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Inngangen til år 2000 ble en rakett flammende himmel over den
ganske verden -.
Vakkert, men også fylt av både dystre og glade spådommer. Man skulle
forberede seg på at alt kunne skje i det nye årtusen.
Store, små og flammende ord ble brukt.
Skiold hadde også forberedt seg, men ikke på grunn av dystre spådommer.
Klubben ville gå inn i sitt 90. jubileumsår med noe positivt for alle medlemmer - en klubb i stadig fremgang, sosialt for alle medlemmer, både store og

små.

•-•

-•

Bevaring av Ski- og Ballklubben Skia/ds eiendommer.
Skioldhuset på Strømsø og Skioldhytta ved Steggla på Konnerud.
Et sportslig tilbud til alle, ikke minst de yngre, kan være en vei ut av
vanskeligheter for den enkelte ellers i livet.
Skiold er en 1 'er på Strømsø, samtidig som klubben er et tilbud for hele byen.
Det er en lovnad fra Skiold i det nye årtusen.
Hva har skjedd i Skiold i inngangen til år 2000?
Eiendommen Skioldhuset er godt bevart. I tillegg er sidebygningen gjort perfekt i stand og er tatt i bruk for de yngre i klubben.
Skioldhytta på Konnerud er beiset og malt. Området rundt er ryddet. Dugnad
og vedhugging har gitt brensel til flere år fremover.
Det er satt opp et nytt tavlearrangement som forteller hvor hytta ligger.
Et stort arbeid er gjort.
Bandyska/en fortsetter og fotballskolen har en tilslutning klubben kan være
stolt av.
Senioridretten har vi all grunn til å være fornøyd med. Sosiale og trofaste utøvere for de hvite og røde.
Onsdagsklubben, ja hva er det?
De møter i Skioldhuset hver onsdag, de eldre medlemmene, drikker sin kaffe
og spiser vafler med alt mulig godt på.
For eksempel rømme og jordbærsyltetøy, smaker godt.
Men det gjør også praten, som tar opp både sosiale ting, sportslige ting - og
de er ikke redde for en dugnadsprat som kan gi noe for klubben i deres hjerter
Skiold.
Og når dette /eses har Ski- og Ballklubben Skiold feiret sitt 90 års jubileum i år
2000, det nye årtusen for oss alle.

Gratulerer Skiold!

••••••••••
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- gjennom 90 år - jubileet

Ordføreren
besøkte
oss!
Skiold sendte en invitasjon til
ordfører Lise Christoffersen - om
hun ville besøke oss på
Skioldhuset og se hvor flott huset
hadde blitt foran Skiolds jubileum -90 år 7. juni 2000.
Ordføreren takket ja og for henne
passet onsdag 31. mai til et besøk hos oss.
Jonn
Og det ble vi glade for, Skiold
vil gjerne vise seg i bybildet og
ikke minst fortsatt være klubben på Strømsø,
ikke minst for barn, unge, men også for eldre
medlemmer.
Og til det siste, de eldre har sine møter i
"Onsdagstreffen" - dagen da ordføreren skulle
komme.
Ordfører Lise Christoffersen ble mottatt av
Skiolds formann Dagfin Hansen og husets formann Jonn Johansen.
Det hele startet med omvisning, sammen med
pressen og Jonn hadde mye å vise til fra den
restaurerte sidebygningen til kjellerstuen i hovedbygningen, kontor lager og videre oppover til
3. etasje.
En pressemann hadde sagt noe sånt som at
Skiold tar vare
på sine eldre.
Men da svarte
jeg ham sa ordføreren - jeg synes det er de
eldre som tar
vare på Skiold.
Jeg er imponert
av det dugnadsarbeidet som er
gjort, det er
kjempebra.
Det vi la merke til
under kake og
kaffepausen var
at ordføreren noterte ivrig på

Johansen og Dagfin Hansen i hyggelig samvær med
ordfører Lise Christoffersen

blokka si' - og under sin tale sa hun at man kan
kunne føle den gode stemningen klubben og at
vi hadde et utadvent program og at det er fokusert på de unge er en glede, sa ordføreren.
Dagfin Hansen sa i sin tale at det var en glede
over å ha byens ordfører på besøk på Skioldhuset og takket for at hun hadde hatt tid til å avlegge oss et besøk i en ellers travel hverdag.
Og den gode stemningen var til å ta og føle på i
de vel to timene ordfører Lise
Christoffersen hadde avsatt til et besøk på
Skioldhuset.
En fin dag for Ski og Ballklubben Skioldl

Blide Skioldgutter svermer rundt søtsakene:
ordføreren og bløtekaka
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- gjennom 90 år - festen

Festlig 90 års fest År 2000 har vært
nyttet seg av det.
et spennende år
Drikke, godt drikke, til
for Skiold, mye
maten. En tid var det
har skjedd fram til
taust rundt bordet, for
7. juni, jubileumsmaten smakte godt.
dagen - og mye
Kaker og kaffe, ikke
mer skulle skje!
minst bløtekaken vakJubileumsfesten
te oppmerksomhet
ble holdt lørdag
med det flotte Skiold17. juni på
merket midt på kaSkioldhuset, og
ken - Skiolds farger.
den dagen hadde
Stemningen var høy
mange ventet på og utover kvelden var
Festen skulle holdansegulvet ganske
des på Skioldhufullt av glade klubbjuset, 3. etasje, men
bilanter, dansen gikk
Et vakkert pyntet bord av Vivi og Børre Ivar Lie,
hvor mange ville
etter
tonene fra
med god hjelp av Lulle Grønland
komme på festen?
Volden Band.
Plassen var jo begrenset på en måte, ville alle få
En stor og verdig dag for Ski- og Ballklubben Skiold!
plass? Ledelsen i Skiold tellet vel både på knappene
All honnør til arrangementkomiteen
og påmeldte fram til den store dagen. Det holdt, 50 av Det å arrangere en jubileumsfest er ikke så enkelt når
tankene også må dreie seg om det økonomiske og forsvarlige.
Det blir møter og møter, gode ideer legges
fram. Nye tanker og endelige bestemmelser.
Ganske kort: Komiteen for Skiolds 90
års jubileum gjorde en meget god jobb!
Og disse gjorde jobben for Skiolds 90 års
feiring: Bjørg Johansen, Sissel Granås,
Reidar Schussler og Skiolds formann
Dagfin Hansen.
Og en stor takk til de som var på kjøkkenet og serverte ved bordene på jubileumsfesten. God jobb! Der var også Lulle
Grønland Skiolds gode hjelp på huset.
Og det flotte arrangementet på Gamle
Formann Dagfin Hansen holdt en kon og positiv tale før
Børre Ivar Lie overtok - kveldens toastmaster, til høyre på bildet.

Marienlyst sto og Inger Valda/ og Mor-

ten Backe for!
Stor takk til alle sammen.

Skiolds medlemmer deltok i jubileumsfesten, som ble meget vellykket. .
Bare glede på en gledens dag!
Skiolds formann Dagfin Hansen ønsket
alle velkommen til jubileumsfesten og
fortalte positive og korte trekk om
Skiolds værende både sportslig og økonomisk. Han håpet alle ville glede seg
denne dagen da vi feiret klubbens 90
årige historie i idretts-Norge.
Børre Ivar Lie på sin muntre måte ledet
kvelden videre, om hva som skulle skje og om hva som ville gjøre det hele til en
glad kveld for oss alle.
Og det ble det - Spekemat av høy klasse på bordet, nok av alt og mange be-

Stilig oppmarsj fra Bragernes torg over bybrua til Marienlyst gamle gress
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- gjennom 90 år - jubileet

Fest ære og
takk for innsatsen!
Gjør noe for andre!
Akkurat, det betyr det' å være medlem av Skiold og
gleder du andre - gleder du deg selv!
Nå er ikke akkurat det mottoet til Skiold, for det er:
"Jernhard vilje - stå/fast kropp".
Men i alle år har Skiold tatt seg av sine medlemmer,
unge som gamle - og det er å gjøre noe for andre!
Skiold har hatt en junioravdeling i alle år hvor ledere
og trenere har gått helhjertet inn for de unge og deres
beste.
Mot vold og stoffmisbruk.
Skiold har også alltid vært noe for sine eldre medlemmer - i dag har de eldre "Onsdagstreffen".
Det er å gjøre noe for andre.
Og la oss ikke glemme klubbens administrasjon, ikke
alltid har det vært lett å lede, men å se gleden blant
medlemmene - det er å gjøre noe for andre!
På jubileumsfesten 17. juni 2000 ble det delt ut fortjenestemerker og Skiaids gullmedalje til medlemmer
som hadde stått på gjennom årene - til Skiold beste!
De gjorde noe for andre!

Nye Gullmedaljer:

De tre som fikk Skiolds gullmedalje under feiringen av 90
års jubileet fra venstre Bjørn Løks!id, le (Inger Helene) og
Harry Pettersen. Det er første gang at et ektepar får
Skio/ds gullmedalje, men det fikk le og Harry.
Jan U!sbø! ble også tildelt gul/medaljen, men var ikke tilstede på festen.

Innerst inne Skiold ...
På Konnerud ... innafor gar'n te'n Mattis ...
så jeg'n Arne Torgersen landa på førti meter ...
1 8 -18-1 81 /2 ....

Han blei min helt.
.
så var'e inn på hytta, og en vaffel og en med krem ...
for det var bandykamp på Steg la
Der bada vi om sommer' n
Bjarne Borgersen hogde trær, og lagde to fine gallær
a' bjørk.
Når vi bada ... om somer' n .... Var vi på treningsleir ....
40 gutter ... me'n Joe, og Differ'n, og Toffa
Ove Tufta satt fast tissen sin i buksesmekken ...
Det så jævli' vondt ut. .. Men så løsna'n igjen
Jeg trur vi leste coctail-bla'ar på hemsen og
Etter frokost om onsda'n, ...
gikk vi tel' Skalstad'n ....
Lessa 15 brød .... og 30 liter mjælk i sekken ....
Asså inn på hytta igjen, ... for å trene
40 gutter, ... me' n Joe, Differ'n, og Toffa
Innerst inne ved Stegla ....
Ligger litt av sjela te' Skiold
.
Jeg stod mye i mål, men blei aldri no' keeper ....
Vant aldri no' .... Bortsett fra en kamp i ny og ne.
Har ingen medaljer på hylla .... Men jeg har to ting
hjemme som er fra Skiold;
Ei sølvskie med inngravert; Beste loddselger I 1969 ...
Og et par gule fotballstrømper med Admiralmerke
øverst, som jeg fikk av
Bobby Charlton i Drammenshallen
.
Petter'n fikk pokalen og jeg fikk strømpene te'
Bobby Charlton
.
Jeg treffer mye folk i Skiold
.
Det var deilig å komma inn på Dickens, ...
slenge bag'n inn bak døra .....
Og få seg en brun en med hank ... på Dickens ....
Innerst inne der ....
Ligger åsså litt av sjela te' Skiold
.
Det er folka jeg hu'ser fra Skiold
.
Ikke seier'ær .. eller tap .... Men folka .
Og alle turane
.
Te' Danmark Og Raufoss ... og Grue ...
eller Funnefoss Vormsund for den sak skyld
.
A få værra me' i bussen - og værra en del av en fin
gjeng
.
Ingen er klar over hvor viktig det er .....
før du ser deg tilbake
.
INNERST INNE HER.
.
ligger litt av sjela te' Skiold
.
I ærbødighet
Rune Harald Jahnsen
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gjennom 90 år - heder

Skiold i stø marsj
fremover
Ski- og Ballklubben Skiold er i jubileumsåret - 90 år 7.
juni år - 2000 - i stø marsj fremover på alle måter.
En unik junioravdeling som hevder seg fra de yngste
til de eldste innen ungdomsavdelingen.
Ingen tillitsmannskrise og en tilfredsstillende økonomi
takket være god styring.
Skioldhuset og Skioldhytta er verdier som man tar
godt vare på og er i en meget god forfatning.
På jubileumsdagen onsdag 7. juni viste klubben seg
utad på en meget positiv måte. Det startet med marsjering fra Bragernes til Marienlyst gamle gress - en
markering av klubben som var meget god. Glade
ungdommer, sang og munterhet preget toget og kastet glans over klubbens fane.
På Marienlyst gamle gress hadde ungdommene oppstilling for et stort publikum og fikk fortjent applaus.
Senere var det lek med fotballen og ble avsluttet med
medalje og is til alle i toget - og til publikum.
Øyvind Kristensen, seksjonsleder i idrettsseksjonen,
Drammen kommune, hilste med blomster og ønsket
Ski- og Ballklubben Skiold alt godt i årene fremover.
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Utdeling av hederstegn

Følgende fikk Skioltis hederstegn. fra venstre
Jarle Mortensen, Knut Juul Andersen, Per Ivar Bråthen,
Rune Jansen, Reidar Larsen, Lars Vada, Sissel Granås og
helt foran Lulle Grønland.

Blomster til damene

Etter oppmersjen. oopstillinq og utdeling av medaljer

Takk skal dere ha, Jentene tJJ klubbens æresmedlemmer
Fra venstre. Reidun Lagesen, Elsa Hansen,
Else Borgersen, Randi Rosendal.
Ase Ruud og Runi Fasseie Hansen

Og selvfølgelig, var det Dagfm - Skiold formann som sto for
utdeling av utmerkelser, her får Harry P sin gullmedalje.

Også gikk dansen ut i de små timer,
til god musikk av Volden Band
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tj gjennom 90 år - våre eldre

Skiold - i mitt hjerte
Hvit i luggen, men fortsatt lett på foten. Full av ideer
og spennende innfall, en glad gutt på 72 som fortsatt
stortrives med å gjøre en innsats for Skiold.
Ivar Rosendal har over 50 års fartstid i klubben, og i
de fleste av disse har han vært aktivt med i viktige
posisjoner.
Ikke rart at Ivars portrett henger på veggen i Skioldhuset sammen med de andre æresmedlemmene.
Hans aktive karriere som bandy- og fotballspiller var
kanskje ikke av de store, men han ble da kretsmester
i fotball for ungdomslag, og ikke alle spiller på oldboyslaget til de er over 60 år!
En kveld, etter at han hadde rundet denne milepælen,
spilte Ivar først en bedriftskamp i fotball for Fremtiden, og etter en liten pause smelte han til med oldboyskamp for Skiold.
Det bor med andre ord mye tæl og vilje i Ivar, og har
han satt seg ting i hodet gjennomfører han det. Og
kanskje like viktig: Han klarer å inspirere folk rundt
seg til å gjøre en topp innsats.
Det har i særlig grad junioravdelingen i Skiold hatt
glede av. I over 40 år har Ivar jobbet med tusener av
barn og unge i klubben.
Som formann, lagleder og trener har han gjort en
kjempeinnsats. Utallige kvelder, sommer som vinter,
har Ivar vært å finne blant unge Skioldmedlemmer. I
surt regn, i 30 kuldegrader, i seier og nederlag.
Gladgutten har vært på plass som venn og inspirator.
Det er slike mennesker som danner selve ryggraden i
klubbarbeidet. Som ikke er på jakt etter egen heder
og ære, men gleder seg over å kunne gjøre en innsats for kommende utøvere på idrettsarenaene.

Ivar Rosendal, æresmedlem i Skiold
- Det er godt å tenke på at ikke en av de unge jeg har
arbeidet med har gått til grunne i dagens harde samfunn, sier Ivar. Som samtidig understreker at han
bare er en liten brikke i det store og viktige samfunnet
som heter Skiold.
Først utdannet boktrykkermester, så sports- og derefter kulturjournalist. Ivars tæl og allsidighet har også
kommet til uttrykk i arbeidslivet. Som pensjonist gjorde han også en kjempeinnsats ved restaureringen av
praktfulle Austad Gård, men i dag er det først og
fremst Skiold som fanger interessen. En gang Skioldgutt- alltid Skiold-gutt, smiler Ivar som fortsatt er med
som leder av PR-komiteen i klubben
Thorbjørn Andersen

Skiold - en ener på Strømsø
- Og klubben for alle i Drammen by! Det er slik vi i Ski- og Ballklubben Skiold gjerne vil ha det. Gi oss denne
vinst som en gave i vårt 90 års jubileum i hele verdens århundre - år 2000!
Ski old har mye å feire. Tusener av unger har vi gjennom årene hatt i vår fotballskole og vår bandyskole.
De fleste har gått gradene videre oppover på lag i Skiold. Fordi de har likt klubben de kom til fra første dag.
Ski- og Ballklubben Skiold har i dag 600 medlemmer. Gratulerer alle sammen med det store jubileet 90 år!
Vi skal fortsatt være klubben for både de yngre og de eldre! Og det sosiale har vi ikke glemt - det betyr så mye
for oss alle! Hva vi er stolte av i Skiold?
Den behagelig store medlemsmassen. sklolcnuset på Strømsø og Skioldhytta på Konnerud. Og alt dette skal
vi ta vare på. Det gir oss en god grunn til å heise flagget til topps på jubileumsdagen 7. juni år 2000.
Men vi har mer å være stolte av. Det kjempestore arbeid som bli nedlagt i vår junioravdeling og de resultater
det har gitt. Vi er stolte av det store arbeid som er gjort i de eldre klasser i Skiold. Junior- og A-lag satser for
videre fremgang med stor optimisme og positiv innstilling.
Og dugnadsånden lever i Skiold.
I sidebygningen på Skioldhuset er det gjort et stort arbeide med å sette den i stand til bruk for klubben, ikke
minst et sted å være for de yngre. I selve Skioldhuset er det også gjort store forbedringer ved hjelp av dugnadsarbeide. Ski old hytta på Konnerud er beiset og malt, på dugnad. Og det samme når det gjelder området rundt
hytta. Der er det ryddet og gjort det pent for det mangetalllige publikum som besøker hytta hver søndag.
Og klubbens eldre er ikke glemt. Har du ikke vært på "Onsdagstretten"?
Da bør du komme og om du ikke er medlem, glem det, du er velkommen, kl. 11.30-13.30!
Etter et par-tre treff ønsker du sikkert å bli medlem i Skiold. Klubben for alle-!
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gjennom 90 år - våre eldre
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"Onsdagstreffen"
- det er Bjarne det!
Det lå ham i tankene og 7. desember 1994 var
"Onsdagstreffen" på Skioldhuset en virkelighet - sånn
som Bjarne Borgersen ville ha det.
Bjarne liker utfordringer, enten han er ute i skog og
mark - eller som sist vinter da han tok på seg skøytene og gikk noen runder på Marienlyst.
Om han er for gammel til å gå skøyterunder på
Marienlyst isen? Ikke Bjarne, 77 år!
- Jeg må ha noe å beskjeftige meg med hele tiden og
det gjør meg godt. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. Tiden går fort!
- "Onsdagstreffen" Bjarne - hvordan var oppslutningen første tiden?
- Det var ikke så mange som kom, til å begynne med
var det bare 5 mann, mot i dag 25-26 "gamle gutter"
som kommer hver onsdag. Og i starten tok vi 8 kroner
for vafler og kaffe, men så var det den 2-kroningen
som skulle gis igjen. Det hendte det var litt plundrete
og vi la på til 10 kroner for kaffe og vafler. Og alle var
enige. Det ble mye greiere. Men prisene stiger ellers i
samfunnet også, i dag tar vi 20 kroner for det samme.
Tanken til Bjarne Borgersen når det gjelder
"Onsdagstreffen" var at "gamle" Skioldgutter skulle
komme sammen og prate og hygge seg - og gjerne ta
med seg venner. På denne dagen skulle Skioldhuset
være åpent for alle som ville komme.
- Og Else lager vaffelrøre for deg Bjarne?
- Nei, den lager jeg sjøl, men Else har i alle år kjøpt
inn varene jeg må ha.
- Hva sa Else når det møtte fram så få i starten?
- Prøv igjen Bjarne! Det er ingen formue som står på
spill og vi kan ikke tape noe.
Bjarne og Else bekostet innkjøpene selv og oppskriften har Bjarne i både hode og på lappen sin.
- Blant de som er på Skioldhuset i dag, så er det også
noen som var her i den første tiden.
Men Bjarne er Bjarne, det måtte skje mer rundt ham.
For nå er det trim på "Onsdagstreffen" også?
- Ja, det tok jeg initiativet til sjøl. For vi kommer i en
viss alder og da har vi behov for å røre på oss. Jo
eldre du blir, jo tregere blir du. Og alle er med på trimmen.
- Du har hatt ansvaret for "Onsdagstreffen" alene,
Bjarne?
Ja det har vært en manns show og det er jeg ikke interessert i. Nå har jeg fått med meg en støttegruppe i
Tore Ruud, Harry Hansen, Reidar Larsen og Tore
Jahnsen og det er bra.
Vi skal holde et møte og bli enige om hvordan
"Onsdagstreffen" skal drives i ettertid. Det er befriende for meg at vi er flere til å dele ansvaret.
- Dere har sesongavslutninger?
- Ja vi har julebord og som en avslutning på sommertid drar vi til Skioldhytta og koser oss med pølse, lom-

Bjarne Borgersen, æresmedlem i Skiold
pe, potetmos og en Clausthaler.
Han har sving på det Bjarne, som han hadde som aktiv på bandybanen sterk og råtøff høyre back.
Og la oss ta med at det var han som trenet Skiold
bandy junior da de ble Norgesmestere i 1966.
- Alltid Skioldgutt Bjarne?
Ja på min side av Nybyen var det bare rødt og hvitt!

Ikke bare kaffe og vafler, her skal det bøyes og tøyes ledet
av instruktør Bente Aksnes fra Frodig Friskvern

- men så ble det kaffe og vafler..
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'f gjennom 90 år - ledere

"Det er kameratene
mines skyld"
Takk skal dere ha, kameratene til Børre Ivar
Lie-.
Takk for at dere fikk Børre Ivar med dere inn i
Ski- og Ballklubben Skiold. Og at han kom på
banen til beste for klubben i rødt og hvitt.
Kameratskap i Skiold har betydd mye for klubben vår - og slik vil vi beholde det.
Kameratskap bygger og trygger for en klubb som
kjemper for det sosiales beste for unge og eldre
medlemmer.
Men alt har en begynnelse, også "historien" om
Børre Ivar Lie.
Han ble formann i Ski- og Ballklubben Skiold i
1980, da var klubben for så vidt i en lederkrise.
Børre tok jobben og ble kanskje den yngste
klubbformann Skiold har hatt gjennom tidene.
- Hadde du ingen betenkeligheter Børre Ivar?
Jeg var 30 år da jeg ble formann i Skiold, veldig
ung, kanskje den yngste formann i klubbens historie og det var mye å ordne opp i. Jeg var litt
betenkt til å gå på en sånn j---- jobb, det var veldig mye å ordne opp i.
- Men du skjøv betenkelighetene bort?
Ja, kameratene mine var jo i Skiold og nå kom
også jeg på banen, selv om jeg tidligere i min
ungdom aldri hadde satt mine ben på en fotballbane. Riktignok var jeg litt betenkt, men jeg hadde bak meg tre år som juniorformann i Skiold og
på den måten ikke ukjent med klubben.
- Kjent med klubben, men dette var noe nytt?
Klart at det var et stort sprang og det var mye å
sette seg inn i, det ble en turbulent tid som lå foran meg. Heldigvis vet man ikke alt på forhånd.
- Økonomien?
Den var ikke helt god, men bingoen ble en flittig
og stor bidragsyter og hjalp klubben inn i en normal situasjon igjen, på det økonomiske plan.
Julecupen har også gitt penger i kassa, dugnader på brygga og gode loppemarkeder. Det dukket opp flere ideer til å bedre den økonomiske
situasjon i Skiold. Takket være medlemmers store dugnadsinnsats på alle fronter. Det var bare å
finne ideer til å fremme det økonomiske system.

Det var gutta som fikk meg inn i Skioki, sier tidligere
mangeårige formann og nå formann i rep. skapet
Børre Ivar Lie

- Som for eksempel?
I 1987 fant vi på å selge fyrverkeri foran de nye
år og partivaresalg på Skioldhuset, også det ga
et økonomisk løft for klubben.
- En ganske tøff tid for en ung formann, Børre
Ivar?
Ja, men det har vært veldig interessant. Det ble
en del av livet-.
- Mer positivt?
Ja vi så jo at ungdom trakk til klubben i store
mengder, takket være fotballskolen og bandyskolen. De to, fotballskolen og bandyskolen er
en av de viktigste rekrutteringsmuligheter vi har.
De trekker til seg både unger og voksne, de siste
som ledere i klubben.
I dag er Børre Ivar Lie ordfører i Skiaids representantskap, han følger med i driften av klubben
i hans hjerte - Skiold i rødt og hvitt!

"oil
•
~~
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"Han er idealet på
mannfolkuten bløff''
Hvem idealet er? Dagfin er'n Dagfin - og hvem kan si
det bedre enn jentene i den tidligere Skiold-bingoen
som Dagfin Hansen ledet.
De lagde en sang til Dagfin, bingojentene, en sang
som skulle fortelle hvem drømmeprinsen deres var Dagfin, selvfølgelig!
Og denne drømmeprinsen er i dag formann i Ski- og
Ballklubben Skiold, med et hjerte som er rødt og hvitt.
Dagfin har hatt de fleste tillitsverv i Skiold, som jentene sier i sangen - han er tøff, han er idealet på et
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fe penger til klubben. Vi har vedtatt en handlingsplan
som sier at Skiold skal være gjeldfri i år 2002.
Hittil er jeg veldig fornøyd over hva vi har klart når det
gjelder det økonomiske. Og alle som har deltatt i økonomiske kutt er fornøyd og forståelsesfulle.
Junioravdelingen har også vært veldig flinke til å skaffe penger til klubben i våre hjerter.

Bingosjefen i Skiold
Dagfin Hansen var Skiaids bingosjef til siste stund og
fra første stund var han på bingokvelden på Brygga i
1964 da det hele startet opp.
Vi skal ikke gi oss inn på hvor mange kroner han har
skaffet Skiold i sin virksomhet på bingoområdet, men
det er ikke få!
Vi gjengir et vers fra bingodamene:

"Når vi går på bingo og ser oss litt omkring
er det at vi synes - det hender ingen ting.
Men så kommer Dagfin som alle har så
kjærhan Elvis han blir smågutt i mot denna her."
Kanskje dette verset sier enda mer om
Dagfin:
"Han er ingen sprale, men enda er han tøff.
Han er idealet på mannfolk uten bløff.
Vi blir helt på fletta når'n Dagfin er oss nær.
Vi skjelver ifra hodet til våre knær."
Dagfin er'n Dagfin!
I 1964 dukket Skioldavisa opp igjen, da samlet Dagfin annonser med brukket arm.
Han har vært med i Skioldhyttas styre og
han har vært formann for hytta.
- Du var modig som overtok som formann i
Dagfin Hansen, formann og æresmedlem er blitt PC freak på sine
gamle dager, - ikke stå bak oss, sett deg ned sjøl, sa gutta og dermed 1997, Dagfin?
var det gjort.
Modig? Jeg lot meg overtale og jeg måtte si
ja. Klubben var i vanskeligheter, Børre Ivar
Lie gikk av som formann, og jeg ble valgt på en ekstmannfolk uten bløff.
raordinær generalforsamling. Jeg var formann i valgVi kan slutte oss til bingo-jentene, Dagfin Hansen er
komiteen - og resultatet ble ja til formannsjobben.
ærlig til bunns.
En uke før Skiold jubilerer med sine 90 år 7. juni - fyl- Visste du hva du gikk til da du tok formannsvervet i
te Dagfin 65 år.
1997, Dagfin?
- Ser du har en PC på kontoret?
- Både ja og nei. Økonomien var ikke den beste og
Ja og det er en helt ny verden for meg. Og jeg har
klubben var i underskudd. Nei, jeg angrer ikke på at
overrasket meg selv ved å bruke den.
jeg ble formann i 1997, men jeg visste ikke hvor mye
Saken er den at jeg sto bak gutta som satt ved PC'n
arbeide jeg gikk til. Men jeg er Skioldgutt!
og kikket. Kom vel med noen kommentarer.
- Den vanskeligste situasjonen?
Da sa de: Sett deg ned Dagfin og lær deg PC'n sjøl!
Økonomien var et av problemene, men det største
- Mye positivt i Skiold?
problemet var gjeld som klubben hadde pådratt seg.
Ja så absolutt. Vi har voldsomt mange flinke folk på
- Hva gjør dere med det?
alle
nivåer i Ski old. De jobber alle for klubben på en
Vi betaler ned, det har vi vært flinke til og vi har innpositiv
måte.
ført et system hvor ingen får handle fritt.
Og
dette
var om Tangen-gutten som fulgte sine ka- Hvordan har dere klart å skjære ned gjelda?
merater inn i klubben i våre hjerter - SKI OLD!
Vi har kuttet på utgifter og har vært flinkere til å skaf-

tj gjennom 90 år - hytta
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søndager. Da SIF-hytta var stengt kom folk til oss og
det vi opplever nå er stadig nye kunder. Folk som aldri har vært her før liker seg på Skioldhytta.

Skioldhytta paradis ved Stegla
Skioldhytta, "tømmerslottet" på haugen ved
Steglevannet - populært som aldri før.
Den som styrer og steller i dag er hytteformann
Jan Ulsbøl. Som han har gjort det etter å bli valgt
på generalforsamlingen i 1986.
Unge og eldre finner veien en søndag. Barnevogner
helt til hytteveggen er ikke noe
sjeldent syn. Det
er godt fremkommelig. En vakker
vinterdag, eller en
vakker sommerdag. Stegla ligger
der som et speil
og i speilbildet
svømmer det ender og lager romantiske krusDen som styrer og steller på
ninger på tjernet.
- Jan U!sbø/, visste
du hva du gikk til da du tok på deg vervet som hytteformann?

Det gjorde jeg, men det jeg driver med her på
Skioldhytta er en del av meg sjøl.
Foreksempel vaffelsteking, som også kan være en
fordel for de som har vakter her på hytta. Ellers er det
ingen ting spesielt, bortsett fra at jeg likte hytta og
skogen rundt her.
- Men Steg/evannet, Jan?

Mye er gjort - Dere kan gå inn i år 2000 og Skia/ds 90 års jubileum
med god samvittighet, mye er gjort?

Ja, vi har ny flaggstang, hytta er beiset og malt. Vi
har anskaffet nye madrasser til soverommet i 2. Etg.
- Det er ryddet mye rundt hytta også?

Så absolutt og det kan vi takke Harry Bergfløt og
kona hans for. De
har ryddet rundt
hele området og
det har blitt veldig
bra. Og vi har ved
som er kappet opp
for flere år fremover.
- Omsetningen?

Skioldhytta er Jan Ulsbøl

- Nye drømmer eller planer?

En drøm er å utvide hytta mot nord ved å bygge på.
- Men vil ikke det ødelegge stilen?

Nei samme stil og tømmeret vil vi trolig få av Drammen kommune.
Når det gjelder badstua ville vi gjerne gjort noe med
den. Vi gjorde henvendelser om det i fjor høst, men
ingen ting har skjedd.
- Hva ville du bruke badstua ti/?

Vi vil ha køyer
for overnatting
eller utleie.
Vann og strøm
er tilstede.

Ja Stegla
også, ikke
minst når det
er fisk der.
- Det er utrolig mange
som besøker
hytta i løpet
av sesongen?

Ja, og det
kommer av
at vi har
gode varer,
vi har fått en
fast kundekrets og de
kommer på

Den er god, men
avhengig av været
selvfølgelig.
Omsetningen skal
først og fremst
dekke utgifter naturligvis.
Det er viktig at
klubben avsetter
midler til vedlikehold av hytta.

- Bruker Skiold
hytta til overnatting?

Nei, men
mange andre
leier hytta for
arrangement og
er stornøyde.

Sk1oldhytta - en herlig varsøndag

e
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"Han er en vanskelig skrue" sier far, men jeg har ikke
tenkt å gi meg. "Her skal klubben ha hytta - dette er
plassen".
Og far fikk det som han ville!
Det var mange familier som dro innover til Steglevannet hver søndag - og noen ganger lørdag ettermiddag
også. Ingen hadde bil, så det var bussen til Konnerudkollen og opp Grinderudbakkene på små barneben og innover i skogen. Vi synes mange ganger det
var langt-.
Jeg husker vi satt på tømmerlundene og spiste, og
jeg ser for meg lass på lass med materialer og stein
og folk som ryddet mark og bar tunge ting.
Det er nok ikke så mange unge i dag som kan fatte
Historien om Skiold-hytta er det greit å lese et annet
hva det vil si å ha dugnad der oppe hver helg og flere
sted i dette jubileumsheftet, men vi er nødt til å se tilkvelder
i uka. Uten lørdagsfri - uten bil og dårlig med
bake når denne historien skal fortelles. Den første
penger. Tenk litt på hva de karene klarte i få i stand,
tanke om å bygge Skioldhytte på Konnerud er så
nesten uten midler!
gammel som tilbake til 1918.
Jeg
husker mange familier som var med, men noen
Ti år senere i 1928 tok Charles Stahl opp disse tankeer
sikkert
også glemt.
ne på nytt. De hadde lenge ligget bevart i hans hode
Familien
Simensen,
Berglie, Ernst Larsen,
og drømmer om en Skiold-hytte på Konnerud skulle
Thorkildsen,
Helgerud
og familien Halvorsen. Og alle
realiseres. Og i 1935 var Skiold-hytta en virkelighet
ungene var jo med - vi var små - men mange. Vi lekte
og Skjoldhyttas far var Charles Stahl.
butikk i plankestablene og dukkestue. Vi lekte gjemsel og vi plukket blomster. Jeg vet ingen steder det
vokser så mange forskjellige blomstersorter som nettopp rundt Skiold-hytta. Selv i dag som 70-åring lengter jeg opp til Ski old-hytta når mai kommer for å plukke blåveis og hvitveis. De blå og hvite teppene der
oppe rundt hytta. Og Marie nøkkelbånd og lille konvall - det finnes ikke maken noe sted!
I 1935 sto hytta ferdig - så stolte de var alle sammen'
Der lå den flotte tømmerhytta med utsikt over Steglevannet.
Så begynte mammaene med servering hver søndag.
Det trengtes penger for den videre drift. De bar med
seg hjemmebakte boller og vafler, for det var jo ikke
strøm den første tiden.
Vi reiste som regel opp lørdag ettermiddag om vinteren for å fyre for at hytta skulle være varm til søndags-serveringen.
Det var jo moro for oss ungene For oss var området rundt Skioldhytta en fin lekeplass,
det
var
jo
ofte
mange
som overnattet.
sier Ase Ruud, her sammen med familien.
Jeg kan huske vi lå på flatseng i peisestua for der var
Ase Ruud er datter av Charles Stahl og opplevde
det varmest. Alle disse familiene jeg tidligere har
Skjoldhyttas tilblivelse både i hjemmet hos seg selv nevnt sto for serveringen etter tur.
og ikke minst et utall turer til Steg la og Skiold-hytta da Men jeg husker Sørensen og kona med sjeferen King
den ble reist. Og slik forteller Ase, den gang 6 år - om
som alle ungene var redde for og Alfred Lagesen som
sine opplevelser og minner tilbake til sin barndom:
danset med oss ungene etter sveivegrammofonen.
- Noen av de hyggeligste minnene jeg har fra min
Ja, minnene strømmer på merker jeg - så her gjelder
barndom er vel alle turene til Konnerud og Skiolddet å slutte snart.
Vi evakuerte til Skiold-hytta når krigen brøt ut, og det
hytta.
Sommer og vinter, høst og vår, var kafferast med bål
ble mange til slutt som fikk sitt tilholdssted der oppe.
For oss ungene ble alt som skjedde det rene eventyog svartkjelen og matpakka høydepunkter for oss
ungene. Jeg husker steder som Sagdammen, Risdalret.
Som man sikkert forstår har jeg lagt igjen mye av sjesåsen, Bremsa og flere, men best husker jeg skråningen opp fra Steglevannet der Skiold-hytta ligger
la mi nettopp der oppe på Skioldhytta.
nå. Det stedet hadde faren min en spesiell forkjærligTross alt er jeg vel min fars datter!
het for, og jeg husker godt (så lita jeg var, snart 6 år)
alle diskusjonene han hadde med Mathias Kinnerud.
Ase

''Blant de hyggeligste minner fra
barndommen - er
Skioldhytta''

'i gjennom 90 år - huset
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Et hus en adspredelse
og glede Og adspredelsen og gleden for Jonn Johansen er å
jobbe mest mulig for Skioldhuset på fritid, dagtid og
kveldstid. Og denne gleden har han hatt i årevis, de
tre siste årene som formann i styret for Skioldhuset.
Jonn, du flyr her alene og jobber på kvelden, ikke
bare når det er planlagte dugnader på huset, hvorfor?
- Jeg er engasjert, ikke minst når det gjelder hovedhuset. Jeg synes det er gøy og veldig fin adspredelse, som igjen gir meg mye glede. Jeg jobber for
Skioldhuset for min egen del og ikke minst for klubben. Det er veldig viktig for oss å holde verdiene vedlike, og huset er en stor verdi for Skiold. Derfor gjelder det å holde huset og hytta vår på Konnerud i god
stand og det føler jeg at vi har gjort. Hvis ikke
Skioldhuset og Ski old-hytta blir tatt vare på vil det
være en katastrofe for klubben.
Det er ingen tvil om at Skioldhuset er tatt godt vare
på, ikke bare hovedbygningen er i topp stand, men
også den lille sidebygningen.
- Ja sidebygningen har vi gjort helt om ved hjelp av
flinke dugnadsfolk, sier Jonn - og nå er denne delen
av Skiolds hus et godt tilbud for junioravdelingen. Her
kan de holde sine møter, det vil alltid være åpent for
dem.
Vil du bli med ned i kjelleren og se hva vi har gjort
der, spurte Jonn?
- Ja takk! Og det ble for meg, intervjueren, et sjokk!
Jeg kjente meg ikke igjen, og jeg som hadde vanket
på Skioldhuset siden "den tidligste morgen". Jeg kunne gått meg bort, der nede i kjelleren, hvor jeg en
gang sto og slipte skøyter eller pumpet fotballer, blant
rot og mye annet.
Nå kom jeg inn i
en fin kjellerstue, jeg fant et
kjøkken, jeg fant
nok et lite oppholdsrom. Toaletter og ikke
minst et ganske
så fint verksted
med det nødvendige verktøy
for så mangt. I
dette verkstedet
kunne man lage
mye av det
Skioldhuset på
en eller annen
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Skiotdtiuse: er adsprede/se og glede. sier Jonn Johansen

måte trengte i det videre arbeide.
Og selve den nye kjellerstua var blitt et fint møtelekale-.
- Drammensrallarna har sine møter her i kjellerstua,
sier Jonn. Jeg er med og det er kjempeartig åta vare
på en gammel tradisjon, ivareta gammel kultur med
musikk og sang om kjærlighetsliv og drømmer. Hyggelig og det har gitt meg mye
Jonn Johansen ble norgesmester i bandy i 1957 og
Østlandsmester junior i 1952, en beinhard og tøff
venstreback. Og flere kretsmesterskap i fotball og
bandy opp gjennom unge år.
- Det kan være mulig etter det jeg har hørt, sier Jonn.
Han har vært formann i Skiold, styremedlem, bandyformann og oppmann, skioppmann og formann i festkomiteen i mange år. Han har vært med i fotballstyret
og med årene har også han blitt old boys i klubben.
- Men jeg føler meg ikke som old boys, sier Jonn - jeg
er så ung det går an. Og det har med livskvalitet å
gjøre.
Jonn Johansen kommer egentlig fra Sundhaugen og
der gikk grensen om du ville til SIF eller Skiold.
Jeg gjorde
som gutta og
det ble Skiold
noe jeg aldri
har angret på
Et utrolig flott
kameratskap
opp gjennom
årene - og
som varer fortsatt.
"Vi var freske
gutter på den
rette siden av
loven og hadde det mye
moro"

e
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Skioldhuset - en
kamp vi vant!
I lang tid hadde Ski- og Ballklubben Skiold ønsket seg
et sted å være for all tid. Men veien var lang og vanskelig -. Klubben vår hadde tilhold i møtelokale hos frisørmester Alf Paulsens bakrom, i annen etasje i et
rom hos Knut Berg-Nilsen var også et av de tilholdssteder vi hadde til våre møter. Så skulle det se lysere
ut når vi fikk et rom å være i på Kobbervik Gård. Her
ble det pusset opp, men vi ble ikke der så lenge. Kanskje ikke helt i Skiold-gryta for oss. Sportskafeen på
Marienlyst var også en mulighet vi hadde.
Og jakten på et sted å være fortsatte -.
Under generalforsamlingen lørdag 15. november
1975 kunne Johs Christensen, fortelle at Skiold hadde en gård på hånden. Til stor glede for de fremmøtte
til det årets generalforsamling.
Men det fantes også den gang skjær i sjøen -.
Vi "klipper" fra Skioldavisa desember 1975:
"Vi har lenge savnet et sted å være i Ski- og Ballklubben Skiold. På siste generalforsamling ble det seriøst
drøftet, og da Johs Christensen kunne fortelle at vi
hadde en gård på hånden fikk styret fullmakt til å
handle. Johs Christensen hadde forkjøpsrett til mandag formiddag med vårt anbud. Generalforsamlingen
var som kjent på lørdag. Gården det var snakk om
var Drammens Skifabrikk i Griffenfe/dsgt. 1. Finansieringen var i orden mandag morgen - men da meldingen fra Kreditkassens Eiendomsavdeling kom denne
dag om at gården allerede var solgt på fredag - var
dette et stygt slag under beltestedet.
Mulighetene for et samlingssted så nær Marienlyst
byr seg vel ikke på 10-20 år, og vi syntes det var kjedelig at dette skulle glippe for oss på denne måten.
Vi har jo i alle år hatt et meget godt samarbeid med
Kreditkassen og vi håper det må fortsette etter dette.
Det er kjent at flere av våre nøkkelmenn er ansatt i
banken og vi vil i den forbinde/se nevne at ingen av
disse var skyld i denne blunder. Ha dette helt klart, da
det har falt en del vondord til disse etter denne kjedelige sak. Vi får håpe på en ny mulighet til huskjøp. Ergerlig var det i hvert fall.
Men Skiaids styre ga ikke opp, det gjorde heller ikke
Johs Christensen, som stilte som forhandler og garantist ved kjøp av den gamle Drammens Skifabrikk i
Griffenfeldsgt. 1.
DET BLE SKIOLD-HUSET!!!
Lederen i Skioldavisa mai 1976, tar vi et snitt i fra:
"Et sted å være" har lenge vært savnet og vi tror med
den beliggenhet gården har, vil klubbvirksomheten nå
de store høyder. Spesielt de yngre medlemmer har et
miljøskapende sted.
Men det er langt fram, mye dugnad og masse penger
må skaffes. Med den klubbånd vi har skal det gå.
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Ja akkurat det med dugnader er ikke noe ukjent begrep i Skiold. Medlemmer har i alle år stått på for
klubben. Da hytta ble bygd og senere vedlikehold.
Dugnader for den aktive sporten - alle medlemmer
har gitt noe av seg selv for klubben i deres hjerter Ski- og Ballklubben Skiold.
Johs Christensen stilte opp som forhandler og garantist da Skioldhuset ble kjøpt, det var også en dugnad
med harde forhandlinger.
Men vi vant.
Christensen-navnet var
ikke ukjent på Strømsø.
Johs eide halvpart i Konnerudgata 10, som er
nærmeste nabo til
Skioldhuset, Rynningsgate 2-4, halvpart, Torgeir
Vraas Plass 6, (på folkemunne kalt Christensenbygget) Victoria Hotell,
First Hotell Ambassadeur
Johs. Christensen,
(tidligere Central Hotell)
Æresmedlem i Skiold
og halvpart i C-K bygget.
Johs hadde et godt grep
på Strømsø og så ble det Skioldhuset. Han var forresten æresmedlem i Skiold.
Tidligere hadde det vært Skifabrikk og trykkeri i Griffenfelds gt. 1 - det var mye som måtte ryddes opp i.
Men dugnadsånden i Skiold sov ikke!
Vi "klipper fortsatt fra Skioldavisa mai 1976:
3. etg. første trinn. Styrerom, kontor, klubbrom, kjøkken. Det var de første planene for dugnadene. Og
den første dugnadsgjengen var:
Johs Christensen, Reidar Schuss/er, Tore Larsen,
Bjørn Løkslid, Tore Ruud, Even Jokstad, Tore Adamsen, Knut Juu/ Andersen og Borgar Nygård - for ikke
å glemme Odd Kristoffersen og alle de andre -.
En nøkkelperson i forbinde/se med vårt nyanskaffede
klubbhus er huskomiteens formann Henry Tufte - en
velkjent herre innen Skiold med bl. a. fotballoppmannsjobb og ombygging av Skioldhytta på samvittigheten. Nå altså som boss for huskomiteen der han
for øyeblikket har tusen baller i lufta for å gjøre Griffenfeldsgt. 1 så brukbar som mulig.
Den første huskomiteen besto av Johs Christensen,
Tore Larsen, Tore Ruud og Borgar Nygård.
Det elektriske Torstein Roaas, Erik Carlsen og Bjarne
Borgersen snekkerarbeider og Per Smerkerud ventilasjon. Videre har man gått gjennom medlemsarkivet
for å finne faghjelp.
Så langt starten på noe stort - Skioldhuset slik vi har
det i dag, et hus som har gitt oss mange gleder i
mange år.
Og dugnadene for å holde Griffenfeldsgt. 1 vedlike
bare fortsetter og fortsetter. Det siste er istandsetting
av sidebygningen, som kan benyttes blant andre
også av junioravdelingen. Kontorer og siderom i hovedbygning er under full restaurering når dette skrives. Dugnadsånden i Skiold lever fortsatt!
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stress i hverdagen. Den uorganiserte leken er også
viktig for ungene.
For meg var det slalåm og bordtennis ved siden av
fotball og bandy, sier Sverre Erling. Men det ble kanskje for mye det også?
Jeg husker den første Skiold-drakta jeg hadde på meg
- Kontinuitet, det å ivareta en del av kulturen, har vært hang som et langt skjørt.
veldig bra i Skiold. Det starter i aldersbestemte klasDe to, Sverre Erling og Øivind ble kamerater i A-lags
ser, går oppover og videre til lederskap, mot et livssammenheng. Sverre Erling debuterte på A-laget i fotlangt medlemskap i klubben. Og nettverket blir knyttet ball og bandy som 17-åring, Øivind som 16-åring.
med kameratskap også i andre klubber - akkurat det - Hvorfor de ikke spilte sammen i aldersbestemte klasdet er Skiold.
ser skyldes tre
Sånn har vi oppårs aldersforskjell.
levd det, sier
Og den "gamle"
Sverre Erling
av de to er Sverre
Nilsen og Øivind
Erling.
Ag ren.
Vi har spilt ca.
De kom begge
I 000 kamper
med i Skiold i ung
sammen i fotball
alder, Sverre
og bandy, sier
Erling 8 år, og
Øivind, et helt
Øivind inn på lilleårsverk når det
puttlag som 11gjelder kamper.
åring.
Jeg har 30 seJeg bodde i
songer i bandy,
Nybyen hvor det
Sverre Erling sikvar både Skioldkert noe mer, hvis
og Drafngutter,
han har lagt bort
men i nærområdet
skøytene?
Sverre Erling Nilsen og Øivind Agren har fulgt hverandre på bandy bodde også Rolf
- Men bandyen er
og fotballbanen og deres sønner fulgte etter.
Raaen, Charles
nesten borte i
Stahl og Alf
Skiold for aldersbestemte klasser?
Jansen, veteraner i Skiold, valget ble enkelt etter litt
Det skyldes flere ting, blant annet dårlige isforhold på
påtrykk fra de herrer. Det ble Skiold.
Marienlyst, men jeg tror det kunne tas opp igjen, spe- Valgte du den rette klubben, Sverre Erling?
sielt nå som kunstis er planlagt på Marienlyst, sier
- Jeg har aldri angret.
Øivind, for ungene er glad i skøyteisen og ballen.
- Det har heller ikke jeg, sier Øivind, og Skiold som
- Bandyskole?
mange andre klubber er et vern mot andre litt uheldige - Sverre Erling: Bandy under skikkelige forhold er det
ting for barn og ungdom.
mest artige lagspill, men det har kommet nye idretter
- Begge: Idretten tok mye tid, men det var også mye
til og foreldre velger ofte det som er mest komfortabelt
gøy og moro, og et solid nettverk til kamerater og lede- for dem - hallidrett.
re. Og de unge blir holdt på en rett sti på banen for de - Øivind: Jeg tror de fleste som har fått prøve seg på
mange farer som barn og ungdom står over for.
bandybanen har positive opplevelser med dette raske
Sverre Erling og Øivind har gått alle trinn oppover inlagspillet. Kunstis kombinert med foreldre, som på en
nen lagidrettene fotball og bandy i Skiold. Videre som eller annen måte har hatt tilknytning til bandyspill, kan
lagledere og trenere innen klubbens yngre garde.
hjelpe oss til å komme på "banen" igjen.
(Vi som sto på sidelinjen en treningsdag på bandybaSverre Erling: Vår generasjon som var med i Skiold
nen på Marienlyst, så noe nytt var på gang. Skribents har vært heldige og miljøet er opprettholdt fordi de
anmerk).
gamle gutta i Skiold bidro til et sunt og godt miljø som
- Sverre Erling: Da vi egentlig burde pensjonert oss
også ga kameratskap.
som A-lagsspillere sto sønnene våre klare til å starte
- Innvandrere og Skiold?
på bandy- og fotballskole i Skiold. Vi ble selvfølgelig
Begge:
med som trenere.
Skiold har inntrykk av at det fungerer utmerket pga. at
Vi ser jo at barneidretten er blitt mye mer organisert i
vi har full integrering på alle lag. De innvandrerne vi
dag. Mamma og pappa kjører til og fra trening og alt
har hatt med på våre lag har vært flott ungdom.
går etter klokka. Ofte prøver man flere idretter. Allsidighet er viktig i ung alder, men det må ikke bli for mye

Nettverket er knyttet
Skiold
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gynte med fotball og bandy i folkeskolen og så fortsatte det i Skiold. For meg var det et godt valg!
Begge, Bjarne og Finn har opplevd alt av bandysportens mange gleder og kalde spilledager, som bare en
bandybane kan gi.
Bjarne og Finn, har gitt mye til Skiold, som en gjentakk
for gleden de har opplevd gjennom mange år. De har
hatt tillitsverv i junioravdelingen, oppmann, trenere og
De to, Bjarne Lagesen og Finn Hansen, kunne
Finn
var også juniorformann. Bjarne har vært med i
fortelle, ja faktisk skrive underholdende bøker, om
representantskapet
og var en gang viseformann i klubsitt liv i Ski- og Ballklubben Skiold. Og hva må de
ben.
ikke ha opplevd. Bjarne ble medlem i Skiold i
- Finn: Ikke glem at vi var med på bingoen, Bjarne.
1934 og Finn i 1936, det er et helt liv i rødt og
- Jeg kan huske at
hvitt.
1939 var et godt
Ja og rødt og hvitt er
idrettslig
år for
hjertet vårt, sier
Skiold
og
vi kunne
Bjarne og Finn.
vokst
mer
hvis ikke
Begge æresmedkrigen
hadde
komlemmer i Ski- og
met
og
ødelagt
for
Ballklubben Skiold.
oss,
sier
Finn.
Begge har vokst opp
- Men vi ble kretsi Nybyen hvor Skiold
mestere i A-klassen
var toneangivende
i
bandy vinteren
når det gjelder til1945/46, første sehengere og medsongen etter krigen,
lemmer.
sier Bjarne.
- Skiold ble jo i sin
Og de to kan ikke
tid flyttet fra Kongunngå å komme inn
gata på Bragernes
på perlen ved Stegtil Nybyen, det er en
la, Skiold hytta.
del av klubbens his- Vi var begge med
torie det også, sier
i hyttekomiteen, sier
Finn. Som på raske
Finn og Skioldhytta
ben også ble anbeBjarne Lagesen og Finn Hansen har fulgt hverandre gjennom åre- var også et samfalt en tur på løpene på bane, administrasjon og dugnader. En gang Skiold alltid
lingssted for oss
banen for den gang
Skiold, for de to Æresmedlemmene .
under krigen. Det
Funkis.
var stadig noe å
Men for både Bjarne
gjøre, ikke minst da vi gravde fram brønnen. I Skiold
og Finn ble det fotball og bandy i Skiold. Og Finn som
har dugnader vært en del av livet!
sagt rask til bens også rask i reaksjoner og havnet i
Det har gutta rett i, slik er det også i dag og kjernen i
bandymålet.
alt dugnadsarbeidet som blir gjort på Skioldhuset, hytBjarne forsvarsspiller, som man ikke hørte stort til ute
ta og mye, mye annet, er det den eldre garde som drar
på banen, men kunne være tøff i forsvarsarbeidet.
i snorene.
Han slang aldri med kjeften, da var det lettere å høre
- Men vi blir aldri lei Skiold og dugnader, sier gutta, og
Finn når han i buret dirigerte forsvaret foran seg.
klubben har vært enestående til å få med seg folk til
- Skiold har vært kjent for å ta seg av barn og ungdugnader.
dom?
De gamle er eldst, er det en gang sagt - det er så rik- Ja, sier Finn, ikke minst på midten av 40-tallet da vi
tig, så riktig! Begge er med i "Onsdagstreffen" på
leide "Toppen" i Turnhallen, for et tilbud til barn og
Skioldhuset.
ungdom. Det ble et samlingssted for gutter med sang
- Hva med unger og ungdom i klubben i dag, gutter?
og musikk Spill og konkurranser, og tanken bak var at
- Skiold er flinke til åta vare på unger og ungdom og
guttene som deltok skulle læres opp til å bli lagledere.
det er et kvalitetsstempel for Ski- og Ballklubben
"Toppen" var også et vern for ungdom i en vanskelig
Skiold!
periode under deres oppvekst. Vi ville gjøre "folk" av
gutta!
- Bjarne: Skiold har betydd alt, jeg kunne ikke tenke
meg noen annen klubb å bli medlem av. Det hele be-

Skiold
i våre hjerter?
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tar til med forskjellige øvelser og ball-lek. 35 barn deltar.
Og foreldre og foresatte blir oppfordret til å være med
og gjerne delta aktivt.
Leder for all fotball i Skiold er Morten Backe, selvfølgelig også i junioravdelingen, et utrolig viktig men også
slitsomt verv. Han følger det som skjer med et skarpt
Ski- og Ballklubben Skiold er kjent for å gjøre et godt
arbeid blant klubbens yngste, man kan si det har vært blikk og forteller gjerne hvordan han vil ha det for at
en tradisjon som har fulgt klubben opp gjennom årene. det skal fungere best for alle parter, både på og utenfor banen.
Og ikke minst i år 2000, det nye årtusen, har media
fokusert på Skiold og berømmet klubben for sitt arbeid
Noe nytt på gang
Ar 2000 er et forsøksår for organisering av styre
og stell i Skiold.
Dette går i det store og hele ut på at det ikke er
valgt noe fotballstyre verken for senior- eller junioravdelingen.
Det heter videre
Det er valgt en sportslig leder for fotball, Morten
Backe - og en administrativ leder for barneidretten, Inger Valdal.
- Barneidretten består av 10 lag som spiller 7'er
fotball og i år har Ski old et jentelag igjen for første gang på mange år. Og alle har gjort det bra på
banen.
- Hva betyr idretten for disse helt unge, leder av
barneidretten Inger Valda/?
For å begynne med fotballskolen, ungene lærer å
ta hensyn til hverandre og lærer at det er avhengig å ha medspillere. Som det også vil gjelde
senere i livet og samfunnet ellers.
Vi som driver barneidrett engasjerer også foreldre og vil gjerne ha dem med som ledere. Da kan
de se hvordan det hele fungerer og gjør det hele
mer interessant.
- Hva med de noe eldre guttene?
- Det er særlig viktig åta seg av jenter og gutter i
13-17 års alderen og gi dem et sosialt tilbud som
idretten er og sunn aktivitet. Ute på by'n finnes
Morten Backe er fotballens sjef i Skio/d, her sammen med stoff og annet usunt, det vil idretten bekjempe og
Inger Valda/, som er barneidrettens og de yngstes sjef
det burde politikerne tenke på. Støtt idretten, for
en ungdom på skråplan koster mye. Vi gjør et
forebyggende
arbeid som fortjener mer enn det som
for sine yngre.
gis
til
ungdomsarbeid
i dag, sier Inger Valdal.
Slik håper selvfølgelig klubbens medlemmer at det
skal fortsette, de yngste betyr mye for klubbens frem- Og hvem er ikke enig med henne? Sånn skal Skiold
fortsatt drive sitt ungdomsarbeid.
tid

Barn og ungdom
en ny tid!

