold

-

Jevenaker
Skiold
Eidsvold T.
Aurskog
Skiold
Skiold
Grorud
Skiold
Hamar IL

1-2
4-1
1-1
2-0
2-1
0-3
1-2
1-0
2-2

Hes+
Jevnaker
Skiold
Eidsvold T
Aurskog
Ski old
Skiold
Grorud
Skiold
Hamar IL

-

Skiold
Strcpmmen
Skiold
Skiold
Brumund.
Vardal
Skiold
Åssiden
Skiold

4-0
1-1
0-1
4-1
5-0
1-0
0-0
3-2
2-0

Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90

Central Hotell, Drammen
Sentralbord 83 15 90.
R>RtllltRINGS ~ SELSKAPET
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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:

SPAREBANKENE.
FOR DRAMMEN - LIER - SKOGER

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

~id;cnij
mat·øl·miljø

A. HUSUM & CO.
Kjøtt og delikatesse.
Eget pølsemakeri.
Marienlystgt., 24.
Tlf. 83 22 43.
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Et godt sted for kjøp av
SPORT- og FRITIDSUTSTYR!

- LVCHE

~

Nordahls Pølsekiosk
Konnerudgaten

ØDRAMMEMS

Anbefales alle Skiold-gutter

is

Ho11tdleo"tor:
Konnerudgt. 23 - 3000 Drammen
Tcldon 83 2' '6

l~E!!h1na a,,w-1~
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

B-LAGSRAPPORT

Også dette årets B-lag har vært en stor suksess, med en gjeng gutter
som syntes der er morsomt å spille fotball.
Et nytt mesterskap er vel i hvan, og det på en overbevisende måte.
Det er i alt spilt 10 seriekamper som gav 9 seire - l uavgjordt - og
en målforskjell på 37-5.

-

Seriekamper:
Skiold
SIF
Skiold
Vinn
Skiold
Drafn
Skiold
Geithus
Skiold
M.l,F.

-

-

Steinberg
Skiold
Vikersund
Skiold
Åssiden
Skiold
I .B.K
Skiold
Kongsberg
Skiold

5-0
0-3
1-1
1-8
(Åssiden mette ikke)

1-3
8-0
0-2
3-0
2-4

Vi har også deltatt i Strc/)msgodset's cup for B-lag - U-lag og Old-Boy's
lag. Vi tok også her en temmelig klar seier - det deltok her ca. 50 lag:
Cup-kamper:
l. runde:

2. runde:

-

Kvart-finale:
Semi-finale:
Finale:

W.O.
5.1.F.
Skiold
Ski old
Skiold

W.O.
Old-Boys- Skiold B
B - R.O.S/B
B - Liv B.
B - M. I .F ./B

2-9
R . 0. S. trakk seg .
4-2 etter straffer.
3-1.

Vi ble ti I delt en fin statuett og en I i ten premie ti I gutta.
Fcplgende ble kretsmestere for reservelag:
Terje Andersen, Rune Svendsen, Stein Brekke, Tom Opsahl, Øyvind Nys+el ,
Yngvar Nyhus, Per Kristiansen, Bård Lerheim, Jan Pedersen, Ragnar Westl ie,
Vinjar Andersen, Halvard Rype, Per Arne Bjcprnes og Geir Iversen.
Terje Andersen (sign)
Oppmann

DAMELAGETS FOTBALL RAPPORT.
Skiold startet i april i år damefotball-lag.
Treningen var ikke fipr begynt, fipr serien startet. Alle var like spente
da vi gikk på banen ti I den fiprste kampen mot Loesmoen 11.
Loesmoen 11 vant 4-2.
Anne Johansen jobbet bra og skåret begge målene, Laila Kind Olsen
var uheldig og fikk brekt armen.
Dette var bare begynnelsen, mange baklengsmål skulle det bli fipr
sommerferien. Vi tapte den ene kampen etter den andre. Dette tok vi med et
smil og trenet videre under ledelse av vår tålmodige og dyktige trener Tore
Larsen.
Flere piker har kommet ti I og blondt Dem Vivi Johansen som har klart
"Hat tr ick'" i to kamper. Mot Ramm/Eiker satte hun en corner i mål.
Kampene i Hønefoss var underholdene, Elin Syvertsen var sitt ess i
forsvar. I kampen mot Vinn fikk vi enda en skadet. Vår målmann, Solveig
Leversby fikk ankelskade. Hun har hatt mye å gj<1>re i hver kamp og har gjordt
en kjempeinsats.
Resultatene ble bedre utover hesten og vi skal være bedre rustet for
neste sesong, selv om vi enda har mye å lære.
Jentene er flinke til å me+e på treningen.
Vivi Johansen og Nina Grindheim er tatt ut til å spille på kretslaget.
I september hadde vi treningskamp mot Heggedal i isende regn,
resultat: 3-3.
Vi synes fotball er gipy og jeg tror alle fortsetter neste sesong.

