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Redaksjonen retter en stor takk til alle 
bidragsytere til denne boken.

Redaksjonen tar forbehold om at det kan være 
enkelte faktafeil og mangler da det for enkelte 
år har vært vanskelig å få bekreftet enkelte opp-
lysninger/navn.

Redaksjonen avsluttet sitt arbeide med denne 
boken 1.11.2020

Forsidebilde (foto: Sondre Bulie) viser Skiold- 
barn som ser inn i fremtiden for seg selv og 
klubbens medlemmer. 

To bilder fra DT, andre bilder er i stor utstrekning 
hentet fra Skioldavisa/arkiv og personlig overle-
verte bilder.
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Valgkomiteen ble pålagt en vanskelig jobb høsten 
2014, da leder og nestleder i klubben valgte å fratre 
samtidig.

Valgkomiteen hadde en brukbar oversikt over klub-
bens situasjon på daværende tidspunkt, og i sam-
råd med gjenværende styremedlemmer ble vi  
enige om å lete etter en ny styreleder som kunne 
starte en prosess med å omorganisere klubben, 
skape entusiasme og få flere frivillige inn i styre og 
stell.

Det ble lagt mye jobb i forsøkene på å finne rett per-
son, og en person som hadde erfaring med organi-
sasjonsbygging fra næringslivet var ønskelig.
Valgkomiteen kontaktet mange potensielle kandi-
dater, uten at noen av disse hadde tid og lyst til å ta 
fatt på denne oppgaven.

Undertegnede ble da forespurt/foreslått som en 
løsning fra ekstraordinært årsmøte høsten 2014 og 
frem til ordinært årsmøte 2015 og takket ja.
I løpet av denne perioden satte vi i gang en prosess 
vi kalte «org2015», hvor målene var å finne ut hva 
slags organisasjon vi ønsket å ha, samt 
finne såpass mange med Skioldhjerte at vi på 
årsmøtet 2015 skulle klare å fylle alle de rollene vi 
ønsket å fylle. 

Det midlertidige styret og daglig leder jobbet iherdig 
med dette i flere måneder, og på årsmøtet 2015 
hadde vi klart det vi ønsket - vi hadde 20 personer 
som hadde sagt ja til å bidra i hovedstyret eller en 
av undergruppen (Fotball 6-12, Fotball 12+, Bandy, 
Hytte, Prosjekt bydelshus og Representantskapet). 
Parallelt med dette jobbet vi aktivt med NFF Buske-

leder

rud for å bli sertifisert som «Kvalitetsklubb». (se 
egen historie om dette) Uten den jobben vi la 
ned for å kunne bli sertifisert, tror jeg ikke vi had-
de klart å komme dit vi er i dag, med de strenge 
krav som overordnede organer og myndigheter 
setter til drift av idrettslag, både på organisasjon, 
økonomi og aktivitet.
Det vil alltid være lettere å drive en klubb hvis 
det ligger et godt planverk i bunn.

Av saker som har hatt stor betydning for klubben 
i min periode som styreleder fra 2014 og frem til 
i dag, er det noen som jeg husker spesielt godt, 
mest positive saker, heldigvis.
Her er det nok mange flere saker som burde 
vært med, men dette er noen av de viktigste:
Vi inngikk en 3-årig samarbeidsavtale(sponsor-
avtale) med Sparebanken Øst, noe som ga oss 
200 000 i året. Vi er nå inne i den andre 3-års 
perioden, og dette er en støtte som er utrolig 
viktig for oss. 

Vi har inngått en avtale om oppstart av «Aktive 
Lokalsamfunn», noe som vil gi økt aktivitet i vårt 
nedslagsfelt i årene som kommer. 

Vi har økt arbeidsstokken til 5 faste ansatte.
Vi har økt antall aktive bandyspillere i perioden, 
og har til tider vært klubben med høyest antall 
aktive barn/antall lag i klassene vi representerer.
Vi har hatt flere positive saker om klubben i 
lokalpressen.

Vi har hatt besøk av statsråd Abid Raja.
Vi har ikke hatt røde tall i regnskapene våre i 
denne perioden, selv om pandemien som ram-
met oss hardt i mars 2020 muligens vil gi oss et 
underskudd dette året.

Det som allikevel står for meg som det aller 
viktigste i perioden jeg har vært styreleder, er at 
jeg føler at alle i og rundt klubben står samlet 
og drar i samme retning. Dette er også hva vi må 
jobbe for at skal fortsette. Vi skal tåle uenigheter 
og gode diskusjoner, men vi skal alltid stå samlet 
bak beslutningene som tas.

Ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, fri-
villige, foreldre og foresatte, aktive barn og 
unge, aktive voksne - alle ønsker vi klubben 
vår det beste, alle er vi glade i SKIOLD 
– i nye 110 år!
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Skiold i 110
Skiold har vært på banen i 110 år, endringene de 
siste 20 år har vært enorme med utviklingen på 
det elektroniske markedet, smarttelefoner og 
andre duppeditter har endret vår hverdag, noen vil 
si på godt og vondt. Vi kjører el-biler, tar elektriske 
ferger og nå har vi også fått elektriske fly.
Innvirker dette på idretten? Nesten all kommuni-
kasjon som innkalling til møter, kamper, treninger 
og dugnader foregår på sosiale medier. Dette har 
også medført endringer for dommere på store 
arenaer. De må forholde seg til Var-systemet i 
idretter som fotball, håndball og ishockey.
Flere av våre naboklubber har startet opp E-sport 
som ny aktivitet.

HVA MED SKI- OG BALLKLUBBEN SKIOLD?
Tidlig på 2000-tallet kom salget av Skioldhuset 
og flytting til Marienlyst.

Skiold ansatte for første gang daglig leder, Mor-
ten Backe, i 2002. Flyttingen medførte at vi igjen 
fikk bandy på programmet når den kunstfrosne 
banen var klar. Antall lag for de yngste er enormt 
både i fotball og bandy, dette skyldes at jentene 
har for alvor gjort sitt inntog både ute på banen 
og administrativt. Vi har startet IFO, i samarbeid 
med skoler i nærområdet og ikke minst har den 
nye hallen ved Brandengen skole bidratt til mer 
aktivitet samt flere ansatte. 

Derimot har våre seniorlag spesielt i fotball rast 
nedover i divisjonene. Senior bandy er i ett samar-
beid med Drammen Bandy. Dette kom i gang sent 
90-tallet da flere klubber gikk sammen og dannet 
Drammen Bandy. Dette betyr at i denne grenen 
har vi lag opptil 12 år, etter det tar Drammen ban-

dy over ansvaret. Fotballen hadde også et samar-
beidsprosjekt med Glassverket og Åskollen, dette 
ble ikke vellykket og tappet oss for spillere noe 
dagens A-lag bærer preg av.

Ski- og Ballklubben Skiolds tradisjonelle fotball-
turnering i romjula ble 24 år før den ble arrangert 
for siste gang i 2004.

Skioldhytta består, Onsdagsgjengen bidrar og 
representantskapet er nå på plass igjen etter en 
nødvendig omorganisering av klubben etter 2014.
Økonomien er på plass, ingen gjeld og omsetnin-
gen nærmer seg 5 millioner. Vi har litt på bok og 
håper på vårt eget klubbhus om noen år. Skiold er 
klubben for hele Strømsøområdet med de mulig-
heter dette medfører. Skiold ble en av Buskeruds 
første som ble «Kvalitetsklubb».

Skioldavisa er også i endring, kanskje det siste 
nummer er utgitt i trykt form? Alle Skioldaviser 
ligger ute på våre hjemmesider sammen med 
tidligere jubileumsutgaver og noen få filmklipp. 
Vi i redaksjonen anbefaler å klikke seg inn på 
skiold.net. Her ligger også all annen informasjon 
om SKIOLD.

Vi som har forfattet dette «Skiold i 110» har 
ingen journalistisk utdannelse, noe de tidligere 
redaktører har hatt, gruppa er oppnevnt av repre-
sentantskapet i Ski- og Ballklubben Skiold. Da 
Skiolds første 90 år er godt beskrevet i tidligere 
jubileumstidskrifter vil denne gruppa ta for seg de 
siste 20 år. Gruppa har bestått av Per Grensbråt-
hen, Terje Borgersen, Geir T. Guttormsen, Torgeir 
Lind og Oddvar Danielsen.

Redaksjonen jobbet tidlig og sent.

SKIOLDS HISTORIE DE SISTE 20 ÅRENE 
I BOKFORM 

Det er først når man begynner arbeidet den snik- 
ende følelsen at man ikke strekker til, kommer 
fram. Det er lett å ta med navn, men lett å glem-
me mennesker som har gjort en innsats. Komite-
en har gjennomført samtaler, lest protokoller og 
studert Skioldaviser, og ikke minst tittet i tidligere 
jubileumstidskrifter.

Ivars Rosendals ord i jubileumsboka 1970 gjelder 
også nå – «Boka er ikke fullkommen, men la et 
fjærlett strøk feie irritasjonen bort».

KOMITEENS MEDLEMMER
Terje Borgersen arvelig belastet sønn av Bjarne 
og Else Borgersen, førstnevnte æresmedlem og 
Else hardtarbeidende kvinne for Skiold i mange 
sammenhenger med utallige dugnader på Ski-
oldhytta, bingo og Skioldhuset. Terje har fulgt opp 
sine barn i Skiold, bodd hele sitt liv i Smalgangen 
og Konnerudgata, innehar Skiolds Gullmerke og er 
Skiolds eneste livsvarige medlem.

Geir T. Guttormsen meldte seg inn i Skiold 1972. I 
motsetning til Terje tok han med sin far Harry inn i 
Skiold, som var en ivrig oldboys spiller langt opp i 
åra. Geir har bodd nær Marienlyst. Spilt fotball og 
bandy i Skiold og har fulgt opp sine barn i klub-
ben. Innehar Skiolds Gullmerke.

Per Grensbråthen egentlig Gulskogengutt, men 
gjennom giftemål, barn og bosatt i mange år 

i Rognlibakken ble han Skioldgutt. Per er aldri 
vanskelig å spørre. Gullmerke i Skiold, rød og hvit, 
men litt blå.

Torgeir Lind ble innhentet i gruppa når datapro-
blemene dukket opp, satt dagsorden og fikk en 
eventyrlig framdrift når vi andre sto og slurra. Spilt 
bandy og fotball for Skiold og har fulgt opp sine 
barn i klubben, innehar Skiolds Hederstegn.

Oddvar «Bassen» Danielsen eldst i gruppa 
medlem siden 1958 og nestor i bokkomiteen, født 
og oppvokst i Konnerudgata. Spilte fotball opp til 
senior mest B noen A- Kamper. Flyttet til Sol-
bergelva midt på 70 tallet, men har opprettholdt 
medlemskap og bidratt administrativt og innehar 
Skiolds Gullmerke.

Terje Borgersen, Geir Guttormsen, 
Per Grensbråthen, Torgeir Lind og 
Oddvar Danielsen

Komiteen
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Morten kom som mange andre inn i Skiold 
sammen med sine barn som deltok på fotball-
skolen, meldte seg inn i 1988. Han fulgte opp 
gutta på trenersiden, noe som endte med finale 
Norway Cup på Ullevål i 1996. Han var også trener 
for gutter 84 fram til år 2000. Leder av juniorav-
delingen 1994-1998, sportslig leder 1999-2002 og 
turneringsleder av Skiold Minicupfestival i Dram-
menshallen fra 1996 til 2018. Han var medlem av 
økonomigruppa som sanerte Skiolds gjeld i årene 
1997-2002.

Morten var delaktig i flytteprosessen når Skiold 
bestemte seg for salg av Griffenfeldtsgate og flyt-
ting til Marienlyst. Skiold bestemte seg å ansette 
daglig leder og valget falt naturlig på Morten. Han 
har som daglig leder hatt ansvar for en rekke pro-
sjekter, Storbyprosjektet, samarbeidet med lokale 
skoler og institusjoner, oppstart av IFO og opp-
start av Aktive lokalsamfunn i Skiold samt delak-
tig i prosjekt Campus Marienlyst og nytt klubbhus.

Morten avviklet firmaet han var medeier i og bruk-
te mye tid på Skiold idet han kaller et prøveår som 
daglig leder. Han hadde som nevnt tidligere vært 
med i gruppa som sanerte klubbens gjeld, noe 
som igjen førte til en retningsendring av klubbens 
satsning mot bredde framfor toppsatsing. Skiold 
valgte å leie, istedenfor å bygge på Marienlyst, 
bygget hvor dagens toppidrettsgymnas holder til. 
Han mener at dette var kanskje den største tabbe 
som Skiold som klubb har gjort i hans periode. 
Dersom vi hadde bygd 1000 kvadratmeter den 
gang hadde vi kanskje vært i en annen situasjon 
som klubb i dag, men det er lett å være etterpå-
klok, sier Morten. Morten mener også at vi burde 
valgt 1. etasje framfor der vi holder til i 2. etasje 
nå, han tror dette ville gitt en mer tilgjengelighet 
for våre medlemmer og en bedre utnyttelse av 
lokalene, dette også sett med etterpåklokskapens 
øyne. 

DAGLIG LEDER GJENNOM 18 ÅR!
MORTEN BACKE

Dagfin var Skiolds leder de første årene etter år-
tusenskiftet, etter hans periode var det ett hyppig 
skifte av ledere noe som bidro til nye organisa-
sjonsmodeller. Året 2014 ble det gjennomført et 
ekstraordinært årsmøte hvor Tom Egil Johanne-
sen ble valgt til leder. Han ble gjenvalgt året etter 
og han har styrt Skioldskuta siden. Morten på sin 
side hevder at han har hatt et godt forhold til alle 
ledere / styremedlemmer gjennom alle 18 år, men 
selvfølgelig er det lettere å være daglig leder når 
det er en kontinuitet. Det er ingen dans på roser 
å være daglig leder og noen negative tanker om 
enkelte saker forekommer, men han tar gjerne 
en diskusjon hvis det dreier seg om sak og ikke 
personer.

Storbyprosjektet som medførte økonomiske 
midler, er på en måte videreført gjennom utvikling 
av Strømsø til gode oppvekstsvilkår for barn og 

unge. Morten sitter i denne gruppa sammen med 
en rekke andre organisasjoner. Drammen kommu-
ne ble tilført over 11 millioner av statlige midler til 
dette prosjektet tidlig i 2020.

Dette året, koronaåret 2020 har vært vanskelig, 
noe alle er inneforstått med. Med liten aktivitet, 
permitteringer av ansatte, nedstenging av Skiolds 
lokaler på Marienlyst og Skioldhytta.

Et siste spørsmål til Morten: Angrer du at du 
valgte denne jobben? 
Svaret er nei absolutt ikke, men han håper på en 
normalisering neste år og at Brandengen prosjek-
tet og annen aktivitet kommer opp å stå, og at 
Skiolds aktiviteter går inn i en fase med barn og 
unge i fokus.

SONDRE BULIE 

- kåret til årets 

unge leder 2020 

av 

NFF Buskerud.
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Året 1916 ble den første Skioldavisa utgitt etter 
forslag fra Olaf Simensen. Denne ble håndskrevet 
og fikk navnet ”Skioldposten”. Dessverre er ingen 
eksemplar bevart og vi er usikker på hvor lenge 
denne eksisterte. 

I 1937 til jul kom nummer 1 av det som er forløpe-
ren til dagens ”Skioldavis” med Alf Paulsen som 
redaktør, et verv han hadde helt til 50-tallet og 
dette var fortsatt et viktig talerør for Skiold.

”Det var vanskelig å få folk til å skrive innlegg i 
avisa, så Alf Paulsen skrev både innlegg og svarte 
på innlegget. Dette gjorde han for å få nok stoff til 
avisa.”