Når vi kan skryte sånn av oss selv, så bør vi takke
våre trenere og ledere i junioravdelingen, de står på!
Og uten denne viljen og de gode evner de har som
ledere, hadde heller ikke suksessen kommet.
Fotballcupen for de yngre i Drammenshallen har utviklet seg til å bli en av Norges største innendørs og kunne feire 20 års jubileum i år 2000.
Som tidligere år ble denne cupen også en stor gave til
moderklubben Skiold. Et meget vellykket arrangement.
Vi har mer å skryte av, fotballskolen på "Tegger'n" tok
til onsdag 30. august for jenter og gutter i 6- 7 års alderen med avslutning på Skioldhuset i oktober.
Deltagerne får hver sin fotball og T-skjorte før det hele
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sto i veien - vi hadde lite penger.

- Hva skjedde så?
Jeg foreslo å selge Skioldhytta for at klubben
skulle få mer penger. Det var ikke alle som var
enig i det, og tidligere mangeårig formann i
Skiold, Alf Jansen, sa det sånn:
Hvis du selger hytta skal jeg banke deg opp,
Tore!

- Og det ble ikke noe salg av hytta?
Nei, og godt var vel det.
For hadde vi solgt Skioldhytta så hadde pengene
vært borte igjen på kort tid. Og da hadde vi vært
der vi var!
Nå kan det legges til at Tore Ruud og Ase er
blant de flittigste besøkende på Skioldhytta også i våre dager.
- Men det var vel hele tiden snakk om penger i

klubben?

Tore Ruud, æresmedlem og administrator.

- Ja, og midt på 60-tallet startet vi opp med bingo,
da var jeg formann. Jeg sendte to mann til Sverige, Tov Støa og Gunnar Fossum for å spille
bingo og se og lære. La meg legge til at gutta
reiste for egen regning. De skulle undersøke om
hvor mye penger det kunne ligge i bingospillet.
Og der de var, hadde man tjent 100000 kroner på
ett år.

- Og så var man i gang også i Skicki?
Med det gode venstrebeinet på fotballbanen,
Tore Ruud - som har vanskelig for å si nei når
han blir spurt om å ta et tillitsverv i Ski- og Ballklubben Skiold. Og vi i klubben burde si: takk for
det.
Det med venstrebeinet, han kunne blitt kretsmester i Ungdomsklassen, en gang - men så var det
med det militæret. Da finalen skulle spilles på nye
Marienlyst måtte Tore forsvare oss med en innsats i militærleiren mens vi smykket oss med tittelen kretsmester i Ungdomsklassen. Han hadde
fortjent å være en av oss, i stedet for å være
"forsvarsspiller'' i det militære.
Vi har valgt å gå raskt over det sportslige for
Tore's vedkommende. Bevares, han var god nok
på banen, som bandyspiller også.
Oppmann for A-laget i bandy kan han også se
tilbake på, men det er administratoren Tore Ruud
vi vil trekke fram. Hvor mange tillitsverv vet han
vel knapt han har hatt, fordi han har lettere for å
si ja - enn nei!
To ganger var han formann for Ski- og Ballklubben Skiold i 60-årene og gjorde god jobb.

- Hvordan var det å være formann i disse tøffe
tider, Tore?
- Alle hadde store ambisjoner angående fotball,
men på et vis var det overkommelig, bare en ting

- Ja vi startet opp med bingo på Brygga og den
første kvelden tapte vi 200 kroner. Men andre
kvelden dekket vi tapet og kom på plussiden. Etter en stund begynte vi på CC og da gikk det bare
oppover rent økonomisk.

- Ganske kort, du var bandyoppmann?
- Ja, jobben min var å sørge for at 11 mann var
på banen, ikke noe mer. Og det var det eneste
verv jeg hadde når det gjelder aktivitet. Alle kan
jo ikke gjøre det samme og min gate i Skiold var
administrasjon.
I den gata, administrasjon, har Tore gjort en god
jobb I mange år. Som formann og mange flere
tillitsverv innen klubben.
Og han sitter fortsatt i styret i Skiold og gjør en
stor jobb med å rydde i arkiver og gamle dokumenter og mye mer innen styrearbeide.
Tore er også med i PR-komiteen - han kan ikke si
nei til en jobb - og det er PR-komiteen takknemlig
for.

- Skog og mark, Tore?
- Vårt turområde er Konnerud og Skioldhytta,
hvor vi er mye. Jeg er opptatt av alt man kan se
og Stegla er en stor del av idyllen. Når endene
svømmer i Stegla på en fin sommerdag, det er
grønt, sol og vakkert. Skioldhytta er ikke bare et
vintersportssted.
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Fra 50 års jubileet:

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 valgkomiteen.
Omkring det hele de "passives" flytende masse, hvorav enkelte ikke er passive nok, sier de aktive.
I dag danner vi alle en kameratring om klubben var.
For de yngste står klubbnavnet Skiold i et gyllent
skjær av forventninq, 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. (1960)

Ta vare på våre
yngste!
Når vi nå ved 50 års jubileet stopper opp og ser tilbake
på lagene, på høyere hold, så vel 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 unggutter 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 åta 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.

Jernfast vilje
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 inn i 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 i enda sterkere grad preger
Skiold i dag. Og dette at det alltid er noe som 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 da kan
vi virkelig gjøre 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.
Ved en anledning som denne kan vi ikke bare se 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
Forts.
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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 vi setter 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- klubben Skiold
slik vi kjenner den i dag. La oss alle ønske klubben vår
framgang og gode år.
Jeg retter Skiaids takk til dere alle.
Rolf B. Hansen.

Apropos - ledere Har hørt sanne rykter om en lilleputtleder som var så
mørkeredd -, at han måtte følges fra Skioldhytta og
bort til bilen ved SIF-hytta av 2 lilleputtspillere!!!

- den var go'
Vi var vitne til liten hyggelig episode på Skiold hytta
klokken to om natten, da vi fikk det første virkelige
snøfallet på Konnerud i vinter. - Fire stykker av oss
gjorde det vi kunne for å måke snø av isen for at
A-laget kunne få skøytetrening dagen etter.
Oddvar "Bassen" Danielsen, med spade i hånden og
ivrig opptatt med å rydde snø vekk rundt brygga, sa
henvendt til oss andre:
"Dere må passe dere her! Det er et hull i isen, og vannet presser seg opp. "
Den ofte tunghørte og ikke alltid våkne Ståle Eknes
bemerket raskt:
"A, det hullet der-, det er der vi hentet vann siste vinter, det!"
Skio/davisa julen 1964

Til klubbens veteraner
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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Skioldsangen
Mel: Norge 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 så vel 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 brøt og stakk
Og alt de gjennom åra rakk,
Vi gir dem nå vår takk.
For nitti år siden 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 grunnvoll 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.

Vi har mange unge nå
Som vil et slag for klubben slå.
Dem må vi bygge på.
De møter fram til kamp berett
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 titler 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.

Nitti år har Skiold bestått.
Det bynte ganske trått og smått
Stor fremgang har vi fått.
Vi over seks hundre er,
Og alle har vi klubben kjær.
En del er samla her.
Vi takker vil alle for åra som svant,
For glede og hygge vi gjennom åra fant.

Det er Skiold vi i aften skal feire.
Vi slår ring om ditt merke på fly.
For så vel 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!

Denne originale Skioldsangen skrevet av frisør
Alf Paulsen, bie første gang brukt under 40 årsjubileet lørdag 21. oktober 1950.

e
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med knøttelag, for unge aktivister under 10 år. Og som
vanlig når Skiold lanserer en ide, beholder de den ikke
for seg, men inviterer andre til å være med. Klubben
har vært en trofast arrangør av turneringer innen juniorfotballen i Buskerud i alle år og nå er også knøtteturne ringene blitt årvisse. Et slikt arbeid koster, og vi får
opplyst at Skiolds junioravdeling i år har et budsjett på
hele 50000 kroner - og de midlene er kommet inn via
utlodning, papirinnsamling og vel ikke å forglemme
bingoen. De flinke Skiold administratorer har kjent sin
besøkelsestid også her.
Det som kanskje mest imponerer, er den satsing på
Ski og Ballklubben Skiold er det offisielle navnet i
utdannelse av unge administratorer innen klubben.
Det er imponerende å møte disse unge lagledere skodag, Bragerøen Idrettsforening het det i dåpen - og
den kan tidfestes til 7. juni 1910 - så et 60 års jubileum lerte og idrettsbevisste som de er. Men her er da heller
ikke noe overlatt tilfeldighetene:
er en av grunnene til at vi tar klubbvisitten til DramDe
unge lederne blir skolerte gjennom lederkurs og
mensklubben Skiold denne gangen. Men som det fortrenerkurs.
Kanskje er det her, dagens Skiold har mest
håpentligvis vil fremgå av denne lille reportasjen, så er
å
lære
fra
seg.
Det er ikke uten en viss stolthet juniorjubileet i seg selv ikke grunn nok. Den vesentlige er
formannen
Finn
Hansen sier at klubben av Buskerud
det arbeidet klubben gjør i juniorsektoren, men la oss
Idrettskrets
er
blitt
betegnet som den ledende når det
altså gå tilbake til utgangspunktet.
gjelder
å
utdanne
kvalifiserte
ledere.
Slik begynte det
"Fotball" gratulerer med den lederplassen og utfordrer
Den 7. juni 1910 hadde en håndfull karer på Brakerandre til å følge Skiolds eksempel.
øya i Drammen blitt enige om å stifte en idrettsforening.
Det ble holdt fest på saken, og eneste uenighet den
FLISGIGANTEN
første dagen var om det skulle serveres steik eller om
man skulle nøye seg med smørbrød. Det ble steika
som vant, og man hadde skaffet seg sukkerbrød til utlodning i tilfelle festen skulle gå med underskudd.
60 år er altså gått siden den festen, og siden har de
trofaste idrettsadministratorer i Skiold hatt god grunn til
å minnes den første samlingen rundt steika, de har
vært med å skape et idrettsmiljø i Drammen som de
har full grunn til å være stolte av. Ja, nettopp miljøet er
Vi har vel ofte sett denne logodet som preger Skiold, de har hatt en egen evne til å
en dukke opp i Skiolds publiholde sammen i medgang og motgang karene i den
kasjoner i mange år.
klubben. Kanskje mest motgang, selv om de også kan
Mange vet kanskje ikke hvem
vise til idrettslige bragder av de helt store, slik som
mannen bak Interiør import
norgesmesterskap i bandy både i senior og junior.
er - Flisgiganten på Reistad,
Margarinkassa
nemlig Christian Gregersen
Fotballen har fulgt Skiold gjennom alle de 60 årene, og
(60), med hele 50 år som
fotballen er nok også lagets hovedidrett i dag, ennmedlem
av Skiold.
skjønt de som vil dyrke bandy, ishockey eller ski, blir
Chtistien Gregersen
Christian
har vært aktiv i klubogså tatt godt vare på i Skiold.
ben
både
som
fotballog
bandyspiller
og i de senere
Året 1911 ble et lite gjennombrudd for fotballen i
år har han tatt del i styre og stell.
Skiold, og det ble belønnet med egne drakter, hvite
med et rødt bånd rundt livet. Av den grunn ble de kalt Christian har hatt flere verv, men kanskje er det i. huset
og økonomien, han har hatt i sitt hjerte først og fremst.
margarinkassa som fleip hos de vittige tunger i byen.
De rød/hvite farger har siden fulgt Skiold trofast, og de Som husstyrets leder i mange år, har mangt et flisparti havnet på huset. Ved utleie av huset, var telefonen
er stolte av dem, Skioldguttene.
til Interiør import i mange år vært nummeret å ringe.
Imponerende junioravdeling
Av de cirka 500 medlemmer i dag sokner vel halvpar- Firmabilen har også vært et kjært og velkomment
ten til klubbens junioravdeling og her har Ski old utført bidrag til Skiolds drift, og når samtidig 2 fremtredende
Skioldmedlemmer jobbet der, gikk vel også en del av
et kjempearbeid for idrettsungdommen i Drammen i
alle disse 60 årene. Årets junioravdeling innen fotbal- arbeidstiden deres med til klubbens beste.
len består av hele 11 lag, fra lilleputt og opp til junior.
Vi takker og bukker, og håper samtidig at interessen til
Skiold har også, som de første i Buskerud, begynt i
Skiold fortsatt vil være tilstede i Skiolds programmer!
lavere aldersgrupper - idet klubben har startet opp

NFF's offisielle organ
"Fotball" var i 1970 på besøk i
klubben og hadde under spalta
"Klubb visitten"
denne omtalen av Skiold i
augustnummeret:
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Hjertelig takk

Oddvar Christensen
Gå til fagmannen - gå til

Konnerudgaten 3
EKSPERTISEN
ERHEDDSS

~ Drammen

Telefon 83 54 95

~DRAMMENS RØR
A-S

I. •.IBADENA

Kjente logoer fra Skioldavisa og programmer for unge
og gamle Skioldmedlemmer, med ca 40 år fra den
eldste til den yngste.
Hva familien Christensen har betydd for Skiold får vi
vel aldri vite, men vi vet hva Johs. Christensen betydde i forbindelse med kjøpet av Skioldhuset - .
Vi ledere vet hva hans sønn Oddvar Christensen har
betydd økonomisk for Skiolds junioravdeling, som hovedsponsor i Badenacup i Drammenshallen gjennom
mange år og ikke minst for dette heftet du nå holder i
hånden-.
Uten støtte fra Johs. og Oddvar ville hverdagen blitt
meget tyngre for driften av Klubben Vi vil med dette få takke Oddvar Christensen for hans
engasjement i klubben vår og at han tok opp tradisjonen etter sin far med sin interesse for barne og ungdomsarbeid.

Hjertelig takk!!

Den
historiske beretning
Skiolds historie er lang og broket. Det å skrive
en beretning over 90 år ville fort kunne bli på Xantall hundre sider. Til femtiårs jubileet ble det
skrevet en beretning som tok utgangspunktet i
foreningens beretninger, på godt og vondt, mest
fordi styrets sekretær ikke har vært de samme
hele tiden, ei heller er det gitt retningslinjer for
hva årsberetningen skal inneholde.
Grunnlaget for dette historiske dokument er stort
sett beretningen til høstgeneralforsamlingen fordi
denne tok for seg stort sett hele året.
Derfor er det ikke meg, men Skiolds sekretærer
og redaktører som egentlig har skrevet denne
historiske beretningen.
Det å kunne tilfredsstille alle er umulig. Noen vil
si at alle ombygninger på hytte og hus må være
omtalt, noen vil si at kretsmesterskap i fotball er
mer viktig en et kretsmesterskap eller et NM i
bandy, alt til sin tid, på femti tallet var nok bandyfamilien mye større enn i dag.
Representasjon av klubben i forskjellige forbund
er godt dokumentert i de fleste år, men er i de
siste år noe mangelfull noe som bør rettes opp,
dette er en viktig del av vår historie. Igjen er det
interne rutiner i klubben som svikter.
Så til de som har spilt på kretslag og representert klubben og ikke er blitt nevnt, ville jeg helst
si: ingen nevnt, ingen glemt, men jeg har valgt å
ta med de som står i beretningene, så får de
som føler seg urettferdig behandlet si i fra, så vi
kan rette dette opp i den elektroniske beretningen som etter hvert blir tilgjengelig på Internett.
Som et klubbhistorisk dokument tror jeg at det
meste har kommet med, bortsett fra at lagsberetninger for junioravdelingen er utelatt. Dette ville
ha ført for langt åta med.
Bilder er også et kapitel for seg, jeg tror mange
har bilder fra turer, fester, kamper, fra hus og
hytte som burde vært tilgjengelig for klubben.
Vi har nå en beretning som stort sett innholder
kjente bilder fra Skioldavisa, men det er de
ukjente private bilder vi burde fått kopiert til vårt
arkiv, om de har historisk interesse for Skiold klubben vår.
Jeg kan bare si:
god fornøyelse med videre lesing .....
Roar Henriksen

- gjennom 90 år-1910

Historikk
gjennom

90 år

STIFTELSEN
Under navnet av Bragerøen Idrettsforening ble Skiog Ballklubben Skiold stiftet den 7. juni 191 O.
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
Tricotagefabrikk og Halmrast Skofabrikk.
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 og 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
med Oscar Simensen som
formann.
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
Oscar Simensen
var om afholdelse af fest og
indtegnelse af nye medlemmer. Bjørnson spurgte om
et medlem der engang var strøgen kune blive medlem paa ny; hvilket blev svaret at man kunde, forutsagt at man betalte det man var skyldig 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 smørebrød som steg,
for hvis man skulde tage steg, vi Ide det falde dyrere
og foreningen vilde komme i underskud.
Bjørnson syntes ogsaa det samme. Formanden aplyste 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.
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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.
Sekretæren 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 billigst. Kontingenten
ble satt til kr. 0,50 pr. medlem.

1910
Foreningens første medlemsmøte ble holdt på Hotell
Du Nord på Høytorget. Stedet kaltes også for
«Fjeldtrampen». Her ble klubbens første styre valgt:
Oscar Simensen, formann.
Eivind Bjørnsen, viseformann.
Albert Larsen, sekretær.
Sverre Andersen, kasserer.
Aksel Simensen, materialforvalter.
Julius Lundgren, styremedlem.
De første Øvelser ble drevet på "garvetomta" 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 i følge 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
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nok for A-laget. 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.

1911
Styret:
Gustav Gulbrandsen, formann.
Oskar Simensen, viseformann og sekretær.
Nils Mortensen, kasserer.
Karl Pedersen, materialforvalter.
Kristian Green og I. Green, styremedlem.
Dette år var det stor tilgang pa medlemmer så vel fra
Lier, Kjelstad og øvre Bragernes.
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 IF. og seiret
etter en hard kamp 2-0.
Senere hadde vi Mjøndalen IF. på besøk som gjenvisitt på plassen bak parken, hvor vi seiret 5-2
Det var den gang meget vanskelig å skaffe gode motstandere for 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.

1912
Styret:
Gustav Gulbrandsen, formann.
Oscar Simensen, sekretær.
Arthur Andersen, oppmann
Kristian Green, styremedlem.
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 Idrettsforening og vi holder oss igjen til
protokollen.
Fodbalkamp avholdes søndag den 12/5 1912 Vor
forening havde sendt Kristiania ldretsforening 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 diett-

penger,
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 spillere fra
Kristiania. Kampen begynte presis kl. 2 1/2. 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 Kristiania - guttene
satte alt ind for åta det tapte igjen. Medens gjorde
vaare spilere yderligere et maal og vaare spilere
sendte enda bolden ind i Kristianias net engang til og
kampen ente med seier for Bragerøen Idrettsforening.
Dette var den første kamp vore spillere havde som
forbundsklubb».
Klubben som nå kunne spille i B-klassen tok sin gjerning meget alvorlig og ble dette år kretsmestere i sin
klasse med seire over Drammens Ballklubb 5-0 og 21 over Drammens Idrettsforening i første kamp 7-1 og
i annen kamp ble vi tildelt 2 poeng da Drammens IF.
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 kretsmestere i B-klassen.
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.
/

1913
Styret:
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. Pri-

IJ gjennom 90 år - 1914 - 17
vat arrangerte laget en tur med «Farmand» til Berger.
Etter en så godt som sportslig død sesong ble generalforsamlingen holdt i Arbeiderforeningen om høsten.

1914
Styret:
Olaf Simensen, formann.
Oscar Simensen, kasserer.
Gustav Gulbrandsen, styremedlem.
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 & Ballklubben Skiold.
Laget var dette år meget godt og hadde mange pene
resultater å se tilbake på.
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20 min. igjen av kampen, avbrøt dommeren kampen
da det kun var 7 mann igjen av Drammens IF's lag.
Skiold var således A-klubb og skulle spille i A-klassen
fravåren 1916.
5 års jubileumsfest ble holdt på Fagerhøy. Det var
godt fremmøte og stor stemning.
Dette år ble også anskaffet de gamle Skioldmerker,
som senere er forandret.
I vinterhalvåret ble det arrangert klubbrenn.

1916
Styret:
Olaf Simensen, formann.
Nic. Thomassen, viseformann.
Oscar Simensen, kasserer.
Sverre Hansen, sekretær.
Aksel Nilsen, styremedlem.
Eivind Nielsen, styremedlem.

1915
Styret:
Arthur Hansen, formann.
Nic. Thomassen, viseformann.
Sverre Hansen, sekretær.
Oscar Simensen, kasserer.
Alf Jansen, materialforvalter.
Aret 1915 ble et merke år 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.
Fotballkampene spiltes på plassen bak Parken og un-

Til deltagelse i sesongens kretskamper hadde klubben anmeldt A og 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 høstgeneralforsamlingen i Harmonien den 29. oktober og inneholdt flere interessante stykker
som var levert inn.

1917

Skiolds A-lag 1915
Fra venstre: OlafSk.ar, Torgeir Helgerud, Eivind Nilsen, Lorent:: Andreassen,
Olaf Hansen, Finn Eriksen, Erling Kristiansen, AlfJansen. Hans Johannessen.
Nils Hansen og Eugen Gulbrandsen.

der kampene våre ble plassen pyntet med et stort
Skioldmerke 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 Aklubb 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

Styret:
Einar Antonsen, formann.
Torgeir Helgerud, viseformann.
Sverre Hansen, sekretær.
Oscar Simensen, kasserer.
Arthur Hansen, styremedlem.
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.
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.
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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.
Vi fikk vår første kretsdommer i fotball idet Erling
Christiansen ble autorisert.

1918
Styret:
Einar Antonsen, formann.
Aksel Nilsen, viseformann.
Oscar Simensen, kasserer.
Sverre Hansen, 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.
For egen regning arrangerte vi vår første internasjonale klubbkamp. Det var den svenske klubb GAIS fra
Gateborg som gjestet oss i pinsen. Det ble spilt to
kamper, første og annen dag, og gjestene seiret 1-0

og 4-1.

8-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.
Representasjon: 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,
samt vår målmann Sigurd Stensrud.

1919
Styret:
Olaf Simensen, formann.
Aksel Nilsen, viseformann.
Georg Wøien, 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 vi hjemmekamp mot Lyn,
Gjøvik, og seiret 4-2. Annen rundes motstander het

I 70 års laget til Bjarne Halvorsen i 1970, ble disse Skiold gutta knipset. Fra venstre med spille år:
Sverre Hansen 1919-22, Alf Jansen 1914-22, Erling Strand 1915-25, Ernst Larsen spilte på klubbens første guttelag i 1915
sammen med Johan Ruth og Bjarne Halvorsen og alle har senere spilt flere år på A-laget, Thorleif Thorkildsen spilte i flere
år og Otto Berglie overtok som målmann etter Sigurd Stensrud, som kom fra Slemmestad i 1917 og avsluttet sin
målmannskarriere i Skiold da klubben ble kretsmestere i A klassen i 1923.
Mange har senere hatt mange års tjeneste i klubbens administrative liv.
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1922

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.

Torgeir Helgerud, formann.
Olaf Simensen, viseformann.
Frithjof Sørby, sekretær.
Hans Berntsen, kasserer.
Georg L. Nielsen, oppmann.

1920

A-laget kom i kontakt med Sarpsborg Fotballklubb,

Styret:

gjennom Hamar Fotballag, hvor vi var innbudt til jubileumskamper i pinsen.
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 Strong, Oslo.
Dette år ble det nedsatt et ishockeyutvalg: Rolf
Kristoffersen, 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.

Oscar Simensen, formann.
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

A laget sportslig sett må sesongen betegnes som en
av de beste i klubbens historie.
Vi kom dette år i forbindelse med noen av landets
beste fotballag, idet vi spilte mot Lyn, Oslo, og Brann i
Bergen. Vi seiret over Lyn med 4-0 og Frigg, Oslo, 20, 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.

1921
Styret:
Oscar Simensen, formann.
Aksel Nilsen, viseformann.
Charles Stahl, kasserer.
Georg L. Nielsen, oppmann.
Frithjof Olsen (Sørbø), 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.
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.

Styret:

1923
Styret:
Torgeir Helgerud, formann.
Rolf Bastrup, viseformann.
Charles Stahl, oppmann.
Georg Wøien, sekretær.
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 seire målkvote 18 for og 3 mot. I finalen på Gulskogen seiret laget
2-1 over MIF.
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
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.
Skisesongen var meget livlig denne vinter. Der holdtes såvel klubbrenn som sørperenn og deltagelsen
var stor og konkurransen meget hard. Disse renn
holdtes ved Landfalltjern med Tiurleiken som hovedkvarter og startplass.
I Holmenkollen deltok Jørgen Johansen som den
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første fra vår klubb.
Harald Sand tok
flere 1. premier i
krets- og distriktsrenn.

7 tap.
Ishockeysesongen begynte med trening på Styrmodammen. Interessen begynte å tilta og 4 kamper ble
spilt.

1924

Styret:
Olaf Simensen, formann.
Oscar Simensen, viseformann.
Georg L. Nielsen, oppmann.
Charles Stahl, sekretær.
T. Helgerud, kasserer. (Han trakk seg tilbake).
1. suppleant Eivind Nielsen overtok.

1925
Styret:
Torgeir Helgerud,
formann
R. Bastrup, viseformann (utmeldt 1/424).
Charles Stahl, oppmann til våren.
Eivind Nielsen, ny
oppmann.
Georg Wøien, sekretær.
Sigurd Rygh, kasserer.
Medlemstall 200.
Jørgen Johansen
Gressbanen i
Drammen ble åpnet
dette år. Vi deltok som arrangør av kampen mellom
Drammens/aget og Odd. Skien
Olaf Simensen var formann i gressbanekomiteen
Fortjenestemerke ble for første gang tildelt Charles

fra hovedtribunen pa "gamle Marienlyst,
- kjekt med hatt i sola.'

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 pokalkamp spilte vi 1-1 mot Drafn etter 2
timers kamp.
Av nye forbindelser dette år nevner vi Fredrikstad FK.
hvor vi spilte i Fredrikstad med tap 5-2.
Olaf Simensen var formann i Buskerud Fotballkrets.
B-laget hadde 12 kamper, 4 vunne, 1 uavgjort og

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 Einsbtittel. Vårt lag leverte en god innsats og resultatet ble 1-1. Den nedsatte festkomite
arrangerte en stilig middag i Børsen hvor samtlige
deltagende spillere med ledere deltok.
Av sensasjonelle seire dette år nevner vi seieren over
Brann i Bergen 3-2. Brann ble dette år Norgesmester.
Klubben stilte dette år også B og 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 handikappet ved den dårlige
vinter. Dog fikk vi holdt det tradisjonelle sørperenn,
samt tok noen av våre løpere endel premier i kretshopprenn.

1926
Styret:
Torgeir Helgerud, formann.
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.
Representasjon: Olaf Simensen var formann i
Drammen og Omegn Fotballkrets og dessuten medlem av Idrettskomiteen.
Ishockeysesongen: Må betegnes som middels.

lf gjennom 90 år - 1927 - 29
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: Det ble for første gang arrangert 4
klubbrenn. Hopprennet foregikk i Strødtvetbakken og
langrennet fra Fagerhøy.
I alt ble det vunnet 22 premier, deriblant 5 førstepremier, 4 andrepremier, 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.

1927
Styret:
Olaf Simensen, formann
(til våren) Charles Stahl.
Charles Stahl, viseformann.
Georg L. Nielsen, oppmann.
Georg Wøien, sekretær.
Oscar Simensen, kasserer.
Erling Kristiansen, 1. 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 plassering 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.
Roma-pokalen med Snøgg som arrangør ble resultatene: Snøgg - Skiold 3-1, Skiold - 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.
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
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da heller ikke, og man hadde grunn til å nære de
største forhåpninger for kommende år.
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.

1928
Styret:
Charles Stahl, formann.
Thorolf Thorkildsen, viseformann.
Fritz Pettersen, oppmann.
Otto Berglie, sekretær.
Torgeir Helgerud, kasserer.
Bjarne Halvorsen, suppleant.
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.
A-laget Sportslig ble året meget godt. lnnetreningen
begynte 15. Mars i Folkets Hus store sa! under ledelse av forretningsfører Kirkvaag. Treningen foregikk
etter et nytt og aldeles utmerket system.
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.
B-laget har i år hatt en av sine beste sesonger på
mange år. 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.
Hockeysesongen begynte tidlig, men ble kort tross
gjennomgående bra vær, grunnet dårlig interesse
blant guttene. Vi ble slått ut i 1 ste runde av Forward
med 10-1. A- og B-laget spilte kretskamper.

1929
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.
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Fotball 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 i
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 ble dette år kort. Det var dårlig med
snø og få skirenn. Vårt sørperenn måtte avlyses
grunnet snømangel.
Bandy 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 så vel 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 bandykretskamp her
i distriktet. Dette viste seg også å holde stikk idet vi
seiret 3-1.
I kretsserien ble vi nr. 2 med 4 poeng.
I Norgesmesterskapet møtte vi Trygg i 1. 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
1930
Styret:

Bjarne Halvorsen, formann
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.
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. 1. pinsedag Drafn - Ørn?-?. 2. pinsedag finale Skiold - Ørn
3-4.
Ørn vant den oppsatte vakre pokal. Klubbene var meget fornøyd med jubileumsarrangementet som avslut-

tedes 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.
Bandysesongen ble mindre god. Det ble ikke anledning 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.
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.
1931
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.
A-laget Fotballsesongen har sportslig sett vært bra.

I den forholdsvis harde kretsserie plasserte 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 Steinberg I F'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.
Representasjon I Buskerud Distriktslag ved Olaf
Simensen, i bandykretsen ved Fritz Pettersen og
Th. Hansen. I skikretsen ved Fritz Pettersen.
Magnus Halvorsen fikk dette år kretsdommergraden i
fotball.
Bandysesongen i sin helhet må betegnes som ganske bra. Laget ble nr. 3 i kretsserien.
B-laget måtte trekke seg fra årets kretsserie, da inter-
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essen ikke var stor nok til å stille to lag.

1932
Styret:
Olaf Simensen, 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.
A-laget Fotballsesong med bare 31 spillere, vesentlig
p. g. av skader, var det vanskelig å få stabilisert et
lag.
Vi manglet kun ett poeng i årets ligaserie til å få en
plass i hovedserien.
8-lagets sesong har i år ikke vært så god som man
hadde grunn til å håpe. 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.
Oldboyslaget. Vi stilte i år for første gang med oldboyslag. 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.
Bandy A-laget har i år hatt sin beste sesong hittil. I
kretskampene gikk laget til topps 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.
8-laget har i år på grunn av manglende ledelse bare
spilt en kamp.
Skisesongen har i år vært stille og rolig og utenom
sørperennet var våre løpere og hoppere lite med, dette må sees på bakgrunn av en dårlig vinter med lite
snø.
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.

1933
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
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og 7 utmeldte.
Fotball lnnetreningen ble gjenopptatt i år, men fremmøtet var ikke så godt som ønskelig.
A-laget var langt fra stabilt og det ble bare 6 vunne
kamper av 24 i årets løp. I kretsserien opprådde 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.
8-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 IF.,
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 spillermateriellet 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 3. 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.
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 forsiktig med harde kamper.
Bandy A-laget plasserte 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.
8-laget. B-laget greidde ikke å komme opp på det
nivå man skulle tro det var i stand 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.

1934
Styret:
Th. Thorkildsen, formann.
Alf Jansen, viseformann.
Thorbjørn. Gulbrandsen, oppmann.
Bjarne Ulsbøl, sekretær.
Ernst Larssen, kasserer
Det er i årets løp opptatt 52 medlemmer og utmeldt 4.
Fotball A-laget startet med åpningskamp mot Ørn,
Horten, som vi vant i vanlig vårform. I kretsserien
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plasserte vi oss som nr. 3 etter Mjøndalen og Ballklubben, og har all grunn til å være fornøyd med innsatsen. I Stabekk-serien plasserte vi oss som nr. 2,
etter Torp.
8-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 innbudt til med B 14, Stabekk J.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, i
uavgjort og 3 tap.
Bandy A-laget har i år i likhet med i fjor tilhørte 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
andreplassen, 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 ldrottsklubb og
en kamp i Kristinehamn. Vi tapte begge kamper med
1 mot 3. Vi lærte meget av svenskene og fikk til fulle
bevis for hva det vil si å ha kondisjonen i orden.
8-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.
Skisesongen: Jørgen Johansen tok 1. premie i følgende 4 renn: Spikkestad-rennet, Glassverkrennet,
Stoppenkollen og Tronstadrennet. Oskar Bruun fikk
første og damenes premie i Grøstadbakken.
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.

1935
Styret:
Olaf Simensen, formann.
Alf Jansen, viseformann.
Bjarne Halvorsen, oppmann.
Ernst Larssen, kasserer.
Charles Stahl, sekretær.
Oskar Berg, Carl Carlsen og Olaf
Johansen, suppleanter
Olaf Simensen måtte p.q.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.
Skioldhytta Hyttespørsmålet som har vært på tale i

Skivinter pa Skioldhytta
mange år er nå blitt et faktum. Oppe på Konnerud
ved Steglevannet har vi i sommerens løp reist
Skioldhytta 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 ærefult arbeide for
Skiold.

Klubbens interesserte damer har ved godt basararbeide i 3 år bidratt til at hytta kunne reises.
Fotballsesongen: A-lagets plassering 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 plassering 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 plassering 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.
Oldboys-laget. Komiteen fikk i stand jubileumskamper mot Glassverket, Skoger og Nordre Sande. Poka-
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len ble vunnet av Skiold med seire i alle kampene.
Representasjon: Klubben var representert ved Stahl
i fotballkretsen og F. Bjarre i bandykretsen.
Bjarne Halvorsen ble autorisert som forbundsdommer.
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 vinteridrettsruken 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.
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.
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 300400 mennesker til stede da oppropet foregikk. Skiold
stilte til langrennet med 36 mann og Skoger møtte
med 28. 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.
1936
Styret:
Olaf Johansen, formann.
Alf Jansen, viseformann.
Reidar Borge, oppmann.
Fritz Bjarre, sekretær.
Ernst Larssen, kasserer.
Klubben har siden siste generalforsamling hatt en
stor tilgang av nye medlemmer, den største på
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mange år, i alt 73 stk.
Økonomien: Klubben har greid seg godt økonomisk,
da basaren ga et godt overskudd.
Skioldhytta: Inne ved Steglevannet - 330 m. 0. 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 hyttekornite, hvor
Charles Stahl var formann og 8 av våre
eldste medlemmer var
med.
Charles Stahl,
Tømmeret til hytta ble
- Skio!dhyttas far.
tatt ut i skogen til M.
Kinnerud på vinterføre,
og det var på forhånd utregnet til 13 tylfter på ca. 25
c,n 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 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 131/2 X 7 meter og fra 30-40 cm
tykk, uttalte han at her kunne vi gjerne plassere 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 lcopalpapp. 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 mv.

e
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Mathias Kinnerud,
- mannen med tomta'
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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».

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 ekstraomganger med 1-0. Vi tapte 4.
runde mot årets Norgesmester, Fredrikstad, på deres
bane med 2-0.
I kretsserien plasserte 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-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: På B-landslaget mot Sverige i Halden deltok Cally Tiedemann og er således Skiolds
første internasjonale fotballspiller I landskampen
Norge - Finnland i Oslo var Bjarne Halvorsen linjemann.
Bandysesongen A-laget har til tross for at det ikke
nådde til topps, hatt en god sesong
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.
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. Det ble en spennende innspurt, idet

man lenge skiftet på ledelsen. Resultatet viste dog at
Skoger IF. vant med ca. 5 min. foran Skiold.
1937
Styret:
Olaf Johansen, formann.
Bjarne Ulsbøl, viseformann.
Thorleif Hansen, oppmann.
Bjørn Berling, kasserer.
Fritz Bjarre, sekretær.
Thorbjørn Gulbrandsen, suppleant.
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.
Skioldhytta har vært åpen for servering, og det har
vært planert endel og flaggstang er reist. Hyttas økonomiske stilling er god.
Fotball A-laget 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 Bklubbenes 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 så
de ble henvist til å bruke spillere fra guttelaget. Det
ble spilt 8 privatkamper og 2 kretskamper.
Guttelaget kom sent i gang med kamper, men de
kom godt. De trenet iherdig og vant kretsmesterskapet.
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.
Bandy 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
Juniorlaget har spilt fire kretskamper og vunnet
samtlige. Målkvote 8 mål og 2 mot. De ble også kretsmestere.
Representasjon 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
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kretsdommere.

Ski Vi har i vinter holdt et guttetkretsrenn 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 sørperenn
ble holdt ved Skioldhytta. Det ble meget god deltagelse takket være bandysesongens slutt. Så bandyspillerne møtte fram.

1938
Olaf Johansen, formann.
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.
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Skioldavisen Klubben har gått i gang med egen avis.
Første nummer ble sendt medlemmene som julenummer og ble godt mottatt av så vel 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 ærefult
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 gått 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 bin-
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de/edd - 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 Ja 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 «Skio/davisen» 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 kameratskapet og idretten for « Skiold».
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
vara jour med kontingentinnbetalingen og resultatet
ble godt.
Fotball 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 vanskelig 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 Ski
Turn- og ldrf. Vi seiret 5-0. I annen runde møtte vi Vikersund i Vikersund. Her ble det tap 1-3.
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
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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.
Ski Vi var denne vinter arrangør av 4-klubbrennets
langrenn som foregikk fra Skioldhytta. Løypa var på
ca. 10 km. Det startet 36 mann.
Skoger-konkurransen ble dette år arrangert av Skoger Idrettslag på Andorsrud. Det ble igjen en seier for
Skoger som dominerte så vel i hopp som langrenn,
sammenlagt, men vi hadde dobbeltseier i hopp.
Vårt årlige sørperenn ble holdt på hytta med meget
god deltagelse.
Bandy Ved siden av de obligatoriske kamper spilte vi
etter innbydelse av Gøta, 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 pokalen.
B-laget har kopiert bedriften fra forrige år og erobret
kretsmesterskapet på nytt
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.
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.

90 år - 1939
Bj. Halvorsen er formann i Drammens og Omegns
dommerkomite.
Rolf L. Olsen er autorisert som forbundsdommer og
Knut Berg Nilsen som kretsdommer i bandy.
1939
Styret:
Alf Jansen, formann.
Arvid Pettersen, viseformann.
Bjarne Halvorsen, fotballoppmann
Olav Brænne, sekretær.
Arvid Nielsen, kasserer.
Tilgangen på nye medlemmer i alt 41.
I sesongen har følgende spillere representert klubben I uttagningskamp for landslaget i bandy spilte
Carl Carlsen og Leif Eriksen. Begge ble reserver til
landslaget.
Fotball A-laget lå i faresonen i Norges-serien 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. I første kamp vant
vi over Lilleaker med 4-0 og i finalen vant vi over
Slemmestad med 2-1.
B-lagets sesong har vært forholdsvis god. De leder
sin avdeling og kan bli kretsmester.
C-laget hadde få kamper og sesongen ble tidlig avsluttet da den valgte oppmann på grunn av private
gjøremal ikke kunne fortsette i stillingen.
Junioravdelingen. Juniorlagets sesong må beteg-

~orgesmestrene 1939

Bakerste rekke fra venstre: Thorbjørn Gulbrandsen, Sverre Nilsen, Odd Sjuve, Erling Christoffersen,
Carl Carlsen, Trond Røste, Bjarne Gade Jensen, og Rolf Raaen.
Forreste rekke fra venstre: Leif Eriksen (kaptein), Rolf Bolstad, Bjarne Ulsbøl.
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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.
Seieren var helt fortjent etter lagets gode innsats i annen omgang.
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.
8-laget 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.
Skisesongen har vært en av de beste i klubbens historie, både hva interessen blant gutSkiold junior krets - og Østlandsmester 1939
Stående fra høyre: Odd Hansen, Oddmund Tofteng, Rolf Lund, Kaare tene og de sportslige resultater angår. Dette
Jansen, Finn Bolstad, og Arne Knudsen. - Foranfra høyre: Øivind gjelder først og fremst våre hoppere som helt
Holst, Arne Carlsen, Aage Jansen, Sigmund Gronlie og Olav Olsen. fra begynnelsen av sesongen har vært med
ikke bare i kretsrenn, men også i distrikts- og
landsrenn tatt over 40 premier, deriblant flere førstenes som strålende og den beste i klubbens historie,
premier. Dessuten for første gang erobret en lagpokal
idet laget gikk hen og vant så vel kretsmesterskapet
i firemannslag i Tvetenbakken i Sylling.
som det uoffisielle Norgesmesterskap for juniorer,
Konkurransen i hopp og langrenn mot Skoger idrettden såkalte Østlandsserie, hvor i alt 14 kretser deltok.
slag ble i år vunnet for første gang. Hele 46 SkioldSamtlige kretskamper ble vunnet med en samlet
gutter stilte til start i langrennet og vi vant med ca. 7
målkvote 11-1. Avdelingsmesterskapet ble vunnet og
minutter. I hopprennet stilte Skiold og Skoger med ca.
vi var klar for finalen. Denne gikk som forkamp før
25 mann hver. Skoger-guttene som i de fire foregåenkretslagskampen Drammen - Østfold - motstanderen
de konkurranser har vist seg helt overlegne hadde i
var Glassverket og vi seiret 4-1.
år ingen sjanser mot våre konkurransetrenede hoppeDe innledende kamper i Østlandsmesterskapet vant
re og vi besatte de fem første plassene og fikk for
vi og møtte i finalen Lyn, Oslo, som vi beseiret med
første gang et napp i hopp-pokalen. Old boyspokalen
3-0. Laget har i alt spilt 22 kamper, 15 seire, 1 tap,
i hopp gikk også til Skiold, mens Skoger old boys sik6 uavgjort, målkvote 45 for, 7 mot.
ret seg det annet napp i langrennspokalen.
Guttelaget. Sesongen for guttelaget må også betegRepresentasjon I administrasjonen har klubben vært
nes som bra. Det ble 5 poeng i kretsmesterskapet og
representert ved: Charles Stahl som formann i Dramlaget leder sin pulje, men den ble ikke ferdigspilt p.g.
men og Omegn Fotballkrets, Bjarne Halvorsen fora. bensinforbudet.
mann i dommerkomiteen i Drammen og Omegn FotSmåguttlaget. har deltatt i Drammens Ballklubbs
ballkrets, Alf Paulsen som medlem i juniorutvalget i
smågutteserie. Det ble imidlertid bare spilt 3 kamper
fotballkretsen. Fritz Bjarre som styremedlem i Norges
p.g.a. misforståelser fra de forskjellige klubblederes
Bandyforbund, Rolf Olsen som varamann i dommerside.
komiteen for bandy.
Bandysesongen har vært en ønskesesong for klubben i år. A-laget gikk helt til topps og erobret klub1940
bens første norgesmesterskap. Mesterskapet var forStyret: Alf Jansen, formann.
tjent og laget fikk anerkjennelse så vel fra motstandeArvid Pettersen, viseformann.
re som publikum og presse. De var alle samstemt i at
Cally Tiedemann, oppmann.
vi vant mesterskapet helt fortjent. Således skrev
Olav Brænne, sekretær.
Sportsmanden følgende:
Arvid Nielsen, kasserer.
«Skiolds mesterskap er et av de mest utpregede lagCarl Carlsen, bandyoppmann.
mesterskap vi har hatt her i landet». Og hadde samKjell Sjuve, skioppmann.
me blad under ukens beste prestasjon:
Erling
Thommesen, Alf Paulsen, junioroppmenn.
Skiolds norgesmesterskap.
Et medlem av representantskapet har tiltrådt styret.
I sesongens ordinære kamper er laget ubeseiret. Kun
ett uavgjort resultat.
Før vi går videre i beretningen vil styret gjerne si litt
Vi var av Norges bandyforbund tildelt arrangementet
om den situasjon vi kom opp i den 9. april da landet
av årets bandyfinale som gikk på Marienlyst 26. febkom opp i krigen. Dette har bevirket at idrettsarbeidet
ruar. Det ble en ekstra spiss på finalen da Drafn var
kom
i en vanskelig stilling og vi fikk en periode hvor
motstanderen. Kampen ble spennende. Begge lag
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all fotball lå nede. Det var først i midten av juli at det
ble bestemt at fotballen skulle settes i gang. Kretsstyret opprettet en enkel 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 kom. 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 gjennomføre.
Men tross kort sesong har allikevel fotballagene hevdet seg bra.
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.
8-laget har hatt en meget bra sesong.
Guttene var ivrige i treningen og fikk gjennombruddet
1 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.
C-laget hadde ikke kamper, da kretsen ikke arrangerte kretsserie for denne klasse.
Junioravdelingen. Kretsen arrangerte ikke kretsserie
for juniorer, men Drammens Ballklubb arrangerte en
juniorturnering med alle lag i junioravdelingene 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 kameratskap 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.
Bandy 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
"svenskeserien" og spilte 2 kamper i julehelgen. Mot
Køping Idrettsselskap hvor vi tapte 2-1 etter god innsats av laget. Den andre gikk i Karlstad mot Skoghall
Idrettsforening. 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 opp, beveget 15
Skioldgutter seg i fra de forskjellige kanter av byen
mot Drammen stasjon
A reise klokken ½ 7 en 1. dag jul er drøy kost, men
det er Sverige-tur det gjelder og alle mann er på
plass. Presis klokken ½ 7 reiste vi fra Drammen. Vi

kom i siste liten til Oslo Ø., 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, Køping. Her var det møtt frem mange mennesker og vi fikk en ypperlig mottagelse, etter vår 15
timers lange reise.
Veien gikk nå til det "Stora Pensjonatet hvor et herlig
svensk smørgåsbord ventet oss. Og spør om det
smakte! Jeg teller aldri hva folk spiser, men sandelig
sku Ide 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 sangforeningen «Orfeus» enn Skiolds bandylag.
Om selve kampen kan i korthet sies at vi tapte knepent 1-2 etter en meget spennende fight. Før kampen
ble vi overrakt et flott banner, og selv overrakte vi en
flott sølvpokal. Etter matchen var vi Køpings gjester
på Stora Hotellet. Det blev en helt igjennom hyggelig
fest, hvor bl. a. alle Skiolds spillere og reserver blev
tildelt Køpings klubbmerke. Under festen fikk jeg Køpings ldrotsselskaps ordfører (formann) til å skrive sitt
inntrykk av kampen til Skioldavisen. Her er det:
"Ombedd att med några rader nedskriva mina intryck
om dagens bandymatch mellan Ski- og Ballklubben
Skiold och Køpings ldrottsselskap får jag, som min
personliga uppfatning saga att de kacka Norge gutterna gjorde ett ovarlat gott motstånd, och beredde oss
betydligt mera besvar an vi ventat oss. Deres forsvarsspel i dagens match var av prima Svensk klass,
och når de tara sig att variera batre, samt utnytta sina
yttrar i anfallet bli det verklig farlige. Genom sitt kacka
och hurtiga upptradande blev de Norska bandypojkarna mycket populare i Køping och aro hjartliqt velkomna tilbaka".
Tiden gikk og snart måtte vi si farvel til våre kjære
venner i Køping, 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 O -1. Vi hadde
mindre tid til vår rådighet her enn i Køping, 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 på ny og så
reiste vi tilbake til Norge - til vårt kjære Drammen.
Reisen var slutt og vi var et idrettsminne rikere.
Selv om resultatene kanskje ikke ble så gode som vi
hadde ventet, så får vi trøste oss med at det kommer
tider etter disse1
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
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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.
B-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 Skioldguttene.
Junioravdelingen har hatt en bra sesong. Juniorlaget har mange pene resultater å se tilbake på.
Guttelaget har hatt en flott sesong. Laget erobret
kretsmesterskapet.
Skisesongen har vært tildels god. Vi har erobret en
pokal i juniorklassen i konkurranse med Drafn,
Mjøndalen, Strømm og Strømsgodset.
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 hopp og langrennet. Dermed har Skoger vunnet
begge pokaler til odel og eie, da de sammenlagt har
flest poeng etter 3 år.
1941-1945
Styret: Alf Jansen, formann
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.
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tas det forbehold om å treffe tiltak i tur og orden overfor enkeltpersoner eller klubber som anses 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.
Styret skriver i sin beretning etter frigjøringen:

Skiold-gutter, idrettskamerater!
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 friheten tilbake, friheten for norsk idrett og landet vårt.
Vi har så mange ganger før på genera/forsamlingene
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 lengre 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.

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

1945
Styret: Alf Jansen, formann
Arvid Pettersen, viseformann.
Johnny Ulleberg, kasserer.
Olav Brænne, sekretær.
Sverre Nielsen, fotballoppmann.
Thorbjørn Gulbrandsen, bandyoppmann.
Alf Paulsen, junioroppmann i fotball og bandy.
Sverre Jansen, skioppmann.

med fengsel og bøter eller en av disse straffer."

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 id-

Likeledes siteres et punkt i skrivelsen fra det nazistiske Norges Idrettsforbund, fotballavdelingen:
"Hvis klubbtinget beslutter begjæring om oppløsning,

Det er i året opptatt 87 nye medlemmer. Vi har nå
over 400 medlemmer.