Liv-Kari Rygh (sign.)
Fung .oppmann.

Resu I tater etter ferien:

Resu I tater f</>r ferien:
Loesmoen li
Skiold
Loesmoen I
Ski old
Vinn
Drafn
Tolpinrud

- Skiold
- Runar
- Skiold
-Ramm/E.
- Skiold
- Skiold
- Skiold

4-2

0-9

12-0
0-0
14-0
14-0
4-0

Ski old
Runar
Ski old
Ski old
Ramm/Eiker
Ski old
Ski old

Vivi harscoret 12 mål, Nina 3 og Anne 2 mål.

-

Loesmoen 11
Skiold
Loesmoen I
Drafn
Skiold
Vinn
Tolpinrud

6-2

4-0
1-1
1-3

1-4
0-3
3-1.

JUNIORLAGETS RAPPORT.

Vi må vel si oss forneyd med sesongen 1977. Vi startet med 7 "strake" i
grunnserien på vårparten og satte oss forhåpninger ti I høsten og A-pul jen.
Dessverre gikk det her ikke så bra ettersom vi gikk på et par unedvendige tap. Vi tapte Første runden både i NM og i borg-cupen.
Helt fra de fcprste treningstimer i gymsal har vi hatt en fln gjeng
på 13-15 gutter. Under Helge Bjcprnes kyndige ledelse har treningene gått som
en reyk . Vi har trenet to ganger i uken hele tiden. Et I ite minus ti I dette med
trening om våren ute , erot det ber finnes et permanent sted å trene på i snølcpsningen. Mye tid går vekk i å lete etter plasser.
I lepet av sommeren har vi hatt to selvfinansierte turer til Danmark.
- Den fcprste, rett etter påske, var en weekend-tur der vi spilte en treningskamp
på gress og trente på gress. I sommerferien var vi på en ukes treningsleir i
Middelfart. Dagene fcpr turnerigen startet, trente vi to ganger daglig på et felt
der det var 4 fotballbaner. I selve turneringen kom vi til semifinalen etter å ha
vunnet vår pulje
Det virket som om gutta var forneyd med resultatene i cupen i Danmark,
for hcpstsesongen i A-pul jen ble ikke så bra. Innsatsen var nok ikke så bra som på
vårparten, men kanskje det er vanskelig å motivere et lag til å vinne to serier på
et år. Heldigvis ble vi forskånet for alvorlige skader, så vi har hatt den samme
stammen med på hver kamp.
Fcplgende har spilt på juniorlaget sesongen 1977:
Tor Erik l.eken, Tor Berg, Henning Skau, Anders Maudal, Hans Kristensen,
Rolf Langeland, Tore Gustavsen, Lars Harket, Dag Christensen, Svein Morten
Holaas, Jan Steo , Trond Haugan, Ulf Vatne, Per Rcpnning, Halvard Rype,
Terje Olsen og Trond Moen.

Jan Ulsbel (sign)
Oppmann.

-Resultater treningskamper:
Nordmors BK
Asker
Skiold
Tjcpme
S.I.F.
Sylling A

-

Skiold
Skiold
Sandefj
Skiold
Skiold
Skiold

5-4
0-2
.0-3
3- l
3-l
2-5

l. runde NM:
Årvol - Skiold

2- l

l. runde Borg-cupen:
Ski

- Skiold

3- l

Treningsleieren i Middelfart:

Grunnserien:
Skiold
ROS
Skiold
Skrim
Ski old
Skiold

-

Steinberg
Skiold
Geithus
Skiald
Liv
Sparta

19-0
1-4
2-0
1-8
9-0
6-1

Strib
Ski old
Skiold
Skiold
Ski old

-

Skiold
Middelfart
Kammeraterne
Holm
Hohenwestedt

3-1
3-2
1-1
1-0
8-1

Semifinale:
A-puljen:
Skiold
Ski old
Åssiden
S. I. F
M.I.F
Skiold
Ski old

-

Skrim
Drafn
Skiold
Skiold
Skiold
Konnerud
Svelvik

4-1
1-6
1-1
1-2
2-1
1-1

Ski old

Ski old
Svei vik W. 0 .Skiold

- Strib

1-3

Åssidens iubileumsturnering:
- S. I. F
- Konnerud

0-0
0-2

-

GUTTELAGET - 1977 .