Året 1963 ble det satt ned en komité med Rune 
Reffhaug Johansen som redaktør. Det ble nor-
malt gitt ut 4 nummer i året da dette var krav fra 

Postverket for å få sendt ut til en billig porto. Rune 
hadde ansvaret til og med 1968.

Ivar Rosendal og Børre Ivar Lie var ansvarlige 
redaktører fram til 1971, da tok Tore Larsen over 
fram til 1976. Børre Ivar Lie fra 1977-1982, mens 
Steinar Olsen hadde ansvaret i årene 1983 til 
1984. Børre var på plass igjen fra 1985 til 2000, 
deretter ble Roar Henriksen redaktør. De seneste 
årene har avisa blitt produsert av Terje Ask Olsen 
og Kristoffer Backe med daglig leder som an-
svarlig redaktør. Skioldavisa er utkommet i trykt 
format frem til nr. 1-2019, men fra nr. 2-2019 er 
Skioldavisa kun utgitt på digitale plattformer.

Dette var en avslutning på en 100-årig tradisjon, 
fra spritduplikator til den digitale verden. Vi håper 
at Skiold tar vare på tradisjonen og produserer 
avisa digitalt videre inn i dette århundre.

En av landets eldste klubbaviser og klubbens 
historiske talerør i over 100 år.

SKIOLDAVISA

2000
år

Dette året er vel beskrevet i den forrige jubileumsboken, men vi velger å 
ta fram et par vesentlige punkter fra årsrapporten for år 2000 som ikke er 

omtalt i jubileumsboken.

Når 90-årsfeiringen er over, kommer det fram to 
viktige saker som styret og klubben må behandle 
det nærmeste året.

Utdrag av styrets årsrapport for året 2000:
«Planene for utbyggingen av Marienlyst begynner 
nå å ta form. Det er allerede besluttet at kunstis-
banen skal åpnes i november 2002.
Vi er nå i dialog med Drammen kommune om 
mulighetene for at Skiold å ha sin fremtidige lo-

kalisering i det nye tribunebygget som skal reises. 
Tegningene er å se på Skioldhuset.

«Vi har til tross for at det skjer mye positivt i klub-
ben, også store oppgaver å løse fremover som 
videreutvikling av administrative rutiner og av den 
sportslige organiseringen».

«Vi tror at tiden nærmer seg for å ha en fast an-
satt til administreringen av klubben».

En av de siste bandykampene på Marienlyst naturis med et nyoppstartet bandylag fra Skiold-91 laget.

Fornøyde Skioldjenter deltatt i Drafn-cup år 2000.



10 11

In
te

rv
ju

e
r

RØD OG HVIT I OVER 60 ÅR
SVERRE ERLING NILSEN

Sverre Erling Nilsen er vel det nærmeste vi i Skiold 
kommer en aktiv legende i klubben.   Han er opp-
vokst i Nybyen med Bandy og fotball som hoved- 
aktiviteter i over 60 år.  Sammen med sin gode 
venn og medspiller Øyvind Ågren har de opplevd 
stor sportslig fremgang både på fotball- og ban-
dybanen. Sverre Erling og Øyvind er de med flest 
kamper i Skiold gjennom tidende, til sammen har 
de over 2000 kamper. Han har deltatt i alle Ski-
olds grener; fotball, bandy, ishockey og er klubb- 
mester på ski. Han var også en habil bordtennis-
spiller og en fryktløs slalåmkjører.

Sverre Erling har vært og er fortsatt med i admi-
nistrative oppgaver i klubben. Han innehar klub-
bens hederstegn og i 1995 fikk han utdelt klub-
bens gullmedalje.

Bandy og kunstis er Sverre Erlings store interes-
se, han er vel den Skioldgutten med best utsikt 
til isen på Marienlyst. Der har han tilbragt mange 
timer og var en av de veldig aktive pådriverne fra 
1999, til kunstisen lå ferdig til åpning høsten 2002. 
På slutten av 1990-tallet var bandyen nesten helt 
borte som aktivitet i Skiold. Klubben stilte ikke 
A-lag i bandy.  Slik var status hos flere av klubbe-
ne i Drammen. Drammen Bandy så da sitt lys som 
en paraplyklubb. Skiold har vært og er en stor 

bidragsyter til denne klubben, takket være Skiolds 
bandyskole, den største i byen som ble startet 
etter åpningen av kunstisen på Marienlyst høsten 
2002. Kan nevne i den forbindelse at mange av 
dagens toppidrettsutøvere fra Drammen og om-
egn, har vært innom SKIOLD Bandyskole.

Noen saker Sverre Erling er opptatt av:
Skiolds A-lag i fotball bør opp en divisjon. Vi bør 
ikke avgi spillere til andre lag i lavere divisjoner, 
derimot er det spillere som kan bidra på toppni-
vå og de bør få muligheten til det.  Han mener at 
etterveksten av seniorspillere ikke er stor nok til 
at spillere blir i klubben. Med så mange lag bør vi 
kunne stille ett lag i 5. - 4. divisjon.

Saken rundt ishall versus hockeyhall. Ja takk 
begge deler, men et ord er et ord, hockeyhall først! 
Han er mer opptatt av flere skal på skøyter, noe 
som begge idretter har glede av.

Har han lagt skøytene på hylla? Definitivt nei? 
Fortsatt aktiv på Drammen bandy veteranlag 
og ikke minst en bidragsyter til barnebarna som 
spiller bandy og fotball i Skiold. Han er stadig å se 
som instruktør på bandyskolen, i en alder av snart 
70 - utrolig!

1969. Rune Jahnsen er ikke den som skryter av å 
ha hatt en stor aktiv idrettskarriere, men fremhe-
ver en premie, ei sølvskje med inngravert beste 
loddselger i 1969, satt på benken i fotball som 
reservekeeper for Hans Petter Nilsen og Per Kris-
tiansen. Spilte bandy, hoppa og gikk på ski om 
vinteren for SKIOLD.

Rune er sønn av Tore Jahnsen. En av norgesmes-
trene i Bandy i 1957. Samlet endte idrettskarri-
eren som internasjonal toppdommer i bandy. 
Bandydømming nasjonalt og internasjonalt er en 
av Runes store prestasjoner fra 1997 til 2017. Til 
sammen 20 år. Han har dømt i 10 senior-VM og 
ledet 4 VM-finaler, med bortimot 30.000 tilskue-
re på tribunen tett oppunder -46 grader celsius.

Rune satt i det føderale internasjonale bandyfor-
bund (FIB`s) dommerkomite i 10 år.

20 år med kunstisbanen på Marienlyst, viser at 
bandyinteressen i Skiold øker. Skiold stiller lag i 
alle 7-er klasser og jentelag. Mange gode spillere 
på Drammen Bandy har gått gradene i SKIOLD.  
De er vokst opp på kunstisen, noe Rune snakker 
om rett fra sitt store bandyhjerte. Han mener det 

er bra for bandyen at SKIOLD har definert seg 
som 7-er bandyklubben. Positivt for sporten.

Bandydømming. Hvorfor er det vanskelig å rekrut- 
tere bandydommere? Er vi blitt for makelige? 
Bandy er i Sverige en innendørsidrett med gode 
sendinger på TV. 

Rune er en miljøskaper, med sin måte å fremstå 
på. Nevner Blå Aften på Skioldhytta. Den årlige 
åpningen av torgisen og de årlige nyttårsfestene 
på Marienlyst kunstis. Må ikke glemme ”Sjela til 
SKIOLD”. Et mesterstykke skrevet av Rune. Denne 
fremfører han flere ganger i løpet av ei uke og er 
Runes hjertebarn. Rune liker å være sosial uten-
for idrettsbanen. Dele opplevelser på og utenfor 
banen. 

Rune ble tildelt Buskerud Idrettskrets ildsjelpris 
2012. 

Rune har et viktig budskap: Bruk hytta og Skiold-
huset mer! Til forskjellig positive opplevelser for 
barn, unge og voksne i Skioldmiljøet. 

Fire blad Nilsen:
Sønnen Preben, gamle Nilsen 

og barnebarna Ludvig og Oliver

  RUNE JAHNSEN    

AKTIV PÅ MANGE FRONTER

Rune Jahnsen i 
sitt rette element.

Gå inn på nettet og hør 

på ”SJELA TIL SKIOLD” 

- skrevet av Rune.

Den forteller mye om det 

Skiold står for. 

TIPS!
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DEN SORTE MANN 
BLIR ALDRI BORTE

ARILD BERG

Arild Berg, Skioldgutt siden 1964. Da han var 15 år 
gammel fulgte han etter noen skolekamerater inn 
i Drafn, men fant fort ut at det ikke var en klubb 
for han. Derved meldte Arild overgang til Skiold 
på grunn av noen gode kamerater i klubben. Han 
debuterte på A-laget i bandy 1965-66 og var en 
av spillerne på jr-laget som ble norgesmestere i 
Bandy 1966. Arild var et talent i bandy, spilte blant 
annet 3 år på jr. landslandslaget og debuterte på 
A-landslaget i 1969, som jr. spiller. I åra 1965-1970 
spilte han for SKIOLD, men tok noen år i Strøms-
godset. Hjertet banka for Skiold. Slik at han etter 
noen år kom tilbake til moderklubben som spil-
lende trener i 1981. Arild avsluttet sin bandykarrie-
re vinteren 1987-1988.

I 1978 ble Arild autorisert dommer i fotball og 
kretsdommer med høyeste nivå i 3. og 4. div. Noen 
i fotballkretsen så noe annet i Arild. Han ble valgt 
inn i dommerkomiteen, hvor han var aktivt med-

lem i 20 år. og han er fortsatt aktiv som dommer-
veileder/instruktør. Skiold har hatt stor glede av 
Arild de periodene han var medlem av fotball-
styret. Han tok en stor avgjørelse i en alder av 70 
år ved å gi seg som aktiv dommer. På Buskerud 
fotballkrets kretsting i 2017 ble Arild tildelt Bragd-
merke for lang og god tjeneste. Ikke alle oppnår 
Bragdmerke i BFK. Vi i Skiold var meget stolte 
denne kvelden.

Litt småplukk fra en tidligere aktiv dommer. Cup-
finalen for damer ble i 2015 dømt av en kvinnelig 
Skiolddommer - Cathrine Eide. 

Arild mener om dommere i fremtiden, at VAR er 
kommet for å bli internasjonalt og kanskje i elite-
serien, men det kommer alltid til å være dommere 
i fotballen. 

Den sorte mann blir aldri borte.   

Arild Berg mottar NFF Buskeruds 
Bragdmerke for lang og 

god tjeneste i 2017.
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”ROCKO”
THOMAS STØLEGGEN HANSEN

Thomas Støleggen Hansen bedre kjent som 
«Rocko» blant  A-lagsspillerne i Skiold.

Thomas er født i det herrens år 1988, som var en 
god årgang i Skiold. Hva er grunnen til at Thomas 
ble Skioldgutt? Jo det ligger i slekta, barnebarn 
av gamle styremedlem Rolf B. Hansen, sønn av 
Jarle Hansen som fortsatt er Skioldgutt. Thomas 
hadde vel ikke noe annet valg enn SKIOLD.

Han kom ned fra Austad Skog sammen med sin 
gode kompis Egil Skjerf for å delta på den alltid 
populære Skiold fotballskole.  Det var ikke noe 
tilbud til gutta oppe på Austad. 

Han kom sammen med en god årgang - 1988. Det 
var en stor og sterk foreldregruppe med gode tre-
nere rundt laget. Gutta følte en god trygghet. Det 
var en fin kjemi blant gutta og en gjeng som likte 
å trene sammen. Sammen med støttespillerne 
rundt laget skapte de noen fantastiske øyeblikk 
på banen.

Med kretsmesterskap på rekke og rad, med spill 
blant de beste lagene i sin aldersgruppe i Sør 
Norge.

Et år satte en del av 88-gutta sammen et lag for 
å spille 7-er fotball i Norway cup. De styrte laget 
selv og kom til finalen. Mange av gutta han spilte 
sammen med i 1988-årgangen meldte overgang 
til andre klubber i tidsrommet 2007-2009. Han 
var en av to i klassen på skolen som ikke forlot 
Skiold. Men Thomas var rød i sitt hjerte, og fulgte 
dette. Han debuterte på Skiolds A-lag i en alder 
av 16 år. Der spiller han fortsatt. Han har kun vært 
borte fra klubben et par år. Ikke for å spille for 
andre klubber, men for å avtjene verneplikten. Sist 
men ikke minst, som deltager i serien: Huset på 
Tv 2. Thomas og samboeren vant konkurransen. 
Premien var huset de innredet.  Thomas lengta 
tilbake til Drammen og Skioldmiljøet, ett år borte 
fra Skiold miljøet var nok.

Thomas er i dag å finne på A-laget til Skiold. Han 
ble aldri noen storscorer, men en trygg og stødig 
person i de bakre rekker, som back. Med tilbud fra 
andre kubber oppgjennom åra, har Thomas fulgt 
sitt hjertes farge RØDT.  

En gang SKIOLDGUTT alltid SKIOLDGUTT. 

Thomas Støleggen Hansen i action. KM Finale Skiold vs IBK Opprykksesong 2010.
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EI DAME SOM BRENNER FOR 
BARN OG UNGE

MARIANN EIDE

Mariann, hvem er du? 
Mariann har alltid vært opptatt av idrett og 
gjennomførte Idrettslinja på St. Halvard i 1984. 
Mariann kunne berette at hun begynte med turn 
og startet først opp med fotball fra 14års-alderen 
og da i Lier IL. Hun fortsatte å spille fotball til hun 
ble 25 år. Mariann har alltid holdt seg aktiv med et 
eller annet, men påpeker at dansing har hun alltid 
likt.

Mariann var for øvrig «midtbanestrategen» på 
Lier damelag og det var her hun sjarmerte sin 
mann i senk. Førøvrig er mannen til Mariann tid-
ligere «dødsback» i Skiold - Paul-Gunnar Zindel. 
De har nok hatt sine treffpunkt på jobben også da 
de begge har jobbet i tollvesenet. Red. anm.
Hun tok tidlig et B-kurs i fotball og hadde en plan 
om å bli fotballtrener, noe som viste seg at hun 
bare nesten ble.

Hvordan i alle dager havnet denne damen opp 
som nestleder i Ski- og Ballklubben Skiold?
Vel, eldstesønnen startet opp med fotball i Skiold 
i 2004 og allerede da ble Mariann forespurt av 
Robert Ørnfjord om hun ville bli med i sportslig 
utvalg, og siden den gang har Mariann vært aktiv 

bidragsyter i SKIOLD. Dette er hovedårsaken til at 
det ikke ble noen trenerkarriere, men bare nesten.
Litt av årsaken til at Mariann svarte ja her er at 
hun alltid har ønsket å bidra for barn og unge og 
ikke fordi hun da hadde en «kjærlighet» til Skiold.

Hvordan kom du inn i Skiolds hovedstyre? 
Noen må ta ansvar og Mariann sier hun var beredt 
til å påta seg et større ansvar og samtidig være 
med å påvirke valgene Skiold gjør, og da i særde-
leshet valg rettet mot barn og unge. Derfor sa hun 
ja og gikk inn som styremedlem i hovedstyret i 
2010/2011. Slik er det fortsatt i dag også, og derfor 
har Mariann fortsatt i hovedstyret som styremed-
lem og senere fra 2015 som nestleder i hovedsty-
ret.

