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alle sammen - og et riktig godt nytt Skiold§r. Vinter-

aktivitetene er i

full gang og v§rt A-lag i bandy skilter

b§de med store seire og store tap. Vi f§r h§pe det jevner
seg ut
løpet av vinteren og at bandylaget klarer det m§l
de har satt seg - opprykk til 1.divisjon.
Selv om enn§ dagene er korte og gresset er vel forvart under
flere tommer snø,er fotballgutta i

full trening. Ny trener

og ny fotballformann skulle live godt for en forh§pentligvis fin sesong.

Fotballledelsen har mange jern i

ilden i

disse dager - forberedelsene er mange og s§ vidt vi

for-

st§r er de p§ rett- vei med mange artige ideer som skal
gjøre Skioldfotballen mer attraktiv. Mer fotballstoff i
neste Skioldavis.
P§ Skioldhuset er aktivitetene p§ topp. Hver mandag,onsdag
og

Lørdag stillern

Erik,Knakker'n,

Finn og Bjarne opp i

ledelsen for dugnadsgjengen. Lister er sendt ut til mange,
-.

men hittil har fremmøtet vært skuffende. S§ har du en dag
p§ papiret dit,s§ møt opp. 2.etasje-gutta trenger all hjelp
de kan f§ for at forsamlingslokalet skal st§ ferdig til
17.mai og innvielsesfest ••
Ellers blir

lørdagstreffen mer og mer populær. Vil du treffe

venner og ta en karbonade s§ ta en tur innom Skioldhuset etter
avisinnkjøpene p§

Lørdag formiddag. Der er det virkelig miljø.

Neste Skioldavis planlegger vi
som bør være med s§ skriv.

Like før p§ske. Har du stoff

3

Snart går nok et år over i historien - og det er tid til ettertanke,
Hva har skjedd i Skiold i 1977? Ikke opprykk til 2,divisjon i fotball. Bandylaget
ble værende i 2,divisjon. Junioravdelingen har et godt år bak seg - uten å ha nådd
de helt store resultatene, m en det jobbes godt,
Huset er påkostet ytterligere kroner og blitt et sam lingspunkt som selv ikke den sterste
opptem ist hadde dr ernt om .
Noen skuffelser har vi opplevd - og også en god del gleder.
Hva gleder oss m est? Ganske enkelt det å være Skioldm edlem og vite at vi er en
kam eratflokk som lærer hverandre å kjenne på godt og vondt, - vi vil være en flokk
som drar sam m en for å nå et felles m ål, - m en hva er så dette felles m ål?

-

Ja, vet vi egentlig dette godt nok, - nei. Vi er av den oppfatning at vi ikke jobber
målbevist nok. Vi planlegger ikke godt nok, mye blir i grunn tatt på sparket,
I og for seg ikke noe fe i I i det, men det kan bl i for mye av det gode også.
Styret i klubben vil pr eve å gå mye mer inn for planlegging ov fremtiden i Skiold.
Er det noen av dere som har en mening om hvordan Skiold vil være organisert i 1985?
Nei, men jeg håper dere har meninger som dere kan gi uttrykk for.
Jeg tror at vi vil komme til å ha heltidsansatte i klubben som vil ha til oppgave å skaffe
midler til klubben. Trenere, også på heltid, Utviklingen går i den retning, - mange
vil kanskje ikke like utviklingen, men skal vi nå idrettslig suksess, så må vi bare.
Vi må legge forholdene til rette for de aktive utevere ,
Hva er så målet med en idrettsklubb? Å bli best mulig i de idretter vi driver,
Ja vil mange si, men ikke bare det, - jeg er i alle fall av den oppfatning at miljip
og vennskap ikke må ipdelegges for å nå de målene vi setter oss. Vi må tenke
i mange baner for å lage det best mulig i Skiold.
Hva mangler vi for å bl i en bedre klubb idretts! ig sett? Fiprst og fremst egen
bane. Kan vi klare innen relativt kort tid å skaffe oss det? Jeg tror det ikke,
men innen en ti-års periode, ber vi ha banen klar - og det tror jeg skli være
en mulighet.
Hva annet mangler vi - som sagt tidligere, målbevist jobbing om et mål som vi
setter oss.
Det vi vil - må vi ville fullt og helt, ikke bare stykkevis og delt.

