JUBILEUMSAVIS

7. juni 1910 - 7. juni 1960

Drammens
Rørleggerforretning A.s
Tollbugaten 5
Sentralbord 835495 - 835496

Autorisert Rørleggerforretning
Rørhandel En gros En detail

Garanterer denne lekre "RYPA!"
Men da må badmintonutstyret være fra

Drammens Skifabrikk
FremtideB1 trykkeri, Drammen
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Til klubbens
veteraner

Undertegnede, som har påtatt seg den ikke enkle oppgave
etter beste evne å samle materiell om Skiolds historie gjennom
50 år, må forutsi at evnen muligens ikke står i forhold til viljen. V i tar imidlertid /att med glede og pågangsmot, og skulle
en sak, en person eller annet som burde vært nevnt, bli uteglemt av beretningen, ber vi om overbærenhet - det blir i
hvert fall ikke gjort av mangel på anerkjennelse fra vår side.
Til belysning av det materiell som står til vår rådighet for
utarbeidelsen av en femti års beretning, kan vi opplyse at notatene /or alt [or mange av årene dessverre er meget sparsommelige.
Om enkelte punkter i vår beretning der/or kan synes noe
svakt belyst, kan det forsikres at vi har tatt med det vi etter
eget skjønn mener gavner våre medlemmer og klubben best.
Spalteplassen tillater at bare en kort oversikt av det som er
nedtegnet, kan komme med i jubileumsberetningen - denne
gang.
Imidlertid er det vårt håp at slik som den foreligger, vil den
gi iallfall et noenlunde inntrykk av hva Ski- og Ballklubben
Skiold har utrettet gjennom det lange tidsrom et halvt hundre
år er i en klubbs historie.
Liksom mange av de unge som var samlet på hotell «Du
Nord» den 7. juni 1910, forlengst har foldet seg ut i kraft og
manndom - har også du, «Skiold» - vår kjeledegge gjennom 50 år - /oldet deg kraftig og livsfrisk ut·
Båret på unge, sterke skuldre av kre/ ter som er gitt deg i
troen på idrettens gode formål, skal du holde fram som du stevner til heder [or klubben, til glans for by og land.
Drammen i juni 1960.
Charles Stahl.
Bjarne Halvorsen.
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Alf Jansen.
Alf Paulsen,

Jeg sitter og følger
med øynene spent,
gjennom mangfoldige sider.
Klubb-referater
jeg har her på prent,
tettskrevne linjer
om hva som har hendt
i løpet av disse tider.
Innkomne forslag
krevde sin tid, drøftet ble
mulige veier.
Ofte det fremkalte
kiv og strid.
Veteranenes holdning,
ord og flid
førte til seier.
Mange forskjellige
virksomme menn,
trofast har
sittet ved roret.
Oppgavene vokste,
men løstes om senn.
Alle vi andre
fikk godt av den
innsats de gjorde.
Nevne her alle
vil føre for vidt,
de som i
årrekker strevet.
Disse som
uegennyttig
har stritt,
finne vil sikkert
navnet sitt
når boken om
Skiold blir skrevet.
Aps.
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holdes i Drammen Børs lørdag 11. juni kl. 19,00. Mottagelse samme sted
kl. 13,00. - Forhåndstegning hos Age Olsen, tlf. 83 77 48, Alf Jansen,
Vestfoldv. 27, tlf. 83 65 35 og hos gullsmed Th. Thorkildsen. Kr. 70,00
pr. par. Forhåndsbetaling ved tegningen. Listene inndras 1. juni. - Antrekk mørk dress eller smoking.
Junioravdelingens jubileumsfest holdes lørdag 18. juni i Sportskafeen.
J ubjleumsknrrriteen.
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Jernfast vilje - stålfast kropp

SKIOLDS
ÆRESMEDLEM

Til 50 års jubileet
Når vår kjære klubb nå runder
50 år er det på sin plass med noen
tanker omkring denne begivenhet.
Sett i historisk lys er ikke 50 år
noen tid å snakke om, men i utviklingen av vårt moderne samfunn
betyr disse år ikke så rent ille.
Det er naturlig at våre tanker
går tilbake og minnes dem som fra
den første tid har vært med og arbeidet klubben fram. Av de egentlige stifterne er det bare en igjen,
nemlig Oskar Simensen, men av de
som kom til i de første år er det
enda mange. Det betyr at disse våre
veteraner faktisk kan se tilbake på
en hel mannsalders arbeid for
klubben, idet mange av dem enda
i dag er aktive blant oss. Vel er
det også mange vi savner og vi minnes dem i dag med ærbødighet. For
meg personlig har jeg mange ganger med stor respekt tenkt på Olaf
Simensen, som i mine første år i
Skiold, var formann. Det er rart
med det, når en som ung kommer
inni en klubb har førsteinntrykket
mye å si. Vi fant et kameratskap og
et miljø som gjorde at vi med en
gang slo rot. Og det vil jeg si til
deres ros som siden har ledet
Skiold: Om de sportslige resultater
har gått opp og ned, om vanskelighetene har vært aldri så store, har
det alltid vært et særegent miljø
og kameratskap, noe som kanskje
enda sterkere grad preger Skiold
dag.
Og dette at det alltid er noe som
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binder, er vel idrettens store samfunnsmessige betydning. Vi må ta
vare på de unge, i et sunt og godt
miljø skal de få drive sin lek sammen med gode kamerater. Men vi
må huske på at idretten ikke bare
gir, den krever også. Den krever
ofte forsakelse og offer, den krever
at man kan underordne seg et fellesskap. Først dia kan vi virkeliggjøre idrettens høye mål. Om ikke
resultatene alltid står i forhold til
aktiviteten og innsatsen så har en
i alle fall gleden igjen, og når man
blir eldre, mange gode minner.
V ed en anledning som denne kan
vi ikke bare seg tilbake og minnes,
det er nødvendig for oss å rette
blikket framover. Det er mange
ting som tyder på at vi står foran
en oppgangsperiode i klubben vår.
Vi rår i dag over en prektig samling ungdom, og med den treningsiver som de legger for dagen, tviler
jeg ikke på at de sportslige resultater vil komme, også for fotballens
vedkommende. Den stigende aktivitet som kjennetegner klubben vår
i dag, fra de unge til de eldre, gjør
at vi feirer vårt jubileum i en optimistisk atmosfære. Derfor føler vi
oss bedre rustet til å gå løs på alle
de tildels store oppgaver som venter
i tiden framover. La oss ta eksempel av den innsats våre veteraner
har ytet i alle disse år, av den glød
og kjærlighet de har vist vår klubb.
Når vi ved dette jubileum skal gjøre opp vår status, har vi mye å
være takknemlig for. Vi har mange
gode sportslige resultater å se tilbake på, vi har skaffet oss en hytte
og et anlegg på Konnerud som vi
kan være stolte av. Vi har en medlemsstokk, en omgangstone og et
kameratskap som visetter stor pris
på, og som kanskje er vårt største
aktivum. Dette grunnlag og denne
arv, gjør at vi etter min mening
kan se fremtiden lyst i møte.
Når jeg nå til slutt vil rette en
varm takk til alle de som har hatt,
og som daglig har sine oppgaver i
Skiold, skal ikke jeg nevne noe
navn, men alle skal være forvisset om at ingen er glemt. Både de
aktive og de som på andre måter
har ytet sitt bidrag, i administrasjonen, i utvalg og komiteer, og
ikke å forglemme våre damer, har
alle vært med å skape Ski- og Ball-

Oscar Simensen.
OSCAR SIMENSEN - klubbene eneste nålevende æresmedlem hører til en
av skaperne av Ski- og Ballklubben
Skiold.
Spilte på Skiolds A-lag 1910-11.
Viseformann 1910-11. Formann 1912
-18-20. Kasserer 1916.
Gullmedalje 1919.
Fortjenestemerke 1926.
Æresmedlem 1935.
Oskar Simensen er som nevnt en av
grunnleggerne

til Skiold.

og har fra

starten av gått inn for klubben med
hele sin energi ,og mange er de gode
råd. og veiledninger vi alltid har fått.
Vi benytter anledningen og gratule~
rer ham med 50 års jubileet' og legger
særlig vekt på

hans arbeid

i årene

1910-20 hvor han var formann styremedlem flere ganger.
Det fulgte alltid et friskt pust der'n
Simen var med og vi savner ham pd
mange, vis. særlig som symbol pd den
eldre drgang som var med i fotballens
barndom.
I de senere år har han trukket seg
noe tilbake fra klubben og vi ser ham
sjelden p vdre årsmoter, hvilket vi beklager.
å

klubben Skiold slik vi kjenner den
i dag. La oss alle Ønske klubben
vår framgang og gode år.
Jeg retter Skiolds takk til dere
alle.
Rolf B. Hansen.

Representantskapet hilser
jubilanten!
Jubileum betyr fest. Med festen følger gratulasjoner. Vi får
forhåpentlig også noen. Verre har vi vel ikke stelt oss.
For å være helt sikre, vil vi allikevel innlede jubileet med å
trykke hverandres hender i en gjensidig gratulasjon.
Giv akt. Der står vi. Ringen er sluttet:
Unge guttespillere· Kjekke og fulle av selvtillit. Litt for
kjekke, litt for mye selvtillit, sier de eldre.
Aktiv og hard ungdom. Dog ikke aktiv nok, sier Charles, og
ikke hard nok, sier Calle.
Styre- og utvalgsmedlemmer i villige rekker. Dog ikke villige nok, sier valkomiteen.
Omkring det hele de «passive>s flytende masse, hvorav enkelte ikke er passive nok, sier de aktive.
I dag danner vi alle en kameratring om klubben vår.
For de yngste står klubbnavnet Skiold i et gyllent skjær av
forventning. De eldre sørger ikke mindre for forgyllingen bak
erindringenes potenserende makt. Dagens gutter leker livet
uten fantasiens hjelp.
Men felles for oss alle er kjærligheten til klubben og det den
står for: Vår lekeplass til fremme av sunnhet og kameratskap
i ungdom, manndom og alderdom.
Måtte det lenge bli slik
Giv akt. Hendene slippes.
Ringen er der ikke lenger.
Jubileet tar slutt, men en kamerats håndtrykk - det holder.

Rolf Alborg.

Ta vare pa
0

våre yngste!
Når vi nå ved 50 års jubileet
stopper opp og ser tilbake på lagene, på høyere hold, såvel i bandy
som fotball, finner vi at de fleste
av spillerne tidligere har vært med
på ett eller flere av junioravdelingens lag. Det er der de fikk sin første systematiske opplæring i spillets teknikk og den individuelle
behandling. Og de fikk også forståelsen av at skal et lag nå toppen,
må disiplin, lagånd og kameratskapet settes i høysetet.
Ikke så få mesterskap er erobret
av junioravdelingen disse år, og
flere vil det nok bli. Klubben rår i
dag over en stor stab kjekke, lovende ung-gutter vi virkelig kan være
stolte av. Og nå er vi ved kjernen
av saken, - det som har foranlediget meg til å skrive disse linjer. Nå
gjelder det å ta vare på våre rekrutter! Intet må spares for å holde
guttene i samme spor. Vi trenger
dem - og de trenger oss!
Mange av disse unge spillere er
gode emner, - vi må ikke la det
bli med emnene. Det vil være oppmuntrende for guttene om våre
seniorer, som har lagt støvlene eller
skøytene på hylla, møtte fram på
treningen og ga gode råd og sørget
for at guttene tilegner seg en langsom og naturlig utvikling.
La oss verne og slå ring om våre
junior, så de får fØle de har hele
klubben bak seg!
Alf Paulsen.

Representantskapet
jubileumsåret 1960.
Sittende fra venstre: Alf Jansen, Johs.
Christensen,

Rolf

Alborg,

formann,

Bjarne Næss og Charles Stahl. Mellomste rekke: Ernst Larsen, Erling Thommesen, Bjarne Ulsbøl, Bjarne Gade Jansen,

Trond

Bjarne

Røste,

Halvorsen.

Otto

Berglie

Balceo st :

Rolf

og

B.

Hansen, Rolf Wold Andersen, Bjarne
Helliksen og Carl Carlsen. Sverre Jansen var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Kort historikk gjennom 50 ar
STIFTELSEN
Under navnet av Bragerøen Idrettsforening ble Ski- og Ballklubben Ski old stiftet den 7. juni 1910.
Den 7. juni var jo den gang en,
festens dag og samlingstanken lå
nok i luften. Endel gutter med
Oscar Simensen i spissen, samledes
på en tomt på Bragerøen. Tomten,
som populært kaltes «Garvertomta», var ca. 40 meter lang og
lå mellom P. Christensens Tricotagefabrik og Halmrast Skofabrik.
Følgende 21 mann var til stede
og stiftet vår forening:
Oscar Simensen, Olaf Simensen,
Kristian Lundgren, Eivind Tommesen, Kristian Kulland, Kåre Pedersen, Albert Larsen, Andreas Hansen, Torbjørn Olsen, Olaf Aronsen,
Karl Larsen, Aksel Simensen, Julius Lundgren, Eivind Bjørnsen,
Einar Olsen, Nils Kulland, Sverre
Andersen, Martin Olsen, Arne Herlofsen, Oscar Narvesen, Harald Andersen.
Foreningens første medlemsmøte
ble holdt på Hotell Du Nord på
Høytorget. Stedet kaltes den gang
også for «Fjeldtrampen». Her ble
klubbens første styre valgt:
Oscar Simensen, formann.
Eivind Bjørnsen, viceformann.
Albert Larsen, sekretær.
Sverre Andersen, kasserer.
Aksel Simensen, materialforv.
Julius Lundgren, styremedlem.
Fra protokollen gjengir vi et referat fra et av de første møtene foreningen holdt. (Det var 2 dager fØr
høstgeneralforsamlingen 1910, og
det ble en svær diskusjon angående
festen etter generalforsamlingen.)
«Samlet til møde 6/10 1910. MØdets bestemmelse var om afholdelse
af fest og indtegnelse af nye medlemmer. Bjørnson spurgte om et
medlem der engang var strøgen
kune blive medlem paany ; hvilket
blev svaret at man kunde, forutsagt
at man betalte det man var skjyldig
i kontingent fra før.
Derpaa begyndte man med festen
angaaende hvorom der opstod en
debat. Gulbransen syntes det var
ligesaagodt at man tog kaffe og
smør rebrød som steg, for hvis man
skulde tage steg, vilde det falde dyrere og foreningen vilde komme i
underskud. Bjørnson syntes ogsaa
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retæren svaret at hvis enhvær skulde medtage sig berusende drikke,
fik man have 3 ordensværn som hr.
Bjørnson sagde, hvorpaa han fremsatte fØlgende forslag: Den der
medbringer berusende drikke, kan
af Festkomiteen fratages dette eller
ogsaa blive udvist af festen. Dette
forslag kom under afstemning og
vedtoges med 17-4.»
«Man gik til behandling om anskaffelse af dragter til foreningens
spillere. Efter en liten debat enedes man om hvid genser med rød
rand rundt livet, samt anskaffelse
af mærker. A. Andersen vilde at
vi skulde brodere en pil og foreningens navn paa vaare dragter. Formanden syntes det var mindre heldig og vilde helst sette paa dem
nagle blaae og røde baand. Olaf
Simensen vilde at man skule forhøre hvilket var bil ligst.»
Kontingenten ble satt til kr. 0,50
pr. medlem.

Olaf Simensen.

det samme. Formanden oplyste da,
at man havde blivet enige om steg
og mente det var bedst og beholde
den bestemmelse. Olaf Simensen
opplyste om at man havde jo et sukkerbrød til utlodning blandt medlemmene og at dette ville indbringe
endel, saa han troede underskuddet
ikke vilde blive saa farlig enda. G.
Gulbransen fremkom med forslag
at tage fem kroner af kassen, hvilket vedtoges med 16-5 stemmer.
Pedersen fremkom med forslag om,
at man burde paalægge hver enkel
billet 0,25. Nils Mortensen foreslag
0,50. Disse forslag vedtoges ikke da
enhvær syntes det var dyrt nok som
det var bestemt, nemlig 2,00 pr. enkelt billet. Bjørnson fremkom ogsaa
med forslag om at man burde vælge
tre mand til ordensværn. Pedersen
syntes et hvert medlem burde være
sig selv et ordensværn og vise sig
vogsen, hvilket støttedes af alle.
Andersen fremsatte forslag om at
ingen burde tage med sig naget paa
sig, da dette kanske vilde komme
til at gjøre festen uhyggelig. Angaaende dette forslag oppstod en
heftig debat. Bjørnson spurgte da
om det skulde være en lagfest man
skulde holde siden Andersen kunde
fremkomme med sligt forslag. Sek-

De første øvelser ble
drevet på «Garvertomta» nede på Bragerøen til stor
ergrelse for de omkringboende naboer. Det kan vi så gjerne tenke
for en av de første utgiftsposter
foreningen hadde, var ifølge regnskapet fra sesongen 1910: 2 vindusruter 3 kroner.
Det ble innkjøpt 12 fotballdrakter etter en pris av kr. 1,00 pr. stykket. Disse første drakter var helt
hvite med et rødt band rundt livet,
hvorfor de også fikk navnet «Margarinkassa».
Første kamp klubben spilte var
på «Telthusløkka» ved Strømsø
skole, mot et sammensatt lag fra
Strømsø. 25 mann møtte opp og
alle mente seg gode nok for Alaget. Resultatet ble at vi vant 4-3.
Utpå høsten spilte vi vår neste
kamp på plassen bak parken mot
Kjelstad Idrettsforening. Den gikk
i flere graders kulde og dette ble
en ny seier for laget 3-2.
Lørdag 8. oktober ble høstgeneralforsamling holdt på Hotell Du
Nord.
Etterpå var det en hyggelig fest
med damer. For å få festen til å
bære seg Økonomisk, hadde formannen ordnet med et sukkerbrød som
ble loddet ut. Overskuddet ble således kr. 1,69.

1910

K lubbens første kassabok.

Dette år var det stor
tilgang på medlemmer
såvel fra Lier, Kjelstad og Øvre
Bragernes.
Generalforsamling ble holdt 29.
april hvor følgende styre ble valgt:
Formann: Gustav Gulbrandsen.
Viseformann og sekretær: Oscar
Simensen.
Kasserer: Nils Mortensen.
Materialforvalter: Karl Pedersen.
Styremedlemmer: Kristian Green
og J. Green.
Fotballaget var meget godt denne sesong. Laget var i Mjøndalen
og spilte mot hjemmelaget med resultat 0-0. På høsten ble det arrangert dampbåttur til Berger. Der
deltok 35 mann og 1 kvinne. Ved
middagstid møtte vårt lag Berger
Idrf. og seiret etter en hard kamp
2-0. Senere hadde vi Mjøndalen
Idrf. på besøk som gjenvisitt på
plassen bak parken, hvor vi seiret
5-2.
Det var den gang meget vanskelig å skaffe gode motstandere for

1911

klubber som ikke var tilsluttet
N.F.F. Styret opptok derfor tanken
om å søke opptagelse i Forbundet,
og på møte den 16. august ble saken
drøftet. Karl Pedersen og Gustav
Gulbrandsen ble valgt til å reise til
Kristiania for å konferere med daværende president i N.F.F., C. F. B.
Schøyen. Vårt andragende om opptagelse møtte imidlertid motstand.
Dog ble vi støttet av bl. a. Julius
Owern, Ørn, Horten, og Fritz Ludvigsen, Drafn. På forbundstinget i
Tønsberg høsten 1911 ble vi opptatt som medlem.
generalforsamlin20. april ble dette
styret valgt:
Formann Gustav Gulbrandsen.
Sekretær: Oscar Simensen.
Oppmann: Arthur Andersen.
Styremedlem: Kristian Green.
Etter at foreningen var opptatt
som medlem i Vestfold kreds av
Norges Fotballforbund ble det bedre. Den første kamp laget hadde

som forbundsklubb, var mot Kristiania Idretsforening og vi holder
oss igjen til protokollen.
«Fodbalkamp avholdes søndag
den 12/5 1912. Vor forening havde
sendt Kristiania Idretsforening en
skrivelse og udfordrede dem til en
kamp paa vaar sportsplads, hvilket
der inløb svar at dem var villig til
at komme, men forlangte 50-60 kr.
i reise og dietpenger, hvilket vi
syntes var noget for meget, men at
vi aligevel maatte tage i mod. Kristiania spillerne ankom hertil søndag morgen og foreningens styre
var paa jernbanestationen og modtog samtlige spilere fra Kristiania.
Kampen begynte presis kl. 2½.
Som dommer fungerede Torbjørn
Kristiansen. Vaare spilere viste sig
snart at de var overlegne og preset
stadig mod Kristianias maal. Efter
15 minutter kamp fikk vi et maal
og efter en stund enda et, medens
Kristiania kun fik et maal i første
halvlek. I anden halvlek blev der
mer fart i spilet og Kristianiaguttene satte alt ind for å ta det tapte
igjen. Medens gjorde vaare spilere
yderligere et maal og vaare spilere
sendte enda holden ind i Kristianas net engang til og kampen ente
med seier for Bragerøen Idretsforeriing. Dette var den første kamp
vore spillere havde som forbundsklub».
Klubben som nå kunne spille i
B-klassen tok sin gjerning meget
alvorlig og ble dette år kretsmestre
i sin klasse med seire over Drammens Ballklubb 5-0 og 2-1 over
Drammens Idrettsforening i første
kamp 7-1 og i annen kamp ble vi
tildelt 2 poeng da Drammens Idrf.
benyttet 2 ulovlige spillere. I kampen mot Drafn ble det seier 2-0
og tap 1-6, mot Ørn, Horten.
spilte vi uavgjort 1-1 og da Ørn
trakk seg i siste kamp sto vi likt
med Drafn, hver med 11 poeng.
Omkampen var berammet til 6. oktober, men Drafn meddelte at de
ikke kunne stille lag, og vi var dermed årets kretsmestre i B-klassen.
Kretsmesternes navn er:
Einar Kristiansen, Olaf Hansen,
Gustav Gulbrandsen, Ferdinand
Ingverdsen, Martin Martinsen, Einar Olsen, Nils Martinsen, Kristian
Gregersen, Olaf Aby, Nils Kulland,
Arth. Andersen.
Medlemstallet var dette år øket
til 55, og på et medlemsmøte den
27. april ble etter forslag fra Olaf
Simensen vedtatt å anskaffe nye
drakter: Røde gensere med hvite
oppslag, som vi siden har beholdt.
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Styret i dette år besto av:
Arthur Andersen, formann.
Oscar Simensen, sekretær.
Olaf Simensen, kasserer.
Karl Andersen, styremedlem.
Martin Olsen, styremedlem.
Laget var som det foregående år,
men det ble arrangert få kamper og
interessen dabbet av etter hvert.
Privat arrangerte laget en tur med
«Farmand» til Berger. Etter en så
godt som sportslig død sesong ble
generalforsamlingen holdt i Arbeiderforeningen om høsten.

Styret besto av:
Olaf Simensen, formann.
Oscar Simensen, kasserer.
Gustav Gulbrandsen, styremedl.
Våren kom med bud om en ny tid
for foreningen, idet gutteklubbene
Lyn, Konggaten, og Djerv, Nedre
Bragernes, sluttet seg sammen med
Bragerøens Idrettsforening, og foreningens navn ble Ski- og Ballklubben Skiold. Laget var dette år meget godt og hadde mange pene
resultater å se tilbake på.

1914

Styret dette år var:
1915 Arthur
Hansen, form.
Nic. Thomassen, viseformann.
Sverre Hanssen, sekretær.
Oscar Simensen, kasserer.
Alf Jansen, materialforvalter.
Året 1915 ble et merkeår for
klubben. Dette ble klubben avdelingsmester i sin avdeling i kl. B,
og spilte finale i Mjøndalen mot
Mif. og seiret 2-0 og var dermed
kretsmester i kl. B.
Laget var fØlgende:
Finn Eriksen, Olaf Hansen, Erling Christiansen, Alf Jansen, Hans
Johansen, A. Berglund, Olaf Skar,
T. Helgerud, Erling Antonsen, Lorentz Andresen, Eivind Nielsen.
Fotballkampene spiltes på plassen bak Parken og under kampene
våre ble plassen pyntet med et stort

Styret: Olaf Simensen,
formann.
Nic. Thomassen, viseformann.
Oscar Simensen, kasserer.
Sverre Hansen, sekretær.
Aksel Nilsen, styremedlem.
Eivind Nielsen, styremedlem.
Til deltagelse i sesongens kretskamper hadde klubben anmeldt Aog B-lag. A-laget spilte 17 kamper
og fikk mange pene seire. BL a. kan
nevnes 5-1 mot Lyn, Gjøvik, årets
semifinalister, 2-1 mot Drafn, 3-2
mot Ørn på dennes bane, 2-2 mot
Uræd, Porsgrunn, og 2-0 mot
Moss.
Styret hadde oppsatt en pokal til
den mest fortjenstfulle spiller innen A-laget, og denne tilfalt Eivind
Nielsen, som således fikk æren av
å motta klubbens første påskjønnelse til aktiv spiller.
Etter forslag fra Olaf Simensen
ble en håndskrevet klubbavis innstiftet og fikk navnet «Skioldposten». Avisen ble fØrste gang lest
opp på bøstgeneraltorsamlingen i
Harmonien den 29. oktober og inneholdt flere interessante stykker som
var levert inn.

1916

1913

Eivind Nielsen:

Skiold-merke som en av klubbens
medlemmer hadde laget, samt norske flagg. Og laget hadde ikke nederlag denne sesongen. Entreen den
gang var 25 og 10 øre.
Drammens Idrettsforening var
dette år dårligste A-klubb og møtte
vårt lag i kvalifikasjonskamp om
høsten. Skiold leverte en strålende
kamp og seiret 7-0.
I annen omgang, ettersom målene rant inn og det var 20 min.
igjen av kampen, avbrøt dommeren
kampen da det kun var 7 mann
igjen av Drammens Idrf.s lag.
Skiold var s.åledes A-klubb og
skulle spille i A-klassen fra våren
1916.
5 års jubileumsfest ble holdt på
Fagerhøl. Det var godt fremmøte
og stor stemning.
Dette år ble også anskaffet de
gamle Skiold-merker, som senere
er forandret.
I vinterhalvåret ble arrangert
klubbrenn.

Vis a vis jernbanestasjonen
Sentralbord 83 15 90

Samtlige
rettigheter
BILPARK
GARASJER

Vi qratulerer med jubileet og håper på framgang for klubben i kommende år.
Skiold-medlemmene er alltid velkommen i vår for retning. Vi fører godt utvalg i utstyr for sport og
friluftsliv. - Vi garanterer real behandling og god service.

Johan Støa & Co.
SPORTSFORRETNING
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Styret besto av:
1917 Einar
Antonsen,

form.
Torgeir Helgerud, viseformann.
Sverre Hansen, sekretær.
Oscar Simensen, kasserer.
Arthur Hansen, styremedlem.
Finn Eriksen, materialforvalter.
Et sportsutvalg ble opprettet og
ble bestående av formann, oppmann
og kaptein på A-laget.
Klubbens medlemstall øket med
32 og vi hadde nå et medlemstall på
86, det meste klubben hittil hadde
hatt.
Sportslig sett ble sesongen meget
god både for A- og B-laget.
A-laget ble avdelingsmester i sin
avdeling med 8 poeng, og kvalifiserte seg til å spille finalen i kretsmesterskapet mot Drammens Ballklubb. Kampen endte med nederlag for våre gutter med 2-0. Klubben deltok for første gang i Norgesmesterskapet og møtte
Storm,
Skien, på dennes bane. Det var stillet store forhåpninger til laget, men
disse ble ikke helt innfridd. Laget
måtte reise hjem med et nederlag
på 2 mot 5 mål.
I pinsen spilte vi vår første kamp
mot et utenlandsk lag. Det var det
svenske lag Halmstadkameraterna
som gjestet oss på plassen bak Parken. Skiold viste seg fra sin beste
side og det var fart over spillet, og
kampen var utvilsomt sesongens
beste fra vår side. Resultatet ble
3-3 som var meget smigrende for
oss.
Skiolds fortjenstmedalje i gull:
Olaf Simensen.
Vi fikk vår første kretsdommer
i fotball idet Erling Christiansen
ble autorisert.

samt vår målmann Sigurd Stensrud.
For egen regning arrangerte vi
vår første internasjonale klubbkamp. Det var den svenske klubb
GAIS (Goteborg Atlet- og Idrotsselskap) som gjestet oss i pinsen.
Det ble spilt to kamper, fØrste og
annen dag, og gjestene seiret 1-0
og 4-1.
B-lagets sesong må betegnes som
meget god. Laget spilte 9 kamper.
Det ble 5 seire, 3 tap og 1 uavgjort,
målaverage 22-16 i vår favør.
Styret: Olaf
1919 formann.

Simensen,

Aksel Nilsen, viseformann.
Georg W Øien, sekretær.
Oscar Simensen, kasserer.
Georg Nielsen, oppmann.
Eugen Gulbrandsen, materialforvalter.
Fra Sverige hadde vi fått Harry
Magnusson til å trene laget og han
utførte et godt arbeide.
A-laget spilte 20 kamper og utfallet ble 8 seire, 9 tap og 3 uavgjorte. I første runde i NM hadde
v; hi"''"'mekamp mot Lyn, Gjøvik,
og seiret 4-2. Annen rundes motstander het også Lyn, men denne
gang var de fra Kristiania og det
ble tap med hele 1-10. Dette er
det største nederlag vi har hatt,
men resultatet må sees på bakgrunn
av at det var klubbens første kamp
på gress.
B-laget oppnådde å bli mester i

sin avdeling med 8 poeng og spilte
mot Ørn, Horten, om finaleretten.
Kampen ble spilt på Marienlyst
hvor vi tapte 3-1.
Skiolds fortjenstmedalje: Oscar
Simensen.
11')0 Styret

~ette år var:
Oscar Simensen, form.
Bernhard Olsen, viseformann.
Georg Wøien, sekretær.
Charles Stahl, kasserer.
Georg L. Nilsen, oppmann.
Dette år ble det opptatt 40 nye
medlemmer og medlemstallet var
170.
Inntekten på fotballsesongen var
kr. 11.500,00.
Sportslig sett må sesongen betegnes som en av de beste i klubbens historie. Vi kom dette år i forbindelse med noen av landets beste
fotballagg, idet vi spilte mot Lyn,
Oslo, og Brann i Bergen. Vi seiret
over Lyn med 4-0 og Frigg, Oslo,
2-0, og med 3-2 over Brann i
Bergen, mot Ørn, Horten, 3-3.
Disse resultater taler for seg selv
da både Ørn og Frigg var årets
finalister.
Klubben arrangerte jubileumskamper. De deltagende lag var:
Storm, Skien, Drafn og Drammens
Ballklubb. Drammens Ballklubb
vant over oss, og Drafn over Storm.
I finalen vant Drafn og fikk den
oppsatte vakre pokal som ble delt
ut ved en stilig jubileumsfest i
Børsen.

19'4

Einar Antonsen,
1918 Styret:
formann.
Aksel Nilsen, viseformann.
Oscar Simensen, kasserer.
Sverre Hanssen, sekretær.
Christian Gregersen, styremedlem.
Både A- og B-laget ble påmeldt
i kretsserien i sine respektive klasser. Sammenlagt spilte A-laget 17
kamper, hvorav 4 ble vunnet, 12
tapt og 1 uavgjort. De fleste av de
tapte kamper var knepne og kunne
med litt hell gjerne gått i vår favør.
To av klubbens spillere, Eivind
Nielsen og Eugen Gulbrandsen, representerte oss på Vestfolds kretslag, henholdsvis som indre venstre
og venstre half. På Drammens bylag var Eugen Gulbrandsen uttatt,

Skiolds A-lag 1915.
Stående fra venstre,: Olaf Skar, Torgeir Helgerud, Eivind Nielsen, Loren te Andreassen, Olaf Hansen, Finn Eriksen, Erling Kristiansen, Alf
Jansen, Hans Johannessen, Nils Hansen, Eugen Gulbrandsen.
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S!ret besto av: Oscar
Simensen, formann.
Aksel Nilsen, viseformann.
Charles Stahl, kasserer.
Georg L. Nielsen, oppmann.
Fritjof Olsen (Sørby), sekretær.
For første gang stilte vi 4 lag i
sesongen, A, B, C og guttelag.
Medlemstallet var Øket til 218
medlemmer. Inntekten var kr.
7200,00 og utgifter kr. 8100,00.
Det ble utarbeidet nye lover som
ble vedtatt.
Sportslig sett må sesongen betegnes som meget god. C-laget ble
kretsmestere med 15 poeng, spilte
17 kamper, 14 seire og 1 uavgjort
og 2 tap. Målkvote 42 for og 20 mot.
Kretsmesterne:
Otto Berglie, Arthur Danielsen,
Bjarne Kristoffersen, Birger Christensen, Gunnar Sørensen, Birger
Eriksen, Lorentz Lund, Rolf Kristoffersen, Rolf Pedersen, Tyrolf
Hartmann.
B-laget spilte 17 kamper, 5 seire,
3 uavgjorte og 9 tap, med 34 vunne
og 35 tapte mål.
Guttelaget spilte 8 kamper, 4
seire, 2 uavgjort og 2 tap. Målkvote: 15 for og 7 mot.

19'4IJ4

Styret: Torgeir Helgerutl, formann.
Olaf Simensen, viseformann.
Frithjof Sørby, sekretær.
Hans Berntsen, kasserer.
Georg L. Nielsen, oppmann.
A-laget kom i kontakt med
Sarpsborg Fotballklubb, gjennom
Hamar Fotballag, hvor vi var innbudt til jubileumskamper i pinsen.
1

I')

Rolf Alborg.

A-lagets viktigste kamper dette
år bør nevnes, serien om Steenberg
& Co.s oppsatte statuett som vi vant
med seire over Strømsgodset Idrettsforening 4-0, over Drafn i
finalen 2-0.
B-laget vant også en vakker pokal som var oppsatt av Streng,
Oslo.
Dette år ble det nedsatt et is-
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hockeyutvalg: Rolf Kristoffersen
(Alborg), Juel Wold pluss kaptein
på laget. Disse fikk i oppdrag å
sammenkalle til møte for å komme
i gang så fort som mulig.
Medlemstallet var ved årets slutt
kommet opp i 247 medlemmer.

19IIJJ
'4,

Styret dett år var: Torgeir Helgerud, formann.
Rolf Bastrup, viseformann.
Charles Stahl, oppmann.
Georg Wøien, sekretjr.
Hans Berntsen, kasserer.
Medlemstallet var nå 269.
På en avholdt basar ble nettoen
kr. 2100,00.
Fotballsesongen var en av de livligste i klubbens historie.
A-laget ble for første gang kretsmester kl. A.
I kretsserien spilte vi 5 kamper
alle med seireø Målkvote 18 for og
3 mot. I finalen på Gulskogen seiret laget 2-1 over Mif.
Kretsmesternes navn var fra mål
til ytre venstre:
Sigurd Stensrud, Rolf Henriksen,
Erling Kristiansen, Tyrolf Hartmann, Eivind Nielsen, Øyvind Kristiansen, Alf Kristiansen, Birger
Pettersen, Erl. Antonsen, Bj, Halvorsen, R. Johansen.
I pokalturnering på Lillehammer
i pinsen spilte vi mot Mercantile
med resultat 0-0 etter 2 timer.
Seier over Fremad 5-0. Omkampen i Drammen mot Mercantile
Thorolf Thorkildsen, viseform.
vant vi 3-1.
Laget hadde dette år en flott tur
til Trondheim og spilte fØrste dag
mot Freidig med resultat 0-0. Dagen etter mot Kvikk også denne
gang uavgjort 1-1.
På kretslaget deltok: S. Stensrud,
J. Fuhre, Birger Pettersen, Erling
Pettersen og Øivind Kristiansen 2
ganger.
Ishockey. Vi ble dette år innmeldt i Ishockeyforbundet. Utvalget som ble nedsatt i fjor hadde
ordnet med kamp mot Mercantile.
Vi tapte kampen 6-4.
Ski. Skisesongen var meget liv lig denne vinter. Der holdtes såvel
klubbrenn som sørperenn og deltagelsen var stor og konkurransen
meget hard. Disse renn holdtes ved
Landfaldtjern med Tiurleiken som
hovedkvarter og startplass.
I Holmenkollen deltok J Ør gen
Joh ansen som den første fra vår
klubb, han oppnådde imidlertid
ikke premie.