Kjennetegn: Dette er ei dame som meget sjel-
den blir sur og har en stor mengde galgenhumor. 
Et meget smittende vesen med Skiolds beste 
latter. En tøffhet og stå på vilje som Skiold trenger 
fremover. Intervjuer vurderer at dette medvirker til 
en positiv stemning og fremdrift også under harde 
tak og valg som hovedstyret må gjøre. 
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tetsklubb i Skiold-miljøet. Hva skjedde?
Mariann har deltatt på NFF Buskerud kretsting i 
flere år og her dukket begrepet kvalitetsklubb opp 
i februar 2014.  Vegar Solli tok dette med seg inn 
i årsmøtet 2014 og der tente Mariann og Skiold 
skikkelig på ideèn. Mariann ble da ansvarlig for 
prosessen med å få Skiold registrert som kvali-
tetsklubb, noe som de fleste i Skiold kjenner til. 
Mariann påpeker i intervjuet at det var mange 
dyktige Skiold-personer som fikk til dette og Ski-
old ble sertifisert Kvalitetsklubb i februar 2016.

Hva er du mest stolt av å ha utrettet/deltatt på 
i forbindelse med Skiold?
I 2019 mottok hun en forespørsel fra NFF Buske-
rud om hun ville bli veileder i Kvalitetsklubb for 
dem, noe Mariann selvfølgelig svarte ja til. Dette 
viser at vi i Skiold har utrettet noe stort og at jeg 
kan fortsette å bringe dette arbeidet utover Ski-
olds «grenser».

Hun nevner i denne sammenheng også at Eivind 
Bulie skrev en sinnsyk bra søknad i 2008 om å få 
Fair play-prisen. Per Ravn Omdahl delte ut denne 
til Skiold på Skioldhuset. Dette er også noe Mari-
ann er stolt av.

Hva er ambisjonene dine videre i og for Skiold?
Litt brydd over spørsmålet svarer Mariann følg- 
ende på det direkte spørsmålet: Jeg har ingen 
ytterligere ambisjoner når vi tenker på hovedstyre. 
Meget fornøyd med dagens styre og mitt verv som 
nestleder. Trives og er stolt over å sitte i Skiold sitt 
hovedstyre, og stolt over hva som bor i klubben og 
hva klubben får til. Ikke minst presiserer hun at det 
å ha en dyktig daglig leder er vesentlig for en god 
drift i klubben, samt at vi har dyktige ansatte med 
fotballfaglig bakgrunn. Det er utrolig at vi får til så 
mye bra arbeid for barn og unge i området vårt i 
en relativt «liten bedrift».

En meget hyggelig samtale hjemme hos den 
blideste jenta i Skiold er over!

”På bakgrunn av arbeidet Skiold har gjort med fokus på Fair Play de siste 2 årene mottok Leder av 11`r fotball 
Mariann Eide, Fair Play prisen fra UEFA visepresident Per Ravn Omdal på vegne av klubben.” 
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DUKKER PLUTSELIG OPP DER 
HVOR DET ER SKIOLD-AKTIVITET

TERJE BORGERSEN

Terje er sønn av Skiold-medlemmene, Else og 
Bjarne Borgersen. Det kan sies om Terje, at han 
har fått Skiold inn med morsmelka. Tidlige turer 
inn på Skioldhytta i barnevogn på sommern eller 
sittende i ryggsekk om vinteren. 

Mor Else var med på dugnader. Far Bjarne lagled-
er i bandy med et stort hjerte for Skioldhytta,  
Skioldhuset i Griffenfeldtsgate og grunnlegger av 
Onsdagsgjengen. Slik at dugnadsarbeid og lag- 
ledelse er innlært fra barndommen. 

Terje ble innmeldt i Skiold i 1964 (1966). Han ble 
aldri en aktiv spiller hverken i fotball eller bandy. 
Men likte seg bedre som trener og lagleder i begge 
grener. Ble fristet av venner til å bytte klubb, men 
en gang rød alltid rød. Likte best å holde på med 
aldersbestemte lag. Og ikke for å glemme fotball- 
og bandyskolen. Var med å starte Skiolds bandy-
skole på Marienlyst kunstis. Aktivt med i Skiolds 
minicup i Drammenshallen i en årrekke. Debuterte 

som trener i en alder av 17 år.  Trente aldersbes-
temte lag i klubben i mange år, med kretsmester-
skap og andre cupseiere. Han har sittet i hoved-
styret og vært medlem av de fleste undergrupper 
i klubben.  Har i de siste 10 åra vært ansvarlig for, 
den alltid like populære, Skiolds fotballskole på 
høsten. 

Terje brenner for aktivitet for barn og unge. Inne-
har innsatsmerket og Skiolds gullmedalje. Terje 
er ofte å se på tur over til Marienlyst, for å se barn 
i aktivitet sommer og vinter. En sak han er veldig 
opptatt av er foreldrenes oppfølging av barnas 
aktiviteter, og klubbens miljø.

”Vi trenger flere foreldre som blir værende i 
klubben etter at barna gir seg som aktive.”

EN ENGASJERT SKIOLDGUTT

KAI HENNING ULVESTAD

Skioldgutt fra 1969 og så seg aldri tilbake. Han 
har spilt fotball i mange år. Spillerkarrieren avslut-
tet han med rekrutt-fotball i Skiold. Han er en av 
få spillere som har vunnet Skiold Guttecup. Det 
skjedde i 1972. Mer har han ikke vunnet, men det 
er folka i Skiold Kai Henning er opptatt av. Det 
sosiale på lagene. 

Kom tidlig med som trener og lagleder for for-
skjellige lag. Mange tidligere spillere i Skiold hus-
ker Kai Henning som en rolig og bestemt person 
på sidelinja. Han er med sin væremåte, en meget 
populær person blant gutte og jr. spillerne.

Går vi 10 år tilbake stilte ikke Skiold jr. lag. Kai 
Henning meldte seg til oppgaven, med å få i gang 
jr. lag igjen. Han har lagt ned en formidabel inn-
sats med å holde laget i gang i disse årene. Vi kan 
kalle det en liten suksess. 

Kai Henning er vel glad i den røde og hvite tre-
ningsdressen, og vi ser han på Marienlyst kunst-
gress flere dager i uka. Enten som trener, eller som 
instruktør på Skiolds fotballskole. Dersom Kai 
Henning ikke er på feltet, er han i møter relatert til 
klubben.

Han fikk tildelt Skiolds gullmerke i 2015.
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BANDYENTUSIAST PÅ SIN HALS
KJETIL RAAEN 

Kjetil er tredje generasjon Raaen som er glad i 
bandysporten. Bestefar Rolf og far Steinar var 
ivrige bandygutter med fortid i Skiold som spillere 
og lagledere. Rolf Raaen er gullmedalje-innehaver 
og bandyformann både på 50-, 60- og 70-tallet.

Kjetil, som bor i Lier, dukket opp på arenaen i 2016 
sammen med sine barn. Eilif som da er 4. gene-
rasjon Skioldgutt er kanskje en fremtidig bandy-
mann til glede for klubben? Skiolds daglige leder 
Morten Backe skjønte fort potensialet og fra 2018 
har Kjetil vært leder av bandyen i Skiold. Han pre-
siserer at han har et veldig oppegående gruppe- 
styre bestående av Ingrid Møller, Preben Nilsen og 
Fredrik Raaen Bekken.

Sesongen 2019/2020 var akkurat ferdig når Koro-
na-pandemien inntok Norge. Bandystyret med 
Kjetil i spissen satset på neste sesong umiddel-
bart, med lag i alle klasser fra 2008 til 2013. Vi har 
også ett jentelag, men Kjetil håper på flere jen-
telag via bandyskolen som i år foregår på lørdag-
er. Vi har et utstrakt samarbeid med Drammen 
Bandy og vi stiller med instruktører. 

DBK er også en samarbeidsklubb og Skiold skal 
få istid på Ørenbanen til Marienlyst er klargjort 
i uke 51 2020. Bandystyret ligger ikke på latsi-
den, de eldste lagene har gjennomført istrening i 
Kongsberghallen og flere treninger blir det før isen 
legges på Marienlyst. Nye drakter med bukser er 
i bestilling slik at de røde og hvite framstår mer 

enhetlig på isen. Kjetil oppfordrer alle foreldre og 
besteforeldre å ta med ungene tidlig på isen, det 
er både gøy og de vil aldri glemme å gå på skøyter.
En av mulighetene er bandyskolen, samt den 
tradisjonelle skøytefesten nyttårsaften med den 
legendariske ”speaker” Rune Jahnsen. Her er det 
en stemningsfull avslutning med fakler ute på 
Marienlystisen.

Kjetil ønsker seg, som alle andre som er glad i 
bandyen, mer spredning av denne idretten i Oslo 
øst, Østfold og at de gamle bandyklubbene i 
Telemark kommer på banen igjen. Kjetil mener at 
breddebandyen bør omtales i lokalpressen og at 
en liten snutt på TV har bandyen fortjent.

Bandygruppa har sponset Kirkens Bymisjon med 
drakter, slik at de også kommer seg på isen selv 
om det er litt forskjellige ferdigheter på deltaker-
ne. Kjetil tar så ofte han kan med seg familien til 
bandyens ”mekka” Lidkjøping hvor han overværer 
kamper på høyeste nivå, og han har fått gode 
kontakter i bandymiljøet i byen

Til slutt fortalte Kjetil at han leide Holmenhallen 
i juli og det viser på hvilket nivå han brenner for 
idretten sin. Bandyentusiaster stilte opp fra flere 
klubber i Drammensområdet slik at det ble en 
bandydag midt i juli!

Håper Skiold tar vare på Kjetil slik at han kan 
jobbe for bandyen i mange sesonger fremover.
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Kjetil Raaen i 
møte på Skiold-

huset

BØRRE IVAR LIE † 

Børre Ivar Lie forlot oss i 2020 og et stort 
Skioldhjerte har slutte å slå. Børre har bidratt på 
det administrative, bekledd en rekke administra-
tive verv, redaktør av Skioldavisa, leder av hoved-
styret, leder av rep.skapet samt en rekke andre 
verv.

Børre Ivar Lie ble tidlig tildelt klubbens hederstegn 
og gullmerke.

Han var Tangenpatriot og lokalhistorisk et leven-
de leksikon, noe han viste i sin jobb som journalist 
i Drammens Tidende.

Ski- og Ballklubben Skiold takker for den 
innsats han bidro med i nesten 50 år.
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Vi i bokkomiteen takker Børre Ivars familie for deres bidrag til Skiold 
og utgivelse av denne boka om Skiolds historie 2000 - 2020.
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ONSDAGSGJENGEN 

I Skiolds vedtekter står det kort at dette er et til-
bud til Skiolds medlemmer.

Dette er en gjeng godt voksne ”gutter” som møtes 
hver onsdag. Dette er et sosialt tiltak og betyr mye 
for medlemmene. 

Vi har jevnlige quiz og det vises gamle bilder før vi 
inntar bordet med kaffe og vafler eller noe annet 
å bite. i. Det arrangeres turer og bedriftsbesøk 
med tur til hytta som en av høydepunktene. 

Denne gjengen har vært avgjørende for Skioldhyt-
tas vedlikehold, såvel utvendig som innvendig. De 
bidrar også ved andre tiltak for klubben. 

Onsdagsgjengen ble startet opp i det gamle Ski-
oldhuset av Bjarne Borgersen. I dag styrer Dag-
finn Hansen skuta, vår mangeårige leder av både 
klubb og rep.skap. Onsdagsgjengen består i dag 
av ca. 40 medlemmer, foreløpig herrer i sin beste 
alder.

Skiold hadde tidligere en eldres avdeling som ble 
stiftet på 50 tallet.

Onsdagsgjengen som tar seg en velfortjent pause etter knallhard dugnad på Skioldhytta. Ffv. Vidar Ringdal, 
Reidar Schüssler, Knut Jul Andersen, Erik Normann Olsen, lars Vada, Oskar B Johansen, Henry Tufte, Sverre Erling 

Nilsen, Yngvar Nyhus, Dagfin Hansen, Roar Nilsen. 

Onsdagsgjengen slapper av i solsteiken. Ffh. Yngvar Nyhus, Egil Halvorsen, Rolf Idahl, 
Erik Normann Olsen og Erik Jensen.
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Takk!

Sammen gir vi muligheter og bidrar til utvikling.  
Vi er stolt samarbeidspartner til Skiold!

oest.no
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2001
år

Året 2001 er et spennende år for SKIOLD. Klubben er fortsatt på Skiold- 
huset i Griffenfeldtsgate, men nå må klubben ta stilling til salg av 

Skioldhuset og flytting til Marienlyst - bygge eller leie?

Oppretting av fast ansettelse av daglig leder og 
oppstart av nærmiljøprosjektet. Det ble heftig 
diskutert i alle klubbens organer om ulike løsnin-
ger vedrørende salg av Skioldhuset og flytting til 
Marienlyst.

Alt dette samtidig som klubben skal drives med 
alle sine lag og aktiviteter.
Økonomien gikk i 0 etter 5 år i pluss.

Fotballen generelt, en meget god sesong med 
opprykk for A-laget samt 3. plass for guttelaget i 
interkretsserien og småguttlaget ble kretsmeste-
re. Våre tradisjonelle cuper, Minicupen og Julecu-
pen, ble gjennomført med god deltakelse i Dram-
menshallen.

Det var liten aktivitet på bandyfronten, bortsett 
fra noen smålag som trente på ”kastfeltet”. Vi 
hadde også ett samarbeidslag med Konnerud på 
guttesida.

Skioldhytta: Ny oppmåling av eiendommen og 
hytta fikk legatmidler til ombygging av badstua.
Jan Ulsbøl ble tildelt klubbens Gullmerke på års-
møtet, og onsdagsgjengen hadde sine tradisjo- 
nelle møter.

Noen notiser fra Skioldavisa: Klubben var repre-
sentert på Drammen museum dette året med 
gammelt bandyutstyr under presentasjonen av 
Drammens idretten.

Skiold -91 Solbergbanen i 2001.

Jan Ulsbøl- «Kongen av Skioldhytta»

Øyvind Ågren 
i gammelt bandy- 

utstyr preger 
forsiden i Bandy- 

programmet 
sesongen 83/84.

For 110 år siden en ble det første draktsett inn-
kjøpt. Pris kr 1.00 pr. drakt. Klubbens første drak-
ter var helt hvite med et rødt band rundt livet, 
hvorpå de også fikk navnet ”Margarinkassa”. På 
60-tallet ble det innkjøpt fra Portugal, draktsett 
som var like draktene fra 1910 - uten at det ble 
noen suksess. Året 1912 ble det vedtatt at Skiolds 
drakter skulle være røde og dette har vi siden 
beholdt.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Dagfin Hansen 
Nestleder, Per Egelandsdal 
Styremedlem, Tore Ruud
Leder fotball Senior/Junior, Morten Backe
Leder fotball Barn 5-12, Inger Valdal
Leder bandy, ubesatt
Leder ski, Jens Petter Kjemperud
Leder hyttestyret, Jan Ulsbøl
Leder Representantskapet*, Reidar Schüssler.

(*Heretter kalt rep.skap, som er Skiolds rådgivende organ med en 
representant i hovedstyret)
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Dette året er en milepæl i Skiolds historie. Morten Backe ble ansatt, sam-
tidig som klubben har besluttet å flytte til Marienlyst. Salg av Skioldhuset 

og innflytting i leide lokaler på Marienlyst i tribuneanlegget. På et tidspunkt 
trodde vi det var mulig å realisere bygging av eget klubbhus på Marienlyst, 

men dette lot seg ikke gjøre på dette tidspunkt.

Økonomisk et svært vanskelig år, selv om vi økte 
inntektene betydelig. Salg av Skioldhuset og 
forberedelser av flytting til Marienlyst medførte 
ekstra kostnader og vi måtte akseptere ett under-
skudd. Klubben har brukt mange timer i forbin-
delse med Marienlyst-prosjektet for å oppnå de 
sportslige, sosiale og administrative mulighetene 
dette vil gi oss i fremtiden. Leder for dette prosjek-
tet var Tron Pettersen.