-

På vegne av styret og formannskapet i klubben vil jeg ipnske dere alle en riktig
god jul og et godt nyttår. Ett år som jeg håper, vil bli til gavn for alle våre
venner og forbindelser i fjern og nær.
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Dette distriktets største turløp arrangeres i år for
13.gang. Vi synes det er på tide at SKI- og Ballklubben
-SKIOLD får en fyldig representasjon på løpets resultatlister og oppfordrer våre medlemmer, kvinner som menn, til
å stille til start.
Løpet går søndag 12 februar - heuvend deg innen torsdag
19.januar til:

Finn Sjuve tlf 818390/ 811457 eller på

Skioldhuset. Han ordner med påmeldingen.
OBS: Det er ingen betingelse at den fyldige representasjonen
skal være øverst på resultatlistene.
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Skiolds formonn Borgor Nygård åpnet generalforsamlingen med å ipnske olle hjertelig
velkommen. Medlemmene i klubben har gjordt I itt av en innsats den siste perioden,
sa han, såvidt styret erfarer fungerer det meget bra i al le grupper.
Han viste bl.a. til gruppen som har drevet med målsettingen for klubben i fremtiden,
rapporten var med i Skioldavisas generalforsamlingsnummer, og sa at denne rapporten
ville bli drøftet inngående på et rnedlernsmete i slutten av januar.
Borger Nygård ga så ordet til Frantz Saksvik som fikk samlingens tillatelse til å redgjipre for "Aksjon E-76" som bl.a. vil medføre at idrettsanleggene på Marienlyst blir
bevart i den tilstand de er i dag. Aksjonen fikk samlingens fulle stet+e .
Borger Nygård ble valgt til dirigent, Berre Ivar Lie som generalforsamlingens sekretær
og Dagfin Hansen og Bjarne Borgersen som underskrivere av protokollen. Deretter gikk
man over ti I forrige samlings referat som ble godkjent.
Styrets halvårsberetning og de enkelte gruppers rapporter ble godkjent uten kommentarer.
Terje Andersen og Tor Reidar Kristiansen fikk klubbens hederstegn og styrets innsatspokol ble tildelt Rolf Raaen for hans store innsats. Juniorstyret hadde også sin innsatspokal som ble ti I delt Olaf Gjesteby. Åse Larsen overrakte klubbens kjipkken en
elektrisk bripdskjærermaskin og en mixmaster.
Skiolds B-lag i fotball ble også i år kretsmestere i Buskerud Fotballkrets. De av spillerne som var til stede fikk overrakt sine diplomer. I junioravdelingen har 15 greid
kravene til NFFs ferdighetsmerke - et resultat som var meget bra.
Formannen kom så tilbake til målsettingsrapporten og ga ordet til Tor Reidar Kristiansen som orienterte om gruppens arbeide med rapporten.
Til generalforsamlingen var det kommet inn et forslag om at klubben- skulle innfipre
en fami I iekontingent. Dette forslaget ble godkjent og familiekontingenten for familier med barn under 18 år, ble satt til 125 kroner. Samtidig fastsatte man årskontingenten til 50 kroner for senior og 40 kroner for junior.

-

Forretninqsferer Arild Knudsen redgjorde for regnskapet, et regnskap som var meget
godt for klubben. Revisorene hadde ingen bemerkninger ti I regnskapet som ble godkjent av saml ingen.
Til budsjettet for neste år ble det en del debatt og det ble foretatt et par små justeringer.
Ordstyrer Nygård ga så ordet til valgkomiteen som la fram sin innstilling til de forskjellige verv i klubben.

SKIOLDHUSET PÅ LØRDAGER - DET ER MILJØ DET
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Bingostyret:

Knut Berg Nilsen form onn, medlem m er: Harry Andersen, Alf Larsen,
Kåre Olav Madsen, Elsa Hansen og Dagfin Hansen.

Bingo Allco:

Kåre O lav M adsen form onn, medlem m er: Elsa Borgersen, Karin
Larsen, Åse Larsen, Vera Moen, Astrid Berg Nilsen, Per Berg og
Anne Grethe Aronsen .

Globus-bingo: Knut Berg Nilsen form onn, m edlem m er: Astrid Berg Nilsen, Bobsi
Carlsen, Elsa Hansen, Harry Andersen, Dorthe Andersen, Alf Larsen,
Astrid Larsen, Gerd Lie, Liv Madsen, Kåre O lav M adsen, Per Berg,
Bjcprg Kristiansen, Ågot Besserud, Gerd Kristoffersen, Jorunn Johan-

sen Mette Pettersen og Eva Thorsby

-

Formonnen Borger Nygård avsluttet generalforsamlingen co. kl. 20 .25 - vel tre
timer etter starten, og cpnsket samtidig olle hjertelig velkommen til en uformell
sammenkomst etterpå.
Viseformann i representantskapet, T.Jahnsen hi Iste generalforsoml ingen og tokket
olle for en god jobb.

Drammen, den 11/12.77
Bcprre Ivar Lie (sign.)
Sekr.
Dagfin Hansen (sign)
Bjarne Borgersen (sign)
Des i 'sorer.