Idrettsoppmarsjen 3. Juni 1945.
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rettsgutter 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 i gi sin tilslutning og hyllest til idrettsungdommen og idrettsfronten.
Fotball Tar man i betraktning de forhold vi startetunder etter fem års krig og lite forberedt til i 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 plasserte seg som nr. 2 i
sin avdeling om kretsmesterskapet.
B-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 i komme opp til førkrigs nivået. 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 av spillere: Arne Karlsen spilte på
Norges B-landslag mot Danmark i Oslo. Harald
Eriksen og Rolf Bolstad på Drammen og Omegn
kretslag mot Skotsk militærlag i Drammen. Trond
Røste spilte på Drammen og Omegn kretslag i Drammen mot Oslo kretslag.
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 juniorkornite. 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.
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 Skiaids 3 representanter
som oppnådde beste karakter.
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.
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.
Ved desserten 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 Skiaids "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 backen
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Arne Carlsen. I muntre ord og vendinger talte så Alf
god sesong, idet laget ble avdelingsmester i kretsPaulsen for damene og sangen "Til kvinnens pris"
serien. Laget var også med i Asenturneringen i Oslo
runget gjennom salene. Ordet ble deretter gitt fritt og
og vant første kampen mot Sterling, men tapte neste
Oskar Simensen takket for alle de pene ord som var
kamp mot Stabekk. Utenom kampene har laget hatt 2
turer til Oslo, hvor de overvar landskampene mot
ham tildelt og utbrakte han ønsket om en god framtid
for klubben.
danskene og svenskene.
Carl Carlsen takket vertinnen, fru Weien, for maten
Gutte- og småguttelaget har hatt en ordinær sesong.
Frammøte til treningen har vært særdeles god, og det
og middagen var over. Men festen fortsatte og det
er mange gode emner blant dem.
tilgangs. Hele 2. etasje på Central ble okkupert.
Straks etter hørte man eggende toner fra trioen Bandysesongen
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.
Lengre utpå ble det framført en liten lynkabaret 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
Kretsmestere 19../6: stående fra venstre: Knut Haugerud. Kaare Jansen, Bjarne
års jubileum vil stå som et minne for livet
Lagesen, Carl Carlsen. Erling Kristoffersen, Rolf Raaen. Bjarne Gade Jensen.
med en urokkelig følelse av at som det
Foranfra venstre Asle Larsen. Sverre Xielsen. Rolf Bolstad og Bjarne Ulsbol.
står i sangen - alltid leve skal Skioldklubben vår!
Det har vært en meget god sesong for A-laget. 2. juledag hadde vi besøk av Lesjøfors I. F. fra Sverige. Så
1946
lenge vårt lags kondisjon holdt spilte vi jevnt med
Styret: Alf Jansen, formann,
svenskene og ledet en tid 2-0. Gjestene trakk imidlerArvid Pettersen, viseformann.
tid det lengste strået og vant etter en god sluttspurt 7Johann Bye, fotballoppmann.
3. I NM nådde vi 3. runde hvor vi ble slått av Bestum
Johnny 0. Ulleberg, kasserer.
med
3-0. Etter dette var det å gå inn for kretsmesterOlav Brænne, sekretær.
skapet
hvor laget gikk heit til topps.
Alf Paulsen, junioroppmann.
B-laget har hatt en bra sesong, men tapte i avgjørenThorbjørn Gulbrandsen, bandyoppmann.
de kamp om kretsmesterskapet.
Sverre Jansen, skioppmann.
Junioravdelingen. I kretsserien ble juniorlaget best
med samme poengskum som Mjøndalen, men gikk
Vi har i året fått 57 nye medlemmer.
foran på bedre målaverage. Laget deltok i østlandsFotball A-laget har hatt en dårlig sesong, tross vi
mesterskapet og vant første runde over Ready. I anhadde den engelske trener Callaghan. Han var en
nen
runde fikk vi Frigg og spilte 2-2. Omkampen ble
god, spiller, en som forsto fotballens mange finesser,
berammet til Ullern banen i Oslo som kveldskamp i
men var ikke klar over at vårt lag sto overfor opp og
flomlys, noe som var uvant for våre gutter og det ble
nedrykning i divisjonen. Spillemateriellet var nok ikke
tap 1-6.
det beste, men kondisjonstreningen ble det ikke tatt
Skisesongen Det har i år ikke vært større aktiv deltatilbørlig hensyn til, og det er vel kanskje hovedgrungelse. De som har deltatt har imidlertid hevdet seg
nen til at laget måtte ned i 2. divisjon.
bra. 25 mannskonkurransen ble arrangert på SkioldAv 24 spilte kamper tapte laget 15, spilte uavgjort i 5,
hytta.
Det ble igjen seier for de gode Skoger-løperne.
og vant bare 4 kamper. Målkvoten 21 mål for og 53
mot.
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. Juniorlaget har hatt en ganske
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1947
Styret: Alf Jansen, formann.
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.
Fotball 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.
8-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

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 juniorkornite og medlem av Norges
Bandyforbunds juniorkornite. 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.

1948
Styret: Alf Jansen, formann.
Odd Durban Hansen, viseform.
Einar Owe Johansen, sekretær.
Johnny 0. Ulleberg, kasserer.
Reidar Borge, oppmann i fotball.
Carl Carlsen, oppmann i bandy.
L. - Kretsmestere I Y./ ;_. staendejra venstre. i I/ f re driksen. (J11n11ar f ossum,
Fridtjof Andersen, skioppmann.
Kolbjørn Teigen, Rolf Løken, Jan Hannevold, Bjarne Helliksen. Ivar Rosendal.
Per Wøllo, Junioroppmann i fotball.
Jan Haraldsen Knes/ående. Odd Knudsen. Leif Paulsen og Hein Mvhre.
Alf Paulsen, junioroppmann i bandy.
Representasjon
Ungdomslaget har gjort det best. Laget greidde a
Bjarne Gade Jensen spilte på bandykretslaget i
vinne kretsmesterskapet.
kampen mot Vastanfors. Charles Stahl har vært 3.
Junior-, gutte- og småguttelaget har også mange seistyremedlem i Norges Fotballforbund. Sverre Jansen
re å se tilbake på. Guttelaget har scoret i alt 32 mål
oppmann i Drammen og Omegn Fotballkrets. Thorog er det laget som kan vise den flotteste målkvote.
bjørn Gulbrandsen 3. styrenmedlem i Norges BandyBandy A-lagets sesong må betraktes som god idet
forbund. Bjarne Halvorsen formann i fotballkretsens
laget bare har 2 tap, ett mot Mjøndalen idrettsforedommerkomite. Alf Paulsen formann i fotballkretsens
ning, som ble Norgesmester, og ett tap mot det
juniorkorrute, formann i Bandyforbundets juniorutvalg.
svenske laget Lesjøfors som vi spilte mot i Lesjøfors
Johnny O Ulleberg revisor for særkretsene i Nedre
Turen ble i alle deler vellykket.
Buskerud og kasserer i Buskerud Bandykrets.
8-laget har levert en strålende innsats med å ta mesNye forbundsdommere
terskapet til klubben for femte gang.
Finn Bolstad og Sverre Jansen har tatt forbundsgraJunioravdelingens sesong har vært middels. Juniden i bandy.
orlaget ble nummer to i sin avdeling. Guttelaget lå
Gullmedaljen
midt på tabellen. Begge lag har hatt privatkamper.
Følgende fem er tildelt klubbens gullmedalje: Carl
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Carlsen, Jørgen Johansen, Trond Røste, Johs.
Sørensen og Cally Tiedemann.
Fotball 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 høyt, 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 militærtjeneste har vi ikke spilt mer enn en kamp i
ungdomsklassen. Juniorlaget har spilt 13 kamper
pluss en cupkamp, og guttelaget 12 kamper hvorav 5
kretskamper. Småguttelaget har deltatt i en serie som
D. B. K. arrangerte.
Bandy 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.
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.
Ski 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 plasseringer.
Et gutterenn i Skioldbakken med over 100 deltagere
ble mønstergyldig avviklet, og 25 mannskonkurransen 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.
Inntekten skal gå til ny båt, og utlodningen brakte
penger så han fikk sitt ønske oppfylt.

Skioldrevyen
Klubben har for første gang satt opp en revy. Den fikk
tittelen: '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:

47

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.
Fremtidens 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 Skioldgutta 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 sminker, og
har mange fordelaktige saker å se tilbake på etter
premieren. Den av hans viser som slo best an var
"Venter på'n Ka'I", 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 Killen 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.
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1949
Styret: Odd Durban Hansen, formann.

Carl Carlsen, viseformann.
Einar Owe Johansen, sekretær.
Johnny 0. Ulleberg, kasserer.
Jørgen Johansen, oppmann i fotball.
Trond Røste, oppmann i bandy.
Ernst Larssen, skioppmann.
Egil Ulsbøl. junioroppmann fotball.
Alf Paulsen, junioroppmann bandy
Fotball 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.
Oldboyslaget har deltatt i en privatserie og i en turnering som Åssiden arrangerte Laget nådde finalen i
turneringen hvor det ble tap for Drammens Ballklubb.
Bandy 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 Skioldrevyen 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. 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 høre
mer om.
Ski 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.
Representasjon

Klubben har vært representert ved Charles Stahl som
2. styremedlem i Norges Fotballforbund. Ved Sverre
Jansen som oppmann i Drammen og Omegns Fot-

ballkrets. Ved Thorbjørn Gulbrandsen som 3. styremedlem i Norges Bandyforbund.
Ved Bjarne Halvorsen som formann i fotballkretsens
dommerkomite. Ved Alf Paulsen som formann i fotballkretsens juniorkornite, 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
Hel liksen.
På juniorkretslaget mot Vestfold deltok Kjell Langlie
og Reidar Larsen. Kjell Langlie spilte 1. omgang i
kretslagskamp mot Østfold

Badstua
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.
1950

Styret: Carl Carlsen, formann
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, styremedlem.
Bandy 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
Østlands-mesterskapet.
Ski Skigutta har hatt en bedre sesong enn på lenge.
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Klubben tok bl. a. et kretsmesterskap i hopp klasse
gutter 11-12 år ved Jan Erik Larssen.
Fotball A-laget lnnetreningen 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 uke 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 vårseriekamper.
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 Nydalen 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
Skiaids spill i denne kampen viste oss mye god og
riktig fotball.
Etter kampen var det en enkel og hyggelig sammenkomst i Central Hotell hvor begge lag og ledere var til
stede.
Sesongen har vist framgang for laget. I vårsesonqen
ble det levert flere gode kamper, og det har blitt lagt
an på å spille riktig fotball.
Etter ferien var laget i downperiode 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 få ham 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.
B-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

49

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.
Representasjon: Charles Stahl er 2. styremedlem i
Norges Fotballforbund. Sverre Jansen oppmann i
Drammen og Omegn Fotballkrets. Alf Paulsen formann i fotballkretsens juniorkornite og kasserer i Buskerud Bandykrets. Bjarne Halvorsen formann i 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.
Jubileumsfesten ble holdt i Harmoniens stor festsal lørdag den 21. oktober. Der deltok over 140 deltagere, blant dem idrettskamerater fra Allingsås Sportsklubb, Sverige. Følgende var også innbudt: Formannen i Fotballkretsen, Bandykretsen samt formannen
i Drafn og Drammens Ballklubb. 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 sta hl talte for veteranene, og adresserte skålen til Oscar Simensen. Alf Paulsen talte for damene.
Det ble fra Fotball- og Bandykretsene overrakt diplomer, og fra Skikretsen, fra Drafn og fra Allingsås, vakre blomsterhilsener. DBK's formann overrakte en dokumentmappe med inskripsjon. Toastmaster var
Bjarne Halvorsen, som til slutt leste opp en rekke telegrammer.
Festen ble helt igjennom vellykket, og alle hadde forståelsen av at samtlige festdeltagere var vel fornøyd
med markeringen av klubbens 40 års jubileum.
1951
Styret: Otto Berglie, formann,
Thorbjørn Gulbrandsen, nestformann.
Arthur Strand, sekretær.
Sverre Lind Christoffersen, kasserer.
Alf Jansen, fotballoppmann.
Bjarne Gade Jensen, bandyoppmann.
Alfred Lagesen, fotballoppmann, junior.
Egil Arenth, bandyoppmann, junior.
Ole Evju, skioppmann.
Charles Stahl har møtt fra representantskapet.
Rolf Wold Andersen, supplant.
Johnny 0. Ulleberg, hyttekomiteens formann.
Medlemsantallet Det er opptatt 24 nye medlemmer,
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laget vant.
og medlemsantallet pr. i dag er 419. Styret har etter
Kretsen har arrangert en jubileumsturnering for fem
lengre tids arbeid med kartoteket kommet fram til følelitelag. Vi hadde de beste muligheter til å gå til
gende beslutning: Strøket 67 medlemmer, da de ikke
topps, og møtte Mjøndalen i finalen. Det ble uavgjort
har vist vilje til å gjøre opp sine forpliktelser.
3-3, og loddtrekning måtte til. Hellet hadde ikke plaget
Fotball A-lagets sesong har i år vært svak, kanskje
oss særlig tidligere i vinter og uteble også nå. Mjønen av de svakeste i klubbens historie. Årsakene kan
dalen dro av gårde med den pene pokalen.
være mange. Det var igjen bare 3-4 spillere av fjorB-lagets sesong må sies å ha vært god. Laget ble
årets lag, så det er kanskje den vesentligste grunn.
kretsmester med hele fem poeng foran neste lag. LaOppmannen og treneren gjorde hva de kunne. Men
når det gjentatte ganger, tross purring, møtte bare 4-5 get har ikke tap i serien og målkvote: 13-2.
Det har blitt spilt mange privatkamper, og av disse er
mann av første laget, må resultatene bli der etter. Her
seieren
over det svenske 2. div. laget Ålvnas den gjemå skjeen tas i en annen hånd. At vi ikke kan bedre
er en ting, at vi ikke vil er noe annet. Laget overvintrer veste, da det ble Skiolds første internasjonale bandyseier.
nest nederst på tabellen med 5 poeng, og her må det
Flott juniorsesong: Juniorlaget har hatt sin beste
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 Vejle i Danmark.
For å få penger til turen ble det arrangert
en nattine i Saga kino lørdag den 17.
Østlandsmestere 1951: bakfra venstre Egil Are nr (oppm.) Lars Lund, Leif Lund,
mars med iokale krefter. Alf Paulsen var
Ulf Jacobsen, Kjell Westby. Hans Brunes. Tor Pedersen, Tore Larsen, Tore Jahnsen. foranfra venstre: Tor .\"i/sen. Reidar Schussler, Jonn Johansen
leder og konferansier, besøket var meget
godt, og det ble et pent overskudd. N.F
sesong til dato. Det ble bare seire i kretsserien, og
F. 's trener, Karl Olav Dahlbak, var med på turen og
mesterskapet ble vunnet med 15 mot 4 mål. Som
laglederne var for DBK, Kåre Moen og for Skiold, Alfkretsmestere fikk klubben adgang til å delta i Østred Lagesen. Ansvarlig reiseleder, Alf Paulsen. En av
landsmesterskapet for juniors. I de første tre kampedagene ble Drammens vennskapsby, Kolding, bene som var mot Eidanger, Skeid og Høvik ble det seisøkt, og på tilbaketuren var det to dagers opphold i
København.
re, og laget var klar for finalen, der Lyn var motstander. Kampen ble spilt på Marienlyst under nærvær av
Bandy A-laget Etter vanlig forhåndstrening hadde vi
300 tilskuere. Lyn scoret en gang i første omgang etfire kamper før serien tok til. I disse kampene spilte
ter pent spill. I annen halvtid hadde vi fordel av sol og
laget en god og en dårlig omgang. Dette med en god
vind i ryggen, og det kom til å vise seg å ha en stor
og en dårlig omgang skulle senere i sesongen vise
seg nesten i alle kampene. Vi fikk en heldig 1-0 seier i betydning. Midt I omgangen fikk Tore Larsen en høy
ball på kølla, men falt. Tore Jahnsen øynet sjansen,
første seriekamp, som var mot Skeid. Lagets løpere
stormet til og satte ballen i buret. Mot slutten ble det
spilte i underkant av det man kunne vente, mens dernoe tammere spill, og det var tydelig at begge parter
imot forsvaret var kontant og godt, da det røynet på
var slitne. En lang ball kom 30 sekunder før full tid
som verst. Mot Varg, Oslo, ble det tap 1-2, og så spilte vi uavgjort 3-3 mot Mjøndalen. Neste kamp var mot som bestilt til Tor Pedersen, og uten å nøle, slo han til
ballen med det resultat at den føk inn i nettet, uten
Eidanger i Porsgrunn. Kampen foregikk i et veritabelt
snødrev og vindvær. Vi trakk det lengste strå med å
sjanse for målvakten som var godt dekket av sine
vinne 2-0, men seieren skyldtes for en stor del vår
medspillere. Denne seieren skaffet Skiold sitt første
ØM i bandy.
rutine, for det så stygt ut en tid. Vår siste seriekamp
var mot Drafn. Vi spilte en god førsteomgang hvor
Ski Det er i år holdt flere skimøter på "Toppen", TurnDrafn ble satt ut av stilen. Men etter pause var det
hallen, med film og kåserier. En kveld hadde vi skivårt lag som falt ut av stilen. På kort tid snudde bildet
forbundets instruktør på besøk, og det møtte 75
seg, vi tapte 1-4, og det var ingen tvil om at det beste
medlemmer som fikk en hyggelig og lærerik kveld-
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stund.
Det har vært full enighet i Ski-komiteen om at Skioldbakken 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 hoe 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 75 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 skisentrum som Drammen. Vi hadde
flere løpere 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.
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, gå i 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.
Representasjon
Charles Stahl 2. styremedlem i NFF, Bjarne
Halvorsen rådgivende medlem og instruktør for dommerkomiteen i N.F.F., Sverre Jansen oppmann i

Fotball A-laget 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. li 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
cupmesterstapet 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 plasseringen i
kretsserien ble så beskjedent som nummer fem.
Juniorlaget har hatt en flott sesong med syv seire og

Drammen og Omegn fotballkrets, Alf Paulsen for-

to tap. Det ble andreplass i kretsserien, og samlet

mann i fotballkretsens juniorkornite, Olav Brænne
sekretær i Buskerud Bandykrets, Egil Arenth 2. varamann i styret i bandykretsen, Alf Jansen bandykret-

målforskjell 36-11. I ØM vant laget først over Høvik 21, og så over Sandefjord 5-0, og var klar for semifinalen. Etter ordinær tid var stillingen 1-1. Skeid, som var

sens revisor, Johnny 0. Ulleberg revisor i N. Buskerud
Idrettskrets.
Odd Durban Hansen og Bjarne Halvorsen medlemmer av idrettskretsens opplysningsråd.
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.
1952
Styret: Otto Berglie, formann
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 Ålborg har møtt fra representantskapet.
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den annen semifinalist, fikk mål tidlig i første ekstraomgang, som det ikke lyktes vårt lag åta 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 har hatt faste møter på "Toppen" i Turnhallen. Treningsforholdene i vinter har vært svært
dårlige. Snøen kom sent, og det ble bare de aller ivrigste løperne 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 i 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.
Representasjon: Charles Stahl 2. styremedlem NFF.
Bjarne Halvorsen rådgivende medlem for dommerkemiteen i NFF. Bjarne Gade Jensen 2. varamann i
NBF og medlem av den tekniske komite i NBF. Sver. re 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.
1953
Styret: Otto Berglie,
Ole Evju, nestformann.
Arthur Strand, sekretær.
Harry Andersen, kasserer.
Gunnar Johansen, fotballoppmann
Erling Kristoffersen, bandyoppmann
Rolf B. Hansen, skioppmann.
Per Wøllo, fotballoppmann junior.
Olaf Nordahl, bandyleder junior.
Bjarne Borgersen, hytteformann.
Charles Stahl har møtt fra representantskapet.
Fotball: A-laget ligger på andreplass 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
B-laget har hatt en finfin sesong, og som lønn for
strevet ble laget kretsmester.
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 til samlingsmøte 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 Vannetsborg 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 Mjøndalen og Sparta.
I eliteserien spilte laget i avd. A og fikk syv poeng etter syv kamper, og det ble fjerdeplass på tabellen.
8-laget ble nummer to i kretsserien, og juniorlaget
nr. 3
Skikomiteen 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 har vi også fått plassering i
langrenn, idet Reidar Jansen plasserte seg i Drammen-Streng og Konneruds 17. 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
på 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
Juniorkomitee. Egil Arenth formann i Buskerud Bandykrets og Olav Brænne oppmann.
Ulf Jacobsen har representert klubben på kretslaget,
ungdomslandslaget og A-landslaget i bandy. Tore
Jansen på bandykretslaget og ungdomslandslaget.
Finn Hansen, Asle Larsen og Tor Pedersen på bandykretslaget og Hans Brunæs reserve ved ungdomslandslagenes prøvekamp. Knut Berg Nilsen, linjedommer i landskampen Finland - Sverige på Olympiastadion i Helsingfors.
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1954
Styret: Carl Carlsen, formann
Bjarne Ulsbøl, nestformann.
Arthur Strand, sekretær.
Harry Andersen, kasserer.
Per Wøllo, 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.
Fotball 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. 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 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.
Bandy 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 fotball 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.

Skiold eldres avdeling stiftet 1. april 1954
Det har i lengre tid innen Ski og 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.
På klubbens generalforsamling 8. november 1953 ble
det fastsatt at en skulle få i stand en "Eldres" avdeling, og på møte i desember så 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 formann,
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 underholdning i form
av foredrag og kåserier om sportsminner på og utenfor idrettsbanen. Det er også meningen åta 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

Yrende liv i Skioldbakken

54

'I

gjennom 90 år - 1954 - 55

de eldre i klubben med seg, betyr det uendelig meget.
Lovene ble så gjennomgått punkt for punkt, og vedtatt
uten bemerkning.
Kontingenten ble satt til kr. 5 pr. år.
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 kjente 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.
Ålborg mente at en må holde seg til loven, § 2. Bjarne
Gade Jensen foreslo at avdelingen innkaller foreldrene til våre juniors. Forøvrig 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.

1955
Styret: Carl Carlsen, formann
Bjarne Helliksen, nestformann.
Bjørn Løkslid, sekretær.
Harry Andersen, kasserer.
Trond Røste, fotballoppmann.
Rolf Raaen, bandyoppmann,
Arne Haugan, skioppmann,
Olaf Nordahl, oppmann jr. fotball.
Knut Berg Nilsen, oppmann, jr. bandy.
Alf Jansen har møtt fra representantskapet.
Johnny 0. Ulleberg fra hyttekomiteen
Fotball A-laget har hatt mange spillere i 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.
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.
Bandy 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.
B-laget har hatt en jevn sesong.
Junioravdelingen har ikke store resultater å vise
fram, men har hatt en stor tilgang på nye medlemmer
som igjen bør gi oss en slagkraftig avdeling.
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 guttedistriktsrenn 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"
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
plassert 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 tilhengerkomfyr er anskaffet. Det er innkjøpt 6 nye bord og 20
stoler i bjerk til peisestuen, og vi har fått ny smijernslysekrone. Et større vindu på verandaens 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.
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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.
1956
Bjarne Gade Jensen, formann.
Bjarne Helliksen, nestformann.
Bjørn Løkslid, sekretær.
Harry E. Andersen, kasserer.
Rolf Raaen, fotballoppmann
Egil Arenth, bandyoppmann.
Arne Haugan, skioppmann.
Rolf Løken, oppmann. jr. fotball.
Kjell Langlie, bandyoppmann. 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.
Junioravdelingen har hatt en trivelig sesong, især
for de yngste lagene. Vi har stilt gutte-, smågutte-, og
to lilieputtlag, 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.
Lilleputtlag 1 har i alt 9 seire, bl. a. over Bragerøen 41, 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
andreplass 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.
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 170 medlemmer under 17 år.
Ski-avdelingen har hatt en del mer å rutte med enn
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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.
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
plassert 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 Ålborg. 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 Cortina",
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.
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 fotball- og bandykretsen. Alf Paulsen formann i fotballkretsens juniorutvalg. Gunnar Fossum spilte A-landskampen i bandy
mot Sverige, og deltok også i treningskurs for landslagsspillere. Tore Jahnsen spilte på kretslaget mot
Oppland på Gjøvik.
badstua
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1957
Formann Styret: Olaf Johansen,

Bjarne Lagesen, nestformann.
Bjørn Berling, sekretær.
Harry Andersen, kasserer.
Carl Carlsen, fotballoppmann.
Egil Arenth, bandyoppmann.
Arne Haugan, skioppmann.
Rolf Løken, oppmann jr. fotball.
Finn Hansen, oppmann jr. bandy.
Johnny 0. Ulleberg, hyttekomiteens formann.
Fotballsesongen
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.
8-laget derimot har mange pene seire å se tilbake
på, og de erobret da også kretsmesterskapet.
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.
Småguttlaget ble avdelingsmester i DBK's store turnering. Det ble tap 1-2 for Drafn i finalekampen.

Bandylaget Norgesmester

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 kølletrening.
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 Raanaas 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 svensknorske 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.

Sesongen ble åpnet med et møte i Sportskafeen der
bl. a. Rudolf Bremskau og R Krubfeldt var til stede.

Norgesmestere 1957

Bak fra venstre. Tore Jahnsen, KJell Westby, Herman Wisløff, Rolf Løken, Egil Arent oppm.
Tore Larsen, Tor Pedersen, Ulf Jacobsen.
Foran fra venstre: Leif Lund, Hans Brunæs, Gunnar Lumkjær, Reidar Schusster, Jonn Johansen, Lars Lund.

4J gjennom 90 år-1957
Skiold avsluttet bandy med en stilig NM-fest
Skiolds bandygruppe arrangerte en vellykket fest for
sine norgesmestere 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 toastmaster, 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 svensknorske 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 Ålborg. 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 "Eldres 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 kam-
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per. Et tre ganger tre hurra for damene fikk nesten
taket til å løfte seg.
En av klubbens nestorer, Alf Jansen, minnet om at Slaget 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.
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.
Til A-landskampen 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 skolemestere for Strømsøskole.
Ski 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 årets
gutterenn i Skioldbakken kunne vi stille med ni løpere. Selv om guttene ikke har toppet resultatlistene,
har de plassert seg hederlig. Sverre Ødegård har
vært jevn, og ble som den beste av Skioldguttene tildelt Halvard Bøe's vandrepokal.
Det ble holdt sørperenn fra hytta, og her startet det 23
løpere. Birger Næss ble, som ventet, den raskeste i
sporet mens den 9 år gamle Tom Saugerud var den
jevneste på de to runder som ble gått.
Ernst Larsen har, som tidligere, utført et glimrende
arbeid i bakken både sommer og vinter, og klubben
har all grunn til å være ham evig takknemlig for hans
kjempeinnsats.
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
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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.
1958

Styret: Rolf B. Hansen formann
Bjarne Lagesen, nestformann.
Bjørn Berling, sekretær.
Harry E. Andersen, kasserer.
Rolf Raaen, fotballoppmann.
Carl Carlsen, bandyoppmann.
Arne Haugan, skioppmann.
Johnny 0. Ulleberg, hytteformann.
Finn Hansen, juniorformann.
Fotballsesongen har i år vært lang. Den startet 20.
april, og siste kampen ble spilt 11. oktober. I dette
tidsrommet har A-laget hatt 27 kamper, og det ble 13
seire, 4 uavgjorte og 10 tapte kamper. De fleste seirende oppnådde laget i serien, men i kvalifisering til
NM ble det tap for Geithus 2-0.
8-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.
Bandy A-laget 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 akseptert.
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. Spillemessig 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 seieren i land.
Vårt møte med Sagene var avgjort av betydning for
en eventuell topplassering. Oslo-klubben vant klart 51, og etter dette tapet var vi kommet i faresonen grun-

net 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 greid det. Lagets gode innspurt i de siste
kampene avgjorde at vi berget andreplassen i serien.
8-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.
Representasjon Sverre Jansen oppmann i bandykretsen. Alf Paulsen forman i fotballkretsens juniorkornite. I uttagningskampen mellom A og 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. Autorisert fotballdommer i kretsen er
Sverre Muggerud.
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1959
Styret: Rolf B. Hansen, formann.
Bjarne Lagesen, nestformann.
Bjørn Berling, sekretær.
Åge Olsen, kasserer.
Ernst Larsen, fotballoppmann.
Rolf Raaen, bandyoppmann.
Arne Haugan, skioppmann.
Finn Hansen, juniorform.
Johnny 0. Ulleberg, form. i hyttestyret.
Alf Jansen har representert representantskapet.
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.
A-laget overvintrer på en beskjeden 6. plass, og første kval. runde i NM ble det tap for Ørn, Horten, 4-3
etter ekstraomganger.
B-laget har hatt en bedre sesong, idet det ble kretsmesterskap med 11 poeng av 12 oppnåelige, og målforskjell 25-9.
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.
Smågutt- og lilleputt I og li. På disse tre lagene har
det i alt vært benyttet 35 spillere. 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.
Bandy A-laget åpnet med 6-1 seier over Tåsen. Mot
Skeid ble det poengdeling etter 3-3, men i neste
kamp ble det knepen 4-3 vinst over Stabæk. Så kom
det to seire over henholdsvis Mjøndalen og Ready.
Sifrene var 4-1 og 7-3. I den avgjørende kampen om
mesterskapet møtte laget Sagene, og det ble klar 5-1
for Oslo-laget, som ble årets norgesmester. 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.
Skiløperne har i løpet av vinteren tatt til sammen 36
premier. Av de viktigste plasseringer kan nevnes at
Sverre Ødegård ble nr. 4 i KM, og samme plassering
ble det i NM i Risør. For sin innsats fikk han sitt tredje
napp i Halvard Bøe's vandrepokal og vant den dermed til odel og eie. 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 bak-
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kens "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. Skikomiteen 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.
Hytta og badstua har blitt oljet utvendig. Vindskier,
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.
Representasjon Alf Paulsen, formann i fotballkretsens juniorkornite, Egil Arenth nestformann i Bandyforbundets hovedstyre. Sverre Jansen, oppmann i
bandykretsen, Finn Bolstad medlem i fotballkretsens
dommerkomite. Erik Carlsen spilte på kretslaget mot
Vestre Romerike.
Egil Ulsbøl medlem av Bandyforbundets dommerkomite. Ulsbøl dømte ungdomslandskampen i bandy.
Sverre Muggerud har avlagt prøven for forbundsgraden i bandy. Alf Jansen revisor i Buskerud Bandykrets, Johnny 0. Ulleberg revisor i Idrettskretsen.
1960
Styret:

Rolf B. Hansen,
Tore Ruud, nestformann.
Bjørn Berling, sekretær.
Age Olsen, kasserer.
Hans R. Larsen, fotballoppmann.
Rolf Raaen, bandyoppmann.
Alf Paulsen, juniorformann.
Arne Haugan, skioppmann.
Johnny 0. Ulleberg, formann i hyttestyret.
Bjarne Lagesen, styremedlem.
Fotball 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 seriekampe-
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Skiolds styre ved 50 års jubileet 1960
Sittende fra venstre: Johnny 0. U!leberg. Bjorn Ber/ing Rolf B. Hansen. Bjarne Lages en og Age Olsen.
Stående Hans R. Larsen. Rolf Raaen. Tore Ruud. Arne Haugan. Al/Paulsen

ne, 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 det 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 Ålborg 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 10. Laget var med i Drafns jubileumsturnering, og tapte
4-5 på straffeslag for Oslo-klubben Ready. Vi ble til-

delt Drafns stander. Laglederen. Bjarne Borgersen,
har utført en god jobb med sine juniors.
Guttelaget har ikke manglet spillere, men mange er i
yngste laget Finn Hansen matte 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 lilleputt 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.
Mjøndalen er også 50-års 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.
Bandylaget flomlysmestere
Forhåndstreningen pa Strømsø skole ble. som så
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å se hvor liten interesse det er
blant våre medlemmer for Bkampene. 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 den ne damegruppe hadde bl.a. også fotball-lag
Flomlysmestere I 959-60, bakers/ fra venstre: Rolf Raa en opprn., Thore Jahnsen, Kjel! som spilte en kamp mot Drafns daJohansen. Kjell Westby, Rolf Løken, Kjell Johansen. Tov Støa, Tor Pedersen og
megruppe i 1922 på gamle MaUlfJacobsen. Knestående fra venstre: Tore Larsen, Hans Brunæs. Gunnar Lumkjær.
rienlyst grusbane. Kampen var
Reidar Schussler. Lezf Lund og Lars Lund
morsom og uhyre spennende, men
jeg skal avholde meg fra å kommange ganger tidligere ledet av Hans R. Larsen, mormentere damenes utseende etter kampen. Vår damesomt og inspirerende. Ca. 25 mann møtte hver tregruppe den gang var vesentlig beskjeftiget med baningskveld, og da utetreningen begynte, overtok Kjell
sarer og gjenstander til disse.
Westby, og han kjørte så hardt at alle som ville, måtte
l 1935, da vi gikk i gang med bygging av hytta ved
Steglevannet, hadde vi en meget virksom damegrupkomme i form. Guttene ønsket istrening, og laget ble
med i en cup på Jordal Amfi. Her nådde vi finalen etpe som med liv og lyst deltok ikke bare i servering til
arbeidsstokken på hytta om søndagene, men som
ter å ha slått Bestum 4-2, Hafslund 8-2 og Sarpsborg
også heklet duker, kjøpte og tilpasset gardiner m. m.
2-1. Sluttkampen mot Tåsen ble tap 2-5. Disse Oslotil hytta. Videre var det denne damegruppe som overturene ble i sin helhet betalt av spillerne.
tok serveringen og de holdt på med dette helt til kriKulda lot vente på seg, og det ble ikke den vanlige
istrening på tjernene. I jul - og nyttårshelgen drev gutgen kom.
En forholdsvis ny damegruppe startet så etter krigens
tene med tørrtrening på Marienlyst.
slutt, men interessen var ikke som før, og gruppen
I den første seriekamp fikk vi oss en kald dusj, som
som besto av mange yngre damer, måtte gi opp.
det senere viste seg kom til å få stor betydning. Vi
Først i februar i år innkalte hovedstyret en del damer
tapte 2-3 for Høvik. Siden gikk det bedre, og før siste
til klubbens medlemmer til et møte i Harmonien, for
kamp mot Drafn var stillingen den at vi kunne greie
om mulig å blåse nytt liv i damegruppen. Frammøtet
oss med uavgjort for å bli finalist i avdeling A. Det ble
var meget bra, og det var stor stemning fra damenes
et rivende oppgjør, og første omgang endte 1-1.
side for å gå i gang, og samtlige tegnet seg som medDrafn fikk corner like etter pause, og scoret. Dette tok
lemmer. Styret fikk følgende sammensetning:
en del av humøret til Skioldguttene, men det er ingen
Solveig Arenth, formann, Irene Johansen, nestforunnskyldning, for det skal spilles for fullt til tiden er
mann, Karin Hagen, sekretær, og Ase Larsen, kasseute. Og Drafn kunne gå av banen med fortjent 4-2
rer. Gruppen har allerede hatt noen møter, og også
seier, og finalerett. "De grønne" hadde sjansen til å få
satt i gang en del arbeider for klubben.
sitt 13. norgesmesterskap, og det greidde de da
Vi har troen på at et godt samarbeid mellom styret og
også. Vi gratulerer.
damegruppen vil være til uvurderlig nytte for klubben,
Den utsatte lyscupfinalen mot Mjøndalen ble spilt på
og vi ønsker vår damegruppe hell og lykke i sitt arBragerøen, og det ble storseier 9-2. Tor Pedersen ble
beid framover.
hovedseriens toppscorer med 17 mål.
B-laget kretsmestere Laget var stort sett det sam- Representasjon Carl Carlsen, styremedlem i Norges
Bandyforbund. Egil Ulsbøl, medlem av Bandyforbunme som i fjor, med blanding av juniors og eldre, rudets dommerkomite. Sverre Jansen, oppmann i Bustinerte spillere. Vi vant 4-2 over Mjøndalen, 6-2 over
kerud Bandykrets. Tov Støa spilte på ungdomslandsSparta og 6-2 over Strømsgodset. Mot Bragerøen ble
laget mot Sverige. Alf Paulsen, formann i fotballkretdet uavgjort 3-3, og vi måtte vinne siste kamp som
sens
juniorkornite.
var mot Drafn, for å bli kretsmestere. Kampen endte
NBF's
hederstegn er tildelt Carl Carlsen for sin store
4-2 til Skiold etter 2-1 ledelse ved pause. Det var
innsats for bandysporten gjennom mange år.
klubbens 14. mesterskap i bandy, men det er sørgelig
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1961
Styret:
Tore Ruud, formann.
Reidar Schussler, viseformann.
Gunnar Fossum, sekretær.
Aage Olsen, kasserer.
Egil Ulsbøl, fotballoppmann.
Egil Arenth, bandyoppmann.
Arne Haugan, skioppmann.
Johnny Ulleberg, hytteformann.
Finn Hansen, juniorformann.
Tore Larsen, varamann til styret.
Alf Jansen møtte fra representantskapet.
Vinterhalvåret 1961 må sies å ha vært et middels år
for klubben. Komiteer og utvalg har arbeidet godt og
det kan nevnes at vi hadde vårt vanlige "griselotteri"
som ble litt skuffende, da det var altfor mange medlemmer som ikke selger ut de tildelte loddebøker,
men leverer dem hele tilbake. La ikke dette gjenta
seg.
Vi har arbeidet med å få avholde tivoli på Marienlyst i
år, men selv om formannen har gjort alt som står i
hans makt for å få de høye herrers tillatelse, fikk vi
dessverre tilslutt et negativt, men allikevel et positivt
svar som gikk ut på at vi var sikret tivoli neste år.
Vi har fremdeles en meget svak økonomi. Det er særlig kontingentene som det er meget vanskelig å få inn
og vi ber derfor medlemmene vennligst ordne dette
snarest.
Finanskomiteen har en medlemsutlodning gårende
og vi håper at alle støtter opp denne. Videre hadde vi
sist torsdag et meget vellykket gåteløp for biler. Det
startet 43 og dette innbrakte oss ca. kr. 600,- brutto.
Vi takker finanskomiteen for dette og vi håper og tror
at den fortsetter i samme spor som den har begynt.
Da skal nok økonomien rette seg.
Bandysesongen har vært middels god for A-laget.
Vi vant vår egen jubileumsturnering og etter en dårlig
start i serien kom guttene til hektene og avsluttet sesongen med en 2. plass.
8-laget har hatt en vanlig god sesong. Det ble ikke
det vanlige mesterskap, men en meget god 2. plass.
Junioravdelingen har hatt en god sesong og det kan
nevnes at juniorene spilte finalen i kretsserien og ble
uttatt til ØM, men denne serien ble imidlertid avbrutt
på grunn av mildvær. Guttene er fortsatt med og vi
håper de fortsetter den gode sesongen når ØM fortsetter til høsten.
Skiavdelingen rapporterer en meget god sesong og
stor premiehøst både i hopp og langrenn. Vi kan nevne at Rolf Reidar Johansen ble kretsmester i sin klasse og Sverre Ødegård ble nr. 2 i sin klasse i hopp.
Sommerhalvåret må sies å ha vært godt for klubben,
komiteer og utvalg må sies å ha arbeidet særdeles
godt. Økonomien er noe bedre enn tidligere.
A-laget fotball vant avdelingsmesterskapet i 4. divisjon og kvalifiserte seg for 3. divisjon. De overvintrer
på 5. plass, bare 2 poeng efter annetlaget.

8-laget har hatt en vanlig sesong.
Juniorlaget rapporterer også om en god sesong og
avsluttet på 3 plass i kretsserien.
Hytteformannen melder om en jevnt god sesong.
Eldres avdeling arbeider som vanlig godt og har sine
hyggelige sammenkomster med foredrag og fortellere
med varierende emner.
Dameavdelingen gjør det godt, noe de kr. 1.000,klubben har fått i løpet av 11 /2 år.
Representasjon Carl Carlsen styremedlem og formann i UK Norges Bandyforbund. VM laget i bandy
Ulf Jacobsen.
Knut Berg Nilsen formann, Sverre Jansen oppmann
og Alf Jansen revisor i N. Buskerud Bandykrets.
Arve Fjell uttatt til ungdomlaget i bandy.
Hans Brunes og Kjell Westby uttatt til kretslaget i bandy. Finn Hansen ny forbundsdommer.
NFF: Finn Bolstad linjemann i Europacupen 2. runde.
Fotballkretsen: Håvard Beckstrøm, Harald Karlsen jr.
kretslaget. Tor Pedersen, Erie Karlsen krets/bylag.
Arne Sandli, Tov Støa og Roar Nilsen bylaget.
Form. Jr. kom. Alf Paulsen
Arne Haugan oppmann, Jonny Ulleberg revisor i Orm.
& omegn Skikrets.
1962
Styret:
Tore Ruud, formann.
Reidar Schussler, viseformann.
Gunnar Fossum, sekretær.
Aage Olsen, kasserer.
Egil Ulsbøl, fotballoppmann.
Rolf Raaen, bandyoppmann.
Bjarne Borgersen, juniorformann.
Arne Haugan, skioppmann.
Alf Larsen, hytteformann.
Tore Larsen, styremedlem.
Alf Jansen møtte fra representantskapet.
Vinterhalvåret må sies å ha vært et middels godt år
for klubben. Komiteer og utvalg har arbeidet godt og
det kan bl.a. Nevnes at tivolitomten nå endelig er i
orden. Det er kun oss som får leid denne i år og arrangementet er så godt som klarlagt. Med hensyn til
de to medlemsmøter vi har i året, vil ikke styret annet
enn å beklage at et så fåtall medlemmer møter. Det
sist avholdte var ca. 40 medlemmer møtt frem. Av
disse (som jo er hyggelig) ca. 80 % gutte og juniorer,
men hvor blir det av de voksne medlemmene? Styret
vil oppfordre alle medlemmer, gamle som unge til å
møte frem til disse møter som sikkert blir en hyggestund for alle.
Styret vil heller ikke unnlate å nevne at skikomiteen
har fått en dårlig hjelp i fra medlemmene for å få skibakken i orden.
Vintersesongen må vel karakteriseres som middels
god. Vi har en meget god junioravdeling i bandy som
innbrakte et junior og et guttemesterskap i Jordal-
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Lilleputtlaget vårt vant den meget populære og meget harde bandyturneringen til MIF, hvor 10 lag deltok.
Guttelaget var finalist i kretsmesterskapet.
Med hensyn til A-laget, kan vi se lyst på kommende
sesong, da vi har en del gode emner på dette laget.
Sommerhalvåret må sies å ha vært middels godt for
klubben. Komiteer og utvalg har arbeidet meget godt,
selv om det kanskje ikke har blitt så meget igjen regnet i kroner og ører.
Det avholdte tivoli ble skuffende, noe som vel været
får ta skylden for. Nettoinntekten på tivoliet ble kr.
1750.00 og et show i Drammen park innbrakte sier og
skriver kr. 45.00.
Det er meget beklagelig at disse to arrangementene
ikke ga større utbytte, da formannen Tore Ruud - har
lagt ned et stort arbeide her.
Griselotteriet startet tidlig i år, og i begynnelsen gikk
glimrende, men i den senere tiden har det gått tregere, så styret vil oppfordre alle til å gjøre en siste innsats nu før trekningen.
Tore Larsen tok seg av kontingenten i sommer, og
dette har gitt store resultater. Vi ber også de resterende medlemmer betale sin kontingent omgående.
Klubbens økonomi er dårlig ...
Sommersesongen har vært middels god. Vi vil spesielt gratulere Arve Fjeld og Rune Refhaug Johansen
med deres uoffisielle Norgesmesterskap for kretslag
og for deres fine innsats i turneringen og kampen i
Bergen.
Hytteformannen meddeler at det i sommer er innkjøpt nye madrasser, stoler, bord og fjernsynsapparat
til hytta.

Representasjoner:
Orm. & omegn Fotballkrets dommerkomiteen
Knut Berg Nilsen, form. og Finn Bolstad
N. Buskerud Bandykrets: Gunnar Fossum, st.medl.
Alf Jansen, revisor.
Idrettskretsen: Jonny Ulleberg, revisor.
Orm. & omegn skikrets: Arne Haugan oppmann.
Kretslaget: Harald Karlsen, Arve Fjeld.
Juniorkretslaget: Arve Fjeld, Rune Refhaug Johansen

1963
Styret:
Harry E. Andersen, formann.
Knut Berg Nilsen, viseformann.
Kjell Johansen, kasserer.
Bjarne Helliksen, sekretær.
Kjell Rokke, styremedlem.
Per Wøllo, fotballoppmann.
Tore Larsen, bandyoppmann.
Arne Haugan, skioppmann.
Kåre Madsen, juniorformann.
Bjarne Borgersen, hytteformann.
Sesongen for A-laget i bandy har ikke artet seg som
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vi helst hadde sett det. Laget oppnådde en beskjeden
plassering i serien. På grunn av sviktende innsats og
den sterke og lange kuldeperiode ble publikumsbesøket dårlig og det økonomiske utbytte meget beskjedent
B-laget i bandy vant kretsmesterskapet i sin klasse
og Old Boyslaget ble uoffisielle Norgesmestere.
Innen junioravdelingen har det vært stor aktivitet.
Juniorlaget oppnådde en god plassering i serien,
mens guttelaget leverte en ujevn innsats. Småguttlaget gikk til topps i sin avdeling og spilte også finale
kampen. Dessuten har avdelingen spilt med 2 lilleputtlag.
Styret vil ikke unnlate å gi juniorledelsen sin honnør
for meget godt utført arbeide.
Skiavdelingen melder om stor aktivitet med bl.a., 4klubbskonkurranse mellom Drafn, Strømsgodset,
Ballklubben og Skiold i langrenn og hopp, og Skiolds
gutterenn 17/3. med ca. 220 guttehoppere fordelt på 3
klasser. Vi kan nevne at Sverre Ødegård ble vinner
av 4-klubbs hopprennet og at Rolf Reidar Johansen
ble kretsmester i eldste gutteklasse.
For A-laget i fotball ble vårsesongen over all forventning god. Laget innkasserte 9 poeng og da vårsesongen var slutt, lå de på en fin 3. plass i serien. Etter
ferien falt laget nedover på tabellen for hver kamp
som gikk; og for til slutt ende nest sist. Det måtte 2
ekstra kamper til og med en sterk innsats i den siste
og med storseier klarte A-laget å holde plassen sin i
4. Divisjon
I sommer oppnådde Tore
'Tofta" Larsen 250 spilte
A-lagskamper i fotball.
B-laget oppnådde en 3.
plass i serien etter en jevnt
bra sesong.
I junioravdelingen har
interessen vært meget
stor, særlig har småguttog lilleputtlaget vært aktive. Sistnevnte vant Holmestrands IF sin 4 klubbsturfore "Ioffa' Larsen
nering.
Rapporten fra Hyttestyret viser at sesongen har vært
god og besøket jevnt godt. Det har blitt utført en del
arbeide, bl.a. er kjøkkenet utvidet og små rommene
malt.
"Griselotteriet" innbrakte ca, kr, 4.500. En medlemsutlodning med følgende gevinst: 1 flytur til Mallorca
for 2 personer med opphold 1 uke ga et overskudd på
kr. 4.700,Arrangementet på Bragernes torg og Tollboden i forbindelse med Drammensdagene ble meget vellykket
og ga et overskudd på kr. 2.700.
Klubbens innsats i forbindelse riving av "Torghallen"
må en si var enestående og betyr mer for klubben
enn de fleste aner, utbyttet ble her kr. 15/16. 000
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Representasjoner:
Orm. & omegn Fotballkrets dommerkomite: Knut Berg
Nilsen, formann.
Finn Bolstad medlem i samme.
Fotballkrets: Gunnar Fossum nestformann,
Sverre Jansen forr.fører
Kretslaget: Rune R. Johansen, Harald Karlsen, Erik
Carlsen og Tor Pedersen reservekeeper.
Presselaget: Arve Fjeld
Oppmann i Nedre Buskerud Bandykrets:
Sverre Jansen
Alf Jansen, Gunnar Fossum, styremedlemmer
Dommerkomiteen Sverre Muggerud
Revisor Idrettskretsen: Jonny Ulleberg
Finn Bolstad var dommer i landskampen Sverige/
Finland. Arve Fjeld, Lars Lund, Kjell Westby, Tor
Pedersen, Rune Reffhaug, Kjell Johansen og Tore
Larsen spilte på bandybylaget mot Omegn.
Arve Fjeld sto i mål for Ungdomslandslaget mot
Landslaget i bandy.
Arve Fjeld sto i mål for Ungdomslandslaget mot Sverige U. (2 - 2)
1964
Styret:
Harry E. Andersen, formann.
Hans Erik Riwen, viseformann.
Kjell Rokke, kasserer.
Borgar Nygård, sekretær.
Helge Evensen, styremedlem.
Per Wøllo, fotballoppmann.
Tore Larsen, bandyoppmann.
Arne Haugan, skioppmann.
Ivar Rosendal, junioroppmann.
Bjarne Lagesen, hytteformann.
Sesongen for A-laget bandy ble ikke av de store og
det ble også i år en beskjeden plassering på tabellen,
nemlig en 4. plass. Imidlertid ble lagets spillere benyttet mye på de forskjellige representasjonslag. På laget er det en del unge spillere som har utmerket seg
og vi håper sammen med "støttespillere" kan igjen
greie en "fulltreffer". Økonomisk sett har bandyarrangementene gitt små inntekter.
B-laget vant kretsmesterskapet for 17. gang med 6
seire og 1 uavgjort resultat.
Junioravdelingen har utvist stor aktivitet. De forskjellige lagene har spilt til sammen 65 kamper.
Etter den forhåndstrening som fotballguttene våre
hadde foran sesongen 1964, så styret fram til denne
med en viss forventning og håp om en merkbar forbedring. Det gikk dessverre ikke sånn denne sesong,
men vi håper fortsatt og vi vil også hjelpe til så godt vi
kan, slik at klubben igjen kan stille et slagkraftig A-lag
i fotball.
På grunn av snømangelen har besøket på hytta ikke
vært så stort som tidligere vintere, men i påsken var
det jevnt bra.
Også i sommer er det utført en del arbeider oppe på