Harald Sand tok flere Iste premier i krets- og distriktsrenn. Han
var 18 år gammel.
Styret dette år var:
19'11JA
4"1: Torgeir Helgerud, form.
R. Bastrup, viseformann, (utmeldt U4-24), Oscar Simensen.
Charles Stahl, oppmann til våren. Ny oppmann Eivind Nielsen.
Georg Wøien, sekretær.
Sigurd Rygh, kasserer.
Medlemstall 200.
Gressbanen i Drammen ble åpnet
dette år. Vi deltok som arrangør.
Drammenslaget mot Odd, Skien.
Olaf Simensen var formann i
gressbanekomiteen.
Fortjenestmerke ble for fØrste
gang tildelt: Charles Stahl og Georg Wøien på generalforsamlingen
24. november med takk for deres
arbeide for klubben.
Fotballsesongen ble dessverre
ikke hva vi håpet på. I kretsmesterskapet spilte vi fem kamper,
hvorav 2 vunne og 3 tapte. I Gjøas
pinseturnering møtte vi Ready og
tapte 1-0. I Drafns pokalmkamp
spilte vi 1-1 mot Drafn etter 2
timers kamp. Av nye forbindelser
dette år nevner vi Fredrikstad F.F.
hvor vi spilte i Fredrikstad med tap
5-2.
I interkretskamper deltok følgende spillere fra vår klubb: Øivind
Kristiansen, Erling Kristiansen,
Birger Pettersen, Otto Berglie,
Erling Antonsen, Alf Kristiansen og
Reidar Johansen.
Olaf Simensen var formann
Buskerud Fotballkrets.
B-laget hadde 12 kamper, 4
vunne, 1 uavgjort og 7 tap.
Ishockeysesongen begynte med
trening på Styrmodammen. Interessen begynte å tilta og 4 kamper
ble spilt.

(/>;'
/
//
~lr?c::van;f;
DRAMMEN

FILIAL LIER STASJON

1925

Disse løpere tok mange premier
i vinterens løp. I alt ble vunnet 22
premier, deriblant 5 førstepremier,
4 annenpremier, samt 1 damenes
pokal. Alle disse premier ble vunnet i skarp konkurranse med kretsens løpere. Til startkontingent
medgikk i alt kr. 233,00.
Det tradisjonelle sørperenn holdtes på Konnerud og hadde samlet
20 deltagere. Hopprennet foregikk
i Damåsbakken. Etter rennet var
det fest med premieutdeling hvor
40 par var til stede.

~!;~et i jubileumsåret

Olaf Simensen, formann.
Oscar Simensen, viseformann.
Geo. L. Nielsen, oppmann.
Charles Stahl, sekretær.
T. Helgerud, kasserer. (Han trakk
seg tilbake). 1. suppleant Eivind
Nielsen overtok.
Til 15 års jubileet sikret vi oss
Odd, Skien, Ørn, Horten, samt Lyn,
Oslo. Kampene ble avviklet 19., 20.
og 21. juni. I fØrste kamp møtte
vårt lag Lyn og vi seiret 1-0. Ørn
slo Odd 3-0, og i finalen seiret
'Ørn over oss med 3-2. Alle disse
kamper gikk på Gressbanen.
På jubileumsdagen 7. juni spilte
vi mot det gode Hamburgerlag
Einsbiittel. Vårt lag leverte en god
innsats og resultatet ble 1-1. Disse
4 kamper ble ingen økonomisk suksess. Kampen 7. juni på grunn av
barnehjelpsdagen, og ved jubileumskampen begynnelse satte det
inn med øsende regnvær som varte
i 3 dager.
Den nedsatte festkomite arrangerte en stilig middag i Børsen
hvor samtlige deltagende spillere
med ledere deltok. Ørn fikk her
overrakt seg den oppsatte jubileumspokal under stor jubel.
Av sensasjonelle seire dette år
nevner vi seiren over Brann i Bergen 3-2. Brann ble dette år Norgesmester.
Klubben stilte dette år også Bog C-lag, foruten juniorlag.
Representasjon.
I Drammen og Omegn Fotballkrets ved T. Helgerud.
I Buskerud Distriktslag for Idrett
ved Olaf Simensen.
Av våre spillere deltok på Drammens Bylag: Alf Kristiansen, Birger Pettersen, Gunnar Høst, Eivind
Nielsen, Reidar Johansen, Øivind
Kristiansen, Eugen Anfinsen.
Hockeysesongen begynte meget
sent grunnet værforholdene. Vi
stilte med vesentlig nye spillere. I
likhet med fjoråret ble det spilt 4
kamper.
Skisesongen ble også handicappet ved den dårlige vinter. Dog
fikk vi holdt det tradisjonelle sørperenn, samt tok noen av våre lØpere endel premier i kretshopprenn.
Fortjenstmedaljen i gull:
Torgeir Helgerud, Erling Anthonsen og Eivind Nielsen.

Utmerkelser.
Skiolds gullmedalje ble tildelt:
Bjarne Halvorsen og Ernst Larsen,
og Skiolds fortjenstmerke: Oskar
Simensen, Olaf Simensen, Sverre
Carlsen, Eivind Nielsen og Georg
Nielsen.
Styret

Bjor-ne Halvorsen.

Styret dette år var:
Torgeir Helgerud, form.
Bjarne Halvorsen, oppmann.
Otto Berglie, sekretær.
Eivind Nielsen, kasserer.
Charles Stahl, styremedlem.
Det ble et middels år for klubben både sportslig og Økonomisk.
For ,å bedre økonomien holdtes
dansetilstelninger på Konnerud,
samt utlodninger.

1911')6
'4

Representasjon.
På kretslaget ved Birger Pettersen og Otto Berglie.
Olaf Simensen var formann i
Drammen og Omegn Fotballkrets
og dessuten medlem av Idrettskomiteen.
Ishockey. Sesongen må betegnes
som middels. Laget spilte 5 kamper. Klubben hadde dessverre ikke
så mange hockeyspillere som ønskelig, men de som har spilt på
laget har vært interessert og er
karer å bygge på.
Skisesongen.
Oppmann Jørgen Johansen.
Det ble for første gang arrangert
4-klubbs-renn. Hopprennet foregikk i Strødtvetbakken. Langrennet fra Fagerhøy. For Skiold startet
5 løpere i begge renn, nemlig i
hopp: J. Johansen, Gunnar Høst,
Sverre Olsen, Oskar Bruun og
Frank Gabrielsen. I langrennet:
Ernst Strømnæs, J. Johansen, Th.
Thomassen, Einar Hansen og Josef
Masch.

for

dette

år:

192 7 Olaf Simensen, formann

(.til våren) Ch. Stahl.
Charles Stahl, viseformann.
Georg L. Nielsen, oppmann.
Georg Wøien, sekretær.
Oscar Simensen, kasserer.
Erl. Kristiansen, Iste varamann.
Det var bra tilgang på medlemmer dette år, idet 26 nye medlemmer ble opptatt. Medlemstall 215.
Økonomien var svært dårlig, idet
beholdningen var kr. 81,00.
En nedsatt komite på 3 mann
arbeider med nye lover.
Ligakampene begynte dette år.
Sportslig var sesongen mindre god.
Det manglet på interesse helt fra
innetreningen begynte. I ligaserien
spilte laget fire kamper, 2 tap, 1
seier og 1 uavgjort og oppnådde 3
poeng.
I kretsserien ble det spilt fem
kamper, 1 seier, 3 tap og 1 uavgjort, hvilket ga oss plasering i
ligaens vestserie.
Pokalkamper: Laget var innbudt
og deltok i Mjøndalens serie. Første
kamp ble seier med 4-0 over
Snøgg, Notodden, men det ble tap
for oss i kampen mot Mjøndalen
med 5-0.
Romapokalen med Snøgg som
arrangør ble resultatene:
SnØgg-Skiold
3-1
Skiold-s-Snøgg
8-1
Kongsberg-Skiold
2-2
Skiold-Kongsberg
3-3
Et lyspunkt i sesongen var lagets
deltakelse i kampene til inntekt for
de arbeidsløse i byen. Her spilte
laget virkelig godt og vant de av
Fremtiden oppsatte 11 begre.
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Styret: Charles Stahl,
formann.
Thorolf Thorkildsen, viseform.
Fritz Pettersen, oppmann.
Otto Berglie, sekretær.
Torgeir Helgerud, kasserer.
Bjarne Halvorsen, suppleant.
Det ble en tilvekst på medlemsantallet med 38, - 42 nye medlemmer og 4 utmeldte. Medlemsantallet var nå kommet opp i 253.
Aret ble et stort arbeidsår og mange viktige saker, i alt over 200, ble
behandlet. I februar måned ble det
enstemmig besluttet å leie klubblokale i Folkets Hus for våre medlemmer. Lokalet ble meget populært blant medlemmene, og det var
bestandig fullt hus på klubbaftenene.
Sportslig ble året meget godt.
rnnetreningen begynte 15. mars 1
Folkets Hus store sal under ledelse
av forretningsfører Kirkvaag. Treningen foregikk etter et nytt og aldeles utmarket system. Ute tok
treningen til sist i april. Den 22.
april hadde liganemnda berammet
kamp for oss mot Falk. Den ble
avlyst, da det lå snø på banen, men
dagen ble nyttet til trening.
1

Jørgen Johansen.

Ishockey: Klubben har i år kunnet glede seg over større interesse
for denne sportsgren enn tidligere.
Dette som fØlge av en stab av unge
spillere ble opptatt som medlemmer. Disse viste seg å være idrettsgutter med den rette sportsånd som
gikk inn for sin klubb med største
iver, og vi kunne således stille med
to gode lag i sesongens kamper.
Resultatene uteble da heller ikke,
og man hadde grunn til å nære de
største forhåpninger for kommende
år. - B-laget fikk to pene seire
7-3 og 11-4 over henholdsvis
Drammens Ballklubb og Gullaug.
Ski: Mange av våre hoppere deltok i krets- og distriktsrenn og
Jørgen
Johansen
representerte
klubben i Holmenkollen. Det ble
en ganske pen premiehøst, og samlet må sesongen få betegnelsen
meget god.
Fortjenstmerket:
Thorolf
Thorkildsen,
Gunnar
Stangeby, Olaf Johansen, Gunnar
Høst og Otto Berglie.
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B-laget har i år hatt en av sine
beste sesonger på mange år. Til å
begynne med så det ikke bra ut,
men etterhvert kom laget. Det ble
spilt 15 kamper, med 7 seire og 8
tap. Målkvote: 45 mot 43.
C-laget spilte 9 kamper denne
sesong, hvorav 5 vunne, 1 uavgjort,
3 tap. Målkvote: 40 for, 26 mot.
Juniorlaget spilte få kamper.
Skisesongen startet med det vanlige 4-klubbsrenn, som ble overlatt Drammens Ballklubb.
Klubbens årlige sørperenn holdtes søndag 1. april på Konnerud,
med start for langrennet fra Fredli
og hopprennet holdtes i Damåsbakken. Det var bra deltakelse
med 19 i langrennet og 23 i hopprennet. Det arbeides dette år med
å skaffe klubben skibakke.
Hockey-sesongen begynte tidlig,
men ble kort tross gjennomgående
bra vær, grunnet dårlig interesse
blant guttene. Vi ble slått ut i lste
runde av Forward med 10-1. Forward ble Norgesmester dette år.
A- og B-laget spilte kretskamper.
Fortjenstmerker: Seks merker
ble utdelt dette år: Johan Ruth,
Ernst Larsen, Bj, Halvorsen, Eugen
Anfinsen, T. Helgerud, Nils Halvorsen.

11)9 Styret:

Charles Stahl,
formann.
Otto Berglie, viseformann.
Bjarne Halvorsen, oppmann.
Ottar Tandberg, sekretær.
Magnus Halvorsen, kasserer.
Erling Anthonsen, 1. suppleant.
Det ble i året holdt 37 styremøter.
Nye medlemmer i alt 44 og 4 utmeldte så medlemstallet pr. i dag
er 293.

19'4

Fotballsesongen.
lnnetreningen
begynte i Folkets Hus 5. mars under ledelse av Kirkvaag. Tilslutningen til treningen var ganske bra
idet det var over 20 stk .til stede.
Sportslig sett må sesongen til tross
for at vi ikke maktet .å slå oss opp
i ligaen betraktes som god.
Pokalkamp. Vi var innbudt av
Tønsberg Turn til pokalkamp og
vant den av konditor Halvorsen
oppsatte pokal med seier 3-0 etter
godt spill.
Vi ble av kretsen uttatt til å spille
en propagandakamp i Nesbyen og
Hol i Hallingdal. Guttene hadde en
festlig tur og vi seiret 8-0 i Hol
og 10-1 i Nesbyen.
B- og C-laget har hatt en middelmådig sesong.
Juniorlaget har hatt en meget
god sesong med 9 seire, 2 uavgjorte
og 5 tap. Målkvote 41 for og 19
mot.
Guttelag. For første gang stilte
klubben med guttelag og spilte 3
kamper med resultat 1 seier, 1 uavgjort og ett tap. Guttene viste gode
takter og fra neste sesong håper vi
på at de kommer i juniorenes fotspor.
Skisesongen. Skisesongen ble dette år kort. Det var dårlig med snø
og få skirenn. Vårt sør perenn måtte
avlyses grunnet snømangel.
Bandysesongen. (Hockey). Da
Norges Ishockeyforbund besluttet
å gå over til 11 manns spill med
benevnelsen bandy, og kretsen likeså besluttet at samtlige kamper i
kl. A og B skulle avvikles deretter.
Vi stilte såvel A- som B-lag.
Sammen med den gamle garde
fra 7 manns hockeyen ble klubbens
første 11 manns lag i bandy meget
godt, og vi hadde de beste forhåpninger om å slå Drammens Ballklubb i den fØrste bandy-kretskamp her i distriktet. Dette viste
seg også å holde stikk idet vi seiret
3-1.

De 11 var: Georg Eriksen, Bjarne
Olsen (Ulsbøl ), Thorleif Hansen,
Carl Carlsen, Einar Årholdt, Magne
Olsen (UlsbØl), Sverre Olsen, Daniel Aronsen, Sverre Berglie, Th.
Gulbrandsen, B. Stangeby.
I kretsserien ble vi nr. 2 med 4
poeng.
I Norgesmesterskapet møtte vi
Trygg i l. runde og tapte 4-0 etter
godt spill.
B-laget har dessverre ikke fått
den start det skulle hatt, men håper
vi det bedres neste sesong.
Av våre spillere var Georg Eriksen og Bergli uttatt på kretslaget
mot Oslo og begge kom meget godt
fra kampen.
Styret: Bjarne
1 7v?O sen,
formann.
1)

Simensen, Charles Stahl. Til ordfører valgtes Charles Stahl.

FOTBALLSESONGEN
har sportslig sett vært bra. I den
forholdsvis harde kretsserie plaserte laget seg som nr. 3, med 5
poeng. I Ligaen står vi med 4 poeng
etter 4 spilte kamper.
Klubben har dessverre i år vært
henvist til å spille sine fleste kamper på utebane av hensyn til Økonomien, som ikke har tillatt styret
å ta noen risiko med arrangement
av privatkamper.
B-laget har gjort det bra i denne
sesong spesielt i privatkampene
hvor det bl. a. ble vunnet en pokal
som var oppsatt ved Stenberg Idrf.s
pinsearrangement.
Junioravdelingen har i år måttet
benytte mange nye spillere grunnet alderen. Juniorlaget har spilt 5
kamper, det ble 1 seier, 1 uavgjort
og 3 tap.
Guttelaget kom sent i gang, men
har spilt 2 kamper mer enn juniorlaget. Laget hadde 3 seire, 2 uavgjorte og 2 tap.
C-laget hadde 8 kamper denne
sesong, og ble nr. 3 i kretsserien.

BANDYSESONGEN
ble mindre god. Det ble ikke an ledning til noen forhåndstrening
grunnet de dårlige isforhold. Vi
spilte bare 2 kamper i kretsserien,
begge med tap mot Mjøndalen 6-1
og mot Drafn 4-1.
B-laget spilte også bare 2 kamper, begge med tap.

REPRESENTASJON
I Buskerud Distriktslag ved Olaf
Simensen, i bandykretsen ved Fritz
Pettersen og Th. Hansen. I skikretsen ved Fritz Pettersen. På kretslaget spilte Arnold Eriksen. Magnus Halvorsen fikk dette år kretsdommergraden i fotball.

Halvor-

Charles Stahl, viseformann.
Fritz Pettersen, oppmann.
Ottar Tandberg, sekretær.
Magnus Halvorsen, kasserer.
Ernst Larssen og Otto Berglie,
suppleanter.
Aret sto i 20 års jubileets tegn.
En vakker og verdig opptakt ved
jubileet var bekransningen av våre
avdøde kameraters graver på Bragernes kirkegård. Bernhard Olsen,
Rolf Henriksen og Øivind Kristiansen.
FOTBALLSESONGEN
Som klubbens trener fungerte
Harry Magnussen i 2 måneder.
Følgende klubber deltok i våre
jubileumskamper som ble holdt 7.
juni (Pinsen): Ørn, Drafn, Trygg.
Pinseaften spiltes Skiold-Trygg
resultat 8-0. l. pinsedag DrafnØrn ?- ? . 2. pinsedag finale Skiold
-Ørn 3-4.
Ørn vant den oppsatte vakre pokal. Klubbene var meget fornøyd
med jubileumsarrangementet som
avsluttedes med en stilig fest på
Viktoria Hotell.
Alt i alt kan vi ikke godt klage
over sesongen men det har allikevel ikke gått som det burde i sommer. Vi greidde ikke å spille oss
opp i ligaen.
B-laget hadde i år en meget god
sesong. Det ble spilt 10 kamper,
hvorav 7 seire, 2 uavgjorte og 1
tap og nr. 2 i kretsserien.
C-laget hadde en bra sesong og
ble avdelingsmester i sin avdeling.
Juniorlaget ble nr. 2 i kretsserien
med 7 poeng.
Representantskap: Olaf Simensen, Alf Jansen, T. Helgerud, Oscar

Otto Berglie.

SKISESONGEN
Snøforholdene var dårlige og det
var få som deltok i skirenn fra
klubben.
Det årlige sørperenn ble holdt på
Konnerud under meget slette snøforhold.
UTMERKELSER
Charles Stahl ble tildelt klubbens
høyeste utmerkelse - gullmedaljen.
Følgende fikk fortjenstemerket:
Alf Jansen, Fritz Pettersen, Jørgen
Johansen, Nils Magnussen, Birger
Christensen, Ottar Tandberg, Magnus Halvorsen, Einar Hansen,
Bjarne Ek.

1 7v?J

Styret: Otto Berglie,
formann.
Charles Stahl, viseformann.
Alf Jansen, oppmann.
Ottar Tandberg, sekretær.
Ernst Larssen, kasserer.
1. suppleant Stahl som måtte
overta viseformannstillingen etter
Olaf Simensen.

BANDYSESONGEN
i sin helhet må betegnes som ganske bra. Laget ble nr. 3 i kretsserien.
På Buskerud Bandykrets lag mot
Oslo deltok to av våre spillere,
Thorbj. Gulbrandsen og Magne
Olsen.
B-laget måtte trekke seg fra årets
kretsserie, da interessen ikke var
stor nok til å stille to lag.

Konnerudgatens
Farvehandel

I)

Gå innom vår
fargehandel, parfymeri
Godt assortert
Telefon 83 21 61
Skiold's jubileumsavis 1960
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Styret: Olaf Simensen,
J.4 formann.
Th. Thorkildsen, viseformann.
Alf Jansen, fotballoppmann.
Ernst Larssen, kasserer.
Fritz Pettersen, sekretær.
Det har i året vært holdt 17 styremøter, og tilgangen på nye medlemmer var 32.

19

1

I)

FOTBALLSESONGEN
31 spillere, vesentlig p. g. av skader, og det var vanskelig å få stabilisert et lag.
Vi manglet kun ett poeng i årets
ligaserie til å få en plass i hovedserien.
B-lagets sesong har i år ikke
vært så god som man hadde grunn
til å håpe. Arsaken hertil har vært
at det var omtrent umulig å få de
samme 11 mann til å spille to kamper i rekkefølge. I flere kamper
var vi nødt til å bruke yngre spillere.
C-laget har spilt 8 kamper, vunnet 4, uavgjort 2 og 2 tap. Målkvote 25 mot 20. C-laget har i likhet med B-laget måttet benytte seg
av yngre spillere.
Oldboys-laget. Vi stilte i år for
første gang med oldboyslag som
hadde følgende sammensetning:
Otto Berglie, Alf Kristiansen, Ernst
Larssen, Alf Jansen, Hans Johan sen, Eugen Gulbrandsen, Ivar Jansen, Th. Thorkildsen, Erling Antonsen, Bj, Halvorsen og Torgeir
Helgerud. Laget møtte i sin første
kamp Drafn og vant overraskende
2-0 etter en god innsats.
Junioravdelingen.
Juniorlagets

og guttelagets sesong må stort sett
sies å ha vært tilfredsstillende.
Småguttelaget som spilte for første gang hadde tre privatkamper,
alle utenbys og tapte alle.
BANDYSESONGEN
A-laget har i år hatt sin beste sesong hittil. I kretskampene gikk
laget til tops og ble mester med 5
poeng med uavgjort 3-3 mot
Mjøndalen, seier 6-2 over D.B.K.
og seier 2-0 over Drafn i siste
kamp.
Kretsmesterne er: Georg Eriksen,
Sverre Berglie, Thorleif Hansen,
Harald Eriksen, Carl Carlsen, Thorleif Muggerud, Bjarne Ulsbøl , Magne Ulsbøl, Thorbjørn Gulbrandsen,
Trond Røste, Darny Andreassen.
B-laget har i år på grunn av
manglende ledelse bare spilt en
kamp.
SKISESONGEN
har i år vært stille og rolig og utenom sørpe rennet var våre Iøpere og
hoppere lite med, dette må sees på
bakgrunn av en dårlig vinter med
REPRESENTASJON
Klubben har vært representert i
Buskerud Distriktslag ved Olaf
Simensen og med Fritz Pettersen
i fotball- og bandykretsen.
ØKONOMIEN
Klubben er nå gjeldfri. Dette
skyldes den andel vi fikk som arrangør sammen med D.B.K. og
Drafn av årets Norgesmesterskap i
Fotball.
Det er vanlig dårlig inngang på
kontingent. Her bør det skje en forandring.

DRAMMENS HANDELSBANK
AKSJESELSKAP

A. BRAATHEN
Etablert 1895
KJØTT, FLESK, PØLSEVARER og SMØRBRØDP ÅLEGG
En gros - En detail
TELEFONER:
Kontoret, Torget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 83 28 62
Forretningen, Torget 2 . . . . . . . . . . . . 83 17 46
Pølsefabrikken, Aabygt. 6 . . . . . . . . 83 42 63
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Th. Thorkildsen.

Styret: Th. Thorkildsen,
formann.
Alf Jansen, viseformann.
Jørgen Johansen, oppmann.
Ernst Larssen, kasserer.
Bjarne Ulsbøl, sekretær.
Det var bra tilgang på medlemmer, med 34 innmeldte og 7 utmeldte.
FOTBALLSESONGEN
Innetreningen ble gjenopptatt i
år, men fremmøtet var ikke så godt
som ønskelig. Laget var langtfra
stabilt og det ble bare 6 vunne kamper av 24 i årets løp. I kretsserien
oppnådde vi bare 3 poeng og ble
dårligste klubb her. I likhet med
i fjor måtte vi ta kvalifikasjonskamp, denne gang også mot Solberg. Men vi vant også i år med
resultat 4-1.
Br laget har i sesongen som har
gått gjort en tilfredsstillende innsats. Sesongens lyspunkt var pinsekampene på Glassverket, hvor laget etter harde kamper erobret en
pen pokal i finalen mot Homannsbyen Idrf., resultat 2 mot 1.
C-laget hevdet seg ganske godt
og ble nr. 3 i kretsserien.
Junioravdelingen. Det har vært
et godt tilsig av nye medlemmer
blant juniorene, så spillemateriellet har vært upåklagelig og de fleste av guttene er interesserte medlemmer som ikke ulik sine kolleger på høyere lag virkelig kan gå
inn for en kamp. I kretsserien oppnådde juniorlaget bare 4 poeng,
idet flere av kampene er tapt med
1 mål. Etter innbydelse av B-14
deltok juniorlaget i pokalserie. Den
3dje deltager var Grane, Sandvika.
Det ble spilt i dobbelt serie og våre
gutter greidde å erobre den oppsatte pokal med 3 seire og 1 uavgjort kamp.
1

Guttelaget har en meget bedre
stilling i kretsserien og ble nr. 3.
Av privatkamper ble det spilt 4,
alle med seire.
Småguttelaget har bare spilt 1
privatkamp utenom endel treningskamper. Guttene har vært interesserte, men har vært små for sin alder og lederen har vært meget for siktig med harde kamper.
BANDYSESONGEN
A-laget plaserte seg som nr. 4 i
1. div. i ligaen og beholdt plassen
til neste sesong. Det har vært endel forandringer på laget da 4 av
fjorårets spillere ikke var med i
år. Laget leverte sin beste kamp
mot Mjøndalen, hvor det ble seier
3-1 etter 2-0 ledelse ved pause.
B-laget. B-laget greidde ikke å
komme opp på det nivå man skulle
tro det var istand til etter det spillemateriell som vi rår over.
Juniorlaget. Laget har deltatt i
kretsserien, i alt 3 kamper, det ble
1 seier, 1 uavgjort og 1 tap.
SKISESONGEN
Skikomiteens arbeide i år har
vært temmelig minimalt, idet få
av våre medlemmer deltok i skirenn. Størst deltagelse hadde vi i
det av Drafn arrangerte Finnemarksløp hvor det startet 6 mann
fra oss. Josef March og Nils Magnussen oppnådde her respektabel tid.
FORTJENESTMERKE
Følgende har blitt tildelt fortjenestmerket: Carl Carlsen, Thorbjørn Gulbrandsen, Trond Røste
og Harald Eriksen.

19.J1?4

Styret: Th. Thorkildsen,
formann.
Alf Jansen, viseformann.
Thorbj. Gulbrandsen, oppmann.
Bjarne Ulsbøl, sekretær.
Ernst Larssen, kasserer.
Det er i årets løp opptatt 52 medlemmer og utmeldt 4.
FOTBALLSESONGEN
Vi startet med åpningskamp mot
Ørn, Horten, som vi vant i vanlig
vårform. I kretsserien plaserte vi
oss som nr. 3 etter Mjøndalen og
Ballklubben, og har all grunn til ·å
være fornøyd med innsatsen. I Stabekk-serien plaserte vi oss som nr.
2, etter Torp.
Representasjon: Vi har vært representert på kretslaget mot Østfold ved Harald Eriksen og Henrik
Alsaker N Østdal.
B-laget har i alt spilt 12 kamper,
tre vunne, tre uavgjorte og seks tap.
I Glassverket I.F. pokalserie i pinsen erobret vi den oppsatte pokal,
etter seier over Strømsgodset med
3-2, og i finalen over Glassverket
med 2-1.
Juniorlaget. Laget ble nr. 3 i
kretsserien. I en pokalserie vi hadde innbutt til med B 14, Stabekk
I.F. og som ble spilt som dobbeltserie vant vi den av representantskapet oppsatte pokal.
Guttelaget har i alt spilt 9 kamper, 1 seier, 2 uavgjorte og 6 tap,
og ble nr. 6 i kretsserien.
Småguttelaget har spilt 4 kamper,
hvorav det ble 2 uavgjorte og 2 tap.
C-laget har i alt spilt 7 kamper,
og det ble 3 seire, 1 uavgjort og
3 tap.

BANDYSESONGEN
A-laget har i år i likhet med i
fjert tilherte mesterskapsklassen i
Bandyforbundet og spilt i ligaens
vestre avdeling sammen med Grane, Mjøndalen, Ready og Frigg. Det
ble 2 seire og 2 tap, og laget fikk
annenplassen, etter Grane som gikk
til finalen. Resultatet må sies å
være godt. For første gang i klubbens historie har et av våre lag
vært utenfor landets grenser. Laget spilte i nyttårshelgen en kamp
i Karlstad mot Karlstad Idrettsklubb og en kamp i Kristinehamn.
Vi tapte begge kamper med 1 mot
3. Begge våre motstandere tilhørte
svensk 2. div. Vi lærte meget av
svenskene og fikk til fulle bevis
for hva det vil si å ha kondisjonen
i orden. Vi greidde oss godt i første
omgang i begge kamper, men maktet ikke svenskenes harde sluttspurt.
Br lagets bandysesong i år må vel
uten tvil betegnes som den beste
hittil. Kretsserien ble ikke ferdigspilt. Vi spilte bare 3 kamper og
det ble 2 seire og 4 poeng.
Juniorlaget. Heller ikke juniorlaget maktet å føre hjem noe kretsmesterskap, men ble nr. 2 med 5
poeng. Det er mange lovende emner blant juniorene, og flere er allerede nådd langt hva kølleteknikk
og skøyteferdighet angår, samt forståelsen av spillets finesser.
Representasjon: Harald Eriksen
spilte på et sammensatt lag i Sandvika. Georg Eriksen, Thorleif Hansen og Harald Eriksen spilte på
kretslaget mot Oslo.

Fra bandykampen Skiold-Lyn 1934. Resultat 2-1 til Skiold.
Ved målstolpen med. hendene i siden, Rolf Lagesen. I bildets motsatte side, Thorleif Muggerud avventende. Liggende Georg Eriksen (Goggen) og bøycl over ham med hvit kccn.t på luen, Thorleif Hansen.
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REPRESENTASJON:
Klubben var representert ved
Stahl i fotballkretsen og F. Bjarre
i bandykretsen.
På kretslaget mot Oslo spilte
Henrik Nøstdahl og som suppleanter var med Harald Eriksen og Cally Tiedemann. Bjarne Halvorsen
ble autorisert som forbundsdommer.

SKISESONGEN
Av våre løpere har Jørgen Johansen og Oskar Bruun i år startet i
flest renn, men også Nils Magnussen, Kristian Bakke og Bjarne
Frøyland med flere har deltatt.
Jørgen Johansen tok 1. premie i
følgende 4 renne: Spikkestadrennet,
Glassverkrennet, Stoppenkollen og
Tronstadrennet. Oskar Bruun fikk
første og damenes premie i Grøstad ,
bakken.
Årets sørperenn var berammet
til søndag 18. mars på Konnerud.
Deltagelsen var dårlig idet bare 12
mann startet, men det elendige vær
får vel ta endel av skylden. Hopprennet ble sløyfet på grunn av snøværet.
UTMERKELSER
Georg Eriksen ble tildelt klubbens fortjenestemerke.
Styret: Olaf
19J-:,5 formann.
1

Simensen,

Alf Jansen, viseformann.
Bjarne Halvorsen, oppmann.
Ernst Larssen, kasserer.
Charles Stahl, sekretær.
Oskar Berg, Carl Carlsen og Olaf
Johansen suppleanter.
Olaf Simensen måtte p. g. a. sykdom trekke seg tilbake og Alf Jansen overtok.
Det har vært en bra tilgang på
medlemmer i dette år, i alt 30.
Økonomisk har vi greidd oss bra,
og sesongen gikk med overskudd.
Klubben feiret sitt 25 års jubileum med en stilig fest i Harmonien hvor ca. 100 medlemmer med
damer var til stede.

SKIOLD-HYTTA
Hyttespørsmålet som har vært
på tale i mange år er nå blitt et
faktum. Oppe på Konnerud ved
Steglevannet har vi i sommerens
løp reist Skiold-hytta som det nå
bare mangler innredning på fØr
den er ferdig. Vi hilser med glede
den offervilje som medlemmene har
vist ved å delta i oppførelsen. Vi
har hatt en stor stab av faste medlemmer, kjente ansikter som har
deltatt søndag etter søndag hele
sommeren igjennom og nedlagt et
ærefullt arbeide for Skiold.
Klubbens interesserte damer har
ved godt basararbeide i 3 år bidratt
til at hytta kunne reises.
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Alf Jansen.

FOTBALLSESONGEN
A-lagets plasering ble nr. 2 i
kretsserien, en meget god prestasjon, og leverte flere gode privatkamper.
I jubileumskampen 5. juni hvor
vi hadde Ørn på besøk, tapte vi
3-0. Foruten Ørn deltok også
Drafn og Drammens Ballklubb i
jubileet.
I pokalturnering som Snøgg arrangerte med deltagerne Tønsberg
Turn, Snøgg og Skiold, vant vi den
oppsatte pokal.
B-laget hadde en meget god plasering i kretsserien, idet de gikk
ubeseiret gjennom 7 kamper. Vi har
funnet flere lovende emner som det
kan bygges videre på.
Juniorlaget har prestert en enestående sesong med et vunnet
kretsmesterskap og et eneste tap i
N.M. i semifinalen etter omkamp
mot Gjøvik-Lyn. Guttelaget har
også hatt en god sesong, med bra
plasering i kretsserien og ikke å
forglemme våre aller yngste. «småguttelaget», som har gått ubeseiret
gjennom sesongen. En flott prestasjon. Vi har den glede at vår unge
garde har bevist i vårt 25 års jubileum at vi har en god stab med rekrutter.
Juniorlaget fikk 1. napp i Tiedemanns Vandrepokal og ble tildelt
en miniatyr av vandrepokalen. Juniorleder var Sverre Jansen.
Oldboys-laget. Komiteen fikk i
stand jubileumskamper mot Glassverket, Skoger og Nordre Sande.
Pokalen ble vunnet av Skiold med
seire i alle kampene.

BANDYSESONGEN
A-lagets sesong inneværende vinter var meget god. Treningen begynte tidlig på Ormetjern i november måned. I ligaen kom vi på 3.
plass med 6 poeng av 10 mulige.
Laget kunne glede seg over at vi
i år fikk internasjonale spillere. I
landskampen mot Sverige i Karlstad spilte Rolf Lagesen h.back,
Harald Eriksen v.halfb. og Torbjørn
Gulbrandsen i. venstre. Samtlige
fikk god presse. I Vinteridrettsuken
i Oslo spilte et uttatt lag mot A.I.K.,
Stockholm, på Dæhlenengen. Fra
Skiold deltok de 3 som spilte på
landslaget.
B-laget hadde få kamper dette
året. I alt 4, det ble 2 seire og 2
tap.
Junioravdelingen har hatt en
jevn sesong. Juniorlaget ble nr. 2
i kretsserien, laget hadde videre 2
privatkamper med seier 3-0 over
B-14 og tap 2-1 for Stabekk.
Guttelaget hadde samme antall
kamper.
SKISESONGEN
Det er også i år avviklet klubbrenn i forbindelse med sørperennet
ved Fredholt, med god deltagelse i
alle klasser. Hopprennet foregikk i
Wisting-kollen.
På jubileumsfesten i Harmonien
ble følgende tildelt klubbens fortjenestmedalje i gull: Thorolf Thorkildsen, Otto Berglie, Alf Jansen,
Olaf Johansen og Birger Christensen.
Fortjenestmerke ble tildelt: Gunnar Gundersen, Cally Tiedemann,
Gunnar Johansen, Bjarne Ulsbøl,
Rolf Wold-Andersen, Bj, GadeJensen, Rolf Lagesen, Sverre Jansen, Arvid Pettersen, Bjarne Frøyland samt årets juniormestere, som
var følgende, i fotball: Elmer Johansen, Eugen Hansen, Arne Wærensen, Rolf Bolstad, Kåre GjØslien,
Willy Bergh, Erik S. Olsen, Rolf
Råen, Torbi. Jarnæs, Erl. Christoffersen, Freddy Larsson.

Skikomiteen dette år fikk i stand
konkurranse med Skoger Idrettslag.
Konkurransen gikk ut på .å stille
25 mann i langrenn og 25 mann i
hopp fra hver forening. Dog med
det forbehold at såfremt ikke 25
mann deltar eller fullfører, telles
kun for 20 mann.
Der oppsettes 2 lagpokaler, 1 i
hopp og 1 i langrenn. Beste mann
i hver øvelse tildeles dessuten 1.
premie. For øvrig klubbvis premiering med diplomer til hver klubbs
25 beste.
Rennets avholdelse og sted bestemmes hvert år etter konferanse
mellom de respektive foreningers
skikomiteer. Dommerne skal være
nøytrale.
Første konkurranse ble holdt på
Fredli med Skiold som arrangør
søndag 1. mars. Det var sikkert
300-400 mennesker til stede da
oppropet foregikk. Skiold stilte til
langrennet med 36 mann og Skoger
møtte med 28. Begge klubbformenn
meddelte for øvrig at man skulle
nok ha samlet atskillig flere, men

hele foretagendet var kommet i
stand på mindre enn 1 uke, så det
fikk ikke den reklame det fortjente.
Det ble intet av hopprennet i
Damåsbakken. Imidlertid fant man
en bakke borte i baklia som egnet
seg utmerket. Her deltok i alt 63
mann. Hoppene var, alt tatt i betraktning, meget respektable.
Skoger ble beste lag i langrennet med tid 18 timer 3 min. 33 sek.
Skiold brukte 19 timer 21. min.
5 sek.
I hopprennet ble også Skoger det
beste lag med samlet poengsum
1511,8, og Skiold fikk notert 1304,3.
Olaf
19J"6 Styret:
formann.
1

Johansen,

Alf Jansen, viseformann.
Reidar Borge, oppmann.
Fritz Bjarre, sekretær.
Ernst Larssen, kasserer.
NYE MEDLEMMER
Klubben har siden siste generalforsamling hatt en stor tilgang av
nye medlemmer, den største på
mange år, i alt 73 stk.