-

-~ --~-

TABELLENE
~----

Styret la frem en fin halvårsberetning - og laglederne hadde lagt
stort arbeid på rapportene. Men det er skjelden lovord å få.
Styret og oppmenn har all ære av høstens ord og tall. En ting i
forbindelse med rapportene. Var det en ide' å få med tabellene
tilslutt på hver rapport. Avisene følger jo ikke altid like godt
opp. En verdi for eftertiden har jo slutt-tabellene.
Noe å tenke på?

t l
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Nedre Storgate 6 - DRAMMEN - Tlf. 83 32 90

Central Hotell, Drammen
Sentralbord 83 15 90.
IORllltRINGS ~ SELSl(AJ)ET

~
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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 gutta 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;enØ

I

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

rnat·øl·miljø
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I VAlB :
Formann: Borger Nygård

.i

Styre medlemmer: Christian Gregersen og Oscar B. Johansen, varamann: Tore Larsen.
Byggekomite: Johs. Christensen, formann - medlemmer: Borger Nygård, Odd Kristoffersen, Bjarne Borgersen og Henry Tufte.
Hus- og serveringskomit~: Odd Kristoffersen formann, medlemmer: Åse Larsen, Elsa
Borgersen, Gerd Lie, Vera Moen, Per Berg, Gerd Kristoffersen, Eva Thorsby og Mette Pedersen.
Lovkomite:

Rolf B. Hansen formann, medlemmer: Tore Ruud og Jonn Johansen.

Festkomite: Finn Hansen formann, medlemmer: Jonn Johansen, Babsi Carlsen og
Anne Grethe Aronsen.
Revisorer: Harry Andersen, Bjiprn Lipkslid, Sverre Erling Nilsen og Øivind Nystel ,
Fotbal lst_yset:
Formann: Ulf Svendsen
Sekretær: Ståle Eknes
Kasserer: Steinar Olsen
Jr. kontaktmann: Reidar Schussler
Juniorstyret:
Formann: Reidar Schussler
Sekretær: Ranveig Knudsen
Styremedlemmer: Oddvar Danielsen og Biprre Ivar Lie.
O_pgmenn i fotbal I:
A-laget: Rolf Hæhre
UK: Arne Ruud
B=Taget: Terje Andersen
c'51cfBoys: Aage Lo I land og Torstein Roaas
Juniorlaget:
Guttelaget: Axel Pedersen og Tore Julseth
Småguttlaget I:
Småguttlaget 11: Finn Dahl by og Terje Borgersen
Lilleputtlaget: Alf Inge Bang og Helge Johansen
Knipttelaget: Erik Carlsen, Leif Hannevig, Ulf Haugan og Bjiprn Kreutzer,
Damelaget: Liv Kari Ryhg.
Ny oppmann A-laget i bandy: Tore Jahnsen.

ER DU LEI OG SUR OG GRETTEN?
EN TUR OPPOM SKIOLDHUSET EN
LØRDAG FORMIDDAG ER TINGEN!
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-

Over:
Formann Borgar Nygård gratulerer Tor Reidar Kristiansen
og Terje Andersen med hederstegnet.
Til høyre:
Rolf Raaen fikk styrets innsatspokal for fin-fin innsats.
Under:

-

Reidar Schtlssler ble ny formann
i junioravdelingen.

Odd Kristoffersen - ny
formann i hus- og serveringskomiteen.
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FOTBALL FART I LAS PALMAS

U. D. Las Palmas

Ipswich Town

Våre fotballgutter/jenter ble en opplevelse rikere under ferien på Playa
del Ingles. Eieren av Hawk-Club - Andresen skaffet billetter til Europacupkampen mellom U.D.Las Palmas og Ipswich Town i Las Palmas. Forventningene var
store, og det første resultatet, 1-0 til Ipswich i England tilsa jo en jevn
match. Vi som ikke hadde vært på en spansk fotball-arena før - ble noe i
villrede om vi skulle følge spillet på banen elle-- publikum. Fcr hardt ble
det begge steder. Den franske dommeren hadde rouligens glemt det gule kort i
garderoben, for tacklingene lå langt over grensen (over knærne) til stadighet,

-

men den franske lederen lot alt passere. Det frekkeste jeg har sett på en bane
ble vist på denne arena. Las Palmas fikk innkast, men dommeren stoppet det, da
engelskmennene skulle bytte spiller. I mellomtiden hadde den spanske ving tatt
ballen med fra sidelinjen, plassert den inne på banen og idet dommeren ga klar
signal tok spanjolen frispark - og de scoret . ·-·. Dommeren og linjemenn gikk
mot midten, mens Ipswich spillerne protesterte. Goal, ferdig med det.
Ja, mål ble det. Da Ipswich scoret det første reiste enkelte Skioldgutter seg
og jublet. Heldigvis gjorde noen svensker på benken bak det samme, men de kom
fort ned igjen - en sandsekk og tomme Ølbokser haglet fra det spanske publikumet
og våre gul/blåe venner bak måtte forlate tribunen skadet. Vår venn fotballoppmann
Eknes reiste seg ikke ved neste Ipswich scoring, forståelig nok. Ja, publikum var
med, de var oppe fra benken ved den minste detalj på banen, armer og munn gikk i
et sett. Det ble en frisk,hard og spennende kamp med sluttresultat 3-3, men
Roger Osborne hadde med sine kamerater i Ipswich det hele under kontroll det
meste av tiden. De hadde jo 1-0 i ryggen før de gikk på banen.
Vi fikk se hva en Europacupkamp kan være i varme strøk og jeg tror ingen angret
på det besøket.