Sportslig et meget godt år for Skiold. A-laget be-
holdt plassen i 3. divisjon. Både -88 og -89 lagene 
ble kretsmestere og -86 laget tapte sin finale. 
Minicup og Julecup ble også gjennomført i Dram-
menshallen.

Bandy igjen på programmet. Det flotte kunstis-
anlegget satte fart i skøyteidrettene i byen. Skiold 

samarbeidet med Drafn om bandyskole hver 
lørdag, en suksess med opptil 80 barn på isen.
Ingen betydelige investeringer på Skioldhytta 
dette året.

Noen notiser fra Skioldavisa: A-Laget fikk for-
sterkninger denne sesongen: Thomas Backe 
fikk vi tilbake fra Lyn og Christer Pedersen kom 
fra Mjøndalen. 15 års-laget ble nr. 5 i Dana cup i 
Danmark med 92 lag i klassen. De tapte mot et 
tysk lag fra München som senere vant hele turne-
ringen.

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Dagfin Hansen
Nestleder, Per Egelandsdal
Styremedlem, Tore Ruud
Leder fotball Senior/junior, Arne Andersen
Leder fotball barn 5-12, Terje Borgersen
Leder bandy, ubesatt
Leder ski, Jens Petter Kjemperud
Leder hyttestyre, Jan Ulsbøl
Leder rep.skap, Børre Ivar Lie

Sondre Bulie i «action» for -91 laget i 2002.

Lagbilde av Skiold 86 som fikk bra resultater i Dana Cup 2002.

Skiold hentet svensk trener i 1919 til sitt A-lag, 
Harry Magnusson fra Gais Gøteborg.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

2002
år
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2003
år

Historisk år for Ski og Ballklubben Skiold. Salg av huset i Griffenfeldtsgate 
og flytting til Marienlyst. Administrativt og ikke minst økonomisk ble dette 
en suksess, inntekter fra garderobedrift, spilleautomater og storbymidler 
samt at vi driver nøkternt. Dette medførte en omsetning på 2 mill. NOK, 

noe som medførte ett solid overskudd.

Med Morter Backe som daglig leder har ny orga-
nisering av styre og de enkelte utvalg vært nød-
vendig. Klubben forventer at vi allerede i 2004 får 
nytte av dette arbeidet.

Sportslig ble det en nedtur for A-laget i fotball, 
nedrykk til 4 divisjon, men derimot ble det sports-
lig sett drevet godt i aldersbestemte klasser. 
Guttelaget vant interkretsserien og 88 laget spilte 
finale i Nike cup. Jentene gjorde sitt inntog i fot-
ballen det begynte med 3-4 jenter og endte opp 
med 22!

I tillegg til A-lag hadde klubben både B-lag og ett 
solid veteranlag og forøvrig lag i samtlige klasser. 
Fotballskolen, Miniputtfestival og den tradisjonel-
le julecupen ble arrangert dette året. 

Petter Grahl-Jacobsen, Steffen Martinsen og Egil 
Scherf representerte klubben på landslagssam-
ling fotball gutter 15 år.

Dette året er bandyen på full fart inn i klubben, 
bandyskole i samarbeid med Drafn, de første 
lagene med Skiolds røde drakter er i gang igjen. 
Mange ”gamle” bandykjemper tro til under bandy- 
skolen dette året.

Skioldhytta fikk støpt trapp inn til guttedoen og 
det ble lagt nytt panel på begge doene innvendig, 
klar for maling til våren.

Klipp fra Skioldavisa: ”Egen kølle som brekker i 
kamp eller i organisert trening, erstattes av Skiold, 
og eget ”slipekurs” skal gjennomføres»

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Dagfin Hansen
Nestleder, Per Egelandsdal
Styremedlem, Robert Ørnfjord
Leder fotball, Terje Borgersen
Leder ski, Jens Petter Kjemperud
Leder Hyttestyret, Jan Ulsbøl
Leder Rep.skap, Børre Ivar Lie

A - laget 1920 var kanskje det beste vi har hatt. 
Vi slo Osloklubbene Lyn 4-0 og Frigg 2-0, Brann 
slo vi 3-2 i Bergen og vi spilte 3-3 mot Ørn-Hor-
ten. Disse resultatene taler for seg selv da både 
Ørn-Horten og Frigg var årets NM-finalister!

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

3 Skioldgutter på landslagsuttak. Steffen Martinsen, Egil Scherf og Petter Grahl Jacobsen.

Guttelaget som vant interkretsserien 2003.
Vinnerlaget bestod av: Simen Amundsen, Per Marcus Andersson, Haakon Christensen, Bjørn Vidar Formo, Petter Grahl-Jacobsen, Tor Egil Johansen, 
Petter Kalmo, THomas Kirkevollen, Thomas Kofoed, Espen Lunda, Stian Ottersen, Kristian Thomasrud, Haakon THorud, Kjell Andreas Thorud, Øy-
vind Thorud Hauge, Christian Are Torgersen, Martin Larsen Ørnfjord. Hovedtrener: Bjørn Erling Ottersen. Hjelpetrenere: Magne Thomasrud og Trond 

Johansen. Oppmann: John Thorud.
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Det første hele driftsåret i nye lokaler på Marienlyst ble en suksess. 
Medlemstallet og aktivitetene øker. Styret arbeider med å skaffe nye  
inntektskilder til klubben da inntekter fra spilleautomater forsvinner, 

dette er til bekymring. 

Skiold er inne i flere statlige prosjekter og får blant 
annet fattigdomsmidler som skal gå til utstyr og 
trening til barn og ungdom som ikke har mulighe-
ten til å delta i fritidsaktiviteter uten økonomisk 
støtte. Klubben er med i storbyprosjektet med ak-
tiviteter på Danvik og Brandenga skole. Klubben 
arbeider med å styrke organisasjonen og håper 
å få flere ben å stå på, også økonomisk. Skiold 
ansatte Terje Ask Olsen i halv stilling fra 1. janu-
ar. Dette med bakgrunn i høyt aktivitetsnivå, nye 
oppgaver rundt kunstgressbanen, samt ønske om 
bedre markedsføring av klubben. Til tross for alle 
utfordringene ble det et lite overskudd i 2004.
Det ble bevilget 200.000 tusen til fotballbanen 
på Gulskogen fra fondet og 200.000 til nytt kjøk-
ken på Skioldhytta.

Sportslig greide A-laget seg med et nødskrik i 4. 
div. Det er viktig at klubben har ett flaggskip på 
seniorsiden. Resterende lag i fotballen var stort 

sett på øvre del av tabellene. Spesielt at et ”fun-
lag” av gutter greide å komme helt til finalen i 
Norway cups 7-lag. Fotballskolen, Miniputtfesti-
valen og Julecupen gikk som normalt. Det be-
merkes at Julecupen må revitaliseres for å være 
attraktiv i fremtiden. Klubbens fotballjenter er 
fortsatt på full fart framover!

Bandyinteressen blant barn og ungdom er på vei 
oppover og isflaten på Marienlyst tiltrekker seg 
stadig nye generasjoner. Klubbens bandyskole er 
en viktig bidragsyter i så måte. Byttedag for utstyr 
blir innført. Ny organisering betyr at Skiold har 
bandy til smågutt og deretter tar Drammen bandy 
over. Skiold arrangerte en flott ”skuddårsfest” på 
kunstisen i samarbeid med Drammen Skøyte-
klubb.

Skioldhytta har fått bevilget midler til bytte av 
kjøkken i 2005 samt å innlede et samarbeid med 

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Dagfin Hansen
Nestleder, Per Egelandsdal
Styremedlem, Robert Ørnfjord
Leder fotball barn, Terje Borgersen
Leder fotball senior/junior, Arne Andersen
Leder bandy, Sverre Erling Nilsen
Leder ski, Rune Jahnsen
Leder Hyttestyret, Jan Ulsbøl
Leder rep.skap, Børre Ivar Lie

Rett på kassa med 
Sondre Lind på -94 
laget. Glassverket ble 
nok en gang et num-
mer for små.

Drammen kommune om et nærmiljøanlegg.

Klipp fra Skioldavisa: ”En fantastisk tur til Skiold-
hytta for jentelagene ble en opplevelse for store 
og små, med 2 overnattinger og mye moro, «Den-
ne turen skal gjentas neste år”.

Vi ble innmeldt i ishockeyforbundet i 1923. Vi 
spilte en kamp mot Mercantile og tapte 6-4.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

Fotballjentene har det gøy 
og fint sammen og preget 
forsiden av Skioldavisa i 
2004.

2004
år
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Klubben var 95 år dette året og med god fart mot 100. Det man kan si er at 
flyttingen til Marienlyst har båret frukter, herav har antall medlemmer økt 

og Skiold har flere aktiviteter enn noensinne.

Prosjektgruppen ”Skiold i 100” som ble opprettet i 
fjor og som har til hensikt å modernisere klubben, 
er fortsatt i «sving». Arbeidet er ikke helt ferdig, 
men en rekke tanker om hva fremtiden skal bringe 
er kommet fram og vil bli iverksatt fortløpende. 

Skiold drifter kiosker i tribunen, samt at vi er ar-
rangør av vinter- og sommeraktiviteter for kom-
munen og daglige aktiviteter for SFO på Branden-
ga og Danvik skole.

Det er gjort 2 store investeringer, nytt kjøkken på 
Skioldhytta og 3 andeler i kunstgressbanen på 
totalt ca. 500.000 kr, som ble bevilget fra Skiold-
fondet dette året. Økonomisk er klubben på rett 
kjøl med et mindre overskudd.

Sportslig gjorde A-laget det bedre enn på mange 
år og havnet på den øvre delen av tabellen. Det 
arbeides godt i junioravdelingen og mange av våre 
lag gjør det svært bra i sine respektive klasser, noe 

som framkommer i rapportene i Skioldavisa. Ved 
investeringen av de 3 andelene i kunstgressbanen 
på Gulskogen, håper man på stabile og bedre 
treningsforhold også vinterstid.

Miniputt festivalen ble avviklet etter programmet, 
derimot ble Julecupen ikke gjennomført dette 
året. Årsaken til dette var blant annet at flere av 
«topplagene» som trekker publikum, og der-
for skaffer inntekter, uteble. Det ble derfor intet 
25-års jubileum for denne tradisjonelle cupen i 
Drammenshallen.

Bandyen er inne i sin tredje sesong i nyere tid og 
har gjennomført bandyskole og skøytefest i for-
bindelse med åpningen av årets vintersportsuke. 
5 lag i 7´er og et 11´r lag i samarbeid med Drafn og 
Konnerud, som i tillegg ble kretsmestere.  

Alle lag har nye drakter og alle ledere og trenere 
har fått nye røde Skioldjakker. Bandydommere er 

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Dagfin Hansen
Nestleder, Per Egelandsdal
Styremedlemmer, Robert Ørnfjord og 
Jahne Christoffersen
Leder fotball barn, Terje Borgersen
Leder fotball senior/junior, Stig Neteland
Leder bandy, Sverre Erling Nilsen
Leder ski, Rune Jahnsen
Leder hyttestyret, Jan Ulsbøl
Leder rep.skap, Børre Ivar Lie

det ikke mange av, men Skiold har Rune Harald 
Jahnsen som dette året passerte 25 internasjona-
le kamper.

Skioldhytta «glinser» med et splitter nytt og 
funksjonelt kjøkken, og i tillegg ble det brukt 
betydelige midler fra tippemidler og fra gavefond, 
til opprustning av uteområdet. En stor dugnads-
gjeng fra ”onsdagsgjengen” bidrar hver uke med 
små og store oppgaver både ute og inne på Ski-
oldhytta. Ny gressklipper er mottatt fra Myrvollen 
borettslag.

Norges ishockeyforbund besluttet i 1929 å gå 
over til 11 manns spill med benevnelsen bandy. 
Kretsen besluttet at samtlige kamper skulle 
avvikles deretter. Skiold stilte A og B lag.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

2005
år

Rune Jahnsen fra Skiold, Jørn Ivar Pettersen fra Solberg, og Egil Larsen fra Snarøen.
Dommer trio i Ljusdal, Sverige

Klipp fra Skioldavisa 2005: ”Et sammenheng-
ende skademareritt”. Juniorgutta har vært forfulgt 
av skader i hele vinter- og vårsesongen. På det 
meste 7 skadet samtidig hvorav 5 sentrale på 
laget. Røket korsbånd, brudd i foten, brudd i tåa, 
ankelskade og ankel/akilles.

Historisk gammelt 
bandyutstyr.
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Dette året er det en total omorganisering av klubben. Dagfin Hansen er 
gått av som leder og delutvalg er opprettet for de enkelte deler 

av klubbens aktiviteter. 

Klubben er fortsatt en pådriver og aktør for godt 
ungdomsmiljø på Strømsø. På den idrettslige 
sektor er det fotballskole, bandyskole og turne-
ringsaktiviteter som setter Skiold på kartet. Dette 
året kommer diskusjonen om breddeidrett kontra 
eliteidrett på banen.

Prosjektet ”SKIOLD I 100” er fullført og ei grup-
pe med Arild Knudsen, Robert Ørnfjord og Rune 
Jahnsen har fått i oppdrag fra hovedstyret å 
skape engasjement for ”Skiold i 100”. Skioldavisa 
ble dette året utgitt med 2 fyldige nummer med 
omtale av blant annet overstående prosjekt, samt 
hvordan Skioldavisa skal engasjere medlemmer, 
familier og andre i framtiden. 

Det som skjer utpå høsten er at vår valgte leder 
får ny jobb på Vestlandet, og leder av økonomi 
måtte trekke seg. Robert Ørnfjord ble klubbens 
leder ved siden av at han var sportslig leder.

Økonomisk er klubben i rute med et lite overskudd 

i 2006. Kioskdrift, utleie av Skioldhuset og dug-
nader samt inntekter fra spilleautomater bidrar til 
dette. Neste år forsvinner inntekter fra spilleauto-
matene og styret er på jakt etter nye inntektskil-
der, noe som er helt nødvendig for å opprettholde 
den store aktiviteten vi har.

Fotballen gikk sin gang, A-laget endte midt på 
treet i 4. div, juniorlaget hadde en variabel sesong 
og B-laget og veteranlaget gjennomførte med stil. 
Sportslig utvalg i fotball for de yngste rapporterer 
om fortsatt god rekruttering. For første gang er 
ett samarbeid på gutter 92 med Glassverket en 
realitet. Det som derimot skjer på seniornivå er at 
vi for sesongen 2007 ikke stiller annet enn A-lag i 
4. divisjon. B-lag og juniorlag klarer ikke klubben å 
stille neste år!

Bandyen er i sterk fremgang med kunstis 5 måne-
der i året. Vi stiller med mange yngre lag og vi må 
langt tilbake med slik aktivitet på bandyfronten i 
Skiold.

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Etter ekstraordinært årsmøte 2 mai 2006.

Leder, Stig Neteland
Leder delutvalg organisasjon, Gro Gevelt
Leder delutvalg økonomi, Jan Myrhvold
Leder delutvalg idrett, Robert Ørnfjord
Leder rep.skap, Børre Ivar Lie

Dugnadsgjengen med Jonn Johansen i spissen 
vært på Skioldhytta opptil flere ganger i uka, 
oppjusteringen av utearealene nærmer seg slut-
ten, men om vi skal i gang med et større prosjekt 
skilek-anlegg i samarbeid med en rekke aktører er 
ennå ikke bestemt.

Klipp fra Skioldavisa 2007: «Rune Harald Jahn-
sen dømte VM – finalen i bandy», «Henrik Lind 
har spilt på smågutt-kretslaget i bandy», «Nye 
statutter opprettet for Borgar Nygaards minne-
fond» og «alle ledere og medlemmer av junior-
avdelingen kan søke midler fra Borgar Nygaards 
Minnefond».