ØKONOMIEN
Klubben har greid seg godt Økonomisk, da basaren ga et godt overskudd.
SKIOLD-HYTTA
Inne ved Steglevannet - 330 m.
o. h. - ligger Skiold-hytta, som
dette år ble reist av klubbens egne
medlemmer. Et Eldorado for vintersportens menn. I 1934 om høsten
ble tomten utpekt og 1 mål grunn
ble kjøpt av brødrene Kinnerud.
Tomten ble først skyldsatt i januar
måned etter enstemmig beslutning
av den valgte hyttekomite, hvor
Charles Stahl var formann og 8 av
våre eldste medlemmer var med.
Tømmeret til hytta ble tatt ut i
skogen til M. Kinnerud på vinterføre, og det var på forhånd utregnet
til 13 tylfter på ca. 25 cm midtmål.
Det ble det mest hektiske år i
klubbens historie, idet vi tidlig i
mai måned gikk i gang med grunnarbeidet - etter at hyttas beliggenhet var fastslått. Det ble arbeidet
hver søndag fremover hele sommeren med en styrke fra 30 til 50
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mann, og arbeidet gikk som en lek.
Samtidig med arbeidet på grunnmuren holdt våre skiløpere med
Ernst Larsen i spissen, på med skibakken.
Da murmester Frodesen kom for
å inspisere grunnmuren, som var
13 ½ X 7 meter og fra 30-40 cm
tykk, uttalte han at her kunne vi
gjerne plasere et 6 etasjes murhus.
Det hadde til muren medgått 80
sekker sement og ca. 35 tonn stein.
Den 30. juli sto grunnmuren ferdig og byggmester Ekholdt fra
Konnerud skulle ta fatt på tømmerstokkene, som nå - etter å være
seilt over Steglevannet og trukket
opp til tørk ovenfor tomten - var
passe tørre. Ekholdts tømmerarbeid
på hytta taler for seg selv - et
helt igjennom solid og samvittighetsfullt arbeid.
Da tømmerarbeidet sent på høsten ble ferdig, klemte guttene i vei
- fØrst med taket - og det var
ikke småtterier, for først la vi et
lag med 1" bord med papp oppå så lister på tvers og igjen et lag 1"
bord med alminnelig papp og oppå
der igjen Icopalpapp. Etter taket
kom gulver og øvrige innredning
- så fulgte mureren med peis og
pipe.
Tross at hytta ikke var fullt ferdig, gikk vi i gang med serveringen den 12. januar 1936. La oss ta
med at guttene til sammen hadde
ca. 4500 effektive arbeidstimer, og
at enkelte av dem hadde opptil 300
timer. Glemmes skal heller ikke
damene, som var med og serverte
hver søndag og som ved basarer
skaffet til veie gardiner, duker m. v.
Ved St. Hans-tider 1936 ble det
holdt innvielsesfest på hytta, og vi
som var til stede der oppe erindrer
hyttekomiteens formanns ord, etter
at han hadde takket bl. a. direktør
Arnt Lilloe, murmester Frodesen
og byggmester Ekholdt, samt gutta
og også damene for alt, overrakte
hytta til formannen, Olaf Johansen,
med ordene:
«Hold hytta alltid høyt i ære og
bevar den for klubben vår».

mot Oslo bylag. Nils Magnussen
deltok også mot Oslo bylag. Mot
Berlins bylag: Cally Tiedemann,
Gunnar Johansen og Trond Røste.
Reserver: Elmer Johansen og Gunnar Gundersen. I uttagningskamp
for landslag: Cally Tiedemann. Blandslaget mot Sverige i Halden
deltok Cally Tiedemann og er således Skiolds første internasjonale
fotballspiller. Kretslaget mot Østfold: Cally Tiedemann. Reserver:
Elmer Johansen og Nils Magnussen.
I uttagningskamp på Vestlandet var
Cally Tiedemann reserve. I landskampen Norge-Finnland i Oslo
var Bjarne Halvorsen linjemann.
Ch.arlos J. Stahl.
Skiolclhyttas far.

FOTBALLSESONGEN
Fotballsesongen har vært utmerket for A-lagets vedkommende, idet
laget for første gang gikk til 4. runde i klubbens historie, - etter å ha
beseiret Viking, Stavanger i 3. runde på Marienlyst etter ekstraom ganger med 1-0. Vi tapte 4. runde
mot årets Norgesmester, Fredrikstad, på deres bane med 2-0.
I kretsserien plaserte laget seg
som nr. 3 og spiller av den grunn
fra neste år i ligaens Norges-serie.
Laget har også vunnet gressbanecupen som ble arrangert av Fotballkretsen, og klubben fikk den
oppsatte pokal og spillerne hver
sitt minnebeger.
B-laget. Lagets sesong må stort
sett sies å ha vært god. I likhet med
A-laget ble det 3. plass i kretsserien. I pinsen deltok laget i Vikersunds jubileumskamper og erobret
den oppsatte pokal.
Junioravdelingen. Juniorlaget har
hatt en jevn innsats i kretsserien,
hvor laget ble nr. 3. Det har skortet
på privatkamper, idet det bare er
spilt en kamp utenom pliktkampene.
Representasjon: Av våre spillere
har Cally Tiedemann deltatt på
kretslaget mot Middlesbrough og

A. BRAATHEN
Etablert 1895
Kjøtt - Flesk - Pølsevarer og Smørbredpålegg
En gros - En detail
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BANDYSESONGEN
A-laget har til tross for at det
ikke nådde til topps, hatt en god
sesong. Man må i denne forbindelse
ikke se bort fra at laget spilte i den
krevende østre divisjon som av alle
ble betegnet som ualminnelig hard.
B-laget har i år hatt sin beste
sesong til dato, og ble mestere i sin
klasse. Laget møtte som avdelingsmestere Sparta i finalen og vant
2-0. Mesterne regnet fra mål til
ytre venstre: Rolf Bolstad, Freddy
Larsson, Bjørn Gundersen, Elmer
Johansen, Willy Bergh, Per Olafsen,
Rolf Wold Andersen, Erling Stokke,
Hans Spæren, Einar UlsbØl, Erling
Christoffersen. Dessuten fikk Olav
Brænne diplom da han hadde deltatt i alle innledende kamper, men
dessverre ble syk like fØr finalen.
SKISESONGEN
Skisesongen i år kan vel betegnes
som den beste på lang tid. Det må
i første rekke skrives på hyttas
konto.
Sørperennet som ble holdt 22.
mars på hytta med god deltagelse
- over 50 mann - ble en god
prøve foran Skoger-konkurransen.
For første gang arrangerte vi
Skoger-konkurransen fra egen hytte. Det deltok fra begge klubber
over 100 mann.
Hopprennet ble avviklet først i
Skiold-bakken. Tilskuertallet var
400. Lengste hopp var på 26,5 m.
Farten var lik for alle.
Langrennet startet fra hytta,
løypa var ca. 8 km og gikk til
Svartkulpa, øvre Hogstet om Nikkerud over Stegla til hytta.
Det ble en spennende innspurt,
idet man lenge skiftet på ledelsen.
Resultatet viste dog at Skoger Idrf.
vant med ca. 5 min. foran Skiold.

Guttelaget leverte flere gode
kamper som viste at det var stoff i
guttene.
Småguttelaget hadde i alt 6 kamper. Guttene skal ha ros for sin iver
ved treningen, men i kampene ble
de for kløkke, da hele laget kan
benyttes neste år.

{)?7 Styret: Olaf Johansen,

1 7v

formann.
Bjarne Ulsbøl, viseformann.
Thorleif Hansen, oppmann.
Bjørn Berling, kasserer.
Fritz Bjarre, sekretær.
Thorbjørn Gulbrandsen, suppl.

NYE MEDLEMMER
Tilgangen på nye medlemmer er
43 stk.
I år har klubben lidd et smertelig
tap, Olaf Simensen døde 25. april.
Simensen har hatt alle de styreverv
en klubb har, og han var en førende skikkelse i den øverste fotballadministrasjon innen kretsen.

Guttelaget kom sent i gang med
kamper, men de kom godt. De trenet iherdig og vant kretsmesterskapet. Kretsmesterne er: Egil Ulsbøl, Bjarne Lagesen, Arne Johannessen, Knut Simensen, Rolf Lund,
Oddmund Toteng, Bjarne Borgersen, Kåre Bjørndalen, Einar sørbye, Harry Andersen, Knut Haugerud. Odd Brekke spilte 2. omgang
da Knut Simensen ble skadet og
fikk tildelt diplom. Kaare Jansen
ble også tildelt mesterdiplom da
han på grunn av sykdom ikke
kunne spille finalen.

SKIOLD-HYTTA
har vært åpen for servering, og det
har vært planert endel og flaggstang er reist. Hyttas økonomiske
stilling er god.
FOTBALLSESONGEN
Sesongen begynte med innetrening i Turnhallen og varte til sist
i april, da vi kunne ta fotballen i
bruk på Marienlyst. Allerede 4. mai
spilte vi vår første kamp.
B-laget må sies i år å ha hatt en
god sesong. I pokalserien mellom
Norgesseriens B-lag ligger vi meget godt, og hvis guttene går inn for
de gjenstående kamper, skulle vi
ha gode sjanser til å bli beste klubb
i denne serie. Laget erobret en statuett, nemlig B-klubbenes lyncup
på Strømsgodsets bane.
C-lagets sesong var middels god.
Utenom sine obligatoriske kretskamper har laget bare hatt en privatkamp.
Juniorlagets sesong må betegnes
som middels. Flere av spillerne ble
dette år benyttet på høyere lag, og
da noen av fjorårets spillere var for
gamle ble laget henvist til å bruke
spillere fra guttelaget. Det ble spilt
8 privatkamper og 2 kretskamper.

BANDYSESONGEN
Klubben har stilt med fire lag i
krets- og ligakamper og samtlige
lag har gjort sine saker utmerket.
A-laget ble nr. 2 i sin avdeling med
8 poeng av 10 oppnåelige. B-laget
har også hatt en utmerket sesong,
idet laget ble kretsmester. Kretsmesterne er: Rolf Bolstad, Gunnar
Gundersen, Bjørn Gundersen, Olav
Brænne, Willy Bergh, Odd Sjuve,
Erik S. Olsen, Rolf Råen, Erling
Christoffersen, Freddy Larsen, Einar Ulsbøl.
Juniorlaget har spilt fire kretskamper og vunnet samtlige. Målkvote 8 mål og 2 mot. Kretsmestere
er: Finn Bolstad, Freddy Larsen,
Per Olafsen, Rolf Lund, Willy
Bergh, Willy Aschim, Kaare Jansen, Rolf Råen, Einar sørbye, Einar
Ulsbøl, Kåre Bjørndalen.

Olaf J. Johansen.

REPRESENTASJON
Av spillere har følgende deltatt
p.å kretslaget mot A.I.F.'s kretslag
i Buskerud: Nils Magnussen. Kretslaget mot Oslo bylag: Gunnar Gundersen. Bylaget mot sammensatt lag
mot Øvre Buskerud: Harald Eriksen, Gunnar Gundersen, Bj. GadeJensen og Rolf Wold-Andersen.
I administrasjonen har klubben
vært representert ved Charles Stahl
i fotballkretsen, Th. Thorkildsen i
skikretsen og Fritz Bjarre i bandykretsen. Bj, Halvorsen er formann
i Drammen og Omegns Fotballkrets'
dommerkomite.
Klubbens stab av fotballdommere øker stadig. I år er Knut Berg
Nilsen og Olaf Johansen autorisert
som kretsdommere.
SKISESONGEN
Vi har i vinter holdt et guttekretsrenn i hopp med god og fyldig
deltagelse. Konkurransen med Skoger Idrettslag ble holdt på Andorsrud i Skoger, vi stilte til sammen 31
mann og resultatet ble at Skoger
vant både hopp og langrenn. Det
tradisjonelle sør pererin ble holdt
ved Skioldhytta. Det ble meget god
deltagelse takket være bandysesongens slutt, så bandyspillerne møtte
fram.

Når det qjelder
tobakk og sigaretter
går vi til

Schultsgt. 42, Drammen.

-Telefon 83 57 27

Konnerudqntens
Fruktforretning A.s
ARTHUR STRAND
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{}?8 Styret: Olaf
1 7.:J
formann.

Johansen,

Thorbjørn Gulbrandsen, viseformann.
Fritz Bjarre, sekretær.
Bjørn Berling, kasserer.
Reidar Borge, fotballoppmann.
Carl Carlsen, bandyoppmann.
Sverre M. Johnsen, skioppmann.
Alf Paulsen, junioroppmann.
Det er i årets løp holdt 28 styremøter, og tilgangen på nye medlemmer er 51.
SKIOLD-AVISEN
Klubben har gått i gang med
egen avis. Første nummer ble sendt
medlemmene som julenummer og
ble godt mottatt av såvel medlemmene som pressen. Avisens redaktør ble Alf Paulsen, som har all ære
av dette populære tiltak, og vi gjengir hans første lederartikkel:
- Under dette navnet og med dette
første nummeret av vår nye klubbavis
håper vi å innlede et nytt og ærefullt
avsnitt i vår kjære klubbs historie.
Vi har så mange ting å se tilbake på
med glede og stolthet, at vi ikke tar i
betenkning å påstå at dette foretagende, som av medlemmene omfattes med
en enestående interesse, er sikret en
likeså stor suksess som alle de andre
tiltak vi er gåt i gang med. Avisen vår skal være ennå et ledd
som binder oss sammen i likhet med
den glede vi alle føler over idretten,
over klubben vår, over hytta vår. Den
skal være ennå et bånd som knytter
oss sammen i vennskap og sportsånd.
- Den skal så å si være det håndgripelige bindeledd mellom klubben og
medlemmene.
Og for at avisen skal hevde seg likeså
godt som klubben alltid har gjort, vil
intet arbeide bli spart for at den skal
være et aktuelt, morsomt og underholdende bindeledd - kort sagt en god
avis.
Men for at dette skal oppnås i fullt
monn, må vi henstille til hvert enkelt
medlem at han yter sitt. - Vi vil som
før løfte i flokk.
Det skulle ikke være langt mellom
de gode sportshistorier i en så stor
klubb som vår, og morsomme opplevelser fra idrettens verden har vi alle vært
med på. - Kom med dem.
Og har du noe å beklage deg over,
så la avisen fortelle det for deg. Det
er godt å få luft, men kanskje litt vanskelig å synge ut muntlig for et litt
større auditorium.
Men spar heller ikke på blomstene,
om du synes det er noe som har fortjent dem - selv om de fremdeles er
i live.
I forvissningen om at «Skiold-avisen»
vil bli en avis som vi vil få megen glede
av, og som vi også kan være stolte av,
ønsker vi alle vel møtt i det nye forum
under mottoet:
For gameratskapet og idretten - for
«Skiold».
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Skiolds bandy-B-lag 1938. Kretsmestere for 3. gang.
Stående fra venstre: Erik S. Olsen, Rolf Raaen, Erling Kristoffersen, Odd Sjuve,
Einar Ulsbøl, Freddy Larssen, Willy Bergh, Olav Brænne. - Foran fra venstre:
Gunnar Gundersen, Rolf Bolstad og Bjørn Gundersen.

HYTTA
Det har i år vært vanlig vedlikehold med oljing og lakking, og hytta
har vært åpen for servering. Peisen har blitt ommuret da steinene
løsnet. Besøket har vært jevnt godt,
og økonomisk sett må året betegnes
som meget bra.
KONTINGENTEN
Styret har i .året gjennomført systemet med medlemsbøker og kontingenttegn til å klebe inn. En
mann har blitt sendt rundt til medlemmer som ikke var ajour med
kontingentinnbetalingen og resultatet ble godt.
FOTBALLSESONGEN
For A-laget må sesongen betegnes som middels god. Laget har levert noen gode kamper og det må
også tas i betraktning at motstanderne har vært så å si topplag. Det
har ikke blitt scoret mer enn 4
poeng i ligaen, og laget ligger i
faresonen.
B-lagets sesong ble meget god.
Laget vant den av Gjøa oppsatte
pokal for A-klubbers B-lag som
deltok i samme pulje i ligaen.
C-laget kan betegnes som både
og. Det samme går igjen at det er
vanske å skaffe lag.
Junioravdelingen. Juniorlaget har
i år hatt en meget god sesong, laget
ble Kretsmester med 5 seire og 1
uavgjort kamp og med målkvote
16-4. I og med at vi var mester
måtte vi atter en gang møte Strømsgodset som var den annen finalist
i serien. Denne gang om Tiedemanns store vandrepokal som er
oppsatt til det juniorlag som hadde

flest mesterskap i de siste 4 år.
Skiold hadde mesterskapet i 1935
og Sif. i 1936 og 1937 og omkampen ble vunnet av Skiold med 2-0
og pokalen tilfalt Skiold til odel
og eie.
Som
kretsmester var Skiold
Drammens og Omegns representant
i N.M. for juniorer. I 1. runde møtte
vi Follomesteren Ski Turn- og Idrf.
Vi seiret 5-0. I annen runde møtte
vi Vikersund i Vikersund. Her ble
det tap 1-3.
Kretsmesterne regnet fra mål til
y. venstre: Erling Helliksen, Sigm.
Grønli, Arne Karlsen, Arne Aronsen, Frank Knutsen, Odd Durban
Hansen, Einar Johansen, Per Olafsen, Kåre Jansen, Rolf Lund, Freddy Larsen.
Guttelaget har også hatt en bra
sesong og ble nr. 2 i serien med 2
seire, 1 uavgjort og 1 tap.
Småguttlaget hadde mange flinke
og ivrige spillere å velge mellom,
men som så mange ganger før var
våre gutter for små og kløkke. I
småguttserien greidde laget seg forholdsvis godt og fikk 7 poeng og
sto likt med Drafn og D.B.K. og
omkamper måtte til.
SKISESONGEN
Vi var denne vinter arrangør av
4-kluubs-rennets langrenn som foregikk fra Skiold-hytta. Løypa var
ca. 10 km lang og gikk i meget kupert terreng som stilte store krav
til løpernes skiferdighet. Det startet 36 mann. I kl. B ble vi 2. mann
ved Øivind Gundhus og juniorklassen ble vunnet av Daniel Solvang,
Skiold.

Skoger-konkurransen ble dette år
arrangert av Skoger Idrettslag på
Andorsrud. Det ble igjen en seier
for Skoger som dominerte såvel i
hopp som langrenn, sammenlagt,
men vi hadde dobbeltseier i hopp
ved Arvid Palmesen og Fridtjof
Andersen.
Vårt årlige sørperenn ble holdt
på hytta med meget god deltagelse.
BANDYSESONGEN
har i år ikke vært så god som vi
håpet. Ved siden av de obligatoriske kamper spilte vi etter innbydelse av Geita, Karlstad, i Sverige
i julen. Det ble tap 5 mot 0, men vi
fikk god kritikk i den svenske
presse.
Nyttårscupen som ble arrangert
av bandykretsen på Marienlyst ble
en seier for Skiold. Laget vant 2-0
over Sif. i finalen og vant dermed
den flotte pokal oppsatt av Svein
Helling.
B-laget har kopiert bedriften fra
forrige år og erobret kretsmesterskapet på nytt.
Mesterne var: Rolf Bolstad, Gunnar Gundersen, Bjørn Gundersen,
Olav Brenne, Willy Bergh, Odd
Sjuve, Erik S. Olsen, Rolf Råen,
Erl. Kristoffersen, Freddy Larsen,
Einar UlsbØl.
Juniorlaget har i sesongen hatt 3
kretskamper og 3 privatkamper. I
serien ble laget nr. 2, med 2 uavgjorte og 1 seier.
Guttelaget ble også nr. 2 i serien.
Laget hadde bare 3 kamper. 1 seier,
1 tap og 1 uavgjort. Målkvote 3-3.

Norgesmesterne i bandy 1939.
Fra venstre bakerst: Rolf Raaen, Bjarne, Gade-Jensen, Trond Røste, Carl Carlsen,
Erling Christoffersen, Odd Sjuve, Sverre Nilsen og 'I'h.orb jern. Gulbrandsen.
Foran: Bjarne Olsen, Rolf Bolstad og Leif Eriksen.

REPRESENTASJON
I administrasjonen har klubben
vært representert ved Charles Stahl
som formann i fotballkretsen. Th.
Thorkildsen som medlem av skikretsen og Fritz Bjarre som medlem av bandykretsen. Th. Gulbrandsen er 1. varamann til Buskerud Bandykrets. Bj. Halvorsen er
formann i Drammens og Omegns
dommerkomite.
Rolf L. Olsen er autorisert som
forbundsdommer i bandy og Knut
Berg Nilsen som kretsdommer i
bandy.

Skiold junior. Krets- og Østlandsmester 1939.
Sråerule fra høyre: Odd Hansen, Odmund Tofteng, Rolf Lund, Kaare Jansen,
Finn Bolstad og Arne Knudsen. - Foran fra høyre: Øivind Holst, Arne Carlson,
Aage Jansen, Sigmund Grønlie og Olaf Olsen.

Styret: Alf Jansen, for19.J"9 mann.
1

Arvid Pettersen, viseformann.
Bjarne Halvorsen, fotballoppmann.
Olav Brænne, sekretær.
Arvid Nielsen, kasserer.
Carl Carlsen, bandyoppmann.
Kjell Sjuve, skioppmann.
Alf Paulsen, junioroppmann
fotball og bandy.
NYE MEDLEMMER
Tilgangen på nye medlemmer i
alt 41.
REPRESENTASJON
I administrasjonen har klubben
vært representert ved: Charles
Stahl som formann i Drammen og
Omegn Fotballkrets, Bjarne Halvorsen formann i dommerkomiteen
i Drammen og Omegn Fotballkrets,
Alf Paulsen som medlem i juniorutvalget i fotballkretsen. Fritz
Bjarre som styremedlem i Norges
Bandyforbund, Rolf Olsen som varamann i dommerkomiteen for
bandy.
I sesongen har følgende spillere
representert klubben: På Drammen
og Omegn kretslag: Trond Røste
mot Bolton Wondeers i Drammen.
På kretslaget i Bergen spilte Olaf
Nilsen og Rolf Wold Andersen og
Bjarne Gade Jensen. I Drammen
mot Østfold Fotballkrets spilte
Trond Røste. I uttagriingskamp for
landslaget i bandy spilte Carl Carlsen og Leif Eriksen. Begge ble reserver til landslaget.
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FOTBALLSESONGEN
Laget lå i faresonen i Norgesserien etter høstens kamper men
klarte å holde stillingen i vårkampene idet de oppnådde 7 poeng av
10 oppnåelige. I pinsen deltok laget i Slemmestads 25 års jubileum
og vant den oppsatte pokal. Turneringen gikk over to dager. I første kamp vant vi over Lilleaker
med 4-0 og i finalen vant vi over
Slemmestad med 2-1.
Br laget. Lagets sesong har vært
forholdsvis god. De leder sin avdeling og kan bli kretsmester.
C-laget. C-laget hadde få kamper og sesongen ble tidlig avsluttet da den valgte oppmann på grunn
av private gjøremål ikke kunne
fortsette i stillingen.
Junioravdelingen.
Juniorlagets
sesong må betegnes som strålende
og den beste i klubbens historie,
idet laget gikk hen og vant såvel
kretsmesterskapet som det uoffisielle Norgesmesterskap for juniorer, den såkalte Østlandsserie, hvor
i alt 14 kretser deltok.
Samtlige kretskamper ble vunnet med en samlet målkvote 11-1.
Avdelingsmesterskapet ble vunnet
og vi var klar for finalen. Denne
gikk som forkamp fØr kretslagskampen Drammen-Østfold - motstanderen var Glassverket og vi
seiret 4-1.
De innledende kamper i Østlandsmesterskapet vant vi og møtte
i finalen Lyn, Oslo, som vi beseiret
med 3-0.
Laget var: Age Jansen, Sigmund
Grønlie, Arne Karlsen, Olaf Olsen,
Odd Durban Hansen, Øivind Holst,
Arne Knudsen, Finn Bolstad, Kaare
Jansen, Rolf Lund, Oddmund Tofteng.
Laget har i alt spilt 22 kamper.
15 seire, 1 tap, 6 uavgjort. Målkvote 45 for, 7 mot.
Guttelaget. Sesongen for guttelaget må også betegnes som bra.

Det ble 5 poeng i kretsmesterskapet og laget leder sin pulje, men
den ble ikke ferdigspilt p. g. a. bensinforbudet.
Småguttlaget. Laget har deltatt
i Drammens Ballklubbs smågutteserie. Det ble imidlertid bare spilt
3 kamper p. g. a. misforståelser fra
de forskjellige klubblederes side.
Fremmøte fra våre gutter har vært
godt.
BANDYSESONGEN
Bandysesongen har vært en ønskesesong for klubben i år. A-laget
gikk helt til topps og erobret klubbens første Norgesmesterskap. Mesterskapet var fortjent og laget fikk
anerkjennelse såvel fra motstandere som publikum og presse. De
var alle samstemt i at vi vant
mesterskapet helt fortjent. Således skrev Sportsmanden fØlgende:
«Skiolds mesterskap er et av de
mest utpregede lagmesterskap vi
har hatt her i landet». Og hadde
samme blad under Ukens beste prestasjon: Skiolds Norgesmesterskap.
Norgesmestere er: Rolf Bolstad,
Leif Eriksen, Bjarne Ulsbøl, Odd
Sjuve, Carl Carlsen, Trond Røste,
Thorbjørn
Gulbrandsen, Sverre
Nilsen, Erling Kristoffersen, Rolf
Raaen og Bjarne Gade-Jensen.
I sesongens ordinære kamper er
laget ubeseiret. Kun ett uavgjort
resultat.
Vi var av Norges Bandyforbund
tildelt arrangementet av årets bandyfinale som gikk på Marienlyst
26. februar. Det ble en ekstra spiss
på finalen da Drafn var motstanderen. Kampen ble spennende.
Begge lag gjorde sitt ytterste og
fØrst i kampens siste minutt - da
både spillerne og publikum var innstilt på ekstraomganger - gikk
Sverre Nielsen igjennom og scoret
kampens eneste mål. Seiren var
helt fortjent etter lagets gode innsats i annen omgang.

IBSEN & JENSEN
RØRHANDEL
Rødfyllgata 30 - Oslo
Telefoner:
Kontor og sjefer
Ekspedisjon
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41 43 68
41 61 27

Etter kampen arrangerte vi finalefest i Harmonien, hvor Bandyforbundets styre, begge finalelag,
samt en del innbudte var til stede.
Både arrangementet av kampen og
festen var meget vellykket.
B'-Iaget har tradisjonen tro erobret klubbens 4. mesterskap på rad.
Det er også en prestasjon som teller. Laget har spilt 8 kamper, vunnet 6, uavgjort 1 og tapt en privatkamp. De 11 kretsmesterne er:
Georg Eriksen, Bjørn Gundersen, Per Olafsen, Finn Bolstad, Rolf
Lund, Olav Brænne, Erik S. Olsen,
Einar Sørby, Kaare Jansen, Freddy
Larsen og Erling Stokke.
SKISESONGEN
Sesongen har vært en av de beste
i klubbens historie, både hva interessen blant guttene og de sportslige resultater angår. Dette gjelder
først og fremst våre hoppere som
helt fra begynnelsen av sesongen
har vært med ikke bare i kretsrenn, men også i distrikts- og
landsrenn og i skarp konkurranse
tatt over 40 premier, deriblant flere
førstepremier. Dessuten har guttene for første gang erobret en lagpokal i firemannslag i Tvetenbakken i Sylling. Disse fire er: Rolf
Knudsen, Frank Knudsen, Nils Dalene og Oskar Bruun. Frank Knudsen har i alt tatt 9 premier.
Skogerkonkurransen i hopp og
langrenn mot Skoger Idrettslag ble
i år vunnet for første gang. Hele
46 Skiold-gutter stilte til start i
langrennet og vi vant med ca. 7
minutter foran Skoger.
Langrennet.
De 10 beste ble:
1. Reidar Solbakken, Skoger
2. Kolbj. Rolid, Skiold
3. John Johnsen, Skoger
4. Knut Aubert, Skoger
5. Er!. Amundsen, Skoger
6. R. Wold-Andersen, Skiold
7. Johan Bye, Skiold
8. Henry Lagerqvist, Skiold
9. Alfred Lagesen, Skiold
10. Nils Magnussen, Skiold

23.37
23.44
25.10
25.14
25.25
25.33
25.37
26.26
26.40
26.42

I hopprennet stilte Skiold og
Skoger med ca. 25 mann hver. Skoger-guttene som i de fire foregående konkurranser har vist seg helt
overlegne hadde i år ingen sjanser
mot våre konkurransetrenede hoppere og vi besatte de fem første
plassene og fikk for første gang et
napp i hopp-pokalen. Old boyspokalen i hopp gikk også til Skiold,
mens Skoger Old Boys sikret seg
det annet napp i langrennspokalen.

Skiolds B-lag i fotball, kretsmestere 1940.
Stående
Rolf

fra

venstre:

Pettersen,

Wallen,
Finn

Age

Johann

Bye,

Bolstad,

Arne

Knudsen, Kaare Jansen,
Carl Carlsen, Oddmund
Tofteng. - Foran fra
venstre:

d.erseoi,
sen,

Ho p p rermet.,
De 10 beste ble:
1. Birger Eckholt, Skiold
2. Rolf Knudsen, Skiold
3. Arne Knudsen, Skiold
4. Frank Knudsen, Skiold
5. Fritj. Andersen, Skiold
6. K. Amundsen, Skoger
7. Oscar Bruun, Skiold
8. Willy Syvertsen, Skoger
9. H. Amundsen, Skoger
10. H. Andersen, Skoger

152.20
150.80
150.80
149.20
148.60
148.00
144.00
144.00
143.40
143.40

Av andre arrangements på hytta
har vi foruten et utvidet guttekrets ,
renn med ca. 110 deltakere også
hatt et treningsrenn og det tradisjonelle sørperenn. Sørperennpokalen tilfalt Kolbjørn Rolid til odel
og eie. Dessuten arrangerte vi et
merkerenn, hvor 14 løpere klarte
fordringene til Norges Skiforbunds
ferdighetsmerke.
Klubbens fortjenstmerke ble tildelt: Odd Sjuve, Thorleif Hansen,
Arne Karlsen, Øivind Holst, Kaare
Jansen, Alf Paulsen, Leif Eriksen,
Aage Jansen, Olaf Olsen, Arne
Knudsen, Rolf Lund, Sverre Nilsen,
Sigmund Grønlie, Odd Durban
Hansen, Finn Bolstad og Oddmund
Tofteng.

Strømsø
Fiskeforretning
Konnerudgata 2

Alf Jansen, for191Ao Styret:
mann.
"r

Arvid Pettersen, viseformann.
Cally Tiedemann, oppmann.
Olav Brænne, sekretær.
Arvid Nielsen, kasserer.
Carl Carlsen, bandyoppmann.
Kjell Sjuve, skioppmann.
Erling Thommesen, Alf Paulsen,
junioroppmenn.
Et medlem av representantskapet
har tiltrådt styret.
Før vi går videre i beretningen
vil styret gjerne si litt om den situasjon vi kom opp i den 9. april
da landet kom opp i krigen. Dette
har bevirket at idrettsarbeidet kom
i en vasnkelig stilling og vi fikk en
periode hvor all fotball lå nede. Det
var fØrst i midten av juli at det ble
bestemt at fotballen skulle settes
i gang. Kretsstyret opprettet en enkelt serie for A- og B-klassen, samtidig som N.F.F. satte i gang cupen
i august måned. Vi hadde rustet
oss for sesongen idet vi begynte
forhåndstreningen
i
Drammens
komm. Bad. Denne trening fikk vi
imidlertid intet utbytte av.
Vi underhandlet om jubileumskamper som skulle vært spilt på
stiftelsesdagen 7. juni, men privatkamper var forbudt av N.F.F. inntil
1. august med lag utenfor kretsen,
så arrangementet var umulig å

Gunnar
Erling

Bjørn

Gun-

Hellik-

Gundersen.

gjennomføre. Men tross kort sesong
har allikevel fotballagene hevdet
seg bra.
FOTBALLSESONGEN
A-laget leverte flere gode kamper og nådde 3. runde i Norgesmesterskapet hvor vi tapte knepent for
Sarpsborg 2-1. Av privatkamper
var vi med i Larvik Turnforenings
75 års jubileum hvor vi leverte en
flott kamp og slo Larvik Turn med
4-3, det første nederlag denne
klubb hadde på egen bane i år. Videre spilte laget en kamp mot Ørn,
Horten, hvor det ble nederlag 1-4.
I alt ble det denne sesong spilt 18
kamper, hvorav 7 vunne, 5 uavgjorte og 6 tap. Målkvote 35 for, 42
mot.
B-laget har hatt en meget bra
sesong. Guttene var ivrige i treningen og fikk gjennombruddet i kretsserien ved å bli mester i klassen.
Finalen ble spilt mot Liungen hvor
vi seiret 2-1. Laget hadde 4 seire
og 1 uavgjort og målkvote 14 for
og 3 mot.
Kretsmesterne heter: Erling Helliksen, Bjørn Gundersen, Gunnar
Gundersen, Johan Bye, Age Wallen, Carl Carlsen, Odmund Tofteng,
Kåre Jansen, Rolf Knutsen, Finn
Bolstad, Rolf Pettersen.
C-laget hadde ikke kamper, da
kretsen ikke arrangerte kretsserie
for denne klasse.
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l.3

Junioravdelingen. Kretsen arrangerte ikke kretsserie for juniorer,
men Drammens Ballklubb arrangerte en juniorturnering (pokalturnering) med alle junioravdelingens lag fra 8 av kretsens klubber.
Laget oppnådde 11 poeng og målkvoten var 12 for og 6 mot, og vant
denne turnering. Laget hadde også
3 privatkamper, 1 seier, 1 uavgjort
og 1 tapt kamp.
Juniorlaget fikk betegnelsen uoffisielle kretsmestere 1940.
Laget har vært preget av et ka-

meratskap og en lagånd som har
vært helt enestående.
Guttelaget spilte 7 kamper. Det
ble 1 seier, 3 uavgjorte og 3 tap.
Målkvote 7 for og 14 mot.
Småguttelaget har spilt 6 kamper
og det ble 1 seier, 2 uavgjorte og 3
tap. Målkvote 3 for og 4 mot.
BANDYSESONGEN
A-laget oppnådde 5 poeng i ligaserien, men tapte avdelingsmesterskapet mot Njård med 1-0 etter å
ha ført an gjennom hele kampen.
Laget deltok i «svenske-serien» og

Idrettskorneroter!
Skal det være noe i peis,
da går vi til fagmannen

KLAUSENGARDEN

NORLØFF
HAVEBORD - PARASOLLER
Camping

- Telter -

Sykler

NORlØFF
JERNVAREFORRETNING A/S
Kjøkkenutstyr - Sportsartikler
Sentralbord 83 65 80 - Drammen

Sportsavdelingen 2. etasje.
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spilte 2 kamper i julehelgen. Mot
Koping Idrottsselskap hvor vi tapte
2-1 etter god innsats av laget.
Den andre gikk i Karlstad mot
Skoghall Idrottsfi:irening.
Laget
tapte her 1-0 og kampen må betegnes som meget god.
Lagkapteinen, Leif Eriksen, skrev
om kampen:
Lenge før andre hadde tenkt å stå
op, beveget 15 Skioldgutter sig i fra
de forskjellige kanter av byen mot
Drammen stasjon.
Å reise klokken ½7 en 1. dag jul
er drøi kost, men det er Sverigetur
det gjelder - og alle mann er på
plass. (Trond hadde forresten sittet
der siden 5.15).
Presis klokken 1/2 7 reiste vi fra Drammen. Vi kom i siste liten til Oslo 0.,
og fikk en original, men glimrende
plass i en postkupe. Vi fyrte godt i ovnen, kortene kom frem og snart var
det den reneste hyttestemning. Og vi
gled snart ubemerket inn i Sverige.
Tross vi hadde det utmerket hele
tiden var vi jo endel reisetrette da vi
kom frem til vårt første bestemmelsessted, Koping. Her var det møtt frem
mange mennesker og vi fikk en ypperlig mottagelse, efter vår 15 timers lange
reise.
Veien gikk nå til det «Stora Pensjonatet hvor et herlig svenskt smørgåsbord ventet oss. Og spør om det smakte!
Jeg teller aldri hvad folk spiser, men
sandelig skulde det være moro å ha
tallene på det som forsvant bak vesten
til Skioldgutta den kvelden. Det ble utvekslet taler; - nasjonalsangen blev
sunget og Drammenssangen ble utført
på en slik måte at det minnet mer om
sangforeningen «Orfeus» enn Skiolds
bandylag.
Om selve kampen kan i korthet sies
at vi tapte knepent 1-2 efter en meget spennende fight. Før kampen ble vi
overrakt et flott banner, og selv overrakte vi en flott sølvpokal. Efter matchen var vi Kdplrigs gjester på det
«Stora Hotellet». Det blev en helt igjennom hyggelig fest, hvor bl. a. alle Skiolds spillere og reserver blev tildelt
Ko p i ng s klubbmerke. Under festen fikk
jeg Kopirigs Idrotsselskaps ordfører
(formann), Ivar Alfredsson, til å skrive

sitt inntrykk av kam pen til Skiold-avisen. H er er det:
«Om bedd att m ed några rader nedskriva m ina intryck om dagens bandym atch m ellan Ski- og Ballklubben
Skiold och K op ings Idrottsselskap får
jag, som m in personliga uppfatning
saga att de kåcka Norge gutterna gjor-

de ett ovii.rlat gott motstånd, och beredde oss betydligt mera besvar an vi
vantet oss. Deres forsvarsspel i dagens
match var av prima Svensk klass, och
når de Jara sig att variera batr e, samt
utnytta sina yttrar i anfallet bli det
verkligt farliga. Genom sitt kacka och
hurtiga upptrådande blev de Norska
bandypojkarna mycket populare i Koping och aro hjartligt velkomna tilbaka.»
Tiden gikk og snart måtte vi si farvel til våre kjære venner i Koping, og
dra videre til vårt neste bestemmelsessted Skoghall. Dit kom vi klokken 1 om
natten til 3. dag jul.
Om kampen her er det å si at vi
også her leverte en jevn kamp, som
endte med et så knepent tap som vel
mulig, når vi først skulle tape, nemlig
0-1. Vi hadde mindre tid til vår rådighet her enn i Koping, men vi rakk å
få et herlig bad i et svømmebasseng
som klubben hadde stilt til vår disposisjon.
Så var det å «sluke» noen stykker
smørbrød og så bar det til stasjon. Vi
tok plass i toget påny og så reiste vi
tilbake til Norge - til vårt kjære
Drammen.
Reisen var slutt og vi var et idrettsminne rikere.
Tilslutt vil jeg nytte høve til å takke
enhver som har spilt på A-laget i år,
for godt kameratskap.
Selv om resultatene kanskje ikke blev
så gode som vi hadde ventet, så får vi
trøste oss med at det kommer tider
efter disse!