1"

fra GRAN CANARI
Fotballguttas avsluttningstur
gikk også iår til Gran Canaria.
Playa del Ingles er stedet og
"KOKA" er hotellet. Det samme
som ifjor. Dette ligger sentralt
med alt innen rekkevidde.
Turen nedover gikk smertefritt,
med flyavgang på minuttet. Det
_samme kan ikke sies om hjem uren. Her fikk vi ventetid, og
med tre forgjeves forsøk på
landing i tåken på Gardermoen
måtte flyveren ta veien til
København. Her ble det noen
timer søvn på hotell, og nytt
forsøk på Gardermoen på morgenen.
Denne gang gikk det bra, men en
noe slitsom avsluttning ble det
på en ellers super tur. Fint
varmt vær, sol, vann, gøy og
E-cup i fotball - hva mer kan
fotballfolket forlange på
åtte dager??
Til de som ikke har vært med
på fotballtur med Skiold til
syden, bør tenke på det. En
finere gjeng å reise med kan
vanskelig finnes. Miljøet her
er topp - og noe av dette må
godskrives de sporty damene
i Ski old.

TROPPENE SAMLES VED
SWIMMING-POOLEN.

-

"FØRSTEREISGUTT" ARNE blir
tatt vare på av BENTE.

HAR DU FORSØKT SERVERINGSKOMITEENS VAFLER
- HVIS IKKE SÅ ANBEFALER VI DEM.
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BINBO'N
i år til
Ø!IENFOR TURl!IHOTEL
3540 NESBYEN, HALLINGDAL -- TLF. (067) 72 100

m. 18

,-._

Årets bingotur gikk i år til Østenfor
på Nesbyen. Det var medhjelpere på
Bingo - Globus og Fellesbingoen, som
TORIL OG YNGVAR

trives
11

i "Skioldgjengen

av styret hadde fått bevilget en
meget - meget velfortjent week-end.
Når bingofolket treffes er det liv
og hygge. Finn og Dagfinn kan jo det
å sette fart i folket. Da meldingen
om at Skiold hadde slått Åssiden kom,
var det en fornøyd gruppe menesker som
gikk til middagsbordet lørdag kveld.
En vellykket week-end for bingo-folket
som de satte pris på.

VELLYKKET JULETREFEST
Det ble en meget vellykket jule,..,.
trefest for våre aller minste
medlemmer på Skioldhuset onsdag
4.januar. Det var poser , kaker,
levende musikk,film og selvfølge-

En glad gutt - Rune Jahnsen

lig selveste julenissen. Riktig
mange smårollinger kom sammen med
sine fnreldre og gjorde det hele
ne

feststund i
sstkomiteens regi.

1'1

• Kuponghefter
_, _ • Bingo-kurver • Bingo-blåsere

• Elektr. kontrolltavler
• Blngo-automatel' • «21»
e 13-tlpset • Jack-Pot Bingo
• Over eller under 7 • Bandlt
Ønsker De nærmere opplysninger
om Bingo, skriv eller ring til oss.

ENEIMPORTØR:

ULI.Cc@

14. \1
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Bragerhagen 16
Telefon (02) 83 42 71
3000 DRAMMEN

VØRTERØL
En vørter fra Aass når målet skal nå's!
AASS BRYGGERI, DRAMMEN

@~~ooooll!l!ii )Jm.

(]:;;K
....,...
O_
L__
O __
N f-.\- L)

Globusgården - Drammen
Tlf.: 83 31 62

Alt i sportsutstyr

NORLØFF

JERNVAREFORRETNING A·S
Telefon 83 65 80
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Et godt sted for kjøp av
SPORT-og FRITIDSUTSTYR!

røl
~

LVCHE

Nordahls Pølsekiosk
Konnerudgaten
Anbefales alle Skiold-gutter

Ho11edltontor:
Konncrudgt. 23 . 3000 Drammen
Tcldoo 83 2' :56

(~Ell!iiå!HM!:l~l·i~
ØVRE STORGATE - TLF. 83 26 80 - DRAMMEN

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

VELKOMMEN TIL

HAUGESGT 4 -

16

DRAMMEN - TLF 83 49 30

Visste du at ...
. . vår nye fotbal I trener heter Jan Skramstad

.