hytta vår. Badstua er skrapt og oljet. Nytt varmtvannsanlegg er montert og i drift. Besøket er har vært
bra i sommer og det er arrangert treningssamlinger
der oppe.
Ski-aktiviteten ble denne vinteren ikke så stor som
tidligere og skylden for dette er "kong vinter" som velsignet oss med for små snøfall.
Skioldrennet ble avviklet med stor deltagelse, ca. 150
gutter og med premieutdeling på Skioldhytta umiddelbart etterpå.
I denne uke er det blåst nytt liv i "Skiolds eldre" og
vi ønsker lykke til med dens virksomhet.
Griselotteriet innbrakte kr. 4.800 i overskudd.
Utlodningen av København turer ga et overskudd på
kr. 2.100,-. Arrangementene under Drammensdagene
ga et overskudd på kr. 2.300,-.
I forbindelse med riving av Landfalløybrua la Skiold
inn anbud, men kom ikke i betraktning.
Representasjoner:
Knut Berg Nilsen er medlem NFFs dommerkomite.
Orm. & omegn Fotballkrets dommerkomite: Knut Berg
Nilsen, formann. Finn Bolstad medlem i samme.
Fotballkrets: Gunnar Fossum styremedlem,
Sverre Jansen forr.fører
Nedre Buskerud Bandykrets:
Sverre Jansen oppmann, Alf Jansen revisor Gunnar
Fossum, 1. varamann
Dommerkomiteen Knut Berg Nilsen formann, Sverre
Muggerud og Finn Bolstad medlemmer.
Revisor Idrettskretsen: Jonny Ulleberg
Landslag: Arve Fjeld U og A-landslag, Rolf Hæhre Ulandslaget. Tore Jansen A-landslaget.
1965
Styret:
Harry Andersen, formann.
Hans Erik Riwen, viseformann.
Borgar Nygård, sekretær.
Kjell Rokke, kasserer.
Per Wøllo, fotballoppmann.
Tore Larsen, bandyoppmann.
Arne Haugan, skioppmann.
Ivar Rosendal, juniorformann.
Bjarne Lagesen, hytteformann.
Helge Evensen, styremedlem.
Tore Ruud, kontaktmann for representantskapet
Bandysesongen har vært en av de beste i klubbens
historie. Etter å ha vunnet sin avdeling i hovedserien
var Skiold klar for finalen mot Strømsgodset på Gulskogen. SIF. var tårnhøye favoritter på forhånd og de
vant også 5 - 0, tross dette tap gjorde våre gutter en
meget god innsats i finalen. Styret er meget godt fornøyd med sesongen og med det unge mannskapet
laget nå består av mener vi laget har store muligheter
fremover, og styret mener det er grunn til å se optimistisk på utviklingen.
Dessverre fikk ingen av våre spillere representere
Norge under verdensmesterskapet i bandy, men vi
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laget har variert fra det helt store
(Geithus IF i Drammen) til det
helt triste (tapet for Svelvik IF).
Laget endte på 5. plass i sin avdeling. I cupen ble laget slått ut
av Kampørn i 2. kvalifiserende
runde, en motstander de normalt
burde ha slått. Det er ikke godt
for styret å si hva som er i veien
med A-laget, for vi vet at laget
skulle ha vært godt nok til å rykke opp en divisjon. Enkelte
ganger kan det virke som om
laget ikke har interesse for å
spille fotball i det hele tatt, men
laget består av unge og lovende
spillere så vi får håpe det går
noe bedre neste år.
A laget har i år kostet mange
penger fordi vi reengasjerte trener
Arild Hardnes fra D.B.K.,
Skiolds småguttlag 1965 - vinnere av Spetteserien, første rekke fra venstre:
men
styret tror likevel at vi har
Hans Petter Nilsen, Tore Madsen, Svein Jokstad, Øivind Rosendal, Kjell Winge, og
Ame Thorshaug, bak fra venstre: Ivar Rosendal (lagleder), Roar Holter, Steinar Raa- hatt noe igjen for de pengene
Hardnes har kostet klubben.
en, Jan Olav Lauritzen, Terje Andersen, Tom Erik Nilsen, Øyvind Nystøl, Henry
Evensen, Sverre Erling Nilsen, Per Trugård ikke tilstede.
B laget endte på en 4. plass i
sin serie, etter flere gode kamper.
På
B
laget
har
det
vesentlig vært benyttet unge
hadde hele tre mann med på Ungdomslaget mot
spillere,
en
linje
som
styret
slutter opp om.
Sverige.
Juniorlag har det vært vanskelig å stille i år, og laget
Økonomisk ble ikke sesongen så god som man skuloppnådde en beskjeden plassering i serien. To av jule tro når laget når finalen i NM, men avdelingen har
niorene har representert klubben på Drammen og
drevet forsiktig med de midler man har råd til.
Omegns Fotballkrets lag for junior under HortenI mot sedvane vant ikke vårt B lag kretsmesterskaturneringen.
pet, laget endte på 4. plass i serien.
Guttelaget gikk gjennom serien uten tap, men heller
Også i vinter har det vært stor aktivitet innen juniorikke dette var godt nok for å vinne avdelingen. De ble
avdelingen. Juniorlaget oppnådde en beskjeden
slått
av Strømsgodset på bedre målforskjell.
plass i serien. I norgesmesterskapet ble det tap i andLaget vant en turnering som Drammen kom. ungre kampen. Guttelaget ble nr. 4. i sin serie. Småguttedomsnemnd arrangerte på Åssiden banen. Hver av
laget tok sin vane tro serien i den pokalturneringen
guttene fikk en skje med Drammensmotiv på, og klubsom i år ble arrangert av Sparta. Laget vandt i finalen
ben fikk en pokal.
1-0 over Mjøndalen. Skiold har stilt to lilleputtlag i seSmågutt- og lilleputtlaget har hatt meget god sesong,
rien i år. Førstelaget ble nummer to i sin avdeling og
uten kanskje å ville lykkes helt. Det har vært stilt to
andrelaget ble nr. fem.
lag
i lilleputtklassen.
Junioravdelingen har i det hele hatt en meget travel
Junioravdelingen
har hatt en travel sesong og de
sesong, og klubben har all grunn til å være fornøyd
har
utrettet
mye.
Det
som er det største problemet er
med sine rekrutter. Styret har inntrykk av at lederne
for disse lagene ikke har spart seg for å aktivisere alle å få skaffe nok penger til å drive skikkelig. Det ser ut
som en juniorleders vesentligste oppgave er å samle
disse guttene, noe som etter vår mening kanskje er
inn midler, ikke å ta seg av idretten blandt de yngre.
av den aller største viktighet. Det er veldig hyggelig
Det hadde vært en veldig stimulans for de som driver
for styret å se at det er så mange unge ledere til å ta
med
ungdomsarbeidet i Skiold om de hadde fått med
seg av vår junioravdeling. Avdelingen har i år klart
noen
flere til å hjelpe seg.
seg selv økonomisk. Vår tidligere juniorformann Finn
Slik
som
medlemstallet stiger i Skiold, trengs det
Hansen er blitt tildelt plakett i bronse fra Norges Idmere hjelp på dette planet. Selv om junioravdelingen
rettsforbund for sitt virke som ungdomsleder.
har små midler har den likevel utrettet meget for gutEtt eksempel til etterfølgelse.
tene. Tre av lagene var i Sarpsborg hvor de spilte fotFotballsesongen begynte meget lovende for vårt Aball mot Sparta og gikk på skøyter i Sparta amfi.
lag og etter 6 kamper ledet Skiold sin avdeling, men i
Nå holder junioravdelingen på med å arbeide for en
den siste kampen før sommerferien ble det et stort
tur
for bandylagene til Ørebro, og det ser ut til at dette
nederlag mot Åssiden. Etter denne kampen var ikke
skal
kunne gå i orden.
Skiold på lederplassen i sin avdeling. Innsatsen til A-
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Avdelingen har begynt med de populære klubbaftenene på 'Toppen" igjen. Her samles det mange Skioldgutter hver tirsdag kveld. Junioravdelingen arbeider
meget godt, og dersom fremgangen fortsetter, noe
styret er sikker på, er det ikke lenge før vi må få et
topplag. Avdelingen har i år tatt 9 "gullballer", 7
"sølvballer" og 16 "bronseballer''. Det er et av landets
beste resultater.
Skioldhytta. Det har i grunnen vært stille på hytta i
sommer, men nå har trafikken begynt å ta seg opp
igjen. Gulvet i peisestuen har blitt slipt og lakkert, og
det har også blitt gjort endel annet vedlikeholdsarbeide der oppe.
Eldres avdeling arbeider fortsatt godt, og de har sine
regelmessige møter I Vestbanegården.
Ishockey. Det har vært endel snakk om åta opp denne idrettsgren på programmet i klubben. Styret har i
et møte med bandyguttene drøftet saken, og det ble
konstatert en stemning for ikke å ta opp hockey før
det var 100 % klart at ishallen kunne bygges. Det kan
i denne forbindelse opplyses at det arbeides videre
med den påtenkte ishall.
Skiold hadde i år den glede å bli representert i årets
fotballfinale, idet Finn Bolstad skjøttet vervet som finaledommer. Etter kritikken gjorde han en god innsats og vi gratulerer.
Vår skiavdeling er ikke så stor, men den oppnår likevel gode resultater. Terje Haugan er det navnet som
har skilt seg ut i år, han har representert klubben i
norgesmesterskapet.
Det tradisjonelle 4. klubbsrennet 1. nyttårsdag mellom
D.B.K., SIF., Drafn og Skiold ble arrangert fra
Skioldhytta. Rennet samlet 50 deltagere.
Også i år ble Skioldrennet avviklet med stor deltagelse og med premieutdeling på Skioldhytta umiddelbart
etterpå.
Skioldhytta har i år hatt en meget god sesong, kanskje den beste i dens historie. Ungdommene i klubben bruker hytta meget og det er ikke mange lørdager hytta har stått tom.
Skioldavisa har kommet ut på nytt og styret vil gjerne
få lov å rette en hjertelig takk til disse karene som har
påtatt seg den ikke så enkle jobben. Din klubbavis
har meget stor betydning for å holde kontakt med de
forskjellige medlemmer en klubb har. Vi håper disse
karene vil fortsette sitt utmerkede arbeid til glede for
oss alle. Økonomisk har de klart seg noenlunde bra
første året, til og med noe overskudd har det blitt.
Avisa har således klart å bevilge penger til junioravdelingen.
Griselotteriet for jul innbrakte Kr. 2.000.- i overskudd
og vi takker medlemmene for innsatsen.
Den nedsatte finanskomiteen arbeider med å få opprettet et trenerfond.
Representasjon
Ståle Eknes er blitt innkalt til treningsleir for aktuelle
kandidater til Norges juniorlandslag i fotball.

Drammen og Omegn Fotballkrets:
Knut Berg Nilsen formann og Sverre Jansen forretningsfører, tekniske komite: Tore Larsen, dommerkomite: Finn Bolstad
Buskerud Bandykrets: Sverre Jansen Oppmann,
Revisor: Alf Jansen
Revisor i Buskerud Idrettskrets: Jonny Ulleberg.
Dommere i landskampene Sverige - Finnland:
Egil Ulsbøl og Finn Bolstad
Prøvelandskamp i bandy mellom A landslaget og
Ungdomslaget: Ulf Jacobsen.
Ungdomslaget mot Sverige: Rolf Hæhre, Arve Fjeld,
Per Smerkerud, med Rune Reffhaug Johansen som
reserve.
Norges bandylandslag mot Vanersborq kretslag:
Arve Fjeld
Buskerud kretslag i bandy : Rolf Hæhre, Arve Fjell,
Kjell Johansen, Tore Jahnsen, Kjell Westby, og Ulf
Jacobsen.

1966
Styret:
Tore Ruud, formann.
Tov Støa, viseformann.
Gunnar Fossum, sekretær.
Terje Harvik, kasserer.
Tore Larsen, fotballoppmann.
Kjell Westby, bandyoppmann.
Ivar Rosendal, juniorformann.
Arne Haugan, skioppmann.
Dagfinn Hansen, hytteformann.
Rolf Raaen, ishockeyoppmann.
Reidar Schussler, supplant.
Harry E. Andersen, representantskapet.
Bandysesongen for A-laget startet meget lovende,
men fortsettelsen var ikke fullt så bra. Vi avsluttet serien på 4. plass. Arve Fjeld har vist at han er landets
beste keeper og han har voktet landslagets mål i
årets to landskamper.
B-laget har ikke vist de takter som vi vanligvis venter
av det. Dårlig fremmøte og liten interesse har preget
lagets kamper. Vi ble imidlertid ikke sist i serien.
I Junioravdelingen er det juniorlagets prestasjoner i
NM det mest gledelige, selv om finalen ikke er spilt,
men håper at i neste beretning kan skrive at toppen
av kransekaka er nådd og at vi er et NM rikere.
Fotballsesongen har vært noe ujevn, men som helhet betraktet, kan man vel si at den har vært noe over
middels. Spillermateriellet har vært godt, og da særlig
etter ferien da vi fikk tilgang av en del nye spillere.
Dette spillermateriellet er jo så godt at det skulle ikke
hatt noen vanskelighet med å toppe 4. divisjon.
Styret har det inntrykk at det ikke ytes den rette innsats i hver kamp og vil derfor oppfordre medlemmene
som spiller på våre lag, sommer som vinter, om å gjøre sitt ytterste i hver eneste kamp.
Junioravdelingen rapport bemerkes god aktivitet så
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vel sportslig som arrangeSkiolds junior Norgesmestere 1966
mentsmessig. Alle lagene
har gjort en god figur på de
forskjellige tabeller.
Det er avlagt 31 merkeprøver, derav 6 gullballer.
Guttecupen ble avviklet med
stor suksess, og det ble
gjennomført et ungdomslederkurs under Charles Stahl.
Småguttlaget vant turneringene til Vinn og Mjøndalen.
Guttelaget tok med seg pokalen i Liungens turnering.
Hyttekomiteen drevet sin
vanlig virksomhet med reparasjoner og vedlikehold, servering og salg, men omsetningen har vært noe sviktende på grunn av værforholdene. Ny radio er innkjøpt.
Første rekke fra venstre: Helge Bjernes, Tor Reidar Kristiansen, Øyvind Rosendal,
Skiavdelingen har hatt en
Per Ohrberg, Arild Berg, og Bjørn Gundhus. Bakfra venstre: Oppmann Bjarne
vanskelig sesong på grunn
Borgersen, Sverre Erling Nilsen, Arne Ruud, Runar Evensen, Terje Andersen,
av all snøen og av denne
Ståle Eknes og Jan Olav Lauritzen.
grunn måtte vi avlyse vårt
tradisjonelle gutterenn.
men innbrakte ca. kr. 2.000,Eldres avdeling har sine regelmessig møter, men har
Representasjon:
dårlig oppslutning.
Drammen og Omegn Fotballkrets:
Knut Berg Nilsen formann og Sverre Jansen forretDet har forsøksvis blitt spilt noen ishockey kamper
etter bandyens avslutning.
ningsfører, tekniske komite: Tore Larsen, dommerkoAngående Amfihallen kan vi kort nevne at det arbeimite: Finn Bolstad, Sverre Muggerud.
det som er nedlagt ser ut til å bære frukter. Vi skal i
Juniorkretslaget fotball: Tom Erik Nilsen,
nær framtid ha et møte med kommunen.
Øyvind Rosendal.
Drammen og omegn kretslag: Bjørn Kristensen.
Både hovedregnskapet og junioravdelingens regnNorges Bandy Forb.: Tore Larsen UK-medlem.
skap viste positive trekk og var klart fremlagt til gjenA landslaget mot Finland og Sverige: Arve Fjell
nomgåelse. Vi nevner at inntektene av kontingenten
Buskerud Bandykrets: Tore Larsen valgkomite.
beløper seg til 2.250 kroner, og dette er bedre enn på
Revisor: Alf Jansen, kretslaget mot landslaget Arve
mange år. Dessuten ble A-lagets fotballoppmann
Fjell og Rolf Hæhre.
gjenstand for rosende omtale da regnskapet viste at
Revisor i Buskerud Idrettskrets: Jonny Ulleberg.
A-laget i løpet av sesongen bare hadde benyttet 100
kroner i reiseutgifter. I sin rapport gjorde Tore Larsen
oppmerksom på at han og klubben for øvrig sto i stor
1967
takknemlighetsgjeld til de som med sine privatbiler
Styret:
Tore Ruud, formann.
hadde være behjelpelig med transport ved A-lagets
Henry Tufte/Hans R. Larsen, viseform.
bortekamper.
Tore Larsen, sekretær.
Ledelsen av vår junioravdeling fikk også sin vel fortjente ros for sitt gode regnskap, som viste at man her Terje Harvik, kasserer.
Henry Tufte, fotballoppmann.
disponerer sine økonomiske midler på en utmerket
Kjell Westby, bandyoppmann.
måte.
Rolf Raaen, ishockeyoppmann.
Etter at A-lagets rapport var opplest, ble lagets popuIvar Rosendal, juniorformann.
lære nestor, Ulf Jakobsen, overrakt den velkjente
Dagfinn Hansen, hytteformann.
stander for sine 250 kamper på fotball-laget. Dessuten ga oppmannen en pokal til årets toppscorer Arve Arne Haugan, skioppmann
Kjell Johansen suppleant.
Fjeld. Han har i sommer notert seg for 15 mål og har
Harry E. Andersen, representantskapet.
deltatt samtlige 30 ganger våre gutter har vært i ilden
i denne tiden.
Sesongen for A-laget i bandy har vært meget kort og
En basar i damegruppas regi innbrakte vår slunkne
hektisk på grunn av for dårlig vær og dermed utsettelkasse ca. kr. 9.000,-. Drammensdagene kunne ha
se av kamper.
vært bedre med en større innsats fra medlemme,
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Sesongen må betegnes som den
svakeste vi har hatt på mange år.
Etter gode resultater under åpningscupen på Valle Hovin og andre
treningskamper, begynte serien
med 3 tap, og fortsettelsen ble ikke
bedre. Vi holdt på å gå ned i 2. Divisjon, men klarte å skaffe oss ny
kontrakt i hovedserien i siste stund.
Junioravdelingen klarte det helt
store ved å innfri klubbens håp om
å skaffe et NM. Juniorguttene klarte dette etter å ha spilt en god og
meget spennende
finale. Det var jo synd at vi senere i
sesongen måtte trekke vårt juniorlag på grunn av manglende spillermateriell.
Ellers har avdelingen skaffet seg to
mesterskap, ett i gutteklassen og
Skiolds kretsmestere gutter 1967 Første rekkefra venstre: Tore Julseth,
ett i lilleputtklassen.
Terje Andersen, Kjell Winge, Øyvind Rosendal, Bent Håkon Grestad, Bjørn Gundhus og
Ishockeyavdelingen kan ikke skil- Henry Evensen. Bakfra venstre: Steinar Olsen lagleder, Hans Petter Nilsen, Jan Olav Lauritzen,
Arild Berg, Tom Erik Nilsen, Øyvind Nvstol. Sverre Erling Nilsen, og Egil Halvorsen lagleder.
te med noe mesterskap og heller
Rune Andersen ikke tilstede.
ingen opprykking til høyere avdeling. Førstelaget har bestått av til
Hans R. Larsen, viseformann.
dels meget unge gutter, som det ventes mye av i
Borgar Nygård, sekretær.
fremtiden.
Terje Harvik, kasserer.
Den største oppgaven denne avdelingen hadde i vinKjell Westby, bandyoppmann.
ter, var å drive ishockeybanen og med den snøen de
Tore Larsen, fotballoppmann.
hadde å bakse med, har hele avdeling gjort en kjemArne Haugan, skioppmann.
peinnsats, alle kamper avviklet.
Tor Undersrud, ishockeyoppmann.
I Skiavdelingen har det vært vanlig aktivitet. Terje
Finn Hansen, juniorformann.
Haugan er den som skaffet størst premiehøst.
Dagfinn Hansen, hytteformann.
Skioldrennet ble som vanlig avviklet med stor deltaKjell Johansen, suppleant.
gelse og førsteklasses arrangement.
Harry E. Andersen, representantskapet.
Skioldhytta har hatt en bra framgang og omsetningen har økt med ca. kr. 8000,-.
Premieskapet er nå på plass og Skiolds premiesamA-laget i bandy har hatt en jevn sesong og med en
solid avslutning ble det en hederlig plassering i
ling gjennom tidene, kan nå beskues av alle som
divisjon. Laget er fornyet på flere plasser og ungdomkommer innom hytta. Hytta har nedbetalt klubbens
men begynner nå å få rutine. Ulf Jacobsen og Kjell
gjeld med Kr. 2000,Johansen passerte 200 spilte kamper.
Eldres avdeling har fått en innsprøytning av et eller
annet slag og arbeider nå bra.
8-laget har i all vesentligste bestått av yngre spillere
og har hatt en god sesong.
Representasjon:
Drammen og Omegn Fotballkrets:
For A-laget fotball har sesong vært varierende, noe
Sverre Jansen forretningsfører, dommerkomite: Finn som skyldes den fornyelse som har foregått. Laget
Bolstad.
har i enkelte kamper brukt opp til 7 juniorer og vi må
Norges Bandy Forb.: Tore Larsen UK-medlem.
si at laget med så mange unge gutter har greid seg
NM tropp Arve Fjell, Ungdomsturnering landsslag
bra. Vi har all grunn til å se den kommende sesong i
Arild Berg og Per Lund Nilsen.
møte med forhåpninger.
Tor Erik Nilsen uttatt til ferdighetsprøver i bandy.
Junioravdelingen har som vanlig hatt en stor aktiviBuskerud Bandykrets: Tore Larsen valgkomite,
tet. Fem lag har deltatt i kretsserien bandy og av dem
Alf Jansen revisor.
gikk småguttelaget helt til topps, med 6-1 seier i finaKretslaget: Arve Fjell og Rolf Hæhre.
len.
Revisor i Buskerud Idrettskrets: Jonny Ulleberg.
I fotball viser denne avdelingen fortsatt godt arbeid
og fremgang. Vi har aldri stilt så mange lag som den1968
ne sesong. De forskjellige ledere har nedlagt et betyStyret:
delig og godt arbeid. Også i år har vi fått kretsmesterKnut Berg Nilsen, formann.
skap til avdelingen, idet lilleputtlaget vant Drammen-
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scupen og kretsmesterskapet. Vi har stilt i alt 4 lag i
denne klassen.
Guttelaget gikk til finalen i vår egen turnering, men
tapte knepent for Ørebro.
Juniorlaget gikk ubeseiret til finalen i kretsmesterskapet, men tapte finalen mot Drafn, etter at første finaleoppgjør endte uavgjort.
I årets Slemmestad leir deltok fem spillere fra vår
klubb.
Ishockeyavdelingen har hatt en stor aktivitet, men
det gikk dessverre ikke slik vi hadde håpet, med opprykk til høyere divisjon, men vi har en mengde ungdommer som lover det beste for kommende sesonger.
Juniorlaget har spilt jevnt mot flere av de beste lagene, og i Canadacup tapte de knepent mot mesteren
etter å ha ledet i to perioder.
Skiavdelingens ski og bakkekomitee har kommet fint
i gang med rydding av området ved Skioldbakken.
Finn Hansen har planer klare for videre dugnader.
Skioldhytta har mindre besøk i vinter, noe som sikkert skyldes færre bedriftslangrenn.
Det er planer om innkjøp av en dypfryser, da denne
vil lette arbeide betraktelig om vinteren.
Eldres har vært svært lite aktive og ligger nå i dødvannet, noe vi må rette på, da dette kan være en
klubbs beste aktivum.
Basaren som har vært avholdt i år ga et bra resultat
takket være en del flinke damer og medlemmer som
nedla et kjempearbeid. Også Drammensdagene hvor
vi i år ble tildelt en lotteribod på Bragernes torg tilførte
klubben midler som kom godt med.
Bingoklubben vi har sammen med Brygga IL. har
meget god tilslutning og vi vil fortsette disse bingokvelder en tid fremover. I tillegg har vi satt i gang
bingoklubb i CC - kroa, hvor det har vært enorm oppslutning på disse kvelder. Inntektene ved disse arrangementer har gjort at vi kan legge fram et regnskap som er det gunstigste på mange år.
Representasjon:
NBF: Tore Larsen styremedlem og Juniorkornite.
Prøvelandslag: A lag Arve Fjell, Rolf Hæhre, Ingar
Borge Johansen. Junior: Arild Berg, Sverre Erling
Nilsen. Arild Berg deltok i jr. VM.
BBF: Helge Bjørnes Juniorkomitee, Sverre Muggerud
Dommerkomitee, Alf Jansen revisor.
Kretslag: A-lag Arve Fjell, Rolf Hæhre, Ingar Borge
Johansen, Kjell Westby, Arild Berg. Junior: Bjørn
Gundhus, Øyvind Nystøl, Hans Petter Nilsen.
Orm.& omegn Fotballkrets: Sverre Jansen forr.f.
Jr. kretslag: Øyvind Rosendal og Sverre Erling Nilsen.
Guttekretslag: Tore Julseth.
Betraktninger:
Vi har holdt vår generalforsamling, i to timer varte
den - men hvert eneste minutt verdt. Jeg tenker da i
første rekke på det gode - meget gode - regnskap
som ble lagt fram. Man skulle ha grunn til å tro det
beste i klubbens historie. Tre av finanskomiteens

medlemmer ble da også påskjønnet for sitt arbeid,
hver sin lenestol fikk Tore Larsen, Dagfinn Hansen og
Borgar Nygård - men det var sikkert ikke for at de
skulle bruke den. Dertil er vel deres tid for kostbar i
klubbens tjeneste, og det var sikkert ikke Skiolds mening at gutta skulle hvile på sine laurbær - heller at de
skulle ha en stol å puste ut i mellom slagene og finne
nye ideer.
Finn «Mess» Hansen, ble valgt til ny juniorformann og et bedre valg kunne neppe generalforsamlingen
gjort - hva jeg kjenner til Finn. Og han debuterer ikke
på noen måte. For få år siden utførte han et kjempearbeid i junioravdelingen, som ennå bærer frukter.
Han var'n «Mess» for gutta - og han har igjen blitt
Skiolds «Mess». Jeg vet at Finn ikke hadde tatt på
seg denne meget viktige jobben hvis han ikke mente
han kunne gå til for fullt, og når «Mess» går til for fullt
blir det også resultater.
Noe betenkt kan det være at det ble så mange nye i
juniorstyret - ikke for det, det kan være godt å få luftet
ut. Man lærer tingenes gang, det kan være en god
opplæring. Ellers har den gamle garden innen junioravdelingen på ny trått til og da er den saken i de beste hender.
Ny fotballoppmann
Vi vil avslutte kommentaren til generalforsamlingen
med dette meget viktige verv. La oss raskt få legge til
at det var et godt valg - ingen kjenner fotballens krokveier bedre enn Toffa. Ved siden av seg har han Ulf
Hagen som trener, det setter vi pris på, og han har
Egil Ulsbøl og Henry Tufte som UK-medlemmer, begge «gamle» oppmenner. Det gir en betryggelse for at
fotballen kommende sesong blir godt ivaretatt.
Toffa, en gutt, blant gutter, kjenner sine unge drabanter fra sommerens juniorlag - og ikke minst fra tidligere år. Han hadde oppmannsjobben for to år siden ikke vet vi om det er riktig å si det - men han står bedre stillet i dag, når en rekke ungdommer banker på Alagets port. Og det skulle være grunn til å tro at ungdomslinjen blir fulgt også kommende sesong i likhet
med i fjor - og vi har heldigvis ungdommer å ta av.
Dr. Harald Ketilsson vil også neste år, det vil si, han
har allerede startet opp i jobben, følge guttene i trening og med testprøver. Dette har sin kjempestore
betydning, ikke bare Ketilsson som lege, men jeg tenker også på det psykiske. Hvor mange ganger i forrige sesong ble ikke vår lege oppsøkt av gutter med et
lite gnagsår, eller de som trodde osv. De fant en støtte hvor de kunne legge fram sine små hverdagsproblemer - og bli hørt. Vi kan ikke tillegge dr. Ketilssons
arbeid stor nok betydning - vet bare at han må være
der, for guttas skyld. De vil ha det sånn - og det vil
også gjerne klubben.
Rundt 100 medlemmer overvar generalforsamlingen.
~
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1969

Styret:
Knut Berg Nilsen, formann.
Hans R. Larsen, viseformann.
Borgar Nygård, sekretær.
Terje Harvik, kasserer.
Tore Larsen, fotballoppmann.
Arve Fjeld, bandyoppmann.
Tor Undersrud, ishockeyoppmann.
Arne Haugan, skioppmann.
Finn Hansen, juniorformann.
Dagfinn Hansen, hytteformann.
Kjell Johansen, supplant.
Harry E. Andersen, representantskapet.

te på nest siste plass i serien.

Junioravdelingen Denne avdelingen fortsetter å ekspandere, særlig for de aller yngstes vedkommende
har tilgangen vært meget stor og vi har i år kunnet
stille hele fem lilleputtlag. Nytt av året er en knøtteturnering (spillere under 10 år) som ble arrangert av
Skiold på Marienlyst. Mjøndalen gikk seirende ut av
turneringen, hvor det deltok 10 lag. Det er meningen
at dette arrangementet skal være hvert år.
Lilleputtlaget ble kretsmester også i år som i fjor.
Guttelaget var i semifinalen om kretsmesterskapet,
og både junior- og småguttelaget hadde bra plasseringer i kretsserien
Styret vil få lov til å takke de ivrige og dyktige karene
som har hatt ansvaret for lagene i junioravdelingen.
De har utført et meget godt arbeid. Vi har et godt juniorstyre som arbeider målbevisst og iherdig. Vår, nå
tradisjonelle guttecup som går over to dager ble også
i år arrangert på en prikkfri måte og den fikk meget
god omtale i dagspressen. En del av lederne i junioravdelingen har vært på kurs som var arrangert av
Fotballkretsen og av Idrettskretsen, og styret mener
at Skiold har meget igjen for dette. Disse guttene går
senere inn i administrasjonen i klubben hvor de vil
komme til å utføre et godt arbeide.
Skioldhytta Det er i sommer blitt utført et meget stort
arbeid på hytta. Hele taket er lagt nytt og alt det elektriske anlegg er skiftet ut. Dette har kostet en god del
penger, men det var arbeid som måtte gjøres dersom
ikke hytta skulle
begynne å forfalle. Hytta er også
i sommer benyttet til en del samlinger for junioravdelingen.
Skioldavisa Folkene som steller
med Skioldavisa
gjør en god jobb.
(Det kunne være
bedre. Reds. anmerkning.)

Det var ganske tynt med eldre medlemmer under
Skiaids generalforsamling, og hyggelig kan det vel
være også for dem å få rede på hva som rører seg i
vår klubb?
A-laget i fotball Det ble stilt store forventninger til
årets lag i A-lag. Ulf Hagen var reengasjert som trener og dr. Ketilsson var kommet enda sterkere med i
bildet. Og med Tore Larsen som oppmann håpet vi
på en stor sesong for laget. Oppslutningen om treningen var meget god og spillet i de første treningskampene lovet godt for sesongen. Imidlertid ble det
meget store nederlag i de første seriekampene, og
stemningen blant de mange Skiold-patriotene var heller laber! Vel, det rettet seg utover vårsesongen og vi
kunne gå til sommerferie med en betryggende plass på tabellen.
Det begynte lovende
på høstsesongen og
laget hadde mulighet
en stund til å toppe
avdelingen men etter
det knepne nederlag
mot Slemmestad
gikk det nedover
igjen. Til slutt endte
laget på 3. plass fra
Bandy og isbunnen. Vi har et
hockey Treningungt og treningsvillig
en til disse idretmannskap og styret
tene er i full
har et begrunnet håp
gang. Ishockeyom bedre resultater
neste sesong og vi
Skia/ds A-lag i ishockey som spilte seg opp i 2 divisjon. Følgende spillere ble laget trener på
vet at forberedelsen
benyttet i løpet av sesongen: Øyvind Rosendal, Egil Knudsen, Børre
skøyter i Askertil neste sesong er i
Wermskog, Ingar Borge Johansen, Per Gustavsen, Arild Sand/i, Hans Petter hallen hver torsgodt gjenge.
Nilsen, Tor Undersrud, Helge Otto Mathisen, Ame Ruud, Sverre Erling Nilsen dag og bandyB-laget i fotball (ikke til stede da bildet ble tatt), Knut Tøger Aronsen, Arild Johnsen, Øyvind gutta bruker
klarte heller ikke i år Nystøl og Terje Andersen. Foruten disse har følgende spillere vært med i en Strømsø skole
å stille lag i alle de del kamper: Einar Henriksen, Gunnar Høst, Terje Larsen, Terje Gundersen, som tr .
_
·
·
Per Bjemes og Per Smerkerud.
enings
obligatoriske kampebase. Styret mene. Styret er av den mening at vi må satse noe mer
ner treningen blir skjøttet godt og vi er spente på
enn tidligere på de karene som spiller på B-laget, slik
kommende sesong. Vi har også i år fått driften av
at også disse karene vil få litt å gå inn for. Laget endishockeybanen. Kr. 22.000 har kommunen bevilget til
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driften. Junioravdelingen vil
stå for driften av banen og et
eventuelt overskudd vil tilfalle den avdelingen. Vi håper
at flere av klubbens medlemmer vil være villige til å
hjelpe til enn det har vært
tilfelle tidligere om årene.
Damegruppa Denne gruppe
ser ut til å være i fremgang
og en del nye medlemmer
har meldt seg inn i det siste
året. Skiaids styre er godt
fornøyd med den hjelp som
klubben har mottatt fra damegruppa.
Eldres avdeling Dette er en
avdeling som ligger sørgelig
nede i Skiold og styret må nå
få gjort noe for å få avdelingen ut av dvalen.

Skiolds Norgesmestere gutter 1969

Småplukk fra styrets
protokoll

E. Hansen, Tore Carlsen, Stein Brekke, Rune Andersen, og Tor Arne Jacobsen. Bakfra venstre:
Axel Pedersen, Jan Erik Amundsen, John Bruberg, Tore Ju!seth, Per Arne Bjørnes, Øivind Ågren,
Tore Adamsen og guttas oppmann Oddvar Danielsen.

Disse slo Tåsen 5 - 0 ifinalen,første rekkefra venstre: Tor Majormoen. Arild Raaen, Frank

Det arbeides meget godt for
å skaffe penger til driften i
klubben, og vi vet vel ikke selv hvor heldige vi er som
har de folkene som steller med bingoen. Det er ikke
lite de har subbet inn i en slunken klubbkasse. Skiold
har sett seg i stand til å innfri pantelånene på hytta.
Drammensdagen brakte også et bra overskudd. Griselotteriet, som er i full gang, tegner også bra.
Vi vil også her nevne at junioravdelingen var på en
vellykket 10 dagers tur til Kolding, og vi vil antagelig
få gjenvisitt fra Danmark til sommeren.
Skiold har søkt om opptagelse i Asker og Bærum
Ishockeykrets og denne søknaden er under behandling i kretsen i disse dager.
Representasjon:
NBF: styremedlem: Tore Larsen, ungdomskom.: Tore
Larsen, formann, lov- og appellkom.: Egil Arenth, varamann.
Drammen og Omegn Fotballkrets, forretningsfører:
Sverre Jansen.
Buskerud Idrettskrets, revisor: Jonny Ulleberg, helseutvalg: Finn Hansen.
Buskerud Bandykrets: Helge Bjørnes, varamann, juniorkom.: Oddvar Danielsen.
Drammen og Omegn guttekretslag i fotball: Tore Julseth og Øivind Agren.

1970
Styret:
Knut Berg Nilsen, formann.
Harald Ketilsson, viseformann.
Harry Andersen, kasserer.
Borgar Nygård, sekretær.
Tore Larsen, fotballoppmann.
Borgar Nygård, bandyoppmann.

Tor Undersrud, ishockeyoppmann.
Arne Haugan, skioppmann.
Finn Hansen, junioroppmann.
Dagfinn Hansen, hytteformann.
Kjell Johansen, styremedlem.
Tore Ruud møter fra representantskapet.
Vi legger merke til at Skiold har fått sitt første kvinnelige medlem - Marit Ketilsson.
Klubbens A-lag i fotball har denne sesongen klart
det den i lengre tiden har håpet på å greie. Skiold har
spilt seg opp i 3. divisjon. Dette var den største gave
klubben kunne få i sitt jubileumsår.
Oppslutningen om treningen var meget god og vi stilte i de første kampene med to jevne lag for at UK
skulle finne frem til det best mulige laget før de obligatoriske kampene tok til.
Opptakten til årets sesong var ikke akkurat den beste,
vi tapte nemlig i første kvalik mot Svelvik, og mange
ble med en gang av den mening at laget heller ikke år
var godt nok til å komme opp en divisjon. men siden
gikk det bedre. etter halvspilt serie lå laget slik an at
vi hadde et berettiget håp om opprykk, og akkurat på
det rette tidspunkt slo laget til, og det var allerede
klart før vi spilte siste serieomgang at laget ville toppe
sin avdeling i 4. divisjon. Vi så i spenning frem til kvalik kampene for 4. divisjon, hvor Skiold skulle spille
mot Stange, Ull/Kisa og Røros to av lagene ville rykke
opp i 3, divisjon. I disse kampene kjempet lagene
glimrende og Skiold vant puljen med to seire og et
uavgjort.
Ski og Ballklubben Skiold hadde nådd sitt store mål.
Laget spiller neste år i 3. divisjon. Av andre prestasjoner vil vi nevne den flotte innsatsen de gjorde i gress-
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Nye og gamle styremedlemmer i Jubileumsåret 1970
Første rekke fra venstre: Harry E. Andersen, Harald Ketilsson, Knut Berg Nilsen, Hans Larsen og Borgar Nygård,.
Bak fra venstre: Ame Haugan, Terje Harvik, Kjell Johansen, Dagfinn Hansen, Tor Undersrud, Arve Fjeld,
Finn Hansen og Tore Larsen.

banecupen hvor de kom til finalen og tapte knepent
for et lag som heter Strømsgodset idrettsforening.
Aage Sørensen er reengasjert som trener i klubben
for neste sesong og styret har tro på at under Sørensens ledelse vil laget gjøre en god figur i 3. divisjon.
B-laget Som oppmann for laget har virket Per Smerkerud og på laget i år har det deltatt unge karer som
har hatt mulighet til å komme med på A-laget. Det har
også vist seg at laget har klart seg mye bedre i år enn
tidligere. Laget endte på en tredje plass i serien,

mens vi i de siste årene ikke har klart å skaffe folk til
de siste obligatoriske kampene, har vi i år stilt lag i
alle kampene.
Junioravdelingen Det ble også i år et kretsmesterskap for junioravdelingen og to avdelingsmesterskap.
Småguttelaget ble kretsmestere i sin klasse og juniorlaget og lilleputt 2 vant sine avdelinger.
Også i år ble knøttecupen og guttecupen arrangementsuksesser, noe klubben har fått meget ros for.
Klubben har også i år hatt en del besøk fra inn og ut-

Hurra, vi er oppe!

Guttene som mennom høst, vinter, vår og sommermåneder har spilt stn klubb til tredje aivisjon I fotball, foran fra venstre:
Ame Thorshaug, Age Sørensen, Yngvar Nyhus, oppmann Tore Larsen, Frantz Salomonsen, Egil Halvorsen,
Tore Adamsen og John Brurberg. Bak fra venstre: Svein Helge Moen, Sverre Erling Nilsen, Hans Petter Nilsen,
Rolf Hæhre, Knut Presterud, Terje Andersen, Ståle Eknes, Gunvald Grov og Arve Fjell.
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land og vi har inntrykk av at de forskjellige gjester har
likt seg meget godt hos Skiold.
På Skioldhytta er det også i år utført store arbeider,
og den presenterer seg i dag med et helt forandret
interiør. Dette har kostet klubben store summer, det
overslaget som ble fremlagt styret sprakk totalt så i
skrivende stund har ikke styret den hele oversikten
hva dette vil komme på. Det er vårt håp at forandringene vil svare til forventningene.
Skioldavisa er pr. dato kommet ut med to nummer,
og neste nummer vil utkomme i midten av desember.
Bandy og ishockey Vi er i full gang med våre vinteridretter og det er allerede spilt en del kamper, ishockey laget har spilt sin første seriekamp i 2. divisjon
hvor de tapte 5-4 for Rosenhoff.
Fra styrets protokoll Klubben har fortsatt en god
økonomi, bingoen er fortsatt i full gang og er vår viktigste inntektskilde. I tillegg har vi hatt tivoli som innbrakte klubben kr 55.000,00. Klubben har i år som
tidligere hatt arrangement i forbindelse med Drammensdagene og dette innbrakte ca. kr 6.000,00.
Griselotteri er i full sving. Klubben har i år gått til innkjøp av videobånd som er i flittig bruk.
Jubileumskomiteen arrangerte en stilig fest den 6.
juni i Børsen i forbindelse med klubbens 60 års jubileum. Her var blant annet Drammens bys ordfører tilstede. I forbindelse med jubileet er det utgitt en bok
om Skiold gjennom 60 år. Boken er skrevet av Ivar
Rosendal og han har gjort et ypperlig arbeid.
Fotballavdelingen har arrangert en jubileumsturnering hvor Drafn, Strømsgodset og Vålerengen deltok.
Strømsgodset tok med seg den flotte pokalen hjem til
Gulskogen. Junioravdelingen har også hatt sin fest i
forbindelse med jubileet.
Det er også i år søkt om ishockeybane og styret har
vært i flere møter med bygartneren.
Representasjon:
NBF: Tore Larsen, 1. Styremedlem og formann ungdomskom i teen.
Buskerud Bandykrets: Helge Bjørnes, varamann til
styret.
Buskerud idrettskrets: Ronny Ulleberg, revisor,
Finn Hansen helseutvalget.
Kretslaget for junior:
Tore Adamsen og Jon M. Brurberg.
Kretslaget for gutter:
Jan Pedersen og Jan Nilsen.
1971
Styret:
Formann: Harald Ketilsson
Viseformann: Knut Berg Nilsen
Sekretær: Borgar Nygård
Kasserer: Arild Knudsen
Fotballformann: Tore Larsen
Bandyoppmann: Jonn Johansen
Ishockeyoppmann: Ivar Rosendal,
Skioppmann: Henry Tufte
Hytteformann: Dagfin Hansen
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Juniorformann: Helge Bjørnes
Suppleant: Rolf B. Hansen
Fra representantskapet: Kåre Madsen
I perioden er det avholdt 14 styremøter og til sammen
er det behandlet 115 saker.
Det er utmeldt 18 og innmeldt 43, til sammen 506
medlemmer.
Fotball Når det gjelder det sportslige har Arve Fjeld
spilt sin 250. kamp på A laget i fotball og det er alminnelig tilfredshet over at A-laget beholdt sin plass i 3.
divisjon med fire lag bak seg.
Glemmes skal heller ikke de som sto for de store arrangementene vedr. gutt- og knøttecupen.
Bingo er fortsatt klubbens største inntektskilde og
subsidierer all annen drift.
Den forretningsmessig drift av klubben antok etter
hvert slike dimisjoner at regnskapsførselen ble overtatt av regnskapsfirma Fagerlund og Støa. Styret har
vært meget fornøyd med denne ordning i det en til en
hver tid har hatt kontroll med utgifter og inntekter, og
med jevne mellomrom har kunnet få regnskapsoversikter for kontroll av klubbens status. Så lenge forretningsdriften holder seg nåværende eller høyere nivå,
I
~
I kan styret vanskelig
·
tenke seg at en slik
ordning kan opphøre.
Budsjettet Det foreligger na for første
gang ett års drift med
SUPPORTERS
CLUB forsøksbudsjett. Da
' ,._
ordningen ble igang,J
satt for ett år siden,
forelå det lite grunnPå 70 tallet dukket en ny grup- lag for å bedømme
pe opp: Skiold Supporter Club. fordelingen av de anGruppen ble ikke så gammel, tatte driftsmidler. Det
men var på den tid et friskt pust syntes imidlertid nå
som om fordelingen
inn i klubbkassa, med bl.a.
Messe, bingo og loppemarked. likevel var brukbar.
.__
......, Bortsett for enkelte
'

uheldige disposisjoner, må styret si seg meget fornøyd med tillitsmennenes oppfatning av sine oppgaver innenfor sin budsjettsramme, styret er ikke i tvil
om at det ordningen etter hvert vil funksjonere bedre
og mer presis, men vil gjenta at det til første år å
være har resultatet oversteget forventningene.
Skioldavisa har som kjent skiftet ansikt. Den har allerede fem nummer bak seg og de planlagte 6 nummer
ser vi med sikre forventninger på å få utgitt. Skioldavisa er et viktig kommunikasjonsmiddel mellom styret
og foreningens medlemmer og styret er av den oppfatning at den nye layout og den presentasjon av stoffet er blitt godt mottatt av medlemmene.
Representasjon:
Buskerud Idrettskrets:
Knut Berg Nilsen, valgkom. Marit Ketilsson, instruksjonskomiteen, Jonny Ulleberg, revisor.
NBF: Borgar Nygård, sekretær VM kom. junior 1972.
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Buskerud Fotballkrets: Guttekretslaget: Per Kristiansen, Roar Myhrhagen, Kai Rune Fuglerud og Rune
Svendsen.
Juniorkretslaget: Øivind Agreen.
1972
Styret:
Formann: Ivar Rosendal
Viseformann: Gunnar Fossum
Kasserer: Arild Knudsen
Sekretær: Borgar Nygård
Styremedlem: Bjørn Løkslid
Varamann til styret: Rolf B. Hansen
Fotballformann: Tore Larsen
Ishockeyformann: Tov Støa
Bandyformann: John Johansen
Skiformann: Per Smerkerud
Hytteformann: Bjarne Borgersen
Juniorformann: Helge Bjørnes
Økonomiformann: Ola Kaare Madsen.
Det er i perioden avholdt 11 styremøter og 6 formannskapsmøter.
Nye medlemmer 46, 11 har meldt seg ut av klubben.
Fotball Formannskapet vil si seg meget godt fornøyd
med sesongen for A laget. Laget endte på 18 poeng
og på en respektabel 5. plass i serien. Ungdomslaget
gjorde det meget bra, etter en heller dårlig vårsesong
kom laget for fullt på høstsesongen og endte på en 2.
plass i Manglerud/ Star serien.
I junioravdelingen er det særlig junior- og guttelaget
som har utmerket seg.
Nytt av året er fotballskole, som har vært litt av en
kjempesuksess, og vi vil få lov til å takke Ulf Svendsen og hans medhjelpere for denne fine jobben de
har gjort med de helt yngste fotballutøvere. Skolen
har fått en meget god P.R., og har blant annet fått
meget rosende omtale i Norges Fotballforbunds organ "Fotball". (se side 25)
Formannskapet vil også få lov til å gratulere Jan
Ulsbøl med kretsdommergraden og vi vil også få lov
til å ønske våre nye dommeraspiranter Oddvar Danielsen og Knut Juel
Andersen lykke til med sine nye oppgaver.
Det skal også nevnes at eldres avdeling har ny etablert seg, med Tore Ruud som formann.
Til slutt vil vi få lov til å gratulere Tore Larsen med
Norges Bandyforbunds hederstegn.
Representasjon:
NBF: Borgar Nygård, 2. styremedlem
Tore Larsen, lov og appellkom.
Buskerud fotballkrets:
Dommerkom.: Jan S. Myhrvold.
Ulf Svendsen og Borgar Nygård, medlemmer av juniorkom.
Juniorkretslaget i fotball: Terje Seeberg og Tore
Carlsen. Guttekretslaget i fotball: Per Kristiansen og
Roar Myrhagen. Småguttekretslaget: Stig Roaas.
Buskerud idrettskrets: Knut Berg Nilsen, valgkom,

Marit Granheim, instruksjonsutvalget.
Jonny Ulleberg, revisor.
1973
Styret::
Formann: Helge Evensen
Viseformann: Borgar Nygård
Sekretær: Bjørn Løkslid
Kasserer: Arild Knudsen
Styremedlem: Knut Berg Nilsen
Varamann: Øyvind Nystøl
Fotball: Torstein Roaas
Bandy: Jonn Johansen
Ishockey: Ivar Rosendal
Ski: Per Smerkerud
Junior: Dagfinn Hansen
Hytta: Tore Småriset
Bingo: Bjørg Kristiansen
Økonomi: Kåre Madsen
Det er i perioden avholdt 6 styremøter og 8 formannskapsmøter.
Tiden fra forrige generalforsamling og frem til i dag
har vært preget av stor aktivitet innen klubben.
Bandy Vi må fortsatt holde oss i 2. divisjon når det
gjelder bandy, men vi har vist at vi kunne kjempe. Får
dette Skiold-laget holde sammen også neste sesong
vil vi igjen høre med til elitegruppen i norsk bandy - 1.
divisjon. Laget er ungt og det bor mye godt i laget.
Sett fra sidelinjen, virket det som om manglende rutine var skyld i unødvendige episoder som igjen førte
til større vanskeligheter for laget enn en kunne hamle
opp med. Dette vil bandyledelsen slipe av innen neste sesong.
Og vår bandyledelse - utmerket! - og med noen få
utvisningstendenser, i følge dommerne. Forsvar for
bandyledelsen: Vi har aldri sett så mye dårlige dommere noen gang på en sesong - litt av malurten ved å
spille i den nest beste serien.
Men det var siste året - ?
Sommerhalvåret er fotballtid og vi har i denne tiden
hatt 9 fotballag beskjeftiget med trening og kamper. I
tillegg har vi også hatt fotballskolen en dag i uken.
Den ble også i år drevet på Teglverkstomta med gutter fra Fjeld og Brandengen som lærevillige elever.
Det har ikke vært den samme blest om skolen som
første året, men undervisningen har vært drevet systematisk, og vi har det inntrykk at alle er fornøyde.
Våre egne lag har hatt en forholdsvis bra sesong. Her
må juniorlaget få førsteprisen ved å vinne kretscupen.
Laget er jevnt godt besatt og vi håper at disse gutta
fortsetter å spille fotball i årene fremover slik at de en
dag glir naturlig inn på vårt førstelag. Både juniorlaget
og guttelaget var i sommer en tur i Danmark, hvor de
trenet og spilte kamper. Et populært tiltak som sveiser
gutta sammen.
A-laget skal også, ha ros for at de beholdt plassen i

IJ gjennom 90 år - 1973 - 74
3. divisjon. Så stor som konkurransen er her, må man
være glad for hvert poeng en klarer å berge. Etter å
ha sett årets kamper, tror vi vårt lag av i dag naturlig
hører hjemme i 3. divisjon. Vi håper selvfølgelig å
komme opp i 2. divisjon, men dette er ikke realistisk i
øyeblikket. Derimot er det lettere å dumpe ned i 4.
divisjon og det må vi for enhver pris forsøke å unngå.
For første gang på 37 år - vant vi Gressbanecupen
ved å spille 0-0 mot MIF, men vant på poeng 47 - 45!
Med finaleplass i de to siste årene, var det fantastisk
moro og endelig lykkes.
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tjene penger til spesielle formål.
I denne forbindelse vil vi spesielt nevne A-laget som
har satt i gang flere tiltak for å skaffe penger. Først og
fremst loppemarkedet som ble en suksess, men også
flaskeinnsamling, gåteløp for biler og riving av hus
etc.
Junioravdelingen skal heller ikke glemmes da de
skaffet penger til sin Danmarkstur ved å dele ut brosjyrer og delta i dugnadsarbeide på Messa og Møllerfabrikken, Slikt initiativ er meget viktig for klubben i en
vanskelig periode, og viser at den gamle gode
"Skioldånd" fremdeles lever.
1974
Styret:

Skiold vinnerlag i Gressbanecupen

Av idrettslige arrangement kan nevnes at vi også i år
arrangerte guttecupen og knøttecupen. Gulskogen
var arenaen hvor kampene ble utkjempet med Borgar
Nygård som ansvarlig leder for guttecupen og Børre
Ivar Lie for knøttecupen. Dessverre gikk ikke noen av
våre lag til topps, men arrangementene gikk knirkefritt
og vi er meget fornøyd med den gode omtale vi har
fått både av deltagere og presse. Synlig bevis på dette er alle utenbys lag som kommer igjen år etter år.
I forrige beretning ble det sterkt presisert hvor dårlig
klubbens økonomi var. Dette ikke bare på grunn av
sviktende inntekter, men kanskje i større grad de økede utgifter. Hele vår aktivitet er avhengig av økonomien, og det er da naturlig at styret til enhver tid har dette i tankene. Det var med bange anelser vi gikk sommersesongen i møte. Budsjettet var meget høyt og
bingoinntektene hadde sviktet stort og ga oss ikke
tilnærmelsesvis de inntekter vi hadde regnet med. Vi
måtte ofte ta av den oppsparte kapital for å dekke løpende utgifter, og det var svært usikkert hvordan dette ville ende. Heldigvis begynte vi å tjene penger på
bingoen igjen, og dette har gått bra i hele høst, og ser
ut til å gå bra i den nærmeste tiden fremover. Men
utgiftene er store og bingoinntektene klarer ikke å
dekke alt. Vi må derfor være forberedt på å spare i
kommende periode og gjerne finne nye veier til økede
inntekter. Det er lite trolig vi kan bevilge noe utenom
budsjettene ifølge den oversikt vi har i dag. Vi henstiller derfor til de forskjellige grupper å ta initiativet for å