Treningen begynte i vinter med dårlig fremmøte p.g.a, bandy, noe som
har gått igjen i hele sesongen. Bare 5 - 6 mann på hver trening er for
dårlig. Det ble bare spi It en treningskamp før ser i es tart, noe som skyldes
vanskeligheter med baner og litt svikt fra oppmannen ( ble lovet litt hjelp
i starten, noe jeg ikke fikk). Vi spi I te flere kamper med l O mann, - noe som
igjen viser at interessen ikke har vært på topp.
I grunnserien klarte vi oss middels bra, men klarte ikke å kvalifisere
oss ti I A-pul jen.
Resultater klasse B - gutter på høsten:
Lier
Ski old
Solberg
Ski old
Skrim
Glassverket
Ski old

/ Skiold
B.K.
/ Skiold
/ Kongsberg
/ Skiold
/ Skiold
/ Ytterkol len

ID.

0-0
2-1

3-0
0-1
(Ledertabbe, ka I te

0-5
16-0

I de cupene vi har vært med i har det gått dårlig, og vi har blitt slått
ut i de første rundene,
Ligacupen:
Mjønda lcupen:
Skioldcupen:
DBK.cupen:
ÅIF-cupen:

-

Tap for Jevnaker i 2. runde,
3. plass i innledende runder.
Utslått i 2. runde.
Tap for Skrim i 2. runde.
3.plass i innledende runder.

Lagets toppscorer:
Største tap:
Største se ier:
Espen Folmo,
Olav Gjesteby,
Kjel I Stenberg,
Torgeir Norbe ,
Pål Haugan,
Rolf Langeland,
Kurt Petter Lindgren,
Børre Ekeberg,
Bent Larsen,
Jan Husum,

Kjell Stenberg
12 mål.
12-0 for Jevnaker i Ligocupen.
16-0 over Glassverket i serien.
Dag Andersen
Geir Moserud
Nenad Zwanutt,
Geir Ringstad,
Jon Bernsen,
Torbjørn Hansen,
Tor Erik Løken,
Pål Lauritsen,
Lars-Erik Jordheim,
Asle Hermansen

Takk for årets sesong •...
Oppmann Tom Opsahl .
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RAPPORT FRA SMÅGUTTLAG l FOR SESONGEN 1977

Vi på Småguttelaget hadde ~n målsetting fq>r sesongen begynte, og det var å ikke
bl i dår I igere enn nr. 2 i den innledende puljen for videre avansement ti I kampen
om kretsmesterskapet i klasse A. Ang. cupkamper ble vi enige om å komme så
langt som mulig.
Så får vi se I itt på det som hendte i lq>pet av sesongen:
Privatkamper ble det vanskelig å få avviklet, da alle baner var i en dårlig forfatning på våren, men vi greide to kamper, - disse endte som fq>lger:

-

Skiold
Skiold

Drafn
SIF

2 - 0
3 - 2

Så var det kretskamper det gjaldt, vi var kommet i pulje med fq>lgende lag:
Gråbein, Vinn, Skoger, Glassverket, Svelvik, Slemmestad, Mjq>ndalen.
Ved en vurdering av denne pulje fant vi ut at intet var gitt på forhånd, skulle vi
ha en mulighet til å greie det vi hadde satt oss som mål, måtte vi sette alle
kluter til i hver kamp. Resultatene ble som fq>lger:
Skiold
Skiold
Skoger
Skiold
Svelvik
Slemmestad
Skiold