.. Tor Erling Gunnerud har meldt overgang ti I Ski old
Ski old-huset er åpent hver lcprdag

.

.

Ulf Svendsen er vår nye fotbal I formann

.

Drafn, Åssiden og Skiold skal spille i samme avdeling til neste år
Hot dogs er godt

.

.

Ski old trenger flere ledere

.

Tor Reidar Kristiansen er vår utdanningsleder
. . det er en ny giv i Ski old nå

.

.

. . det er dugnad på Skiold-huset hver uke

.

Drammen Basketball-klubb spiller il. divisjon

.

Reidar Schussler har overtatt roret i junioravdelingen

.

vårt damelag i fotbal I satser på et nytt år under ledelse av Liv Kari Rygh .. , ...
isbjcprner er ganske store

.

Håkon Lebcch er ansatt som driftsbestyrer av idrettshallen

.

Drammensalliansen (Skiold-Drafn-SIF-DBK) skal avholde messe
i hallen til sommeren

.

fotbal I avdel ingen skal holdes loppemarked i mai-måned
nå er det tomt oppi hue mitt

MENN

VllBER

.

.

Tj

med sans tar linjer

PEUGEOT 5a~c:::a

IBSEN's BILFORRETNING AIS
BILHUSET
Bjørnstjerne BjøfNonsgt. 11 o • Drammen • TIi. 81 83 90
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I Bandy-gutta

Skioldavisa presenterer i dette nummer
våre bandylag og starter her med A-laqet

18

JUNIOR
Det er stor
aktivi tet i vår
junioravdeling.
Seriekampene er

norske mestere

i full gang og
alt tyder på at

Stabæk. Guttelaget har flere
brak-seire. Mye
tyder på at vi
er på rett vei.

det er en viss
nivåhevning i

-.

BANDY

Juniorlaget
åpnet med 4-4
mot fjorårets

alle klasser.

19

JUNIORBANDY JUNIORBANDY JUNIORBANDY JUNIORBANDY JUNIORBANDY
Aktiviteten er meget stor, men dessverre er ikke
treningsforholdene de beste. Tre og en halv time i
uken er hva junioravdelingen disponerer. Dette er
ikke nye ting, men når aktiviteten Øker, blir selvsagt plassen mindre. Våre treningstider er for
junioravdelingen:
TIRSDAG kl. 1700 - 1830
TORSDAG "

1500 - 1700

-

20

------------------------------------------------------JUNIORBANDY JUNIORBANDY JUNIORBANDY JUNIORBANDY JUNIORBANDY
Ingen av v&rc' ledere

møte kl. 1500,
. Pl tirsdagc_,r har det i flere ti Lf cl Lo.r blitt .la.j t. katiper av bandyd!::?rmed f a 11 er

Det

deq or:

s om

1 ir

svært magert..
mi_11uttor r)r. lag i uken.
Scscnqon varer
bare
uk c- r , oc_r m anq o t.rr.q skal trenes
inn. Banciyspor ten (er ikke
enkel at man l)aro kan gå rur1do
c t ts-r- .r u n d e . Vi t.r c nq r-r- p Le s s til våre
llcrp p~ ~unior u t ny t.t.e l s o vil det. bli

1 i 1 l eputl.l a9c;t.

Ka~

VI

Vi t1ar

Lssc forhold'?
rncd d.i ss o probJQmPn(: i noc'n

, men det gc:°1r

tregt.
Skøyteklubben med noo n få lø;.eri:_:.:. krever
til beu.eme nn sk aor- ;

Lt i I

kl.20:30)

Lt.

Arbeidstiden

be::;t.c,mrncr c:n Jod del.

LØrdager1c klarg_jøres alle? baner:e fcJr ~;øndager1c. Det er spørsmhl
+ i l å la disse daqene gll fra seg.

om bandyfolket: har råd

Heller ak ti vit o t: enn speilblanke flater mener- vi.

Noe må nå gjøres både fra klubb og ikke minst fra krets hold.
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UNSE BOMMERE

t.v

i 1

GEIR RINGSTAD - en av juniorspillerne som også kan
dømme bandy.

Lilleputtlaget som gjør det skarpt om dagen
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Når det gjelder:
SNEKKERFURU - KRYSSFINER
MØBELPLATER - SPONPLATER spør oss.
AKTI ESELSKABET

~
BRUG & GULDLISTEFABRIK

Gulskogen

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

...•...