Returkampen mot Skoghall ble

spilt nyttårsaften i Drammen og
det ble tap 4-0, som lå 2 mål i
overkant etter de svenske lederes
uttalelser. Laget spilte også 3 privatkamper, mot Lyn, Oslo, med seier 1-0, mot Sparta med seier 5-2.
Finaledagen spilte laget mot Grane,
Sandvika og vant 3-1. I denne
kamp stilte vi med flere nye spillere som gikk godt inn på laget og
viste lovende spill.
Br laget fikk intet kretsmesterskap i år, men kom inn på 2. plass
med 8 av 10 oppnåelige poeng. Dette må dog sees på bakgrunn av at
tre lag trakk seg fra serien, så vi
fikk poengene uten kamper. Laget
har spilt mot samtlige av 1. divisjonslagene i kretsen og vunnet
alle. Av privatkamper er det spilt
3, 2 med seire og 1 tap. Bl. a. spilte
vi mot Eidanger Idrettsforening, og
etter kampen fikk vi en pen skrivelse fra laget som roste oss for
pent og sympatisk spill, og uttalte
videre at de hadde mye bandy å
lære av Skicld-guttene.
Junioravdelingen har hatt en bra
sesong. Juniorlaget har mange pene
resultater å se tilbake på. Guttelaget har hatt en flott sesong. Laget
erobret kretsmesterskapet. Kretsmesterne heter: Finn Hansen, Sverre Hansen, Tor Gjester, Haakon
Moe, Erik Gulbrandsen, Leif Hansen, Arvid Johannessen, Odd Hagen, Egil Ulsbøl, Per Tvedenstrand,
Odd Skinnstad. Rolf Løken ble tildelt diplom idet han har spilt tre
av kampene i serien.

SKIOLD-HYTTA
er stedet. Det er, en passe spasertur på søndagsformiddagen. God, varm kaffe får du
kjøpt på hytta. Brus, selters,
sjokolade samt sigaretter har
de også i godt utvalg.

SKISESONGEN
har vært tildels god. Vi har erobret
en pokal i juniorklassen i konkurranse med Drafn,
Mjøndalen,
Strømm og Strømsgodset. Lagpokalen ble vunnet i Skiold-bakken av
Arne Knudsen, Thorleif Svendsen,
Reier Torgersen og Harry Narvesen.
Dessuten har flere av våre løpere
hevdet seg bra i konkurranser ute
og har vunnet mange premier. I
Skoger-konkurransen stilte vi, på
noen få unntagelser nær, opp med
de samme løpere som i fjor vant
pokalen, men Skoger-guttene tok
i år revansje og vant både hoppog langrennet. Dermed har Skoger
vunnet begge pokaler til odel og
eie, da de sammenlagt har flest
poeng etter 3 år.

FORTJENESTEMERKE
Følgende har fått hvert sitt fortjenestemerke for sin innsats for
klubben: Bjørn Gundersen, Johan
Bye, Olav Brænne og Kjell Sjuve.

Skiolds guttelag,
kretsmestere 1940.
Stående fra venstre: Arvid Johansen, Odd Hagen, Erik Gulbrandsen,
Egil Ulsbøl, Per Tvedenstrand, Odd Skinstad, Rolf Løken og Erling T'h.om.rneeen: Knestående:
Helge
Moe,
Sverre Hansen, Finn
Hansen, Tor Gjester og
Leif Hansen.
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Styret:
Alf
19iAJ - J 91A5 Jansen,
form.
"r

"r

Arvid Pettersen, viseformann.
Sverre Nilsen, oppmann.
Olav Brænne, sekretær.
Arvid Nilsen, kasserer.
Leif Eriksen, bandyoppmann.
Alf Paulsen, junioroppmann i fotball og bandy.
Sverre Jansen, skioppmann.
UNDER NAZISTYRET
Vi har selvsagt ikke drevet idrett siden høsten 1940, for da
begynte nazistene å avsette alle
ledere innen norsk idrettsadministrasjon, for selv å overta ledelsen.
Det ble fra nazihold både lokket og
truet med at idrettsarbeidet innen
foreningene skulle settes i gang.
Det var i denne tid den norske
idrettsfront ble skapt. I februar
1942 fikk alle landets klubber pålegg om å holde ekstraordinære
generalforsamlinger for å ta standpunkt til å drive idrett. Vi skal
her sitere et utdrag av forordning
av 20. mai 1941 om beskyttelse av
norsk idrett. § 4 lyder slik:
«Den som rettsstridig søker å hindre eller hindrer idrettsarbeidet
eller søker å unndra eller unndrar
midler tilhørende et idrettslag som
ventes oppløst, straffes med fengsel
og bøter eller en av disse straffer.»
Likeledes siteres et punkt i skrivelsen fra det nazistiske Norges
Idrettsforbund, fotballavdelingen:
«Hvis klubbtinget beslutter begjæring om oppløsning, tas det forbehold om å treffe tiltak i tur og
orden overfor enkeltpersoner eller
klubber som ansees formålstjenlige,
i samsvar med gjeldende lover og
forordninger.»
Den pålagte generalforsamling
ble holdt i bystyresalen den 4. mars
1942. Av de 260 medlemmer som
var tilskrevet møtte 62 stemmeberettigede. På tross av forannevnte trusler ble det enstemmig besluttet ikke å drive idrett under
nazistyret. Det ble også enstemmig
besluttet at klubben skulle oppløses. Styret fikk generalforsamlingens fullmakt til å avvikle klubbsakene. 61 medlemmer iberegnet
styret undertegnet forhandlingsprotokollen. 1 medlem undertegnet
ikke. Beretningen fra forhandlingene på generalforsamlingen ble
oversendt det nazistiske Norges Idrettsforbunds Fotballavdeling og er
vedheftet beretningen.
Følgende møtte og underskrev
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_lflatienf qst .S,pot.tstestautant
Telefon 83 48 08

protokollen: Alf Jansen, Arvid S.
Nielsen, Alf Paulsen, Olav Brænne,
Sverre Jansen, Sverre Nielsen, Arvid Pettersen, Harald Western,
Knut S. Svendsen, Trygve Johan
Iversen, Age Jahnsen, Olaf Nordahl, Willy Egeberg, Sverre R. Eknes, Oddmund Tofteng, Odd H.
Holthe, Reier Torgersen, Alf Johansen, Finn Hansen, Erik Gulbrandsen, Thor Gundersen, R. Borge,
Harry Hansen, Lars Bolstad, Bjarne Lagesen, Sigmund
Grønlie,
Erling Tommesen, Alfred Lagesen,
Finn Bolstad, Johnny Simensen,
Odd Sjuve, Knut Berg Nilsen, Arne
Larsen, Bjørn Gundersen, Rolf Pettersen, August Olsen, Johan SØremshaugen, E. Gulbrandsen, Kjell
Hansen, Rolf Johansen, Rolf Bolstad,
Leif
Eriksen,
Gudmund
Hæhre, Leif Hansen, Cato E. Nielsen, Erling Helliksen, Odd Brekke,
Geo. L. Nielsen, C. J. Stahl, M.
Hansen, Henry Lagerqvist, Bj.
Gade-J ensen,
Jørgen
Joh ansen,
Bjarne Olsen, Olaf J. Johansen,
Magnus Halvorsen, Johs. Sørensen,
Bjarne Halvorsen, Ernst J. Larssen, Johnny 0. Ulleberg.
Styret skriver i sin beretning:
Skiold-gutter, idrettskamerater1
Dette er jo en beretning hvor alt
som heter idrett ikke eksisterer,
men det er et historisk dokument
som kan bevise at dere alle er norske idrettsgutter og alle dere i idrettsadministrasjonen har vært tro
mot idrettsfronten, den fronten som
samlet har bidratt til å gi oss fri-

heten tilbake, friheten for norsk
idrett og landet vårt.
Vi har så mange ganger før på
generalforsamlingene vært stolte
når vi f. eks. har tatt Norgesmesterskapet i bandy. Eller da juniorlaget i fotball ble Østlandsmester.
Og når vi synes vi kom litt lengere
opp i rundene enn vanlig, da har
vi alle fØlt at vi har gjort en seierrik bedrift. Ja, det er så, men den
aller største seier er den vi i disse
dager har vunnet over nazistyret,
som i disse 5 år med vold og terror
har forsøkt å nazifisere den norske
idrettsungdom. Når vi nå atter etter disse tunge, lange år igjen skal
ta fatt på idrettsarbeidet vårt som
frie mennesker, hvor vi kan handle
fritt både i tale og skrift, hilser styret dere alle sammen vel møtt igjen
for å reise idretten oppover og
framover til gagn for Norges idrettsungdom og vårt kjære fedreland som atter er fritt.

191A5

Styret: Alf Jansen, formann.
Arvid Pettersen, viseformann.
Johnny Ulleberg, kasserer.
Olav Brænne, sekretær.
Sverre Nielsen, fotballoppmann.
Thorbjørn Gulbrandsen, bandyoppmann.
Alf Paulsen, junioroppmann
fotball og bandy.
Sverre Jansen, skioppmann.
Det er i året opptatt 87 nye medlemmer. Vi har nå over 400 medlemmer.
"r

SkioZds bandy- og fotballspillere i idrett'sopprnarsjen 3. juni 1945.

Fra fredsm arsjen.

IDRETTSOPPMARSJEN
3. JUNI 1945.
Den 3. juni arrangerte samtlige
foreninger i Drammen og nærmeste omegn en idrettsmønstring under meget stor tilslutning. Skiold
hadde vel en av de flotteste mønstringer blant deltagerne med en
god tropp idrettsgutter som i klubbens vakre farger vakte beundring
blant tilskuerne. Oppmarsjen var
innledningen til at vi fikk vår frihet tilbake igjen etter idrettsfrontens faste holdning under 5 lange
krigsår. Det var en idrettsmønstring
som sent vil glemmes. Charles
Stahl, arrangementskomiteens formann, Ønsket idrettsungdommen
vel møtt igjen etter frigjøringen i
sin tale til idrettsungdommen på
Marienlyst. Olaf Watnebryn holdt
dagens tale for idretten og idrettsfronten. Etter talene var det oppvisning av forskjellige idrettsøvelser og Marienlyst var tettpakket
av tilskuere, det største antall som
vel har vært på Marienlyst for å
gi sin tilslutning og hyllest til idrettsungdommen og idrettsfronten.

FOTBALLSESONGEN
Tar man i betraktning de forhold vi startet under etter fem års
krig og lite forberedt til å kunne
hevde oss på det sportslige område
må en stort sett være fornøyd med
innsatsen. A-laget gikk til 3. runde
i cupen og tapte så knepent som
1-0 for Skeid, Oslo, og plaserte
seg som nr. 2 i sin avdeling om
kretsmesterskapet.
Br laget har levert endel gode
men også dårlige kamper.
C-laget har hatt endel privatkamper og var uten tap.
Junioravdelingen som i åra før
krigen var blant de beste har ikke
formådd å komme opp til førkrigsnivået. For smågutter og gutter har
det ikke blitt noe av på grunn av
mangel på materiell, men til neste
år og med Paulsen som leder, tror
vi på kvaliteten skal komme igjen.
REPRESENTASJON
Representasjon av spillere: Arne
Karlsen spilte p,å Norges B-landslag
mot Danmark i Oslo. Harald Eriksen og Rolf Bolstad på Drammen
og Omegn kretslag mot Skotsk

militærlag i Drammen. Arne Karlsen var også uttatt, men fikk spilleforbud av N.F.F. Trond Røste spilte
på Drammen og Omegn kretslag i
Drammen mot Oslo kretslag. I
treningskamp for Drammen og
Omegns lag 1 spilte Harald Eriksen
og på lag 2 Rolf Bolstad, mens
Trond Røste erstattet Kristian Hval
i 2. omgang.
Representasjon i administrasjonen: I administrasjonen er vi representert ved Charles Stahl som
formann i Drammen og Omegns
Fotballkrets. Ved Bjarne Halvorsen som formann i Drammen og
Omegns Fotballkrets dommerkomite. Ved Alf Paulsen som medlem
av Norges Bandyforbunds juniorkomite. Ved Torbjørn Gulbrandsen
som 1. styremedlem i Buskerud
Bandykrets. Ved Johnny Ulleberg
som varamann for revisor i N. Buskerud Idrettskrets og ved Knut
Berg Nilsen som varamann i Norges Bandyforbunds dommerkomite
og medlem av Buskerud Bandykrets dommerkomite og Drammen
og Omegn Fotballkrets dommerkomite.
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Kretsmestrene 1946.
Stående fra venstre: Knut Haugerud, Kaare Jansen, Bjarne, Lagesen, Carl Carlsen, Erling Christoffersen, Rolf Raaen, Bjarne Gade Jensen. - Knestående: Asle
Larsen, Sverre Nielsen, Rolf Bolstad, Bjarne Ulsbøl.

KRETSDOMMERE I FOTBALL
Vi har ikke fått autorisert noen
nye kretsdommere i fotball i år,
men følgende har bestått den teoretiske prøve: Sverre Jansen, Finn
Bolstad og Kaare Jansen med beste
karakter: Meget godt. Av 16 som
avla prøven var det kun Skiolds 3
representanter som oppnådde beste
karakter.

POTACE TOMATE
DES GATEAUX CARBONADE
avec des herbes

Samtlige skal avlegge den praktiske prøve til sommeren og vi håper på en ny tilvekst til våre dommere. Som aspiranter til bandykretsgraden er anmeldt Finn Bolstad, Olav Brænne og Sverre Jansen.

Ved deserten innledet toastmesteren talenes rekke. Han minnet om
at det var første gang etter krigen
Skiold-guttene var samlet til fest
og til ære for Norges frihet ble «Ja,
vi elsker» sunget. Likeledes foreslo
han at vi - til ære for Freddy
Larsson som sammen med sin forlovede hadde innfunnet seg helt fra
Stockholm - skulle hilse dem med
den svenske nasjonalsang. Denne
ble sunget unisont.
Rolf Johansen hadde i samarbeid
med Alf Paulsen skrevet en prolog,
og denne ble lest opp av sistnevnte.
Så ble ordet gitt til klubbens formann, Alf Jansen, som ga en kort
historikk over klubbens virke fra
starten og fram til i dag. Det var
særlig interessant å høre hva de
gamle hadde utrettet og talen vakte stormende begeistring.
Bordsangen - som var skrevet
av Skiolds «husdikter» Aps. ble så
sunget, hvoretter Charles Stahl i
en anslående tale takket vårt eneste
nålevende æresmedlem, Oscar Simensen, for alt hva han hadde gjort
for Skiold gjennom disse 35 år. Olaf
Johansen talte for de aktive og
adresserte skålen til landslag-

HYTTA
Serveringen har dessverre ikke
kommet i gang, men hytta er satt
i stand, unntatt peisestua, og når
dette er i orden kan serveringen
begynne. Skikomiteen har ligget
der oppe og arbeidet med bakken,
renset unnarennet for småkvist,
kjøpt inn materialer til nytt hopp,
men frammøte til hjelp i bakken
kunne godt vært større.
JUBILEUMSFESTEN
190 stykker hadde benket seg
rundt de nydelig dekkede bord da
formannen i festkomiteen, Bjarne
Halvorsen, som også virket som toastmester - ønsket velkommen, og
man ga seg i kast med menyen som
var velsmakende og god. Den så
forøvrig slik ut:
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POUDING CARAMEL
DES VINS
Vin du Rhin - Vin chaud
CAFE AU CREME
Des gateaux.

backen Arne Carlsen. I muntre ord
og vendinger talte så Alf Paulsen
for damene og sangen «Til kvinnens
pris» runget gjennom salene. Ordet
ble deretter gitt fritt og Oskar
Simensen takket for alle de pene
ord som var ham tildelt og utbrakte
han ønsket om en god framtid for
klubben.
Carl Carlsen takket vertinnen,
fru Weien, for maten og middagen
var over. Men festen fortsatte og
det tilgangs. Hele 2. etasje på Central ble okkupert. Straks etter hørte
man eggende toner fra trioen som besto av Ole Enger, Arne Stryken og Helge Johansen, og dansen
gikk over tilje som det heter.
Da klokken var passert 12 holdt
Carlsen en vakker tale for Kongen
i anledning av dennes 40 års jubileum som ble etterfulgt av nasjonalsangen.
Lengere utpå ble det framført en
liten lyn-kabaret med følgende aktører Øivind Juul Hansen, Alf Paulsen, Sverre Nielsen, Rolf Johansen,
Aage Olsen og Bjarne Halvorsen.
Helge Johansen akkompagnerte. Og
så var det dans etterpå.
Presis klokken 3 var det ugjenkallelig slutt og samtlige var enstemmig i at det hadde vært en fest
av de sjeldne. Klubbens 35 års jubileum vil stå som et minne for livet
med en urokkelig følelse av at som det står i sangen - alltid leve
skal Skiold-klubben vår!

IA6 Styret: Alf Jansen, for19~
mann.
Arvid Pettersen, viseformann.
Johann Bye, fotballoppmann.
Johnny 0. Ulleberg, kasserer.
Olav Brænne, sekretær.
Alf Paulsen, junioroppmann.
Thorbjørn Gulbrandsen, bandyoppmann.
Sverre Jansen, skioppmann.
Vi har i året fått 57 nye medl.
FOTBALLSESONGEN
A-laget har hatt en dårlig sesong, tross vi hadde den engelske
trener Callaghan. Han var en god,
spiller, en som forsto fotballens
mange finesser, men var ikke klar
over at vårt lag sto overfor oppog nedrykning i divisjonen. Spillemateriellet var nok ikke det beste,
men kondisjonstreningen ble det
ikke tatt tilbørlig hensyn til, og
det er vel kanskje hovedgrunnen
til at laget måtte ned i 2. divisjon.

Av 24 spilte kam per tapte laget
15, spilte uavgjort i 5, og vant bare
4 kam per. M ålkvoten 21 m ål for og
53 m ot.

B-lagets sesong må betegnes som
ordinær. I kretskampene ble det 1
seier, 1 uavgjort og 2 tap. Det ble
også spilt 6 privatkamper med 3
seire, 1 uavgjort og 2 tap. Samlet
målkvote 13 for og 13 mot.
Junioravdelingen.
Junior laget
har hatt en ganske god sesong, idet
laget ble avdelingsmester i kretsserien. Laget var også med i Asenturneringen i Oslo og vant første
kampen mot Sterling, men tapte
neste kamp mot Stabekk. Utenom
kampene har laget hatt 2 turer til
Oslo, hvor de overvar landskampene mot danskene og svenskene.
Gutte- og småguttelaget har hatt
en ordinær sesong. Frammøte til
treningen har vært særdeles god,
og det er mange gode emner blant
dem.

BANDYSESONGEN
Det har vært en meget god sesong for A-laget. 2. juledag hadde
vi besøk av Lesjofors I.F. fra Sverige. Så lenge vårt lags kondisjon
holdt spilte vi jevnt med svenskene og ledet en tid 2-0. Gjestene
trakk imidlertid det lengste strået
og vant etter en god sluttspurt
7-3. I NM nådde vi 3. runde
hvor vi ble slått av Bestum med
3-0. Etter dette var det å gå inn
for kretsmesterskapet hvor laget
gikk helt til topps. Kretsmesterne
heter: Rolf Bolstad, Sverre Nilsen,
Bjarne Ulsbøl, Bjarne Lagesen,
Carl Carlsen, Asle Larsen, Knut
Haugerud, Kaare Jansen, Erling
Kristoffersen, Rolf Raaen og Bjarne
Gade Jensen. Egil Ulsbøl fikk også
tildelt diplom som kretsmester da
han hadde spilt endel kamper i
serien.

SKISESONGEN
Det har i år ikke vært større aktiv deltagelse. De som har deltatt
har imidlertid hevdet seg bra. 25manns-konkurransen ble arrangert
på Skiold-hytta. Det ble igjen seier
for de gode Skoger-løperne.
FORTJENESTMERKE
Fortjenestmerke er utdelt til følgende: Johs. Sørensen, Alfred Lagesen, Arvid Nielsen og
Olaf
Nilsen.

IA7 mann.
Styret: Alf Jansen, for19~
Arvid Pettersen viseformann.
Reidar Borge, fotballoppmann.
Johnny Ulleberg, kasserer.
Einar 0. Johansen, sekretær.
Per Wøllo, junioroppmann i fotball og bandy.
Bjarne Næss, skioppmann.
Carl Carlsen, bandyoppmann.
FOTBALLSESONGEN
A-laget har som trener hatt Finn
Bjarne Johannessen. I rundekampene ble vi slått ut i første runde,
etter 1-0 ledelse mot Sarpsborg
på Marienlyst, til det gjensto et
kvarter av kampen. Laget fikk en
god start i 2. divisjon med en klar
ledelse i sin avdeling på 6 poeng
etter 3 kamper. Dessverre kom en
reaksjon på laget så vi tapte hele
fire kamper på rad. Vi ligger nå
som nr. 3 og fØrst til våren vil avgjørelsen komme.

B-laget har hatt en bra jevn sesong. Laget har erobret en pokal i
Sande.
Junioravdelingen har i sommer
hatt mange kamper, i alt 41, og
sesongen som helhet må betegnes
som god.
Ungdomslaget har gjort det best.
Laget greidde å vinne kretsmesterskapet. Mestrenes navn er: Leif
Paulsen, Odd Knutsen, Hein Myhre,
Jan Hannevold, Rolf Løken, Ulf
Fredriksen, Jan Haraldsen, Bjarne
Helliksen, Kolbjørn Teigen, Gunnar Fossum, Ivar Rosendal.
Junior-, gutte- og småguttelaget
har også mange seire .å se tilbake
på. Guttelaget har scoret i alt 32
mål og er det laget som kan vise
den flotteste målkvote.
BANDYSESONGEN
A-lagets sesong må betraktes
som god idet laget bare har 2 tap,
ett mot Mjøndalen Idrettsforening,
som ble Norgesmester, og ett tap
mot det svenske laget Lesjofors
som vi spilte mot i Lesjcifors. Turen
ble i alle deler vellykket.
B-laget har levert en strålende
innsats med å ta mesterskapet til
klubben for femte gang. Mestrene
er: Finn Bolstad, Sigmund Grdnl ie,
Odd Sjuve, Sverre Christoffersen,
Kåre Bjørndalen, Olav Brænne,
Erik S. Olsen, Einar Johanssen,
Rolf Løken, Trond Røste, Oddmund
Tofteng.

B-laget har hatt en bra sesong,
men tapte i avgjørende kamp om
kretsmesterskapet.
Junioravdelingen. I kretsserien
ble juniorlaget best med samme
poengsum som Mjøndalen, men gikk
foran på bedre målaverage. Laget
deltok i Østlandsmesterskapet og
vant første runde over Ready. I
annen runde fikk vi Frigg og spilte
2-2. Omkampen ble berammet til
Ullernbanen i Oslo som kveldskamp
i flomlys, noe som var uvant for
våre gutter og det ble tap 1-6.

Bandy-B-laget mester 1947.
Stående fra »enetre-: Kvuit. Berg Nilsen, oppmann, Otid.m.urui Tofteng, Sverre
Kristoffersen, Olav Brænne, Kåre Bjørndalen, Einar Johannessen, Rolf Løken,
Trond Røste og Erik S. Olsen. Knestående: Sigmund Grønlie, Finn Bolstad og
Odd Sj1tve.
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Junioravdelingens
sesong har
vært middels. Juniorlaget ble nummer to i sin avdeling. Guttelaget
lå midt på tabellen. Begge lag har
hatt privatkamper.

SKISESONGEN
har heller ikke i år vært så god
som ønskelig, men det er dog en
liten lysning til det bedre. De skiløpere vi rår over har tatt endel
premier, og nye ungdommer har
kommet til som skulle ha muligheter for å hevde seg.
REPRESENTASJON
Charles Stahl 3. styremedlem i
Norges Fotballforbund. Bjarne Halvorsen formann i Drammen og
Omegns Fotballkrets dommerkomite. Thorbjørn Gulbrandsen sekretær i Buskerud Bandykrets. Alf
Paulsen formann i Fotballkretsens
juniorkomitø og medlem av Norges
Bandyforbunds [uniorkomite. Knut
Berg Nilsen medlem av Bandyforbundets dommerkomite, og medlem av fotballkretsens dommerkomite. Sverre Jansen oppmann i
fotballkretsen.
På kretslaget i bandy i Drammen mot Edsbyn, Sverige, spilte
Rolf Bolstad, Asle Larsen, Bjarne
Gade Jensen med Kåre Abrahamsen som reserve.
NY FORBUNDSDOMMER
Knut Berg Nilsen er autorisert
som forbundsdommer i fotball.
Alf Jansen, for19I~A8 Styret:
mann.
Odd Durban Hansen, viseform.
Einar Owe Johansen, sekretær.
Johnny 0. Ulleberg, kasserer.
Reidar Borge, oppmann i fotball.
Carl Carlse, oppmann i bandy.
Fritjof Andersen, skioppmann.
Per Wøllo, junioroppmann i fotball.
Alf Paulsen, junioroppmann i
bandy.
REPRESENTASJON
Bjarne Gade Jensen spilte på
bandykretslaget i kampen mot
Våstanfors, Charles Stahl har vært
3. styremedlem i Norges Fotballforbund. Sverre Jansen oppmann i
Drammen og Omegn Fotballkrets.
Thorbjørn Gulbrandsen 3. styremedlem i Norges Bandyforbund.
Bjarne Halvorsen formann i fotballkretsens dommerkomite. Alf
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Kretsmestrene i Ungdomsklassen 1947.
Stående fra »ensrre: Ulf Fredriksen, Gunnar Fossum, Kolbjørn Teigen, Rolf Løken, Jan Han.neo.olå, Bjarne Helliksen, Ivar Rosendahl, Jan Haraldsen. - Knestående: Odd Knudsen, Leif Paulsen og Hein Myhre.

Paulsen formann i fotballkretsens
juniorkomitø, formann i Bandyforbundets juniorutvalg. Johnny 0.
Ulleberg revisor for særkretsene
i Nedre Buskerud og kasserer i
Buskerud Bandykrets.
NYE FORBUNDSDOMMERE
Finn Bolstad og Sverre Jansen
har tatt forbundsgraden i bandy.
GULLMEDALJEN
Følgende fem er tildelt klubbens
gullmedalje: Carl Carlsen, J Ør gen
Johansen, Trond Røste, Johs. Sørensen og Cally Tiedemann.
FORTJENESTMERKE
Johs. Christensen, Bjarne Næss
og Harry Hansen har fått klubbens
fortjenestmerke.
FOTBALLSESONGEN
A-laget har ikke gjort det særlig
skarpt i sommer. Det var dårlig
frammøte til trening, og da må vi
finne oss i at det gikk som det
gjorde. Poengene henger høy t, en
får dem ikke gratis, men må kjempe for dem. Vi måtte ta kvalifiseringskamper og da Sandaker gikk
opp i hovedserien ble vi i første
divisjon.
B-laget har spilt 3 kretskamper
og 9 privatkamper samt deltatt i
2 pokalturneringer. I den ene pokalserien, som Sylling arrangerte,
vant laget, hver spiller fikk et minnebeger og klubben diplom.
Junioravdelingen har hatt en
middels sesong. Grunnet militær-

tjeneste har vi ikke spilt mer enn
en kamp i ungdomsklassen. Juniorlaget har spilt 13 kamper pluss en
cup-kamp, og guttelaget 12 kamper hvorav 5 kretskamper. Småguttelaget har deltatt i en serie som
D.B.K. arrangerte.
BANDYSESONGEN
De første kamper i serien ga gode
løfter, og siste kamp, som var mot
Pors, var avgjørende for avdelingsmesterskapet, og dermed retten til den ene semifinale. Stillingen før kampen var den at vi måtte
seire med fire måls overvekt, men
det holdt ikke. Kampen endte 3-2
for oss, og laget kom på annen
plass.
B-laget greidde kretsmesterskapet, uten å avgi poeng i serien.
Mestre er: Finn Hansen, Thorbjørn
Danielsen, Sigmund Grønlie, Kåre
Bjørndalen, Odd Sjuve, Olav Brænne, Gunnar Fossum, Einar Johansen, Sverre Christoffersen, Trond
Røste og Arthur Strand.
Junioravdelingen. Guttelaget har
spilt 9 kamper og sesongen var
gjennomgående god. Laget greidde
3. plass i kretsserien. Etter serien
var ferdigspilt arrangerte Strømsgodset, Drammens Ballklubb og
Skiold en pokalserie mellom klubbenes guttelag. Vi vant våre kamper og dermed den oppsatte pokal,
og spillerne fikk hver en liten minnepokal.
Juniorlaget kom på samme poengsum som avdelingsvinneren,
men tapte på dårligere målkvote.

SKISESONGEN
Vinteren har vært usedvanlig
kald, med lite snø i de lavere strøk,
og utfarten har vært deretter. I de
fleste av de få renn som er holdt
har våre gutter deltatt, og oppnådd
gode plaseringer. Et gutterenn i
Skiold-bakken med over 100 deltagere ble mønstergyldig avviklet,
og 25-manns-konkurransen med
Skoger likeså. Skoger vant igjen
både hopp- og langrennet.
Skibakken har fra tidlig på sesongen vært i god stand og vært
godt benyttet til trening.
NY BÅT
Finn Hansen har gitt et par ski
til utlodning. Intekten skal gå til
ny båt, og utlodningen brakte penger så han fikk sitt ønske oppfylt.
SKIOLD-REVYEN
Klubben har for fØrste gang satt
opp en revy. Den fikk ti telen: « Vi
skal gi deg - -» og var skrevet
og satt i scene av Alf Paulsen.
Følgende medvirket: Vesla Rolfsen fra Edderkoppen, Oslo, Grethe
Killen, Gerd Iversen, Astri Nøding,
Solveig Røste, Sverre Nielsen, Rolf
Løken, Ulf Jacobsen, Gunnar Fossum, Harry Andersen, Olav Brænne, Sverre Brant og Alf Paulsen.
Musikkledsagelse: Eva Svendsen.
Dekorasjoner: Olav Brænne. Barwins 5 manns orkester spilte fØr
forestillingen og i pausen.
Premieren fant sted 26. november i Drammens Teater som var
fullt besatt av et forventningsfullt
publikum. Revyen ble godt mottatt
og ble spilt i alt 4 ganger.
«Frerntidens s teatermedarbeider
skrev om forestillingen:
Det var både blomster og hjertelig
bifall titt og ofte i går da Skioldguttene, og de dertil hørende piker, for
første gang vartet opp med revy. «Vi
skal gi deg!» bød på en rekke underholdende viser og et par gode sketsjer,
samt enkelte andre innslag som også
stort sett falt i meget god jord. Nervøsiteten gjorde seg gjeldende bare i et
par av numrene, og flere av de opptredende slapp seg velsignet løs på scenen.
Mest rutinert av Skiold-gutta virket
Alf Paulsen, men så er det da også
ham som kan ta æren for nesten alt
av det som ble vist på scenen. Han
har virket som visedikter og sketsjforfatter, instruktør og sminkør, og har
mange fordelaktige saker å se tilbake
på etter premieren. Den av hans viser
som slo best an var «Venter på'n Ka'!»,
en frisk og morsom historie, selv om
markeringen av et par av Ka'l-ene ble

noe vel sterk. Ellers merket vi oss
Sverre Nielsen, som opptrådte fritt og
morsomt etter at nervøsiteten var forsvunnet. På spinnesiden stakk Astrid
Nødding seg noe fram foran de øvrige
med sin kvikke opptreden og behagelige stemme, liksom Gerd Iversen og
Solveig Røste kom fra forestillingen
med mye ære. De tre pikenes «Men da
må alle kvinne», ble framført med en
velsignet fart og humør. Lange, ulenkede og rare Rolf Løken fikk latteren
til å runge under sitt «fotballforedrag»
og sin jitterbug, og av sketsjene var
det særlig «Avdraget» med Harry Andersen, Olav Brænne og Alf Paulsen
som fikk latteren til å runge. Gunnar
Fossum hadde en behagelig, men noe
svak stemme, og forøvrig medvirket
Grethe Kitlen med dans og de tre ungguttene Finn, Ulf og Erik med matteøvelser, samt Sverre Brandt med pølsebua.
Den voldsomste applausen høstet
imidlertid ti år gamle Vesla Rolfsen,
som for anledningen var «importert»
fra Oslo. Det var rent fantastisk hva
denne lille piken alt hadde lært om
sceneopptreden. Hennes mimikk og foredrag av visene noe nær enestående
for hennes aldersgruppe, og hennes
friske og bærende stemme sikret den
dundrende suksessen. At det ikke bare
var visekunsten hun tidligere har luktet nøye på, kom tydelig fram i hennes annen avdeling da hun og hennes
noe eldre søster på en utmerket måte
fremførte en del norske folkeviser, samt
de krevende Ave Maria av Bach-Gounod og Mozarts vuggesang.
Morsomt og fortjent var det at revyen hadde samlet stappfullt hus. . .
bj.

Odd Durban
19i~A9 Styret:
Hansen, formann.
Carl Carlsen, viseformann.
Einar Owe Johansen, sekretær.
Johnny 0. Ulleberg, kasserer.
J Ør gen Johansen, oppmann i fotball.
Trond Røste, oppmann i bandy.
Ernst Larssen, skioppmann.
Egil Ulsbøl, junioroppmann fotball.
Alf
Paulsen,
junioroppmann
bandy.