2006
år

Forsiden på Skioldavisa nr 2 2006.

Skioldhytta ble åpnet i 1935 og mange medlem-
mer har gjort en stor innsats for Skiold. «Klub-
bens interesserte damer har ved godt basarar-
beide over 3 år bidratt til at hytta kunne reises».

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:
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Skiold er fortsatt i vekst med våre tradisjonelle idretter, fotball og bandy. 
Vi er i tillegg med på en rekke prosjekter som man ikke forbinder med tradi-

sjonelt idrettsarbeid. Skiold har hatt instruktører og ledere som har 
administrert både lekselesing og SFO aktiviteter. 

Medlemsmassen er vokst til 875 og dette betyr 
behov for større foreldregrupper, flere ledere og 
trenere. Det er en utfordring å ta tak i alle nykom-
mere i klubben - og holde på dem. En formidabel 
utfordring for styret og ansatte. Skiold har del-
tatt i programmet «Ressursklubb Buskerud» og 
vi håper dette vi gi oss nye impulser i det videre 
arbeidet.

Økonomisk gikk det i balanse, når tradisjonelle 
inntektskilder forsvinner blir året 2008 et år der 
det blir lagt større byrder på våre medlemmer. 
Styret vurderer stadig nye inntektskilder, slik at 
vi kan holde på den høye aktiviteten for barn og 
ungdom i Strømsø-området.

Nytt av året er at 2/3 av kapitalen fra salget av 
Skioldhuset plasseres i fond etter vedtak om det-
te på ekstraordinær generalforsamling.

En miserabel sesong for A-Laget med nedrykk, 
noe som skyldes at klubben ikke har satset 

økonomisk på toppfotball de senere årene. Skal 
Skiold definere seg som en breddeklubb, noe vi 
har blitt de senere årene, eller skal vi satse på ett 
A-lag i fremtiden? Når det gjelder fotballen for 
barn, er vi store, noe rapportene i Skioldavisa fra 
de aller yngste viser og fotballskolen er en viktig 
bidragsyter til å rekruttere spillere til disse lagene.

Det skal nevnes at Skiold 94 ble første vinner av 
”Fair Play” prisen 2007. Da Skiolds Fair Play-pris 
skulle deles ut for første gang var det ingen tvil. 
Prisen måtte gå til 94-laget som har jobbet aktivt 
med holdninger, oppførsel og fair play på og uten-
for banen gjennom hele 2007-sesongen.

Snøfattig vinter har gitt flere lag i bandyens junior- 
avdeling. Denne avdelingen ledes av mennesker 
med hjerte for denne idretten. De arrangerer også 
en meget populær bandyskole som tilfører klub-
ben nye bandyrekrutter hvert år.

Skioldhytta har fått nytt tak dette året, uteområ-

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Robert Ørnfjord
Nestleder, Gro Gevelt
Leder fotball, Terje Borgersen
Leder bandy, Sverre Erling Nilsen
Leder ski, Rune Harald Jahnsen
Leder hytta, Jan Ulsbøl
Leder rep.skap., Børre Ivar Lie

2007
år

det har blitt rehabilitert og er klar for nye aktivite-
ter. I august dukket for første gang ”Blaa Aften” på 
Skioldhytta, med Rune Jahnsen som «big boss». 
Denne musikkaftenen ble så vellykket at den skal 
gjentas neste år. Dugnadsgjengen har sine ukent-
lige arbeidsmøter på hytta.

Onsdagsklubben er en gjeng av eldre Skioldmed-
lemmer som ser frem mot 100 års-jubileet. En 
egen jubileumskomite er nedsatt og er i arbeid, og 
disse gutta er også en stor del av dugnadsgjengen 
på hytta.

Klipp fra Skioldavisa 2007: Julebordet til ”Alstons 
Minneløp” er fredag 7. desember. «Dugnadsvisa 
te`Skiold er å få kjøpt på CD». «Det er mange 
skoleklasser og foreninger som vil leie Skioldhyt-
ta».

Skiold 1994 mottar Fair-Play beviset.

STEMNING. Et yrende folkeliv hadde møtt opp for å nyte Blaa Aften-konserten i naturskjønne 
omgivelser lørdag. FOTO: RUNE FOLKEDAL

I 1936 deltok Cally Tidemann på B- Lands- 
laget i fotball mot Sverige og ble dermed 
Skiolds første internasjonale fotballspiller.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:
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Dette året vitner om stor aktivitet, vi har aldri stilt så mange lag totalt i 
bandy og fotball. Veksten er stor, men klubben har klart å skaffe 

trenere/ledere til samtlige lag. 

Det er lagt ned en stor dugnadsinnsats på våre 
store arrangementer, som Drammen cup, Toyota 
Miniputtfestival samt bandyskolen og bandy-
cuper. Skiold har også i år vært deltaker BIKs 
prosjekt Ressursklubb. Ryktene om at SIF skulle 
forlate Marienlyst ble hurtig avkreftet dette året 
og de planer vi hadde for Gamle Gress og Marien-
lystområde er satt på vent. Behovet for ishall er 
også på planleggingsstadiet. Skiold går inn for at 
denne legges til Marienlyst. Økonomien er svakt 
i pluss til tross for finanskrise og at kampen om 
sponsorer hardner til. Skioldavisa hadde i 2008 
to flotte eksemplarer, vår og høst, med utførlige 
rapporter fra alle lag og alle våre arrangementer.  
Jubileumskomiteen har utarbeidet et dokument 
som skal overrekkes hovedstyre med blant an-
net forslag til bok med Børre Ivar Lie som sentral 
aktør. 

Vi greide å stille A-lag med nød og neppe, men 
hvor er alle de spillerne vi har hatt gjennom vår 
eminente junioravdeling?  Året 2008 forsvant 

både juniorlag, B-lag og veteranlag. Dette året 
ble det opprettet en egen samarbeidsavtale med 
Drammen Fotballklubb, neste sesong vil gi et svar 
om denne er positiv for Skiold. Øvrig fotball fra 
gutt og nedover, har fine resultater både i serier og 
cuper. 

Bandyen vokser i Skiold, bandystyret med Rune 
Jahnsen i spissen har gjennomført 2 cuper, en på 
høsten og en på våren. Bandyskole, jentelag, samt 
guttelag i alle klasser. Gutter 1995 ble kretsmeste-
re i bandy. Hele styret tar gjenvalg!

Skioldhytta hadde dette året en rekke arrange-
menter, Påskemoro med musikk og quiz, skuespill 
av gruppen” Det dramatiske selskap” og «midt-
sommerjam» med Dog & Beggar Band og Kleiva 
Strengelag. Høydepunktet var 30. august med 
”Blaa Aften”. Fullt hus, dans og meget god stem-
ning.

Arild Knudsen har vært en god støttespiller for 

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Robert Ørnfjord
Leder delutvalg organisasjon, Gro Gevelt
Leder delutvalg økonomi
Leder delutvalg idrett, sportslig leder Helge Nusser
Leder ski, Rune Harald Jahnsen
Leder bandy, Marit Tune
Leder hytta, Arild Knudsen og Terje Ask Olsen
Leder rep.skap., Børre Ivar Lie

2008
år

alle arrangementer og en pådriver i dugnadsgjen-
gen fra Rep.skap og Onsdagsgjengen. Stadig flere 
besøker vår hytte med det praktfulle området 
mot Stegla.

Klipp fra Skioldavisa 2008: Skiolds A-lag «Takk 
til Per Grensbråthen som har et brennende enga-
sjement for Skiold og fikk oss til å ta jobben som 
trenere for A-laget». (Sitat: Bjørn Erling og Arne 
Kristian.)

Visste du at Marit Tune er en dame Skiold har 
glede av sommer som vinter?

Skiold 94 ble vinnere av Drammenscup og Årets kretsmestere for smågutt. 

Sportsmanden skrev følgende i 1939: «Skiolds 
mesterskap i bandy er et av de mest utpregede 
lagmesterskap vi har hatt her i landet». Skiold 
ble Østlandsmester i fotball for juniorlag med 
3-0 over Lyn i finalen.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:
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2001-kullet. Jentelaget, sammen med Nordre 
Sande, ble med til Drammen Bandy før sesongen. 
Bandyskoler og cuper ble gjennomført med støtte 
fra ”Saftgjengen”, Rep.skap, Onsdagsgjengen og 
et godt bandystyre.

Skioldhytta: Stadig flere besøker vårt friområ-
de på Konnerud, Skoger historielag fremførte 
skuespill 7. juni og den populære ”Blaa aften” ble 
gjennomført med stil i august. Onsdagsgjengen 
og hyttegjengen gjør en utmerket jobb.

Klipp fra Skioldavisa 2009: Skiolds 96-spiller 
Joacim Johansen ble tatt ut til bylaget i år. Ellers 
har småguttelaget i bandy hatt en representant 
på kretslaget: Sondre Lind

Neste år er Skiold 100 år og vi har passert 800 medlemmer. 
Klubben har fortsatt et stort aktivitetsnivå og engasjementet blant 

foreldrene er stor på alle lag.

Klubbens styre arbeider jevnt og trutt med organi- 
sasjonsutvikling. Andre prosjekter er å legge 
kunstgress på «Tegger`n» i tillegg har styret fokus 
på utviklingen av Marienlystområdet. I forbindelse 
med aktiviteter på skolene i vårt nærområde, fikk 
Morten Backe Drammens Tidendes hederskake 
for sin innsats for ungdommen på Strømsøområ-
det. Rep.skapet behandlet 2 søknader til Borgar 
Nygaards Minnefond, hvor begge fikk positive 
tilbakemelding til søkerne.

Rep. skapet satte ned en komite for utmerkelser 
til 100 års-jubileet med Dagfin Hansen som leder. 
Arild Knudsen ledet jubileumskomiteen. To flotte 
Skioldaviser ble utgitt dette året med fyldige rap-
porter fra alle lag.

På den økonomiske siden går det rundt, selv om 
den såkalte finanskrisen griper inn i en idretts-
klubbs hverdag. Nytt av året er den såkalte 
”grasrotandelen” som Norsk Tipping innførte der 
klubben får en liten prosentsats av alle som har 
innmeldt seg som ”Skioldspillere”. Grasrotandelen 
er dermed blitt ett viktig bidrag til drift av klubben. 

Den nyoppstartede Drammen fotballklubb leier et 
av våre kontorer.

Vi er gjennom det første året med samarbeidsav-
talen med Drammen fotballklubb. Samarbeidet 
har ikke gitt de store uttellinger for Skiold. Dette er 
jo et ”voksent” alternativ for ungdom som vil vide-
re, men styret følger nøye med på hva som skjer 
innen samarbeidet. Vårt A-lag gjennomførte en 
god sesong til tross for en ”tynn” stall havnet vi på 
tredjeplass i serien. De yngste lagene med satsing 
på jentene har gode resultater i serie og cuper. Vi 
gjennomførte Miniputtfestival og Drammenscup 
med stil.

På bakgrunn av arbeidet Skiold har gjort med 
fokus på Fair Play de siste 2 årene, mottok leder 
av 11`r fotball Mariann Eide på vegne av klubben, 
Fair Play-prisen av visepresident Per Ravn Omdal. 
Per Ravn Omdal påpekte at «idéene til Skiold har 
jeg aldri hørt om før, de vil jeg i første rekke spre i 
Norge, men også i Europa».

Bandyen har dette året stilt lag fra 95- til 

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Robert Ørnfjord
Leder delutvalg, idrett Marit Tune
Styremedlem, Ravi Sunder
Leder Skioldhytta, ubesatt
Leder rep.skap, Børre Ivar Lie

2009
år

2009 Anwar Dwas Bandydommer mottaker av
 Borgar Nygårds minnefond.

Per Ravn Omdal overrekker Fair Play prisen fra Buskerud fotballkrets til Skiold. Per Ravn Omdal beskrev Skiolds arbeid 
med fair play som fantastisk – og unge Skiold-spillere jublet gjerne sammen med visepresidenten i UEFA. FOTO: DT

1942 «Under nazistyret»- «Klubben fikk i 
fullmakt av generalforsamlingen til å avvikle 
klubbsakene den 4. mars».

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:
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Skiold er blitt hundre år. Året 1910 startet en kameratgjeng denne klubben 
som nå er vokst til nærmere 1000 medlemmer med fast tilholdssted 

på Marienlyst.

Ved 100 års-skillet skal man se både bakover 
og ikke minst fremover. Minnene for den rød og 
hvite klubben er mange. Det er nok å fremheve to 
kongepokaler, noen bragder i fotball, blant annet 
østlandsmestere i 1939 og finale i Norway cup, 
samt en rekke NM finaler og mesterskap for yngre 
lag i bandy. Klubben har gjennom alle år hatt dyk-
tige dommere både i fotball og bandy. Disse har 
dømt to finaler i fotball og flere NM finaler i bandy. 
De har også representert klubben i internasjona-
le kamper. Vi må også nevne at Skiold har hatt 
ledende posisjoner i forbund både nasjonalt og på 
kretsplan. 

Når det gjelder ski idretten har vi få store bragder 
å vise til, men i Skioldbakken ble det gjennomført 
mange guttehopprenn og både før og etter krigen 
deltok vi i en rekke klubbkonkurranser samt at vi 
hadde deltakere i Holmenkollen. 

Vi ble innmeldt i Ishockeyforbundet i 1923, dette 
ble etter hvert til bandyforbundet. På 60 tallet 
dukket igjen ishockey på Skiolds program før 
dette forsvant på 70 tallet. 1915 dukket den første 
damegruppa opp og eldres avdeling ble stiftet i 

1954.På 90 tallet dukket ”Onsdagsgjengen” opp 
som en arvtaker etter eldres avdeling. Nevnes bør 
også vår klubb avis som så sin spede begynnelse 
i 1916.

Skiold har hatt fremsynte personer i sin midte 
som på 30 tallet sikret vår eiendom på Konnerud 
og fikk bygd opp Skioldhytta og ikke minst kjøpet 
av Skioldhuset i Griffenfeldtsgate på 70 tallet. 
Salget av Skioldhuset muliggjorde innflytting på 
Marienlyst. Dessverre fikk vi ikke bygd vårt eget, 
noe som i dag ville vært en god investering.

Etter dette tilbakeblikket må vi se fremover, vi 
utvikler breddeidretten ytterligere både i bandy 
og fotball. Skiold har gått fra å være en nesten 
toppklubb i bandy og fotball til å bli en foregangs-
klubb for viktig ungdomsarbeid og integrering på 
Strømsø, skriver Skiolds styre i sin årsmelding i 
2010.Økonomisk fortsatt i pluss, ”grasrotandelen” 
gir nå et viktig bidrag til klubbens drift. Klubbens 
fond som fikk en alvorlig knekk under finanskrisa 
har tatt seg opp igjen, men er fremdeles 200 000 
kroner i minus.

2010
år

Årets fotballsesong ble hektisk, 37 fotballag som 
klubben måtte skaffe trenere og lagledere. Fot-
ballskolen ble gjennomført med 12 jenter og 47 
gutter og mange engasjerte foreldre. Drammen 
cup og Minicupen som forøvrig hadde 30 års ju-
bileum, var to av klubbens arrangementer i 2010.
Vi må gratulere A-laget med kretsmesterskap i 
5. divisjon og opprykk til 4. divisjon - en strålende 
gave i jubileumsåret!         

Bandyen startet jubileet med bandyskole med 
25 deltakere og Kruges bandycup hvor to av våre 
æresmedlemmer Bjarne og Dagfin delte ut pre-
mier og avslutter året 2010 med Skiold bandycup 
i november. Vi var også dette året med på åpnin-
gen av torgisen til jul.

Andre arrangementer dette året var skirenn på 
Skioldhytta i mars og ikke minst 17. mai hvor vi var 
representert med vår fane i toget. 