-

-

-

Gråbein
Vinn
Skiold
Glass verket
Skiold
Ski old
Mjq>ndalen

11
3
0
6
0
2
l

-

0
0
2
0
3
2
0

Som man vil se av resultatene vant vi vår pulje med 13 poeng, scorede mål 28,
sluppet inn 2. Vi var vel fornq>yd med vårsesongen. Lag nr. 2 i vår pulje ble
Mjq>ndalen som også gikk videre til sluttspillet i A-mesterskapet.
- Etter ferien var vi kommet i pulje med fq>lgende lag:
Ådal, Konnerud, Kongsberg, Eiker Kvikk, Åssiden og Skiold.
Her var det vinneren som kom til finalen, vi visste at her var det bare sterke lag,
da disse hadde blitt nr. l eller 2 i sine puljer fq>r ferien. Her er resultatene:
Ski old
Konnerud
Skiold
Eiker Kvikk
Åssiden

-

-

Ådal
Skiold
Kongsberg
Skiold
Skiold

l
l
0
0
l

-

2
2
0
3
2

Her ble vi nr. 2 etter Kongsberg som vant puljen med 8 poeng. Vi fikk 7 poeng,
scoret 8 mål og slapp inn 4 mål.

Som leder for guttene gjorde jeg dessverre en feilvurdering. V i spilte cup
som m e dog vi spilte seriekam p m ot Ådal, denne kam pen tapte vi og den
hodde direkte betydning for utfallet av ploseringen. M oral; Bit ikke over m er
enn en kon klore, velg ~n ting, tro ikke du kon greie to.
Som konklusjon av kretsserien m å vi si oss m eget fornøyd m ed resultatet.
Så over til cupkam per, vi vor m eldt på i fl/)lgende cuper:
D . B. K . 's cup, Buster cup, Sandefjords cup.
Jeg vil to for m eg hver cup for seg:
D .B .K .'s cup:
Ski old
Skiold
Skiold
Konnerud

Holm estrand
V inn
Pors
Skiold

2 - 0
7 - 0
l - l (4 - 3 straffer)
0 - 0 (5 - 4 straffer)

Vi kom til kvartfinalen i denne cupen.
Buster cup:
Skiold
Rustad
Frem 31

Lyn
Skiold
Skiold

l - 0
l - l (4 - 5 straffer)
2 - l (i denne kompen skoret vi olle målene selv).

Vi kom også til kvartfinalen i denne cup.
Sandefjords cup:
Vi hodde w.o. så vi kom rett inn i 3. runde,
Sonder

Ski old

0 - 0 (4 - 5 straffer)

I semifinalen mette vi Fredrikstad, her ble resultatet O - 0 men vi tapte 5 - 4 på
straffer, Vi ble 1/)nsket velkommen tilbake igjen til neste år.
Åssidens cup:
Drcfn
Skiold
Skiold

Ski old
Åssiden
Solberg

l - l
l - 0
0-0

Her gikk Åssiden til finalen do de hodde bedre målforskjell enn oss.
Loget hor iår bestått av fl/)lgende spillere:
Espen Pedersen, Tom Christensen, Terje Svendsen, Kjetil Hefte, Olav Gjesteby,
Henrik Schbssl er , Pål R. Hansen, Per Christensen, Odd R. Lekke, Kjell Arve Sennesyn,
Jon A. Nilsen, Geir Forsberg, Poul G. Zindell, Kai Bråthen, Lars Andersen,
Torgeir Lind,

Vi har i l<f>pet av sesongen scoret 55 mål og disse fordeler seg slik på f<t>lgende
spillere:
Pål R. Hansen 15, Olav Gjesteby 14, Odd. R. l.ekko 14, Jon A. Nilsen 5,
Per Christensen 4, Kje li A. Sennesyn 1, Torgeir Lind 1, Lars Andersen l .
Som avslutning på sesongen dro begge småguttelagene til Ørebro på helgetur.
Der spilte de kamper mot Sturehov og Karlslund, men det var mot deres annet
lag. Guttene vant 13 - 0 over Sturehov ~g 10 - l over Karlslund. Disse'
resultater er ikke tatt med i scoringsstatistikken for laget.
Olav Gjesteby har representert klubben ved å spille på kretslaget for Smågutter,
han har spilt alle kamper og hevdet seg meget bra.
Så til slutt en takk til Even Jokstad for meget godt samarbeide i sesongen som
er gått.
Til alle guttene vil jeg også takke for deres gode oppferse l både på banen og
utenfor. Lykke til videre alle sammen.

Reidar Schussler (sign.)