Formann Helge Evensen
Viseformann: Arild Knudsen
Styremedlem: Tov Støa
Styremedlem: Henry Tufte.
Styremedlem: Tor Reidar Kristiansen
Varamann: Fredrik Seeberg
Fotballformann: Ulf Christensen
Bandyformann: Bjarne Borgersen
Ishockeyformann: Reidar Schussler
Skiformann Tore Småriset
Juniorformann: Dagfin Hansen
Hytteformann: Tore Småriset
Bingoformann: Bjørg Kristiansen
Økonomiformann: Olav Nordahl
Det er i perioden avholdt 8 styremøter og 11 formannskaps møter, og fremmøte og samarbeidet har vært
det beste. Mange og viktige saker har vært behandlet
og til dels friskt diskutert.
Bandy Det har gått to sesonger siden vårt bandylag
måtte ta den tunge vei ned i 2. divisjon. Vi hadde håpet oppholdet skulle bli kort, men etter årets sesong
er ikke utsiktende særlig lyse.
Hvordan skal vi egentlig nå opp igjen? Riktig vei å gå
er vel å bygge opp slagkraftige lag i junioravdelingen,
men dette kan ta lang tid. De beste her kan søke til 1.
divisjons klubbene så snart de er modne for større
oppgaver, så er det nedlagte arbeidet langt på vei
bortkastet. Det må derfor satses på begge deler, først
få et slagkraftig A-lag, samtidig å bygge opp kvaliteten i junioravdelingen.
For å få et slagkraftig A-lag skal det en del nye spillere til. Vi har 6-8 meget gode spillere i dag som er
unge, men dessverre forsvant de som skulle dratt lasset i dag og som hadde rutinen. Det høres noe rart ut
at "bandyklubben" Skiold søker spillende trener, men
jeg tror det er en god løsning i øyeblikket. Hvis man
kan skape det miljøet rundt bandyen som engang var
i klubben vår, finnes vel muligheter for å få noen av
våre "solgte" tilbake igjen. Vi har vært vant til at spillere har kommet til oss, det skjer bare ikke lenger, og vi
må skape miljøet og skaffe oss 4-5 spillere for kom-
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mende sesong.
Treningsmulighetene må bedres, og et samarbeid
med fotballen må kunne ordnes.
Fotball Perioden fra forrige generalforsamling har
vært en meget fremgangsrik tid for klubben, A-laget
hadde en meget god periode før sommerferien, og vi
begynte faktisk å kjenne en duft av 2. divisjon. Høstsesongen ble dessverre ikke av samme kvalitet, og
foreløpig får vi si oss fornøyd med plasseringen i 3.
divisjon. Det var imidlertid spennende så lenge det
varte, og det går som kjent flere tog.
A-laget gjorde det ingen trodde var mulig, de slo
Drafn 1 - 0 (31-36 i poeng) og vant Gressbanecupen
for andre året på rad. Nok en pokal til odel og eie.
Aktiviteten i junioravdelingen har vært stor, og resultatene til dels meget gode. I den forbindelse bør
nevnes Guttelaget som vant vår egen guttecup i
skarp konkurranse med Ørebro og norske lag fra hele
Østlandet. Juniorlaget har også hatt en meget god
sesong, og mye tyder på at det blant disse gutta befinner seg mange verdifulle tilvekster til A-laget.
Gutte- og juniorlaget har også i år hatt treningsleier i
Danmark, og som vi ser av resultatene virker disse
turene i meget positiv retning.
Fotball er jo et lagspill, og vanligvis kan man ikke
trekke frem enkeltpersoner, det er jo laget som helhet
som teller, men vi synes vi må gjøre et unntak: Stig
Roaas for den flotte prestasjon det er å bli tatt ut først
til guttelandslaget mot Danmark og til Prins Albert cup
i Monaco. Vi gratulerer!
De yngste grupper i junioravdelingen viser også god
fremgang, og har hatt en meget god sesong. Tilveksten innenfor disse årsklasser har vært gledelig stor,
så det skulle ikke bli mangel på spillere i årene som
kommer. Vår honnør til ledere og trenere i ungdomsavdelingen da det jo er disse som skaper et miljø
som får ungdommen til å søke vår klubb.
Vi har også i år arrangert Guttecupen og knøttecupen i Gulskogen Idrettspark. I forbindelse med Guttecupen ble det også arrangert et ledertreff med representanter fra de utenbys lag og fra våre trofaste gjester fra Ørebro Sportsklubb. Et populært og nyttig tiltak
som gir nye impulser og ideer til arbeidet innenfor
Ungdomsavdelingen.
Klubbens økonomi må sies
0
o å ha bedret seg noe siste
0
halvår. Vi har hatt jevnt god
inntekt av bingoen, takket
være bingosjef Bjørg Kristiansen og hennes trofaste gjeng
av bingoslitere. Som de fleste
vel er klar over etter den brede avisomtale dette har fått,
er bingoen i Drammen nå
inne i en ny, vanskelig periode. Politiet insisterer på at
gevinstene skal ned på gam-

melt og "lovelig" nivå, og klubbene har måttet følge
opp med lavere priser pr. bong. Som sagt, bingoinntektene er usikre, og den stramme økonomiske linje
må og bør følges opp i budsjett og bevilgninger. I
den forbindelse bør avdelingene ha ros for stort sett å
ha holdt seg innenfor rammen av budsjettet. Altså en
sesong preget av fornuftig økonomisk politikk, som
igjen har ført til at vi har kunnet bygge delvis opp
igjen den oppsparte kapital vi har måttet tære på i de
tidligere "magre år."
Skiold har også i perioden inngått samarbeide med
seks andre klubber om bingo i de tidligere W.C.
Møller's lokaler, og det er her i ferd med å skapes et
flott bingomiljø. Den økonomiske gevinst er foreløpig
ikke noe å skrive hjem om, men vi håper dette samarbeidet med tiden skal bære frukter i form av klingende
mynt i klubbkassa.
Også i år har vi hatt en salgsbod på Bragernes torg i
forbindelse med Drammensdagene. Dette var riktignok bare en kaffe bod, men det ga kr. 2.100,- i inntekt
til klubben. I denne forbindelse må vi få komme med
et lite nødskrik: "Hvor er dere Skioldgutter når det er
en slik liten jobb som å selge noen stakkars lodder
som skal gjøres ... "
1975
Styret:
Formann: Helge Evensen.
Viseformann: Fredrik Seeberg.
Styremedlemmer: Tov Støa.
Styremedlemmer: Per Smerkerud.
Styremedlemmer: Tor Reidar Kristiansen.
Varamann til styret: Borgar Nygård.
Bandy: Bjarne Borgersen.
Bingo: Knut Berg Nilsen.
Fotball: Torstein Roaas.
Hytta: Tore Småriset.
Ishockey: Reidar Schussler.
Junior: Ståle Eknes.
Ski: Henry Tufte.
Økonomi: Tore Larsen.
Det er i perioden avholdt 12 styremøter og 7 formannskapsmøter.
Bingo Ski og Ballklubben Skiold kan nok en gang se
tilbake på en sesong med jevnt bra økonomi. Vi har
hatt en god inntekt av bingoen, takket være bingosjefene Knut Berg Nilsen og Dagfinn Hansen og deres
trofaste gjeng av bingoslitere. Som sagt, takket være
bingoen klarer vi oss men nå må det tas rev i seilene
med økonomien. Det brukes for mye, og vi må henstille til alle grupper om å forsøke og stramme inn, og
holde en mer nøktern økonomisk linje.
Vår bys politikere har tydeligvis våknet og innsett hvilket enormt arbeide idrettsklubbene gjør, og vi kan i
den forbindelse takke for kr. 14.000.00 til vår klubb,
og skal vi tro på alle de fagre løfter fra samtlige politiske partier før valget, så vil vi nok i løpet av en fire-
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årsperiode både ha Idrettshall og en trygg økonomi. ..
Klubben har som nevnt samarbeidet med seks andre
organisasjoner om bingo i de tidligere W.C.Møller's
lokaler og det er her i ferd med å skapes et flott
bingomiljø. Den økonomiske gevinst har vært meget
god da det har kommet inn kr. 30.000.00 i klubbkassa, og vi håper dette gode samarbeide vil fortsette.
Fotballjentene har drevet kjøkkenet på Fellesbingoen med meget godt resultat, og dette vil for fremtiden
gi en jevn inntekt til klubben. 25 % skal gå til Skiold
av overskuddet og resten skal brukes til fellestiltak for
A-laget i fotball og bandy. Fint tiltak jenter. Dette
fremmer klubbånden.
Skioldavisa Medlemmene har også i denne perioden
fått Skiold - avisa i postkassen; 4 ordinære nummer
og 2 beretninger.
Eldres avdeling ved sin formann Tore Ruud driver
godt, og vi tror det er viktig at eldre medlemmer kan
møtes på denne måten.
Mens kommunen strir med å gi byens idrettsutøvere
et sted å være, sliter huskomiteen i Skiold med de
samme problemer. Arbeidet med å skaffe klubben
egne lokaler er intensivert, men det er dessverre ikke
funnet sin løsning enda, men huskomiteen har en
mulig løsning i sikte. Vi har fått tildelt et lokale i Kobbervik gård, og dette vil avhjelpe noen av plassproblemene en stund fremover.
Når det gjelder Skioldhytta er store ting i gang, og
det nye uthuset nærmer
seg nå sin avslutning, og
vi takker representantskapet og Eldres for den fine
innsatsen de har gjort. I
denne forbindelse vil vi
gjerne få rette en spesiell
takk til vår spreke pensjonist Alf Jansen for alt han helt uoppfordret har gjort på
klubbhytta.
Den rent idrettslige del av klubb virksomheten har
vært uten de store lyspunkter, men vårt A-lag befinner seg fortsatt i fotballens 3 divisjon, så vi får bare si
Tvi-Tvi til trener Ulf Hagen og gutta i sesongen som
kommer. Arve Fjell passerte 400 spilte kamper, ingen
Skiold-gutt har tidligere spilt så mange A kamper.
I vår junioravdeling jobbes det, men ikke bra nok. Vi
har i flere år hatt ord på oss for å være en foregangs
klubb på dette området, men tiden er inne for en oppstrammer også her. Vi vet at det gies mye tid på de
yngste lagene, men ikke nok. Det må jobbes og jobbes utrettelig skal det bli resultater. Vi må satse mer i
bredde og med det følger bedre kvalitet.
Det laget i vår junioravdeling som har hevdet seg best
denne sesongen, er vårt gode guttelag som ble kretsmester kl. B Her finnes mange fine fotballtyper som vi
nok skal få høre mer fra i fremtiden. Lilleputtlaget har
også vært et av årets lyspunkter. Laget vant sin serie,
og var meget nær seier i finalen mot favoritten Åssiden i Drammensmesterskapet. I sluttspillet i KM gikk
gutta på en stjernesmell, men det var også alt av ne-

77

gativt i løpet av en sesong.
Vi har også i år arrangert "guttecup " med stor deltagelse fra hele Østlandet, og også med et gjestende
lag fra Årnål i Sverige. Stor synd er det imidlertid at vi
verken har greid å få avsluttet fjorårets knøttecup eller arrangert ny. Det var dessverre ikke mulig å få disponere baner. Arrangementet av guttecupen gikk
som vanlig smertefritt. Vår naboklubb Drafn ble en
verdig mester.
Klubbens A lag har i år gjort forsøk med en treningsleier i sommerferien, og denne ble avholdt i Kragerø.
Småguttelaget hadde også treningsleier samme sted,
mens gutte og juniorlaget, tradisjonen tro dro til Ålborg Boldspills klubbanlegg i Danmark.
Fotball er jo et lagspill, og vanligvis kan man ikke
trekke frem enkeltpersoner, det er jo laget som helhet
som teller, men vi synes vi må gjøre et unntak. Vår
gode juniorspiller Stig Roaas har i alt spilt 9 juniorlandskamper og vi gratulerer med en fin prestasjon.
Bandysesongen er vel den svakeste i Skiaids bandyhistorie. Grunnen kan være så mangt - men den
største er vel manglende interesse, i det, det ser ut
som klubben satser på fotballen. Dårlige værforhold
gjorde det ikke lettere, sier en oppgitt oppmann Tore
Jahnsen ..
Representasjon
Norges Bandyforbund:
Borgar Nygård, 1. Styremedlem, Tore Larsen, Lov og
appellutvalget.
Buskerud Bandykrets: Trond Jensen, varamann til
styret.
Buskerud Fotballkrets: Arild Knudsen revisor,
Sverre Jansen, dommerkomiteen, Jan Myhrvold dommerkomiteen, Oddvar Danielsen juniorkomiteen,
Arild Knudsen juniorkomiteen, Borgar Nygård finanskomiteen, Rolf Langeland småguttekretslaget,
Halvard Rype juniorkretslaget, Stig Roaas juniorkretslaget, Tom Jensen juniorkretslaget
Norges Fotballforbund: Stig Roaas juniorlandslaget,
Tom Jensen treningsleier, Stig Roaas treningsleier.
Buskerud Idrettskrets: Johnny Ulleberg, revisor
10 klubbs utvalget: Fredrik Seeberg, Bjarne
Borgersen, Borgar Nygård, Arild Knudsen.
Kontaktutvalget: Helge Evensen, Dagfinn Hansen,
Fredrik Seeberg,
1976
Styret:
Formann: Borgar Nygård,
Viseformann: Erik Carlsen,
Styremedlem: Per Smerkerud,
Styremedlem: Tore Ruud,
Styremedlem: Tor Reidar Kristiansen.
Varamann: Arild Knudsen.
Bandy: Rolf Raaen,
Fotball: Tov Støa,
Hytta: Tore Småriset,
Ishockey: Reidar Schussler,
Junior: Oscar B. Johansen,
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Ski: Henry Tufte
Økonomi: John Johansen.

lf gjennom 90 år - 1976
Skioldavisa har kanskje skuffet litt i perioden med kun
to nummer, men redaktøren har lovet oppsving på
nyåret.
Eldres avdeling driver meget godt, og styret med formannen Tore Ruud I spissen vet sannelig å skape
hygge for gamlekara.
Kjempearbeide Huskomiteen har nedlagt et kjem-

Det er en stor glede for klubben å innkalle til generalforsamling - og for første gang i Skiolds egne lokaler:
3. etasje i Griffenfelds gt. 1. Den skal stå ferdig til den
27. nov. og i følge arbeidsgjengen så ligger de meget
bra an etter tidsskjema. Dere må være
klar over at det blir trangt. Vi venter
stort innrykk. Men allikevel: Sett av
!llf1ilt•
27 .11. Vi begynner kl. 1800 etter tippekampen.
"". 111 i
1
Nok en fotballsesong er gått over i
historien. En god sesong sett med
Skioldøyne. Selvfølgelig ville vi gjerne
ha kommet opp i 2. divisjon, men likevel er vi fornøyd. MEN - neste år skal
vi opp.
Junioravdelingens lag har alle spilt
seg til en plass i A-puljen uten at de
der kom på de første plassene.
B-laget skal ha honnør for kretsmesterskapet. Det er lenge siden vi har
hentet medaljer i denne klassen. Og
også Old Boyslaget - - tenk de tok poGeneralforsamling på Skioldhuset for første gang - 27. 11 1976
eng i serien. På det idrettslige plan må
vi derfor si oss fornøyd.
pearbeide med Skioldhuset. Det er helt sikkert at huSkioldhuset, ja tenk -- for første gang i klubbens 67 år set kommer til å bety enormt mye for klubben vår. Her
lange historie har vi eget hus. Og det er gjennom detkan vi samles under eget tak og bl.a. beundre vår
te vi skal utvikle det gode miljøet vi allerede har i
vakre premiesamling som skal flyttes fra hytta, samtiSkiold. Jeg må få lov til å rette min og styrets aller
dig som vårt videre arbeide skal planlegges og utføvarmeste takk til de gutta som har påtatt seg og gjenres. Vi retter en takk til dugnadsfolkene som har gjort
nomført de store forandringer som måtte til i Griffenen kjempejobb.
feldsgt. 1. Den innsatsen dere har gjort står det virkeEn stor takk også til våre leverandører som hjelper
lig respekt av - det er en jobb som kan sammenlignes
oss til å holde utgiftene nede på at minimum.
med den gang Skioldhytta ble bygd.
På Skioldhytta er det utført et godt arbeide i sommer
Man skal kanskje ikke dra fram personer i en slik
slik at den fremdeles kan ligge som en perle ved
sammenheng, men jeg gjør det likevel.
Stegla. Sportslig har det heller ikke i år vært de helt
Vårt æresmedlem Alf Jansen er over 80 år, men han
store resultatene. A-laget gjorde en meget bra sehar vel lagt ned flere timer på bygget enn de fleste
song, men prikken over i-en - opprykk til 2. divisjon
Skioldmedlemmer. Vi vet vel ikke selv hvor heldig vi
må vi vente nok et år med.
er som har et medlem som Alf Jansen.
B-laget ble gledelig kretsmester i år.
Hjertelig takk, Alf!
I junioravdelingen jobbes det nå bedre enn på
Det er i perioden vært avholdt seks styremøter og
lenge - spesielt med de yngre lagene. Det bør imidlerfem formannskapsmøter hvor vi har opptatt 46 nye
tid gjøres større anstrengelser for å trekke flere ledemedlemmer samtidig som 7 er utmeldt. Fire medlemre til lagene. Her bør jo foreldrene naturlig komme inn
mer er strøket p.g.a. ikke innbetalt kontingent.
og hjelpe oss mer enn de har gjort.
Godt regnskap Perioden siden forrige generalforOgså i år har vi arrangert guttecup med meget god
samling viser et meget godt regnskap. Grunnen til de
deltagelse fra hele Østlandet samt fra tre svenske
store utgifter er jo anskaffelsen av Skioldhuset. Det er lag.
fremdeles bingoen som bærer børen for oss.
A-laget har også i år avholdt treningsleir i Kragerø.
Det er et fantastisk arbeide som blir nedlagt av disse
Småguttelaget avsluttet sesongen med tur til Ørebro.
ildsjeler.
Gutte- og juniorlaget gjorde en vri og deltok i en stor
Bidraget fra kommunen har i år øket gledelig samt at
turnering i Vest-Tyskland. Det ble en meget vellykket
diverse andre arrangementer også til sammen hjelper tur.
godt. Selv om alle har lagt an på å stramme inn sitt
Bandy Det var så nære, så nære, men det ble ikke
pengeforbruk så må og kan det spares mer.
opprykk til 1. divisjon. Både spillere, ledelse og våre
Vi må også takke Skioldjentene som selger kaker på
bandytilhengere var selvfølgelig skuffet. Det hele lå jo
Alko for de pengene de har jobbet inn i klubbkassen.
så fint an, da tre kamper gjenstod. Vi hadde "match-
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ball" tre ganger uten at det lyktes.
En ting er sikkert - og det er at bandyinteressen i
Skiold ikke har vært bedre på mange år. Oppmannen
Rolf Hæhre har fått A-gutta med seg - og det var et
meget tappert forsøk på å nå målet. Kanskje er gutta
modne for "presset" neste år . De siste bandy ukene
var fryktelig spennende - og det var synd ikke dette
bandydramaet endte med "prikken over i'en".
Men det går flere tog ....
Bandyavdelingen har hatt stor aktivitet. Bandyformann Bjarne Borgersen skal ha æren for mye av dette. Han svikter aldri - og Bjarne kan trygt ta seg pause - han har fått det på gang ....
Representasjon.

NBF's VM-komite: Borgar Nygaard.
Lov- og appellutvalg: Tore Larsen
BBK: Trond Jensen, varamann til styret, Arild
Knudsen og Oddvar Danielsen jr. kom.
Buskerud Idrettskrets: Jonny Ulleberg revisor, Oskar
B. Johansen trimutvalget.
10-klubbsutvalget: T. R. Kristiansen, B. Nygård og
F. Seeberg.
Kontaktutvalget: T. R. Kristiansen og T. Jensen
1977
Styret:

Formann: Borgar Nygård
Viseformann: Per Smerkerud
Styremedlem: Bjørn Kopperud
Styremedlem: Finn Sjuve
Styremedlem: Tore Ruud
Varamann: Gunnar Moen
Bandyformann: Rolf Raaen
Fotballformann: Ulf Tov Støa
Ishockeyformann: Ståle Eknes
Juniorformann: Oskar B. Johansen
Hytte formann: Tore Småriset
Skiformann: Henry Tufte
Økonomi forman: John Johansen
Bingoformann: Knut Berg Nilsen
Huskomiteens formann: Trond Jensen
Redaktør Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Representantskapet formann/
byggekomiteens formann: Johs Christensen
I perioden har det vært avholdt 10 styremøter samt 7
styre/ formannskapsmøter, og fremmøte og samarbeidet har vært det beste. Mange og viktige saker har
vært behandlet og tildels friskt diskutert.
Det er opptatt i denne periode 38 nye medlemmer.
Klubbens medlemstall er 740 medlemmer.
Fotball Hele Skiold gikk med et lønnelig håp om at i
år skulle det skje - Skiold skulle klare opprykk til 2.
divisjon. Men nei, det lykkes ikke, og situasjonen ble
en helt annen enn vi hadde tenkt oss. Laget lå i bunn
av tabellen helt fra begynnelsen, og det så virkelig
kritisk ut rett etter sommerferien. Til tross for at de
hadde nedrykkingsspøkelset hengende over seg,
gjorde A laget virkelig en innsats og klarte seg i 3.
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divisjon, men vi må jo si at målet var 2. divisjon. Ros
skal allikevel de ha som har stelt med A-laget i sesongen 1977.
Vi må se fremover når det gjelder fotballen, for det er
her klubben har sitt ansikt utad, og styret vil derfor se
med velvilje på de tiltak det nye fotballstyret har tenkt
å sette i gang.
Klubben er også av den mening at vi bør legge forholdene best mulig til rette for våre aktive idrettsutøvere,
og vi vil prøve å intensivere treningsutdannelsen i
klubben, og også prøve å bedre treningsforholdene.
B laget har fortsatt suksessen fra i fjor med seier i
kretsserien, seier i S.I.F. Cupen 1977, og pokal i premieskapet. En fin gjeng gode kamerater som spiller
fotball for å ha det gøy.
Junioravdelingen kan i år ikke vise til de store resultater, men det jobbes godt, og klubben bør være sikret en god rekruttering i mange år fremover. Avdelingen lider noe under at de må trene på forskjellige
steder i byen.
Vi har også i år avviklet vår tradisjonelle Guttecup.
I år var det naboklubben S.I.F. som stakk av med pokalen.
I bandyavdelingen har det så smått begynt å røre på
seg, og håpet om opprykk er tilstede. Vi er meget
takknemlige for at Roar Dag Larsen og Øivind Agren
har påtatt seg jobben som trenere for A laget, og vi
ønsker dem lykke til.
I junioravdelingen arbeides det godt, og vi har faktisk tro på at Skiold igjen skal kunne ta et NM.
På Skioldhytta er virksomheten i full gang, og
Gunnar og Dagfin har gjort en meget god jobb i sommer. Ny brønn skal graves slik at vi kan sikre vannforsyningen , og det er også planer om ytterligere kjøp
av jord i tilknytning til Skioldhytta.
Skioldavisa har kommet ut i perioden, men vi må
innrømme at vi gjerne hadde sett at den kom noe mer
regelmessig. Vi ville satt stor pris på om noen flere
hadde grepet til pennen og skrevet noe. Målet er at
avisen skal bli selvfinansierende, så vi trenger noen
flere annonser.
Regnskapet viser at det har vært jobbet meget aktivt
for å få inn penger i klubben, og styret setter stor pris
på den velvillighet vi har blitt møtt med når vi har
spurt om hjelp.
Bingopengene strømmer fortsatt inn, og vi trenger
dem sårt med de store utgiftene vi nå har med å finansiere renter avdrag og videre oppussing av huset.
Transporten av biler for Motortransport hjalp godt på
økonomien og aksjonen Strømsø i Sentrum ble også
en økonomisk suksess, og vi håper å kunne gjenta
dette.
Lørdagstreffen blir stadig mer populær og salget av
vafler karbonade og kaffe går strykende. Dette at
Skioldmedlemmer i alle aldre samles på ett brett er
meget miljøskapende.
Huset betyr enormt mye for klubben. Det er opptatt til
møter og arrangementer hver eneste kveld. Når det
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gjelder den videre utbyggingen av huset har dette
gått litt tregt, men nå er byggekomiteen i full gang
med 2.etg, og dugnadsgjengen har lovet innvielsesfest 17 mai.
Eldres avdeling har sin faste møtedag siste torsdag i
måneden på Huset, og vi har inntrykk av at stadig flere "gamle" medlemmer finner veien hit.
Av oppgaver som formannskapet arbeider med og
har planer om i fremtiden nevner vi: Bedre lederutdanningstilbud, stadig nye tiltak for å sikre klubbens
økonomi, legge forholdende bedre til rette for de aktive, intensivere utbyggingen av Skioldhuset, arbeide
videre med målsettingsplanen for klubben samt få
lagt opp et skikkelig kartotek.
Representasjon:
N.B.F's finanskomite: Borgar Nygård
N.B.F's lov/appell/valg/ samt organisasjonskomite:
Tore Larsen.
Buskerud Bandykrets styre: Trond Jensen varamann
Buskerud Idrettskrets: Jonny Ulleberg - revisor
Buskerud Fotballkrets: Arild Knudsen - revisor,
Sverre Jansen - dommerkom, Fredrik Seeberg - attasje for Finlands guttelandslag, Olav Gjesteby småguttekretslag, Vivi Johansen og Nina Grinheim damekretslag.
9 klubbutvalget: Borgar Nygård, Per Smerkerud, Erik
Carlsen, Arild Knudsen.
1978
styret:
Formann: Borgar Nygård
Nestformann: Finn Sjuve
Styremedlem: Christian Gregersen
Styremedlem: Oscar B. Johansen
Styremedlem: Dagfin Hansen
Varamann: Tore Larsen
Fra rep. skapet: Johs Christensen
Bandyformann: Rolf Raaen
Fotballformann: Ulf Svendsen
Juniorformann: Reidar SchOssler
Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Hytteformann: Tore Småriset
Husformann: Odd Kristoffersen
Ishockeyformann: Ståle Eknes
Skiformann: Henry Tufte
Fotballsesongen må betegnes som helsvart. Ikke
nok med at A-laget rykket ned i 4. divisjon, men også
junioravdelingen har ytterst svake resultater. Ingen
lag klarte å kvalifisere seg til A-puljen, og selv i Bpuljen må man søke i bunnen av tabellen for å finne
Skiold.
Ansvaret for den bedrøvelige sesongen må ledelsen
ta på sin kappe. Det er derfor et berettiget spørsmål
å stille om det sittende styre med formenn, ledere og
trenere har vært kvalifisert til de respektive jobber.
Har lasset vært trukket i samme retning - eller har det
vært for mye sprikende staur?
Styret er av den oppfatning at klubben ikke har fung-

ert som lagenhet. Det har vært for mange særstandpunkter som har splittet i viktige spørsmål.
Sportslig fremgang er som i all annen virksomhet avhengig av at ledelsen og de aktive går sammen om et
felles mål. Det har ikke lyktes å definere målsettingen for klubben.
Ledelsens store problem er økonomien. Som det
fremgår av klubbens regnskap opereres det med meget høye tall. Utgiftene til de aktive øker skremmende, mens inntektsmulighetene synes begrenset. Det
er i denne sammenheng ingen grunn til å legge skjul
på at det hersker en utbredt oppfatning i klubben at
A-laget sløser med ressurser som andre i hovedsak
har skaffet til veie, samtidig som de aktive viser liten
interesse for å delta i inntektsbringende tiltak. På den
annen side bør de sterkeste kritikere ta seg ad notam
at de aktive trener opptil 125 dager i året. Det er derfor i utgangspunktet ikke realistisk å forlange dugnadsinnsats fra de aktive i samme utstrekning som
oss andre. Noe annet er sløsing med materiell. Det
påhviler selvfølgelig fotball-ledelsen å sørge for at
materiellet brukes til det er utslitt. En bedre utnyttelse
og planlegging av innkjøp kan spare klubben for tusenvis av kroner uten at det går på bekostning av
noe. Styret er av den oppfatning at alt for mye taes på
sparket i dag.
Som en følge av det som her er nevnt har styret og
formannskapet gått inn for et forslag om endringer i
klubben ved at styret reduseres til tre medlemmer, og
at de sportslige avdelinger styrkes. Man har til hensikt å søke å oppnå en desentralisering av ansvaret
for inntektsbringende tiltak - å få en bedre utnyttelse
av klubbens menneskelige ressurser, samt en mere
rasjonell administrasjon.
På økonomisiden vil regnskapet bli lagt opp til å bli et
skikkelig verktøy for styret. Man tar med andre ord
sikte på en bedriftsøkonomisk analyse av vår virksomhet.
Av de mer hyggelige ting er Skioldhuset, selv om det
fremgår av regnskapet at investeringene i 2. etasje
ble langt høyere enn budsjettert. Imidlertid er det vel
få som mener at denne investering ikke var verdt
kostnadene.
Vi har allerede fått - og vil få - betydelige inntekter på
huset. Ennå har vi ikke mottatt midler utenfra, og på
bakgrunn av dette er det intet annet enn imponerende
hva vi har fått til.
Toalettforholdene i kjelleren må løses raskt uansett,
men ellers foreligger det ikke planer om videre utbygging av kjelleren før vi får tilsagn om betydelige
tilskudd fra kommunen. Huset har kanskje lagt beslag
på krefter som ellers kunne vært benyttet på det
sportslige plan, men sjelden får man både i pose og
sekk.
Huset får nok også ta skylden for at hytta ikke lenger
synes å bli ofret så stor oppmerksomhet som tidligere.
Av andre positive momenter kan nevnes at forelderforeningen nå er en realitet og at det er godt håp om at
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den vil fungere etter planen.
Bandy Heller ikke år lykkes det
oss - det vi hadde håpet på når
det gjelder bandyen - nemlig opprykk til 1. divisjon, vi må nok
dessverre se i øynene at det spillermateriellet vi har ikke er bra
nok til opprykk.
Klubben må legge forholdene
bedre til rette når det gjelder treningsforholdene til junioravdelingen slik at vi med det materiellet vi
har der kan nå vårt mål - nemlig
1. divisjon.
Slik stillingen er i dag sakker vi
bare ennå mer akterut i forhold til
våre konkurrenter i Drammensd i stri ktet.
Vi er ikke mye begeistret for at
Norges Bandyforbund og Buskerud Bandykrets legger kamper til
våre treningstider - slik at vi blir
fratatt de sårt trengte treningstider.
Dersom vi skal kunne gjøre oss noen forhåpninger
om opprykk må vi få en bedre innstilling og vi må
også gjøre bedre arbeid innen trenersektoren.
I junioravdelingen blir det jobbet godt, men likevel
uten å nå de store resultatene. Problemet er her som
i senioravdelingen: treningsforholdene.
Bandyen går forhåpentlig en god sesong i møte. Sikkert er det i alle fall at det er mange år siden det er
blitt satset så seriøst.
Representasjon:
Norges Bandyforbund: Borgar Nygård viseformann,
Bjørn Løkslid revisor, Tore Larsen lov- og appellkomiteen.
Buskerud Bandykrets: Trond Pettersen varamann til
styret.
Buskerud Idrettskrets: Jonny Ulleberg revisor.
Buskerud Fotballkrets: Arild Knudsen revisor, Sverre
Jansen dommerkomiteen.
Juniorkretslaget: Odd Roald Aasen
Damelaget: Nina Grindheim, Vivi Johansen
A-klubbutvalget: Borgar Nygård, Finn Sjuve, Arild
Knudsen.

1979
Styret:
Formann: Arild Knudsen
Nestformann: Oscar B. Johansen
Styremedlem: Tor Reidar Kristiansen
Styremedlem: Per Smerkerud
Styremedlem: Tore Waitz
Styremedlem: Dagfin Hansen
Styremedlem: Oscar B. Johansen
Varamann: Tore Ruud
Husformann: Christian Gregersen
Bandyformann: Finn Sjuve
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A laget i bandy - til 1. divisjon igjen -

Fotballformann: Ståle Eknes
Finansformann: Tron Pettersen
Hytteformann: Harry Hansen
Juniorformann: Børre Ivar Lie
Redaktør: Børre Ivar Lie
Ishockeyformann: Gunnar M_oen
Skiformann: Jonn Johansen
Bingoformann: Dagfin Hansen
Representantskapets formann: Johs. Christensen
Forretningsfører: Tore Røed
Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter og 5 formannskapsmøter.
Når vi ser på de rent sportslige aktiviteter, er det naturlig å vurdere A-lagets innsats først.
A-laget i fotball har til dels hatt store problemer med
treningssteder, men en avtale med Skoger IL om bruk
av deres bane har vært til fin hjelp. Trener har vært
Per Knudsen som også er engasjert som trener til
neste år. Sportslig sett har sesongen vært lite tilfredsstillende for laget, med en plass midt i 4. divisjon.
Damefotball-laget måtte dessverre trekkes fra serien
midt i sesongen. Dette skyldes særlig at det har vært
umulig å skaffe trener, hvilket selvsagt innvirker på
fremmøtet. Det arbeides videre med dette treningsspørsmålet, for om mulig å stille lag i serien igjen til
neste år.
For B-laget har det også vist seg vanskelig å skaffe
trener, og det vil ikke være aktuelt å stille B-lag neste
år dersom dette ikke kan løses.
A-laget i bandy sto for vinterens store sportsbegivenhet med opprykk til 1. divisjon og styret vil benytte
anledningen til å gratulere med resultat og innsatsen.
Treningen foran ny sesong begynte allerede i våres
og i høst har det vært skøytetrening i Asker-hallen og
Furuset-hallen med full oppslutning. Det har også lyk-
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en sådan.
tes bandystyret å skaffe draktreklame.
Representasjon:
Roar Hansen er engasjert som trener også neste år.
Det internasjonale bandyforbund: Borgar Nygård
Junioravdelingen hatt et aktivt halvår. Sportslig sett
Styremedlem,
NBF: Borgar Nygård viseformann,
har det vært fremgang fra i fjor på nesten alle nivåer.
Bjørn
Løkslid
revisor,
Tron Pettersen styremedlem.
Det har vært stor tilgang på knøtter, med rundt 70
Buskerud Idrettskrets: Jonny Ulleberg revisor.
stykker fordelt på tre lag. Guttelaget gratuleres med
Buskerud Fotballkrets: Arild Knudsen revisor, Sverre
innsatsen for finaleplass i Danmark, og med den utJansen dommerkomiteen, Guttekretslaget i fotball:
merkede innsats og plassering i serien.
Peer Christensen, Espen Pedersen.
Bandygjengen har i høst fått trening med skøytene
Småguttkretslaget i fotball: Rune Waitz.
allerede, ved at de har trent etter A-laget i Fu rusethallen på kveldene. Også her med full oppslutning.
Det er vært mulig takket være de som har transportert 1980
Styret:
dem fram og tilbake til Oslo hver lørdagskveld.
Formann: Arild Knudsen
Dette bringer oss over på foreldreforeningen, som
Nestformann: Oscar B. Johansen
har gjort en aktiv og uvurderlig innsats, bl. a. med
Styremedlem: Tore Ruud
transporten og lotterier. Trenernes og lagledernes
Styremedlem: Ståle Eknes
innsats foregår ikke bare på banen, men også som
Styremedlem: Tore Waitz
arrangører av klubb- og aktivitetskvelder på huset.
Varamann: Terje Harvik
Skioldhuset arbeides det også videre på, særlig i unHusformann: Christian Gregersen
deretasjen og i trappeoppgangene kan en se resultaBandyformann:
Tor Reidar Kristiansen
tet.
Fotball
formann:
Egil Knudsen
Økonomien hemmer oss fortsatt, og utbyggingstakFinansformann: Tron Pettersen
ten kunne vært større, men dugnadsgjengen har gjort
Hytteformann: Harry Hansen
og gjør en strålende innsats og god jobb. Vaktlistene
Juniorformann: Børre Ivar Lie
for ukedager og lørdager fungerer fint, og vi vil uttrykRedaktør: Børre Ivar Lie
ke vår takknemlighet for god hjelp fra de mange som
Ishockeyformann: Tov Støa
stiller seg til rådighet for klubben på denne måten.
Ski formann: Jonn Johansen
Klubben fikk dessverre avslag fra Drammen KommuBingoformann: Dagfin Hansen
ne på sin søknad om økonomisk støtte i første omRepresentantskapets
form.: Johs. Christensen
gang, med henvisning til budsjettbehandlingen seineForretnings fører: Tore Røed
re i år for ny behandling. Byens formannskap og
Strømsø Bydelsutvalg ble invitert til Skioldhuset i
A-laget i fotball havnet til slutt på 4 plass, a poeng
samband med befaring på Strømsø, men dette lot
med nr. 2. Uten åta for mye i, burde tre seire til vært
seg dessverre ikke innordne i omvisningsprogramsikret, der hvor det hele glapp på slutten. Trener Per
met.
Knudsen har også i år utført sin oppgave til gavn for
På hytta har hovedsaken vært boring etter vann. Viklubben, og han er reengasjert for neste sesong.
dere er det bestemt at det skal kjøpes inn et alumiI tillegg til A-laget skal han da ha visse oppgaver på
niumsmål, og til dette har klubben fått kr. 1.000 i støtjuniorlaget, samt også denne vinteren kjøre videre
te fra NIF/STUI. Dette skal også kunne disponeres
med B-kurset. Det vil også bli avholdt regelmessige
på Teglverkstomta. På hytta fungerer også vaktsystetreningsforumtreff. Neste år får vi håpe at klubben
met på søndagene utmerket.
ligger der den lå ved halvspilt sesong - på toppen av
Finanskomiteen har gjort en god jobb, bl.a. i forbintabellen.
delse med Strømsøposten og Billotteriet, særlig har
noen av klubbmedlemmene vært flinke til å skaffe an- A-laget i bandy Når vi ser på de rent sportslige aktinonser, også til fotballprogrammet.
viteter, er det et sørgelig faktum at A-laget i bandy
Bingoavdelingen gjør som alltid en formidabel inngikk ned i 2. divisjon igjen. Det var mange jevne kamsats for klubbens økonomiske grunnlag. De ofrer fleper og en spennende avslutning. Det bor mye godt i
re kvelder hver uke, også lørdager og søndager, og
laget, og de aller fleste av spillerne fortsetter. Vi får
alle i klubbens styre og formannskap vil takke for god
bare håpe at laget gjør veien så kort som mulig opp i
jobb.
den gjeveste divisjon igjen, slik at vi kan feire opprykk
Eldres avdeling har sin faste møtedag i måneden,
igjen til våren.
som regel siste torsdag i måneden - se annonser i
Vi vil få gratulere junioravavisene. På møtene er det hyggelig samvær, og som
delingens guttelag i bandy,
regel et innslag av underholdende art.
som gjennom sin strålende
Til slutt vil vi minne om at klubben er 70 år den
~~ innsats brakte dem frem til
7.6.80. Styret har oppnevnt en jubileumskomite til å
finaleplass i NM. I finalen
stå for arrangementene. Det er allerede klart at markunne trener Tore Julseth
keringen vil foregå i enkle former, og uten jubileumsbare
konstantere at det ble
beretning, da planen er å markere 75-årsjubileet med
tap for Solberg med 7 - 2.

- gjennom 90 år - 1980
Forøvrig viste de andre lagene av resultatene at det
bor mye godt i dem, og de viser klar sportslig fremgang.
I junioravdelingen er det stadig høy aktivitet. Vi stilte
10 lag i fotballserien for aldersbestemte klasser, og
selv om vi måtte trekke ett lag, så er klubben fremdeles blant dem med flest lag i kretsens serier. Vi ser
også klart gjennom resultatene og plasseringene for
lagene at den sportslige fremgang fortsetter - selv om
vi heller ikke denne sesong fikk noe lag i A-puljen.
Men det er da heller ikke lett. Lilleputt I med bare ett
tap greidde det for eksempel ikke. En klar årsak til
dette er jo at mange dyrker både bandy og fotball, og
disse sesongene griper langt inn i hverandre treningsmessig. Det må nok satses mere på en av idrettene
for de aktives vedkommende, skal de helt store resultater oppnåes.
Treningsmessig har forholdene ligget relativt godt tilstede for fotballens vedkommende, rent bortsett fra
for knøttene. Det har selvsagt vært for lite treningstid
på Marienlyst treningsfelt med den elendige kvalitet
som dette feltet har, men etter forholdene kunne det
vært verre. For knøttenes vedkommende - de trener
på Tegleverkstomta på Rundtom - er det sannelig
ikke greitt å være verken spiller eller trener. De har
ikke en gang et mål å trene mot, og slett ikke noen
oppmerket bane. Dette jobber klubbens banekomite
meget seriøst med, og det er utarbeidet forslag overfor Drammen Kommune med tegninger og beskrivelser for utnyttelse av dette arealet, men saken er
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vanskelig, da området er utlagt som friområde etter
generalplanen.
Banekomiteen har også utarbeidet forslag om å få
utnyttet treningsfeltet på Marienlyst bedre enn med
den ene langsgående banen som er der nå ved å legge tre baner tvers over med flyttbare mål.
Når vi først er inne på Marienlyst-treningsfeltet, så
håper vi at det på grunnlag av klubbens henvendelse
vil bli foretatt reparasjoner og opp-pussing i garderobene og dusjene. Klubben har forøvrig også protestert overfor Idrettsvesenet angående planene om å
anlegge minigolfbane på Marienlystbadet. Vi mener
at dette areal bedre utnyttes ved å utvide treningsfeltet.
Det har vært avholdt ekstraordinær generalforsamling
for å få valgt bandytillitsmenn, hvilket lyktes meget
fint. Det man nå mangler er oppmann til A-laget, men
dette jobbes det med.
Økonomisk må vi slutte oss til det stadig økende
blandede kor av klagesangere. Det er bittert når vi
vet hvor mange hundre unger og ungdom vi aktiviserer hele året i klubben, og så ikke får noen støtte til
vårt fremste aktivitetssentrum - Skioldhuset - fra
Drammen Kommune. De investeringer vi har hatt på
Skioldhuset har nødvendigvis gått hardt ut over midlene til den sportslige aktivitet de siste årene. Nå er
klubben kommet i den situasjon at man ikke har midler til å gjøre mere på huset av nødvendige investeringer. Søknad om støtte er sendt inn for år siden,
uten at det er mottatt noe endelig svar.
Bingokomiteen er
fortsatt den
som står
for klubbens økonomiske
grunnlag,
og med flere kvelder i
uka som
disse jobber for
Skiold, fortjener de
klubbens
store takk.
Junioravdelingen i
samarbeid
med
foreldreforeningen
har arrangert flere
diskotek15 gullmerkemenn på et brett, foran fra venstre: Otto Berglie, AlfJansen, Johs. Christensen,
kvelder for
Bjarne Halvorsen, Ernst Larsen og OlafJohansen, Bakfra venstre: Dagfin Hansen, RolfRaaen,
de i alderen
Thorbjørn Gulbrandsen, Reidar Schussler, Tore Jahnsen, Bjarne Borgersen, Bjarne Lagesen,
14 - 18 år,
Tore Ruud og Gunnar Fossum.
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• gjennom 90 år - 1980 - 81
1981
Styret:

Kjente Skiold fjes i festantrekk

Formann: Børre Ivar Lie
Nestformann: Ivar Rosendal
Styremedlem: Terje Harvik
Styremedlem: Tore Waitz
Styremedlem: Sverre Jansen
Varamann: Ståle Eknes
Juniorformann: Tormod Kortvedt
Bandyformann: Tron Pettersen
Fotballformann: Egil Knudsen
Skiformann: Oscar B. Johansen
Hytteformann: Harry Hansen
Finansformann: Arild Knudsen
Ishockeyformann: Tov Støa
Bingoformann: Dagfinn Hansen
Husformann: Christian Gregersen
Rep.skap. form.: Johs. Christensen
Redaktør Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Forretningsfører: Tore Røed

med disko i 2. etasje og bodega i 3. Alltid fullt hus.
Klubben er 70 år i år, og selve dagen ble markert

Styret vil aller først i denne beretning komme med et

med en stilig fest i Frimurerlosjen for medlemmer
med følge. I den forbindelse ble det som seg hør og
bør delt ut utmerkelser og gaver. ( 10 000 fikk jr.avd.
fra foreldreforeningen)
Det er en meget livskraftig 70 åring vi feirer her i dag.
Sportslig kan vi ikke i jubileumsåret si at vi er der vi
gjerne skulle vært, men det går jo flere tog .... begynte
formannen i sin tale og fortsatte: men det er en stor
skuffelse for oss at vi akkurat i jubileumsåret skulle
rykke ned i 2. div. i bandy, men vi regner med å være
tilbake neste år. Vi håper jo med tid og stunder at vi
skal oppleve det samme som i 1939 og 1959 da
Skiold ble Norgesmestere i bandy. At vi bar mannskap å bygge videre på viste jo vårt guttelag ved å
komme til finalen i NM i år.
Når man blar i Skiaids historiebok er det virkelig gøy
å se at de samme gutta fortsatt er meget aktivt med i
klubben - både på banen - som lagledere og trenere og på det administrative plan. Dette må vel være et
godt bevis på det gode miljøet i Skiold.
Når det gjelder fotballen så har gutta på laget lovet å
prøve å gjenta bedriften fra 1970- nemlig å rykke opp
til 3. div. igjen - og det er alt vi håper på i første omgang. Nå er det opp til vår junioravdeling å fortsette å
ta vare på våre mange lovende juniorer slik at vi i en
ikke altfor fjern fremtid kan jobbe oss videre oppover
med et helt rent Skioldlag fra egen junioravdeling.
Dette at vi i år - som eneste klubb i kretsen - stiller
med 2 juniorlag, skulle være det beste bevis på at vår
junioravdeling driver meget bra.
Men med hånden på hjertet - Skiold bar vel egentlig
aldri prestert det helt store i fotball. Vi hadde noen
meget gode sesonger i 1935 - 36 da vi spilte i den
såkalte Norges serien - datidens 1. div. og vi hadde et
juniorlag som ble østlandsmestere i 1939, men noen
store bedrifter ut over det finner vi ikke ved å bla i
"historieboka". Så gikk dansen ut i de små timer. ...

skikkelig hjertesukk:
Det var så mye som vi gjerne skulle ha gjort, men
som vi ikke fikk gjort -- alt på grunn av klubbens generelle økonomi. Når det er sagt vil vel alle forstå at
styret har hatt nok å henge fingrene i også dette halvåret og som forrige periode er det klubbens økonomi
som har tatt mest tid. Skiold kan best sammenlignes
med en liten bedrift der inntektene ikke er av de aller
beste og der kreditorene stadig er på døren for å få
sine krav innfridd. Samtidig, for å bruke det samme
bildet, har bedriftens styre visse problemer med arbeidstakerene. Enkelte vil simpelthen ikke gjøre den
jobben de er satt til og som man selv lett kan regne ut
blir det da en del rusk i maskineriet som det må renskes opp i. Når dette er sagt tror jeg regnskapet vil
vise at den perioden vi har bak oss allikevel har vært
en meget aktiv periode. Regningsbunken er vesentlig
redusert, den vaklende økonomien har delvis begynt
å rette seg opp igjen og vi kan begynne å se fremtiden noenlunde lyst i møte.
Hele klubben har spendt inn den berømte livremmen.
Sløseri og ufornuftig spontane forbruk i de forskjellige
grupper, er det slutt med. Alle, og det takker styret
våre ledere for, har innsett situasjonen og virkelig gått
inn for å redusere forbruket. Men livremmen må fortsatt strammes skal klubben noen gang få økonomisk
mulighet til å gjøre ting den gjerne ville.
Heller ikke i denne perioden har Drammen kommune
kommet med det for fire år siden lovede tilskudd til
vårt kjære klubbhus. Det er skuffende når vi selv vet
at Skioldhuset er et grendehus for hele Strømsø sentrum.
I løpet av perioden har det vært holdt syv styremøter
og tre formannskapsmøter. I tillegg har både formann
og nestformann hatt ukentlige samtaler med forretningsfører for å holde hjulene i gang. Periodens
største løft var dugnadsarbeidet i forbindelse med
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gjennom 90 år - 1981

Drammensmessen 81 der vi samarbeidet med våre
venner i Idrettsalliansen. I nærmere en måned stilte
Skioldmedlemmer opp i hallen og totalt innbrakte
denne jobbingen klubben 35.000 meget kjærkomne
kroner. La styret benytte anledningen til å takke alle
som var med på denne dugnaden.
For å starte med bingogruppen, som fremdeles er
klubbens ryggrad, har de i perioden satset på å rette
opp sin økonomi. Dette har resultert i at klubben som
sådan i perioden ikke har fått overført midler fra den
siden. Det er selvfølgelig beklagelig, men styret er av
den oppfatning at skal vi i løpet av de nærmeste år
rette opp en del av det som har skjedd i fortiden må
bingoen stå sterkt. Vel, litt har det blitt fra bingoen allikevel. I tre sommeruker ble det arrangert bingo på
Skioldhuset mens Globus hadde ferie. Bruttoinntektene av denne sommerbingo ble overført til klubben.
Huset har aktiv vært i bruk i perioden. Utleien, og da
særlig fra høsten, har vært brukbar og en del inntekter har det blitt fra den siden. Styret håper at det kommende husstyret svinger seg skikkelig og tar systematisk fatt på de mange oppgaver som burde vært
gjort på Skioldhuset.
Vaktmesterparene gjør en uvurderlig innsats for huset
og er med på å holde det i presentabel stand.
Skioldhuset har i perioden vært plaget av innbrudd til sammen fire ganger har ubudne guttunger natterstid gjestet huset. To ganger er stereoanlegget i 3. etasje stjålet og diverse dører er ødelagt.
På hytta vår ved Steg la har gruppen som vanlig vært
aktiv. De har blant annet fremskaffet et nytt kart over
området som viser hva vi eier. Hyttestyret står nå klare for den store og viktige vintersesongen og håper at
alle som blir pålagt hyttevakter følger dette opp.
A-laget i fotball tok seg grundig sammen de to siste
kampene og klarte å klore seg fast i 4. divisjon Det
var noen nervepirrende uker før det endelig ble klart
at laget ville greie seg. Dessverre fikk ikke A-lagsledelsen, som i realiteten besto av en mann, ikke den
støtten den trengte fra fotballstyret i perioden. Men
noe har fungert, gudskjelov. La styret nevne den fine
innsatsen som våre tre øvrige seniorlag gjorde. U- og
B-laget samt old boys plasserte seg alle på akseptable plasser på tabellen.
I junioravdelingen har som alltid aktiviteten vært meget stor på fotballfronten. En mengde trenere og ledere har gjort sitt til at vår fotballungdom har fått den
veiledning og trening de har hatt krav på.
Styret har som medlemmene sikkert har sett av avisene, allerede ansatt ny A-lagstrener i fotball. Tore
Fyrand vil fra 1.1. sette i gang treningen med A-laget.
Neste år har styret i samarbeid med junioravdelingen
lagt opp til at det satses med stor styrke på U-laget
som rekrutteringslag for A-laget.
Vi har vært så heldig å få kjente Ulf Svendsen tilbake
til klubben og han er allerede i gang med en fyldig
tropp med fotballspillere som er for gamle for juniorspill og som ennå ikke har kvalifisert seg for Alagsspill. Det er styrets håp at denne satsingen vil gi

85

resultater.
Disko har blitt et begrep innen klubben. Junioravdelingen og bandygruppen har i hele høst hver 14. dag
arrangert diskokvelder på huset som har gitt fine inntekter. At det er behov for en alkoholfri ungdomsklubb
av dette slag i bydelen er det mange bevis for. Hver
eneste kveld må vi avvise godt og vel hundre ungdommer som gjerne vil. Diskokveldene fortsetter til
våren. Da med A-B og U-laget som samarbeidspartnere med junioravdelingen.
Bandy Det ble gledelig nok opprykk til 1. Divisjon.
Med god trenerkapasitet og dyktige ledere til sammen
med alle etablerte spillere, veteraner som jr. spillere -,
vil vi kunne hevde oss med heder i kommende sesonger. I skrivende stund har forberedelsene til årets
1. divisjonssesong pågått i mangfoldige uker.
Bandyguttene har hatt dugnad, vært med på å arrangere disko samt vil gi ut eget bandyprogram som
gir penger til driften av avdelingen. Istrening før sesongstart har det også blitt og laget har allerede deltatt i en turnering på Gol første helgen i november.
Slik det ser ut håper styret på bra resultater og at laget klarer å klore seg fast i toppdivisjonen. Vi håper at
mange medlemmer vil finne veien til hjemmekampene på Marienlyst -- med supportere i ryggen blir innsatsen større.
I junioravdelingen spilte Guttelaget NM finale for
andre år på rad - denne gang ble Stabæk for sterke
0 for og 7 imot.
Vi stiller i inneværende sesong som vanlig fire lag, ett
i hver aldersgruppe.
Eldres har jevnlige møter. Foreldreforeningen har
ligget litt i dvale, men blir nå tatt opp i klubben. Vi håper at foreldreforeningen vil bli en sterk støttegruppe
for junioravdelingen.
Styret har satt sin ære i å få orden på medlemsarkivet. Kontingentkrav ble sent ut i slutten av juni og det
ble purret på de som ikke hadde betalt det de skylte i
månedskiftet oktober/november. På denne måten får
vi en bedre kontroll med vår medlemsstokk og nye
datalister vil bli kjørt.
Styret foreslår en kontingentforhøyelse slik at vi kommer på linje med andre klubber i byen.
I kommende periode tar styret sikte på ytterligere å
rette opp økonomien. Vi håper på nye ideer som kan
bringe midler til klubben. Styret vil nå dessuten etter
hvert ta for seg de enkelte gruppene slik at alle til syvende og sist skal fungere riktig. Styret vil også være
meget oppmerksom på den sportslige utviklingen og
vil hele tiden være en spore til innsats for våre mange
aktive. Kort sagt vil styret forsøke å få klubben til å
fungere bedre og gi bedre resultater.
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• gjennom 90 år - 1982

1982
Styret:
Formann: Børre Ivar Lie
Viseformann: Ivar Rosendal
Styremedlem: Tore Waitz,
Styremedlem: Terje Harvik
Styremedlem: Sverre Jahnsen
Varamann: Ståle Eknes.
Bandyformann: Tron Pettersen,
Fotballformann: Hans Petter Hansen og
Bjørn Svendsen
Juniorformann: Tormod Kortvedt,
Bingoformann: Dagfin Hansen,
Husformann: Bjarne Borgersen,
Hytteformann: Finn Hansen,
Skiformann: Oscar B. Johansen,
Ishockeyformann: Arne Thorshaug,
Redaktør Skioldavisa: Steinar Olsen,
Formann representantskapet:
Johs. Christensen / Tore Jahnsen.
• Sportslig fremgang i de aller fleste grupper
• En økonomisk stabilisering
• Godt arbeid på lederplan med enkeltsaker innen
alle klubbens grupper
Det er i stikkords form situasjonen i Ski- og Ballklubben Skiold for driftsåret 81/82. Men selv om det øyensynlig ser ut til å fungere etter planene i alle de grupper som Skiold er bygd opp av, understreker styret at
den samarbeidsform og også økonomiske styring
man har bestrebet og til dels lykkes med, må fortsette. Det er ingen ting å legge skjul på at Skiolds totale
omsetning for aller første gang har passert en million
kroner. Allikevel er det til tider stramt med likvider innen klubben -- dette på grunn av det høye aktivitetsnivået styret har lagt opp til både innen fotball, bandy,
på hus og på hytte. Mens samfunnets priser på tjenester stadig er økende -- til dels eksplosivt, er det en
tendens til at klubben må greie seg med de faste inntekter som man har hatt i årevis. For å klare det økonomiske presset i årene som kommer må vi søke
nye veier for økonomisk gevinst -- bare på denne måten vil vi være i stand til å holde det store aktivitetsnivået som man har tilstrebet seg de siste sesongene. For å holde hodet over vannet må styret
fortsatt arbeide for et høyt aktivitetsnivå blant medlemmene også når det gjelder dugnad, idearbeid og
annet. Når vi ber om medlemmenes arbeidsinnsats
håper styret at de får den. Sitter noen med ideer når
det gjelder klubbarbeid, så brenn ikke inne med disse - fortell de videre til gruppeformenn eller styret.
Samtidig må vi i alle ledd beherske utgiftene. Den enkelte idrettsutøver i klubben må vite at noe må han
også selv yte for å drive sin idrett og for å støtte opp
under klubben. Styret signaliserer også en større bruk
av foreldrene i klubbarbeidet i året som kommer -som en økonomisk støttegruppe for vår store junioravdeling.
Til tross for alt vårt arbeid for å holde klubben i drift er

vi også avhengig av støtte utenfra - blant annet fra
kommunen.
Penger er ikke alt, men du verden hvor mye det teller
med i bildet skal vi fortsatt kunne gi ungdommen det
tilbud som den alltid har hatt innen Skiolds rekker.
I løpet av året er det totalt holdt 12 styremøter, 6 formannskapsmøter samt et par spesialmøter.
En lett oppregning sier at det i disse møtene er behandlet rundt 150 saker som vedrører klubbens drift. I
tillegg til de faste møter på styreplan har det vært en
rekke uformelle sammenkomster, særlig på mandager som er klubbens kontordag. Klubbens medlemstall er også økende. Når man trekker fra den naturlige avgang som kommer med purring på kontingent og på loddebøker, sitter man igjen med en pluss
på rundt 30.
Så det sportslige. Vårt A-lag i fotball viste at de kan
med den innsats de leverte fra sommerferien og ut
sesongen. En tredjeplass i serien a poeng med lag
nr. 2 var en oppmuntering for det arbeidet vi driver
med og en plattform å bygge videre på neste sesong.
Den gode innsatsen er blitt lagt merke til og har ført til
at Skiold er i skuddet når det gjelder A-lagsfotball.
Det snakkes om Skiold og flere fotballspillere er interessert i å spille sammen med de rød-hvite neste sesong. Fotballstyret legger opp til en hard handlingsplan som kan gi resultater -- håper vi.
Klubben satset i år på et U-lag som ble avdelingsvinner i 3. divisjon. U/B-fotball må man ha innen en
klubb for å sikre rekrutteringen til A-laget samt gi et
tilbud til de som ennå ikke er funnet gode nok til Afotball, men som kan utvikle seg.
I junioravdelingen har resultatene også vært bedre
enn på mange år. Småguttelaget ble avdelingsvinner
og spilte om kretsmesterskapet. Dette er første gang
et lag fra Skiolds junioravdeling har gjort dette på
seks - syv år.
La oss imidlertid understreke junioravdelingens innsats når det gjaldt Fotballskolen som ble arrangert i
høst. Denne meget viktig og gode form for rekruttering må fortsette. Junioravdelingen har også stått for
gjennomføringen av tre cuper:
Innendørs i Drammenshallen for knøtter (Z-kro-cup),
Ponduscupen for knøtter på Marienlyst i mai der vi
hadde storfint fotballbesøk av arveprinsen Haakon
Magnus og til sist Lada-cup for gutter på høsten. I
tillegg arrangerer som vanlig Fotballstyret Skiolds julecup i Drammenshallen.
Bandy, Sportslig måtte klubben dessverre bite i det
aller sureste eplet og rykke ned i annen divisjon igjen
med sitt A-lag i bandy. Vi hadde et håp om at vi nå
skulle holde oss i toppdivisjonen men dette håpet
brast. Men det går flere tog og klubben har allerede
reengasjert Arild Berg som trener for bandyens A-stall
neste sesong. Målsettingen skulle være klar -- opp
igjen i 1-divisjon så fort som mulig.
I junioravdelingen har vi stilt med fire lag i årets bandyserier samt at man har eksperimentert med et par
kamper for knøttebandyspillere.