Den 6. juni ble det arrangert fest for de yngste 
med ulike aktiviteter på Marienlyst og klubben 
hadde mottakelse på Skioldhuset med inviter-
te gjester den 7. juni. På Skioldhytta arrangeres 

A laget med opprykk til 4 divisjon. 
Bak fra venstre: Bjørn Erling Ottersen - trener, Goran M. Abdullah, Morten Grensbråthen, Lars Petter Eggen, Jørgen Flåtene, Tomas S. Hansen, Kim 

Marius Kornerud, Morten Idal, Petter Grahl-Jakobsen, Ola F. Brandsrud, Espen Grensbråthen - lagleder.
Foran fra venstre: Stian M. Ottersen, Jan Vidar Haugstulen, Morten Torgersen, Thomas Kirkevollen, Kim Skoglund, Egil Scherf, Kjetil NIlsen og Rick 

Andersen. (Ikke tilstede: Pål Remy Kornerud.)

En staut og stolt Per Grensbråthen bærer Skiolds fane 17 mai 2010

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder Robert, Ørnfjord.
Leder delutvalg idrett, Marit Tune.
Styremedlem, Ravi Sunder.
Leder Skioldhytta, Ubesatt.
Leder rep.skap, Børre Ivar Lie.
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«Blaa Aften” og hyttegjengen/onsdagsgjengen 
holder hytta i orden både ute og inne, og damene 
på Skioldhytta avholdt også et vellykket julemar-
ked.

2010FORTS.

Julemarked på Skioldhytta år 2010

1920 var Skiold 10 år og festen ble også den 
gangen avholdt i Børsens lokaler.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

Klipp fra Skioldavisa 2010: Skioldhuset dekorert 
i jubileumsåret. Under begge vindusradene er det 
hengt opp bannere pålydende «Skiold 100 år»

Det ble dessverre ikke utgitt noen jubileumsbok 
dette året av ulike årsaker.

Jubileumsfesten ble avholdt i Børsens lokaler med 
80 deltakere. Klubbens leder Robert Ørnfjord 
ønsket velkommen og vektla det store arbeidet 
Skiold gjør i Strømsøområdet, etterfulgt av rep.
skapets leder Børre Ivar Lie som tok for seg Ski-
olds historie. Skiolds mangeårige radarpar Sverre 
Erling Nilsen og Øivind Ågren holdt en fantastisk 
damenes tale og Rune H Jahnsen gjorde en ut-
merket innsats som «toastmaster».

Stein Erik Brække gav Skiold kr. 200.000 i jubile- 
umsgave. Gaven ble overbrakt klubben av Sver-
re Erling Nilsen på jubileumsfesten, på vegne av 
Stein Erik Brække.

Det ble utnevnt tre æresmedlemmer Tore Karl 
Jahnsen, Henry Tufte og Arild Knudsen.
Per Gustav Grensbråthen og Arild Berg ble tildelt 
klubbens gullmerke.
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Dette året fikk Skiold enda en ny organisering, følgende ble presentert av 
Skiolds nye leder på et av rep. Skapets møter, sekretær og økonomiansvar-

lig er fjernet. Daglig leder skal overta denne funksjonen.

Bandyen skal ikke ha eget årsmøte. Vi er også 
utmeldt av Norges Skiforbund, men heter fort-
satt Ski- og Ballklubben Skiold! Dagfin Hansen 
fortsetter med å ivareta daglige gjøremål, men 
møter ikke i hovedstyret. Rep.skapets leder møter 
i hovedstyret.

Styret har dette året hatt et større fokus på den 
idrettslige biten av klubbens virksomhet enn tidli-
gere. Det er en stram oppfølging av de enkelte lag, 
spillerutvikling gjennom egen sportsplan samt 
Fair Play. Skioldavisa kom dette året med 2 fyldige 
nummer med rapporter fra samtlige lag i bandy 
og fotball.

Økonomisk går Skiold fortsatt i pluss. I løpet av 
året blir Drammensfotballen AS avviklet, og våre 
fire andeler blir bokført med kr 1 i regnskapet. 
Drammen kommune har overtatt anlegget, men 

vi har sikret våre treningsrettigheter på Gulskogen 
kunstgressbane. Våre fond er fortsatt i minus.

Fotballen er vår desidert største idrettsgren og 
vårt A-lag i fjerde divisjon beholdt plassen til tross 
for kun 5 poeng og nest sist, men ingen lag fra 
Buskerud rykket ned. Aktiviteten blant de yngre 
er meget stor med 5 jentelag og 31 guttelag. Vårt 
guttelag 97 greide en flott 2. plass i Skagen cup. 

Fotballskolen ble gjennomført med nær 50 
deltakere og med stor dugnadsinnsats ble også 
Drammens cup og Minicup-festivalen avviklet i 
kjent stil. Vi stilte dette året med ett 16 årslag i 
jenteklassen.

Tre tidligere Skioldgutter fikk proffkontrakt det-
te året Tokmac Choi Nguen med Strømsgodset, 
Amahl Pellegrino med Bærum i Addeco ligaen og 

2011
år

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Vegard Solli
Styremedlem, Ravi Sunder
Styremedlem, Mariann Eide
Styremedlem, Jon Brurberg
Styremedlem, Nils Arne Hansen
Styremedlem, Marit Tune
Styremedlem, Kai Henning Ulvestad
Styremedlem, Sverre Mørch Fredriksen
Leder rep.skap, Børre Ivar Lie
Skioldhytta, Ubesatt

Benjamin Krantz med SIF junior Elite.

Marit Tune var leder av Skiolds bandy- 
avdeling dette året sammen med Ravi 
Sunder som også fungerte som nest-
leder. Vår tradisjonelle bandyskole 
ble gjennomført med stor suksess og 
Drammen Bandy stilte med Instruktører. 
Onsdagsgjengen/Rep. skapet bidro med 
servering av saft.

Dette året var starten på ett meget godt 
guttelag, 2001-årgangen som i dag er en 
del av stammen på Drammen Bandy.

Skioldhytta
Representantskapet og Onsdagsgjen-
gen har stadig noen planer for utvikling 
av hytta, blant annet ett nytt toalettan-
legg og en tegning for utvidelse av hytta.  
Oskar B. Johansen utreder saken om 
stiftelse. Rune Jahnsen gjennomførte 
påskequiz med kontroll på både spørs-
mål og ikke minst på underholdningen. 
Dessverre ble det ingen ”Blaa Aften” 
dette året. Hytteansvarlig dette året var 
en av våre ansatte Terje Ask Olsen.

Klipp fra Skioldavisa 2011: ”Den 9.  
sesongen på kunst-isen har vært en fin 
opplevelse”

For 50 år siden ble Rolf Reidar Johansen 
kretsmester i sin klasse og Sverre Ødegård 
nr. 2 i sin klasse i hopp.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

2011. Jenter 16 år trent av Amahl Pellegrino. Ffv: Martine, Hanna, Lene og Vasuki. Bfv: 
Unna, Siri, Lena, Ingrid, Alexandra, Viktoria, Merethe, Susann.

Fire Skioldgutter fikk NM sølv jr. for Drammen Bandy Henrik Holo, Sondre Lind, 
Carl Axel Moserud og Mats Langseth Guttormsen.

Hopprenn i Skioldbakken på 60 tallet.
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I 10 år har Skiold hatt tilholdssted på Marienlyst. Skioldåret 2012 viste at 
vi hadde et stort aktivitetsnivå på alle plan. Vi hadde 41 fotballag 

og 7 bandylag. 

Til tross for stor vekst har klubben klart å skaffe 
trenere og ledere til samtlige lag. Engasjerte for-
eldre og stor dugnadsinnsats i Skiolds cuper, fot-
ball- og bandyskoler. Ved utgangen av året hadde 
Skiold 923 medlemmer, en liten oppgang i forhold 
til i fjor. Økonomisk et bitte lite pluss på 
kr. 2600,-.

Styret har i året arbeidet intenst med å få klub-
bens lover i samsvar med de normer og retnings-
linjer som Norges Idrettsforbund krever. Dette 
betyr en ny standardlov samt en ny organisa-
sjonsplan for klubben, som skal vedtas for første 
gang på årsmøte 2013. Nestleder orienterte at 
utfallet kunne bli at rep.skapet i sin nåværende 
form kunne bli lagt ned. Dette skapte debatt og 
uro blant rep.skapets medlemmer.

Fotballsesongen er over og etter opprykk i jubi- 
leumsåret 2010 ble det nedrykk til 5. divisjon med 
14 poeng og 46-116 i målforskjell. Dette var bekla-
gelig da vi dette året stilte juniorlag for første gang 

på mange år. De øvrige fotballagene gjorde sine 
saker bra både i serier og turneringer.

Bandysesongen 2012 er for «forfatterne» ett 
ukjent kapittel der intet skrevet hverken i årsberet-
ning, Skioldavisa og det finnes ikke noen årsmø-
tereferat, det nåværende styre vedtok at bandyen 
ikke skulle ha eget årsmøte. Det som er notert er 
at vi har syv lag, men vi antar at bandyskolen også 
ble gjennomført dette året og at ildsjelene var der 
for bandyen dette året også, som de 10 foregåen-
de år.

For første gang var ”superdamene” oppsatt på 
vaktlista til Skioldhytta. Dette er en gjeng med 
godt voksne damer med en genuin interesse for 
friluftsliv og hunder. De besøker hytta hver tors-
dag gjør i stand vaffelrøre for alle hyttevakter. De 
gjennomfører innvendig hovedvask hver sommer. 
Dette er til og med jenter uten spesiell tilknytning 
til Skiold! Dagfin Hansen skal ha litt av æren for 
han fikk disse inn i driften av hytta. 

2012
år

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Vegard Solli
Nestleder, Sverre M Fredriksen
Styremedlem, Marianne Eide
Styremedlem, Marit Tune
Styremedlem, Kai Henning Ulvestad
Leder Skioldhytta, Ubesatt
Rep.skap, Børre Ivar Lie

Lagbilde av Skiold 98 årg.

Det er godt samarbeid mellom Rep.skap og Ons-
dagsgjengen som gjør at hyttegjengen fungerer med 
Jonn Johansen i spissen.

Klipp fra Skioldavisa: Jens Petter Kjemperud er blitt 
Irans nye norske ambassadør. Skiold er stolte av det 
og vi er også stolte av å ha Rohit Saggi i våre rekker 
som dommer og gratulerer så mye med oppdragene.

For 50 år siden: Vi vil gratulere Arve Fjeld og 
Rune Reffhaug Johansen med deres uoffisiel-
le Norgesmesterskap for kretslag for juniorer 
og deres fine innsats.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

Vaffeljentene og onsdagsgjengen holder stand og orden på 
Skioldhytta
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Skiold hadde også dette året ett stort aktivitetsnivå på alle plan. 
Vi stilte 32 guttelag og 3 jentelag i fotballseriene. Bandyen 7 ér lag 

2 stk. 11 ér lag i småguttklassen og 5 stk. 7 ér lag. 

Det å skaffe frivillige er en utfordring og en av år-
sakene kan være at vi ikke har definerte roller med 
ansvar i styret.  Bandy, fotball og Skioldhytta står 
uten klare ledere. Det finnes ingen årsmøterefe-
rater fra bandy eller Skioldhytta dette året heller. 
Dette resulterte i at årsmøte i fotball ble ledet av 
hovedstyrets leder med daglig leder som referent. 

Antallet medlemmer er nå 884 en nedgang på 
39. Klubbens regnskap viser et overskudd 
kr. 21.327,-.

Styret har i år arbeidet med å få på plass en orga-
nisering av et nytt Skioldtilbud - Idrettens fritids-
ordning (IFO)

På det sportslige plan er fotballens resultater 
godt dokumentert i Skioldavisa. Vi ha A-lag, jr-lag 
og lag i alle klasser ned til 2006 med blant annet 
3 jentelag. Den populære Minicupfestivalen ble 
arrangert for 34. gang. Her bidro foreldre fra alle 

lag i fotballen, hovedstyret og ansatte til at cupen 
med 160 lag ble gjennomført prikkfritt nok en 
gang. Fotballen donerte dette året draktsett både 
til Kosovo og Tanzania.

Bandyen ble drevet av ildsjeler også dette året 
med bandycup og bandyskole. Vi stilte 2 små-
guttlag og 5 stk. 7 ér lag. Ingen skriftlige kilder i 
år heller, hverken i den fyldige Skioldavisa eller i 
årsmøtereferat.

Hytta med ” superdamene”, arrangerte for første 
gang julemarked på Skioldhytta, noe som ble en 
stor suksess. Den hyttegjengen som er sammen-
satt av onsdagsgjengen og rep.skaps-medlem-
mer holdt som vanlig uteområdene i flott stand.

Klipp fra Skioldavisa: Reisebrev fra Iran, fra vår 
egen Skioldgutt og ambassadør i Iran, Jens Petter 
Kjemperud.

2013
år

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Vegard Solli
Nestleder, Sverre M Fredriksen
Styremedlem, Mariann Eide
Styremedlem, Jon M. Brurberg (vara)
Styremedlem, Kari Helene Mathiesen
Styremedlem, Kai Henning Ulvestad
Leder Rep.Skap, Børre Ivar Lie
Leder Skioldhytta, Ubesatt

Fotballskolen med 6 åringer fra Brandenga og Danvik skole

For 50 år siden: Klubbens innsats i forbindelse med riving 
av ”Torghallen” må en si var enestående og betyr mer for 
klubben enn de fleste aner, utbyttet her ble kr. 16.000,-

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

Minicupen
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År 2014 (ekstraordinært årsmøte)
Leder, Tom Egil Johannesen og Nestleder Geir Guttormsen

Styremedlem, Mariann Eide.
De øvrige styremedlemmer fortsatte i sine verv fram til årsmøtet i 2015.

Et begivenhetsrikt år. Styringen av klubben var 
krevende. Leder og nestleder måtte gi seg i løpet 
av sommeren 2014. Når ledelsen av klubben ikke 
fungerte måtte våre ansatte ta mye ansvar og alle 
ansatte gjorde en flott jobb slik at klubben, ved 
hjelp av gjenværende deler av styret, taklet de 
daglige gjøremål. Dette medførte et ekstraordi-
nært årsmøte i slutten av november, og det valgte 
midlertidige styret arbeidet utelukkende med en 
ny organisasjonsplan/struktur. Dette resulterte i at 
antall tillitsvalgte vil øke drastisk i kommende pe-
riode, fra 5 valgte medlemmer i 2014 til 17 repre-
sentanter i hovedstyre/undergrupper i 2015. 

Vi hadde 887 medlemmer i 2014 og klubbens 
regnskap viser et overskudd på kr. 78.787,-. Klub-
ben er godt i gang med IFO, dette er en suksess 
både økonomisk og ikke minst for vår rekruttering 
av unger fra nærmiljøet.

Klubben søkte om å bli en av 10 som skulle delta i 
Buskerud Fotballkrets prosjekt-kvalitets klubb.

Fotballen hadde stor aktivitet med sterk støtte fra 
trenere, tillitsvalgte, samt administrasjonen dette 
året. Vi stilte lag i alle klasser og jenter i klassene 
7, 10 og 12 år. Klubben gjennomførte våre egne 
cuper Miniputtfestivalen og Drammen cup som 
ga kjærkomne inntekter, og i tillegg fikk vi opprett-
holdt vårt omdømme som god arrangør! Årets 
fotballskole startet opp i august med 40 barn fra 
Brandengen, Fjell og Danvik skoler hvor Skiold-
spillere fra 98-laget var instruktører. De gjennom-
førte en flott avslutning på ”Gamle gress” med 
kamper og utdeling av premier.