-
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RAPPORT FOR SMÅGUTTLAGET li

Vi har trenet hver mandag og fredag hele sesongen. Treningen har for det
meste dreid seg om å lære å behandle ballen, vi har også lagt mye vekt
på teknisk fotball, pasningsspill og noe skuddtrening. Frernrne+e+ har vært
meget godt, ca. 15 mann på treningen.

-

I serien greide guttene en tredjeplass til slutt, men hadde vi sluppet unna
en god del sykdom i innspurten, hadde kanskje fgirsteplassen vært innen
rekkevidde.
Vi har også deltatt i Åssidens Jubileumsturnering for småguttlag, - her tapte
guttene l - 0 for Drafn i finalen.
Som avslutning på sesongen reiste vi til Ørebro i Sverige 8. og 9. oktober
og spilte her to kamper. Det ble seier i begge kampene, henholdsvis 9 - 0
mot Sturehov og 5 - 0 mot Karlslund. Ellers hadde vi en fin tur med mye
hygge og moro. Alle guttene viste en fin oppførsel og viste seg som fine
representanter for Skiold.

Resultater:
Hjemmekamper
Skiold -

-

Bortekamper

Ådal
Solberg
Mjgindalen
Åssiden
Jevnaker
D.B.K.
Vikersund

l - 4
9 -0

Ådal
Solberg
Mjgindalen Åssiden
Jevnaker
D.B.K.
Vikersund

0 - l

3 - 0
5 - 2
0 - l

6 - l

Skiold

l -0
2 - 3
0 - 3
0 - 5
5 - 2

l - 4

2-4

Vi takker for sesongen.

Aksel Pedersen (sign)
Oppmann

Tore Julseth

(sign)

LILLEPUTTER I - LAG - 1977

Vi samlet oss til trening på Strcpmscp Skole den 3/2- og ett antall på 30
virket positivt for sesongen vi gikk i møte med. Rundt 15/4- dannet vi årets lste
I og som ble bestående av 15 energiske Skiold-gutter.
Resultatet av treningskamper- Cup og serie fcprste del av sesongen ble
som fcpl ger. :
Treningskamper. :
19/4
21/4
25/4

Glassverket - Skiold
D. B. K. - Skiold
Lier - Skiold

l ste Runde

Kv. Runde Umbro-Cup.:
Årvoll - Skiold
Skiold - Gulset

l ste Runde Buster-Cup. :
N. Sande - Ski old

5-0
3-2
2-2

0-8
2-2 e.ord.tid
2-4 e. straffer

2-4

I denne runde ble vår spiller Rune Waitz kåret som
vinner av ett par fotbcllstevler med den raskeste
scoringen av samtlige lag.

lste Runde

D. B. K. Cup.:
Åssiden - Skiold

4-0

Åssiden Serie.:
Skiold - Vinn
S. I.F. - Skiold
Skiold - Berger
Drafn - Skiold

3-1
2-7
8-0
4-l

Sammen med knetrer og småguttelaget reiste vi til Sandefjord (Bugårdsparken)
for å delta i Sandefjord B. K. Cup - l l/5. Jeg vil påstå at dette er den beste kampen
guttene har sp i It denne sesongen. Motstanderen var sel vesle Sandefjord med 20 strake
seire bak seg, - men vi klarte l-1 mot de etter ordinær tid. Uheldige var vi under
straffespark-konkurransen - slik at resultatet ble 4-3 til Sandefjord.
Vi hadde en hyggelig avslutning fcpr ferien på Skiold-huset med gjennomgåelse
av l ste hal vårs resu I tater.
Startet opp igjen etter ferien med trening på Marienlyst 2 ganger i uken, og den første kampen var 13/8- mot Sandefjord B. K. - 2 runde Buster Cup.
Sandefjord overbeviste her og gikk seirende ut med 4-0.

Den 20/8- deltok vi i Åssiden's turnering på Bergskaug hvor vi kom helt
frem til finalespillet, Resultatene ble slik.:

Finale.:

Drafn - Skiold
Åssiden - Skiold
Sol berg - Skiol d

0-1
0-2
0-0

Asker - Skiold

6-0

Selv om vi ble slått kraftig i finalen, viste vi Skiold's ansikt utad på en verd
verdig måte.