FOTBALLSESONGEN
A-laget ble innkalt allerede 24.
januar til forberedende møte under
ledelse av oppmannen og med kåseri av Bjarne Halvorsen om de
forskjellige finesser i spillet. Treningen tok til en måned senere
med Hans Larsen som utmerket
trener for guttene. Det var stor interesse for denne treningen og det
var opptil 26 spillere til stede.
Dessverre fikk ikke laget de nødvendige poeng så vi måtte ned i
2. divisjon. Heller ikke i annen divisjon gikk det særlig godt, laget
fikk bare 7 poeng etter 10 kamper.
Før sommerferien var laget på tur
til Arendal, og spilte der mot Grane. Det ble en helt igjennom fin tur,
og resultatet som ble seier 1-0 for
oss var dess mer gledelig da det
var første gang i klubbens historie
vi gjestet Sørlandet.
B-laget begynte bra på forsommeren, men det dabbet av etter ferien og avslutningen ble dårlig.
Junioravdelingen har stilt junior-, gutte- og småguttelag. Det
har vært en ordinær sesong for lagene.
Old Boyslaget har deltatt i en
privatserie og i en turnering som
Åssiden arrangerte. Laget nådde
finalen i turneringen hvor det ble
tap for Drammens Ballklubb.

Sull.,,med

'ch. 'chorkilcl~en
Strøm.-:,ø - ~rammen
TE LE FON 83 24 23

Gull - Sølv - Plett - Tinn
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Representantskapet i jubileumsåret 1950.
Stående bak fra venstre: Jørgen Johansen, Bjarne Eek .. Johs. Sørensen, Bjarne Ulsbøl, Thorbjørn Gulbrandsen,
Bjarne Halvorsen, Olaf Johansen. - Sittende fra venstre: Charles Stahl, Sve,rre Jansen, Otto Berglie (ordfører),
Johs. Christensen, Thorolf Thorkildsen og Bjarne Næss. - Arthur Hansen og Odd Sjuve var forhindret i å være
til stede da bildet ble tan

BANDYSESONGEN
A-laget har hatt en jevnt god
sesong. Laget tapte for Frigg i avgjørende kamp om avdelingsmesterskapet. Vi har hatt et svensk lag,
Allingsås, på besøk. Dette ble et
vanskelig arrangement ,å få i stand
på grunn av mildværet som truet
med å ødelegge isen. Vi tok sjansen og lot laget komme. Det var
ordnet med privat innkvartering.
Om kvelden var de klubbens gjester på Teatret hvor Skiold-revyen
ble gitt som natine. søndag middag
ble kampen spilt på Marienlyst og
gjestene vant 2-1, men seier med
samme siffer for oss hadde ikke
vært noe å si på.
B-laget tok - tradisjonen tro mesterskapet. Det var det 7. for
klubben. Mestrene heter: Rolf Bolstad, Sigmund GrØnlie, Tore Ruud,
Thorbjørn Danielsen, Kåre Bjørndalen, Olav Brænne, Bjarne Jahnsen, Einar Johansen, Gunnar Fossum, Trond Røste og Arthur Strand.
Noe av en rekord må en vel si
Olav Brænne har. Han har nemlig
vært mester alle syv gangene.
Junior- og guttelaget har hatt
få kamper og resultatene har vekslet. På begge lag finnes det gutter
med gode anlegg for bandy, som
vi nok kommer til å f.å høre mer om.

REPRESENTASJON
Klubben har vært representert
ved Charles Stahl som 2. styremedlem i Norges Fotballforbund. Ved
Sverre Jansen som oppmann
Drammen og Omegns Fotballkrets.
Ved Thorbjørn Gulbrandsen som
3. styremedlem i Norges Bandyforbund. Ved Bjarne Halvorsen som
formann i fotballkretsens dommerkomite. Ved Alf Paulsen som formann i fotballkretsens juniorkomite, som kasserer i Buskerud Bandykrets og som formann i Bandyforbundets juniorutvalg. Ved Johnny
0. Ulleberg som revisor for særkretsene i Nedre Buskerud Idrettskrets og Sverre Jansen som medlemmer av Buskerud Bandykrets
dommerkomite.
På kretslaget mot Østfold i 2.
divisjon spilte Bjarne Helliksen og
Trond Røste. 3 av våre spillere var
med i bykamp mot vennskapsbyen
Kolding i Kolding, nemlig Ragnar
Andersen, Einar Johansen og Bjarne Helliksen.
På juniorkretslaget mot Vestfold
deltok Kjell Langlie og Reidar Larsen. Kjell Langlie spilte 1. omgang
i kretslagskamp mot Østfold.
BADSTUA

SKISESONGEN
Endel av hopperne har tatt premier i forskjellige renn, men langrennsløpere har vi ingen av. Vi
har også i år arrangert gutterenn
i Skioldbakken med stor deltagelse.
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I løpet av sommeren har endel
medlemmer ved godt og iherdig arbeid greidd å fullføre det resterende arbeid i forbindelse med badstua. Nå er vannet inne og badstua
venter på medlemmenes besøk.

Carl
1950 Styret:
formann.

Carlsen,

Olaf Brænne, viseformann.
Kåre Jansen, sekretær.
Johnny 0. Ulleberg, kasserer.
Alf Jansen, oppmann i fotball.
Erling
Thommesen, oppmann
bandy.
Ole Evju, skioppmann.
Alfred Lagesen, junioroppmann
fotball.
Egil Arnth, junioroppmann bandy.
Bjarne Gade Jensen, styremedl.

REPRESENTASJON
Charles Stahl er 2. styremedlem
Norges Fotballforbund. Sverre
Jansen oppmann i Drammen og
Omegn Fotballkrets. Alf Paulsen
formann i fotballkretsens juniorkomite og kasserer i Buskerud Bandykrets. Bjarne Halvorsen formann
fotballkretsens dommerkomite.
Johnny 0. Ulleberg revisor for
særkretsene i Nedre Buskerud Idrettskrets. Sverre Jansen, Finn
Bolstad og Rolf Olsen medlemmer
av bandykretsens dommerkomite.
Bjarne Gade Jensen spilte på
prøvelandslaget. Ulf Jacobsen spilte på juniorkretslaget i bandy. Leif
og Lars Lund og Tor Pedersen spilte på bandyguttekretslaget. Leif
Lund spilte på Norges Bandyforbunds guttelag. Jan Erik Larsen
var skikretsens representant i guttelandsrenn.

BANDYSESONGEN
Sportslig sett har A-laget vist
meget sterk innsats, og greidde annen plass i eliteserien. Laget var
en tur i Sverige og spilte mot Allingsås,
B-laget klarte ikke å forsvare
foregående års mesterskap, men
juniorlaget har hatt en strålende
sesong. Lagets største bragd var at
de nådde semifinalen i Østlandsmesterskapet.
SKISESONGEN
Skt aut ta har hatt en bedre sesong enn på lenge. Klubben tok
bl. a. et kretsmesterskap i hopp
klasse gutter 11-12 år ved Jan
Erik Larssen.
FOTBALLSESONGEN
Innetreningen begynte 21. februar i Strømsø skole og ble ledet
av Hans Larsen, Drammens Turnforening, med gymnastikk og løp
ute. Fra april overtok treneren
Arnt Fuhre utetreningen og som
han har ledet hele sesongen med
faste spillemøter hver ike med instruksjon etter treningen. Det har
vært arrangert flere treningskvelder på Skiold-hytta med badstubad og hyggelige sammenkomster
i peisestua hvor spillets teori har
blitt grundig undervist av treneren. Da laget i seriekampene lå i
faresonen etter høstens avslutning
på 6.-plassen med 7 poeng med Bødalen hakk i hæl på samme poengsum. ble forhåndstreningen lagt
slik an at laget skulle være mest
mulig i form til de gjenstående vår seriekamper.
Det gikk da også bra. Det ble
seier i de resterende fire kamper
med 2-0 over Strømsgodset, 7-1
over Lunner, 3-1 over Sparta og
6-1 over Bødalen med en målkvote 18-3 og som ga oss fjerdeplassen på tabellen.
I rundekampene, seier hjemme i
1. kv. runde over Runar 2-1, mot
B.F.G. borte i 2. kv. runde 2-2 i
omkampen hjemme vant vi 3-0.
1. ordinære runde hjemme, seier
over Xydalen 2-0, og i 2. runde
hjemme tapte vi hederlig 2-1 for
Ørn, Horten, etter en god innsats.
Jubileumskampen ble spilt 30.
juni på Marienlyst med Mjøndalen
som gjester. Mjøndalen vant 2-1,
men Skiolds spill i denne kampen
viste oss mye god og riktig fotball.
Etter· kampen var det en enkel
og hyggelig sammenkomst i Central

Skiolds A-lag i jubileumsåret 1950.
Stående fra oenst re : Bjarne Hellik.sen, Rolf Wold Andersen, Kaare Jansen, Einar Johansen, Rolf Lund, Bjørn Løkslid. Knestående: Rolf Bolstaå, Ragnar Andersen, Harald Solstad-Nielsen, Trond Røste og Gunnar Fossum.

Hotell hvor begge lag og ledere var
til stede.
Sesongen har vist framgang for
laget. I v,årsesongen ble det levert
flere gode kamper, og det har blitt
lagt an på å spille riktig fotball.
Etter ferien var laget i down periode og det gikk ikke så bra som
på forsommeren. I seriekampene
ligger vi, når dette skrives, på 4.
plass, men har en utsatt kamp igjen
hjemme mot Svelvik, og med seier
her kommer vi opp på 3.-plassen.
Laget har vist stor interesse med
treningen i sesongen, og treneren
Arnt Fuhre har lagt et godt grunnlag i sitt treningsarbeide i denne
sesong, og kan vi f åham til å fortsette til neste sesong nå som han er
blitt kjent med guttene, vil det
være en fordel som sikkert vil bli
et puff framover.
Br laget har hatt en jevn sesong
og Old Boys har hatt flere kamper
med gode resultater.
Junioravdelingen har i år hatt
stor tilvekst av nye medlemmer, det
har vært lett sak ,å stille tre gode
lag, på en og samme dag. Til sammen er det blitt 68 spillere. Hittil
har juniorlaget hatt 18 kamper,
guttelaget 14 og småguttene 13
kamper. Guttelaget er det lag som
har kommet lengst i kretskampene.
De var best i sin avdeling sammen med Drafn som gikk foran på
bedre målkvote. De hadde scoret ett

mål mer enn Skiold-guttene. Etter ferien har ikke guttelaget nederlag, i alt ble det i sommer for
guttelaget 8 seire, 3 tap og 3 uavgjort. Målkvoten for hele junioravdelingen er 83 for, 51 mot.
TURNRAKETTEN
Sammen med Drammens Turnforening arrangerte vi en vellykket
uke i Turnhallen, med underholdning, dans m. m.
JUBILEUMSFESTEN
ble holdt i Harmoniens stor festsal
lørdag den 21. oktober. Der deltok
over 140 deltagere, blant dem idrettskamerater fra Alingsås Sportsklubb, Sverige. Følgende var også
innbudt: Formannen i Fotballkretsen, Bandykretsen samt formannen
i Drafn og Drammens Ballklubb.
Videre våre to trenere, Arnt Fuhre
og Hans R. Larsen samtlige med
fruer. Sist, men ikke minst vårt
æresmedlem Oscar Simensen med
frue, og vi hadde også den glede å
ha vårt avdøde æresmedlem Olaf
Simensens frue som gjest.
Klubbens formann, Carl Carlsen,
holdt festtalen, hvor han på en ypperlig måte ga en oversikt over
klubbens virke gjennom de førti år.
Charles Stahl talte for veteranene, og adresserte skålen til Oscar Simensen. Alf Paulsen talte for
damene. Det ble fra Fotball- og
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Bandykretsene overrakt diplom er,
og fra Skikretsen, fra Drafn og fra
Alingsås, vakre blom sterhilsener.
DBK 's form ann overrakte en dokum entm appe m ed inskripsjon. Toastm aster var Bjarne Halvorsen, som
til slutt leste opp en rekke telegram m er.
Ved kaffen ble gullm edaljen tildelt Alf Paulsen og Thorbjørn Guld..
brandsen. Fortjenestm erke: Bjarne
Borgersen, Bjarne Helliksen, Finn
Hansen, Einar Johansen, Bjarne Lagesen, Asle Larsen og Johnny 0.
Ulleberg.
Festen ble helt igjennom vellykket, og alle hadde forståelsen av at
sam tlige festdeltagere var vel fornøyd m ed m arkeringen av klubbens
40 års jubileum .

19J,~1

Styret:
Otto Berglie,
formann.
Thorbjørn Gulbrandsen, nestformann.
Arthur Strand, sekretær.
Sverre Lind Christoffersen,
kasserer.
Alf Jansen, fotballoppmann.
Bjarne Gade Jensen, bandyoppmann.
Alfred Lagsen, fotballoppmann,
junior.
Egil Arenth, bandyoppmann,
junior.
Ole Evju, skioppmann.
Charles Stahl har møtt fra representantskapet.
Rolf Wold Andersen, suppleant.
Johnny 0. Ulleberg, hyttekomiteens formann.

MEDLEMSANTALLET
Det er opptatt 24 nye medlemmer, og medlemsantallet pr. i dag
er 419. Styret har etter lengere tids
arbeid med kartoteket kommet
fram til følgende beslutning: Strøket 67 medlemmer, da de ikke har
vist vilje til å gjøre opp sine forpliktelser.

Johs. Sørensen.

Gunnar Christensen spilte på fotballkretslaget. Helge Evensen 3
kamper på juniorkretslaget, Tore
Jahnsen 2 ganger. Nils Magnussen
autorisert som kretsdommer i fotball. Knut Berg Nilsen linjedommer
på Ullevål i fotballandskampen
Norge-Jugoslavia. Bjarne Lagesen
spilte 2 ganger på bandykretslaget.
Jan Erik Larsen representerte klubben i landsrennet for gutter.
FOTBALLSESONGEN
A-lagets sesong har i år vært
svak, kanskje en av de svakeste i
klubbens historie. Årsakene kan
være mange. Det var igjen bare
3-4 spillere av fjorårets lag, så det
er kanskje den vesentligste grunn.
Oppmannen og treneren gjorde hva

de kunne. Men når det gjentatte
ganger, tross purring, møtte bare
4-5 mann av førstelaget, må resultatene bli der etter. Her må
skjeen tas i en annen hånd. At vi
ikke kan bedre er en ting, at vi
ikke vil er noe annet. Laget overvintrer nest nederst på tabellen
med 5 poeng, og her må det neste
år tas et krafttak, skal stillingen i
serien holdes.
B-laget har ikke hatt det greit
med å få stabilisert seg, og laget
kom på 4. plass i kretsserien.
Juniorlaget måtte dessverre trekke seg fra kretsserien etter få kamper. Dette var beklagelig, da vi
hadde gode forhåpninger til dette
lag, men det var ikke noe å gjøre
ved, så bittert det enn var.
Guttelaget har vært lyspunktet
som det har vært en fornøyelse å
fØlge på trening og under kamper.
Resultatet av kameratskap og lagånd ble annen plass i serien. Sammen med Drammens Ballklubb har
guttene hatt en strålende 9 dagers
fellestur til idrettsskolen i Velje i
Danmark. For å få penger til turen, ble det arrangert en nattine i
Saga kino lørdag den 1 7. mars med
lokale krefter. Alf Paulsen var leder og konferansier, besøket var
meget godt, og det ble et pent overskudd. N.F.F.'s trener, Karl Olav
Dahl bak, var med på turen og laglederne var for DBK, Kåre Moen og
for Skiold Alfred Lagesen. Ansvarlig reiseleder, Alf Paulsen. En av
dagene ble Drammens vennskapsby,
Kolding, besøkt, og på tilbaketuren
var det to dagers opphold i København.

REPRESENTASJON
Charles Stahl 2. styremedlem i
N.F.F., Bjarne Halvorsen rådgivende medlem og instruktør for dommerkomiteen i N.F.F., Sverre Jansen oppmann i Drammen og Omegn
fotballkrets, Alf Paulsen formann i
fotballkretsens juniorkomite, Olav
Brænne sekretær i Buskerud Bandykrets, Egil Arenth 2. varamann i
styret i bandy kretsen, Alf Jansen
bandykretsens revisor, Johnny 0.
Ulleberg revisor i N. Buskerud Idrettskrets, Odd Durban Hansen og
Bjarne Halvorsen medlemmer av
idrettskretsens opplysningsråd.
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Skiolds Østlandsmestre 1951: Kme ståeruie-. fra venstre: Tor Nilsen, Reidar
Sch ii.ssler og Jon Johansen. Stående fra venstre: Lagets oppmann, Egil Arent'h,
Leif Lund. Lars Lund, Ulf Jacobsen, Kjell Vestby, Hans Brunæs. Tor Pedersen,
Tore Larsen og Tore Jahnsen.

BANDYSESONGEN
Etter
vanlig
forhåndstrening
hadde vi fire kamper fØr serien tok
til. I disse kampene spilte laget en
god og en dårlig omg ng. Dette med
en god og en dårlig omgang skulle
senere i sesongen vi e seg nesten i
alle kampene. Vi · ikk en heldig
1-0 seier i første s riekamp, som
var mot Skeid. Lage s løpere spilte
i underkant av det . an kunne vente, mens derimot for varet var kontant og godt, da det røynet på som
verst. Mot Varg, Os o, ble det tap
1-2, og så spilte vi uavgjort 3-3
mot Mjøndalen. N ste kamp var
mot Eidanger i Pors runn. Kampen
foregikk i et verita elt snødrev og
vindvær. Vi trakk et lengste strå
med å vinne 2-0 men seieren
skyldtes for en stor del vår rutine,
for det så stygt ut e tid. Vår siste
seriekamp var mot rafn. Vi spilte
en god fØrsteomga g hvor Drafn
ble satt ut av stilen. en etter pause var det vårt lag som falt ut av
stilen. På kort tid sn dde bildet seg,
vi tapte 1-4, og de var ingen tvil
om at det beste lage vant. Kretsen
har arrangert en j bileumsturnering for fem elitela . Vi hadde de
beste muligheter til å gå til topps,
og møtte Mjøndale i finalen. Det
ble uavgjort 3-3, g loddtrekning
måtte til. Hellet ha de ikke plaget
oss særlig tidligere vinter og uteble også nå. Miønd en dro av gårde med den pene p alen.
B-lagets sesong
sies å ha vært
god. Laget ble k tsmester med
hele fem poeng fora neste lag. Laget har ikke tap i se ien og målkvote: 13-2. Det har itt spilt mange
privatkamper, og a disse
ren over det svens e 2. div.-laget
Alvnås den gjeve. te, da det ble
Skiolds første inte nasjonale bandyseier.
Kretsme rene:
Reidar
Larsen, Anker Jona son, Thorbjørn
Danielsen, Bjarne Jahnsen, Tore
Ruud, Sverre Chris offersen, Gunnar Fossum, Rolf Raaen, Arthur
Strand, Einar Jaha nessen og Einar Ulsbøl.
O

Flott juniorseso g: Juniorlaget
har hatt sin beste esong til dato.
Det ble bare seire kretsserien, og
mesterskapet ble
unnet med 15
mot 4 mål. Som
etsmestre fikk
klubben adgang til å delta i Østlandsmesterskapet or juniors. I de
første tre kampen som var mot
Eidanger, Skeid og Høvik ble det
seire, og laget var l lar for finalen,
der Lyn var mots ander. Kampen

Skiolcls baclstue.

ble spilt på Marienlyst under nærvær av 300 tilskuere. Lyn scoret en
gang i første omgang etter pent
spill. I annen halvtid hadde vi fordel av sol og vind i ryggen, og det
kom til å vise seg å ha en stor betydning. Midt i omgangen fikk Tore
Larsen en høy ball på kølla, men
falt. Tore Jahnsen øynet sjansen,
stormet til og satte ballen i buret.
Mot slutten ble det noe tammere
spill, og det var tydelig at begge
parter var slitne. En lang ball kom
30 sekunder før full tid som bestilt
til Tor Pedersen, og uten å nøle, slo
han til ballen med det resultat at
den fØk inn i nettet, uten sjanse for
målvakten som var godt dekket av
sine medspillere. Denne seieren
skaffet Skiold sitt første ØM i
bandy.
SKISESONGEN
Det er i år holdt flere skimøter
på «Toppen», Turnhallen, med film
og kåserier. En kveld hadde vi skiforbundets
instruktør,
Erling
Amundsen, på besøk, og det møtte
75 medlemmer som fikk en hyggelig og lærerik kveldstund. Det har
vært full enighet i ski-komiteen
om at Skiold-bakken bør utbygges,
slik at den tilfredsstiller kravene
til en god treningsbakke. Arbeidet
ble satt i gang, og fortsatte til snøen
kom. Gulvet på stillaset samt fartsplanet var forfallent. Dette ble lagt
nytt, likeledes er kulen og overgangen brakt noe nærmere ingeniør
Tunold Hanssens plan. Det som
gjenstår er å få senket kulen ennå
litt. Fjellknausen ved overgangen

til hoppet må sprenges ned ca. en
halv meter, og hoppet trekkes en
del tilbake. Hvis man fikk torvsatt
bakken, ville den sikkert trekke
mange skiløpere til bakken og hytta
de første treningssøndagene om
høsten. Nyttårsaften gikk 4-klubbrennet av stabelen, og det startet
7 5 løpere. Det sportslige lå på et
bra nivå, og etter avisene å dømme,
ble arrangementet bra gjennomført. I år ble det holdt påskerenn
for medlemmene med familie. Det
var satt opp idealtid i de forskjellige klasser, og deltagelsen var meget god. SØrperennet avslørte et
sørgelig faktum. Den yngre garde
innen vår klubb svikter skisporten
i en grad som vi ikke skulle tro var
mulig i et ski-sentrum som Drammen. Vi hadde flere Iøpere med over
45 år enn under 20. Konkurransen
med Skoger gikk i ufyselig vær,
men frammøtet her skal vi ikke
klage på. Vi mønstret 30 mann i
langrennet, og 20 i hopp. Skoger
vant begge disipliner. I andre renn
har våre gutter tatt 8 premier.
HYTTA MED BADSTUE
Vintersesongen har vært lang
med mange flotte søndager, og dette har bevirket at besøket på hytta
har vært godt, og det skulle vel gi
seg utslag i økt fortjeneste. Det arbeides nå med pålegging av ny takpapp, og der vil også, som vanlig,
bli foretatt en grundig hovedrengjØring av hytta innvendig. Det vil
deretter bli oljet, malt og lakkert.
Vinterveden er på plass, og gutta
har hogd den selv.
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GODT TILTAK
Fra beretningen vil vi også få
nevne at klubben arrangerte en baseballmatch mellom 2 lag fra Royal
Air Force av de amerikanske styrker. Selv om dette ligger utenfor
klubbens ramme, tok vi arrangementet, og etterpå hadde vi den
glede å overrekke den stedlige poliomyelittforening en sjekk på kr.
1 987,44.
ØKONOMIEN
Vi måtte i år, som tidligere, ga 1
gang med basar. Inntektene er blitt
borte, og utgiftene steget i en betraktelig grad. Medlemmene forsto
vanskene, det var moro å sitte på
basaren og se de innkomne loddbøker, og gledelig var det at mange
forlangte en ny bok. Damene har,
nå som før, vist en stor interesse
med å hjelpe til, og har ikke minst
ære av det flotte resultat, nemlig
kr. 14 457,61 netto.
FORTJENESTMERKE
er tildelt Reidar Olsen.
Otto
19,v.t:'2 Styret:
formann.

Berglie,

Ole Evju, nestformann.
Arthur Strand, sekretær.
Sverre Lind Christoffersen,
kasserer.
Gunnar Johansen, A-oppmann,
fotball.
Egil Arenth, A-oppmann, bandy.
Rolf B. Hansen, skioppmann.

Birger Stokke Eckholdt, oppmann junior, bandy.
Gudmund Hæhre, oppmann junior, fotball.
Bjarne Borgersen, hytteformann.
Charles Stahl og Rolf Alborg har
møtt fra representantskapet.
FORTJENSTMERKE
er tildelt Per Wøllo og Ragnar Andersen.
REPRESENTASJON
Charles Stahl 2. styremedlem i
NFF. Bjarne Halvorsen rådgivende
medlem for dommerkomiteen i
NFF. Bjarne Gade Jensen 2. varamann i NBF og medlem av den tekniske komite i NBF. Sverre Jansen
oppmann i fotballkretsen. Alf Paulsen formann i juniorkomiteen i fotballkretsen. Egil Arenth formann i
Buskerud Bandykrets. Olav Brænne oppmann i bandykretsen. Alf
Jansen revisor i bandykretsen og
Johnny 0. Ulleberg revisor i N.
Buskerud Idrettskrets.
FOTBALLSESONGEN
I de resterende kamper i 2. div.
gjorde guttene det ganske bra. Laget scoret 5 av 8 oppnåelige poeng
og kom på 7. plass på tabellen. Da
det viste seg at det bare var 3 klubber som skulle gå ned i 3. div., fikk
vi sjansen til å holde oss i div. II
ved å spille mot Birkebeineren. Vi
tapte begge oppgjørene 1-0 og
2-1, og måtte derfor fra høsten av
spille i 3. divisjon. Vi. ligger her

som nr. 3. Vi kom ikke med i cupmesterskapet grunnet for sen anmeldelse. Dette var en beklagelig
feil fra styrets side, som skyldtes at
styret ikke var oppmerksom på
meddelelsen i NFF's avis, men regnet med, i likhet med tidligere år,
å få innbydelse. Søknaden var innsendt fØr kampene ble satt opp,
men forbundet pukket på bestemmelsen.
Juniorlaget har hatt en jevn, god
sesong og ble nummer to i kretsserien. Guttene var også i år på den
Jyske Idrettsskolen i Vejle, og bekreftet det solide inntrykk fra i
fjor og ble meget populære med
sin gode disiplin og oppførsel.
Bandy-A-laget fikk sin første
seier over svensk lag, idet vi beseiret Allingsås med 3-2. I serien
hadde vi sjanse til å toppe vår avdeling, men tapte for Mjøndalen
6-3 i den avgjørende kampen. Vårt
lag stilte med fem nye spillere, og
det er gledelig .å se hvordan ungguttene trykker på og konkurrerer
om plassene på førsteholdet.
B-laget har i alt benyttet 26 spillere, så en fikk ikke et stabilt lag.
Det har vel sin årsak i at plaseringen i kretsserien ble så beskjedent
som nummer fem.
Juniorlaget har hatt en flott sesong med syv seire og to tap. Det
ble annenplass i kretsserien, og
samlet målforskjell 36-11. I ØM
vant laget først over Høvik 2-1,
og så over Sandefjord 5-0, og var
klar for semifinalen. Etter ordinær
tid var stillingen 1-1. Skeid, som
var den annen semifinalist, fikk
mål tidlig i første ekstraomgang,
som det ikke lyktes vårt lag å ta
igjen. I denne kampen fikk Ulf Jacobsen valget om å spille for ungdomslandslaget eller for Skiold.
Han valgte det siste og mistet muligens av den grunn sjansen til en
plass for ,å representere de norske
farger. Han mistet imidlertid ikke
sjansen og spilte på ungdomslandslaget, og det samme gjorde Gunnar
Lumkjær. Finn Bolstad var dommer i ungdomslandskampen.
SKI-GRUPPA

Fra Idrettsskolen i Vejle.
Slciold-lederne for guttelaget 1952: Alf Paulsen, Rolf B. Hansen og Per Wøllo i
munter samtale med skolens bestyrer. Sven Aage Thomsen.
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har hatt faste møter på «Toppen»
Turnhallen. Treningsforholdene i
vinter har vært svært dårlige.
Snøen kom sent, og det ble bare de
aller ivrigste Iøperne som hadde et
noenlunde treningsgrunnlag. Vi
var tildelt gutterenn i Skioldbakken som var i prima stand, men så

satte mildværet inn, og vi måtte
dessverre avlyse arrangementet.
Senere i sesongen er det imidlertid
avviklet 2 gutterenn i bakken med
Skoger Idrettslag og Konnerud Idrettslag som arrangører. Av våre
hoppere har bl. a. Arne Haugan
vunnet 1. premie i aftenhopprenn i
Haragarn og Jan E. Larsen 1. premie
i Skogers distriktsrenn
Skioldbakken.

HYTTA
har hatt en god søkning, og hyttestyret har utført en bra jobb. Klubben ligger i forhandling med M.
Kinnerud om utvidelse av tomta,
og det går trolig i orden.

19J,~3

Styret: Otto Berglie,
formann.
Ole Evju, nestformann.
Arthur Strand, sekretær.
Harry Andersen, kasserer.
Gunnar Johansen, fotballoppm.
Erling Kristoffersen, bandyoppm.
Rolf B. Hansen, skioppmann.
Per Walle, fotballoppm. junior.
Olaf Nordahl, bandyleder junior.
Bjarne Borgersen, hytteformann.
Charles Stahl har møtt fra representantskapet.
1

FOTBALL
A-laget ligger på annenplass i serien med en målkvote på 30-10.
Det ene benet har vi nå i en høyere
divisjon. Det gjelder her full interesse for treningen neste år, og
hundre prosent innsats, så følger
det andre benet etter. I likhet med
i fjor deltok vi ikke i NM.
Br laget har hatt en fin-fin sesong, og som lønn for strevet ble
laget kretsmester. De som deltok
var: Leif Paulsen, Egil Andreassen,
Helge Evensen, Einar Johannessen,
Kåre Jansen, Jan Hannevold, Hein
Myhre, Rolf Holtan, Bjarne Gade
Jensen, Rolf Raaen og Reidar
Schi.issler.

Junioravdelingen har hevdet seg
på en utmerket måte.
Juniorlaget kom til kvartfinalen i
cupen, og viste seg der som et av
de beste lag som deltok.
Guttelaget har også mange pene
seire å se tilbake på.
Småguttespillerne har vi hatt så
mange av at vi har stilt med to lag
som til sammen har spilt 18 kamper. Lederen, Harry E. Andersen,
innkalte tilsamlingsmøte der Charles Stahl kåserte om landslagets
tur til Island, og laget også en spørrekonkurranse. De to guttene som
vant, ble belønnet med hvert sitt
islandske klubbmerke.

BANDY
A-laget har hatt 12 treningskvelder på Strømsø skole, ledet av
Thorleif Sagen, som skjøttet sitt arbeid på en meget tilfredsstillende
måte. Da istreningen tok til på
Ormtjern, var fremmøtet som vanlig overveldende. Vi hadde Vanersborg fra Sverige på besøk i en privatkamp. Kampen som vi vant 1-0,
ble spilt på dårlig is, og ble litt av
en kraftprøve for spillerne. Bandykretsen satte i gang en kretsserie
for eliteklubbene. Vi tapte for
Drafn og Strømsgodset og spilte
uavgjort mot Miøndalen og Sparta.
I eliteserien spilte laget i avd. A og
fikk syv poeng etter syv kamper,
og det ble fjerdeplass på tabellen.
B-laget ble nummer to i kretsserien, og juniorlaget nr. 3.

SKI-KOMITEEN
søkte om distriktsrenn for gutter,
men fikk tildelt kretsrenn med meget god deltagelse. Det er ikke mange hoppere som har representert
klubben, men de som var med har
gjort en god innsats. Arne Haugan
har hatt sin beste sesong og tatt
mange premier. Høyest henger hans
2. premie i kretsmesterskapet og 12.
premie i hovedlandsrennet i Ørenkollen. For første gang på lenge

Ernst Johs. Larsen.

har vi også fått plasering i langrenn, idet Reidar Jansen plaserte
seg i Drammen-Strong og Konneruds 1 7. km kretsrenn.

FASTE KLUBBMØTER
har blitt holdt i Turnhallen en gang
i uka. Finn Hansen, med hjelp av
en del juniorer påtok seg disse arrangementer, og de har gjort en
meget flott innsats. Inntektene der
er blitt en bankbok p,å ca. kr. 1 600,
og pengene skal i samråd med styret anvendes i junioravdelingen.

PÅ HYTTA
er det vanlige arbeide utført, og det
er bare synd at besøket fra medlemmenes side for en stor del svikter. Et arbeidsutvalg til å forhandle
med Magnus Kinnerud om utvidelse av tomta på Konnerud, er
oppnevnt. Disse er: Charles Stahl,
Olaf Johansen, Bjarne Borgersen og
klubbens formann.

REPRESENTASJON
Sverre Jansen oppmann i fotballkretsen. Bjarne Halvorsen formann
i fotballkretsens dommerlaug. Alf
Paulsen formann i fotballkretsens

Ved kjøp av
SPORTSARTIKLER OG FISKESAKER

husk
SPORTSAVDELINGEN
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juniorkom itø. Egil Arenth form ann
i Buskerud Bandykrets og Olav
Brænne oppm ann.
Ulf Jacobsen har representert
klubben på kretslaget, ungdom slandslaget og A-landslaget i bandy.
Tore Jansen på bandykretslaget og
ungdom slandslaget. Finn Hansen,
Asle Larsen og Tor Pedersen på
bandykretslaget og Hans Brunæs
reserve ved ungdomslandslagenes
prøvekamp. Knut Berg Nilsen, linjedom m er i landskam pen Finnland
- Sverige på Olym piastadion i Helsingfors.

J 954

Styret: Carl Carlsen,
formann.
Bjarne Ulsbøl, nestformann.
Arthur Strand, sekretær.
Harry Andersen, kasserer.
Per wøue, fotballoppmann.
Erling Christoffersen, bandyoppmann.
Gunnar Lumkjær, juniorleder,
fotball.
Knut Berg Nilsen, juniorleder,
bandy.
Arne Haugan, skioppmann.
Bjarne Borgersen fra hyttekomiteen.
Charles Stahl har møtt fra representantskapet.

FOTBALLSESONGEN
Forhåndstreningen tok i år som
vanlig, til på Strømsø skole under
ledelse av Hans Larsen.
A-laget må sies å ha gjort det
bra. Laget ble mester i div. 3 etter
en helhjertet innsats. Mestrene: Tor
Pedersen, Rolf Bolstad, Erik Carlsen, Tore Larsen, Rolf Raaen, Ulf
Jacobsen, Bjarne Helliksen, Gunnar
Fossum, Lars Lund, Erik Kristiansen og Kjell Langlie. Guttene har
med hell hevdet seg i 2. div. og holder fjerdeplass i serien. Treneren,
Arnt Fuhre, har med iver og dyktighet sveiset laget sammen, og han

GLASS

har ikke minst æren av det gode
resultat.
B-laget gikk gjennom høstens seriekamper uten tap inntil de møtte
Sparta i avgjørende kamp om hvem
som skulle overvintre på toppen.
Beklageligvis glemte spillerne i
dette oppgjør at det var fotball som
skulle spilles, og da måtte det gå
galt.
Junioravdelingen leverte en sesong noe rundt middels.
BANDYSESONGEN
A-laget gjorde en meget respektabel innsats og besatte 3. plass i
sin avdeling og således med glans
beholdt sin plass i eliteserien.
B-laget ble nr. 2 i kretsserien,
men vi har det inntrykk at med et
bedre samarbeid mellom oppmennene kunne muligens mesterskapet
vært sikret.
Junioravdelingen har i år vært
henvist til å benytte mange nye rekrutter, og resultatene ble der etter. Vi vil dog nevne juniorlagets
hederlige 0-1 mot Tønsberg Turn
i mesterskapet, og det gir tro på at
det kommer dager etter disse.
I SKILEIREN
har det, innenfor rammen av de løpere og hoppere vi disponerer, vært
liv og rørelse. Gutta har tatt flere
premier, og især Birger Næss og
Jan Erik Larsen har vist utmerkede
takter.
REPRESENTASJON
Finn Bolstad kasserer og sekretær i fotballforbundets dommerlaug,
formann i bandykretsens
dommerkomite og medlem av fotballkretsens dommerkomite. Bjarne
Halvorsen formann i kretsens fotballdommerkomite. Sverre Jansen
oppmann i fotbal- og bandykretsen.
Alf Paulsen formann i fotballkretsens juniorkomite. Alf Jansen revisor i bandykretsen og Johnny 0.