4J gjennom 90 år - 1982 - 83
Helt i toppen havnet vi ikke med noen av våre juniorbandylag, men jevnt over var det god kvalitet over
spillerstallene. Hittil er det tildels tilfredstillende rekruttering i de aldersbestemte klasser når det gjelder
bandy, men det er ting som kan tyde på at bandyspillet ikke lenger er så populært blant de aller yngste.
De vil heller spille fotball hele året igjennom - hvis de
fikk anledning.
Så over til det "ikke-sportslige". Først Skioldhuset
der det i løpet av året har skjedd store forandringer i
bakgården. En fast gjeng har gjort et meget imponerende arbeid dugnadsmessig i våre bakre regioner noe som med tid og stunder vil føre med seg en bedre utnyttelse av, den plass vi har på Skioldhuset.
Oppussingen av bakgården fortsetter og vil nok koste
en del. penger, men dette ser styret på som en investering og en verdiforøkning av Skioldhuset.
Baktrappen er også pusset opp og det er lagt flere
fliser i kjelleren.
Skioldhuset er i tillegg til vanlig utleie benyttet til våre
egne diskoarrangementer. Diskoen er av avgjørende
betydning for klubbens økonomi - og må fortsette til
tross for at vi har hatt en del "episoder" i gaten under
arrangementene.
Gjengen på Skioldhytta er liten, men meget aktiv.
Det har de siste årene kanskje vært en tendens at
konsentrasjonen har ligget litt vel mye omkring
Skioldhuset - derfor må vi understreke de meget verdifulle friluftsområder som klubben besitter på Konnerud ved Stegla og som kan benyttes bedre både for
klubbens medlemmer og lag.
Bingogjengen må vi ikke glemme. Den er klubbens
ryggrad. Resultatene både på Globus og Allco er tilfredstillende og styret har fått midler til å nedbetale
kostbare lån klubben har hatt. Det er kanskje ikke alle
som er klar over det, men på bingoen er det en rekke
mennesker som arbeider to til tre ganger for klubben
hver eneste uke, hvert eneste år og som har holdt på
med dette i 10-15 år! Imponerende, ikke sant?
Vi har til sist også en liten skigruppe som vesentlig
består av en mann, men som også får med seg en
del flere når det blant annet gjelder turlangrenn.
Eldres avdeling må heller ikke glemmes. De har
jevnlige møter og ser ut til å ha opprettet en god kameratslig ånd. Etter forslag fra eldres avdeling vil styret på generalforsamlingen foreslå at pensjonister
over 67 år ikke skal betale kontingent. Det er bare rett
og rimelig etter den årelange innsats de har gjort for
klubben. Klubbens styre har fått benytte en rekke av
våre pensjonister i en del spesialoppdrag på dagtid -noe vi er takknemmelig for.
1983
Styret:
Formann Børre Ivar Lie,
Viseformann: Ivar Rosendal,
Styremedlem: Terje Harvik,
Styremedlem: Tore Waitz,
Styremedlem: Tron Pettersen,
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Styremedlem: Sverre Jahnsen
Styremedlem: Frantz Salamonsen.
Varamann til styret Ståle Eknes.
Fotballformann: Bjørn Svendsen,
Juniorformann: Bjørn Kristensen,
Bandyforkvinne: Annette Hansen,
Skiformann: Oscar B. Johansen,
Hytteformann: Finn Hansen,
Husformann: Tron Pettersen,
Ishockeyformann: Arne Thorshaug,
Bingoformann: Dagfinn Hansen.
Formann representantskapet:
Tore Jahnsen/ Harry Andersen.
La oss slå det fast med en gang: Det har vært en meget positivt år for Skiold både sportslig og ikke sportslig. Opprykk til 1 divisjon i bandy igjen, en nervepirrende og spennende sesong i 4. divisjon fotball der vi
nesten lyktes, samt stor sportslig fremgang i junioravdelingen er fasiten for det Skiold-året som ligger bak
OSS.

På den ikke sportslige sektoren kan vi glede oss over
store forbedringer på Skioldhuset samt på Skioldhytta - våre to eiendommer. Det er store løft klubben her
har foretatt i en trang økonomisk tid. Hovedstyret håper medlemmene setter pris på disse uttellinger.
Det har blitt en vane at undertegnede starter med en
liten økonomisk oversikt - så også i år. Kort og godt
går den ut på at kassa så å si alltid er mer enn tom.
Vårt meget høye aktivitetsnivå har også i år resultert i
en totalomsetning på rundt en million kroner - penger
som skal skaffes til veie via bingo, dugnader, lodder,
programmer og kontingent. - Uff, sa en leder på et
juniormøte jeg var til stede på, - det er bare pengeprat i denne klubben. Ja, riktig, hadde det ikke vært
pengeprat så kunne ikke klubben ha fungert på en
tilfredstillende måte. Det er imidlertid hyggelig å erfare at våre fremragende tillitsmenn og kvinner har oppfattet poenget og tenker økonomisk i en hver sammenheng. Ved å spare litt her og der, knipe litt på kravene, holde stramt i tøylene så får vi utrettet like mye
og kanskje mer enn lar vi 'krona rulle". La oss håpe at
den fine ånden også bærer inn i det året vi nå går inn
i. Det er hovedstyrets oppfatning at den enkelte idrettsutøver skal betale litt for å utøve sin idrett.
I løpet av året har administrasjonen av klubben holdt
ti arbeidsutvalgsmøter, syv hovedstyremøter samt
noen spesialmøter. Rundt 170 saker som vedrører
klubbens drift er behandlet.
I tillegg har klubbens ledelse så å si ukentlig konferert
i spesielle saker.
Klubbens medlemstall er økende, men gjennomstrømningen stor - særlig i de yngre avdelingene. I
løpet av de siste tre årene har vi byttet ut omtrent en
tredjedel av medlemsmassen.
Bandy, vinterhalvåret ga den rød-hvite klubben hva
man nesten kan kalle en sensasjonell sportslig fremgang. Bandylaget er igjen i 1. divisjon. Hvem hadde
vel innerst inne trodd det ved sesongstart og etter de
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første kampene. En knallhard avslutning i beste thrillerstil brakte oss opp i 1. divisjon igjen for tredje gang
på fem år. Klubbens medlemmer har så all grunn til å
være stolte av våre A-lagsgutter i bandy.
Med fin satsning i bandygruppen under ledelse av
den første kvinelige bandyoppmann (kvinne) Annette Hansen håper vi å klore oss fast.
I bandyens junioravdeling meldes det om større interesse enn på lenge. Sannsynligvis må vi i år også
stille med et knøttelag i bandy - noe som er en reell
utvidelse av aktiviteten
Fotballsesongen ble en suksess. Som nevnt klarte
nesten vårt A-lag å gå helt til topps. Ikke nok med
det: A-lagets fine innsats skaffet klubben fin PR og
mange artikler i byens aviser. Lagets scoringsteft var
med på å plassere oss helt til topps i "Gla-mål"konkurransen som Sparebanken Drammen arrangerte. Jan Pedersens mange mål brakte han til topps på
alle statistikker og ga klubben ytterligere PR.
Vårt rekrutteringslag manglet bare et eneste mål på
å rykke opp en divisjon og vårt juniorlag gikk til Apuljen der de havnet på andreplass etter kretsmesteren Mjøndalen. Kjempefin innsats av alle sammen
som viser at vi nå er på rett vei rent rekrutteringsmessig.
Junioravdelingen har flere meritter denne sesongen
og nevnes bør småguttelagets seier i Sandar Cup.
La meg understreke den positive innsats junioravdelingen gjør med sine mange tiltak som knøtteturneringer, gutteturnering og ikke minst fotballskolen.
Junioravdelingen kommer neste sesong til å utvide
aktivitetene med et lillepikelag i alderen 10-14 år. Dette samtidig som juniorlaget går over til seniorfotballstyret og blir administrert derfra.
Fra de sportslige aktiviteter til de ikke-sportslige:
Skioldhuset først, som senhøstes gjennomgikk en
total forandring utvendig. Oppusset og vakkert er huset nå i front og bakgård - en oppussing som sikkert
vil være med på å heve Skioldhuset anseelse i byen.
Et stort økonomisk løft som ble muliggjort gjennom
velvillighet fra vår bankforbindelse Kreditkassen.
På Skioldhytta

Skidag på hytta

skjer det også
ting. Hyttegjengen har stadig
nye planer som
1
· er med på å gjøre hytta og området rundt mer
attraktivt.
Innvendig oppussing står på
planen i disse
dager og er virkelig litt av et
syn. Hovedstyret kan bare si:
Stå på samtidig
som man opp-

fordrer alle Skioldmedlemmer til å benytte hytta mer.
Bingogruppen arbeider som vanlig godt selv om det
er en trend i samfunnet at bingoinntektene går ned. Vi
håper imidlertid på en oppblomstring og takker alle
som gjør en innsats for klubben i to til tre dager hver
eneste uke - året rundt.
Foreldreforeningens damer er i aktivitet på Allcokjøkkenet. En håndfull interessert gjør her en kjempejobb som kommer guttene og jentene som spiller direkte til gode.
I det året som vi nå går inn i håper hovedstyret på ytterligere sportslig fremgang. Forholdene burde ligge
til rette for det.
På fotballfronten vil hovedstyret arbeide for at Tegleverkstomta blir anerkjent som Skiolds område. Vi har
hatt denne tomta i 15 år nå uten at kommunen offisielt kan si at den er vårt område. - Friluftsområde, sier
idrettsvesenet. - Balløkke for miniputter og lilleputter,
sier vi. - Sett ikke opp mål, sier idrettsvesenet. Vi setter opp mål ulovlig og alle parter ser ut til å være like
glade. Med den eksplosjon det er innen ballidretten
fotball for de aller minste, må vi sikre Tegleverkstomta for vår fremtidige drift.
Til slutt vil jeg få takke Drammens Rør gjennom disponent Oddvar Christensen for den sponsorkontrakt
vi har oppnådd i det firmaet. Det betyr mye for Skiold
at man fremdeles har Drammens Rør i ryggen. Alle
medlemmer, tillitsmenn og trenere skal også ha en
stor blomst for innsatsen i året som gikk og klubbens
ledelse har bare en ting å si: Stå på videre i tiden som
kommer - Skiolds 74. år.
1984
Styret:

Leder: Børre Ivar Lie
Nestleder: Ivar Rosendal
Styremedlem: Tron Pettersen
Styremedlem: Terje Harvik
Styremedlem: Kjell Winge
Styremedlem: Franz Salamonsen
Fra rep. skapet: Knut Berg Nilsen
Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Junior leder: Tormod Kortvedt
Fotballstyret leder: Bjørn Svendsen,
Bandy Leder: Annette Hansen
Bingo formann: Dagfin Hansen
Hyttestyret leder: Finn Hansen
Husstyret leder: Tron Pettersen
Ski leder: Oscar B. Johansen
Skiolds A-lag i fotball rykket ned fra 4. divisjon til 5.
divisjon. Et sportslig nederlag som klubben helst skulle ha unngått - nå få uker før Skiold går inn i sitt 75.
jubileumsår. Vårt A-lag i fotball er klubbens utstillingsvindu mot sportsverdenen. Det er A-laget som får
overskriftene i avisene. Det er A-laget som man snakker om på bedriftene, på Skioldhuset og ellers hvor
Skioldfolk møtes. Etter 83-sesongen, hvor A-laget
havnet på 2. plass i 4. divisjon, var det vel knapt noen
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som trodde at det året etter skulle gå veien rett ned.
Men tiden er ikke inne til å lete etter årsaker til nedrykket, etter syndebukker og forklaringer. Man må se
kjensgjerningen i øynene og arbeide videre på nye
premisser, mot nye mål. For det er ikke noe mål for
Skiold å være i 5. divisjon i fotball. La oss slå det fast
med en gang. Av tradisjon tilhører vi en høyere divisjon. Klubben skulle også i sitt nedslagsfelt på
Strømsø ha det grunnlag som finnes for en spillerstall
som makter oppgaven å spille seg oppover igjen i divisjonene.
Positivitet og innsatsvilje er hva vi må møte jubileumssesongen med, både i fotball og bandy. Vi har
et behov for å vise sports-Drammen at vi også driver
med idrett på et høyt plan på seniornivå. Rekrutteringen til klubben skulle i all fall være den aller beste.
Det gror i junioravdelingen - en vekst som vi må ta
vare på og høste fruktene av i årene som kommer.
Fotballstyret har allerede i flere uker vært i arbeid for
å legge opp neste sesong. De har analysert situasjonen, diskutert trening, opplegg og metoder. Hovedstyret har tro på at de lykkes i sine bestrebinger og har
sagt klart fra at de har den fulle støtte for å rette opp
nedrykket. Ja, hele klubben må stå bak dette og gi
oppbacking både for neste sesong - og under.
Gledelig er det å konstatere i denne mørke stund at
vårt juniorlag i fotball var et av de ledende i Buskerud
Fotballkrets. Laget havnet langt oppe på tabellen i 1.
divisjon og klarte som eneste Buskerudlag å komme
til 3. runde i junior-NM, der det ble tap for Raufoss.
Vårt guttelag kjempet også helt i toppen og videre
nedover i junioravdelingen kunne man vise til resultater som man ikke har hatt på mange, mange år. "Det
er håp i hengende snøre", heter det i et ordtak. Vi vrir
det til "det er håp i en god junioravdeling". Klarer vi å
legge forholdene til rette for våre mange hundre ungdommer i årene som kommer, må den sportslige suksessen komme på kjøpet.
Juniorstyrets rapport går i dybden når det gjelder den
avdelingen. Vi vil imidlertid understreke at 84 ble året
da jentefotballen for alvor kom i Skiold, selv om man
for noen år siden syslet litt med damefotball. For aller
første gang stilte vi med et småpikelag i fotballserien.
Ja, interessen var så stor at det i realiteten var to lag.
Jentefotballen er med andre ord nå kommet for å bli i
klubben. Signaler fra Norges Fotballforbund sier at
jentefotball i de nærmeste årene vil være deri hurtigste voksende idretten i Norge. Så vet vi det.
Bandyavdelingen Sportslig gikk det ikke bra. Det
kan man slå fast med en gang. Bandylaget vårt rykket
ned fra 1. divisjon igjen. Tross stor optimisme før seriestart og hard trening ble Skiold nok en gang en
kasteball i hovedserien. Fem ganger fikk vi tosifret
mot oss. Det er deprimerende. Men bandyguttene har
lovt å satse hardt igjen neste sesong og kanskje
bringe Skiold opp i 1. divisjon igjen i jubileumsåret.
Bandylagene er for øvrig allerede i full gang med å
forberede neste sesong. Flere av lagene har vært på
istrening allerede, både i Askerhallen og på den nye
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kunstflaten i Holmestrand. Til og med våre knøttespillere i bandy er i full trening.
I junioravdelingen var det jevnt over positivt. Gledelig var det at vi for aller første gang stilte med miniputtlag i bandy. Det er bevis for at det fortsatt gror i
bandysporten. Skiold kommer som vanlig til å stille
lag i samtlige bandygrupper.
La oss før vi forlater det sportslige merke oss at klubben i løpet av arbeidsåret har arrangert alle de vanlige turneringer i fotball. Det startet med Julecupen for
A-lag, fortsatte med Noldicup for knøtter innendørs i
Drammenshallen, Ponduscup for knøtter utendørs på
Marienlyst og ble avsluttet på høsten med Badenacup
for guttespillere på Marienlyst. Det ligger et fantastisk
stort arbeid bak hver eneste cup. Julecupen tar fotballstyret seg av - de tre andre cupene har Tormod
Kortvedt arrangert, med hjelp fra en del andre. Også i
år arrangerte juniorstyret fotballskole for knøttespillere på Tegleverkstomta. Nok en gang ble fotballskolen
en suksess med godt over hundre påmeldte, avslutningscup og avslutningsfest på Skioldhuset.
Mange var det som gjennom Fotballskolen fikk sitt
aller første møte med den rød-hvite klubben på
Strømsøsiden.
Hus og Hytte Det er stadig forbedringer å spore på
våre to eiendommer, Skioldhuset og Skioldhytta. På
Skioldhuset er det siden sist lagt et nytt takbelegg på
hovedtaket.
Utleien er brukbar. Det er stadig vedlikeholdsarbeid
som man må gjøre på huset. Hver tirsdag er det dugnad og det er å håpe at flere kan møte opp for å få
tatt de saker som etter hvert melder seg.
Hyttestyret står på som aldri før. I løpet av de siste
månedene er
det lagt nytt
gulv i hyttas
"sofarom', det
er lagt fliser på
kjøkkenet, planert utenfor,
bredere vei til
Stegla er laget
og hoppbakken
er tatt ned. Hyttestyret skal ha
hovedstyrets
"Mattis" overvåker rivingen av de
r?s_ for kjem~esiste rester av Skioldbakken
fin innsats pa
alle fronter.
Vår bingogruppe står på tre ganger i uken både på
Globus og på Allco. Gruppen gjør en innsats som det
står respekt av. De håper imidlertid på flere mennesker på sine bingoer. Så derfor: Er du Skioldfan og liker bingo, benytt Skiolds bingo på Globus. På denne
måten er du indirekte med på å støtte klubben gjennom din bingohobby. Det var dagens lille reklame for
Dagfinn og hans stab.
Så til klubbens økonomi. Det vil være direkte feil å
si at den er god. Vi har verdifulle eiendommer, men
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JUBILEUM - i tre dager til ende i juni. Noen uker har
gått siden Skiold feiret sine første 75 år og man skal
se tilbake på hva alle kaller en meget vellykket jubileumsfeiring. Skiold fikk markert seg i bybildet på
mange måter under den tre dager lange feiringen i
juni - en feiring som fint glir inn i Skiaids store historiebok.
Men la oss begynne med begynnelsen - eller rettere
sagt tjuvstarten: 1. og 2. juni gjennomførte juniorstyret
nok en gang Ponduscupen med kjempefin deltagelse
på Marienlyst. Starten på jubileumsuken var med
andre ord den aller beste med våre aller yngste fotballspillere i aksjon i byens største miniputturnering.
Så opprant selveste jubileumsdagen, fredag 7. juni. I
ukesvis hadde representantskapet forberedt hovedmottagelsen på Skioldhuset. Dette var markeringen
for alle idrettsorganisasjoner, kommune, klubbvenner,
sponsorer og andre som har hatt tilknytning til Skiold
gjennom årene. Et vakkert pyntet Skioldhus sto parat
om ettermiddagen der alle gjestene ble møtt av en
Skioldjente og en Skioldgutt som åpnet døren til mottagelsen. Innvendig var det spekemat, taler og hyggelig prat rundt bordene. Gaver og mange hyggelige ord
om Skiold ble sagt både fra ordfører Einar Haflan og
representanter for de mange fremmøtte. Nærmere 80
deltok
på en stilig gjennomført mottagelse der Frel1985
sesarmeens
"Happy Soldiers" med Skioldmedlem
Styret:
Svein Brekke i spissen underholdt.
Leder: Børre Ivar Lie
Så kom lørdag 8. juni og alle Skioldbarns store forNestleder: Ivar Rosendal,
middag. Grytidlig var Bjørn Svendsen ute på morgenStyremedlem: Gunn Hege Myhre,
kvisten og stengte hele Griffenfeldtsgate med politiets
Styremedlem: Tron Pettersen,
tillatelse. Juniorstyret og mammagruppe rykket inn i
Varamedlem: Ståle Eknes,
gaten for å forberede leker og annen moro for alle laFra rep. skapet: Harry Andersen,
gene og beste av alt: Været var glimrende og alt lå til
Skioldavisa: Børre Ivar Lie,
rette for en jubelformiddag i tilknytning til Skioldhuset.
Junior leder: Tormod Kortvedt,
På Marienlyst gjorde Strømsø Guttemusikkorps og
Fotballstyret leder: Jan Ulsbøl,
Skiaids fanebærer Svein Lauritzen seg klare til det
Bandy leder: Anette Hansen,
store jubileumsopptoget gjennom Strømsø sentrum.
Bingo formann: Dagfin Hansen
Hundrevis av fotballspillere fra den minste knøtt
Hyttestyret leder: Steinar Olsen,
strømmet til og stilte opp under sine respektive
Husstyret leder: Christian Gregersen,
lagsplakater for den store oppmarsjen. Så på signal
Ski leder: Terje Harvik,
~ fra "togsjefen" Roar Henriksen var
'
toget i gang. Trafikken stoppet, folk
sto langs ruten og klappet og med
feiende musikk rundet Skiaids "17.
maitog" rundkjøringen på Strømsø
med retning Skioldhuset.
- Kjempeartig og meget morsomt,
var kommentarene fra publikum
som så på opptoget midt i lørdagshandelen. Finere PR for våre ungdomsaktiviteter kunne vi ikke fått.
Og så ble det gatefest i Griffenfeldtsgate. Brus og is til alle og
masser med leker og morsomme
tiltak. Her ble det kastet piler både
Styret i Jubileumsåret, bak fra venstre: Harry Andersen, Christian Gregersen, Jan etter ballonger og juniorformann
Ulsbøl, Ståle Eknes, Terje Harvik, Tron Pettersen, Tormod Kortvedt,
Tormod Kortvedt. Her ble det sparSteinar Olsen, foran fra venstre: Sverre Jansen, Anette Hansen, Børre Ivar Lie,
ket ball både etter søppelkasser og

likvide midler er det alltid for lite av. Regnskapet i år
vil vise en pengestrøm på godt over en million kroner.
Det er mange penger som må skaffes gjennom et
utall av aktiviteter. Mange blir nok lei når hovedstyret
snakker om penger, men også det må til for å drive
klubben vår på en fornuftig måte. Derfor støtt oppunder lotterier, dugnader, programarbeid og kontingent.
Alle en liten brikke i det store spillet for å holde klubben i drift. Griselodder er nettopp sendt ut til medlemmene. Selg boken tom, er årets parole.
Jubileumsåret
Når klokken slår tolv slag nyttårsaften går Skiold inn i
sitt 75. år. Et jubileumsår som skal markeres på
mange måter. Det er ikke mange idrettsklubber i landet som har nådd denne respektable alder. Skiold er
en av dem og det skal både høres og syns i det område som vi hører til på.
For det først vil alle våre fast cuper stå i jubileets
tegn. På selve jubileumsdatoen, 7. juni 1985, vil det
bli mottagelse på huset for klubbens venner og kontakter. Dagen etter, lørdag 8. juni, blir det markering
av jubileet på Skioldhuset om formiddagen og om
kvelden blir det jubileumsfest i Frimurerlogen med etterfølgende nachspiel på Skioldhuset. ..

Gunn Hege Myhre og Ivar Rosendal.
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Toastmaster Christian Gregersen loste selve middagen
vel i havn med taler av Annette Hansen (herrenes),
Sverre Erling
Nilsen (damenes)
og representantskapets ordfører
Harry E. Andersen
som takket for maten.
Så ble det spilt opp
til dans med orkesteret Twiglights og
ikke uventet var
det danseløven
Dagfin Hansen
som var først på
gulvet.
Samlet til gatefest
Etter at man hadde
danset seg både svett og matt, ble det en fin seremominiputtsjef Helge Bjørnes. Her ble det slått bandy og
ni med utdeling av gull og heder.
kastet på bokser. Alle fikk premier og hadde det hygAftenens desiderte høydepunkt ble utnevningen av et
gelig i et par timer mens foreldre og andre Skioldmednytt æresmedlem. Knut Berg Nilsen
ble klubbens syvende æresmedlem. I
en gripende takketale fortalte han
hvordan tankene på Skiold og idretten
hadde hjulpet ham mang en stund
han satt i fangeskap under siste verdenskrig. - Skiold har gitt meg utrolig
mye, sa Knut Berg Nilsen og takket
for den store heder som var blitt ham
til del. Det ble selvfølgelig stående
applaus for Knut Berg Nilsen.
Men representantskapet hadde flere
overraskelser i bakhånd. Et vakkert
formannskjede ble overrakt til sittende
formann Børre Ivar Lie. Kjedet skal
følge formannsvervet og benyttes ved
høyttidelig anledninger.
Gamle og nye gul/menn, foran fra venstre: Sverre Jansen,
Så fortsatte dansen ut i de små timer
Knut Berg Nilsen, Olaf Johansen, og Harry E. Andersen,
og alle var enig om at finere jubibak fra venstre: Helge Bjømes, Finn Hansen, Arild Knudsen,
leumsfeiring skal man lete lenge etter.
Dagfin Hansen, Børre Ivar Lie, Tore Ruud, Bjarne Borgersen,
Så
ebber Skiaids jubileumsår ut. 75
Bjarne Lagesen og Egil Ulsbøl.
år er feiret til gangs og klubben står
ovenfor nye oppgaver i årene som kommer. Arbeidet
lemmer koste seg inne på huset.
med å få til en verdig jubileumsfeiring har kanskje
Det stundet mot kveld. Alle formiddagens slitere hadtappet mye av arbeidskraften dette arbeidsåret. Det
de vasket seg både her og der og stilte i finpuss til
skal undertegnede være den første til å erkjenne,
jubileumsfesten i Frimurerlogen. Nærmere 90 medmen allikevel har den rød-hvite klubben arbeidet seg
lemmer var med på denne markeringen av de 75 årefremover.
ne som hadde gått.
Vi er i 1. divisjon i bandy. Vi klarte imidlertid ikke å
Formannen Børre Ivar Lie sa i sin tale at Skiold med
rykke opp en divisjon i fotball, men beholdt plassen i
sine brede rekruttering burde se de nye 75 år lyst i
5. divisjon. Mange vil nok si det ikke er godt nok og
møte. Han la til at man i årene som kom måtte legge
det skal de ha rett i. Vi bør ha ambisjoner til å rykke
vekt på klubbens samhold og kameratskap samtidig
opp
i 4. divisjon neste år.
som man stadig arbeidet aktivt for å bedre de sportsliLa
mitt
første stikkord i denne beretningen være "en
ge resultater.
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positiv innstilling til klubben Skiold". Jeg har hatt det
inntrykk at mange kanskje arbeider litt for mye for seg
selv og er lite villig til å se helheten i klubbarbeidet.
Det er derfor viktig å understreke at det er Skiold
som er klubben med alle sine aktiviteter, med hus og
hytte, bingo og junioravdeling, bandy og fotball. Det
er Skiold vi må slå ring rundt og tenke i det store og
hele. Representantskapet etterlyser kameratskapet og det kan være riktig på mange måter. Men allikevel
må man se i øynene at tidene forandrer seg og at de
gjenger som opererte i 50 og 60-årene og holdt sammen i tykt og tynt, ikke finnes i dagens idrettslige arbeid. Men Skiold som enhet må vi aldri rikke ved det er selve grunnfjellet i vårt arbeid. Det er pilaren i
hele organisasjonen.
Mitt andre stikkord er derfor "la oss gjøre det beste ut
av situasjonen". Med dette mener jeg å bygge videre
på de forutsetninger vi har og på det økonomiske
grunnlag som finnes. Vi kan ikke trylle fram penger det er det ingen idrettsforening som kan. Vi må arbeide for de midler vi kan få tak i - om det er dugnader,
lotterier, bingo eller annet som man finner på. Også
her må man se helheten i det hele. Det er Skiold vi
arbeider for - det er klubben totalt som teller i det
lange løp. Det er på dette grunnlaget at Skiold har
maktet å bli 75 år gammel - skal vi arbeide videre for
å klare nye 75 år, må vi ikke glemme klubbånden totalt, ikke bare se vår egen lille nisje.
Etter disse litt mer filosofiske betraktninger rundt det å
være Skioldmedlem, om hva det betyr og forplikter,
skal jeg ta litt for meg året totalt.
Bandyavdelingen åpnet jubileumsåret med opprykk
til 1. divisjon og er i skrivende stund i full sving med å
forberede denne sesongen. De har satt seg som mål
å beholde plassen og det må vi krysse fingrene for.
Jeg tror grunnlaget er det aller beste for at de skal nå
målet. Det har jo liksom blitt en vane at A-laget vårt
rykker ned - og rykker opp igjen. Hva de trenger er
støtte fra hele medlemsmassen. Med støtte menes
også her at man møter fram på kampene på Marienlyst selv om det er både ti og tyve minusgrader. La
oss fryse sammen og vise vårt A-lag at de har hele
klubben i ryggen når de skal forsøke å nå sitt mål.
Vi kommer i år til å stille lag i alle bandygrupper uten
gutter. Her er det dessverre et hull som vi håper tettes igjen i og med fin aktivitet på lilleputt og smågutt.
Guttespillerne vil spille sammen med juniorlaget i år.
Så over til fotballen. Vi havnet for A-lagets vedkommende midt på tabellen. Og vi ble i 5. divisjon. Det er
selvsagt beklagelig, men fotballstyret har som mål å
rykke opp - neste sesong. I sin rapport sier fotballstyrets formann Jan Ulsbøl at han trenger ressurser for å
nå dette målet. Dette er spørsmål som vil bli diskutert
i hovedstyret i tiden som kommer. Hva slags ressurser som kan stilles til disposisjon kan ikke sies på nåværende tidspunkt da dette hele tiden må avveies
mot de totale midler klubben har.
Junioravdelingen har arbeidet trutt og jevnt. Vi kom
til 1. divisjon med blant annet småguttlaget, men noe
kretsmesterskap ble det heller ikke i den sesongen
som vi har lagt bak oss. Spesielt gledelig er det store

arbeidet som legges ned i rekrutteringen og i fotballskolen spesielt. Junioravdelingen har hatt sin økonomiske ryggrad i de tre cupene de arrangerer - særlig bringer de to miniputtcupene kjærkomne midler til
gruppen. Arbeidet med disse cupene er meget viktig
og vil også i fremtiden være hovedinntektskilden til
junioravdelingen. Junioravdelingen kommer selv med
forslag om å innføre aktivitetskontingent på juniornivå
som kommer i tillegg til klubbens kontingent. Dette for
å styrke inntektsgrunnlaget i junioravdelingen. Aktivitetskontingenter er ikke noe nytt i idrettsmiljøet i
Drammen. Skiold er vel den siste klubben som innfører dette for å kunne drive på en forsvarlig måte.
Skioldhuset, vårt samlingspunkt i Griffenfeldtsgate,
er så å si daglig i bruk. Når det gjelder eksterm utleie
kunne nok denne vært bedre og husstyret er i ferd
med å finne flere leietakere. Våre egne grupper er
flinke til å benytte huset til møter og andre aktiviteter.
Skioldhuset er et samlingspunkt som vi må ta vare på
og verne om på beste måte.
Skioldhytta er i gang med sin sesong og alt skulle
ligge til rette for vintersesongen, melder hyttestyret.
Våre bingogrupper på Allco og på Globus gjør en
glimrende jobb og det er bare å takke for den innsatsen.
Til sist noen ord om økonomien. Den er stadig trang.
Jeg ber alle om å være overbærende når tidene er
spesielt trange. Alle får, men når de får kan variere en
del. Alle Skiaids medlemmer må være med på å styrke økonomien. Når det innkalles til dugnader så møt
opp og gjør din innsats du også.
Positiv tenkning og en hjelpende hånd til mange ting
er hva vi trenger for å holde Skiold gående fra måned
til måned.
1986
Styret:
Leder: Børre Ivar Lie
Nestleder: Oddvar Danielsen
Styremedlem: Henry Tufte
Styremedlem: Gunn Hege Myhre
Styremedlem: Solveig Sundberg
Varamedlem: Ståle Eknes
Fra rep. skapet: Henry Tufte
Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Junior leder: Helge Bjønnes
Fotballstyret leder:
Bingo formann: Dagfin Hansen
Hyttestyret leder: Steinar Olsen
Husstyret leder: Christian Gregersen
Ski leder: Terje Harvik
Det er høst, november, og tid til å sette seg ved skrivemaskinen for å oppsummere det 76. Skiold-året.
Det var et år som gikk foruroligende fort og som ikke
inneholdt de store sportslige prestasjonene.
Vårt bandylag rykket ned for n'te gang til 2. divisjon,
vårt A-lag i fotball skapte mer dramatikk enn ventet
på slutten da det plutselig dreide seg om å overleve i
5. divisjon. Gudskjelov for Skiold så klarte laget seg.
I junioravdelingen ligger vi fremdeles midt på tabell-
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Liv og røre pa muuputtenes mekka. Tegger'n
treet, men her er det tross alt fremgang å spore. Vi
har en enorm tilslutning på ungdomsplanet som gjør
oss til den ledende klubben i dette arbeidet på Strømsøsiden, en ledelse som vi må beholde i årene som
kommer. Det må satses på junioravdelingsnivå skal vi
kunne få fram toppene til senioravdelingen for på den
måten å høyne nivået der.
Bandysesongen er over og nok en gang måtte vårt
A-lag i bandy gå den tunge veien ned i 2. divisjon.
Men tross denne skuffelse var det fremgang å spore.
I år var det meget nært at vi klarte å stoppe heisen i
riktig etasje. Den positive ånden som rår blant våre Alagsspillere i bandy vil gjøre utslag som gjør at vi vil
klare å holde oss i 1. divisjon neste gang. Alle spillerne har sagt klart fra at de tar ansvaret og satser fullt
og helt i samlet tropp neste sesong for å reise kjerringa som det heter.
Nå er det imidlertid håp i hengende snøre. Visstnok
kommer det opp et forslag på årets bandyting i slutten
av mai om at 1. divisjon i bandy skal utvides til 12 lag,
så vi får håpe.
Hovedstyret vil imidlertid gi uforbeholden honnør til
den kjempeinnsats som bandystyret under ledelse av
Annette har gjort denne sesongen. Aldri tidligere har
et bandystyre gjort en slik innsats for å få den økonomiske karusellen innen sin avdeling til å gå rundt. Reklameseil, annonser, sponsorer, tippelag og kakelotteri samt mange andre småting har gjort sitt til at bandystyret så å si fullt og helt har finansiert seg selv.
I junioravdelingen har det vært en jevnt god sesong.
Rekrutteringen går bra i og med våre miniputtlag,
men her antyder lederen Helge Bjørnes at man bør
starte opp et år tidligere. Dette er spørsmål som må
diskuteres før neste sesong.
Optimismen foran kommende sesong er stor på Alagsnivå der man tar sikte på å rykke opp til 1. divisjon igjen. Vi stiller dessverre ikke juniorlag i bandy i
sesongen som kommer, men nedover i junioravdelingen har vi full rekruttering. Flere miniputter enn på
mange år stiller med hjelm og kølle denne sesongen,
noe som viser at bandy fortsatt fenger de unge.
Vår senioravdeling i fotball er allerede i gang med
forberedelsene til neste sesong. Man satser aktiv på

bedre miljø, samarbeid og kameratskap. A-lagets ledertrio med Kåre Sundberg som oppmann og våre
egne medlemmer Sverre Erling Nilsen og Aksel
Pedersen som trenere har en fyldig stab av spillere å
ta av. Man satser bevist på våre egne juniorer som
alle er tatt opp i A-lagssammenheng. Vi får krysse
fingrene og støtte opp under den nye miljølinjen som
vi håper skal skape resultater for vårt
"representasjonslag". Vi kommer neste år også til å
stille med både B- og C-lag, som i år. C-laget inngår i
et spesielt prosjekt som ledes av vårt medlem Jens
Petter Kjemperud og som Skiold har fått atskillig godord for.
Aktiviteten i junioravdelingen i inneværende sesong har vært hva man kan kalle enorm. På løpende
bånd har avdelingen arrangert Miniputtfestival, Ponduscup, pike- og guttecup og fotballskole samtidig
som de har administrert et utall lag fra den minste
femåring til eldste guttespiller. Avdelingen er nå utrolig godt organisert med dyktige ledere på alle plan ledere som vi håper vil følge klubben i mange år
fremover. I år har junioravdelingen vært mer enn selvfinansiert noe som man skulle håpe alle avdelinger
etter hvert kunne bli.
Junioravdelingen har allerede begynt neste års planlegging som inneholder alle de ingredienser som man
hadde i år. Eneste forandring på cup-opplegget blir
vel at tradisjonsrike "guttecupen" blir pikecup i stedet - dette også for å markere at vi nå for fullt satser
på våre jentelag, som har vist stor fremgang i året
som gikk.
Skioldhuset har hatt et godt år økonomisk - dette
skyldes ikke minst perioder med fast utleie til gammeldansforeningen "Spretten". Et nytt tak er lagt over
sofarommet for å hindre lekkasjer der og til 3. etasje
har man kjøpt inn nye stoler.
Hytta Det er ingenting å legge skjul på at vi har problemer med å få en ny fast gjeng på Skioldhytta. Hyttestyret som satt gikk så å si kollektivt av på våren og
siden har det haltet og gått. Det er synd fordi Skioldhytta er noe av det mest verdifulle vi har - og den må
tas vare på. Er du interessert i å bli med så meld fra
øyeblikkelig. En ide er kanskje at representantskapet
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får fullt ansvar for drift
og vedlikehold av
Skioldhytta.
I representantskapet
finnes
mange ressurser som
Skiold som
klubb gjerne skulle
ha sett litt
"mer på banen".
Våre
troVibecke Lundbekk fikk rep.skapet sin
faste sliteinnsatspremie
re på bingoen holder det gående og også i år har klubben mottatt verdifull støtte fra denne gruppen.
Som man har sett i Drammensavisene har komiteen
som ble nedsatt for å se på våre bane- og klubbhusforhold vært aktiv. Vi har nå trolig en sjanse til å komme inn på selve Marienlyst med et klubbhus der og
dette må man arbeide videre med. Men man må
skynde sitt litt langsomt, ikke handle overilet. Vi vet
hva vi har i dag og har en forpliktelse til å forvalte de
verdier klubben besitter på en fornuftig måte.
Og så var det økonomien: Stadig vekk like anstrengt rent pengemessig. Det må stadig arbeides for
å få nye midler inn i klubbkassen og der må alle dra i
samme retning. Vi er en klubb og en kasse som skal
overleve i årene som kommer. Blir det kallet til dugnad så må alle være med å gjøre sin skjerv. Den siden av saken er klar.

'

1987
Styret:
Leder: Børre Ivar Lie
Nestleder: Tron Pettersen
Styremedlem: Oddvar Danielsen
Styremedlem: Axel Pedersen
Styremedlem: Gunn Hege Myhre
Styremedlem: Paul Hansen
Varamedlem: Ståle Eknes
Fra rep. skapet: Henry Tufte
Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Junior leder: Ivar Rosendal
Fotballstyret leder: Ståle Eknes
Bandy leder: Øivind Ågren
Bingo formann: Harry Andersen
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
Husstyret leder: Christian Gregersen
Ski leder: Bjørn Tore Lund
Det er med beklagelse at hovedstyret må meddele at:

Skiold rykket ned i 6. divisjon i fotball.
Spillere, ledere og trenere var optimistiske før se-

songstart, men det gikk dessverre den gale veien i en
hard serie der de rød/hvite aldri hadde flaks og tur på
sin side. Vi vil berømme de mange ungguttene, juniorene som gjorde sitt ytterste og som det er tæl og innsatsvilje i, men de korn til kort ovenfor gammel rutine i
avdelingen.
Fotballen er rund - i idrett har man alltid sine ups and
downs. Skiold har nå hatt litt for mange downs - vi må
håpe at det hele snur seg - at oppgangen kommer.
Fotballstyret har i hele høst arbeidet med en ny sesong for øyet. Ny A-lagstrener er allerede ansatt, fotballstyret neste år, som velges på generalforsamlingen, har organisert seg og blitt styrket. Vi tror at et
skikkelig apparat bak gjengen på A-laget vil være positivt. Vi tar selvkritikk på at det kanskje har vært litt
tynt den senere tiden - de siste årene.
Målet er klart. Vi må vekk fra 6. divisjon og opp i femte igjen. Vi har alet selv en serie med gode ungdommer som står klare. Hovedstyret håper at de støtter
sin gamle klubb som har tatt vare på dem fra miniputtalderen av og satser på den kanskje aller viktigste
sesongen i Skiolds historie - den som kommer nå.
Mange vil sikkert få tilbud fra andre klubber om overgang, men her må man appellere litt til den gamle
klubbfølelsen. Vi på vår side skal forsøke å legge forholdene så godt til rette som det lar seg gjøre - og vi
tror vi allerede er på riktig vei.
På rett vei er også junioravdelingen som i den sesongen de har lagt bak seg har hatt større aktivitet
enn noensinne. Parhestene Rosendal/Raaen har nå
lagt en sportslig plan som skal gi en jevn utvikling for
den fotballinteresserte gutt og jente fra alderstrinn til
alderstrinn. Dette stigeprogrammet bør i løpet av få år
gi resultater sportslig og de har også målet klart:
Skaffe klubben en kretsmester igjen - det er lenge siden sist. Junioravdelingen arbeider også med en bedre administrativ styring av seg selv slik at byrdene blir
delt på flere personer. De er meget godt i gang og det
første året som selvstyrt gruppe har vært en suksess.
Hovedstyret og formannen selv har kun positive erfaringer med dette og ingen vanskeligheter med å si at
dette nå er en permanent ordning. Junioravdelingen
har hatt et aktivt sportslig år med to cuparrangementer og en meget vellykket fotballskole bak seg. De er
allerede i gang med å planlegg neste sesong. I et nylig fattet vedtak heter det fra junioravdelingen at det
skal satses på å styrke jentefotballen i Skiold - noe
hovedstyret støtter fullt ut.
Bandysesongen er over - det sportslige resultatet på
seniornivå var ikke det aller beste, dessverre. Klubben hadde forhåpninger om opprykk, men det ble
med å kjempe for å "overleve" i 2. divisjon. Bandyens
situasjon er diskutert seriøst på hovedstyreplan og en
gruppe bestående av bandyformann Øivind Agren,
juniorformann Ivar Rosendal og Bjørn Svendsen arbeider med en plan for å få sportslig fremgang.
I skrivende øyeblikk vet hovedstyret ikke hva det
kommer ut av de diskusjoner som denne gruppen bedriver, men en av planene er virkelig å få samlet alle
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"Norgesmesterne" fra 1957 og lilleputtmesteme fra 1962 samlet på Skioldhuset

gamle krefter innen Skiold på bandysiden til et skippertak for bandyen, slik at den overlever som en av
de grener som vår idrettsklubb bedriver.
Litt lysere på bandysektoren er det i junioravdelingen. Det arbeides målbevisst med nye lag helt fra de
aller minste av, men også her er det hull i rekrutteringen. Årets sesong ble da også mye ødelagt av sen
is og de problemer som dette fører med seg. Nå må
de bevilgende myndigheter snart få øynene opp for
bandyen i hele distriktet og være med på å få realisert
en kunstisbane - hvis ikke kommer "bandydistriktet
Drammen" helt i bakleksa.
Det var for øvrig 25 år siden Skiold ble Norgesmestere i lilleputtklassen (1962) og 30 år siden A-laget tok
sin siste kongepokal. (1957)
Arbeidsutvalget tok i sommer et initiativ for å få organisert Skioldhytta bedre etter at styre og stell her
hadde ligget nede en stund. Resultatet er positivt. Vi
har nå fått Jan Ulsbøl som hytteformann og vaktmesteransvarlig samtidig som dugnadsgjengen av eldre
trofaste Skioldmedlemmer har gjenopptatt arbeidet på
hytta. En rekke ting er gjort i høst, både maling og
lakkering innvendig, rydding utvendig og representantskapet stilte opp for å beise badstuen. Badstuen
vil ytterligere bli rustet opp til våren.
Hovedstyret håper at alle respekterer de vaktlister
som blir sendt ut slik at vi kan holde perlen ved Stegla
åpen og selvfinansiert.
På huset i Griffenfeldtsgate er leieboeren i 1. etasje
flyttet ut etter vel ti år. Det arbeides med å få ny leietaker, kanskje i kombinasjon med utleie av 2. etasje.
Foreløpig har ikke det lykkes. I
mellomtiden vil Skiold selv bruke
lokalene til julemesse/vareutsalg
i desember som vi håper alle vil
besøke.
I januar/februar er det meningen
at junioravdelingen skal samle
inn og arrangere loppemarked i

de samme lokaler.
Det er gledelig at bingovirksomheten på Globus går
bedre enn på lenge. Mens man i fjor høst tapte hver
eneste gang man hadde bingo, er det nå på plussiden. Vi har godt besøk og bingoformann Harry E.
Andersen ser meget lyst på det hele i øyeblikket.
Et nytt Skioldår er over og vi er fremdeles attraktive
som klubb på Strømsø - ikke minst fordi vi gir ungdommen et så godt tilbud. Det er dette vi må arbeide
for i fremtiden samtidig som vi må være åpne for nye
ting i et samfunn som stadig skifter og er i bevegelse.
Personlig er undertegnede mer optimist enn på
lenge - 6. divisjon til tross.
1988
Styret:
Klubbleder: Tron Pettersen
Driftsleder: Børre Ivar Lie
Varamedlem: Arild Knudsen
Fra rep. skapet: Henry Tufte
Sportslig leder: Axel Pedersen
Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Junior leder: Ivar Rosendal
Fotballstyret leder: Oddvar Danielsen
Bandy leder: Øivind Agren
Bingo formann: Harry Andersen
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
Husstyret leder: Christian Gregersen
Ski leder: Terje Harvik
Et sportslig mellomår - det kan vel være en passende