-

Arrangerte en tur til Geilo den 26/8- som etter min mening ble alle
tiders.
Det ble også arranger kamper, 27/8
28/8

Gol - Skiold
Geilo - Skiold

1-1
6-1

Takker guttene for den sports I i ge opptreden både på og utenfor banen og ikke minst Terje, Arild, Waitz og Stenberg for den sterte og hjelp de ga.
Åssiden serien fortsatte.:

4-1

Skiold - Konnerud
Glassverket - Skiold

5-1

Dermed endte vi tilslutt på 2nen plass i serien etter Drafn.
Ferdighetsmerket, ti Is. 15 gutter kl arte dette.

-

Jeg vil takke Terje for det gode samarbeidet han har vist i denne sesongen og håper at vi fortsatt kan dra lasset sammen. Ellers vi I jeg takke guttene
for en fin sesong - og for den gode oppfør sek dere har vist.
Håper at alle er klar for ny innsats neste seson ,
Finn Dahlby
(Oppmann)
Lilleputt I
KjellMartin Stenberg
Terje Helleve
Svein Engan
Tom Egil Johannesen
Pål Jessen-Pedersen
Richard Moe
Henning Hansen
Geir Dahlby
Ulf Erik Knudsen
Thor Siem
Robert Folmo

Rune Waitz
Geron Oseberg
Arve Andersen
q'.)ivind Borge

Mål - scorere
Rune Waitz
Thor Siem
Robert Folmo
Geron Oseberg
Richard Moe
Henning Hansen

19
12
6
5
2

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 :L1 ~ 1 ~ 1 ~~bla~l ~'
Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95

RAPPORT FRA LILLEPUTT II.

I vinter og vårsesongen har det værtinnetrening på Strømsø
skole med bra fremøte.Vi har trent sammen med Lilleputt I
under ledelse av Finn Dahlby og med god hjelp av Terje Borgersen.Plasthallen var flittig i bruk hver lØrdag fra 10.00
til 11.30 med nevnte trenere. Min hjerteligste takk til disse
to!Pr.

22/4 var det 19 spillere på lilleputt II, og utesesong-

en begynte på Ørenbanen mot D.B.K.

-

i en treningskamp som Skiold

vant 3-1.

Skiold
3 - 1
Lier I.L.
Skiold
0 - 2
Lier I.L.
Skiold
1 - 3
Skiold
Solberg
0 - 4
Flint
Skiold
4 - 0
Dette var en fin tur til Tønsberg som gledet guttene meget
tross tapet.

Treningskamper:

22/4

D.B.K.

25/4
5/5
D.B.K. Cup 1. rund:30/4
Buster li 1. runde21/5

Sesongens hØydepunkt var HASO cup i Sandefjord 28-29 mai med
overnatting. Her innførte guttene en ny sport som kalles"drops
krig i mørket" mot Lyn og Manglerud Star som var romkamerater.
Et alle tiders arrangement med god mat,konkurranser og diskotek for guttene om kvelden.Takk til Terje Borgersen for god
hjelp på denne turen.
Resultater fra HASO cup:FC.Normania Skiold
8 - 0
Holmestrand Skiold
1 - 0
Rosenborg
Skiold
1 - 0
Det må sies til guttens forsvar at de var eneste II lag som
deltok i turneringen.Kjempetapet i første kamp tror jeg mest
skyldes forskrekkelsen over i det hele tatt· å befinne seg på
banen med et tyskt lag!
- Vi har også del tatt i Åssiden serien hvor vi etter min mening
havnet på en respektabel 7 plass med 9 poeng.
Alt i alt en bra

sesong, særlig etter at jeg fikk en del

hjelp av Tore Larsen og Kjell Westby. ~eg takker guttene for
innsatsen, dere har vært en solid og bra gjeng!FØlgende har
deltatt på laget: Sven Erik SkjØlberg,Geir Nusser,Lars Fjellkleiv,Rune Tollefsen,Sven Erik SØrsdahl,Jarle Frixais,Robert
Szedlyi,Rune Armann Holt,Stein Roger Johansen,Terje Kristoffersen,Jarle Jonny Holt,Erik Syversen,Trond LØsengen,Dag Storeide,Espen JØrgensen,Nichatter Sunder,Odd a. Larsen, og Dag
J.Larsen.
Helge V. Johansen
Oppmann