Ulleberg revisor i N. Buskerud Idrettskrets.
Odd Steen var keeper på fotballkretsens juniorlag mot Oslo og mot
Aker. Ulf Jacobsen spilte på bandylandslaget og på ungdomslandslaget. Hans Brunæs på ungdomslandslaget. Ulf Jacobsen og Gunnar
Lumkjær var med på bandylandslagets tur til Moskva.
NYE KRETSDOMMERE I BANDY
Finn Hansen, Egil Ulsbøl og Leif
Paulsen.
FORTJENESTMERKE
til Gunnar Fossum, Ulf Jacobsen og
Arthur Strand.
SKIOLD ELDRES AVDELING
stiftet I. april 1954
Det har i lengere tid innen Skiog Ballklubben Skiold vært arbeidet med å få i gang en «Eldres avdeling». Tanken var å få samlet alle
klubbens eldre medlemmer, og da
især de som en ikke ser eller hører
noe fra etter at de har gått over i
de passives rekker.
P.å klubbens generalforsamling 8.
november 1953 ble det fastsatt at
en skulle få i stand en «Eldres avdeling», og på møte i desembers. å.
ble følgende arbeidsutvalg valgt:
Formann: Charles Stahl.
Viseformann: Alf Jansen.
Sekretær og kasserer: Alf Paulsen.
Arbeidsutvalget hadde en rekke
møter for å tilrettelegge innkallelser gjennom klubbens arkiv over
medlemmene. Stensilert innbydelse
ble besluttet sendt ut til ca. 100
medlemmer samt til eldre forhenværende medlemmer, med anmodning om å komme til møte i Odd
Fellow torsdag den 1. april 1954 for
å få valgt og konstituert styret.
Det første møte i «Eldres avdeling» ble holdt i Odd Fellow under
ledelse av arbeidsutvalgets for-
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mann, Charles Stahl. Etter å ha
ønsket de vel 30 fremmøtte velkommen, ga Stahl en orientering
vedrørende planene for avdelingen.
En håper på mange hyggelige sammenkomster med vekslende under holdning i form av foredrag og kåserier om sportsminner på og utenfor idrettsbanen. Det er også meningen å ta opp aktuelle emner,
vise film, holde rundebord- og gjettekonkurranser m. v. Angående det
sportslige innen klubben kan en
slik eldres avdeling naturligvis ikke
gripe direkte inn, men jeg er overbevist om, framholdt Stahl, at en
slik avdeling har stor betydning på
mange måter. Bare det at vår ungdom ser og føler at de har de eldre
i klubben med seg, betyr det uendelig meget.
Lovene ble så gjennomgått punkt
for punkt, og vedtatt uten bemerkning.
§ 1.
Formål.
Eldres avdelings formål er ved
møter og tilstelninger å styrke kameratskapet og holde interessen ved
like for sin klubb. Videre utføre
eventuelle oppgaver som hovedforeningen p,ålegger dem, samt
overta drift og ledelse av Old Boyslaget.
§ 2.
Medlemmer.
Eldres avdeling opptar som medlemmer kun de som er - eller har
vært - medlemmer av Ski- og
Ballklubben Skiold. De må ha fylt
35 år og ha oppfylt sine forpliktelser i hovedforeningen. I særlige tilfeller kan styret gi dispensasjon
ned til 30 år.
§ 3.
Kontingent.
Kontingenten fastsettes på årsmøte.
§ 4.
Styret.
Eldres avdeling ledes av et styre
på 3 medlemmer: Formann, viseformann og kasserer. Kassereren er
samtidig sekretær.
§ 5.
Årsmøte.
Årsmøte holdes om høsten fØr hovedforeningens høstting. Møtet velger styret med 2 varamenn, samt 2
revisorer. Det innkalles med 14 dagers varsel, og et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett
frammøte.

Styret i Eldres avdeling 1960.
Oscar Berg, nestformann, Otto Berglie, formann, og Age Olsen, kasserer og seler,
§ 6.
Lovendringer.
Lovendringer skjer etter de samme regler som gjelder i hovedforeningen.
§ 7.
Godkjennelse av lov.
Eldres avdelings lov må godkjennes av hovedstyret.
§ 8.
Oppløsning.
En eventuell oppløsning av avdelingen skjer på hovedforeningens
årsting. Beslutning herom fattes etter samme regler som gjelder for
hovedforeningen.
-i(

Kontingenten ble satt til kr. 5 pr.
år. Enstemmig vedtatt.
Valg: Neste post på dagsorden
var valg av styret, og de tre i arbeidsutvalget ble foreslått, uten
motkandidater. Formann, Charles
Stahl, viseformann, Alf Jansen og
sekretær og kasserer, Alf Paulsen.
2 varamenn til styret: Otto Berglie og Jørgen Johansen.
Revisorer: Olaf Hansen og Georg
Nilsen.
Eventuelt: Stahl åpnet med å
opplyse om at han hadde sikret seg
Tormod Ruud til neste møte, som
ville kåsere om Kongsberg - sin
fødeby - og vise ved siden av den
kiente «Kongsberg-filmen». Stahl
ville gjerne høre medlemmenes mening om hvor ofte en kunne tenke
seg å holde møter.
Carl Carlsen mente at et møte i
måneden i vinterhalvåret måtte
være passe. Flere var av samme
mening, og styret skulle ta seg det
ad notam. Arthur Hansen foreslo
at en kunne be eldre medlemmer

fortelle om klubbens «forna da'r».
Det var flere enig i, og formannen
fremkastet tanken om å få medlemmene til å fortelle litt om sitt daglige yrke.
Alf Paulsen spurte om det var
stemning for å ta inn medlemmer
som ikke sto eller hadde stått i
klubben. Carlsen var av den mening at en kunne ta inn fedre som
hadde sine sønner i Skiold. Alborg
mente at en må holde seg til loven,
§ 2. Bjarne Gade Jensen foreslo at
avdelingen innkaller foreldrene til
våre juniors. For øvrig ville han
holde på at kun medlemmer skulle
komme inn i avdelingen. Hadde de
interesse av det, kunne de melde
seg inn i klubben. Olaf Johansen
støttet Gade Jensens syn fullt ut.
Johs. Christensen var av den mening at foreldre til gutter innen
klubben bør bli medlemmer i Eldres avdeling, uten å forplikte seg
til å stå i klubben. Med tiden kunne vedkommende muligens få så
stor interesse at han ville melde seg
inn. Formannen avsluttet med at
styret ville holde seg til loven.

Styret: Carl
1955 formann.

Carlsen,

Bjarne Helliksen, nestformann.
Bjørn Løkslid, sekretær.
Harry Andersen, kasserer.
Trond Røste, fotballoppm.
Rolf Raaen, bandyoppm.
Arne Haugan, skioppm.
Olaf Nordahl, oppm. jr. fotball.
Knut Berg Nilsen, oppm. jr.
bandy.
Alf Jansen har møtt fra representantskapet.
Johnny 0. Ulleberg fra hyttekomiteen.
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FORTJENESTMERKE
er tildelt Harry E. Andersen.

en stor tilgang på nye medlemmer
som bør igjen gi oss en slagkraftig
avdeling.

FOTBALL
A-laget har hatt mange spillere
militærtjeneste, som bevirket at det
ikke har vært den rette glød og interesse for treningen. Arnt Fuhre
har hatt treningen som i forrige
sesong, men uten mannskap kan det
jo ikke bli noe effektivt ut av en
treners virksomhet. Laget har 4.
plass i avdelingen, og bør klare å
holde seg der såfremt alle spillerne
på laget går fullt inn fra våren av.
I NM tapte laget 2-1 for Solberg i
1. kval. runde.
B-laget har hatt en god sesong
og avsluttet med å vinne reservelagsserien for sesongen 1954-55.
Kretsmestrene: Reidar Larsen, Jan
Haraldsen, Einar Joh ansen, Helge
Evensen, Rolf Raaen, Ulf Fredriksen, Hein Myhre, Hans Brunæs, Arvid Johannessen, Kjell Hansen og
Bjørn LØkslid.
Junior- og guttelaget måtte begge trekkes fra kretskampene da det
var vanskelig å stille lag. Men vi
har noe som heter smågutt- og lilleputtlag, og her har det vært liv og
rørelse som det nettopp skal være
i en idrettsklubb. Finn Hansen har
vært som en pappa for guttene, og
Tore Larsen har vært den drivende
kraft med det tekniske.
BANDYSESONGEN
A-laget sluttet som toer i sin avdeling etter årets norgesmester. Sin
største bragd gjorde laget ved å
vinne flomlysserien, der det ble vist
sterk vinnervilje, spesielt i kampen mot Stabæk som ble vunnet
med 4-0. Flomlysmestrene: Gunnar Lumkjær, Bjarne Borgersen,
Lars Lund, Leif Lund, Bjarne Lagesen, Asle Larsen, Thore Jahnsen,
Gunnar Fossum, Rolf Løken, Tor
Pedersen og Ulf Jacobsen.
B-laget har hatt en jevn sesong.
Junioravdelingen har ikke store
resultater å vise fram, men har hatt

SKI-AVDELINGEN
er fortsatt vårt smertebarn da det
er vanskelig å få fram den nødvendige bredde. Jan Erik Larsen har
vært toppmann, og hans fremste
bedrift var kretsmesterskapet i
hopp for juniors. Det årlige guttsdistriktsrenn i Skiold-bakken fikk
overveldende deltagelse, og Norges
Skiforbunds dommer og representant i rennet, Camilla Myhre, ga
denne rapport: « Utmerket arrangement. Godt fØre. Kastevind i retning mot bakken. Kastene var på
det verste opp imot liten storm. En
våken rennledelse brakte rennet
vel i havn uten uhell. Det var bare
8 fall av 380 hopp. Det var den
beste guttebakke undertegnede har
sett. Guttene må her kunne lære
seg til å gå hardt ut og legge seg
på. Dagens lengste hopp: 30 m. Det
hører kanskje ikke hjemme her,
men jeg vil likevel gi følgende opplysning: Dette sted på Konnerud er
et eldorado for guttehoppere.»

endevegg er innsatt, og uthuset reparert og malt to ganger.
ELDRES AVDELING
har holdt sine faste møter den første fredag i hver måned i vinterhalvåret. Frammøtet har vært jevnt
bra, men det var plass til flere. Avdelingen hadde mottatt innbydelse
til å være med i en fotballserie for
«Eldres avdelinger» fra Idrettsforeningen Birkebeineren, men interessen blant våre medlemmer var
minimal, og vi måtte si nei takk
til innbydelsen.
REPRESENTASJON
Her er det innen det administrative ingen forandring, bortsett fra
at Finn Bolstad har gått ut av dommerkomiteen i bandykretsen. Ulf
Jacobsen spilte ytre høyre på bandylandslaget mot Finnland, og var
reserve sammen med Gunnar Lumkjær mot Sovjet. Tor Pedersen
spilte senter på ungdomslandslaget
i Arvika, og Leif Lund spilte uttagningskamp på ungdomslandslaget.
Gade
19v~6 Bjarne
formann.
1

HYTTEKOMITEEN
Kjøpekontrakt er opprettet om
kjøp av ca. 2610 kvm. grunn i tillegg til eiendommen. Likeledes har
klubben fått skriftlig forkjøpsrett
til de 2 nordvestre jordstykker som
støter til grensen av vår nye grunn.
Kjøkkenet har vært gjenstand for
en del forandringer og modernisering. En større åpning er laget istedenfor den tidligere serveringsluke, og her er plasert en ny disk
med glassmonter for utstilling av
varer. 2 oppvaskkummer i kjøkkenbenk samt ny utslagsvask er innlagt. Nytt gummibelegg på kjøkkengulvet er pålagt, og ny hvitemaljert tilhenger-komfyr er anskaffet. Det er innkjøpt 6 nye bord
og 20 stoler i bjerk til peisestuen,
og vi har fått ny smijerns-lysekrone. Et større vindu på verandaens

Bjarne Helliksen, nestformann.
Bjørn Løkslid, sekretær.
Harry E. Andersen, kasserer.
Rolf Raaen, fotballoppm.
Egil Arenth, bandyoppm.
Arne Haugan, skioppm.
Rolf Løken, oppm. jr. fotball.
Kjell Langlie, bandyoppm. jr.
Johnny 0. Ulleberg, hytteform.
GOD FOTBALLSESONG
A-laget overvintrer på 3. plass i
2. divisjon og burde fornye kontrakten fra neste år. I første kval.
runde i NM ble det nederlag 4-0
for Mjøndalen.
B-laget kan vise pene resultater,
og laget ligger godt an foran neste
års kretsmesterskap. I den valgte
oppmanns fravær har Per Bye vært
leder, og han har gjort en god jobb.

AKTIESELSKABET

P·LTZ·AASS
-~
Dl.AMMEN

TELEFON 832580
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Junioravdelingen har hatt en trivelig sesong, især for de yngste lagene. Vi har stilt gutte-, smågutte.,
og to lilleputtlag, og de kan se tilbake på mange seire. I løpet av
sommeren hadde avdelingen en tur
til Vejle i Danmark, hvor de spilte
flere kamper. Midlene til turen ble
skaffet til veie ved utlodning og en
innsamling på siste generalforsamling, samt sparing av guttene selv.
Fra hyttekomiteen fikk de også et
pent tilskudd. Georg Larsen var
med og assisterte juniorledelsen
under turen. Lilleputtlag I har i alt
9 seire, bl. a. over Bragerøen 4-1,
Bjølsen 2-0 og Drafn 4-0. Mot
Vejle spilte laget to ganger, som
endte uavgjort 2-2 og 3-3.
BANDY
A-laget har også hatt en bra sesong. Det ble annenplass i serien
etter utmerket spill i de siste kampene. Men laget hadde også i år en
downperiode som trakk noe ned.
B-laget tok sitt 10. mesterskap i
kretsserien ved å vinne alle sine
kamper. Interessen for dette lag har
alltid vært stor, selv om flere ikke
skjøtter treningen slik man kunne
ønske. Mestrene heter: Alf Jørgen
Larsen. Bjarne Borgersen, Thore
Ruud. Odd Steen, Kjell Johansen,
Jonn .Johansen, Erling Christoffersen. Bjørn Løkslid, Hans Brunæs,
Tor Pedersen, Helge Henriksen.
Juniorlaget har det vært dårlig
med. Det har vært vanskelig å stille
med fullt mannskap, og i de kampene laget har hatt, har en måttet
stille opp med flere guttespillere.
Interessen blant de yngste spillerne
er stor. og de har hatt flere kamper med gode resultater som lover
bra for neste sesong. De faste
klubbaftener på «Toppen» har hatt
fullt besatte hus, og guttene har
selv valgt sitt eget styre. Disse har
vært innbudt til klubbens styremøter for å få et innblikk i hvordan
hovedstyret arbeider. I alt har klubben nå 1 70 medlemmer under 17 år.
SKI-AVDELINGEN
har hatt en del mer å rutte med enn
tidligere med hensyn til aktive løpere, Seniorene savnes fortsatt,
men en kan spore en gledelig framgang blant de yngste. Det er mange
år siden klubben har vært representert i hoppbakken med så mange. I Skiold-rennet startet det 12
av våre, og ellers har en del av
guttene vært med i kretsrenn i
Drammens nærmeste omegn. Vi har

Skiold-bakken.

gode rekrutter i disse unggutter:
Terje Haugan, Rolf Sverre Johannessen, Sverre Ødegård, Vidar Gade
Jensen, Svein Solberg, Per Birger
Eckholt, Runar Utengen m. fl.
Hallvard Bøe's vandrepokal til
beste løper innen Skiold i sesongen,
tilfalt Terje Haugan som ble premiert i samtlige renn han deltok i.
Skiold-rennet, som i år ble avviklet
11. mars, er blitt meget populært,
idet kretsen og distriktets beste
guttehoppere kommer igjen hvert
år.
HYTTA
har i sommerhalvåret og utover
høsten vært åpen for servering. Ny
elektrisk pumpe er montert og plasert i kjelleren istedenfor ute. Baldakin med elektrisk lys er montert
over serveringsdisken, og peis og
brannmur hvittet. 9 bedriftsrenn er
avviklet fra hytta, og badstua har
blitt benyttet ved samtlige renn.
ELDRES AVDELING
har holdt fire fredagsmøter med
vekslende program. Serien «fortell

om ditt yrke» ble åpnet av o.r.sakfører Rolf Alborg .Den neste var
Jørgen Johansen som fortalte om
tømmermannsyrket, og Bjarne Halvorsen har kåsert om «sortekunsten». På det siste møte fortalte
pressefotograf Thorleif Sagen om
«glimt fra Cor tina», og etterpå var
det en morsom pakkeauksjon. Medlemmene hadde med pakker, budene gikk livlig, og det ble et pent
overskudd. Pengene kom godt med,
da Eldres avdeling har gitt 180
kroner til bandygruppen, satt opp
gavepremie til gutterennet i Skioldbakken, samt kjøpt to fotballer til
junioravdelingen. Charles Stahl,
som har sittet som formann siden
starten, meldte fra at av private
grunner kunne han ikke stille seg
til gjenvalg. Hans etterfølger ble
Jørgen Johansen. Thorbjørn Gulbrandsen ønsket heller ikke gjenvalg, og Oscar Berg overtok hans
verv. Kasserer og sekretær, Alf
Paulsen, ble gjenvalgt. Medlemsantallet er 46.
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Gabrielsen, Rune R. Johansen, Per
Kristoffersen, Arve Fjeld, Svein
Winge, Alf Kristiansen og Ingar
Hagen. Per Bye har vært lagleder.
Det ble tap 1-2 for Drafn i finalekampen.

Norgesmester 1957
REPRESENTASJON
Carl Carlsen i Bandyforbundets
UK. Sverre Jansen oppmann i fotball- og bandykretsen. Alf Jansen
revisor i bandykretsen. Johnny 0.
Ulleberg revisor for særkretsene i
Idrettskretsen. Finn Bolstad medlem av dommerkomiteen i fotballog bandykretsen. Alf Paulsen formann i fotballkretsens juniorutvalg.
Gunnar Fossum spilte A-landskampen i bandy mot Sverige, og
deltok også i treningskurs for
landslagsspillere. Thore Jahnsen
spilte på kretslaget mot Oppland
på Gjøvik.
HEDERSTEGNET
er tildelt Harald Fossen, Olaf Nordahl, Olaf Hansen, Helge Evensen
og Tore Larsen.
Styret: Olaf Johansen,
formann.
Bjarne Lagesen, nestformann.
Bjørn Berling, sekretær.
Harry Andersen, kasserer.
Carl Carlsen, fotballoppm.
Egil Arenth, bandyoppm.
Arne Haugan, skioppm.
Rolf Løken, oppm. jr. fotball.
Finn Hansen, oppm. jr. bandy.
Johnny 0. Ulleberg, hyttekomiteens formann.

1957

42

Skiold's jubileumsavis 1960

FOTBALL
A-laget må karakteriseres på stedet hvil, og det må i virkeligheten
si det samme som tilbakegang. I
fØrste kval. runde i NM ble det nederlag 1-2 på hjemmebane for
Slemmestad.
B-laget derimot har mange pene
seire å se tilbake på, og de erobret
da også kretsmesterskapet med følgende spillere: Henry Tufte, Trond
Røste, Svein Brekke, Arvid Johannessen, Helge Evensen, Per Bye,
Tor Nilsen, Bjørn Løkslid, Bjarne
Helliksen, J onn Johansen, John
Ustad og Kjell Holst.
I junioravdelingen er lagt ned et
stort arbeid. Flere møter er holdt,
og det store frammøte har bevist at
vi har en interessert stab med rekrutter. Juniorstyrets strev ble
lønnet med to avdelingsmesterskap.
Guttene ble mestere med følgende
mannskap: Jan Erik Larsen, Erik
Normann Olsen, Arne Bergersen,
Rolf Hæhre, Tor Pettersen, Jan
Erik Knutsen, Arild Knudsen, Svein
Erik Olsen, Olav Ødegaard, Tor
Erik Eriksen og Roar Pedersen.
Finn Hansen har vært lagleder.
Småguttlaget ble avdelingsmester i DBK's store turnering med
dette laget: Jan Erik Larsen, Ole
Nilsen, Tore Werner Hansen, Finn
Jansen, Arne Bør'gersen, Tor Arne

BANDYLAGET
NORGESMESTER
Sesongen ble åpnet med ei møte
1 Sportskafeen der bl. a. Rudolf
Bremskau og R. Krubfeldt var til
stede. Bremskau holdt et kort foredrag om opplegg av sesongen, og
poengterte viktigheten av teknisk
og taktisk trening. Krubfeldt kom
inn på den store betydning som
samhold og disiplin har for et lag.
Under ledelse av Thorleif Sagen
gikk vi i gang med innetrening på
Strømsø skole, og søndagene ble
benyttet til køfletrening.
Til årets bandytennisturnering,
som ble spilt i Turnhallen i Drammen, ble det meldt på fire lag. Av
disse klarte 1.-laget .å spille seg
klar for finalen. Den andre finalisten ble Ready, og det store oppgjøret ble ikke som ventet. Våre gutter, Rolf Løken og Thor Pedersen,
vant de to første sett henholdsvis
6-1 og 6-3, og dermed var turneringen vunnet. NBF's president,
Jens Ra ana as takket for deltagelse
og god innsats, og overrakte en pokal til vinnerne på det seirende lag.
Før NM-kampene tok til. ble det
spilt fire privatkamper, alle ble
vunnet, og den største seieren var
over Drafn med 5-2. Om seriekampene er kort fortalt at laget
vant syv og spilte to uavgjorte kamper og ble norgesmester uten tap.
Prestasjonen må betegnes som den
beste i klubbens bandyhistorie.
Som representant for Norge i den
svensk-norske bandyserien fikk vi
fornøyelsen av å møte Slottsbron
på Marienlyst. Det ble en ny seier
for våre gutter, 8-5.
Laget har hatt 16 kamper. det ble
13 seire og 3 uavgjorte kamper.
SKJOLD AVSLUTTET BANDY
MED EN STILIG NM-FEST
Skiolds bandygruppe arrangerte
en vellykket fest for sine norgesmestre med damer pluss en del innbudte i Odd Fellow. Bandyforbundet var representert ved presidenten, Jens B. Raanaas og oppmannen
Rudolf Bremskau.
Festdeltagerne, i alt 60 damer og
herrer, ble ønsket velkommen til
et festlig dekket bord av Bjarne
Halvorsen, hvoretter aftenens toast-

master, Alf Paulsen, overtok ledelsen av bordet.
Ved desserten ble talernes rekker åpnet av klubbens formann,
Olaf Johansen, som i varme, følsomme ord takket bandylaget for
at de hadde skaffet Skiold sitt annet norgesmesterskap i bandy.
- Jeg tror med sikkerhet jeg
kan si at årets serie er den hardeste
i
Bandyforbundets historie, sa
Raanaas innledningsvis i sin hilsningstale. - Jeg vet at Skiold har
lagt ned et godt forhåndsarbeide
fØr istreningen tok til, og det
måtte gi gode resultater. Og for
meg personlig var det gledelig at
det ble Skiold som vant mesterskapet, da laget etter min mening er
det laget som spiller slik det skal
spilles. Kunne bare bandyfolket få
samme lysstyrke på sine baner som
ishockeybanene, ville mye være
vunnet for norsk bandy, og her ligger en stor oppgave for bandysentret Drammen. Presidenten avsluttet
med å nevne Skiolds flotte seier i
den svensk-norske bandyserien, og
foretok utdeling av Kongepokalen
samt Rosenquist statuett som klubben fikk et napp i. Spillerne fikk
hver sin miniatyrutgave av statuetten.
Lagoppmannen, Egil Arenth, takket spillerne, reserver og sine to
medhjelpere i UK for utmerket
«samkjøring». Han rettet en spesiell
takk til lagets trener, Thorleif Sagen. Som et synlig bevis på at guttene satte stor pris på trenerens
aldri sviktende interesse, overrakte
oppmannen ham en tinnkanne med
klubbmerke og inskripsjon.
Thorleif Sagen sa i sin takketale
at det hadde vært en morsom oppgave for ham å sørge for formen
for bandyspillerne, og konkluderte
med at bedre kameratgjeng skal en
lete lenge etter.
Lagkapteinen, Herman Wisløff,
uttalte sin glede over at guttene
hadde gitt ham det ærefulle verv å
være kaptein. Han takket videre
oppmann og trener for godt samarbeide og sist, men ikke minst,
klubbens damer som så trofast hadde fulgt laget kamp for kamp. Representantskapets ordfører, Rolf
Alborg. som var den som opptok
bandy på programmet i klubben,
penset inn på gamle minner og fram
til i dag. Under stormende jubel
overrakte han bandyformannen en
nydelig håndmalt nattmøbel i plastikk.
Bjarne Halvorsen hilste fra «Eld-

Småguttlaget 1957.

res avdeling» og fremholdt blant
annet at ungguttene kunne være
overbevist om at klubbens eldste
sikkert var like stolte da laget vant
norgesmesterskapet som utøverne
selv.
Johs. Christensen holdt en fengende tale for damene, og takket
dem for at guttene fikk fri til trening og kamper. Et tre ganger tre
hurra for damene fikk nesten taket
til å løfte seg.
En av klubbens nestorer, Alf
Jansen, minnet om at B-laget hadde
tatt sitt 11. kretsmesterskap, og da
laget var til stede, fikk også de sin
velfortjente hyllest.
Rudolf Bremskau takket vertskapet for innbydelsen, og takket
til slutt for maten.
En sang for dagen, skrevet av en
av damene, gjorde stormende lykke.
Kaffen ble servert i salongen, og
festen fortsatte med underholdning
og dans til langt over midnatt i
beste stemning som seg hør og bør
for nåtidens idrettsungdom.

~
Følgende 13 spillere har deltatt
i sesongen: Gunnar Lumkjær, Reidar Schiissler, Hans Brunæs, Jonn
Johansen, Leif Lund, Herman Wisløff, Lars Lund, Thore Jahnsen,
Kjell Westby, Rolf Løken, Tor Pedersen, Ulf Jacobsen og Tore Larsen.

REPRESENTASJON
Til innvielsen av det nye flomlysanlegget på Kadettangen, var
fØlgende med på Drammens bylag:
Hans Brunæs, Tore Jahnsen, Tor
Pedersen og Ulf Jacobsen. Herman
Wisløff var tatt ut som reserve.
Ved uttagningskampen til A- og
ungdomslandskampen deltok Hans
Brunæs og Tore Jahnsen. Til Alandskampen mot Sverige deltok
Tore Jahnsen. Reserve var Hans
Brunæs.
Juniorlaget har bare hatt to kamper, og i begge ble det tap. De
fleste av spillerne går på aftenskole
og får ikke anledning til å trene,
og derfor blir det så som så.
Småguttlaget har hatt fire kamper, og lilleputtlaget tre kamper.
Det ble to seire, to uavgjorte og tre
nederlag. I parentes kan det bemerkes at 9 av våre småguttespillere ble skolemestre for Strømsø
skole.
Innsatspokaler er tildelt Rolf
Hæhre for guttelaget, Jan Erik
Larsen for smågutt og Arve Fjeld
for lilleputt.
SKISESONGEN
Det ble på grunn av den sene vinteren, dårlige treningsmuligheter
for skiløperne, og dermed gikk det
langt ut i januar fØr guttene kunne
være med i konkurranser. Tilgangen av guttehoppere steg, og i
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årets gutterenn i Skioldbakken
kunne vi stille med ni løpere. Selv
om guttene ikke har toppet resultatlistene, har de plasert seg hederlig.
Sverre Ødegård har vært jevn, og
ble som den beste av Skioldguttene
tildelt Halvard B øe's vandrepokal.
Det ble holdt sørper enn fra hytta,
og her startet det 23 løpere. Birger
Næss ble, som ventet, den raskeste
i sporet mens den 9 år gam le Tom
Saugerud var den jevneste på de to
runder som ble gått.
Ernst Larsen har, som tidligere,
utført et glim rende arbeid i bakken både som m er og vinter, og
klubben har all grunn til å være
ham evig takknem lig for hans
kjem peinnsats.

HYTTA
har hatt en god sesong. Besøket har
vært jevnt, og mange foreninger
har arrangert sine klubbrenn der
oppe. Komiteens medlemmer har
gjort en meget god jobb ved å
skrape både hytta og badstua utvendig, og begge har blitt oljet over
det hele tre ganger. Av tippemidler
er mottatt kr. 2000.
ELDRES AVDELING
I serien «fortell om ditt yrke» har
Arne Haugan, Charles Stahl, Olaf
Johansen og Bjarne Ulsbøl hatt ordet, og samtlige hadde mange interessante ting ,å berette. Otto
Berglie har vist film, og julebordet
fikk meget god deltagelse. Aage
foreslo, under middagen, at selv i
feststemningen bør vi ikke glemme
våre juniors, og at Eldres avdeling
bør gi dem en liten oppmuntring.
En hatt ble sendt rundt, og resultatet ble 200 kroner. Pengene ble
overrakt Finn Hansen som på vegne
av guttelaget skulle kjøpe inn et
nytt sett drakter. Til avslutningsfesten for norgesmestrene i bandy
ble det av kassen bevilget kr. 180,
som i sin helhet gikk til bespisning
for NM-guttas damer. Skigruppa
fikk - som vanlig - en pokal til
guttekretsrennet i Skioldbakken.
Avdelingen har for tiden 51 medlemmer.
Rolf B.
19,vt:'8 Styret:
formann.

Hansen,

Bjarne Lagesen, nestformann.
Bjørn Berling, sekretær.
Harry E. Andersen, kasserer.
Rolf Raaen, fotballoppm.
Carl Carlsen, bandyoppm.
Arne Haugan, skioppm.
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Johnny 0. Ulleberg, hytteform.
Finn Hansen, juniorformann.
REPRESENTASJON
Sverre Jansen opmann i bandykretsen. Alf Paulsen forman i fotballkretsens juniorkorrute.
I uttagningskampen mellom Aog ungdomslandslaget deltok Ulf
Jacobsen og Hans Brunæs. På
kretslaget i bandy var følgende
med: Hans Brunæs og Tore Larsen.
Ulf Jacobsen var tatt ut, men meldte forfall. Gunnar Lumkjær var
tatt ut som keeperreserve. Sverre
Ødegård deltok i NM på ski for
gutter.
Autorisert fotballdommer i kretsen er Sverre Muggerud.
FORTJENESTMERKE
ble tildelt Alf Larsen, Arne Haugan, Per Bye, Kjell Westby, Bjørn
Løkslid og Tore Jahnsen.
FOTBALLSESONGEN
har i år vært lang. Den startet 20.
april, og siste kampen ble spilt 11.
oktober. I dette tidsrommet har Alaget hatt 27 kamper, og det ble 13
seire, 4 uavgjorte og 10 tapte kamper. De fleste seirene oppnådde laget i serien, men i kvalifisering til
NM ble det tap for Geithus 2-0.
B-laget har hatt fire kretskamper og fire privatkamper. Det ble
fire poeng, idet laget vant over
Strømsgodset 4-0, og 4-2 over
Åssiden. For Mjøndalen og Drammens Ballklubb ble det tap 6-2 og
2-0. I privatkampene ble det tre
seire og en uavgjort. I alt er benyttet 27 spillere.
Junioravdelingen har hatt en del
kamper med vekslende hell. Guttelaget har mest kamper og beste resultater. Av 14 kamper ble det 8
seire, 3 tap og 3 uavgjort. Lagleder
har vært Per Bye, og han har grunn
til å være stolt av sine gutter.
BANDYSESONGEN
Med Hans Larsen som trener, tok
forhåndstreningen til, som vanlig på
Strømsø skole. Klubben fikk innbydelse fra Oslo Bandykrets om å delta i en cup på Jordal Amfi, hvilket
ble akseprtert. I første runde ble
det seier over Skeid 6-2, annen
runde vant vi 3-2 over K.F.U.M og
tredje runde over Bestum 3-2. I
semifinalen møtte vi Høvik og ble
regelrett slått med 5-2.
Etter en meget lovende start i
den svensk-norske serien, hadde
man lov til å vente seg positive ting,

men det fremgikk med all tydelighet
at svensk bandy har et atskillig
bedre startgrunnlag. Kampen mot
Gøta i Karlstad ble henlagt til et
vann i utkanten av byen. Spillernessig var vi absolutt så underlegne
som sifrene 6-1 skulle tyde på.
Uken etter startet mesterskapsserien. 2. juledag møtte vi GjØvik
Bandyklubb og vant 4-0 uten å
overbevise. Det ble så tap mot
Mjøndalen og Høvik, og med to
poeng etter tre kamper så det ikke
videre lyst ut. Vi var faktisk nødt
til å vinne over Skeid for ikke å
miste taket på serien. Etter et hardt
og dramatisk oppgjør klarte våre
gutter ,å hale seiren i land. Vårt
møte med Sagene var avgjort av
betydning for en eventuell toppplasering. Oslo-klubben vant klart
5-1, og etter dette tapet var vi
kommet i faresonen grunnet den
jevne stilling i serien. Kampen mot
Sparta hadde mye å si for oss. Vi
måtte faktisk vinne denne kampen,
og da dommerens fløyte gikk for
full tid, hadde guttene greidd det.
Lagets gode innspurt i de siste
kampene avgjorde at vi berget annenplassen i serien.
B-laget hadde en uvanlig dårlig
sesong. På fire kamper ble det bare
en seier.
Junioravdelingen har hatt en sesong litt over middels. Det har ikke
manglet interesse blant guttene,
men mange har vært svært unge,
og det har gjort seg gjeldende på
alle lagene. Det har vært holdt flere
møter med film m. v., og oppslutningen har hver gang vært meget
stor.
SKI-GUTTA KOMMER
Det har i sesongen vært en jevn
oppgang å spore. Mange av de yngre
guttene kommer seg betraktelig og
vi venter oss meget av disse. Premiehøsten har vært god, idet vi
erobret til sammen ca. 32 premier.
Den jevneste og beste hopper var
Sverre Ødegård, som viste særlig
gode anlegg og som vi håper vil
fortsette. Han fikk sitt 2. napp i
Hallvard Bøe's vandrepokal.
Langrennsløperne lar vente på
seg, og vi har for tiden ingen som
representerer klubben i denne gren.
Skiold-rennet ble meget vellykket og hadde god deltagelse.
ELDRES AVDELING
har, i likhet med tidligere år, holdt
faste fredagsmøter i vinterhalvåret,

med vekslende, godt program. I serien «Mitt yrke» høstet Knut Berg
Nielsen stor applaus for sitt morsomme og fengslende kåseri. På et
møte fortalte Trygve Bendiksen om
sin ferd med skoleskipet Christian
Radich, og det ble en underholdende aften som medlemmene satte
stor pris på. Ragnvald Borgersen
tok oss med på en tur rundt Danmark, hvor han viste gamle historiske steder og bygninger. Han viste
også en mengde bilder, og hans ypperlige måte å kåsere på, gjorde
kvelden til en opplevelse. Årets
julebord ble holdt i Harmonien.
Det ble servert en lekker varmrett,
og to unge Skiold-gutter, Arne og
Olaf, fikk stemningen på topp med
festlig trylleri og sang. Alf Jansens forslag om et griselotteri, fikk
medlemmenes fulle tilslutning. Det
ble vedtatt at hovedstyret skulle
fordele eventuelt overskudd. Resultatet av utlodningen ble over fem
tusen kroner, hvorav Eldres avdeling fikk kr. 200.
SKIOLD-HYTTA
Foruten vanlig vedlikehold er
oppsatt ny takrenne og nytt gelender til utvendig trapp. Verandaen
under er innkledd med stakitt og
malt i lyse, pene farger. 14 juniorer
overnattet på hytta i påsken, og besøket har ellers vært jevnt bra hele
året.
Styret: Rolf B. Hansen,
19,vt::9 formann.
Bjarne Lagesen, nestformann.
Bjørn Berting, sekretær.
Age Olsen, kasserer.
Ernst Larsen, fotballoppm.
Rolf Raaen, bandyoppm.
Arne Haugan, skioppm.
Finn Hansen, juniorform.
Johnny 0. Ulleberg, form. i hyttestyret.
Alf Jansen har representert representantskapet.
REPRESENTASJON
Alf Paulsen, formann i fotballkretsens juniorkomite, Egil Arenth
nestformann i Bandyforbundets hovedstyre. Sverre Jansen, oppmann
i bandykretsen, Finn Bolstad medlem i fotballkretsens dommerkomite. Egil UlsbØl medlem av Bandyforbundets dommerkomite. Ulsbøl dømte ungdomslandskampen i
bandy.
Sverre Muggerud har avlagt prøven for forbundsgraden i bandy.

Noen av Skiolds guttehoppere.
Fra venstre: Per Birger Eckholt, Arne Haugan (oppmann), Runar Utengen,
Helge Ben.srud., Svein Ben.srud., Terje Haugan, Rolf Reidar Johansen, Arne
Grimstad, Per Kristofferr·sen og Birger Eckholt (skikomitemedl.).

Alf Jansen revisor i Buskerud Bandykrets, Johnny 0. Ulleberg revisor i Idrettskretsen.
ØKONOMIEN
er, som så ofte fØr, ikke særlig
sterk. Det er fortsatt for stor kontingentsvikt. Styret har ikke spart
seg for å få inntekter. Griselotteriet ga et pent overskudd, ca. kr.
5000, og noen av medlemmene tok
seg av sjokoladetombolaen i Parken
Drammensdagen, som innbrakte
500 kroner.
FOTBALLSESONGEN
må betegnes for under middels. Alaget overvintrer på en beskjeden
6. plass, og første kval. runde i NM
ble det tap for Ørn, Horten, 4-3
etter ekstraomganger. Erik Carlsen
spilte på kretslaget mot Vestre Romerike.
B-laget har hatt en bedre sesong,
idet det ble kretsmesterskap med
11 poeng av 12 oppnåelige, og målforskjell 25-9. - Mestrene: Age
Lolland, Hans Erik Riven, John Johansen, Helge Evensen, Rolf Raaen,
Henry Tufte, Bjørn Løkslid, John
Johan Ustad, Gunnar Fossum, Kai
Hansen og Tor Pettersen.