Bandyen dette året bestod av et 11´er lag, små-
gutt og 5 stk. 7´er lag. De gjennomførte både 
bandyskole og bandycup dette året. Det finnes 
dessverre ingen tilgjengelige lagsrapporter eller 
bilder fra 2014.

2014
år

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Vegard Solli
Nestleder, Kari Helene Mathisen
Styremedlem, Arve Vannebo
Styremedlem, Geir Guttormsen
Styremedlem, Kai Henning Ulvestad
Varamedlem, Anette Asheim

Skiold «IFO»-Idrettens fritidsordning med deltakere 1-4 klasse skoler i nærområdet.

Referat fra Skiolds årsberetning: Onsdagsgjen-
gen/hyttegjengen har også i 2014 gjort en god 
jobb for klubben. Skiolds representantskap ble 
som kjent vedtatt lagt ned på forrige ordinære 
årsmøte, noe som skapte irritasjon og frustrasjon 
blant klubbens godt voksne medlemmer. Det 
tidligere representantskapet har gjennom 2014 
jobbet godt med en løsning for å få dette tilbake 
som en del av klubbens historie og fremtid. Dette 
har ført til at representantskapet vil gjenoppstå 
fra og med årsmøte 2015, tilpasset klubbens nye 
organisasjon.

Det må tilføyes at denne nedleggelsen kunne 
medført at den såkalte hyttegjengen som fortsatt 
består av Onsdagsgjengen og representantskapet 
medlemmer kunne forsvunnet fra Skiold, noe som 
blant annet ville satt driften av hytta i en vanske-
lig posisjon. 

Del to av det av forslaget om nedleggelse var at 
representantskapet skulle erstattes av 3 årlige 
medlemsmøter i juni, august og november, men 
ingen av disse møtene ble avholdt!

Klipp fra Skioldavisa: Klubben i samarbeide med 
Drammen kommune håper å kunne starte opp 
en allidrettsgruppe for barn med spesielle behov, 
disse aktivitetene kommer i første omgang til å 
til å foregå på Frydenhaug skole. Et prosjekt som 
kommer til å ha et stort fokus i tiden som kommer 
er Campus Marienlyst. Dette er et prosjekt som er 
helt i oppstartsfasen, men klubben ønsker å være 
en sentral del av og ha en god posisjon i prosjekt-
gruppen til Drammen idrettsråd og Drammen 
kommune. Daglig leder SBK Morten Backe.

For 50 år siden: Skioldrennet i 1964 ble avviklet 
i Skioldbakken med stor deltakelse, 150 gutter 
hoppet dette året og det var som vanlig stor 
stas med premieutdeling på Skioldhytta umid-
delbart etterpå.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:
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Skiold hadde store utfordringer fram mot årsmøtet 2015.
Nye mennesker skulle fylle nye roller. Denne omorganiseringen med aktive 

fotball- og bandystyrer med hovedstyremøte en gang i måneden ser ut til å 
bære frukter. Nesten alle verv var besatt til årsmøte med noen få mangler, 

men disse ble besatt i løpet av året.

Et av klubbens hovedmål for 2015 har vært vi-
dereføring av arbeidet med å oppfylle NFFs krav 
til å bli ”kvalitetsklubb” Dette har hovedstyret 
sammen med de respektive lederne av alle un-
derstyrer jobbet intens med i året 2015. Klubbens 
egen IFO har hatt et godt år, både når det gjelder 
antall barn og det økonomiske. Klubben har 880 
registrerte medlemmer og økonomien er fortsatt 
positiv.

Andre saker fra årsberetningen jubileumsåret 
2015:
Skiolds representantskap, som gjenoppsto på 
årsmøte 2015, har jobbet godt og nye saker blir 
med jevne mellomrom fremlagt for styret.

Styret i Campus Marienlyst følger utviklingen i 
utbyggingsprosessen på Marienlyst med klubbens 
visjon om eget klubbhus som mål.

Klubben har gjort en jobb med å få i gang en ski- 
gruppe. Vi har noen aktive foreldre som jobber 
med dette, men er avhengig av værgudene.

I samarbeid med Drammen Kommune har vi star-
tet opp en aktivitetsgruppe for barn med spesielle 
behov på Frydenhaug skole.

Styret vi rette en spesiell takk til Odd Erik Grøvo 
for den fantastiske jobben han og hans medhjel-
pere har gjort med oppussingen av våre klubb- 
lokaler på Marienlyst.

Det er gjort forandringer i administrasjonen i året 
som har gått, da Terje Ask Olsen har avsluttet sitt 
arbeidsforhold i klubben. Skiold takker Terje for de 
positive ting han har bidratt med gjennom flere år.

Styret vil takke alle ansatte og tillitsvalgte som 

2015
år

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Tom Egil Johannesen
Nestleder, Styremedlem, Mariann Eide
Fotball styret, Geir Guttormsen, Kai Henning 
Ulvestad og Terje Borgersen
Leder Campus Marienlyst, Arve Vannebo
Leder Bandy, Tone Farnes
Leder Skioldhytta, Edith Fossebrekke
Leder Rep.Skap, Arne Andersen

har gjort og gjør en fantastisk jobb for klubben

Fotballen hadde stort aktivitetsnivå og vi stil-
te med 39 lag i fotballseriene, herav 7 jentelag. 
A-laget endte på 5. plass i sin divisjon. Juniorlaget 
G-19 hadde dette året 35 spillere noe som gjorde 
at vi stilte 2 juniorlag, et i 1. div og et i 2. div.

A-laget 2015.

Dugnad på Skioldhytta.

Bandyen dette året ble ledet av Tone Farnes med 
2 styremedlemmer. Vi stilte med 6 lag.  Vi gjen-
nomførte bandyskolen hvor det var deltakelse 
av både jenter og gutter. Nytt av året var at vårt 
småguttlag sammen med DBK`s småguttlag ble 
innlemmet i Drammen Bandy. Vårt felles mål er å 
holde på bandyungdommen så lenge som mulig.

Skioldhytta er pusset opp med nymalte vinduer. 
Hytta krever sitt og Onsdagsgjengen/represen-
tantskapet sammen med hyttestyret, har bidratt 
til at det meste er i orden oppe på Stegla. Det ble 
også dette året avholdt et flott julemarked over to 
dager. 
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2015FORTS.

Klipp fra Skioldavisa 2015: Sommertrening i flere 
årsklasser trente sammen på Marienlyst. Formen 
ble holdt vedlike under kyndig ledelse av Odd Erik 
Grøvo og Kai Henning Ulvestad.

Nytt rep.skap den 19/1-2015: Følgende møtte: 
Oskar B. Johansen, Dagfin Hansen, Arne Ander-
sen, Oddvar Danielsen, Terje Borgersen, Geir Gut-
tormsen, Tron Pettersen, Tom Egil Johannessen, 
Øivind Ågren, Svein Lauritzen, Erik F. Winnes, Per 
Grensbråthen, Sverre Erling Nilsen.

På forhånd var det sendt ut et notat til alle med-
lemmene med tanker rundt et nytt rep.skap. Rep.- 
skapets rolle skal være et kontrollorgan for klub-
ben og en kontinuitetsbærer. I tillegg bør medlem-
mene av rep.skapet i SKIOLD følge opp de aktivi-
teter som klubben tilbyr sine ungdommer.  

Arne Andersen ble nyvalgt leder av det nye rep.
skapet, med møte og talerett i hovedstyret. 

Klubbens nye organisasjonsplan ble presentert av 
Klubbens leder Tom Egil Johannessen. Campus 
Marienlyst (nytt klubbhus) ble presentert for rep.
skapet. Våre klubblokaler skal i løpet av somme-

ren gjennomgå en nødvendig oppussing. Prosjekt 
Kvalitetsklubb kjøres videre av klubbens AU. Man 
utarbeider en klubbhåndbok hvor alle roller til de 
tillitsvalgte nøye blir beskrevet. Klubbene som har 
vært gjennom dette opplegget blir sertifisert som 
kvalitetsklubber. Vi er den tredje klubben i Buske-
rud som blir KVALITETSKLUBB.

Ny kunstgressbane (7-er) på Tegger`n er åpnet. 
En ny bydelshall er under prosjektering vis a vis 
Brandenga skole. Rep.skapet ble bedt av styret 
å rydde opp i statuttene for æresbevisninger i 
klubben. Arbeidsgruppe bestående av Børre Ivar 
Lie, Tron Pettersen og Terje Borgersen ble nedsatt. 
Det ble overlevert et notat fra gruppa med kriteri-
er for de ulike utnevnelser er beskrevet. 

Rep.skapet vedtok å fryse Borgar Nygårds minne-
fond i 5 år, da dette er på et minimum. To av våre 
æresmedlemmer falt bort dette året. Arild Knud-
sen og Harry Hansen. Oppvarming av Skioldhytta 
var et hett tema, men det kom ikke til noe gode 
forslag. Varmepumpe ble diskutert. Avslutta året 
med karbonade og rekesmørbrød på julemøtet.

Bandysesongen 
1965 har vært en 
av de beste i klub-
bens historie. Etter 
å ha vunnet sin 
avdeling i hoved-
serien var Skiold 
klar for finalen mot 
Strømsgodset på 
Gulskogen. SIF var 
tårnhøye favoritter 
på forhånd og de 
vant da også 5-0.

HISTORISKE 
TILBAKEBLIKK:

Det har vært et godt Skiold år og vi har hatt flere aktive medlemmer 
enn på flere år. Hovedstyret fulgte opp med konstruktive månedlige 

møter i år som i fjor.

Alle understyrer har jobbet godt på sine respek-
tive felt. Dette følges opp av styreleder, nestleder 
og daglig leder, som holder ukentlige møter der 
dagsaktuelle saker jobbes med. Det er første gang 
vi blir kjent med arbeidsutvalget heretter benevnt 
AU. Ved utgangen av året hadde klubben 944 
registrerte medlemmer. Totalt er økonomien et av 
klubbens beste noensinne på tross av at vi har en 
av de laveste aktivitetskontingenter i regionen. 

Skiold ønsker at alle skal få være med på aktivite-
ter i vår regi, uavhengig av familieøkonomi. Klub-
bens egen IFO har hatt et godt år og bidratt med 
et godt tilskudd til klubben økonomi.

Klubbens regnskap for 2016 viser et overskudd 
på kr. 69.911,-. Styrets innstilling er at overskuddet 
skal øremerkes prosjekt nytt klubbhus/aktivitets-
hus på Marienlyst. Hovedstyret vedtok høsten 
2016 at det innføres styrehonorar for medlemmer 
av hovedstyret.

Skiold er MEGET stolte av endelig å ha blitt serti-
fisert Kvalitetsklubb i februar 2016.

Andre saker fra årsrapporten:
Skiolds representantskap har jobbet godt i 2016 
og har bistått hovedstyret og hyttestyret med 
spesifikke oppgaver. Oppfølging av klubbens drift 
og økonomi blir ivaretatt.

Styret i ”Skiolds bydelshus” følger utviklingen i 
utbyggingsprosessen på Marienlyst nøye og en av 
klubbens hovedprioriteringer i 2017 vil være en økt 
innsats på dette prosjektet.

2016
år

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Tom Egil Johannesen
Nestleder, Styremedlem, Mariann Eide
Fotball styret, Geir Guttormsen, Kai Henning 
Ulvestad og Terje Borgersen
Leder Campus Marienlyst, Arve Vannebo
Leder Bandy, Tone Farnes
Leder Skioldhytta, Edith Fossebrekke
Leder Rep.Skap, Arne Andersen

Det synlige bevis på at Skiold er en Kvalitetsklubb.
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Det er i løpet av 2016 blitt laget fem filmer som 
viser Skiolds aktiviteter og de omhandler fotball, 
bandy, barn med spesielle behov, Skioldhytta 80 
år, IFO og Onsdagsgjengen.

Vår innsats for ”barn med spesielle behov” på 
Frydenhaug skole har fungert bra i 2016 og vi vil 
videreføre denne jobben i 2017.

Vi opprettholdt også i 2016 vårt tilbud om ”inklu-
dering i idrettslag” til barn på Brandengen skole, 
og vi har nå 2 ansatte ungdommer som 4 dager i 
uken aktiviserer opp til 30 barn.

Skiolds A-lag går ned i 6. divisjon dette året til 
tross for 8 seire, 1 uavgjort og 9 tap. Dette skyldes 
at det var dårlig stabilitet i gruppen, samt et for 
dårlig treningsgrunnlag. Juniorlagene stilte med 
2 lag på vårsesongen, men etter noe frafall stilte 
vi kun ett lag på høsten. Både G 16 og G 15 hadde 
gode resultater denne sesongen, samt at øvrige 
yngre lag gjorde sine saker bra. Skiold stilte med 7 
jentelag hvor alle lag gjorde en god innsats i både 
serier og cuper, men nevnes bør jenter 2002 som 
var en treningsvillig gjeng med over 20 spillere. 

 IFO aktivitet i Skiold sin regi med topp innsats!

30 års jubileum for Skiolds fotballskole ble nok en gang gjennomført med stor suksess.

Fotballskolen feiret 30 år og Miniputtfestivalen 
ble gjennomført med hjelp av foreldre, laglede-
re, ansatte og ikke minst av spillere fra de eldste 
lagene i Skiold.

Bandysesongen som vanlig kort og hektisk og 
kulminerte med at ”vårt” småguttlag nå Dram-
men bandy ble Norgesmestere. Vi hadde totalt 5 
bandylag i årets sesong. Nytt av året er at vi flyttet 
vår årlige bandyskole fra lørdager til mandager 
som en direkte fortsettelse av vår tradisjonelle 
fotballskole. Dette har vært en ubetinget suksess 
med totalt over 50 unger innom bandyskolen. Vår 
egen bandycup bidrar til gode inntekter i klubb-
kassa. Stor dugnadsinnsats fra aktive foreldre og 
alle som brenner for bandysporten i Skiold.

Klipp fra Skioldavisa 2016: Gutter 19 år - at 
dette er en fantastisk gjeng kan beskrives av flere 
grunner. Vi har vært en sammensveiset gjeng med 
spillere med bakgrunn fra 15-16 forskjellige nasjo-
naliteter, vi har svært få konflikter i gruppa og vi 
oppfører oss eksemplarisk ovenfor motstandere 
og dommere. I tillegg har dugnadsånden vært vel-
dig god med deltakelse i Minicupen, fotballskolen 
og kioskdriften. Oddy og Kai H.

Rep. skapet 2016: Hytta er 80 år. Dette markeres 
11/9-2016. Dette er et arrangement samtidig som 
det er høstmarked og skuespill av Skoger historie-
lag inne på sletta ved hytta. Skiold har hatt møter 
med aktuelle barnehager og skoler. Skiold har pr 
nå ingen planer om å være aktive mot barneha-
gene i våre nærområder. En tanke i fremtiden? 
Klubben har inngått en sponsoravtale med Spare-
banken Øst.

Skiold bandy cup sesongen 2015_2016.

Historisk 1966: 50 år siden: Juniorlagets 
prestasjoner i NM er det mest gledelige selv 
om finalen ikke ble spilt, men vi håper at i neste 
beretning kan skrive at toppen av kransekaka 
er nådd og vi er et NM rikere.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

2016FORTS.
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Skiold hadde i 2017 både negativ og positiv omtale i pressen. Det positi-
ve var omtalen fra politikere for jobben Skiold gjør med alle ungene i vårt 

nedslagsfelt. Dette har medført pengestøtte fra flere sponsorer. Det negati-
ve skjedde rundt den såkalte G-2006-saken som innebar ”spissing” av lag. 

Det ble noen steile fronter før Skiold valgte å avslutte samarbeidet med 

trenere og lagledere for dette laget.

«NFF Buskerud gir SBK Skiold støtte i avgjørel-
sen om å avslutte samarbeidet med trenere og 
lagleder for G-2006, men samtidig skulle klub-
ben gjort mer for å komme i dialog før den ende-
lige avgjørelsen ble tatt».