Skioldhall på Marienlyst?
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karakteristikk for de aktiviteter som Skiold bedriver. Vi
klarte ikke å rykke opp igjen til 5. divisjon, vi rykket
ned en divisjon i bandy - til 3. div. I junioravdelingen
ble resultatene bedre enn på en stund, men heller
ikke her greide vi å få fram toppene. Vi får håpe at
uttrykket "mellomår'' er en inspirasjon til sterkere innsats og resultater neste år.
Arbeidsutvalget og hovedstyret er opptatt av at vi som
klubb stadig må tenke i nye baner, trekke fram nye
løsninger og muligheter. Et allmannamøte i høst kom
med mange nye tanker som nå bearbeides innad i
klubben, og i en gruppe som ser på de mål vi må sette oss for vårt arbeid de nærmeste årene.
I arbeidet med de mål som vi må sette oss virker
mange faktorer:
Nærmiljøet, treningsmulighetene, ledere, trenere, de
økonomiske virkemidler, miljøet innad i klubben samfunnets utvikling utenfor klubben. Samfunnsmessig er vi inne i en brytningsfase der vi må føle oss
fram og finne vår egen vei i vrimmelen av tilbud som
ungdommen i vårt område får.
Så har det skjedd. Skiolds bandylag er for aller
første gang i 3. divisjon. Det ble tap på tap og bunnplass i 2. divisjon. En sportslig trist sesong for Alaget. 31 år etter at Skiold tok sin siste Kongepokal i
bandy er vi skjøvet ned i bandyfamiliens ytterste mørke - vil vi noen gang komme opp igjen?
Det er mange spørsmål klubben må stille seg i slik en
stund: Treningsforhold, interesse, spillermateriell, satsing og midler. Er bandy en idrett som er i ferd med å
dø ut? Vil f. eks. en kunstfrossen bandybane, som det
er planer om i Mjøndalen, få interessen opp igjen ...
Er vi villig til fortsatt å satse på bandy - eller ikke.
Andre klarer det jo - foreløpig i all fall.
Vi har inntrykk av at bandyinteressen i Buskerud er i
ferd med å falle av. Støttepunktet Buskerud Bandykrets fungerer meget dårlig. Også der mangler initiativet. - Klar dere selv hvis dere vil ha de siste kampene
spilt, var beskjeden junioravdelingen fikk.
Bandyen er blitt idrettens fattige fetter som muligens
må ha en alvorlig vitamininnsprøytning skal den fortsatt eksistere.
Hele vårt engasjement innen bandy bør stadig være
oppe til diskusjon og vurdering.
Junioravdelingen har god rekruttering i de lavere klasser. Ungdommen vil gjerne være beskjeftiget ute på
vinterstid. Bandy er fortsatt et alternativ på Strømsøsiden - og den interessen må vi ta vare på. Kanskje
vil det bære frukter i årene som kommer.
La oss legge til at A-laget er i trening og har målet og
rykke opp igjen til 2. divisjon.
Fotball. Det er en meget positiv trend innen fotball
senior både når det gjelder ledelse av avdelingen og
selve treningen av både A-lag og de andre lagene
som faller inn under denne avdelingen. Men fremdeles er det langt igjen for å få til et skikkelig støtteapparat og en sportslig kvalitet som kan gi oss resultater.
Hovedstyret har god tiltro til at de tanker som ledelsen av fotball senior har gjort seg vil på sikt gi klub-

ben de resultater vi er sultne på.
Junioravdelingen har en meget god dugnadsånd for
å skaffe midler til sin egen drift. Miljøet er også meget
godt i denne store delen av Skiold. Sportslig er det en
del huller på de 3-4 øverste årstrinnene. Det er viktig
for junioravdelingen å holde på de ungdommene som
kommer til Skiold i miniputtalderen slik at de blir med
oppover og til slutt kan tilføre senioravdelingen nye
ressurser. Her ligger det en stor oppgave for klubben
å skaffe trenere og ledere for lagene slik at ungdommene får det beste tilbudet - og ikke minst: Et bedre
tilbud enn konkurrerende klubber.
Hovedstyret vil påpeke at junioravdelingens turer
utenlands må planlegges bedre og at realistiske budsjetter må forelegges både juniorstyret og hovedstyret
til godkjenning. Hovedstyret mener at samme lag ikke
bør dra på mer enn en utenlandstur i samme sesong.
Jentefotball har kommet for å bli i klubben. Også her
må forholdene legges bedre til rette slik at de jenter
som ønsker å spille fotball får mulighet. Vi tror at det
er store ekspansjonsmuligheter for klubben på dette
området i årene som kommer.
Fra det sportslige til drift, eiendommer og spill. Økonomisk har klubben hatt et brukbart år som har gjort
det mulig å skjære ned på de lån som klubben har.
Dette gir oss over tid en bedre handlefrihet - og frigjør
midler til sportslig satsing.
Skioldhuset står der ennå - det er ikke utført store
vedlikeholdsoppgaver på vårt klubbhus i året som
gikk. Huset er godt benyttet - ikke minst de aktiviteter
som både junioravdelingen og senioravdelingen har
hatt i 1. etasje på huset med loppemarked og varesalg. Alle grupper må være med på å gjøre sitt til at
Skioldhuset blir det samlingspunkt som vi gjerne vil
det skal være.
Skioldhytta har vært drevet på en utmerket måte i
sesongen som gikk og i den sesongen vi nå er inne i.
En del dugnad er utført - mer må gjøres neste år.
Området ved Stegla er unikt i klubbsammenheng og
det er hovedstyrets ønske at stadig flere oppdager og
bruker de verdier som vi har på Konnerud. Det er verdier som ikke kan vurderes annet enn helt spesielle.
Våre engasjement innen spillets verden bingo - har
vært bedre enn på mange år. De grupper som arbeider på Globus og på Allco er slitere som gjør en uvurderlig jobb for klubben. I forbindelse med Allco gjør
junioravdelingen en fin jobb med kjøkkenvakter som
de får midlene fra.
Om to år, og snaut nok det, runder den rød/hvite klubben 80 år. Det er en betydelig alder og 1990 kan vel i
første omgang være et mål for den nye innsatsen
som hovedstyret regner med vil komme i gang.
Vellykket Griffen
Griffen - mange stusset nok når dette navnet dukket
opp på Skioldhuset før jul. Det var klubbens eget julesalg av diverse fra leketøy til glassvarer og til nyttår
fyrverkeri. - Eksperimentet med Griffen var meget vellykket, sier klubbleder Tron Pettersen som var primus
motor og lagersjef. Hans fikk god hjelp av sine foreld-

- gjennom 90 år - 1988 - 89
re Frank og Lilly Pettersen som var butikkpersonale
den måneden som klubbutikken holdt åpen.
- Vi hadde på forhånd blant annet sikret oss tillatelse
til å selge fyrverkeri - noe som var med på å gjøre resultatet pent, sier Pettersen, som ikke ser bort fra at
Griffen dukker opp igjen i uken før neste jul. - Nå er vi
mer kjent og kan høste frukter av dette, sier han til
Skioldavisa.
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leumsåret 1990 for å gi Skiold denne presangen som
vil gi den rød-hvite klubben et løft oppover.
Det er hyggelig å begynne en oppsummering av dette
Skiold-halvåret med en sportslig suksess.
Bandylaget rykket som nevnt opp i 2. divisjon igjen
og alle Skioldhjerter gleder seg for det. Bandygutta
hadde som mål å rykke opp - og klarte det. Det er
bare å gratulere med kjempefin innsats og vi håper at
den inspirerer til fremgang også for andre lag i klubben. Været snakket alle om i
vinter og været, eller uteblivelsen av vinteren hadde også sitt å si for interessen
for bandy. Men noen av lagene i junioravdelingen fikk gjennomført sitt program
selv om det var tynt. Rekrutteringen til
bandysporten er svak i mellomskiktet i
junioravdelingen. Vi har miniputtlag med
fin interesse, men litt etter hvert forsvinner interessen oppover i aldersgruppene.
Vårt 2. divisjonslag i bandy har satt
seg høye mål i den sesongen som de om
få uker går inn i. La oss håpe på fine spilleforhold og topp innsats slik at Skiold
også her kan komme seg et hakk videre
Dynamitt-Tron i sitt godkjente fyrverkeriutsalg.
oppover til den divisjonen som vi har tradisjoner i: 1. divisjon. La oss forøvrig legge til at
1989
Skiold til tross for en rekke svake bandysesonger
Styret:
Klubbleder: Tron Pettersen
fremdeles figurerer på maratontabellens ti på topp i
Driftsleder: Børre Ivar Lie
bandy, så tradisjonene burde det være snakk om i
Styremedlem: Axel Pedersen
den sammenheng.
Styremedlem: Tormod Kortvedt
Det som er synd er at det så å si ikke er noen rekruttering bak A-laget i bandy. Skal bandy fortsatt vært en
Varamedlem: Arild Knudsen
hovedidrettsgren i Skiold må det satses på å få opp
Fra rep. skapet: Henry Tufte
spillere fra junioravdelingen - det er et kjempeløft slik
Skioldavisa: Børre Ivar Lie
situasjonen er i dag når vi kun stiller med lilleputt- og
Sportslig leder: Ulf Svendsen
miniputtlag
Junior leder: Arnulf Evensen
Fotballstyret leder: Oddvar Danielsen
I fotball ser det tross alt lysere ut. Vi har hatt fremgang over hele linjen med juniorer som har spilt seg
Bandy leder: Jarle Mortensen
helt til topps i A-lagsstallen. Med gode trenere og leBingo formann: Harry Andersen
dere må vi fortsette på den vei som vi nå er inne i
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
med god egenrekruttering fra junioravdeling og opp i
Husstyret leder: Christian Gregersen
senioravdeling.
Ski leder: Terje Harvik
Skiold har også i år vært med i et spesielt prosjekt
med et eget lag for iranere som har gjort det meget
Det er gledelig å kunne konstatere at det har vært et
bra. At vi som klubb deltar i slike prosjekter er med på
meget brukbart sportslig år for Ski- og Ballklubben
å styrke vår profil i lokalmiljøet.
Skiold. Vårt A-lag i fotball klarte nesten å rykke opp i
Den sportslige satsningen i Skiold må fortsette i åre5. divisjon og ga oss mange gleder høsten 89.
ne som kommer. Vi tror vi har funnet vår nisje i de byVårt A-lag i bandy rykket opp i 2. divisjon i februar
deler vi rekrutterer fra på Strømsø-området, noe ikke
89 og vårt juniorlag i fotball rykket opp til 1. divisjon
minst vår Fotballskole er med på å understreke. Vi
igjen. Videre har junioravdelingen hatt sportslig fremfanger opp ungdommene og klarer bedre og bedre å
gang på en rekke plan med lilleguttlagets 8.delsfinale
holde på disse oppover i årsklassene.
i Norway Cup som et høydepunkt - forøvrig en innFor å klare den sportslige fremgangen må våre banesats som ga oss atskillig fin PR i lokalavisene.
forhold forbedres. Hovedstyret arbeider stadig med
Fotball: Det ble en nervepirrende høstsesong for
Marienlyst og de mange problemer vi har hatt på vår
A-laget - en sesong som ble avsluttet med kvalifisehovedarena både med baner og garderober. Det må
ringskamp på Berskaug sist i oktober. Vi klarte det
komme til det punkt at Drammen kommune fullt og
ikke denne gang, men du verden så nære vi var.
helt innser at Marienlyst er Skiolds område, bane og
Opprykk til 5. divisjon betyr mye og vi har tro på at
også garderober. Vi er vel i dag den eneste klubben i
alle spillere og ledere satser maksimalt i jubi-
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1990
hele kommunen som ikke har et område som helt
Styret:
anerkjent er vårt eget. Dialogen med kommunen må
Klubbleder: Tron Pettersen
fortsette inntil nye fotballområder ligger klare i DramDriftsleder: Børre Ivar Lie
men. Nye Marienlyst vil bli tatt i bruk i mai neste år. Vi
Styremedlem: Axel Pedersen
regner med at hele vår junioravdeling samt juniorlag
Styremedlem: Svein Lauritzen
og rekrutt får spille på den nye banen, så lenge den
Styremedlem: Roar Henriksen
holder. Vår tilhørighet til Marienlyst gjør også at vi må
Fra rep. skapet: Henry Tufte
kjempe så å si for hver eneste A-kamp vi skal spille
Skioldavisa: Børre Ivar Lie
på gamle Marienlyst. Vi finner oss ikke i å bli skjøvet
Junior leder: Arnulf Evensen
ut av denne stadion hvor vi har spilt siden åpningen i
1924 og som vi har papirer på at vi var med på å byg- Sportslig leder: Ulf Svendsen
Fotballstyret leder: Ulf Svendsen
ge opp. Det var det sportslige slik vi driver i dag.
Bandy leder: Kurt Petter Lindgren
lshallsprosjektet har stått litt i stampe i året som har
Bingo formann: Dagfin Hansen
gått. Vi har en komite som arbeider med saken, men
Hyttestyret leder: Tor Lund
det er først og fremst tomtespørsmålet det står på.
Husstyret: Christian Gregersen
Ishockey er en fremtidssport og vi må være med på
Ski leder: Terje Harvik
toget når det går.
Våre eiendommer "Skioldhytta" og "Skioldhuset" er
drevet etter alle kunstens regler i året som har gått.
Jo da, Skiold rundet 80 år i fin form 7. juni. På jubileumsdagen, torsdag 7. juni, spilte A-laget mot VikerDet har vært fin innsats på Skioldhytta der vakter har
sund og klarte uavgjort. Dette etter at de lå under 2-0
fungert etter de planer som er satt opp. Gledelig er
til et kvarter før slutt. Opphentingen skulle senere vise
det at stadig flere av våre lag har "gjenoppdaget" hytseg å være nøkkelen til 6. div, triumfen. Selveste
ta som sted for trening, avslapping og avslutninger.
Skioldhuset er nå nesten gjeldfritt, ikke minst takket
Skiolddagen ble lørdag 9. juni med en storslått markering av ungdommen først på dagen med opptog til
være Bingoens innsats med å nedbetale gjeld. Huset
Marienlyst. Med Skioldfanen i spissen defilerte nesten
brukes hver dag året rundt og er fremdeles et samlingspunkt fra den aller yngste til den aller eldste
300 småspillere.
Skioldmedlem.
På kvelden flott jubileumsfest på Skioldhuset der det
Våre bingoer går meget bra. Uten bingoens økonoblant annet ble offentliggjort det flotte Borgar
miske ryggrad hadde ikke klubben overlevd.
Nygårds Minnefond gitt av Borgars far Trygve, som
Vi står på terskelen til et nytt jubileumsår. I 1990 er
representantskapet skal disponere. En imponerende
Skiold 80 år, et jubileum som vil bli markert på forgave til klubben.
skjellig vis.
Skiold fikk den beste 80-årspresangen klubben kunne
Huset fullt av topper Kopper og skåler, senger og
få. A-laget i fotball rykket opp i 5. divisjon igjen etter
skap, dresser og håndkleer, vesker og utgåtte sko,
tre år i 6. div. En sportslig suksess som klubben
punkterte sykler, en og annen lekebil og et godt brukt
trengte og som gir alle inspirasjon til å arbeide videre
spill. Det var i store trekk innholdet i Skioldhusets kjel- med idrettsarbeidet på Strømsø - både for liten som
ler og 1. etasje siste helgen i mars da junioravdelingstor.
en holdt sin vårloppemarked. Og folk sto i kø da døre- Det ble en fabelaktig sesong for de rød-hvite med seine åpnet fredag ettermiddag og rev nesten med seg
er på seier og stadig vekk på toppen av tabellen. På
loppegeneral Mikal Kjekshus og hans mange medhjelpere i kampen om de
beste loppene. Nytt av året
var møbelavdelingen i kjelleren på Skioldhuset. Den
skulle vise seg å være meget populær og alle møbler,
stoler og bord ble solgt.
Vi er meget godt fornøyd
med årets loppemarked,
sier Kjekshus. - Det er viktig på dette tidspunkt av
sesongen å få inn midler til
junioravdelingen.
Slik det ser ut solgte vi for
over 22. 000 kroner - og det
Et stort øyeblikk under festen, Harry E. Andersen og Bjarne Borgersen nye
er bra.
Æresmedlemmer, her flankert av klubbleder Tron Pettersen t.v.
og representantskapets ordfører Reidar scnosster t.h.
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slutten ble det en innbitt fight med Vikersund og på et
tidspunkt lå vi fem poeng bak moingene, men Skioldlaget ga ikke opp. Det lyste innsats og vilje av guttene. De maktet presset, scorte nesten hundre mål totalt (best av A-lagene i hele Buskerud) og vant 6. divisjon på målforskjellen.
Viktig i en slik stund er det å merke seg at vårt unge
lag så å si består av Skioldgutter som har vært med
helt fra miniputtalderen. Det lover godt i årene som
kommer når laget setter seg nye mål - nye utfordringer i en fotballserie som blir hardere og hardere.
Når vi i tillegg legger til at bandylaget vant 2. divisjon i
vinter - så har sesongen 90 vært en av de beste for
Skiold på mange, mange år.
Junioravdelingens lag er også i rute. Det arbeides
godt og målbevisst fra bunnen av og allerede nå kan
man ane konturene av nye gode Skioldlag som er på
gang. Mange av lagene har imponerende resultater å
vise til med seire i cuper og serier. Nok en gang klarte
lilleguttene å komme til åttendels-finale i Norway
Cup - noe som viser at vårt arbeid kan måle seg med
andre klubber nasjonalt.
Skiolds junioravdeling er hva man kalle "i støtet" på
Strømsø-området. Tilbudet til ungdommen er meget
godt og noe som trekker stadig nye medlemmer til
klubben. Samarbeidet med hovedforeningen er det
aller beste - noe som i år har resultert i en rekke dugnadsprosjekter som de to avdelingene har delt seg i
mellom.
Det var så nære på denne gangen at Skiold igjen
kunne smykke seg med å ha et lag i en toppdivisjon.
Vårt bandylag snublet i aller siste kampen og rykket
ikke opp, etter at de hadde vunnet grunnserien i 2.
divisjon. Men slikt skjer, selv om det selvsagt er bittert. Det hadde vært en fin februargave til vårt 80årsjubileum at bandylaget igjen hadde vært i 1. divisjon.
Årets seriesystem kan vel også diskuteres. Det var
mange som ikke skjønte så mye av det ettersom bandylaget spilte, spilte og spilte kamper. Først grunnserien, så kom elite B-serien og til slutt opprykksserien.
Det ble mange kamper og etter hvert som isen også
forsvant alt for mange kamper til andre kommuner
enn i Drammen.
Isproblemene som oppsto ut i januar gjorde sitt til at
lagene i junioravdelingen også fikk problemer. Det
er ikke lett å drive en idrett som er så væravhengig
som bandy, som er nødt til å ha is for i det hele tatt å
kunne utøve idretten. Mangelen på kunstisbaner gjør
at interessen svinger. Skiold har i dag et gap mellom
de minste, lillegutter og miniputter, og A-laget. Rekruttering er stikkordet, ellers dør bandyen av seg
selv.
Økonomisk kan det bli trangt for klubben i perioder.
Det å drive idrett, satse på spesielle områder samtidig
som man skal holde klubbskuten flytende koster stadig mer i dagens samfunn. Man kan nesten spørre
seg enkelte ganger hvor man skal skaffe alle pengene fra. Hver enkelt gruppe må stadig bli mer selvfi-

nansiert. Junioravdelingen klarer i dag å kjøre en hel
sesong på egne midler og samtidig gå med det lille
overskuddet som er nødvendig for å se fremover.
Også fotballgruppen og bandygruppen må i årene
som kommer belage seg på å skaffe mer penger til
egen drift enn de gjør i dag. Bidragene fra hovedkassen kan i enkelte tilfeller bli tyngende.
Hvordan skal vi så klare det økonomiske presset. For
det første må den enkelte utøver på seniornivå yte
mer enn han gjør i dag både med dugnadsinnsats og
også i rene avgifter. De tunge klubbinntektene vi har
hatt glede av i mange år, bingovirksomheten, må vi
innse kan bli magrere i årene som kommer. Allerede i
dag er vår bingovirksomhet utsatt for hard konkurranse som har senket lønnsomhetsnivået. Allikevel har
klubben i år fått tilnærmet det som var budsjettett,
men om dette blir tilfelle allerede neste sesong, er
lite trolig.
All honnør til våre bingogjenger som står på uke
etter uke, måned etter måned både på Globus og Allco. Allco har forøvrig hatt en ordning med vaktordninger fra fotballavdelingen som har fungert brukbart,
og når undertegnede sier brukbart så ligger det i det
at en seniorspiller ikke bør blåse i barten av en bingovakt eller to i løpet av ett år.
Hovedstyret har gitt sin tilslutning til to tunge prosjekter. Først en komite som skal se på mulighetene for
samarbeid eventuell sammenslutning med Drafn.
Denne saken kom opp etter en henstilling fra Drafn
om å se på mulighetene.
Saken har vært diskutert i
alle grupper og meningen
er mange. Det er i første
omgang gitt tilslutning til at man skal ha samtaler med
Drafn for så å komme med et opplegg som vil bli
grundig diskutert innad i klubben. Det er understreket
fra Hovedstyret at man ikke på noen måte har sagt ja
til noen sammenslåing - det er noe som eventuelt
kommer på et senere tidspunkt. Det foreløpige mandatet er kun et komitearbeid som skal legge fakta på
bordet, plusser og minuser som man senere skal ta
stilling til. Hva det endelige resultatet vil bli er noe
fremtiden kun vet. Det prosjektet som er satt i gang er
langsiktig og griper på ingen måte inn i det arbeidet
som vi driver i dag.
Det neste tunge prosjektet er de nye planer for ishall
som en ishallgruppe med Skioldmedlemmer har lagt
opp til. En egen ishall, Skioldhallen, på treningsfeltet
på Marienlyst til ,, _. . . . .
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ishallen som de så sårt trenger. Ja, det spørs om politikere i det hele tatt kan si nei til det prosjektet som
blir presentert i disse dager. Skioldhallen vil kunne bli
et aktivitetssentrum for hele klubben på Marienlyst
med nye klubblokaler, garderober i tillegg til en innbydende isflate som kan benyttes i åtte av årets tolv
måneder. Det er virkelig fremtidsmusikk over ishall 1prosjektet.
Men det er mer på gang. Fotballstyret vil gjerne gjøre
treningsforholdene på Marienlyst, Skiolds tilholdssted, ennå bedre. De undersøker mulighetene for et
samarbeid om å bedre treningsfeltet med Drammen
kommune. Det er på Marienlyst Skiold hører hjemme - og nå er tiden inne til å gjøre noe med hele området slik at våre idrettslige sommeraktiviteter kan utvikles.
For de som ikke vet det - på Konnerud ved Stegla
ligger Skioldhytta. Et fabelaktig sted som i løpet av
året har fått en del opprustning. Nye trapper til skjulet,
nye utebenker, skikkelig kum ved vanninntaket osv.
Meget gledelig er det at hytta i høst har hatt en serie
med besøk av våre yngste lag på avslutningstur. At
hytta brukes av våre egne medlemmer er noe vi setter pris på - mulighetene er mange ved Stegla - benytt dem.
Vår eiendom Skioldhuset, som så å si er gjeldfritt,
har hatt en brukbar stigning i utleievirksomheten.
Skioldhuset klarer nå seg selv med god margin og vel
så det. Med de mange egenaktiviteter vi har på huset
er det et samlingspunkt som klubben ikke kan være
foruten.
80 AR - Skiold hadde en fin markering av dette jubileet en lørdag i juni med opptog, musikk og leker for
de yngste Skioldmedlemene på Marienlyst og med
jubileumsfest i eget hus om kvelden. Jubileet var en
verdig markering av det som vi alle arbeider for - det
var rødt og hvitt til sent på natt, gaver og hyllest.

80 års-jubileet markerte også inngangen til et nytt
Skiold - tiår kanskje et av de mest spennende i klubbens historie. Hovedstyret har følelsen av at klubben
er i fremgang, men det er ennå mye igjen som må
klaffe, både sportslig og økonomisk skal man nå de
store målene.
1991
Styret:
Klubbleder: Tron Pettersen
Driftsleder: Børre Ivar Lie
Styremedlem: Tormod Kortvedt
Styremedlem: Roar Henriksen
Styremedlem: Axel Pedersen
Styremedlem: Svein Lauritzen
Fra rep. skapet: Ivar Rosendal
Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Junior leder: Arnulf Evensen
Fotballstyret leder: Ulf Svendsen
Bingo formann: Dagfin Hansen
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
Husstyret leder: Christian Gregersen
Ski leder: Terje Harvik

"Skiold - Klubben for Strømsø", er slagordet som vi
skal gå inn i 1992 med. Når man ser tilbake på det
Skiold-året som har gått og vet hva klubben gjør for
barn og ungdom, hvor mange aktiviteter vi har i gang,
hvor mye Skioldhuset og Skioldhytta betyr for vår store medlemsmasse og ennå større tilhengerskare, så
er det synd at vi ikke når bedre fram i lyset lokalt i
nærmiljøet og sentralt i kommunen.
Skiold har aldri satset på å "plassere" sentrale tillitsmenn i de politiske miljøer. Vi har aldri satset på å
påvirke, gå i de politiske korridorer - være
"lobbyister", som det heter. Vi har i dag ingen fremtredende Skioldtilhengere i bystyret - kanskje er det feil
av oss kun å jobbe intensivt med barn
og ungdom, ikke være politikere.
Hovedstyret har bestemt seg for en
mer aktiv markering av klubben som
Strømsøklubben fremfor noen. Vi vil på
banen også i de sirkler der de viktige
avgjørelser tas, der påvirkning teller
mer enn hva man faktisk gjør i ungdomsmiljøene. Først gjelder det å få
innpass med våre tanker i bydelsutvalget for Strømsø, dernest må man vinne
venner helt til topps i de avgjørende
organer.
For det er en kjensgjerning at mye kunne vært annerledes i vårt nærmiljø til
klubbens beste. Vi sliter med Marienlyst både sommer som vinter. Vårt Alag i fotball er en kasteball som bare
Gamle og nye Gullmerkemenn samlet under 80 årsfesten på Skioldhuset.
kan
sparkes fra bane til bane. HjemmeForan fra venstre Oddvar Danielsen, Harry E. Andersen, Rolf Raaen,
banefølelsen
er nesten borte. Regner
Terje Harvik, Reidar SchOssler. Bak fra venstre Arild Knudsen,
det
en
liten
skur
skal man være sikker
Dagfin Hansen, Tore Ruud, Ståle Eknes, Jonn Johansen, Tron Pettersen,
på
at
det
enten
blir
grus, her eller der.
Knut Bem Nilsen, Bjarne Borgersen og Børre Ivar Lie.

- gjennom 90 år - 1991
Vårt storprosjekt, Ishallen, som virkelig kunne satt
Strømsø på kartet, har foreløpig ikke nådd helt fram.
Vi vil, men vil Drammen - det er det store spørsmålet.
Derfor:

"Skiold - Klubben for Strømsø"
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mer i vår favør så vi hadde fått en mer respektabel
plassering på tabellen, men alt i alt er klubben fornøyd. A-laget har allerede hatt samling for å se fremover til neste sesong. Trenerspørsmålet er i øyeblikket i ferd med å bli løst.
Rekruttlaget gjorde en meget god innsats og var faktisk med i kampen om KM-tittelen, men tapte denne.
Synd, for det hadde vært den første KM-tittel i fotball

- alle dere våre medlemmer er våre pr-agenter.
Snakk om Skiold, markedsfør Skiold hvor enn dere
er.
La oss kun notere at vårt A-lag i
bandy, som rykket ned i 3. divisjon,
allikevel spiller i 2. divisjon. Dette
kommer av at Norges Bandyforbund hadde for få lag til 2. div. og
rettet en henvendelse til Skiold om
opprykk uten at kamper ble spilt. Vi
sa ja takk og bandylaget er i gang.
Topp juniorbandy På det sportslige plan er det den flotte innsatsen
til de aller yngste bandyspillerne
som varmer. Junioravdelingen toppet så å si alt som man kunne toppe av serier og klarte også å skaffe
klubben et kretsmesterskap i lilleputtklassen, (78 klassen) det første
vel i bandy på godt over ti år. Nye
bandyspillere har strømmet til og
bandyskolen i år ble en suksess.
Rekrutteringen innen bandy ser
med andre ord ut til å være god,
Kretsmestere i lilleputt 78 klassen i bandy 1991: Bak fra venstre leder/trener
men det er et stort gap mellom de
Ivar Rosendal, Jens Bernhard Leite, Kenneth Agren, Terje Gundersen.
gode unge og vårt A-lag som hadKim Rudi Mortensen og Franz Gøran Rønning. Foren fra venstre: Kai Bråthen,
de en katastrofal sesong. Nedrykk
Mads Lindberg, Christian Smerkerud, Rune Dahl og Keeper Christian Temte.
til 3. divisjon er rett og slett trist.
Fotballens A-lag gjennomførte en
brukbar sesong og oppfylte målsettingen om å holde
på minst 15 år. Veteranlagene var i gang hele seseg i 4. divisjon. En del kamper kunne nok ha vippet
songen med skiftende mannskap. Men for dem gjelder det først og fremst at fotball er
trim og gøy.
I junioravdelingen har det nok en
sesong vært arbeidet godt. De
minste lagene har hele tiden vært å
se på topp av tabeller og resultatlister. 79-laget var i kvartfinalen i
Norway Cup - den beste innsats
noensinne i denne turneringen. Arbeidet med neste sesong i junioravdelingen er i gang. Avdelingen har
blitt mer oppmerksom på sin økonomi og har lovet at man vil jobbe mer
for fellesskapet enn tidligere. Det er
viktig at jr.avd. har en god økonomi
med så stor aktivitet den har. Hovedstyret understreker at de enkelte
lagene må delta og stille opp når
fellesdugnader ect. blir satt i gang.
Uten fellesinnsats blir midlene magre. Første store mål er loppemarked
på Skioldhuset.
Jublende 79 gjeng etter klubbens beste plassering i Norway Cup
lshallgruppen arbeider trutt og
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jevnt med både byggemeldinger og annet. Vi viser til
egen rapport, men understreker at ishalltanken fortsatt er like intens som tidligere, selv om det stadig er
skjær i sjøen.
Brøt med Drafn Hovedstyret brøt i løpet av det halvåret vi har vært igjennom de samtaler som klubben
hadde med Drafn vedrørende samarbeid, sammenslutning. Det var et enstemmig hovedstyre som vedtok å legge denne saken på is etter at Drafn meget
intensivt gikk ut mot Skiaids ishallplaner og gikk inn
for en kunstfrossen bandybane på Marienlyst. Slik
hovedstyret ser det er det i dag ikke noe grunnlag for
videre samtaler mellom de to klubbene.
Skioldhuset har bra utleie og en sunn økonomi.
Til våren må taket repareres og det vil bli et løft for
klubben. Huset brukes hele uken igjennom av alle lag
og avdelinger.
På Skioldhytta er det gjort investeringer i nye tak og
renner på badstuen og på uthuset. Badstuen er nå
sikret mot vann og får klubben råd så vil denne bygningen neste år bli innredet som et anneks med
køyesenger og plass til nesten et lag i tillegg til de
som bor på selve hytta. Ved utvidet overnattingskapasitet kan flere lag være på hytta og også utleie vil
øke. Skioldhytta er et unikum i Konnerudmarka som
stadig flere blir oppmerksom på.
Våre bingogjenger står på både på Globus og på
Allco og flere midler enn vi hadde regnet med har blitt
tilført klubben.
Alle som liker bingo bør besøke klubbens egne arrangementer - også det er med på å gi bingoene støtte.
Klubbens totale økonomi er stabil. Vi klarer oss
noenlunde fra måned til måned, selv om det enkelte
ganger er trangt. Det gjelder for medlemmene å stille
opp når det trengs, samt delta i de inntektsbringende
aktiviteter som klubben setter i gang.
1992
Styret:
Klubbleder: Tron Pettersen
Driftsleder: Børre Ivar Lie
Styremedlem: Axel Pedersen
Styremedlem: Svein Lauritzen
Styremedlem: Øivind Dahl
Fra rep. skapet: Ivar Rosendal
Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Junior leder: Per Greenmann
Sportslig leder: Ulf Svendsen
Bingo formann: Dagfin Hansen
Hyttestyret leder: Thor Lund
Husstyret leder: Tore Ruud
Ski leder: Terje Harvik
Vi har alle på ny lagt et Skioldår bak oss - et år som
kanskje har stått litt i de trange økonomiske tiders
tegn, men også dette året har vi klart å ri den verste
stormen av. Det er godt å kunne si at klubben er mer
oppegående enn noensinne fotballmessig:

Vårt A-lag gjorde en meget respektabel innsats i 4.
divisjon og i junioravdelingen er det en serie med
gode lag som vi forhåpentligvis får mye glede av i
årene som kommer.
A-laget i fotball endte til slutt på 6. plass i 4. divisjon,
et fattig poeng etter målet som var 5. plass. Laget
som helhet har fungert utmerket i hele år med et par
små unntak. Laget mistet nok fire-fem poeng fordi
nøkkelspillere plutselig tok seg ferie og reiste vekk i
stedet for å spille kamp. Foran neste sesong vil fotballstyret skikkelig poengtere at når klubben først bruker midler på et lag og dens spillere så må de stille
opp så lenge sesongen varer.
Inger Helene (le) Pettersen overtok som vår første
kvinnelige fotballformann på høstparten og har virkelig fått sving på sakene.
Hun sto blant annet for avdelingens store dugnad i
Drammenshallen under messen - en dugnad som
gikk hundre prosent etter planene.
Håper på juniorlag neste år fotballstyret har forøvrig i
år hatt et rekruttlag og to old boyslag. Yngre old boys
holdt til og med på å bli kretsmestere, men fikk et mål
for mye mot seg i den viktige siste kampen mot Mjøndalens gamle stjerner. Juniorlaget ble trukket etter
vårsesongen på grunn av manglende interesse blant
guttene. Flere opplivningsforsøk hjalp ikke. Neste sesong håper fotballstyret å få til et nytt juniorlag som
klubben må ha for å skape rekruttering oppover samt
ta vare på de mange talentene som etter hvert kommer opp fra junioravdelingen.
Fotballstyrets store vinteraktivitet er som vanlig årets
julecup i fotball i Drammenshallen 29. og 30. desember.
I junioravdelingen er som alltid aktiviteten stor, meningene mange og prosjektene ditto. Avdelingen har
en rekke meget gode resultater å vise til både i serien
og i cupene. Økonomisk har avdelingen greid seg noenlunde, men oppnår vel ikke de mål som den satte
seg ved årets begynnelse. Det er Hovedstyrets mening at avdelingen må gå i seg selv, få en strammere
styring og administrasjon. Videre bør avdelingens
mange medarbeidere arbeide etter de samme mål det å gjøre Skiold som klubb sterkere og bedre. I dag
er det tendenser til at mange av de foreldre som kommer med i avdelingen mer ser på sin egen gutt eller
jentes fremgang i spill på gress og is enn å se helheten - se klubben Skiold.
A-laget bandy gjennomførte årets sesong selv om
aktiviteten var lagt på et minimum. Tredje sisteplass i
2. divisjon skulle normalt ha gitt fortsatt 2. divisjon
spill neste år, men nytt seriesystem gjør at vi kommer
til å spille i en slags tredje divisjon da den ny ordningen har en elite divisjon på topp.
Bandyens fremtid har vært diskutert, blant annet i representantskapet, der konklusjonen var entydig. Vi
må fortsette med et A-lag til unge krefter kommer opp
bakfra. Aktiviteten skal imidlertid ligge lavt. Allerede
nå har rep.skapet fått positive signaler fra alle som
spilte i år at de vil trå til igjen neste år. Hovedstyret gir
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honnør for dette og også til rep.skapet som har fungert som et bandystyre denne sesongen.
I junioravdelingen har bandylagene mange gode
resultater og tabelltopper å vise til. I en snøløs vinter
har mange unge kommet til våre bandylag da dette er
en aktivitet som har fortsatt på kunstis tross manglende naturis i perioder. Bandyen i junioravdelingen drives meget godt og det er et håp om at mange av de
guttene som spiller nå holder koken til de er klare for
A-spill.
Når det gjelder bandy er det en nyhet for den sesongen vi går inn i: Skiolds Bandyteam som samler alle de
gode lagene som junioravdelingen har, samt lager et
eget opplegg for disse.
I bandy stiller vi med et A-laget i 2. divisjon.
Skioldhytta som har vært åpen i hele høst. I disse
dager settes det opp en skikkelig vinterliste som skal
fungere fra desember til slutten av mars. Vi regner
med at vi alle tar et tak for å holde hytta åpen. Representantskapet arbeider med en plan for å gjøre
Skioldhytta om til en stiftelse - et arbeid som de snart
skal være ferdig med.
Utleien på Skioldhuset har i hele år vært noenlunde
normal. Hovedstyret understreker nok en gang at de
av klubbens egne lag som bruker huset, som de selvsagt skal gjøre, må forlate dette på samme måten
som huset var da de kom. Det er ikke bare å sette
oppvask på benken til dagen etter - det skal ryddes
og vaskes når huset brukes.
Det er ingenting å ta munnen for full når vi utroper
våre to bingoer til klubbens redningsgrupper i det
Skioldåret vi nå legger bak oss. Både på Allco og på
Globus har det vært glimrende besøk og svært entusiastiske medarbeidere. Atskillige kroner har rent inn i
klubbkassa - ja, man kan nesten legge til: Hva skulle
vi gjort uten bingomedarbeiderne våre. Alle nevnt ingen glemt.
Det var en gjennomgang av Skioldåret. Det ble ingen
ishall dette året heller, men prosjektet er ikke lagt
død. Neste sesong må vi fortsette arbeidet med denne ideen samt samtidig å forbedre treningsforholdene
for våre A-lag.

1993
Styret:

Leder: Børre Ivar Lie
Nestleder: Ivar Rosendal
Sekretær: Jorunn Gulliksen
Styremedlem: Eva Clausen
Styremedlem: Arild Knudsen
Styremedlem: le Pettersen
Varamedlem: Oddvar Danielsen
Fra rep. skapet: Einar 0. Johansen
Skioldavisa: Jan Ulsbøl
Junior leder: Øivind Dahl
Fotballstyret leder: le Pettersen
Bingo formann: Dagfin Hansen
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
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Husstyret leder: Tore Ruud
Ski leder: Terje Harvik
En fotballsesong er over, et nytt Skioldår er omme.
Aktivitet, innsats og fremragende ungdomsarbeide
har også preget den rød-hvite klubbens 83. år. Man
kan gjerne omskrive ordtaket litt og si: Arene går Skiold består.
Men selv om Skiold består, så sliter vi også. Vi sliter
på en hard kjerne med ledere og trenere i klubben og
trenger som ellers i samfunnet nyrekruttering på dette
området. Grunnlaget for videre vekst er til stede,
men klubben trenger flere som engasjerer seg i lederarbeide og det å skaffe midler til drift.
En rask oppsummering har sine lyspunkter. Vi er i
dag den toneangivende klubben når det gjelder fotball og bandy for barn og ungdom på Strømsø. Oppslutningen om den suksessrike fotballskolen i år, og
også bandyskolen i vinter, forteller oss at Strømsøforeldre satser på Skiold når barna skal lære å sparke
eller slå ball. 86 møtte på årets fotballskole - det
største antall på over et tiår, som viser at dette tilbudet er det viktigste klubben har for nyrekruttering.
Klubben sliter imidlertid fordi vi ikke har vår egen
bane til disposisjon, både for junioravdelingen og senioravdelingen. Årlig koster leie av treningsbaner oss
i distriktet store summer, som kunne vært benyttet til
noe annet. Ennå mer innpass på Marienlyst må være
et krav fra den toneangivende Strømsøklubben til
Drammen kommune, mer plass til trening og bruk av
nye Marienlyst til kvalifisert trening for vårt ansikt
utad: A-laget.
Bandy Vi har nettopp lagt bak oss nok en bandysesong med masser gleder i junioravdelingen med
bronse i NM og kretsmesterskap til småguttlaget og
med 100-6 i målforskjell!!.
Det ble som forventet i seniorbandy i henhold til de
ressurser som der er satt inn. Det har vært et halvår i
klubben med en del opprydding i avdelingene, nyorganisering og samling av klubbens disponible midler.
Gledelig er det å se at ideen med et junior bandyteam
som er et nettverk for junioravdelingens egne bandyspillere, har fungert så godt og også bra økonomisk.
Den gjengen som har dratt i gang nyordningen innen
juniorbandy skal ha full honnør for sine tanker og innsats. Bandyteamet har samordnet sine aktiviteter og
har også hatt et meget vellykket arrangement i skøytedagen på Marienlyst, en skøytedag full av aktiviteter som man også bør satse på neste år.
Selve junioravdelingen har reorganisert seg og er nå
en del rent økonomisk sammen med resten av klubben. Dette betyr ikke at junioravdelingen har fått en
sovepute, snarere tvert om. Avdelingen må intensivere sitt arbeid med inntektsgivende tiltak slik at de
regnskapsmessig blir selvfinansierende som tidligere.
Vi har tro på at junioravdelingen får dette til, men de
må kanskje tenke i nye baner.
I senior bandy har det vel gått som forventet ut fra
de minimale ressurser som klubben setter inn på
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bus har omtrent gitt det forventede resultat.
denne sektoren. A-laget har vært selvstyrt under leSkioldhytta har vært åpen i hele år, hver eneste
delse av uslitelige Øivind Agren (som passerte 500
søndag. Her kan mange takkes for en utmerket innspilte kamper og er nå oppe i 511), med god støtte
av Tore Jahnsen på materiellsiden. De havnet til sist sats, alle nevnt, ingen glemt. Hytta er beiset utvenpå nest siste plass i serien, men har håp om fortsatt dig i løpet av høsten, samt at det er gjort en del med
utearealet mot Steglevannet. Alt i alt er hytta et utå være i 2. divisjon neste år hvis forbundet utvider
merket
turalternativ i Konnerudmarka, noe de faste
serien.
tur-gjengere vet å sette pris på.
Vi kan slå fast at våre ungdomslag i bandy allerede
er i full trening på kunstis. At det systematiske arbei- På Skioldhuset har det omtrent vært utleid som
forventet. Huset er i noenlunde stand, ikke minst
det som er nedlagt på bandyjuniorssiden, bærer
takket være Bjarne Borgersen som skrur til det som
frukter, er de eldste Skioldguttene et godt eksempel
slenger og maler det som flakker.
på. Det er en ny generasjon med bandyspillere som
Vi står ovenfor et olympisk år, et år med store fornå vokser fram, og flere har allerede plass i landsventninger sportslig her til lands. Vi satser på at neslagssammenheng. Arbeidet i bandy juniorteam er
te sesong også gir gode Skiold-resultater og ikke
meget bra.
minst å styrke økonomien.
Så fotballsesongen. De fyldige rapportene fra vårt
A-lag, er god lesning som anbefales, selv om slutt1994
resultatet kanskje ikke sto helt til de forhåpninger vi
Styret:
hadde. Sportslig sett skulle vi ha ønsket oss noen
Leder: Børre Ivar Lie
plasser opp på sluttabellen. Fotballstyret er allerede
Nestleder: Arild Knudsen
i gang med forberedelsene til neste sesong, til JuleSekretær: Eva Clausen
cupen og mange andre aktiviteter. De skal arbeide
Kasserer: le Pettersen
under de samme betingelser som inneværende år,
Styremedlem: Roar Henriksen
hele tiden på vakt overfor for utgifter og på jakt etter
Varamedlem: Oddvar Danielsen
inntekter. Vårt A-lag er vårt utstillingsvindu, et vindu
Fra rep. skapet: Einar 0. Johansen
mot verden som vi må verne og følge opp. Uten et
A-lag i en fremskutt posisjon, fenger vi ikke ungdom- Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Junior leder: Berit Lien
men i klubben vår.
En ting er imidlertid skuffende. Skiaids nærmere 700 Fotballstyret leder: le Pettersen
Bingo formann: Dagfin Hansen
medlemmer vet ikke å kjenne sin besøkelsestid når
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
A-laget spiller. Et lag trenger inspirasjon, trenger tilskuere på tribunen. Det har vært alt for mange
Husstyret leder: Tore Ruud
Ski leder: Terje Harvik
ganger da kun fotballstyret samt klubbens leder var
de eneste tilskuere, og det er alt for dårlig
Junioravdelingen er fyldig,
har lag på alle alderstrinn og
kan vise til gode resultater
både i serien og i cuper.
Hundrevis av kamper er spilt
med seire og tap. Entusiastiske barn har fått utfolde seg
med ballen, hatt det moro, og
vi tror også foreldrene på
sidelinjen har hatt mange
gode stunder med fotballen.
Lagsrapportene er interessant
lesning der vår etter hvert solide trenerstab i junioravdelingen kan fortelle om ungdomsarbeid på et høyt nivå.
Våre bingoer har gått hele
året, og la oss takke bingogjengen for utmerket arbeid.
Jubel og alkoholfri champagne i garderoben
lnntektsmessig har det sviktet
en del på Allco-bingoen, utsatt
som den er for svingninger i tilbudet i Drammen by.
Opprykk 3. divisjon!
På høstsesongen har det tatt seg en del opp, men
Smak litt på disse ordene. Det er nemlig 16 år siden
totalt sett har klubben ikke i år fått de midler fra
Skiold kunne smykke seg med å være et 3. dibingoene som vi har fått de siste årene. Bingo Glovisjonslag. Den gang, i 1978, rykket vi ned etter syv
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sesonger i 3. divisjon. Vi vet hvordan de 16 mørke
årene har vært med nedrykk, nedrykk og til slutt var vi
i 6. divisjon. Så begynte vi å karre oss opp igjen, sakte, men sikkert og i år klarte vi det endelig etter en
glimrende A-lagssesong.
Det var med klump i hals vi bivånte den avgjørende
kampen på Marienlyst. Kampen vi kun trengte et poeng i, så var opprykket klart. Guttene klarte brasene
og vant i tillegg de to siste kampene, slik at vi hadde
en klar margin. Flott gjort - ikke noe rart at Skioldavisa er døpt til "Opprykksnummer", en inspirasjon for
alle som driver den rød-hvite klubben, fra toppledelsen og helt ned til den minste miniputt som nå har
noe å se opp til.
Et godt støtteapparat har A-laget hatt i år, et Alagsteam som også er medvirkende
til den sportslige suksessen ved
siden av våre to gode trenere. Ingen blir fornærmet når jeg nevner
selve drivkraften i fotballstyret: le
Pettersen, et grepa kvinnfolk som
setter guttene på plass og som styrer med hard hånd.
A-laget er i vinden. De har allerede
hatt de første planleggingsmøter
før neste sesong der målsettingen
blir: A etablere seg i 3. divisjon.
Nok en gratulasjon fra Hovedstyret.
Junioravdelingen har hatt en god
sesong. Rapportene vitner om stor
aktivitet og gode ledere på alle
trinn. En sterk junioravdeling de siste årene er selve fundamentet til
klubben. Vi har et attraktivt tilbud,
noe ikke minst stor tilstrømning til
fotballskolen for annet år på rad, vitner om. I år fikk
junioravdelingen igjen arrangert miniputtfestivalen
innendørs, et arrangement de gjennomførte med bravur.
Også i junioravdelingen er det en kvinne som står
bak og drar i trådene. Flott innsats av Berit Lien, som
har vært høyt og lavt for sin avdeling.
En stor bandysesong både for junioravdelingen og
senioravdelingen - det er konklusjonen etter den første skikkelige vinteren her til lands på mange år. Vårt
A-lag krabbet igjen opp i 1. divisjon og kan nå virkelig
begynne å se fremover ettersom sterke guttespillere
nå banker på bandydøren.
I junioravdelingen ble det kretsmesterskap både i
smågutt- og guttelagene. Skiold markerte seg som
den ledende bandyklubben i Drammen i yngre avdelinger med topp resultater over hele linjen. Vi har nå
fått en så god stamme at hvis vi klarer å ta vare på de
talenter vi har, så kan vi på bandysektoren se fremtiden lyst i møte. Frans Gøran Rønning, Maria Rogulj,
Kristian W. Kristoffersen og Kenneth Agren har deltatt
på Gutt 15 landslaget.
Ingen tvil om at etableringen av støtteapparatet
"Skiaids bandy junior team" i løpet av tre år har gitt
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resultater. I denne gruppen har vi samlet alle som liker bandy, som synes det er en fin idrett og som med
utgangspunkt i vår egen lekegrind på Marienlyst, driver idretten fremover.
Et annet moment som er med på å drive bandyen
fremover, er bandyskolen på Marienlyst. Sammen
med organiserte skøytedager i Skiaids regi, skapte
dette trivsel og miljø som er viktig for bandyen på
Strømsø-området.
Vi slår fast at A-laget som er i 1. divisjon bandy, allerede nå har trent mer enn på mange, mange år. Bandyavdelingen vår er i ferd med å bli Drammensområdets beste, ikke minst på grunn av den innsats som
er forøvd i bandy jr. team. Det blir en spennende sesong som man står på startstreken til.

Travelt for hyttefolket

Vi må gi en blomst til hyttegjengen. Hytta ved
Stegla er mer besøkt enn noensinne og har hatt et
rekordår som savner sidestykke. Aldri har så mange
kjøpt kaffe og vafler på Skioldhytta som i år. Ja, hytta
har knapt vært stengt en eneste helg på 52 uker også det en rekord.
På Skioldhuset har det vært normal utleie. Ingen
store utbedringer er foretatt, men det ligger i kortene
at huset skal få en innvendig oppmaling før jubileet
neste år.
Bingo driver Skiold nå en gang i uken, hver fredag
på Globus. Bingoinntektene er stabile, men ikke i den
størrelsesorden som vi hadde for få år siden. Bingogjengen skal ha takk for den jobben de gjør for
Skiold.
Opprykk, topp innsats i junioravdelingen og bandysuksess. Slikt gleder og koster. Det er en kjensgjerning at det økonomisk er tungt å drive. Vi tjener rett
og slett for lite penger og bruker for mye. Hovedstyret
har brukt så å si hele året til å diskutere økonomi,
økonomi og økonomi. Slikt sliter. Nytenkning på den
økonomiske siden må til, vi må i fremtiden ha klare
overskudd for å klare å betjene og redusere gjelden.
Dette betyr billigere drift, redusering av budsjettene
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og økte avgifter fra den aktive delen av klubben.
Samfunnet er slikt at alt blir dyrere, mens klubber i
Skiaids størrelse ikke klarer å tjene mer penger enn
man alltid har hatt tilgang til. Budsjettgjennomgangen i år har vært grundigere enn på mange år.
De aktive gruppene har skjønt skriften på veggen og
forsøker å drive på en billigere måte.
I juni 1995 feirer Skiold 85 år. Representantskapet
har tatt på seg å arrangere jubileumsfest på samme
måte som for fem år siden. Vi kan love at jubileumsfesten blir stilig med masse utdelinger og mye gøy.
Sett stort kryss i almanakken for jubileumsfesten da skal vi feire en absolutt oppegående idrettsklubb.
Selve klubben for Strømsø med sportslig suksess .1995
Styret:
Leder: Børre Ivar Lie
Nestleder: Arild Knudsen
Sekretær: Jorunn Gulliksen
Styremedlem: Eva Clausen
Styremedlem: Arild Knudsen
Styremedlem: Svein Lauritzen
Varamedlem: Oddvar Danielsen
Fra rep. skapet: Einar 0. Johansen
Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Junior leder: Morten Backe
Fotballstyret leder: le Pettersen
Bandyleder: Øivind Ågren
Bandyleder jr.: Børre Mile
Bingo formann: Dagfin Hansen
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
Husstyret leder: Tore Ruud
Ski leder: Terje Harvik

GULL!! NORGESMESTERSKAP!!!