Junioravdelingen har vært i livlig virksomhet. Juniorlaget har hatt
vansker med å stille lag, men serien ble gjennomført med fire seire
og like mange nederlag. Laget avsluttet sesongen med deltagelse i
Bragerøens cup. Vi tapte første
kamp mot Asker, 1-0 på straffespark, etter 0-0 ved ordinær tid.
Guttelaget forfulgte suksessen
fra i fjor, og i år gikk laget helt til
topps. Kretsmestrene: Arve Fjeld,
Tore Wærner Hansen, Hans Hansen, Erik Normann Olsen, Kjell
Oddvar Holmen, Borgar Nygård,
Tore Nilsen, Jan Erik Larsen, Runar Johansen, Ingar Hagen, Arne
Borgersen, Bjørn Tolpinrud, Per
Kristoffersen og Roar Hansen.
Smågutt- og lilleputt I og Il. På
disse tre lagene har det i alt vært
benyttet 35 spillere, og Rolf Wold
Andersen tok seg av treningen fØr
ferien. Småguttlaget har hatt ni
kamper, det ble 2 seire, 2 uavgjort
og 5 tap. Lilleputtlagene har til
sammen også hatt 9 kamper, og det
ble 8 tap og 1 uavgjort.
BANDYSESONGEN
A-laget åpnet med 6-1-seier over
Tåsen. Mot Skeid ble det poengde-
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ling etter 3- 3, m en i neste kam p
ble det knepen 4- 3 vinst over Stabæk. Så kom det to seire over henholdsvis M jøndalen og Ready. Sifrene var 4- 1 og 7- 3. I den avgjørende kam pen om m esterskapet
m øtte laget Sagene, og det ble klar
5- 1 for Oslo-laget, som ble årets
norgesm ester. Skiold kom på annen
plass.

B-laget har hatt en jevn, bra sesong, uten denne gang å nå toppen. Laget ble nummer to i kretsserien.
Junioravdelingen har hatt en flott
sesong. Juniorene ble nr. 2 i kretsserien, og i ØM ble det knepent tap
2-1 for Gjøvik. Guttelaget sikret
seg kretsmesterskapet. Følgende
var med på laget: Arve Fjeld, Tore
Nilsen, Erik Normann Olsen, Borgar Nygård, Tore Werne Hansen,
Ingar Hagen, Tore Nilsen, Oddvar
Holmen, Rune Johansen, Jan Erik
Larsen, Hans Hansen, Bjørn Tolpinrud, Roar (Hjallis) Hansen. Lagleder: Finn Hansen.
SKILØPERNE
har i løpet av vinteren tatt til sammen 36 premier. Av de viktigste

plaseringer kan nevnes at Sverre
Ødegård ble nr. 4 i KM, og samme
plasering ble det i NM i Risør. For
sin innsats fikk han sitt tredje napp
i Halvard Bce's vandrepokal og
vant den dermed til odel og eie.
Rolf Reidar Johansen, Runar Utengen og Vidar Gade Jensen har
også hatt en god sesong, og vunnet
mange premier. Vi har også hatt
den glede å kunne presentere en
gutteløper i langrennsporet, nemlig
Jan Erik Trondsen. Han har vist
lovende takter, vi ønsker ham lykke til videre, samt at flere Skioldgutter vil begynne å gå langrenn.
Skibakken er delvis forbedret.
Fartsstillaset er forsterket og fått
et tillegg på 2,5 meter med 1,5 meters høyde. Det er i første rekke
bakkens «pappa», Ernst Larsen som
har finpusset bakken, og Larsen,
som er en rolig kar, blir i harnisk
når det kommer usaklig kritikk om
kjæledeggen hans, hvilket en vel
ikke kan betenke ham i.
Skioldrennet ble avviklet i strålende vær, og god tilslutning av løpere og publikum. Den gode, gamle
staben, Bjarne Næss, Johs. Christensen, Charles Stahl, Bjarne Gade

~
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Jensen, Alf Paulsen, Birger Stokke
Eckholdt, Alf Jansen m. fl. pluss
ski-komiteen og en del styremedlemmer, sørget for at rennet gikk
etter den beste regi. Takket være
gavepremier fra Drammen Skifabrikk, hyttestyret og Eldres avdeling, ble det også suksess økonomisk. Alle reiseutgifter i vinter har
guttene betalt selv, klubben har
kun betalt startkontingenten.
HYTTA OG BADSTUA
har blitt oljet utvendig. Vindskyer,
vinduer og rammer er malt, og uthuset er pusset opp. Det er i sommer utført ikke så lite opprydningsarbeid rundt området. De fleste
stubber er sprengt bort med dynamitt, og alt kratt på venstre side
av hytta er hogget ned, og her er
det blitt fritt og lyst og fri passasje
til det nedre jorde. Ca. 2-3 favner
ved er hogget på egen grunn. Hytta
med badstua har vært leid bort til
fem bedriftsrenn, og dessuten har
Drammen og Omegn skikrets holdt
treningskurs på hytta.
JUBILEUMSKOMITEEN
som ble valgt på høstgeneralforsamlingen, valgte på sitt første
møte følgende komiteer:
Hovedkomite: Charles Stahl, formann, Alf Jansen, nestformann, Alf
Paulsen, sekretær. Finanskomite:
Johs. Christensen, formann, Bjarne
Næss, nestformann, og Rolf Alborg,
kasserer. Festkomite: Charles Stahl,
formann, Alf Paulsen, sekretær,
Rolf B. Hansen, styrets representant, Rolf Alborg, representantskapets formann, og Johs. Christensen
pluss jubileumskomiteens medlemmer etter behov. Redaksjonskomite: Alf Paulsen, redaktør, Bjarne
Halvorsen,
forretningsfører,
og
Charles Stahl og Alf Jansen, redaksjonsmedlemmer.

Guttorm Kjemprud
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Skiolds styre i jubileumsåret 1960
Sittende fra venstre: Johnny O. Ulleberg, hytteformann, Bjørn Berling, sekretær, Rolf B. Hansen,
formann, Bjarne Lagesen, nestformann, og Åge Olsen, kasserer. Stående: Hans R. Larsen, fotballoppmann, Rolf Raaen, bandyoppmann, Tore Ruud, styremedlem, Arne Haugan, skioppmann, og Alf Paulsen, junior formann.

Styret: Rolf B. Hansen,
formann.
Tore Ruud, nestformann.
Bjørn Berling, sekretær.
Age Olsen, kasserer.
Hans R. Larsen, fotballoppm.
Rolf Raaen, bandyoppm.
Alf Paulsen, juniorformann.
Arne Haugan, skioppmann.
Johnny 0. Ulleberg, formann
hyttestyret.
Bjarne Lagesen, styremedlem.

1960

REPRESENTASJON
Carl Carlsen, styremedlem i Norges Bandyforbund. Egil Ulsbøl,
medlem av Bandyforbundets dommerkomite. Sverre Jansen, oppmann i Buskerud Bandykrets. Alf
Paulsen, formann i fotballkretsens
[unicrkomite.
NBF's HEDERSTEGN
er tildelt Carl Carlsen for sin store
innsats for bandysporten gjennom
mange år.
FOTBALLSESONGEN
A-laget ligger ikke videre gunstig an på tabellen. Det gjenstår

ennå flere kamper, og det er å håpe
at Hans R. Larsen får sine gutter
til å sette alt inn på å holde seg i
4. div. Knut Berg Nilsen er trener
for guttene, og i flere av kampene
har laget vist stor fremgang fra i
fjor. I 1. kval. runde mot Åssiden
ble det 1-1, men i omkampen måtte våre gutter se seg slått med 1-2,
etter ekstraomganger. Det var virkelig god motstand Skiold-guttene
ytet. Laget klarte å ta igjen Åssidens 2-0 ledelse etter første omgang. Og i den siste perioden av
ordinær tid hadde motstanderens
forsvar nok med å holde målet rent.
Hadde Skiold hatt noe av den samme gløden i seriekampene, ville resultatene sikkert brakt laget høyere
opp på tabellen.
Junioravdelingen ser lovende ut.
Juniorlaget har hatt tre kamper
hittil, og det ble to seire og ett tap.
Guttelaget har også fått en fin start,
og de samme kan en si om småguttene som har spilt to kamper og
vunnet begge. Det ble 5-0 over
Drafn og samme resultat mot Bragerøen, Lilleputtene har nederlag
1-0 for Drafn og 2-1 seier over
Åssiden. Da dette ble skrevet, har

ingen av lagene spilt obligatoriske
kamper.
Avdelingsmesterskap til juniorlagene. Før sesongen tok til ble det
arrangert møte for junioravdelingen i Sportskafeen. Rolf Alborg
viste film, og klubbformannen hilste fra hovedstyret. De respektive
laglederne samlet guttene rundt
seg for å få navn og adresse på de
som skulle være med på bandylagene. Over 70 gutter var til stede.
Laget var med i Jordal-cupen, og
spilte seg fram til semifinalen hvor
det ble tap 2-5 for Stabæk. Den
fØrste kretskampen, som var mot
Strømsgodset, endte 5-5, de to
neste vant laget 3-0 og 15-0 over
henholdsvis Bragerøen og Sparta,
og laget var dermed avdelingsmester. I finalen ble det nederlag 2-6
for Drafn. I ØM ble det seier 6-2
over Røa, men laget ble slått ut i
neste runde av Ready 1-0.
Laget var med i Drafns jubileumsturnering, og tapte 4-5 på
straffeslag for Oslo-klubben Ready. Vi ble tildelt Drafns stander.
Laglederen, Bjarne Borgersen, har
utført en god jobb med sine juniors,
og de som ble avdelingsmestere
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heter: Arve Fjeld, Svein Erik Olsen, Tore Nilsen, Arne Bør gersen,
Rolf Hæhre, K jell Oddvar Holm en,
Roar Pedersen, Jan Erik Larsen,
Ingar Hagen, Rune R. Johansen,
Per Tiedem ann, Terje Harvik, Vem und Nilsen og Tor W erner Hansen.

Guttelaget har ikke manglet spillere, men mange er i yngste laget.
Finn Hansen måtte frasi seg vervet
som leder, og Bjarne Lagesen overtok. Og han har en egen evne til å
få guttene med seg. Det ble to seire,
en uavgjort og tre tap i kretskampene. Målkvoten er bra: 22-12.
Småguttlaget har vist lovende
takter. Det ble 2-2 mot Drafn og
6-3 seier over Strømsgodset.
Jubileumskamper. Sammen med
Mjøndalen har vi spilt jubileumsturnering med 4 lag, som skal fortsette med fotball i sommer. Alle
oppgjørene i bandy ble vunnet av
MIF, junior 2-1, gutter 5-2, smågutter 1-0 og lileputt 1-0. Alle
kampene ble spilt i Mjøndalen, og
det var sørgelig å se hvor likeglad
enkelte av våre spillere viste for
konkurransen. I to av kampene
måtte vi stille med bare 10 mann.
Som et godt eksempel for de andre,
skal nevnes lilleputtene. De mønstret tallrikt fram, og alle 16 fikk
spille. Iver Rosendal var leder for
laget, og det har guttene vært svært
fornøyd for. Mjøndalen er også 50års jubilant i år, og alle som deltok i turneringen får et diplom som
klubbene i fellesskap skal sette opp.
Avdelingen har satt i gang flaskeinnsamling, som viste overraskende godt resultat. Hans R. Larsen
og Einar Johannessen stilte bil til
rådighet, og sammen med juniorstyret har de vært ute på «tokt».
Innsamlingen fortsetter, og er det
noen som har tomgods de gjerne vil
ha ryddet vekk, så bare si ifra.
BANDYLAGET
FLOMLYSMESTERE
Forhåndstreningen på Strømsø
skole ble, som så mange ganger tidligere ledet av Hans R. Larsen,
morsomt og inspirerende. Ca. 25
mann møtte hver treningskveld, og
da utetreningen begynte, overtok
Kjell Westby, og han kjørte så
hardt at alle som ville, måtte komme i form. Guttene ønsket istrening, og laget ble med i en cup på
Jordal Amfi. Her nådde vi finalen
etter å ha slått Bestum 4-2, Hafs-
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lund 8-2 og Sarpsborg 2-1. Sluttkampen mot Tåsen ble tap 2-5.
Disse Oslo-turene ble i sin helhet
betalt av spillerne.
Kulda lot vente på seg, og det
ble ikke den vanlige istrening på
tjernene. I jul- og nyttårshelgen
drev guttene med tørrtrening på
Marienlyst.
I den første seriekamp fikk vi
oss en kald dusj, som det senere
viste seg kom til å få stor betydning. Vi tapte 2-3 for Høvik. Siden gikk det bedre, og før siste
kamp mot Drafn var stillingen den
at vi kunne greie oss med uavgjort
for å bli finalist i avdeling A. Det
ble et rivende oppgjør, og f'ørste
omgang endte 1-1. Drafn fikk corner like etter pause, og scoret. Dette
tok en del av humøret til Skioldguttene, men det er ingen unnskyldning, for det skal spilles for
fullt til tiden er ute. Og Drafn
kunne gå av banen med fortjent
4-2 seier, og finalerett. «De grønne» hadde sjansen til å f,å sitt 13.
norgesmesterskap, og det greidde
de da også. Vi gratulerer. Den utsatte lys-cupfinalen mot Mjøndalen ble spilt på Bragerøen, og det
ble stor-seier 9-2. Mestrene: Gunnar Lumkjær, Reidar Schi.issler,
Hans Brunæs, Leif Lund, Lars
Lund, Kjell Johansen, Tore Larsen,
Ulf Jacobsen, Tor Pedersen, Tov
Støa, Rolf Løken, Kjell Johansen,
Kjell Westby og Thore Jahnsen.
Tov Støa spilte på ungdomslandslaget mot Sverige, og fikk god kritikk. Tor Pedersen ble hovedseriens
toppscorer med 1 7 mål.
Br laget kretsmestre. Laget var
stort sett det samme som i fjor, med
blanding av juniors og eldre, rutinerte spillere. Vi vant 4-2 over
Mjøndalen, 6-2 over Sparta og
6-2 over Strømsgodset. Mot Bragerøcn ble det uavgjort 3-3, og vi
måtte vinne siste kamp som var
mot Drafn, for å bli kretsmestre.
Kampen endte 4-2 til Skiold etter
2-1 ledelse ved pause. Mestrene er:
Finn Hansen, Gunnar Lumkjær,
Tore Ruud, Knut Danielsen, Vidar
Andersen, Bjarne Lagesen, Rolf
Hæhre, Thore Jahnsen, Sverre Lind
Christoffersen, Hermod Wendelborg, Terje Harvik, Per Tiedemann,
Roar Pedersen og Rune R. Johansen. Det var klubbens 14. mesterskap i bandy, men det er sørgelig
å se hvor liten interesse det er blant
våre medlemmer for B-kampene.
Alle de andre lagene har flere folk

som er patrioter, og de møter fram
og heier på sine gutter. På kampen
mot Drafn var det ca. 30 fra Drafn
og en fra Skiold, og det var Carl
Carlsen som alltid er like ivrig og
møter trofast opp.

DAMEGRUPPEN
De fleste som har stelt litt med
idrettsarbeidet gjennom noen år, er
sikkert klar over viktigheten av å
ha en damegruppe i en idrettsforening.
Den første damegruppe i Skiold
ble stiftet i 1920-21 og denne damegruppe hadde bl. a. også fotballlag som spilte en kamp mot Drafns
damegruppe i 1922 på gamle Marienlyst grusbane. Kampen var
morsom og uhyre spennende, men
jeg skal avholde meg fra å kommentere damenes utseende etter
kampen. Vår damegruppe dengang
var vesentlig beskjeftiget med basarer og gjenstander til disse.
I 1935, da vi gikk i gang med
bygging av hytta ved Steglevannet,
hadde vi en meget virksom damegruppe som med liv og lyst deltok
ike bare i servering til arbeidsstokken på hytta om søndagene, men
som også heklet duker, kjøpte og
tilpasset gardiner m. m. til hytta.
Videre var det denne damegruppe
som overtok serveringen og de holdt
på med dette helt til krigen kom.
En forholdsvis ny damegruppe
startet så etter krigens slutt, men
interessen var ikke som før, og
gruppen som besto av mange yngre
damer, måtte gi opp.
Først i februar i år innkalte hovedstyret en del damer til klubbens medlemmer til et møte i Harmonien, for om mulig .å blåse nytt
liv i damegruppen. Frammøtet var
meget bra, og det var stor stemning fra damenes side for å gå i
gang, og samtlige tegnet seg som
medlemmer. Styret fikk følgende
sammensetning: Solveig Arenth,
formann, Irene Johansen, nestformann, Karin Hagen, sekretær, og
Ase Larsen, kasserer.
Gruppen har allerede hatt noen
møter, og også satt i gang en del
arbeider for klubben.
Vi har troen på at et godt samarbeid mellom styret og damegruppen vil være til uvurderlig nytte
for klubben, og vi ønsker vår damegruppe hell og lykke i sitt arbeid
framover.

Sp}tedte t'lelili /'ta Sfliold-fiytta
Det er lørdag.
Det er ringt etter pølser, melk og
wienerbrød, og alle de andre ting
man trenger for helgen, og nå går
det med rutebilen oppover til Konnerud og «Skoger-konkurransen»,
som vi skal ha i morgen.
Ved Sanatoriet har vi stasjonert
skikjelken og n'Lages, og jeg laster
på til full bør. Det er godt føre, men
vel hardt, så det leiter på å komme
opp «Grinerudbakkene». Så er det
over jordene og til slutt i dyp snø
bort til Skiold-hytta.
Jeg klager over tyngden, men får
til svar at det var verre før, da lasset ofte kunne være atskillig større,
og jeg er nesten takknemlig for at
jeg ikke var med i hyttekomiteen
i hyttas første velmaktsdager.
Men fram kommer vi. Det er
kaldt og vi må holde full «steam»
med å fyre opp, hente vann og ved
og få det hele i sving. Det går med
liv og lyst, og om ikke lenge har vi
vår lønn for slitet. Kjøkkenet er
deilig og varmt og vi får oss et godt
måltid mat, som smaker som mat
smaker for den som er sulten.
Nå kommer «bakgjengen» inn for
å smake p,å kaffen. Wienerbrød og
pølser står i høy kurs og det er høy
«Ski-old-stemning» til en syns det
er sent nok til å dra hjem for å få
riktig hvil til dagen etter. Vi skal
jo alle være med å gå på ski i morgen.
Vi er tidlig på hytta dagen etter,
og klokka er vel 9 da de første deltagerne i rennet begynner å komme. Det er Skoger-mennesker og
Skiold-gutter.
Ute besørges smøringen av skiene
og inne serveres varm kaffe. Hytta
er full av mennesker og det er liv
og røre. Dagen går med det velkjente program for skikonkurranse
i langrenn og hopp. Sola skinner og
det er bare veltilfredse menensker
å se.
Timene går, og snart er en fullstendig vellykket skidag forbi.
Vi i hyttekomiteen står tilbake.
Vi har ennå noen timers jobb med
å vaske og rydde, men vi tar det
med godt humør. Hytta er i full orden fØr vi forlater den, og vi er tilfreds med dagen og arbeidet.
Klokka er 9 da vi kommer hjem,
og det er å gå rett i seng. Vi sover
de rettferdiges søvn.

Dette er trekk fra hytta en vinterdag. Men la oss nå hoppe litt
fram og tilbake.
Klokka kan være melom 3 og 4
søndag morgen. Du vet ikke hvordan du våknet. Du finner deg selv
idet du ligger og lytter til fuglekvittenet borte i skogen. Det er
juni måned. Vinduet står oppe. Alle
slags lyd summer i luften. Det er
som du er midt oppe i en opplevelse. Fuglene kvitrer og synger og
det er som et tusentallig kor. Der
hvor noen slutter tar andre fatt, og
atter andre faller inn og fuglekvitteret stiger og synker. Du kan bare
ligge og undres og lytte.
Alle lyder er feststemte, sånn
tidlig på morra'n. En flue summer
og en hveps tar sin runde inn gjennom vinduet for å hilse på. Du følger med fluenes surren og fuglekoret borte i skogen og sovner så
igjen. Når du atter våkner ved 8tida, er den store konserten forbi,
mens det ennå er noen få som holder på å øve seg.
Det er sommermorgen på hytta.

--Peisen er i stykker, men ikke
verre enn at man kan ta risken på
å fyre'n opp. Det er fullt bål med
veldige bjør'kekubber og flammely-

set kastes opp til det mektige bjelkelag i taket.
Vi sitter i ring og praten går.
Det er påske.
Det dekkes rundt bordet i peisestuen i kveld. Det beste vi har blir
tatt fram, og vi leker «høyfjellshotell».
Maten smaker og den nytes.
Det legges mer ved på peisen, og
vi setter oss omkring. Praten går,
og det er påskestemning.
Ute lyser månen som står stor og
lys på himmelen, og skogen kaster
mørke skygger. Det er eventyr å se
ut av vinduet og bortover «Stegla».
Det blir foreslått skitur. I lyst måneskinn glir vi over «Stegla» og
gjør en runde i terrenget. Himmelhvelvingen er bare stjerner og alt
fortoner seg romantisk. Det er norsk
natur og en stor skjønnhet hviler
over det østlandske terreng.
Vi kommer tilbake til Skioldjordene, og gjør noen sprett og forsøker litt akrobatikk på skiene før
vi igjen kranser oss om peisen.
Skrønene blir litt etter litt karret
fram fra hjernekisten og latteren
runger gjennom peisestua. Ikke alle
skrønene egner seg til å gjenfortelles. Kanskje aller minst på trykk,
men de ebbet nå til slutt ut og ble
avløst av sang og diskusjon, for så
igjen å blusse opp til nye høyder i
konkurranse med varmen på peisen, som alle var villige til å skjøtte
om.

Hyttekomiteen 1960.
Sittende fra venstre: Olaf Nordahl, forretningsfører, Johnny O. Ulleberg, formann. Alf Larsen, sekretær. Sttlende: Styremedlemme.ne Ernst" Larsen og
Harald Fossen.
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Jubileumskomiteen 1960
Sittende fra venstre: Rolf Alborg, Johs. Christensen, Charles Stabl, formann, Alf Jansen og Bjarne
Halvorsen. Stående: Rolf B. Hansen, Alf Paulsen og Bjarne Næss.

Alt

i

~ et vil tilfredstille Dem og se min urforretnings
gode utvalg i alle sorter ur.
Ta en titt innom - Absolu~t ingen kjøpetvang!
Salg og reparasjoner med betryggendE. garantier.

,,fr e s~oma ~asinel"
NY ADR.:
ØVRE STORGT. 2

BRUK

Skoger Sparebank
STRØMSØ TORG

Forvaltningskapital kr. 35.000.000,00
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Vi trenger de unge
Uten en sterk yngres avdeling er en
idrettsklubb dømt til undergang i løpet av få år. Det gjelder derfor å få
ungdommen

med.

tidsbeskjeftigelse

er

Ungdommens
jo

det

skyggende problem i dag,

alt

fri-

tidlig

Vi synes

-

det er bare hyggelig at du er interessert

og idretts-

Ingen

å trekke den til seg, vekk fra gatedårlig

kameratskap,

usunt

ungdommen,

fram

til

og at

du

passer

rakrygget

kar tar

imot

for-

La sak være sak og person være per-

alder kan ha en demoraliserende virkpå

din,

men gjør lekser før du

deler uten å øve gjengjeld der han kan.

miljø, som allerede i en meget tidlig
ning

klubben

går ut, og vi garanterer du vil ha det
igjen.

over-

klubbene har jo her den store misjon
hjørner,

i

din trening;

son, selv om han er aldri så mindre-

sunn

verdig etter din mening.

herlig idrettslek blant gode kamerater,
og gi dem forståelse av kameratskapet
og fellesskapsideen.

Dere har
sikkert

Gleden
ved å arbeide med og for de unge gir
en arbeidslyst til å ta fatt på oppgaven. Gjennom kameratkvelder og på
idrettsbanen, i trening og konkurranse skal vi bygge kameratskapet og
samholdet opp, få dem til å innse betydningen av å ha en frisk og sunn
kropp som skal brukes i byggende arbeid. Vi skal etter hvert søke å skolere
og dyktiggjøre dem for administrativt
og aktivt lagsarbeid, så ungdommen
også her kan overta. Det trenges kanskje en femårsplan for å gjennomføre
det, men kan det lykkes, så er også
klubbens framtid sikret. Er viljen og
optimismen til stede, så vil det nok gå.
Og det skal gå.

Steinar Olsen
har stått i klubben siden han ble født,
og som dere ser, så var han i full trening fra sine snaue 3 år!

De små en alen lange
for et syn.
ungdommen svinger
leker i takt
en livsgledens pris!
r.etr de løper, flyr som ptt vinger
bortetter banen
ptt storløpervis!
A.
Se
ort
til

Du må ikke
Du må ikke delta hverken i fotballeller bandykamp eller gå på ski hvis du
ikke føler deg opplagt og det feiler deg
noe. Da skal du heller søke lege.

Jansens
Kjøttforretning
Schults gate 2

lagt merke til ham, han som er
så flink til å banne og som må
komme med et riktig kraftuttrykk
for annet hvert ord han sier. Når
en slik kar kommer på en idrettsbane tar han denne vanen med seg.
- Og der får han riktig anledning til å gasse seg i sine egne simpelheter. For er det noe sted det
ikke akkurat går som en vil ha det
bestandig, så er det under en kamp!
Og hva blir så reusltatet? Jo, han
gjør skam, ikke bare på seg selv,
men hele laget sitt. Når en spiller
annonserer seg selv på en så uttrykkelig måte, får han mindreverdighetsstempel på seg. Og så
hører vi ikke mer av den slags på
banen av en gutt med Skiold-drakt!

Vi har sett det.
11,nter, sommer.
Leken gttr
ro.ed. li1, og lyst!
Flere meeterskap
det kommer.
De har 1mnnet'
mangen dyst!

r~)
\i._./

0 g enntt er det
nok av dem,
som skal ta
opp arven.
For hver en junior
stevner fram,
for samme
røde fargen!

Ser man under en fotballkamp
uavlatelig på ballen og fØlger ballretningen, kommer man ofte til å
spille en viktig rolle uten at man
Aps.

har følelsen av at det er så.
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Skiold slaar
Buskerud
kredslag med
2 mot 0
År 1919

Etter kretslagets
seier
over
Sportsklubben av 1910 (9-3),
skulle en siste finpussing finne
sted, denne gang mot Skiold, fØr
den endelige dyst mot bergenserne
i Kristiania Iøp av stabelen.
Kampen mot Skiold fikk et for
kretslaget dramatisk forløp, idet
Skiold var den dominerende hele
tiden og vant en fortjent, vakker
seir.
Kretslaget var komplett og besto
av følgende: Lagesen, D. B., Martin
Johansen, Birger Eriksen, J uul
Røkaas, Drafn, Hans Ellingsen,
D.E., Bh. Olsen, Skiold, Niels Nielsen, Kristian Olsen, Mjøndalen,
Wilhelm Ellingsen, D.E., Kjeld
Nielsen, Drafn og Otto Haakonsen,
D.B.
Skiold spilte uten Stensrud i mål,
samt Bh. Olsen og Eugen Gulbrandsen. Laget så slik ut: Elias Pedersen, Rolf Henriksen, Alf Christiansen, Eivind Nielsen, Harald Gulbrandsen, Th. Thorkildsen, T. Helgerud, B. Pettersen, Erl. Anthonsen,
Bjarne Halvorsen, Sv. Hansen.
Kampen spiltes mandag aften den
14. juni med Erling Christiansen
som dommer.
Kretslaget åpnet spillet og forsøkte å forsere seg fram på ytre
høyre, men «Adam var kort tid i
Paradis», og så gjester Skiold de
blås banehalvdel og det ikke ufarlige angrep må Lagesen la gå i corner. Denne bringer intet faretruende, da Lagesen redder sikkert.
Skiolds lette løpere er på farten
stadig og deres angrep er ikke de
minst farlige, men om det ser leit
ut for kretslaget enkelte ganger, er
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Lagesen alltid ute i tide og redder
fikst og sikkert. Første omgang spilles der avvekslende på begge halvdeler uten resultat, likevel ligger
Skiold en god del over, og deres
angrep er 50 prosent bedre enn
kretslagets. De ble vel gjennomført og avtvang tilskuerne ærlig
beundring.
Kretslagets løpere viste ikke
minste antydning til beregnet spill,
derimot var forsvaret solid og ikke
godt å forsere. Lagesen best, og
æren for rent nett denne omgang,
må gis ham. Pausen kom med 0-0.
Siste omgang åpner Skiold med et
farlig angrep som Lagesen på ny
redder med braver. De røde gutter
fornyer atter og atter mens tilskuerne er varme av spenning over det
mål, som hvert sekund ser ut til å
innfinne seg. Center legger en elegant ball ut til venstre og Hansen
distanserer begge backs i rasende
fart. Det f'ølgende skudd, kampens
fineste, når Lagesen nettopp i
siste øyeblikk. Så er det Helgeruds
tur. Han napper en ball akkurat på
touchlinjen og legger den forsiktig
over. Lagesen er fraværende, og da
de røde indremenn nettopp vender
ryggen til målet, triller dagens
mest opplagte sjanse stille forbi,
mens tilskuerne sitter og tramper
i høyeste spenning. En følgende
corner blir presist lagt over fra Helgerud, og i det 15. minutt nikker
Anthonsen den inn med letthet.
Ellevill jubel og smilende ansikter.
Humøret på toppen hos Skiolds
folk, og en gå-på-lyst som virker
opplivende over hele linjen.
Det presteres det mest utmerkede
fra Skiold, og kretslagets forsvar
har hendene fulle med å avvise. La-

gesen får utallige anledninger til å
vise hvor eminent han er, men må
dog kapitulere for annen gang for
Helgeruds centring som Anthonsen
brenner av presist. Skuddet tangerer hjørnet av overliggeren og stolpen og var en umulighet å redde
for Lagesen. Sperr om det ble begeistring. Det var aldeles landskampshujing banen rundt og mer
mål-rop fra de altfor ivrige. Resterende tid fører Skiold det store ord
og narrer forsvaret til kretslaget
gang på gang, men omgangen ender med dette for Skiold så utmerkede resultat.
Kretslaget skuffet med sitt Iøperspill, det notertes således ikke et
eneste velberegnet angrep. Høyresiden var best, men ble for lite
brukt. Ellingsen fikk ikke i stand
det minste, mulig han ikke oppnådde kontakt med venstrevingen,
det så nærmest slik ut. Kjeld skuffet med sine vanvittige skudd og
innfridde ikke på langt nær hva
som fordres av ham. Halfs var gode,
med Ellingsen fØrst, dog hadde resultatet for kretslaget blitt bedre
hvis Bh. Olsen hadde spilt på sin
opprinnelige plass, indre høyre,
men gudene må vite hva meningen
var med å flytte ham ned som høyre
half. Backs var som vanlig sikre og
gode, men overfor Skiolds fine
markspill står de ofte maktesløse.
Lagesen patent og av første klasse.
Det skyldes ham at ikke antallet
steg til 4-0.
Skiold med sitt reduserte lag,
spilte som en åpenbaring. Denne
gang hadde de farten begge omgangene og et spill som ellers, den rene
nytelse for enhver skjønner av fotball. Løperne arbeider som en enhet og kombinerte elegant. Mulig
indre høyre er svakest, men han vil
nok komme etter de øvrige ganske
snart. Krefter har han, men forståelsen mangler somme tider. Halfs
spilte i god forståelse og Nielsen
må trekke lodd med H. Gulbrandsen om hvem av dem som var den
beste under kampen. Thorkildsen
er sikker, men blir enda bedre når
han får ballen mer ned på marken.
Backs gjorde bedre arbeide nå enn
mot Ballklubben og går stadig framover i sikkerhet. Elias i mål fylte
Stensruds plass fin-fint.
Hvis kretslagets løperrekke kunne prestere et spill maken til
Skiolds, da ville de med sitt solide
forsvar hente seg en pen seier i fotballuken.
E. A.

Det var i det Herrens år 1921.
Etter å ha slått ut Fremad, Lillehammer, i første, fikk vi Ready,
Oslo, i annen runde. Ready hørte
den gang til blant landets bedre
fotballklubber og hadde i sin midte
flere internasjonale spillere, kan
nevne Graff Wang, Helsing og Adolf
Wold, den siste var landslagets
største ekspert i fri- og straffespark. Kampen var svært jevn, hva
også resultatet viser. Ready ledet
etter rørste omgang med 1-0 og
det så stygt ut for at dette også
skulle bli sluttresultatet, da det
hendte noe viktig.
Jeg antar at det kunne være en
seks-syv minutter igjen av kampen, da undertegnede ble «huket»
av en Readyspiller ca. 15 meter fra
midtlinjen inne på Readys banehalvdel. Ballen blir lagt til rette,
og jeg står ferdig til å ta frisparket. Hadde tenkt å legge ballen
mot mål, over i motsatt innerving,
da kommer Rolf Henriksen, som
spilte back bak meg, farende og
roper: «La meg få lov til å ta'n,
'I'hork ild!» Jeg stusser, for jeg
skjønner ikke at det kan lages noe
ekstraordinært ut av denne situasjonen. og at det kan være det
samme hvem som tar frisparket,
men svarer: «All right, Rolf, klem
i vei.» Og jeg skal hilse og si at
Rolf «klemte i vei».
Han fyrte av et langskudd, som
jeg skal love for at det ikke går
mange på dusinet av. I overskyet
vær hadde det neppe gått med et
så langt skudd, da målmannen jo
får god tid på seg til å avverge,
men nå ble han et øyeblikk blendet
av sola, og dette var nok. Via målmannens fingertupper gikk ballen
inn øverst i venstre hjørne - og utligningen var et faktum!
Med 1-1 gikk kampen ut og
ekstraomganger måtte til. Da disse
var over, var stillingen akkurat den
samme, og vi fikk da, etter de daværende lover, atter to ekstraomganger. I den første av disse scoret
vi to ganger, og ledet altså 3-1 da
siste ekstraomgang begynte. Ready
ommøblerte nå sitt lag, og satte alt
inn på kvittering. Jeg kan fortelle

at vi fikk travle dager nede i forsvaret, men bortsett fra at Ready
kvitterte for det ene målet, innsatt på straffespark av tidligere
nevnte straffespark-ekspert Adolf
Wold, red vi stormen av, og gikk av
banen med seier 3-2, og klar for
3. runde. Ah, hvilken begeistring.
Vi ble «klappa» eller rettere sagt
banka, da vi skulle inn etter kampen, rene spissrotgangen var det.
Møre i ryggen, trette og slitne, men
lykkelige og glade kommer vi endelig fram til garderoben. Min, og
jeg tror også Skiolds første og siste
kamp over 6 omganger, er lykkelig
og vel over.
Det viste seg temmelig ettertryk-

llgne6 ~'I
:Jla1tda
måtte falle Et år møtte Ski old Hardy, Bergen, på Marienlyst. Samme sesong
hade vi mange strålende seire, så
da Fotballforbundet hadde vært så
hensynsløse mot Hardy, mente vi
grunnen var den at forbundet ville
være sikre på at Hardy ikke en
gang til skulle komme østover! Vi
tok altså seiren på forhånd og
hadde i vårt ungdommelige overmot
undervurdert Hardy, som kom til
Drammen for å seire.
Kampen ble hard og jevn. Langt
ut i 2. omgang var stillingen 1-1.
Skiold hadde overtaket og inne i
Hardys straffefelt hender noe som
avgjorde kampen. Undertegnede
har ballen. men blir tacklet. I min
iver etter igjen å få ballen, kaster
jeg meg fram og slår til den. Dommerens fløyte lyder - og han peker på straffemerket. Da jeg ser
det, stopper jeg opp, blir stående

kelig at det var nok ikke det samme hvem som tok det frisparket,
nei. Hadde ikke Rolf fått så brennende lyst til å ta det frisparket,
var vi nok ikke kommet til 3. runde
det året. Jeg hadde iallfall ikke
skutt på den avstanden, men fikk
ved å overlate Rolf frisparket, den
avgjørende betydning for kampens
resultat. Det er ikke bare de store
trekk som teller på idrettsbanen.