SESO N G EN 1977 - KN Ø TTER

Sesongen 1977 har væ rt en begivenhetsrik sesong i m er enn et henseende, for det Første har vi hatt tilslutning av ikke m indre enn 60 (seksti) gutter.
For å beskjeftige alle disse har vi prøver åla alle få spille kam per, jeg m å
innr<pm m e at vi ikke har klart å f<plge dette helt opp, vi har ikke væ rt nok
ledere.
Vi har allikevel klart å spille tilsam m en 36 kam per fordelt på tre lag, disse
fordeler seg som f<t>lger:
5 treningskam per
21 seriekam per
l O cupkamper

Dessverre har det ikke blitt mer enn 3 seire. Dette er ikke guttenes eller oppleggets skyld, men vi er ubehjelpelige når vi kommer ut på en bane p.g.a. at
vi må trene på en lekke hvor forholdene er vidt forskjellige. En gang imellom
må vi få sjanse til å trene og praktisere på bane.
Vi startet opp i vinter med teoretisk trening på Kobbervik Gård, hvor vi Forsøkte
å undervise i fotballens regler med tavle og magnetbrikker en gang i uken.
Dette ga ikke det for<pnskede resu I tat, men det var ti I stor h je I p, i a 11 e fa 11 for
de eldste guttene, for de mindres vedkommende må dette pr eves hele sesongen.
Vi har trenet to ganger i uken på Teglverkstomta, med gruppetrening, lek og
lagspill. Fremm<ptet har vært fantastisk, treningsiveren likeså.
Vi som har stått som ledere og trenere vil få takke for en hektisk, men morsom
sesong, vi har bare ett enske for SKIOLD og kn<pttegruppa; - det er så stor tilstr<pmming av gutter at vi må ha mange flere hjelpere.
EN HJERTELIG TAKK TIL ALLE FORELDRE SOM HAR STØTTET OG HJULPET OSS,
uten deres hjelp hadde vi ikke klart dette.
Vi avsluttet sesongen på Skioldhuset hvor fremm<ptet var så stort at vi nesten ikke
fikk plass. Her ble det servert pe lser , brus, kaffe og kaker, det ble vist film og
utdelt diplomer.

TAKK FOR IÅR'.

Erik J. Carlsen (sign.)
Oppmann

Ulf Haugan (sign.)
Oppmann

RAPPORT FRA OLD - BOYS.

Årets oldboys serie i fotball er avsluttet,

12 lag deltok

og Skiold endte som den suverene jumbo!

Vi startet optimistisk med rundekamp i Øtlandscupen, og forsvant raskt over og ut med 3 -

1 tap for AbilØe.

serie er det vel å si det mildt at

I vår lokale

vår plassering på tab-

ellen var svært lite tilfredsstillende ... Men siden vi i mot- setning til A laget ikke hadde nedrykkingsspøkelset hengende
over oss,

får vi i hvert fall si at vi gikk til kampene som

gode mosjonister.

For de av dere som kjenner den gamle garde i Skiold så kan
vi bare i all beskjedenhet si at det de mangler i beina,
tar de på en elegant måte igjen i kjeften!

det

Det hendte at

dommeren ikke hadde kort som var rødt nok til å utrykke sin
hjertens mening ...

Å få samlet de nødtørftige 11 spillere hver gang har ikke vært
like enkelt, men med telefoner i Øst og vest,tildels brutal
avhenting av enkelte late dråk på sofaen hjemme og utstrakt
bruk av trusler har det faktisk vært enkelte kamper da vi har
stillt med fullt mannskap.

-

8

BØdalskampen var bunnrekord med

"spilleføre"!

Baner til hjemmekamper er også et problem for oss som ikke
har egen bane.Vi har allikevel fått avviklet alle kampene
selv om vi i to tilfelle måtte spille hjemmekamper borte ...
Vi takker alle hobbyspillerne på Oldboys for sesongen og
sier vel møtt neste år!

Torstein Roaas

Åge Lolland
Oppmenn

NA VN O VER K NØ TTER l 977.

Svein Erik Aspebakken

Espen Håkonsen

Bent N ym ark Andersen

Bjcprnar Håkonsen

Frode Borge

Rune Wogelsby Johansen

B jcprn lva r Bye

Jcprn Wol I Johansen

Johny Borlyng

Jon Espen Karlsen

Ivar Bjerkerud

Morten Kristensen

Roar Berge

Rolf Arne Klopphus

Lars Borgen

Terje D.Knutsen

J(/>rgen Boti lsrud

Morten K jærby

Asle Vidar Eriksen

Rickard Kongstein

Simen Elvestad

Terje Larsen

Bjcprn Vidar Ebbestad

Kåre Langaas

Stein Arne Gabrielsen

Pål Erling Lundbekk

Erik Lcpsengen

Dag

Audun Martinsen

Erik Gulldhov

Å.