Vi kan bare gratulere guttelaget med den ypperste
sportslige prestasjonen i 85 år gamle Skiold, på 26
år. For så lenge siden er det at den rød-hvite klubben sist tok en NM-tittel. Bedre jubileumsgave kunne ikke Skiold ha fått.
Det er målbevist arbeid og stabilitet i lagledelse og
trening som har ført guttegjengen til topps. Så å si
alle har vært med i klubben helt siden de var bitte
små miniputter. De har spilt både fotball og bandy,
men det var i is idretten at de skulle oppleve triumfen. NM-tittelen bekreftet Skiaids stilling som den
ledende bandyklubben på ungdomsnivå i Drammen.
Dyktige ledere som Sverre Erling Nilsen, Øivind
Agren og Frans Rønning, har jobbet med talentene i
årevis og har hele tiden hatt tro på at de skulle lykkes. De har vært med på å føre fram en ny generasjon bandyspillere, som forhåpentligvis vil bringe
Skiold mye ære i årene som kommer. Samtidig er
den tålmodighetsjobb som disse lederne har gjort i
årevis, et eksempel på at holder man en interessert
guttegjeng sammen, så kommer resultatene.
Spesielt moro må det jo være for Øivind Ågren som
var med på guttelaget som ble Norgesmestere for
26 år siden, å ha to av sine sønner med på årets
gull-lag - og at på til scorer begge i finalen, den ene
ble sågar matchvinner. Vi gratulerer igjen og gleder
oss til årene som kommer.
La oss i tillegg fremheve den flotte innsatsen som er
gjort i junior bandy team med kretsmesterskapet til
småguttlaget som toppen. Et kretsmesterskap og
et norgesmesterskap i en sesong, er noe Skiold kan
være storveis fornøyd med.
Et kapitel i Skiolds historie er foreløpig slutt. En
fredagskveld i oktober stoppet den siste bingoen
som Skiold hadde igjen - på Globus. Det var ikke
lenger "butikk" å drive bingo, underskudd kveld etter

Stående fra venstre: Trener Øivind Agren, Reine Lund, Jonny Berget, Kristian Wright Kristoffersen, Svein E. Sørstad,
Kenneth Ågren, Franz G. Rønning, Rene Ågren og trener Sverre Erling Nilsen. Sittende foran fra venstre:
Marius Madsgård, Preben Nilsen, Tom E. Kolek, Terje Gundersen, Jens B. Leite, Per 0. Hagen og
keeper Mario Rogulj. Kjell A. Olsen Ikke tilstede.
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kveld i høst var årsaken til dødsdommen. I over tredve år har Skiold drevet bingo. Vi var trolig den første
klubben som startet med bingo her til lands, i Bryggelokalene på Toldboden. Siden har bingoen vært en
del av Skiaids liv. Den har skaffet ufattelig midler
gjennom årene - midler som blant annet gjorde det
mulig for klubben å skaffe seg Skioldhuset i Griffenfeldtsgate.
Historien om bingoen i Skiold er en kavalkade med
artige innslag fra Brygga, fra CC, fra Allco og
12~
7ior fra Globus. For kun tre
iB2J år siden drev vi bingo
·~
~
. ,a4 tre kvelder i uken. Så
4-~
.
~ falt Allco-bingoen fra,
71
·
·
dernest tirsdagene på
Globus. Bingogjengen
takker vi med hele vårt
hjerte. Vi vet at de ikke
har lagt helt ned virksomheten og jakter på
entrepriser i byen. Man
kommer ikke unna et par navn når det gjelder Skiaids
bingo - det er vårt nylig utnevnte æresmedlem Dagfin
Hansen. Han har vært med helt fra starten, man kan
trygt si at bingoen har vært en del av hans liv. En annen veteran i bingosammenheng har vært æresmedlemmet Harry E. Andersen, som trofast i alle, alle år
har vært til stede. To er nevnt - ingen av de andre er
glemt. Deres navn vil alltid lyse i Skiaids historie.
Kanskje kommer bingogjengen tilbake, hvem vet. ..
Skiold har hatt et aktivt jubileumsår på alle fronter.
Vi greide oss med et nødskrik i 3. divisjon og kan
igjen starte en sesong med blanke ark og fargestifter
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uten presset at "vi rykket ned" og må gjøre noe med
det. Klubben har for første gang på mange år hatt et
juniorlag i fotball som gjorde det skarpt med opprykk
og en serie med seire.
I junioravdelingen ble det kretsmesterskap på guttene og flott innsats over hele linjen. Ingen tvil om at
fotballavdelingene våre er veldrevet og har ungdommer som er interessert og har kunnskaper.
Solid bandyavdeling Bandyvirksomheten ble behørig kommentert i vårnummeret av Skioldavisa, men
det er grunn til å legge til etter turbulens i bandymiljøet i Drammen i høst at Skiold inntil videre velger å
drive sin egen bandyavdeling uten samarbeid med
andre klubber. Hvorfor? Fordi vi i øyeblikket har god
rekruttering og en meget god ånd i hele avdelingen.
Vi fikk i vinter en NM-tittel og håper selvsagt på flere.
Vårt bandylag skal spille i 1. divisjon og vi håper alle
på en fin sesong. Naboklubber til Skiold har svak rekruttering i øyeblikket. Både Drafn og ikke minst SIF
sliter. Det er klart at de vil kaste sine øyne på en
klubb som driver godt, som har mannskaper og tror vi
i hovedstyret, fremtiden foran oss.
Sportslig har vi tro på at vi i øyeblikket står på sikker
grunn, både i bandy og fotball.
Ishockeyhall - tanken er der fremdeles og vi venter
nå på den reguleringsplan som kommunen kommer
med på Marienlyst. Den vil være avgjørende for den
strategi som klubben skal legge opp videre når det
gjelder hallprosjektet.
Ikke bare klubben, men også Skioldhytta har hatt sin
jubileumsmarkering. Første søndag i oktober feiret
hytta sine 60 år med billig kaffe og vafler. Vi kan
trygt si at aldri har det vært flere mennesker pJ hytta
ved Steglevannet. Opp mot 600, kanskje 700 besø-

Kretsmestere Gutter 1995 foran fra venstre: Lars Petter Pettersen, Alexander Siljan, Reine Lund, Kjell Arild Olsen,
Tomas Dahl, Ole Petter Volden, Enver Kømurcu og Preben Nilsen. Bak fra venstre: Jon Morten Dahl, Kjetil Hartz,
Anders Pedersen, Tom Erik Kolek, Ole Henrik Gulliksen, Thomas Grenman, Rene Agren, Thomas Fasseie,
Orhan Emeci og Sverre Erling Nilsen trener.
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kende, ble det tippet etter
hyttemarkeringen som har
ført til ytterligere besøk på
den vakre hytta i ukene
etterpå. En flott markering
av hyttestyret, en høstdag
utenom det vanlige som vil
bli husket.
På Skioldhuset har det
vært en meget aktiv høst.
Husstyret godt støttet av
vår "voksengruppe", har
deltatt i dugnader og vært
sammen om den store utbedringen av taket. Vi fikk
etter søknad 105000 kroner fra Drammen kommunes ishallfond, for å utbedre Skioldtaket. Nå er arbeidene i havn. SkioldhuNye æresmedlemmer fra venstre: Reidar Schi.issler (utdeler), Ivar Rosendal,
set er tett som ei potte,
Finn Hansen, Bjarne Lagesen, Tore Ruud og Dagfin Hansen
garantert i 15 år og mer til.
Huskomiteen fortsetter nå
som er bakgrunnen for det stramme budsjettet som
med videre rehabilitering av Skioldhuset.
er lagt opp til neste år.
En årsrapport som denne må også nevne klubbens
Vi er på tampen av et jubileumsår. La oss minnes
økonomi. Den har ikke vært bra de siste årene. Vi
med glede den flotte lørdagen i juni på Skioldhuset
har slitt, lånt, betalt tilbake og lånt igjen for å holde
der vi markerte klubbens 85 år. Der var det stemaktivitetene oppe. Vi håper med nytt styringssystem
ning og samhold som er godt å ta med seg videre
at vi er på rett vei til å få kostnadene ned. Det er
mot neste jubileum - i år 2000 da Skiold runder 90
bare en løsning på klubbens trange økonomi. Vi må
år.
tjene mer og bruke mindre. Det er denne filosofi
Utgirter

Tedr.S1c1ol4h;ytt•

Betalte og ubetalte regninger pr. 20/11.1935
Betalt Ikke betalt
Tomtens lcoaten4e • . . . . • . . . • . . •. . . . . . • . • . • .
55,.KjOpt tommer til vegger • . • . . . • . • • • • • • • • . .
600.Uthuaet - materialer ror . . . . . . . . . . . • . . . . .
200.0runnmuren: 80 a.cement, 25 11• grua.looo at.
muraten,muroand og jern •••• ••
650.- •. •. •. 450.T!l1111118rmennene • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1500.Trematerialer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1400. Papp til taket - 4 lag - • • • • . • • • • • • • • • • • •
400.hsiaen - arboidaltsn 200.- materialer 100.200.- . . . . . . 100.DOrsr og "Tinduer • . • •• ..•• •• •• •• . . • • •..• ..•. ... •• . •• •• •• • ••
440.Gloøa og mling • • • • • •• •. • • • • • •••• •• •• • ••
150.- • • • • •
100.0vnor ,feierdOrer og apJeld. ..... , . . . . •. . • . . . . . . . . . . . . . • .
250.Spiker, atubblort1'yl4 .. : . . . . • . • . • . . • • • . •
6-U .- • • • • •
110 .~
Tranaportutg1rter.omlaatn1ng eta.........
250.- .. .. .
50.Lyaekroner og andre lamper . . . . . . . . . . • • . •
60. }O atk.atålmadraeser,20 atk.undtepper . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380.Flagg og rlaggatang . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . .
90. KJOkkentOi og HMica • . . . . • . . .. •. . . . . . . .. . . . . •. . . . . . .. .
150.Rlkaforaikring og trygdekaaae . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . •
80.Blikkenalagerarbeide • • . • • . . • . • • . . • . . . . • .
50 ..A.aauranco • . . . . . . . . . . • • • • . . . . • . . . • . • . . . . ..
25.SpiaeatuemOblement . • . • . . . . .. . . . ... . . . . . . . .
350.3,QQQ_._-

Sum
Hytten1

aa.m,l•de

koatepde

Kr,

8645,-

Skiolda aamle4• arbe14at1.aer er pr. l4&g : f66 timer
Dra111D1en den 21 noTnber 1935
For Hyt tokomi teen

Samlet byggesum for hytta kr. 8645 og med hele
3766 dugnadstimer. imponerende innsats i 1935.

1996
Styret:
Leder: Børre Ivar Lie
Nestleder: Arild Knudsen
Kasserer: le Pettersen
Sekretær: Eva Clausen
Fra rep. skapet: Einar 0. Johansen
Styremedlem: Svein Lauritzen
Styremedlem: Per Egelandsdal
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
Husstyret leder: Jonn Johansen
Skioldavisa/arkivar: Børre Ivar Lie
Junior leder: Morten Backe
Fotballstyret leder: Arild Knudsen
Ski leder: Terje Harvik
Guttelagets overraskende finaleplass i Norway
Cup og A-lagets nedrykk til 4. divisjon. Det er de to
yterpunktene i den 86. fotballsesongen som Skiold
har gjennomført. Stor sportslig glede for guttelagets
innsats - og en del tårer for at Skiold igjen er en 4.
divisjonsklubb. Slik er idretten.
La oss ta det gledelige først. Mange som var på
Ullevål den første augustlørdagen vil karakterisere
guttelagets finaleplass, som endte med sølv, som
den største sportslige bragden i klubbens historie. I
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Blide gutter og stor pokal til Skiold i Norway Cup

løpet av en begivenhetsrik uke overrasket Skiaids
guttelag både seg selv og hele Drammensdistriktet
med å gå til finale i hva som kalles det uoffisielle Norgesmesterskap for guttelag i fotball. De gjennomførte
med stil, men hadde ikke sjanser mot et russisk fotballskolelag der man tenker fotball til frokost, lunsj og
middag året rundt. Men gratulerer gutter. Norway cup
innsatsen vil bli husket i årtier.
Var det så den største sportslige prestasjonen noensinne i klubbens historie. Ja, i all fall i moderne tid.
Det er vanskelig å veie guttelagets fotballinnsats mot
Kongepokaler og NM-seire i bandy, østlandsmesterskap i fotball 40-50 år tilbake. Bandy er en liten idrett,
fotball er en masseidrett som spilles fra ytterste skjær
til innerste bondebygd i hele Norge. Ja, guttelagets
Norway Cup-innsats er større enn et bandymesterskap. Det slår vi fast her og nå, så får vi ta i mot de
innspill om kommer fra Skioldmedlemmer.
Fra Norway Cup til A-laget i fotball som ikke hadde
noen god sesong. Det ble for få poeng, det ble en
bunnplass og nedrykk. Vi må nå belage oss på en ny
virkelighet, en ny situasjon med laget vårt i 4. divisjon. Ny trener er allerede ansatt. Tor Arne Jacobsen,
opprinnelig Skioldgutt og med massevis av trenererfaring fra en rekke av distriktets lag, er tilbake i sin
barndoms klubb for å bygge opp laget igjen. Vi ønsker Tor Arne velkommen hjem igjen. Mandag 11. november skal fotballstyret ha sitt første egne årsmøte
etter den nye klubbmodellen. Vi håper selvsagt på
godt fremmøte til denne for fotballen viktige begivenhet. Normal generalforsamling blir det i månedsskiftet
januar/februar.
Vi har vært innom guttelagets storslåtte innsats i Norway Cup. Men junioravdelingen i fotball med sine 13
lag er mye mer enn guttelaget. Vi anbefaler nøye lesing av rapportene i Skioldavisa. De vitner om stor

aktivitet, gode sportslige resultater og ikke minst
sosial virksomhet som knytter barn, foreldre, ledere og trenere bedre sammen. Lagrapportene er en
studie i et aktivt og levende fotballmiljø på Strømsøsiden. Ingen tvil om at Skiold er klubben for alle
på Strømsø.
Gullguttene fra bandy-NM i fjor ble sølvguttene i
år. Men for Skiold er ikke sølv et nederlag. NMsølvet bekrefter klubbens gode arbeid i bandysektoren, jevne lag, bredde og styrke. Vi er den ledende bandy
klubben i byen sett under ett. Og det er vi stolte
av.
Vårt A-lag i bandy havnet til slutt på fjerdeplass i
1. divisjon. Den første halvdelen av sesongen så
mørk ut med plasseringer nær bunnen i serien,
men like før nyttår kom forsterkninger, blant annet
fra SIF, som ga opp sitt A-lag i bandy. Forsterkningene gjorde sitt til at vi vant en rekke kamper,
blant annet mot topplagene i serien og klarte oss
fint i 1. divisjon.
Vi har allerede nevnt sølvguttene som spilte mot
Solberg i Vikingskipet på Hamar. Guttene klarte
ikke gullet her, men ble kretsmestere og leverte totalt
en strålende sesong. Juniorlaget spilte semifinale i
NM og tapte og ble nr. 4 i NM totalt.
Skiold er den eneste klubben i Drammen som stiller
med så mange bandylag. Svært mange av klubbene
sliter. Interessen for bandy er nedadgående. Diskusjonen om våre aktiviteter fram mot årtusenskiftet
kommer.
Skal man satse videre på tradisjonell bandy, eller skal
man også forsøke å se på alternativer, som innebandy, en idrett som mange av våre bandyspillere allerede deltar i, men på andre lag. Hovedstyret tenker seg
at dette kan være et diskusjonstema på bandyårsmøtet til våren.
Både på hus og på hytte går det nesten av seg selv.

Skioldhuset 20

ar, vedlikeholdsdugnad rna til.
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naturlige tilknyting til Marienlyst vil bandyen fortsatt
være en av Skiolds to hovedidretter. Kommende sesong vil vi stille med guttelag, småguttelag, et 85-lag
og et 86-lag. Så snart isen har lagt seg vil vi fortsette med vår rekruttering i aldersgruppen fra ti år og
nedover gjennom bandyskolen.
Hovedstyret håper at alle Skioldgutter - og jenter, vil
støtte opp under Drammen Bandy - der man forhåpentligvis vil skape et seniorlag - og et juniorlag som
hevder seg helt i Norgestoppen i bandy. Da skal
man vite at en del av Skioldånden lever videre i denne bandyklubben.
1997 har for Hovedstyret vært et år der man har satset på å få en rekke økonomiske brikker på plass.
Med målbevist arbeid, økonomistyring og direkte
nedskjæringer og sparing, har man klart å snu
mange nedgangsår til et forhåpentligvis positivt resultat når regnskapene legges fram for hovedgeneralforsamlingen i månedsskiftet januar/februar. Klubben trenger positive resultater for å betjene og få
ned klubbgjelden. Først da kan man se fremover og
foreta nye investeringer. Skiold er i ferd med å få en
1997
ny plattform for sitt videre arbeid blant idrettsungStyret:
dommen på Strømsø.
Leder: Dagfin Hansen
Fotballsesongen er over. Skiold A-lag hadde ikke
Nestleder: Svein Lauritzen
den
store sesongen, men klarte å berge plassen i 4.
Sekretær: Per Egelandsdal
divisjon. Det er en kontinuerlig diskusjon om hvorKasserer: le Pettersen
dan man skal satse og hvilket ambisjonsnivå man
Styremedlem: Ståle Eknes
skal legge seg på. Det som er klart er at A-laget i
Rep. Skapet: Einar O Johansen
fotball i klubben fortsatt er et hovedsatsingsområde.
Fotballstyret leder: Arild Knudsen
Mye blir avklart i forbindelse med fotballens årsmøte
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
i november. Konturene er lagt: Det synes som man
Husstyret leder: Jonn Johansen
får en sterkere sportslig gruppe for seniorfotballen
Junior leder: Morten Backe
neste år.
Skioldavisa/arkivar: Børre Ivar Lie
Junioravdelingen har hatt en travel fotballsesong
Ski leder: Terje Harvik
med en serie med gode resultater. Det vitner om en
meget oppegående junioravdeling som tar vare på
1997 vil skrive seg inn i
fotballungdommen på Strømsø på en meget god
Skiolds historie som året da
måte. All honnør til spillere, ledere, trenere og forklubben valgte å legge ned
eldre som er tilknyttet vår store junioravdeling.
sin 70 år lange satsing på et
Junioravdelingen er allerede i gang med årets banbandy A-lag for å gå sammen med Drafn og Konnerud i dysesong og med forberedelsene til sesong 98. I
midten av april 98 er det på ny duket for Minicupnystartede Drammen Bandy. I
et par år har nok tanken ligget festivalen i Drammenshallen som junioravdelingen i
år ga en vitamininnsprøytning og gjorde til det storder og svevet, men det var
arrangement det er for avdelingen, etter noen lunkførst etter avslutningen av
ne år. Junioravdelingen er i støtet, rett og slett.
1997-sesongen at snøballen
På Skioldhuset jobber dugnadsgjengen av veterabegynte å rulle. For mange
ner ufortrødent videre med sine prosjekter for å holbandyentusiaster på Strømsø fortonte det seg nok
de huset vårt i tipp topp stand. Utleien har også vært
som å svelge en kamel å innse at det ikke var gromeget god og lagt grunnlag for en sunn økonomi for
bunn for fortsatt satsing på bandy på seniornivå helt
alene. Samarbeid måtte til og Drammen Bandy ble
huset. All honnør til dugnadsgjengen, som også er
med på de mange andre aktivitetene som Skiold
skapt av trioen av klubber. En trøst er det at Skioldnavnet vil leve videre på seniornivå som en undertithar, når de blir kallet.
tel i den nye logoen til Drammen Bandy. Selv om
Skioldhytta på Konnerud er mer populær som utseniorbandyen offisielt er fortid i Skiold, vil klubbens
fartsmål søndager enn på mange år. Da hytta gjenaktiviteter innen bandy leve videre. Vi har som mål å åpnet 1. september sto turgjengere fra hele Dramvære den ledende klubben for ungdomsbandy på
men i kø. Mange gode høstsøndager har lagt grunnStrømsø, slik vi har vært det de siste årene. Med vår laget for en ny flott Skioldhyttesesong.

Husgruppen er en av Skiold mest aktive med dugnad og møter opp til fem dager i uken i tillegg til at
de deltar aktivt og tar på seg ansvar for en rekke av
Skiolds dugnader, som må foregå på dagtid. På Hytta går vaktlisten sin gang med søndagsåpent under
skarpt oppsyn av Jan Ulsbøl. Der nytter det ikke å
sluntre unna. Han har med seg en liten gruppe som
sørger for å holde hytta i stand.
Klubbens økonomi er meget stram. Vi i hovedstyret håper at vi med nye systemer for oppfølging er i
ferd med å snu trenden, men det tar tid. 1997 må bli
et år da klubben går overskudd. Det betyr at vi må
leve og forbruke på minimum. Gjør vi ikke det skrur
spiralen seg ennå mer nedover. Budsjettene for
neste år er noe styret arbeider med i øyeblikket for å
legge fram på hovedgeneralforsamlingen i månedsskiftet januar/februar.
Fotballåret 1996 er over. Vi ser frem over mot neste
sesong, mot nye gleder og skuffelser, mest gleder
forhåpentligvis.

4J gjennom 90 år - 1998
1998
Styret:
Leder: Dagfin Hansen
Nestleder: Per Egelandsdal
Sekretær: Kjell O Arvesen
Kasserer: Svein Lauritzen
Rep. Skapet: Einar O Johansen
Fotballstyret leder: le Pettersen
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
Husstyret leder: Jonn Johansen
Junior leder: Morten Backe
Skioldavisa: Børre Ivar Lie
Ski leder: Terje Harvik
1998 har vært et meget aktivt Skiold - år, med godt
driv i alle avdelinger.
Arbeidsutvalget har utenom månedlige styremøter,
tilbrakt hver mandag på Skioldhuset for å være tilgjengelig for medlemmer. Vi har også brukt mange
tirsdagskvelder for å få unna arbeid. AU's arbeid har
vært konsentrert om økonomi og medlemsregisteret.
Vi anskaffet i 1997 Sporty medlemsregister, og brukte
1998 til å få dette i orden. Vi er litt stolte når vi nå kan
fortelle at medlemsregisteret ved inngangen til 1999
på det nærmeste er 100 % korrekt. Vi har i 1998 anskaffet ny printer for å forenkle jobbingen med utsendelser. Vi må høyst sannsynlig i 1999 anskaffe nytt
regnskapssystem, slik at vi enklere kan involvere flere til å føre bilag, samt at vi kan få frem bedre rapporter.
Klubben fikk et resultat på +199', hvilket er litt bedre
enn budsjett, men 50' svakere enn i 1997. Overskuddet går i sin helhet med til å betale gjeld.
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Administrativt har vi kommet langt på vei, men vi har
fortsatt en jobb å gjøre, spesielt med å iverksette et
godt arkivsystem.
Sportslig sett har 1998 gitt fremgang; 4 kretsmesterskap, A-laget på 5. plass, Buskerud Fotballkrets'
"Fair-play" pris for 2. gang på rad, og utdeling av
NFF's honorære lederstipend til Sverre Erling Nilsen.
Vi er også meget godt fornøyd med at vi i året som
gikk fikk etablert en egen barneidrettsgruppe.
Fotballstyret sportslige målsetning for fotballen innen
tusenårsskiftet er definert:
A-laget opp i 3 div. - Junior interkrets
Dette er sportslige målsetninger som kan etterleves
uten at klubben "brekker nakken" økonomisk og som
kan belastes våre tillitsvalgte.
Fotballstyrets kortsiktige målsetningen for å oppfylle
ovennevnte mål var å beholde plassen i 4 div. samt
at juniorlaget skulle bli blandt de beste i 1. divisjon noen snakket allerede om opprykk for juniorgutta til
interkretsserien i sesongen 98. Dette er en kjempeprestasjon når vi vet at vi kun hadde 25 spillere til disposisjon på høsten til A og juniorlag - kun 9 seniorspillere inkl. trener Jan - resten juniorspillere.
Alle skjønner at her har alle gutta dratt lasset sammen - hver uke i høst, til enhver A og jr. kamp ble det
endringer på lagoppstillingene. Skader og slitasje på
spillere ble et daglig tema - dette har ikke vært lett.
En utrolig positiv gjeng med spillere. Superlativene
for spillerne finner ingen grenser, både på treningsleir, kamper, i det vanlige treningsarbeidet og ikke
minst i holdninger. Først og fremt er det spillerne vi
gratulerer med innsatsen. Deres innsats i år har gitt
senioravdelingen et kjempe løft. Ekstra hyggelig er

Skiolds Juniorlag - kretsmestere 1998. Her er de som har oppfylt kravene til KM-tittelen: Øyvind Bache,
Thomas Backe, Jon Morten Dahl, Tomas Dahl, Orhan Emeci, Christian Forum, Thomas Fosseie,
Robert Gerhardsen, Ole Henrik Gulliksen, Kjetil Hartz, Tom Erik Kolek, Andre Kolstad, Preben Nilsen,
Petter Hegaard Olsen, Eirik Olufsen, Stian Pettersen, Christian Skjelderup, Espen Torgersen,
Fredrik Volden, Rene Agren og Morten Kolek .
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det at ingen har p.t. gitt signaler om endring av
klubbtilhørighet.
Vi har hatt to engasjerte trenere - Tor Arne Jakobsen og Jan Wendelborg - som virkelig har bidratt
med sin sportslige erfaring samtidig har de ivaretatt
vårt gode miljø.
Trenerne har virkelig tatt en "opprydding/utsiling" av
spillere med lite tilfredsstillende holdninger til treningsarbeid/kamper.
Tor Arne og Jan satt igjen med en gjeng unge lovende spillere - vi kan jo ikke si at våre seniorspillere er av eldre årgang - gjennomsnitt alder på Alaget i år har vært 19, 7 år.
Nils Arne Hansen er ansatt som jr. trener for sesongen 99 - gled deg du får en kjempegjeng å jobbe
med.
Vi er ikke så mange av oss som holder på med
seniorfotball - men de som ofrer tid og engasjement
kan ikke takkes nok
Vi er i en sær stilling når det gjelder engasjement fra
foreldre. Ingen andre klubber har en slik fin
foreldregjeng på seniornivå. De stiller opp med hytter, biler, båter og det er aldri nei når vi spør om bistand til treningsleier og avslutningstur.
Forsatt spill i 4 div. og opprykk er en ting, å følge
opp er en annen. En utfordring også for det nye fotballstyret. Det er mange brikker som skal falle på
plass, arbeidet med neste sesong skal sluttføres innen juletider. Høsten er det mest belastede perioden for et fotballstyre - mange tror at da har vi fri helt feil. Det som ikke kommer på plass nå - kan vi
bare glemme. I skrivende stund ser det lovende ut
for neste år - info. møte for jr. spillere talte hele 31
lovende fotballspillere - kan vi bare beholde disse i
mange år fremover.
Da kan vi komme langt - selv om vi må se i øyene
og legge forholdene til rette slik at enkelt av disse
talentene kan komme VELDIG LANGT med sin idrett. Ingen ting vil glede Skiold mer - at se "egne
rekrutter" spille på et høyere plan.
Huset drives meget godt og drives til selvkost, dvs
at de bruker inntektene til å betale oppgradering av
huset. Her vil vi spesielt nevne det fine møterommet
som er laget i sidebygningen.
Onsdagsgjengen er en av de viktigste ressursene
vi har. Klubben er takknemlig for alt de har bidratt
med i 1998. Uten dem hadde dugnadsinntektene
vært mindre, og deres hjelp med opp-pussing har
vært uvurderlig.
Driften av hytta har gitt brukbare inntekter til klubben til tross for en dårlig vinter i 1998. Dugnadslistene samt hjelpen fra junioravdelingen har fungert bra
med noen unntak. Hytta er et populært sted å dra til,
og blir et viktigere og viktigere samlingspunkt for
medlemmene. Klubben har såpass bra kontroll med
økonomien at vi har bestemt oss for å jobbe mer
med den sportslige delen. Vi har for 1999 fått tak i
meget bra kompetanse på trenersiden, både i seni-

oravdelingen og i junioravdelingen.
En av styrkene til klubben er at vi lykkes i å besette
de fleste verv med dyktige og engasjerte mennesker. Det er slik at jo flere som deltar, desto mindre
oppgaver blir det på hver. Vi er på god vei til å lykkes med dette i Ski og Ballklubben Skiold.

1999
Styret:
Leder: Dagfin Hansen
Nestleder: Per Egelandsdal
Sekretær: Kjell O Arvesen
Kasserer: Svein Lauritzen
Rep. Skapet: Einar O Johansen
Fotballstyret leder: le Pettersen
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
Husstyret leder: Jonn Johansen
Sportslig leder: Morten Backe
Skioldavisa: Børre Ivar Lie/ Roar Henriksen
Ski formann: Terje Harvik
Barneidrett leder: Kjetil Bakken
1999 ble nok et godt Skioldår. Fortsatt har vi bra
kontroll med økonomien i klubben, og fikk i 1999 et
overskudd på 54'. Isolert sett er dette meget bra, og
faktisk det 3. året på rad med et betydelig overskudd. Vi er imidlertid ikke helt fornøyd fordi dette
var noe mindre enn det vi hadde som mål.
Hovedårsaken til resultatene de siste årene er først
og fremst den mye tettere oppfølgingen av kostnadene. Her kan nevnes rekvisisjonssystemet og det
at det alltid er 2 som attesterer utbetalinger. En annen viktig faktor er at vi nå har medlemsarkivet så i
orden som det er mulig å få det, samt at vi følger
opp innbetalinger av kontingenter og aktivitetsavgifter meget tett.
Fotball Vi kan se med glede tilbake på en vel gjennomført sesong for A laget og begge juniorlagene,
samt Veteranlaget som heller ikke har gjort det så
verst!
Treningen startet på Berskaug og fortsatte i Drammenshallen og vi fikk en bra gjennomkjøring med
vår tradisjonelle Julecup i Drammenshallen.
Junior i har gjort en bra sesong i interkrets, og
Junior li like så i kretsserien. Som vi alle vet klarte
A laget å holde seg i 4. divisjon - riktignok med et
nødskrik etter helhjertet innsats i den siste kampen.
Junioravdelingen Sesongen startet med masse
treningsaktivitet på skoler og i Drammenshallen for
alle lagene våre. Men dessverre har vi ikke nok lokaler og baner til at vi kan gjøre alle tilfreds. Det er
mange som gjerne vil ha enda mer tid til trening og
moro. Dette er en ting vi må jobbe videre med mot
Drammen kommune.
Arbeidet trenere/lederne i vår klubb gjør er et godt
stykke sosialt arbeid. Som Drammen kommune burde sette enda større pris på. Tiden lederne legger
ned for barn og ungdom holder nok mange unna

- gjennom 90 år - 1999 - 2000
byen, og alle de farer som der truer.
Mens lagene trente iherdig, var det en gjeng som forberedte miniputt festivalen i Drammenshallen. Tiden
gikk fort og plutselig sto vi overfor den store dugnaden, og den årlige cupen i
Drammenshallen. Skiold skulle igjen arrangere miniputt
festivalen. Jeg påstår at vi
klarte å gjøre dette til en stor
suksess. Vi har fått mange
positive tilbakemeldinger fra
lagledere fra mange klubber.
I år ble det ny deltager rekord
hva antall lag angår. Totalt
deltok det 146 lag, dvs. ca
1800 barn. Det er ikke mange
cuper som er større enn dette her i landet. Vi tror det
kun er Norway cup. Så altså har vi kanskje den største innecupen i landet?
Neste år blir det jubileum. Det er 20. gang cupen arrangeres i Drammenshallen.
Det ble også i år arrangert kretsmesterskap i innefotball. Guttelaget vårt ble også i år kretsmestere.
Gratulerer gutter.
Guttelaget var vår representant i Norway cup. Her
spilte de seg helt frem til 16. delsfinalen. Dette er en
god prestasjon dette også. Guttelaget gjorde også en
fin innsats i interkretsserien i år, gratulerer med 4.
plass.
Vi ønsker å bli klubben i byen som skal legge forholdene best mulig til rette for å produsere gode fotballspillere, og i tillegg ha et godt miljø, og tilbud til alle
som ønsker å være med hos oss.
Vi har i denne forbindelse startet opp prosjektet med
"Spilleren i sentrum". Dette blir spennende å følge i
årene fremover.
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Barneidretten er skilt ut i en egen gruppe, og er godt
organisert med mange deltakere. Det er viktig å ta
vare på disse, det er jo her vi skal rekruttere fra etter
hvert.
Vi mener at driften og økonomien er så bra og under
kontroll, slik at vi i 1999 har besluttet å satse vesentlig sterkere sportslig i år 2000. Vi kommer i år 2000 til
fordoble bruken av ressurser til instruktører. Våre mål
om å være byens beste i barne og ungdomsarbeid
innebærer også å ha et godt tilbud til barn og unge.
Dette mener vi at vi nå har. Vi understreker at for oss
i styret er det minst like viktig å ha et attraktivt tilbud
også til de unge som ikke ønsker å bruke all sin tid på
klubben. Skiolds sosiale profil må ivaretas.

2000
Styret:

Leder: Dagfin Hansen
Nestleder: Per Egelandsdal
Medlem: Kjell 0. Arvesen
Medlem: Tore Ruud
Rep. Skapet: Reidar Schussler
Hyttestyret leder: Jan Ulsbøl
Husstyret leder: Jonn Johansen
Sportslig leder: Morten Backe
Skioldavisa: Ivar Rosendal / Roar Henriksen
Ski formann: Einar 0. Johansen
Barneidrett leder: Inger Valdal
Vi er i ferd med å legge bak oss sesongen 2000 - et
godt Skiold-år!
Sportslig har årets sesong vært et godt skritt i riktig
retning: A-laget var nær ved å rykke opp, reki uttlaget rykket opp fra 7. til 6. div. Vi hadde både junior og
guttelaget med i interkretsserien, samt gutt 2 i 1. divisjon. I tillegg var vi meget nær kretsmesterskap i

Representantskapet 2000, bak fra venstre: Harry Pettersen, Knudsen, Dagfin Hansen, Arild Berg, Per Egelandsdal,
Svein Lauritzen, Henry Tufte, Torstein Roaas og Reidar Schussler. Foran fra venstre: Bjarne Borgersen, Ståle Eknes,
Børre Ivar Lie, Ie Pettersen, Tore Ruud og Finn Hansen
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ner at vi i dag er blant de beste.
smågutt. Det har vært stor aktivitet i 7-fotball og barVi
er i inneværende sesong faktisk i den situasjon at
neidretten - noe som lover godt for rekrutteringen til
alle
lagene våre kjemper i toppen i sine avdelinger.
11-fotball.
Klubben har i dag 600 medlemmer. Av disse er ca.
Vi har mange dyktige tillitsvalgte ledere på lagene
340 aktive fotballspillere. Siden 1997 har kontingenog instruktører. Det er få klubber som kan måle seg
ten
økt fra et nivå på ca. kr. 60000,- til ca. kr.
med oss i kvalitet i dette. Og det ser meget bra ut for
100000,i dag.
neste sesong.
Vi
har
de
siste årene klart å drive med gode og nødSkioldhuset fremstår i dag som meget godt vedlikevendige
overskudd.
Til tross for det har vi maktet å
holdt, takket være husstyret og onsdagsgjengen.
forbedre
det
sportslige
tilbudet. Dette har et vært vikVi har også sikret leieinntekter fremover som vil dektig element i den sportslige satsningen vår og de reke årlig vedlikehold samt gratislokaler til klubbens
sultatene vi oppnår.
behov. Huset bidrar også med gratis telefon og konKlubben er nå oppe i et inntektsnivå på ca. 1.3 mill.
torer for klubben.
Det er imidlertid et slit for å få disse inn. Vi lever i en
På Skiold-hytta har de samme ildsjelene og noen til
tid da det er problematisk å få folk nok til dugnader i
bidratt til at taket nå er i orden, gulvet i stua er slipt
tillegg til å bidra i de sportslige aktivitetene.
og lakkert, samt at hytta er vasket ned. De fine helJeg må berømme den innsatsen som ligger til grunn
gene vi har hatt i det siste har gjort tilstrømningen til
i de sportslige aktivitetene. Vi klarer stort sett å skafvår stolthet stor. Dugnadsgjengene bidrar til viktige
fe de trenere og tillitsvalgte som er nødvendig i motinntekter for klubben hver eneste søndag.
setning til andre klubber. Vi klarer også å holde på
Administrativt fungerer klubben tilfredsstillende,
ungdommen, noe veksten i antall medlemmer beselv om vi er sikre på at dagen for en fast ansatt
krefter.
nærmer seg. Vi har orden på medlemsarkivet og vi
På grunn av blant annet dårlige forhold over flere år
har orden på økonomien. Vi vil også i ar komme ut
er
dessverre bandy blitt sterkt redusert i Skiold. For
med et brukbart overskudd, og gjelden vår er nesten
å
bidra
til opprettholdelse av bandy valgte vi å gå
borte.
sammen
med de andre om Drammen Bandy. Vi står
Det er imidlertid noen felter vi gjør for dårlig jobb på;
imidlertid overfor en spennende utbygging av MaVi makter ikke å rekruttere nok folk til sentrale tillitsrienlyst. Kanskje vi nå får forhold som gjør det atverv. Vi bør også ha inn en annen type kompetanse
traktivt for våre unge å spille bandy igjen.
i lederverv enn det vi har i dag. Vi er også for dårlige
Vi har vært gjennom 4 år med fokus på å få økonopå å rekruttere dommere.
mien på rett kjøl. Heldigvis har vi ikke mistet fokus
Men totalt sett er klubben inne i et meget godt driv,
på det sportslige i denne perioden, noe vi var redd
og vi tror at det tross alt er mange klubber som kan
for.
Vi har lykkes i dette.
misunne oss det engasjementet vi har fra så mange
Men nå står vi overfor en ny tid. Vi er ferdig med
personer.
Dagfin Har ordet: I 1997 var klubben i en vanskelig konsolideringsperioden. Nå må vi fokusere på utviksituasjon - gjelden vokste fordi det var lånt med pant ling og fremtida. Det innebærer også at vi må tenke
i huset til driften av klubben - dårlig likviditet medfør- annerledes i forhold til hvilken kompetanse klubbledelsen har, og ikke minst at vi høyst sannsynlig står
te at vi hadde store beløp i ubetalte regninger.
foran å måtte ansette et menneske for åta seg av
Vi satte oss den gang 2 hovedmål:
administrasjon
1. Ski og Ballklubben
og forretningsSkiold skulle være
drift.
Dette kan
gjeldfrie innen utsammen
med
gangen av år 2001.
salginntekts2. Klubben skulle
bringende
arvære byens beste på
beid utgjøre et
barne- og ungdomsårsverk.
arbeid.
Et eksempel på
Vi er usikre på om vi
den nye tida er
klarer å være gjeldfrie
vår nye hjeminnen utgangen av
meside fra 1.
neste år, men det skal
januar
2001,
ikke være langt unna.
www.skiold.net.
Gjelden er redusert fra
Vi er pr. dato
totalt ca kr. 850000,- til
oppe på E-post,
under kr. 200000,- i
adresse:
dag.
Vi har lenge vært gode
skiold@online.
på barne - og ung- Hjemmelagde stilasjer og dugnadsgjeng trenger vi også i 2000
no.
domsarbeid, og vi me-
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Klubbformenn 1970 - 2000
Knut Berg Nilsen
Harald Ketilsson
Ivar Rosendal
Helge Evensen
Borgar Nygård
Arild Knudsen
Børre Ivar Lie
Trond Pettersen
Børre Ivar Lie
Dagfin Hansen

1970
1971
1972
1973 - 75
1976 - 78
1979-80
1981 - 88
1989 - 92
1993 - 97
1997 -

Fra 1910 til 1969 se årsberetningene.
Representantskapsformenn 1970 - 2000
Johs. Christensen
Tore Jahnsen
Harry Andersen
Reidar Schussler
Dagfin Hansen
Børre Ivar Lie

1970 - 81
1982
1983 - 88
1989 - 95
1996 - 97
1997 -

Skiolds Æresmedlemmer:
Olaf Simensen
Oscar Simensen
Alf Jansen
Charles Stahl
Bjarne Halvorsen
Ernst Larsen
Otto Berglie
Johs. Christensen
Olaf Johansen
Knut Berg Nilsen
Harry Andersen
Bjarne Borgersen
Bjarne Lagesen
Finn Hansen
Ivar Rosendal
Tore Ruud
Dagfinn Hansen

1930 t
1935 t
1960 t
1960 t
1970 t
1970 t
1976 t
1976 t
1976 t
1985 t
1990 t
1990
1995
1995
1995
1995
1995

Skiolds Gullmedaljeinnehavere:
Olaf Simensen
Oscar Simensen
Erling Anthonsen
Torgeir Helgerud
Eivind Nielsen
Bjarne Halvorsen
Ernst Larssen
Charles Stahl
Otto Berglie
Alf Jansen
Olaf Johansen
Birger Kristensen

1917 t
1919 t
1925 t
1925 t
1925 t
1926 t
1926 t
1930 t
1935 t
1935 t
1935 t
1935 t

Torolf Thorkildsen
Carl Carlsen
Jørgen Johansen
Trond Røste
Johs. Sørensen
Cally Tiedemann
Torbjørn Gulbrandsen
Alf Paulsen
Johs. Christensen
Rolf Alborg
Bjarne Næss
Rolf Raaen
Jonny Ulleberg
Arne Haugen
Bjarne Borgersen
Finn Hansen
Bjarne Lagesen
Rolf B Hansen
Harry E Andersen
Tore Larsen
Gunnar Fossum
Dagfin Hansen
Knut Berg Nilsen
Ivar Rosendal
Tore Ruud
Bjarne Ulsbøl
Tore Jahnsen
Reidar Schussler
Kjell Westby
Helge Bjørnes
Sverre Jansen
Arild Knutsen
Odd Kristoffersen
Egil Ulsbøl
Oddvar Danielsen
Ståle Eknes
Terje Harvik
Jonn Johansen
Børre Ivar Lie
Trond Pettersen
Helge Evensen
Harry Hansen
Sverre Erling Nilsen
Henry Tufte
Øyvind Agren
Inger Helene Pettersen
Harry Pettersen
Jan Ulsbøl
Bjørn Løkslid

1935 t
1948 t
1948 t
1948 t
1948 t
1948 t
1950 t
1950 t
1960 t
1960 t
1960 t
1960 t
1960 t
1962 t
1963
1963
1963
1964 t
1967 t
1967 t
1970 t
1970
1970 t
1970
1970
1970 t
1980
1980
1980
1985
1985 t
1985
1985
1985 t
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1995 t
1995
1995
1995
1995
2000
2000
2000
2000

e
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Vi lar 87 her fotografert i Norway cup, representere det nye 10 året fram til 100 års jubileet,
Kanskje de da spiller for Skiold i Tippeligaen?

Takk til Roar Henriksen!
Roar Henriksen fortjener all honnør! Han startet hos
oss for mer enn 20 år siden, da for å følge opp sin
sønn. Siden har han vært trener, oppmann, medlem
av juniorstyret og medlem av hovedstyret. Gjennom
vervene har han blitt godt kjent med alle lag av klubben.
I de senere år har han tatt seg av Skioldavisa og
diverse lotterier og program. Hans siste oppgave er
Jubileumsboka. Vi er imponert over det arbeidet
som er lagt ned i produksjonen av boka, og vi er imponert over resultatet. Uten Roars innsats hadde
oppgaven nesten vært uoverkommelig.

Roar Henriksen

Ski og Ballklubben Skiold ønsker å takke Roar
Henriksen i første omgang for alle de årene han har
gjort en kjempeinnsats for klubben, men spesielt for
den hjelpen vi får til produksjon av avisa, program,
og til sist Jubileumsboka.
Takk skal du ha Roar!
På vegne av Skiold
Dagfin Hansen

• gjennom 90 år - lover
REVIDERTE LOVER for
SKI OG BALLKLUBBEN SKIOLD
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som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon.

Endring nr. 8.
Vedtatt på årsmøte i klubben den 13. mars 2000.
NAVN OG STIFTELSE:
Klubbens navn er Ski og Ballklubben Skiold.
Klubben ble stiftet den 7. juni 1910
Lov vedtatt den 9. november 1910 med senere
endringer. Godkjent av idrettsstyret.

§5

KONTINGENT:
Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales
forskuddsvis. Alderspensjonister i folketrygden (67 år) og uførepensjonister fritas for
kontingent.

§1

FORMAL:
Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens
formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund, og å fremme kameratskap blant
medlemmene.

§ 5.1

SKYLDER KONTINGENT:
Medlemmer som skylder kontingent for mer
enn et halvt år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som
medlem i klubben.

§ 5.2
§ 1a

KLUBBENS MOTTO:

UTMELDELSE:
Ønsker et medlem å melde seg ut av klubben, skal dette skje skriftlig.

§6

GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE:
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres i utførelse
av vervet.
Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

§7

INHABILITET /STRAFFER:
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NJF's inhabilitetsregler.
Et medlem som handler i strid med lovverket, eller som ved sin opptreden skader klubbens formål og/eller anseelse, straffes i samsvar med Norges Idrettsforbunds lov, kapittel
11 - NIF's Straffebestemmelser.

§8

ÅRSMØTET:
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet.
Dette skal holdes hvert år i løpet av 1. Kvartal.
Årsmøtet innkalles av styret med minst i måneds varsel, direkte til medlemmene eller
ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal
behandles på årsmøtet må være styret i
hende senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for
medlemmene senest i uke før årsmøtet.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer
og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med et antall stemmeberettigede medlemmer som er til stede.
Ingen har mer enn en stemme. Og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan det ikke behandles spørsmål om lovendringer som ikke er ført opp på

Jernfast vilje, Stålfast kropp.
§2

ORGANISATORISK TILKNYTNING:
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund
gjennom Buskerud Idrettskrets.
Klubben er medlem av det (de) særforbund
som klubbens årsmøte bestemmer.
Klubben hører hjemme i Drammen Kommune, og er medlem av Kommunens Idrettsråd.
Reglene i NIF's lover, kapittel 1,2,5, 11, 12 og
13 gjelder for klubben uavhengig av hva som
måtte stå i klubbens egne lover.

§3

MERKE OG FARGER:
Klubbens merke er rødt skjold, hvit stripe og
initialer i gull. Klubbens farge er rød og hvit.

§4

KLUBBENS MEDLEMMER:
Alle som lover å overholde klubbens og
overordnede myndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Ethvert
medlem plikter å overholde Norges Idretts
forbunds og klubbens lover og bestemme-I
ser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten
at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer av NIF er gjort
opp.
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag vedkommende er registrert i
klubbens arkiver.

§ 4.1

STEMMERETT OG VALGBARHET:
For å ha stemmerett på klubbens møter må
et medlem ha fylt 15 år. Ha vært medlem
minst en måned, og ikke skyldig klubben
kontingent.
Alle medlemmer som har stemmerett, og
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sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.
Andre sake kan behandles og avgjøres når
2/3 av de fremmøtte krever det. Slike beslutninger kan bare tas i forbindelse med vedtak
om godkjenning av saksliste.
§ 8.1

§ 8.2

§9

LEDELSE AV ÅRSMØTET:
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten
behøver ikke væremedlem av klubben.
STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET:
Med mindre annet er bestemt skalet vedtak
for å være gyldig være truffet med alminnelig
§ 10
flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår
hemmelig dersom det fremmes krav om det.
Skal flere velges ved samme avstemning, må
stemmeseddelen inneholde det antall farskjellige kandidater som det er forslag på. Stemmesedler som er blanke, eller inneholder ikke
foreslåtte kandidater, eller inneholder annet
antall kandidater enn det skal stemmes på,
teller ikke og anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat
ikke oppnår mer enn halvparten av avgitte
§11
stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to
kandidater som har oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle ha mer enn halvparten av
de avgitte stemmene for å anses som valgt.
Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses
som valgt de som har fått mer enn halvparten
av stemmene. Det foretas så bundet omvalg
mellom de øvrige kandidatene. Deretter anses de som valgt som har fått flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.
ÅRSMØTETS OPPGAVER:
1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av dirigent og referent.
3. Behandle klubbens årsmelding.
4. Behandle klubbens regnskap i revidert
stand.
5. Behandle innkomne forslag.
6. Fastsette kontingent.
7. Vedta klubbens budsjett.
8. Bestemme klubbens organisasjon.
9. Valg:
a. Leder og nestleder.
b. Styremedlemmer og varamedlemmer.
c. 2 revisorer.
d. Hyttestyre, Husstyre, Sportslige av-

§12

delingsstyrer (§ 12), Lovkomite, Representantskapet, Skioldavisa, Valgkomite.
e. Opprettelse av avdelinger/grupper.
f. Representanter til ting og møter i de
organisasjoner klubben er tilsluttet,
Styret velges for 2 år, dog slik at ikke alle
styremedlemmene trer ut av styret samtidig. Første gang velges halvparten for i år,
resten velges for 2 år. Senere kan alle
velges for 2 år. Varamedlemmene velges
for 1 år av gangen.
EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER:
Ekstraordinære årsmøter avholdes når styret
eller overordnet idrettsmyndighet krever det,
eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte på
samme måte som det innkalles til ordinært
årsmøte, men med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og
ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i
innkallingen.
STYRET:
Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
a. Iverksette årsmøtets og overordnede
idrettsmyndigheters vedtak og bestemmeiser.
b. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/
personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
c. Administrere og føre nødvendig kontroll
med klubbens økonomi i henhold til de for
idretten til enhver tid gjeldende instrukser
og bestemmelser.
d. Representer klubben utad.
e. Styret skal holde møter når lederen bestem
mer det, eller når et flertall av styre
medlemmene krever det.
f Styret er vedtaksført når et flertall av
styrets medlemmer er til stede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene.
Ved stemme likhet teller styrelederens
stemme dobbelt.
g. Styret skal utvikle klubben sportslig og
administrativt.
GRUPPER/AVDELINGER:
Klubben kan organiseres med avdelinger og/
eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte
tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper,
og hvordan disse skal organiseres og ledes.
Styret plikter å påse at dette skjer på betryg-
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gende måte til beste for klubben, og i tråd
med klubbens formålsparagraf.
For avdelingenes/gruppenes økonomiske
forpliktelser hefter hele klubben. Avdelinger/
grupper kan ikke inngå avtaler, eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.
§13

§ 14
§14

§15

§ 15.1

LOVENDRING:
Endringer i denne kan bare foretas på ordinære eller ekstraordinære årsmøter etter å
ha vært oppført på sakslisten. Endringer kan
kun skje ved 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endringene må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før godkjennelse foreligger.
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som het rettet mot alt som angår klubbens
utvikling og trivsel.
Det skal uoppfordret meddele styret sin oppfatning av klubbens drift, og være behjelpelig
med å påse at driften skjer i overensstemmelse med klubbens beste tradisjoner og
klubbånd.
For øvrig har representantskapet følgende
oppgaver og rettigheter:
a. Utpeke et medlem til styret. Denne
rapporterer til representantskapet.
b. Utpeke medlem til valgkomiteen.
c. Uttalelsesplikt når styret krever det.
d. Forslagsrett overfor styret.

§ 15.2 REPRESENTANTSKAPETS MØTER OG
BESLUTNINGER:
Kan ikke endres:
Møter i representantskapet innkalles av ordføreren med minst 3 dagers varsel når han
OPPLØSNING:
finner det nødvendig, eller når minst 5 av
Oppløsning av klubben kan bare behandles
representantene krever det. Alle beslutningpå ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
er vedtas ved simpelt flertall. Ved stemmelikmed minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordihet gjør ordførerens stemme utslaget. Renært årsmøte 3 måneder senere. For at opppresentantskapet pålegges å avholde minst
løsning skal skje må vedtaket her gjentas
4 møter i året.
med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke
§ 16
SKIOLDHYTTA:
som oppløsning av klubben. Vedtak om
Skioldhytte ved Steglevann på Konnerud, (g.
sammenslutning og nødvendige lonr.84, br.nr. 40) er bygget i 1935 av klubvendringer i tilknytning til dette, treffes i
bens medlemmer. Hyttestyret er ansvarlig
Samsvar med bestemmelsene om lofor hytta drift daglige drift, og for at eiendomvendring, § 13.
men med alle bygninger til enhver tid er i forI tilfelle av oppløsning eller annet opphør av
svarlig stand.
klubben, tilfaller klubbens eiendeler NIF eller
formål godkjent av idrettskretsens styre. Ved § 17
SKIOLDHUSET:
oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettsSkioldhuset, Griffenfeldsgt. 1 er kjøpt av
kretsen.
klubben i 1976 (g.nr. 110, br.nr. 125).
Husstyret er ansvarlig for husets daglige
REPRESENTANTSKAPET:
drift, og for eiendommen til enhver tid er i
Representantskapet består av klubbens
forsvarlig stand, samt at huset er rengjort og
æresmedlemmer, samt 15 medlemmer med
i orden til utleievirksomhet. Leiekontrakter
5 varamedlemmer valgt på årsmøtet.
som binder huset eller klubben for mer enn
For å kunne velges til medlem må vedkomet år skal godkjennes av klubbens styre.
mende ha fylt 25 år, og ha vært medlem i
§ 17.1 FORANDRINGER:
klubben minst 10 år og hatt tillitsverv i klubForandringer på eiendommene må godkjenben i minst 1 år.
nes av klubbens styre. Styret utarbeider vedRepresentantskapet velges for 2 år, dog slik
tekter for driften av eiendommene.
§ 17.2 LÅN:
at halvparten av medlemmene velges annet
Det er ikke anledning til å ta opp lån med
hvert år.
pant i Skiolds eiendommer for å finansiere
Medlemskap i representantskapet er ikke til
klubbens sportslige drift eller til å dekke unhinder for å bekle andre verv i klubben.
derskudd.
Representantskapet velger innen sin midte
Ordfører, Viseordfører og Sekretær.
SALG AV EIENDOMMENE:
§ 18
Skioldhuset:
REPRESENTANTSKAPETS VIRKSOMHET:
Eventuelt forslag om salg av Skioldhuset kan
Representantskapet skal ha all sin oppmerk-
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kun behandles på ordinært årsmøte, og hvor
dette er ført opp på dagsorden. Dersom dette
blir vedtatt, må dette bekreftes på et ekstraordinært årsmøte, tidligst 3 måneder senere.
Saken må på begge årsmøtene oppnå 2/3
flertall.
Skioldhytta:

Skioldhytta kan ikke selges så lenge Skiold
eksisterer som klubb.
§19

§20

§ 21

REVISORER:
Revisorene reviderer regnskaper og avgir beretning til årsmøtet. Revisorene innkalles til
årsmøtet. De kan foreta kontroller til ubestemte tider.
KLUBBENS EIENDELER:
Ansvaret for klubbens eiendeler, drakter,
materiell, m.m. Påhviler grupper/avdelinger.
Disse påser at materiell til enhver tid er komplett.

Skiolds faste arrangementer:
Minicupfestival:
Fotballskole:
Julecup:
Onsdagstreffen:

Drammenshallen
Tegger'n
Drammenshallen
Skioldhuset

jr.avd
jr.avd
sen.
eldres

Skiolds Eiendommer/bygg:
Skioldhuset:
Skioldhytta:
Jr. bua:

Griffenfeldtsgate 1
Konnerud
Tegger'n

Utgivelser:
Skioldavisa:
Program:

2 ganger i året
Minicup, Julecup

Salg:
Skioldhytta:

Hver søndag i vinterhalvåret

ÆRESMEDLEMMER -ÆRESBEVISNINGER:

Æresmedlemmer utnevnes av en komite på
minst 5 medlemmer nedsatt av representanter
fra representantskapet.
Klubbens Fortjenestemedalje (Gullmedalje),
utdeles etter samme fremgangsmåte som for
klubbens utnevnelse av æresmedlemmer.
§ 22

FORTJENESTEMERKE:
Skiolds fortjenestemerke utdeles av styret til
de som etter styrets skjønn har gjort seg for
tjent til det ved iherdig arbeid, trening,
administrasjon, etc.
Denne LOV erstatter tidligere LOV fra 1987.
Drammen 13. mars 2000.

Ny tilvekst til Skiolds bygningsmasse på Tegger'n

Skio/d delte ut jubileums ballonger og baller til ungene

- i vårt hjerte..