Thorkild.

som tilskuer til det som foregikk.
Gunnar Høst setter ballen inn og
Skiold seiret 2-1. Det er av flere
blitt sagt at jeg selv satte ballen
inn, men dette er ikke tilfelle, s å
frekk var jeg ikke!
Annen runde ble spilt i Larvik
mot Agnæs. Denne kamp ble vunnet med flere mål, så den begunstigelse dommeren her viste oss, var
overflødig. Det var i fØrste omgang.
En av våre løpere forser seg mot
en av Agnæs' spillere. Dommeren
tok antagelig feil av draktene, for
han legger ballen p,å straffemerket
tross protest fra Agnæs. Før jeg
skal ta straffesparket, går jeg bort
til en av våre eldste og vel også
den mest energiske spiller på laget,
Eivind Nielsen, og spør: «Skal jeg
sette inn dette straffesparket?» Han ser på meg med to små tindrende Øyne, og svaret kom kjapt:
«Kan du lage to mål på det, Bjarne,
så g1Ør det!»
Etter disse to seire i runden kom mer Ernst Larssen med en av sine
«tørre» bemerkninger: «Jeg visste
jo at Agnes måtte falle, når ikke
Harda kunne stå for oss!»
Skiold hadde i disse årene mange
vittige poder, som var mottagelige
både for en spøk, men som også
forsto et alvorsord da det gjaldt.
Bj. H.
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GAMLE

Lagspiller ikke lagspiller

bandy•
minner
Gamle bandyminner er vel en
noe pretensiøs tittel på disse småting som enkelte av oss «eldre» har
funnet ut å sette på trykk. Bandysporten er jo av forholdsvis ny dato
og vi «eldre» kan jo av den grunn
ikke være mer enn så vidt oldboys.
Det som vi i dag forstår med bandy tok til i 1929; det var jo drevet
bandy før den tiden også, men da
med 7-mannslag. Det gikk for øvrig den gang under navn av hockey
og det henger fremdeles en del
igjen fra den tiden. Tenk bare på
uttrykk
som
hockey køl le
og
hockeyskøyter. Jeg er ikke helt sikker på når vår klubb kom med,
men en gang f ørst i tyveårene var
det vel. Min debut fant sted i 1926
omtrent - midtfjords. Du lurer vel
på om uttrykket midtfjords er
trykkfeil, men det har nok sin riktighet. Klubben hadde nemlig meldt
på både A- og B-lag til kretskampene. Og da Gullaug den gangen
var med i kretsens B-klasse, hadde
de sin «hjemmebane» ute på fjorden. Det var ikke den gang som nå,
med spillere i massevis. Vi hadde
i alt 13 mann, og når det skulle
være 7 på hvert lag, kom vi altså
til kort. Det ble imidlertid ordnet
på den måten at en av B-spillerne
etter tur spilte på A-laget. Jeg fikk
fornøyelsen å spille høyreløper i 1.
runde i NM, hvor vi møtte Trygg,
Oslo. Trygg var den gangen et av
de beste lag i landet, og min motspiller var den ikke ukjente Jocko
Berner. Han fikk nok en lett jobb
mot meg, for den 17-årige debutant var temmelig mo i beina av
bare nervøsitet. Etter hvert gikk
det bedre, og våre nederlag for de
beste lag ble stadig mindre. Fra å
være tosiffrede måtte de begynne
å kjempe for å berge seiren. Vår
første store sesong ble 1932. Etter
seier over DBK møtte vi Mjøndalen deroppe. Og det ble kamp!
Mjøndalen var det beste laget i 1.
omgang og ledet klart 3-1 ved
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pause. Til gjengjeld ble 2. omgang
v.år, og det lyktes da også å utligne.
Vi var vel også nærmest seiren,
men måtte nøye oss med uavgjort
3-3. Jeg tror det er den hardeste
kamp jeg har vært med i, og «Gubbe» traff vel spiker'n på hue da han
sto på midten etter vår tredje scoring og tørt bemerket: «Dette er
jaggu verre enn Vestfronten, au
det.» Den avgjørende kamp sto mot
Drafn, og de var allerede klar for
finalen i NM, da vi møtte dem.
Kampen ble i alle deler dramatisk
og spennende, og resulterte i en pen
seier for oss med 2-0. Etter at vi
hadde hatt ledelsen med 1-0 gikk
vi til pause. I garderoben fikk vår
y. v. et illebefinnende og maktet
ikke å stille opp i 2. omgang. Det så
jo ikke lovende ut, og så måtte vi
spille med 10 mann, da vi ikke fikk
sette inn reserve. Til stor overraskelse greidde vi ikke bare å holde
stillingen, men øket til og med til,
2-0. Jeg tror jeg tør si at dette må
regnes til vår største seier og gjorde
sitt til at vår bandyavdeling gikk
fram som aldri før. At vi ble kretsmestere etter disse resultater, gjør
sitt til at jeg minnes sesongen 1932
med særlig glede.
Som dere ser har jeg ikke nevnt
noen av spillerne, men at jeg har
mange gode minner om dem, er hevet over tvil. Det var et uttrykk
jeg brukte i begynnelsen, nemlig:
oldboys.
Vi har jo snakket om det mye i
det siste, men det har bare blitt
med snakket. Hvorfor ikke gjøre
alvor av det? Det er mange kjekke
Skiold-gutter fra den gangen som
har glidd vekk fra klubben.
Altså: Klubbledelse, go ahead, la
oss få en oldboys-oppmann!
tg.

Når jeg bruker betegnelsen «lagspiller - ikke lagspiller», så er det
for at jeg har lyst til ,å skrive noen
ord om den betydning disse to har
innen lagidretten.
En lagspiller er den spiller som
alltid møter fram til trening, med
liv og lyst. Han sier til seg selv når
sesongen begynner: «Nå er det så
og så mange ganger trening i uken,
da er disse dager tabu for andre interesser, og det er min simple plikt
overfor de andre som skal trene, at
jeg møter fram». Her er vi etter
min mening ved kjernen til lagidretten: Kan ledelsen få fram karer
som vil gå inn for oppgaven på
denne måte, så må de gode resultater komme, for er kameratskapet
på de enkelte lag så sterkt at den
enkelte spiller ikke vil svikte sine
medspillere, så må uvilkårlig det
lag vokse mer og mer i styrke, selv
om de enkelte spillere på laget ikke
individuelt er så flotte spillere.
Lagspiller er også den som i kamp
kjemper på en fair måte så han er
en pryd for sitt lag. Han viser ikke
egoistisk spill, men gjør best mulig
det som gagner laget, og virkelig
fØler glede ved spillet, det være seg
på gressmatten eller på isflaten.
Han skal kunne motta kritikk og
korrigering av sitt spill på spillemøter, innrømme sine feil og legge
godviljen til så feilene kan bli rettet best mulig til neste dyst.
Ikke lagspiller er den spiller som
stadig har noe å kritisere ledelsen
for, det være treningsforholdene,
oppsetting av lagene, arrangement
av kamper, for lite bidrag til fest
etter kamper etc. Kanskje det er en
spiller som har fått god kritikk etter en kamp: «Nei, da kan jeg ikke
trene». Kanskje jeg aller nådigst
tar meg en liten tur bort for å se
på at de andre gutta trener. Han
er plutselig blitt så meget bedre enn
de andre på laget, det ligger tjukt
utenpå den karen: «Her har dere
gutt som kan sine ting».
Tenk dere om, klubbkamerater,
har dere truffet på denne typen i
deres idrettsliv? Nei, la oss nå gå
inn for at den rette lagånd må gjennomsyre våre lag. Husk lagidrett
av i dag har ikke råd til å kaste
bort tiden, men må bygge på alle

Biter av det sure eple
Når det skal skrives noen bandyminner, så er vel ikke jeg akkurat
den rette - ennå. Men e n må jo
begynne, og da håper jeg de andre
aktive kommer etter med et eller
annet som har bitt seg fast i sinnet.
Første gang jeg kan huske jeg
spilte bandy, var et drabelig opp-

Carl Carlsen.

krefter som vil gå positivt inn for
heving av lag-kulturen. Begynnelsen og slutten for å nå de store resultater er: Kamerats kap og
sa m ho 1 d.
Klubbkamerater! Når dere har
lest ovenstående, så undres dere
kanskje over hva jeg egentlig tilsikter med min skrive-kløe? Jeg
skal svare med en gang: Vi vet jo
alle sammen hvor lang tid idretten
har lagt nede og vi vet også at de
spillere som var på topp for 5 år
siden, i dag er tilsvarende eldre.
Det må derfor med en naturlovs
nødvendighet bygges på nye unge
spillere som har hurtighet, smidighet og pågangsmot parret med de
egenskaper som jeg i denne artikkel har framholdt på en lagidrettsmann.
Hør du unge klubbkamerat: Prøv
om du kan forstå mitt syn på en
idrettsutøver innen lagsporten, og
gå inn for det, og jeg garanterer
deg: Du og din klubb vil få virkelig glede av din innsats på idrettsbanen.
Calle.

gjør borte på Styrmo-dammen mellom «Grautcgårn , og «Smalgangen». Vi var vel 13-14 år gamle
den gangen. Ikke snakk om dommer eller klokke, det gikk for full
fart fra tidlig på ettermiddagen og
til det ble mørkt. Husker jeg ikke
feil, så vant vi i «Grautegårn» med
24-19.
Vi var ikke så nøye med utstyret
den gangen,
«skauv-Icaller
og
«blekkspann», hadde vi ikke en
gammel tennisball, så brukte vi
gjerne en halv fløteboks, eller i ytterste nød tæla «hestepærer» til
ball.
Ja, det var mange morsomme timer på Styrmoe-dammen og mange,
ja, vel de fleste av våre spillere i
dag, har vel trådt sine «barnesko»
der borte.
Den gledelige utvikling bandyen
har hatt i Skiold kjenner dere jo
alle til, det måtte da bli å nevne
noen av de kamper som vi har vært
sånn på nære «nippet».
En av disse er Strong-Skiold p.å
Dæhlenengen. Vi måtte vinne denne kampen for å holde oss oppe i
div. I. Vi ble spilt helt rundt i 1.
omgang og Strong ledet 4-1 ved
apuse. Men en slik gnist og seiersvilje som Skioldlaget viste i 2. omgang, kan jeg ikke huske. Svær fart
og mye kølle-knekk, og gikk av banen med seier 5-4. Jeg husker godt
Olaf Simensen og n'«Thorkil» omfavnet hverandre og forsvant
brøytekanten da seiersmålet kom.
Siden har vi aldri vært truet i
div. I. Men så er det jo flere ganger
vi har hatt den ene skøyta i finalen, da. Det er særlig et par kamper som står for meg som det reneste «mareritt».
I Sandvika mot Grane i 1936,
med vunnen kamp hadde vi nådd
finalen. Etter en ypperlig kamp var
stillingen 2-2 da det var 5 min.
igjen. Så oppnår vi straffeslag. Harald «tjukken» netter kontant, dommerens pipe går og vi jubler. Men
akk-o-ve! Slaget må tas om igjen.
Dommeren, Leif Schumaker, peker
på straffepunktet. Rånås hadde
nemlig løpt inn i straffefeltet fØr
slaget ble tatt og så ble altså vi
straffet for at en Grane-spiller forbrøt seg. Det nye straffeslag gikk
utenfor - og med det finalen.

Huff!!! Spillereglene ble forresten
forandret etter denne kampen.
Så var det en gang på Stabekk.
Uavgjort hadde greidd seg for oss.
Stabekk ledet 2-1 langt ut i 2. omgang. Bjarne Ulsbøl går opp på
høyresiden i full fart helt fram til
dødlinjen inne ved mål, legger en
nydelig ball tilbake til Harald, som
scorer. Pipen går og vi stiller opp
på midten. Men så er det noe «røre»
nede ved Stabekk-målet. Dommeren blir tilkalt, og etter å ha konferert med en guttunge som var
måldommer, annulerer han målet.
Etter sigende skulle buret ha blitt
flytt idet skuddet kom, og da kunne
ikke målet godkjennes, trass i at
ballen passerte mållinjen omtrent
midt mellom stengene!
Ja, ja, dette var et par biter av
det sure eplet, men det har nå vært
noen søte også da.
Gaden.

To unge dansker kom vinteren
1917 til Drammen og meldte seg
som medlemmer av Ski- og Ballklubben Skiold. Min kamerat fikk
kjøpt et par ski, og jeg fikk tak i
et par breie, tunge eikeski, staver,
ballongbukser og puttes, så utstyret
var i orden - og treningen begynte. Da Skiold skulle ha sørperenn var det en selvfølge at vi begge meldte oss på både i langrenn
og hopp. Dagen kom og rennet
skulle holdes i «Stoppen», langrennet før st. Vi fullførte Iøpet og ble
nr. 1 og 2 fra den gærne enden.
Noen må jo være sist. Men det var
selvfølgelig de tunge eikeskiene
som var skyld i det, for ellers
så - -. Så var det hopprennet som
skulle avvikles. Vi var først en tur
på sletta og så opp. Unnarennet var
steinhardt, men det skulle vi nok
klare. - Så var det opp på toppen
og se ned, men det så farlig ut. Min
kamerat forsvant sporløst. Han
mente det kunne klare seg med
langrennet. Men feig har jeg aldri
vært, hadde jeg skrevet meg på,
skal jeg også være med. Da min tur
kom, gjorde jeg som de andre, huket meg litt og lot det stå til. Farten øket, en furu som sto midt i
overrennet ble rundet og utfor hoppet bar det. Merkelig nok kom jeg
ned på bena, og livet var i behold.
På premieutdelingen ble jeg høytidelig tildelt premie som beste
utenlandske deltager i hopp. Premien oppbevares ennå sammen med
en del store pokaler på ca. 4 cm
høyde.
Z.
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Gamle
SKIMINNER
Av Jørgen Johansen
Da jeg nå skal forsøke å skrive
om skiminner, vil jeg tørst og
fremst si at kameratskapet var meget mer intimt før blant alle konkurrenter enn det har vært i de
senere år, såvel blant langrennsløpere som hopperne.
Det ble alltid gitt gode råd før,
og finter om at f. eks. i dag skal jeg
slå deg så og så mye i tid, eller i
dag må du hoppe i dumpa hvis du
skal klare meg osv.
Et eksempel på god sportsånd vil
jeg fortelle om. Det var det første
landsrennet i Hannibal-bakken på
Kongsberg.
Kr. Tollefsen, DBK, og jeg startet i B-klassen i kombinert. Jeg
hadde fått tre startnumre foran
ham, og da han var mye bedre til
å fly enn meg ble vi enige om at
når han tok meg igjen, skulle han
slakke litt på farten og så forsøke
å dra meg med. Realt gjort av en
konkurrent. Kristian ble nr. 1 og
jeg fikk også god plasering.
Jeg vil også nevne et eksempel på
hva et oppmuntrende ord i en konkurranse fra et aktet medlem av en
egen klubb kan gjøre. I fylkesmesterskapet i Birkebeinerens renn i
1925 startet jeg det året for første
gang i kombinert. Mange løpere
hadde allerede startet, og det var
min tur. Plutselig dukket Oscar Simensen opp og sier til meg: «Håper
du er i form og at du gjør klubben
din ære». Det var den rette stimulanse, og da så signalet gikk, lØp

RACASAN
KJEM IK ALI E KLOSETTER

Oscar ved siden av meg bortover en
lang slette. Han var visst svært fornøyd med farten. Jeg ydet mitt
beste og resultatet ble bra: Nr. 3 i
løypa og så hoppet jeg meg fram til
1. premie. Et par år senere - da
jeg skulle starte i kombinert i Vikkollen - skal jeg fortelle en morsom historie. Den gang ble bakken
betegnet som meget vanskelig, og
det var få kombinerte løpere som
var med. I A-klassen var det bare
6 mann. Det var Nils og Knut Horne, gode langrennsløpere begge, to
utenbys, «Filtvetten» og jeg. «Filtvetten» startet som nr. 3 og jeg
nr. 6. Jeg gikk selvfølgelig det jeg
orket, og tok snart «Filtvetten»
igjen. Jeg skrek «Ieype» , men vet
De hva han svarte? «Ere du flyer
og maser for a', du, skjønner vi tar
dem igjen i morra i bakken». Vi
spaserte da i fØlge resten. Resultatet ble som han sa, for de andre var
dessverre ikke så gode hoppere i
den store bakken. Vil for øvrig ikke
unnlate å nevne at brødrene Horne
var ualminnelige sympatiske og
reale sportskarer.
Skiolds sør pe rerin fra før i tiden
var også populære og morsomme.

LU KJ FR I J J
HYGIENISK
ØKONOMISK

Da var det mer humoristisk over
det hele, og jeg vil i den forbindelse
nevne et morsomt hopprenn i Vesle
Damåsen. Mange hadde ikke ski å
hoppe med, så det ble å låne av
hverandre. En kjent skikkelse innen foreningen ved navn E. T. fikk
låne mine hoppski. Han hadde ikke
hatt ski på beina på mange år, så
det var et syn å se hans to hopp.
Etter hvert hopp måtte hoppsjefen
bygge opp hoppet, og tilskuerne så
ikke om det var beina, armene eller hodet som tok nedslaget, men
E. T. ble dagens populæreste hopper. Han fikk da på festen etterpå
en flott ekstrapremie under store
ovasjoner.
Jeg kunne skrive en masse minner fra min konkurransetid på ski,
men la meg heller få gi et råd til de
av Skiolds unge løpere som jeg håper vi må få mange av framover:
Gå inn for skisporten. En sport som
man bare har seg selv å tenke på.

A. Husum & Co.
Kjøttforretning

Marienlystgt. 24

+
TELEFONER:

Forretningen 83 2243
E. Husum 836818

<e.5rbcÆc€~
'~ ;_---- ~-=:::::::::

OSLO
Te'efo.., ~3 "5
Postboks 1263
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Kjære
redaktør!

"'

Må det være tillatt for en kvinne å
heve sin røst og komme til ordet
Skiold-Avisen?
For å gå rett på saken. Mannen min
er fotballspiller, og det å være gift med
en fotballspiller er ikke en liketil affære. Den tia vi var forlova gikk det
enda an, for da var vi sammen sju av
ukas kvelder. Nå ser jeg ham nesten
aldri, enten er det trening, kamper,
klubbaftener eller generalforsamlinger,
og er han en sjelden gang hjemme, så
er det mest for å pleie alle de såra han
pådrar seg i kampene; pelle av løse
negler eller surre inn skadde knær,
ankler og brukne ribben. Han lovet da
virkelig den gang vi giftet oss at han
skulle dele bord og seng med meg. Nå
ja, hva det første angår, så er han enda
flink nok til å setta seg til bords å eta,
men hva det andre anbelanger, så er
han så trøtt at han ikke greier noen
ting!
Sånt kan ikke gå i lengden, og nå vil
jeg spørre redaktøren om han ikke kan
gjøre noe effektivt i sakens anledning,
slik at ekteskapet med en fotballspiller
kan bli til et virkelig ekteskap.
Jeg venter spent på svar og ønsker
gjerne

å

høre andre Skiold-kvinners

mening om problemet.
Og til slutt et spørsmål, kjære redaktør: Hvor mange generalforsamlinger
har en idrettsklubb i året? Hittil ~ i
år ~ har mannen min vært på 5 og
skal på den 6te til lørda'n !
Hjertelig hilsen fra ensomme
Skioldis Ballbom.

Et minne fra guttedagene
For en del år siden, da jeg spilte på
guttelaget, var vi i Mjøndalen for å
spille en privatkamp. Det var ikke sørget for dommer, men en av de eldre
gutta våre tilbød seg å dømme kampen.
Dette var hans debut som dommer.
Spillet vekslet fram og tilbake, men
noe mål ble det ikke. Med ett kommer
MIF's center fri, han har klar bane og
skal til å skyte. Opplagt mål! Da lyder
fløyta, spillet stopper og alle ser på
domeren. Men han vinker og skriker:
«Spell videre, spell videre, jeg bare
hosta.»
Han hadde løpt med pipen i munnen.
MIF-gutta protesterte, men det nyttet
ikke. Ballen ble droppet, spillet fortsatte og målet var reddet. Kampen
endte O~O.
Da vi satt inne i garderoben og skiftet eterpå, kom det en gutt inn og sa at
publikum sto utenfor og ville «hilse» på
dommeren.
Da vi skulle reise, rygget Kalmo'n
lastebilen inntil vinduet og situasjonen
eller rettere sagt dommeren var reddet.
Han satte seg helt innerst inne i vogna og under publikums «begeistrede»
tilrop forlot vi banen.
Vi spurte dommeren om han hadde
blåst med vilje, men det sverget han på
at han ikke hadde gjort.
Rolf.

FinnHagl,y
MURMESTER

ORDET
ER FRITT
«Kommer jeg ikke i dag, så kommer jeg i morra.»
Det ordtaket kan dessverre settes som motto over mer enn en fotballspillers forhold til klubben og
laget sitt. Det er med bedrøvelse at
vi må konstatere det faktum at det
ofte eksisterer en sørgelig slendrian
i enkelte spilleres måte å ta sine
plikter på. Det å være på et lag er
ikke bare en ære. Det medfører
også en ubønnhørlig plikt til å rette
seg etter det som fordres av ham
som spiller, både med hensyn til
trening, fremmøte til kamper osv.
En spiller skal aldri «krøsses», det
bør han holde seg selv for god til.
Han må selv vite hva han skylder
klubben og laget.
At en spiller oppfatter seg selv
og sitt forhold på den rette måte,
gjelder naturligvis aller mest spillerne på A-laget.
Fotballen er og blir den viktigste
idrettsgren for en klubb som Skiold.
Men hva blir det av en fotballklubb
hvis A-lag ikke lenger teller med?
- Er det en spiller der som med
god samvittighet tør ta ansvaret for
lagets og klubbens svekkelse ved en
likegyldig innstilling? Neppe. Men
da fØlger jo pliktene av seg selv.
Hva A-lagets spillere betyr som
eksempel for de øvrige spillere, behøver vi vel ikke peke på engang.
En A-spiller kan altså ikke ta sin
stilling alvorlig nok. Men det er
ikke dermed sagt at spillere på de
andre lagene bare kan la det suse.
De har vel alle håp om engang å nå
til topps de også, men det vil også
kreve sin mann.
Og til slutt må også den spiller
som ikke tar oppgaven så alvorlig
som han skal - hvilket lag han
enn spiller på - huske at han i
alle fall f o r e n t i d stenger veien
for dem som både kan og vil noe.
Men såvidt vi forstår av de linjer og den ånd som klubben nå går
inn for, skal ikke veien stenges eller stein bli lagt til byrden for dem
som vil være med og holde klubbens ære og tradisjoner høyt.
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Flomlysmestre 1959 -- 1960

Bakerste rekke fra venstre: Oppmann Rolf Raaen, Thore Jahnsen, Kjell Johansen, Kjell Westby, Rolf
Løken, Kjell Johansen, Tov Støa, Tor Pedersen og Ulf Jacobsen. Knestående: Tore Larsen, Hans Brunæs, Gunnar Lumkjær, Reidar Se hiissler, Leif Lund og Lars Lund.

A.s Heidenreich

r

· Møbler

'

RØRHANDEL - OSLO

Ø. Slotts gt. 29 - Postboks 184
TELEFONER:
Sentralbord . . . . . . . . . . . . . . 33 68 90
Faktura-avd. .
60 23 90

A.s Rør & Sanitær

og

8 Lamper

MINERVA
Aasm.
Aaserud
Ø. Storgt. 8
Telefon
83 50 22

Roald Amundsens gt. 1 - Oslo

TELEFONER:
Kontor

42 21 95 - 42 25 95

Lager og ekspedisjon
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Skiolds deltagelse i NM
Ishockey og Bandy
ISHOCKEY
1924-25:
1925--26:
1926-27:
1927--28:
1928-29:

1.
1.
1.
1.
1.

(7-manns lag)
runde Forward
runde DBK
runde Drafn
runde Mjøndalen
runde Forward

1939----40:
1- 7

3- 5
4-11
3-10
1-10

1. runde Trygg
Ikke spilt.
1. runde Grane
1. runde Fagerborg
2. runde B. 14

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

Ligaserie
1933-34:

Grane
Strong
Ready
Trygg
Mjøndalen
Disse kampene brakte
i avdelingen.
1934-35: Grane
Lyn
Ready
Stabekk
B. 14
Disse kampene brakte
avdelingen.
1935-36: Grane
B. 14
Stabekk
Strømsgodset
Ready
Disse kampene brakte
i avdelingen.
1936-37: Drafn
B. 14
Grane
Frigg
Strong
Disse kampene brakte
avdelingen.
1937-38: Heming
Mjøndalen
Strong
Ready
Stabekk
Disse kampene brakte
i avdelingen.
1938-39: Mjøndalen
Lyn
Strong
Grane
Sparta

0-----4
5--4
2----4
2-3
3-1
oss på 4. plass
3--4
2--1
1-1
0-2

3-3
oss på 2. plass
4-1
1-3
2-2
0-2
3-2
oss på 3. plass
1-0
2-1

2-3
2-1
6-0
oss på 2. plass
5-0
1-3
0-1
1-2
2-2
oss på 4. plass
3-2
4-1
1-1
3-1
3-0

Finalen.
Skiold-Drafn

1-0

Norgesmester for første gang.

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

1954-55:

Cup.
1945-46:

BANDY
Cup.
1929---30:
1930-31:
1931-32:
1932-33:

Ready
DBK
Strømsgodset
Njård

1953-54:

1.
1.
2.
3.

runde
runde
runde
runde

Pors
Pors
Eidanger
Bestum

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

Nr. 2 i
1955--56:

Ligaserie
1946-47:

Njård
3-1
1-1
Mode
Birkebeineren
5-1
3----4
Mjøndalen
Varg
6-1
Disse kampene brakte oss på 3. plass
i avdelingen.
1947-----48: Varg
0-0
Høvik
4-1
2-2
Sparta
Stabekk
2-1
Pors
3-2
Disse kampene brakte oss på 2. plass
avdelingen.
4-2
1948-49: DBK
2-2
Lyn
2----4
Frigg
4-----4
Høvik
Volden
3-3

Eliteserie.
Sarpsborg
3-3
1-1
Sparta
Varg
3-0
8-3
Frisk
2-1
Bestum
Lyn
3-1
1-2
Mode
Disse kampene brakte oss på 2. plass
i avdelingen.
1-0
1950-51: Skeid
1-2
Varg
3-3
MIF
2-0
Eidanger
2-2
Høvik
2-3
Bestum
1-4
Drafn
0-0
1951--52: Gjøvik
5-0
Høvik
1-1
Lyn
2-1
Njård
Mrv1e
3-:0
1949-50:

1952-53:

MIF

3-h

SIF
Gjøvik
Ready
Hamar
Mode
Stabæk

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

1956-57:

Frigg
Sparta
Lillestrøm
SIF
MIF
Stabæk
Frigg
Sagene
Skeid
Stabæk
Åssiden
DBK
Ready
Mode
Sagene
Sparta
avdelingen.
MIF
Høvik
Bestum
Drafn
SIF
Ready
Sagene
Mode
Stabæk
Frigg
Stabæk
Sagene
Mode
Høvik
SIF
MIF
Drafn
Sparta

2-3

2-2
8--0
2-2
1-2
0-0
3-1
1-3
1-0
5-0
9-0
7-1
5-4
4-6
5-2
8-1
2-8
2-1
2--3
1-2
4-5
3-2
3-7
4-1
2-5
1-0
1--1
3-1
3-1
4-3
5-2
3-2
1-1
6-1

Norgesmester for annen gang.
Gjøvik
MIF
Høvik
Skeid
Sagene
Sparta
SIF
Skiold
Stabæk
2. plass i serien.
1958-59: Tåsen
Skeid
Stabæk
MIF
Ready
Sagene
Drafn
SIF
Høvik
Nr. 3 i avdelingen.
1959-60: Høvik
Skeid
Drafn
Hafslund
Skeid
Ready
Ready
Høvik
Drafn
Hafslund
Nr. 2 i avdelingen.

1957-58:

Skiold's jubileumsavis 1960

4-0
2-4
2-4
4-3
1-5
2-1
4-2
6-1
2-1
6-1

3-3
4-3
4-1
7-3
1-5

3-3
2-3
7-3
2-3
5-4

3-3
5-2
3-0
9-0
7-0
4-2
2-4
8-2
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Skiolds første mestre

1912

Ski- og Ballklubben Skiolds A-lag 1912. Ex Bragerøens Idrettsforening.
Stående fra venstre: Ferdinand lngverdsen, Einar Christoffersen, Christian Gregersen, Nils Martinsen, Martin
Martinsen, leder, Gustav Gnlbrandsen, Olaf Aaby. - Sit t.on de fra venstre: Arthur Andersen Mile, Klaus Paulsen,
Einar Christiansen, Olaf Hansen, Nils Kulland.

Vi gratulerer Skiold med
50 ars iubiieet
0

7remtiden
60
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Rundekamper l fotball
1917:

1. runde Storm

1.

((

Kjelsås

2-1

1918:

2.

«

Larvik Turn

2-3

2.

Tistedalen

4-2

1919:

1.

«

Lyn, Gjøvik

4-2

3.

«
«

Viking

1-0

2.

«

Lyn, Oslo

1-10

4.

((

Fredrikstad

0-2

Pors

4-1

1.

((

Drøbak

5-0

2.

((

Storm

1-2

1.

((

Tistedalen

1-0

2.

((

Larvik Turn

0-1

1939:

1.

«

Vardal

3-1

2.

((

Gleng

1--4

1940:

1.

«

Roy

4-2
5--2

1920:

1. kval.

2-5

1. runde Kvik, Halden
1921:

1922:
1923:

1924:
1925:

1936:

1937:

0-7

1.

((

Fremad, Lilleh.

4-1

2.

((

Ready

3-2

3.

«

Odd

0-3

1.

((

Sportski. 1910

6-0

2.

Mercantile

1-3

1.

«
«

Agnes

4-1

2.

((

Fram, Larvik

2.

((

Trygg

2-1

3.

«

Sarpsborg

1-2

3.

((

Larvik Turn

0-1

1.

((

Storm

2-0

1.

((

Uræd

1-1

2.

((

Omkamp

0-2

1.

((

Agnes

6-2

2.

«

Hardy

3-2

1938:

1945:

Strong

1-1

Omkamp

4--1

3.

«

Skeid

0-1

1946:

1.

((

Kapp

2-2

1947:

1. kval.

3.

((

Ørn

1-6

1926:

1.

«

Fredrikstad

2-4

1927:

1.

((

Stabekk

2-5

1. runde Lunner

1928:

1.

<<

Tønsbergkam.

2-1

2.

2.

((

Vikersund

3-2

1948:

3.

((

Kvik, Halden

2-3

1.

((

Lillestrømkam.

4-2

2.

((

Gjøa

1-3

1.

((

Bygdø

5-0

2.

((

Fredrikstad

2-8

Vikersund

2-1

2.

«
«

Kvikk, Halden

6-1

3.

((

Dæhlenengen

1-2

1.

«

Fremad, Filtvet

5---0

2.

2.

((

Gjøa

2-3

1. runde Moss

1929:
1930:
1931:

1932:

1.

1933:

1934:
1935:

0-6

Liungen

5-0

Thorbjørn Gulbrandsen,
den siste som fikk Skiolds gullmedalje.

1-0

er tildelt følgende:

Sarpsborg

1-3

1. kval.

Tollnes

1-2

Olaf Simensen

.

1917

1949:

1.

((

Liv

1-2

Oscar Simensen

.

1919

1950:

1.

«

Runar

2-1

Eivind Nielsen

.

1925

2.

((

BFG

2-2

Torgeir Helgerud

.

1925

Omkamp

3-0

Erling Anthonsen

1925

1. runde Nydalen

2-0

Bjarne Halvorsen

1926

2.

Ørn, Horten

1-2

Ernst Larssen

1926

Åssiden

1-1

Charles Stahl

1930

Omkamp

3-2

Thorolf Thorkildsen

Borre

1--0

Otto Berglie,

.

0-3

Alf Jansen

.

1935

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

1935

1951:

1952:

(avbrutt kamp)

«

Omkamp

((

1. kval.
((

Deltok ikke.

Olaf Johansen

_

1935
1935

Omkamp

0--2

1953:

Deltok ikke.

Birger Kristensen

.

1935

1.

((

Lilleaker

2-1

1954:

Deltok ikke.

Carl Carlsen

.

1948

2.

«

Snøgg

3-2

1955:

1. kval.

Solberg

1-2

Jørgen Johansen

3.

((

Brann

0--2

«

Fredensborg

5-0

1.
1.
1.
1.
1.

Mjøndalen
Slemmestad
Geithus
Ørn
Åssiden
Omkamp

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

Trond Røste

1.

1956:
1957:
1958:
1959:
1960:

2.

«

Hardy

1--2

1.

((

Åmot

3-2

2.

((

Liv

0-2

((

((
((

«
((

1-1
2-3

1948

.

1948

Johs. Sørensen

.

1948

Cally Tiedemann

.

Alf Paulsen
Thorbjørn Gulbrandsen

.

1948
1950
1950

- - 0- -

Tokk!

Drammen og Oplands Privatbank A.s
Jeg
med filialer i:
MJØNDALEN - VIKERSUND - ÅMOT I MODUM

BANKBOKSER - NATT-SAFE
BENYTT V ÅR BANKBUSS

annonsører,

Fremti-

dens Trykkeri, Drammens-avisenes sportsredaksjoner, mine kolleger

Utfører alle bankforretninger.
Innskudd mottas til høyeste forrentning.

ber

i

beretningskomitåen

klubbmedlemmer

som

har

og
gitt

opplysninger jeg har bedt om, eller på annen måte ytet sin støtte,
om å ta imot min varmeste takk
for at jubileumsberetningen ble til.
Alf Paulsen.
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Camping-utstqt
Propang·ass go -appa11ate1·

for tur og husholdning.
~ Alt i fiskesport!

R. Lauritzens
Bokhandel
(Drammen Kristelige Bokhandel)

BØRSEN, DRAMMEN

+
Kun kvalitets-klær til rimelige priser!

BOKog

Hauges ga-e 3 - Telefon 83 19 71 - Drammen

PAPIRHANDEL

Drammens Sparebank
OPPRETTET 1823

Hovedkontor Bragernes Torv 11
Filial Vårveien 25 Assiden
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M el.: N orge i rødt, hvitt og blått.

Vi ønsker både lav og stor,
med disse så bekjente ord:
Vel møtt til dette bord.
Vi samlet er fra mange hold,
til ære nå for gamle Skiold,
vi gir oss fest i vold.
Hev nå din stemme til flertonig sang.
Husk det er klubben vår det gjelder denne gang.
Det er Skiold vi i aften skal feire.
Vi slår ring om ditt merke på ny.
For såvel som i motgang som seire
du bestandig beholdt har ditt ry.
Skiold er navnet som hjertet vårt fyller
med et vennskap som evig består.
Med vår varmeste takk vi deg hyller.
Alltid leve skal Skiold, - klubben vår!
Nevne alt og alle mann
som strevet trofast hva de kan,
det går her ikke an.
For veien som de brøyt og stakk
og alt de gjennom åra rakk,
vi gir dem nå vår takk.
Helt ifra 10 da de første tok fatt,
besjelet av vilje og troen har de hatt.
For de eldgamle bøker beretter,
titt og stadig det fremkom kritikk.
Veteranene handlet deretter,
derfor solid en grunnvold vi fikk.
Ja, det mange har sittet ved roret
og de sparte seg slett ikke selv.
For den innsats de ofte så gjorde
vil vi rette vår takk nå i kveld.

----------·-···

1910

•.•....•.........

Vi har mange unge nå
som vil et slag for klubben slå.
Dem bør vi bygge på.
De møter fram til kamp beredt
og ikke gir de seg så lett,
det har vi ofte sett.
Viljen er jernfast og stålfast er kropp.
Det gledet oss alle hver gang de nådde opp.
Det er Skiold-gutter slik de bør være.
Det var samhold og klubbånd som vant.
Navnet Skiold de forsvarte med ære,
da de laurbær og titlene vant.
Om det komme må stunder så tunge
vi ei frykte skal tidenes tann.
Vi kan stole så trygt på de unge,
de nok bringe vil klubben i land.
Femti år har Skiold bestått.
Det bynte ganske trått og smått.
Stor framgang har vi fått.
Vi over fire hundre er,
og alle har vi klubben kjær.
Endel er samla her.
Vi takke vil alle for åra som svant,
for glede og hygge vi gjennom åra fant.
Det er Skiold vi i aften skal feire.
Vi sl.år ring om ditt merke på ny.
For såvel som i motgang som seire,
du bestandig beholdt har ditt ry.
Skiold er navnet som hjertet vårt fyller
med et vennskap som evig består.
Med vår varmeste takk vi deg hyller.
Alltid leve skal Skiold, - klubben vår!
APS.

.•••........••••.

1960

......•..••••••..