Gabrielsen

Harald Moldjord

Geir Guttormsen

Eivind Borge Ni Isen

Alf Roar Nusser

Pål Henrik Gulbrandsen

Kent R.Honnevik

Thor Asbjørn Nilsen

Jan Erik Nilsen

Rune Hennum

Hans Ivar Orhagen

Jarle Os

Svein Harald Rcpyne

Tom Erik Ruud

Anders Sennesyn

Terje Solberg

Pål Serensen

Rawik Kumar Sunder

Tommy Simonsen

Alf Harald Stcpa

Jo Arve Thoresen

Klaus de Lange

Rune Sandholt

Karl Helge Scherf

Kurt Wiktor Kihlen

Geir Thoresen

Thomas Roger Karlsen

Pål Erling Lindbekk

Kjetil Sanden Nilsen

Alex Kopperud

Anders Hol ter

Roger Iversen

Styre!_:_
Formonn:

Borger Nygård.

Styremedlem:

Tore Ruud.

Varamann:

Gunnar Moen.

Byggekomite:

Johs. Christensen.

Medlemmer:

Borger Nygård.
Odd Kristoffersen

-

B jorne Borgersen
Henry Thufte

Huskom i te:
Formonn:

Trond Jensen

Medlemmer:

Odd Kristoffersen
Dagfin Hansen
Finn Hansen
Bjarne Borgersen

Lovkomite:
Formonn:

Rolf B. Hansen

Medlemmer:

Rore Ruud
Jonn Johansen

Festkomite:
~ormonn:
,v\edlemmer:

Dagfin Hansen
Jonn Johansen
Bobsi Carlsen
Tove Ågren

Revisorer:

Harry Andersen
Bjgirn Leksl id
Sverre Erling Nilsen
Øivind Nystgil

(formonn)

Fotbalbtyre:
Formann:

Ulf Tov Stq>a

Sekretær:

Trond Jensen

Kasserer:

Egil Halvorsen

Jr. kontaktmann

Oscar B. Johansen

Juniorstyre:
Formann:

Oscar B. Johansen

Sekretær:

Ranveig Knudsen

Styremedlemmer:

Oddvar Danielsen
Tore Larsen

Guttecupen 1978

Trond Jensen

Knq>ttecupen 1978

Bq>rre I var Lie

Oppmenn i fotbal I:
A-laget

Ståle Eknes

U/K

Steinar Olsen

U/K

Arne Ruud

B/laget:

Terje Andersen

Old Boy's

Aage Lolland
Torstein Roaas

Juniorlaget

Jan Ulsbe]

Guttelaget

Tom Opsahl

Småguttlaget

Reidar Schussler
Even Jokstad
Axel Pedersen
Tore Julseth

Lilleputtlaget:

Finn Dahlby
Terje Borgersen
Helge Johansen
Odd Kristoffersen

Knq>ttelaget:

Erik Carlsen
Leif Hannevig
Ulf Haugan.

Bingostyret:
Formann:

Knut Berg Ni Isen

Medlemmer:

Harry Andersen
•

0

•

0
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O

O

O
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o

O

I

O
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O

O
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O

O

o

o

O

0

Alf Larsen
Kåre Olav Madsen

Al I co/formann:

Kåre Olav Madsen

Medlemmer:

Else Borgersen

-

Karin Larsen
Åse Larsen
Vera Moen
Astrid Berg Ni Isen
Per Berg
Formannskap/ representantskapet.

Globussjef:

Knut Berg Ni Isen

Medlemmer:

Astrid Berg Nilsen
Babsi Carlsen
Elsa Hansen
Harry Andersen

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

Dort he Andersen
Alf Larsen
Astrid Larsen

-

Gerd Lie
Liv Madsen
Kåre Olav Madsen
Bj~rg Kristiansen

"

Fru Bache

h

Fru Besserud

KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.

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

SKIOLD-HYTTA
ved Steglevannet på Konnerud.

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