TORVHALLEN

••

tlf. 83 19 56

STORST I SKO
tfavo-tlf. .fl LIALEN
SPESIALIST I KONFEKSJON
Nedre Storgate 16 - Telefon 83 54 34
?3

a INGENIØR GR•N
ROSENKRANTZGT. 75 - TLF. 83 76 70 - DRAMMEN
VELKOMMEN

LØRDAG

-

GOD

PARKERINGSPLASS

LA BANKEN TA HÅND OM SPARETANKEN

li

l<REDITl<ASSEN

Drammen tetf. 83 35 !IJ
24

- bank for folk flest

DRAMMENS

oVK
VAKTKOMPANI

a.s

N. Storgt. 3 Drammen

(02) * 83

27 81

VI OVERTAR ALL SLAGS
VAKTHOLD FOR:
Bedrifter, bygge- og lagertomter,
forretninger og privatboliger, samt
båtmannstjeneste og båtvakthold
INTET OPPDRAG FOR LITE
OG INTET FOR STORT
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En fin gjeng - småguttlaget med sin leder Arild Knudsen

-

... og her er årets guttelag i bandy som ledes av Reidar
Schtlssler og Tore Julseth.

TERMINLISTE A - LAGET I BANDY 1977/78.

-

-

Dato

kl.

11/12

1300

Skiold - Bækkelaget

17/12

1400

Njård - Skiold

Gressbanen

2o/12

1900

Skiold - Pors

Marienlyst
Valle Hovin

La.9:..

Bane.
Marienlyst

27/12

1930

Rosenhoff - Skiold

3o/12

1900

Tåsen - Skiold

Bergbanen

4/1

1900

Øvrevoll - Skiold

Nadderud

8/1

1300

Skiold - Brevik

Marienlyst

lo/1

1900

Bækkelaget - Skiold

Bekkelaget
Marienlyst

17/1

1830

Skiold - Njård

19/1

1900

Pors - Skiold

Porsgrunn

21/1

1200

Skiold - Rosenhoff

Marienlyst

29/1

1300

Skiold - Tåsen

Gulskogen

5/2

1300

Skiold - Øvrevoll

Marienlyst

12/2

1300

Brevik - Skiold

Brevik

TERMINLISTE JUNIORLAGET I BANDY 1977/78.
12/12

2000

Skiold - Stabæk

16/12

1900

Solberg - Skiold

Solberg

23/12

1830

Skiold - Strømsgodset

Marienlyst

Bergskaug

6/1

1830

Drafn - Skiold

M.arienlyst

13/1

1900

Mjøndalen - Skiold

Mjøndalen

2o/l

1900

Skiold - D.B.K

Bragerøen

27/1

1900

Skiold - Øvrevoll

Bergskaug

3/2

1900

Snarøen - Skiold

Kadettangen

lo/2

1830

Skiold - Bærum

Marienlyst

SKIOLDKLISTREMERKER FÅR DU PA HUSET LØRDAGER
- FINE TIL BILEN OG PA VESKER

,uoou

~~rcø:u:_._..,,.............. ~

,..

.••. u .••

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 fonkjellige farger og kvaliteter. Stikk innom forretningen en dag,
vi finner sikkert noe som passer for Dem.

Gå til fagmannen - gå til

Konnerudgaten 3 - Drammen - Telefon 83 54 95
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Serie-spi 11
TERMINLISTE GUTTELAGET I BANDY 1977/78.
Dato

kl.

Laa

Bane

11/12

15.00

Skiold - Mjøndalen

Marienlyst

18/12

15.00

Sparta - Skiold

Rraaerøen

15/1

15.00

Strømsgodset - Skiold

Gulskoaen

22/1

15.00

Skiold - D.B.K.

Marienlyst

29/1

15.00

Solberg - Skiold

Solbera

5/2

11. 00

Skiold - Mjøndalen I

Marienlvst

12/2

15. 00

Skiold - Drafn

Marienlvst

TERMINLISTE SMÅGUTTLAGET I BANDY 1977/78.

-

28/12

18.00

Skiold Åssiden

Gulskogen

4/1

17.15

Skiold - Mjøndalen II

Rerskaua

9/1

17.45

D.B.K. - Skiold

Berskaua

16/1

16.45

Solberg II - Skiold

Solbera

23/1

16.30

Strømsgodset - Skiold

Gulskoaen

30/1

18.00

Mjøndalen I - Skiold

Mjøndalen
Gulskoaen

6/2

17.45

Skiold

13/2

16.00

Skiold - Solberg I

Berskaug

15/2

18.00

Drafn I - Skiold

Berskaug

- Bragerøen

TERMINLISTE LILLEPUTTLAGET I BANDY 1977/78.
11/12

11. 00

Skiold - Drafn I

13/12

18.30

D.B.K. - Skiold

Berskaua

22/12

16.00

Drafn II - Skiold

Marienlyst

3/1

16.00

Skiold - BragerØen

Marienlyst

10/1

17.30

Skiold - Åssiden

Marienlyst

24/1

17.00

Skiold - Mjøndalen I

Marienlyst

Marienlvst

29/1

11. 00

Solberg I - Skiold

Solberq

2/2

15.45

Skiold - Strømsgodset

Marienlyst

9/2

17.00

Skiold - Sparta

Marienlyst

16/2

17.00

Solberg II - Skiold

Solberq

I

STØTT OPP OM BANDYLAGENE- GÅ PÅ KAMPENE

I
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\ Messegeneralen )
Ulf Tov Støa
Skiolds"gamle" messegeneral Ulf Tov Støa har fått akutt
tilbakefall. En dag i mai sist år ble han igjen bitt av
messebasillen, og sykdommen har siden bare spredd seg.
De fleste vet vel ikke hvordan slike basiller spres - så
åette til advarsel i tilfelle av nye epedimier.
Den stadig aterkere angrepne Tov skjønte tidlig at dette
kom til å bli en skikkelig epedemi - og basillen begynte å
spre

seg også utenfor Skiold. Han innkalte derfor til

et møte med representanter for foreningene Drammens Ballklubb,Drafn og Strømsgodset ... Og det gikk som det gikk når
Tov gikk inn for å smitte(for det kan han). Representantene
forlot Skioldhuset fullstendig smittet og overbevist om
at de i 1978 skal være med å arrangere århundrets varemesse
i den nye DRAMMENSHALLEN.
Så var vi igang og arbeidet begynte. Det ble nedsatt et
arbeidsutvalg bestående av to personer for hver klubb. (Personer
man antok var disponert for denne sykdomstypen).
Fra SIF: Jo&ef Mathisen og Gunnar Kristoffersen
Fra DRAFN; Tore Bakken og Finn Brevik
FRA DBK: Gunnar Nilsen og Arild Hardnes
FRA SKIOLD: Ulf Tov Støa

og Finn Sjuve

Arbeidsutvalgets oppgave var å planlegge gjennomføringen av
en varemesse arrangert i Drammenshallen i 1978 mec de fire
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-

klubbene som arrangører og med et best mulig økonomisk utnytte.
Videre å legge planene fram for de kommunale myndigheter slik
at disse valgte å satse på oss framfor våre konkurrenter i
denne saken.
For å gjøre en lang historie kort: Vi fikk arrangementet og
den 2.desember var den første og sikkert enkleste delen av

-

messejobben gjort. Da ble det holdt pressekonfer~nsP på
Park Hotell hvor planene ble presentert.
Til åta seg av den "messetekniske" gjennomføringen av
arrangementet har vi fått kontakt med firmaet Messeconsult A/S
som regnes for å være kanskje landets mest rutinerte konsulentfirma på dette området. Så den siden av saken mener vi er
i sikre hender.
Det som da gjenstår er den dugnadsinnsatsen (ca.2500 timer)
som vi fire arrangørklubbene må yde for at dette skal bli
hundre prosent vellykket. Og det må

det bli hvis vi skal vise

oss den tillit verdig som Drammen Kommune har vist oss ved å
overlate oss dette arrangementet. Vi skal nemlig

være

klar over at det er av stor viktighet både for byen

-

og

Drammenshallens fremtid som messearena at dette første
arrangementet blir en suksess.
Så derfor alle Skioldmedlemmer : I 1978 tar vi oss tidlig
sommerferie slik at vi fra 3. - 20.august er på plass og lar
oss smitt av messebasillen.
VEL MØTT:
F.Sj.

I Drammenshallen
Norges Største Idrettshall.
HUSK Å BETALE KONTIGENTEN - HUSET SLUKER PENGER
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KARL FALK
MØBEL-

FORRETNING¾
AMTM.BLOMSGT./ENGENE-DRAMMEN
TELEFON 83 85 00
Apntngstider: Mandag - tirsdag - onsdag -fredag
8.30-17.00 - rorsdag 8.30-20.00 - Lørdag stengt

Ring 83 89 90 for avtale eller stikk innom.

LANDETS BESTE IS

ØDRAMMENS

T'OROENSKJOLDSGT.40-TLF 83
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n 97.

is

amångtt
esoo

kroner til Eikholt-senteret
Klubben vår ble utfordret av Drammens Ballklubb til å

--

gi 500 kroner til Aksjon døv/blind - det nye senteret på
Eikholt på Konnerud. Skiolds formannskap vedtok åta imot
utfordringen og bevilget samme sum samtidig som man satset
på å utfordre Drafn til også å støtte senteret på Konnerud.
eNy snøscooter på Konnerud
Skiold har bevilget

1000 kroner til ny snøscooter som skal

disponeres av Konnerudmarkas venner. Snøscooteren er allerede i
drift og vil forhåpentligvis gi mange fine løyper som Skioldmedlemmer kan benytte både ved og rundt vårt område ved Stegla.
eviktig medlemsmøte
Mandagl;.februar skal innstillingen fra målsettingskomiteen
debatteres på Skioldhuset. Som

kjent

ble denne rapporten

trykt i sin helhet i siste nummer avskioldavisen,Den tar for

-

seg klubben i fremtiden og hvordan vi skal drive. Det er
styrets håp at så mange som mulig møter fram til denne kvelden
på Skioldhuset der man også håper på å presentere en kjendis
som vil fortelle litt om sine opplevelser.Hvem denne kjendisen
er holder styret foreløbig for seg selv.
eskirenn på hytta
søndag 12 mars blir det fart på hytta. Da arrangerer skistyret
Skisportens dag for både små som store. Disse arrangementene
har de siste årene vist seg meget populære og er en fin mulighet
til å gjøre Skioldhytta mer kjent og benyttet.
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•2. etasje tar form
Dugnadsgejngen i 2.etasje kjører hardt på i vår. Nå skal
forsamlingslokalet bli ferdig. Gulvet har man lagt og nå er
det veggene som står for tur. Mange Skioldmedlemmer har fått
tilsendt dugnadsliste for de to første månedene. Husk din
dag og møt opp. Det er meget viktig at dette glir slik at
2.etasje blir ferdig i tide.

eog

-

Mess lover fest
Og Finn "Mess" Hansen, som bl.a.

er formann i festkomiteen, lover
stor innvielsesfest på selveste
grunnlovsdagen - 17.mai. - Det
er derfor viktig at alle som kan
hjelper til slik at vi får storstua
ferdig,sier Mess. For de som liker
en grovis eller to så er dugnadskevldene på huset stedet - Mess er

Finn "Mess" Hansen

å treffe så å si hver eneste kveld.
•NM-komiteen laner hytta
Det blir NM-stemning på Skioldhytta også Konnerud har lånt
hytta i tidsrommet 25.jan.- 5.feb. og vil etter all sannsynlighet
innkvartere kommende års NM-arrangører på Skioldhytta.

e

Skioldhytta
Vaktlistene for Skioldhytta er satt opp og sendt ut
til de impliserte. Hytta er åpen hver eneste søndag og er
fremdeles å anbefale på det varmeste for alle som gjerne vil
slappe av litt fra eksos og bystress. Hytta er stedet - Velkommen
HAR DU EN GOD IDE- SA IKKE SITT PA DEN
GI STYRET ET TIPS
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- - -- Klipp ut:- - - - --- --- - - -- -- - - - - - - - -

Adresseliste:

-

-

Formann:

Borgar Nygård,Bj.BjØrnsonsgt. 21,
Tlf. K.83 35 90.P. 83 72 71.

Viseformann:

Per Smerkerud,Neversvingen 40,
Tlf. K 19 10 00.P. 83 75 83.

Styremedlem:

Christian Gregersen,Ltz.Hervigsvei 120
Tlf. K 53 94 63.P. 81 71 84.

Styremedlem:

Finn Sjuve, HØgda 21,
Tlf. K.81 83 90.P. 81 14 57.

Styremedlem:

Oscar B.Johansen,Veståsen Borettslag
Stenseth Terasse, 3020 Krokstadelva.
Tlf. K.
P. 82 68 34.

Varamann til Styret:

Tore Larsen, Odinsvei 14 A,
Tlf. K.11 40 40 P. 81 95 49.

Bandyformann:

Rolf Egil Raaen,Knut BjØrhusvei 41,

Fotballformann:

Ulf Svendsen, Kohbervikhagen 9,
Tlf. K.83 76 42.D.81 98 29.

Finansformann:

Jonn Johansen, Solbergsgt. 14 A,
Tlf. K.83 45 95 P.81 70 45.

Hytteformann:

Tore Småriset, Ltz.Hervigsvei ll~D,
Tlf. K.81 41 18.

Ishockeyformann:

Ståle Eknes, Lærumsgt. 4,
Tlf.K. 67 93 90 P.81 14 25.

Juniorformann:

Reidar Schiissler, Torsvei 41,
Tlf. K.81 75 12.P.81 75 12.

Skiformann:

Henry Tufte,Herm.Wildenveysgt. 84,
Tlf. K.83 73 88. P.82 29 29.

Bingoformann:

Knut Berg Nilsen,Scheitliesgt. 20,
Tlf. K.83 45 03.

Form.Representantskaoet:

Johs.Christensen,3.Strøm Terasse 8,
Tlf. K.83 54 95. P. 83 25 38.

Red. Skioldavisa:

Børre Ivar Lie,Ltz.Hervigsvei 164 B,
Tlf. K. 83 76 90.P.81 90 15.

Forretningsfører:

Skioldhuset,Griffenfeldgsgt.l,
Tlf. K. 83 64 33. (ruand ao oq tirsdag)
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KAFE GLOBUS
Selskapslokaler og levering av kold og varm
mat til hjemmene.

l•

.,......_øm
N. STOR GT. 10

I I. TORGGT

4

v~

SENGETØY - GARDINER DUKER - HÅNDKLÆR 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.

-