Klubben jobber med å få på plass rutiner for at vi 
ikke havner i en tilsvarende situasjon igjen.
De forskjellige undergrupper har jobbet godt i 
2017, hyttestyret, et redusert bandystyre, fotball-
styrene og representantskapet. Onsdagsgjengen 
er ”still going” med stadig tilsig av nye deltakere. 

Det ble avholdt månedlige hovedstyremøter og 
jevnlige møter i undergruppene. AU har møter en 
kveld i uka, året igjennom. IFO går som tidligere 

og er et flott tilbud til barn i nærmiljøet, men vi 
har plass til flere barn her. Vi hadde i utgangen av 
2017, 879 registrerte medlemmer, i forhold til 944 
i 2016. Klubbens regnskap viser et driftsoverskudd 
kr 23.764,-. Beløpet avsettes til prosjekt nytt 
klubbhus/bydelshus.

Andre saker fra årsrapporten: Gruppen som job-
ber med nytt ”Skiold Bydelshus” har også jobbet 
godt i 2017 og vi tror i løpet av 2018 vil kunne si om 
prosjektet vil bli gjennomført eller ikke.

Våre tilbud på Brandengen og Frydenhaug har 
fungert utmerket i 2017, som mange tidligere år. Vi 
har også startet opp en innebandygruppe i Dram-
menshallen i løpet av året. Dette er et prosjekt 

2017
år

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Tom Egil Johannesen
Nestleder, Styremedlem, Mariann Eide
Fotball styret, Geir Guttormsen, Kai Henning 
Ulvestad og Terje Borgersen
Leder Campus Marienlyst, Arve Vannebo
Leder Bandy, Tone Farnes
Leder Skioldhytta, Edith Fossebrekke
Leder Rep.Skap, Arne Andersen

vi har overtatt fra Drammen Kommune/psykisk 
helse og gruppen er stort sett selvgående.

Klubbens gode arbeid innenfor den tradisjonelle 
idretten og vårt engasjement for grupper som ikke 
alltid har blitt sett på som en del av idrettsmiljøet 
har blitt lagt merke til utenfor klubbens ”geo-
grafiske områder”. Tilbakemeldinger vi får er udelt 
positive - akkurat slik vi ønsker det.

Fotballen sliter med de eldste årsklassene i 
fotball på guttesiden. Vårt A-lag sliter i 6. divi-
sjon og har brukt juniorspillere og har i tillegg lånt 
spillere fra old boys for å stille lag. De havnet på 
nedre del av tabellen. Vi håper at vi med mange 
yngre spillere skal kunne rekruttere spillere til vårt 

A-lag de nærmeste årene. Øvrige yngre lag gjør 
det bra både i cuper og serier. På jentesiden har 
vi 10 lag med jenter, 2002 som de eldste og disse 
har holdt sammen gjennom både barneskolen og 
ungdomsskolen. Vi håper de fortsetter sammen 
gjennom videregående også.

Bandystyret ved Tone Farnes og Trine Melheim 
har bidratt også denne sesongen sammen med 
bandy ildsjelene Terje Gran og 2 stk. Nilsen (Sver-
re Erling og Preben). Skiold har stilt 5 lag denne 
sesongen og gjennomført bandyskolen slik at re-
krutteringen klar for neste sesong. Lagene gjorde 
sine saker bre både i cuper og serier i sesongen 
2017. All ære til trenere og lagledere.

Jublende Skiold 
09 med «Skiold- 
gutt» høyt hevet.

Det oser 
virkelig 

fotballglede 
av disse 

Skioldjentene.
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Skioldhytta: Leder av Skioldhytta Edith Fosse-
brekke skriver i sin rapport ”Blir aldri lei av å skryte 
av Skioldhytta og fortelle hvor fint den ligger der 
og speiler seg i Steglevannet” Den har alt, grill-
plass, badeplass, ballslette med mål og akebakke 
på vinteren. 
Følgende utført i 2017: Egen Facebook side med 
600 likes, ny varmepumpe, ny pipe, nye møbler 
ute og inne samt nymalt bakrom med nye senger. 
I tillegg til nytt gulvbelegg på kjøkken og bakrom. 
Det er også investert i ny oppvaskmaskin. Den 
gamle parafintanken som lå under hytta, ble 
fjernet.
Her er det mange dugnadsfolk som har stått på 
og resultatet er blitt helt supert!

Skioldavisa 2017: BFO (Bandyens fritidsordning) 
er et tilbud vi startet i fjor og dette er et tilbud til 
5. - 7. klassinger som har lyst på ekstra bandytre-
ninger.

Rep.skapet 2017: Klubben runder 110 år i 2020 og 
det skulle vært et tidsskrift ved runding av 100 år, 
men det kom aldri.
Det ble diskutert om vi kunne få dette til i 2020. 
Oddvar Danielsen ser på dette. Det kom en fore-

spørsel fra klubbens hovedstyre om å få dispone-
re midlene i Borgar Nygårds minnefond, i forbin-
delse med prosjektering av klubbhus/bydelshus 
på Marienlyst. Rep.skapet hadde satt sperrefrist 
på fondet. Det ble beslutte at dette skulle kom-
me opp på neste rep.skapsmøte. Opphevelse 
av sperre-vedtak og konkret forslag for disposi-
sjon av midlene.  Mye arbeid utført på hytta. Eks: 
Parafintanken i kjeller er fjernet, ny pipeinnsats 
er innmontert, nye utemøbler er på plass. Strøm-
utgiftene på hytta var igjen et diskusjonstema. 
Varmepumpe? Det ble besluttet å innkreve et 
årlig beløp på kr: 125,- til dekning av kostnader til 
bevertning på møtene. 

Historisk klipp 1967: Juniorlaget skaffet Skiold 
et etterlengtet NM i bandy og de vant finalen 
3-2 etter en god kamp (Finalen som ikke ble 
avviklet i fjor). Ellers har junioravdelingen i ban-
dy skaffet seg 2 mesterskap, et i gutteklassen 
og ett i lilleputtklassen.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

Skøyteidyll på Stegla «glass is». Det å drive en idrettsklubb er en utfordring i 2018, noe Skiold egentlig har 
merket gjennom 108 år. Utfordringene er de samme på mange måter, vi 
kjemper for å skaffe midler, få trenere og ledere til alle lag samt besette 

hovedstyre og andre utvalg til sammen over 100 personer. 

I sin leder i Skioldavisa utdyper leder Tom Egil 
Johannesen sine tanker rundt dette samt rekrut-
teringen til Skiold de neste årene.

Stikkord: Utvidelse av ungdomsskole på Marien-
lyst eller ny skole på Åskollen, nye skolegrenser og 
tilhørighet vil i så fall forandres.

I løpet av få år vil gammelt ”Skioldland ” omringes 
av bomstasjoner og eventuelt nye skolegrenser, 
noe som vil medføre at deler av klubbens med-
lemmer vil bo utenfor bomringen, mens andre 
innenfor. Hvordan dette vil innvirke på klubbens 
medlemstall og tilgang på nye barn/ungdom er 
det ingen i skrivende stund kan si med sikkerhet. 
«Personlig tror jeg ikke vi som klubb vil vinne på 
dette - barn og unge på utsiden av ringen vil mu-
ligens vurdere andre alternativer enn oss». (Sitat: 
Tom-Egil Johannesen)
Det er derfor viktig at vi leverer kvalitet i alle ledd 

på våre aktiviteter og gjøre oss enda mer attrak-
tive på de områdene vi i dag er gode.

Nye møteplasser som ”Aktive Lokalsamfunn” og 
at Skiold får på plass nytt Klubbhus/bydelshus vil 
være viktige for Skiold som klubb.
Dette sammen med at våre ansatte med daglig 
leder Morten i spissen gjør at våre tillitsvalgte, 
aktive spillere samt foresatte har en enklere hver-
dag.

IFO har hatt flere unger enn noen gang og når 
vi går med overskudd, er dette en vinn/vinn-si-
tuasjon for alle. Dessverre har minicupen vist 
en dalende påmelding av lag, noe som skyldes 
konkurranse fra andre arrangement og dermed 
lavere inntekter. Medlemstallet var 816, en ørliten 
nedgang fra foregående år. Klubbens regnskap for 
2018 viser et underskudd på 1.845,- .

2018
år

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Tom Egil Johannesen
Nestleder, Mariann Eide
Fotballstyret, Geir Guttormsen , Kai Henning 
Ulvestad og Einar Vik Andersen
Campus Marienlyst, Arve Vannebo
Bandyleder, Kjetil Raaen
Leder Skioldhytta, Edith Fossebrekke
Leder Rep.Skap, Arne Andersen

2017FORTS.
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Fotballen som er vår største gruppe hadde 41 lag, 
herav 10 jentelag i årets serier. A lagets sesong 
har vært mye bedre enn fjorårets og endte med 9 
seire, 3 uavgjort og 4 tap. Mye av oppturen skyl-
des en god stamme i laget og snitt på 15 mann på 
treninger, samt at flere lovende juniorer har fått 
prøve seg på A-laget. Årets juniorlag bestod av 
G-16 og 3-4 G-19 spillere. Laget har spilt over 30 
kamper i år herav 3 cuper. 

Videre stilte guttelagene i alle klasser 2003 til 
2011 minus 2006. Jentene stilte lag i årsklassene 
2002, 2004 og fra 2007 til 2011. Fotballavde-
lingen gjennomførte minicup og fotballskole med 
nærmere 50 deltakere. Fotballstyret nevner også 
at vi har fått en ny treningsgruppe, damer «old 
girls», dog ikke påmeldt i noen serie! 
Skiold har etter at vi har blitt «kvalitetsklubb» fått 
på plass dommeransvarlig, Mikkel Skramstad.

Bandystyret melder om flere lag enn noen gang 
og var i gang med istrening i Kongsberghallen i 
september og deltakelse i Sarpsborg cup. Bandy-
skole/bandy IFO fungerte meget godt med dyk-
tige instruktører ledet av Preben Nilsen sammen 
med Sverre Erling Nilsen og Per Ivar Bråthen. 
Marienlyst cup 2018 hadde 49 lag påmeldt, en 
stor dugnadshelg med 90 kamper over 2 dager. 
Skiold har oppgang i antall lag i forhold til andre 
bandyklubber i distriktet.

Skioldhytta fikk tildelt midler fra Juels legat til 
rehabilitering av brygge samt ny flaggstang. Mid-
lene holdt ikke helt, men støtte fra Tore Jahnsens 
minnefond fikk vi både brygge, flaggstang og 
flagg. Minneplakat over Tore Jahnsen, Skioldgutt 
1933-2014, ble avduket av Rune H. Jahnsen under 
fellesmøte med Drafn og DBK den 5. juni.
Våre damer med Edith i spissen holder hytta 
i stand og sørger for vaffelrøre og vakter er på 

Skiold Bandy IFO.

2018FORTS.

plass. Gamle Skioldgutter holder hytta i hevd og 
hyttestyret er glad for at vi har håndverkere alle 
kategorier i tillegg til ”vanlige dugnadsfolk». Vi 
har også noen som sponsorer som bidrar når vi 
mangler noe til hytta. Hyttestyret håper på en økt 
bruk av hytta fra Skiold lag og øvrige medlemmer. 
Turveiene inn til hytta er velegnet for barnevogner, 
syklister og ski/fotvandrere.

Årets ”Skioldjente” og ”Skioldgutt” ble tildelt 
Kristin Evensen og Håkon Nyberg.

Klipp fra Skioldavisa 2018: Dambala Fachana 
”Alle i Skiold skal få mulighet til å utfolde seg 
både sportslig og sosialt”.

Skiold Junior 2018, en sammensveiset gjeng ledet av Kai Henning Ulvestad og Odd Erik Grøvo.

Historisk klipp 1968: ”Bingoklubben» vi har 
sammen med Brygga IL har meget god opp-
slutning og vi vil fortsette disse bingokveldene 
en tid fremover. I tillegg har vi satt i gang bingo-
klubb på CC-kroa hvor det har vært enorm 
oppslutning. Inntektene på disse arrangemen-
tene har gjort at vi kan legge frem et regnskap 
som er det gunstigste på mange år.”

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:
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Planleggingen av jubileumsåret 2020 er i gang og klubben har vært i 
drift i 110 år, kun avbrutt av krigsårene. Det har vært en rivende utvikling 
og ikke minst forandring når det gjelder klubborganisering og ikke minst 

når det gjelder det sportslige.

Det vi snakket om i fjor er historie, bomringen er 
foreløpig lagt tilbake i skuffen. Skiold fortsetter 
som en viktig aktør på Strømsø samarbeid med 
skoler, ny flerbrukshall på Brandengen og vi håper 
på et godt samarbeid med skole og kommunen.” 
Aktive lokalsamfunn” er i gang, vi sliter litt, men vi 
har ikke gitt opp. Skiold ser litt på andre klubber 
som har kommet litt i gang og søker varige ord-
ninger med både Drammen Idrettsråd og kommu-
nale instanser. 

Året 2020 er Skiold 110 år både hovedstyret og 
Rep.skapet er opptatt av dette, Rep.skapet har 
oppnevnt en komite for å lage ett jubileumstids-
skrift og klubben planlegger jubileumstiltak for 
både unge og de litt eldre. Økonomien viser et 
overskudd på 17.697,-. Dette er siste år med valgte 
revisorer og vi går over til et kontrollutvalg.
Fotballsesongen for A-laget var gjennomgående 
svak og laget endte opp med 3 seire, 3 uavgjort 
og 8 tap noe som resulterte i 31-51 i målforskjell. 

Årets opptur ble semifinale i DT-cupen, der ble 
det ett knepent tap for Hokksund. Jr-laget med 
stabilt fremmøte på trening, noen har også fått 
sine første kamper på A- laget. Det må nevnes at 
de fleste spillerne har 2 år igjen på juniorlaget noe 
som gjør at vi har tro på dette laget.

Det som er definert under bredde/barnefotbal-
len, stilte med 44 lag herav 14 jentelag. Mange av 
lagene fikk gode resultater i cuper som de deltok i, 
både i inn- og utland. Det er mange flotte lagrap-
porter fra lagene i Skioldavisa, men betegnede 9 
rapporter fra jentelagene mens guttelagene med 
A- og Jr-lag har 13 rapporter. Det betyr at vi vet lite 
om hva som skjedde med de resterende 50 % av 
lagene.

Styremedlem av fotballgruppa over 13 år Kai Hen-
ning Ulvestad fremhever godt samarbeid med 
barnefotballens styre og roser dommergruppa.
”Ingen dommere ingen kamp!”

2019
år

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Tom Egil Johannesen
Nestleder, Mariann Eide 
Fotballstyret, Kai Henning Ulvestad og 
Einar Vik Andersen
Bandyleder, Kjetil Raaen
Leder Skioldhytta, Edith Fossebrekke
Leder Rep.Skap, Arne Andersen

Lagbilde av jenter 2009 (Skioldavisa 2019.2 side 6)

Lagbilde gutter 2011.

Jenter 2004 som også deltok i Futsal. Foran fra venstre: Emma Røste Evensen, Mathea Sandberg, Shaubo Saadon, Vilja Bakkeli, Mawa Sesay Bak 
fra venstre: Maria Bekkholt Skjærvik, Mille Berg Knudsen, Kirstine Opsahl Madsen, Dyveke Rode, Hedvig Rønsberg, Tille Andre Høeg-Sandnes, Ingrid 

Grauer, Henny Indrebø Torjusson Av spillere benyttet i år, så var Lotte Gripsrud og Vilde Bjørge Skreosen ikke til stede da bildet ble tatt.



66 67

2019FORTS.

Bandygruppa med Kjetil Raaen i spissen er meget 
aktive på bandyfronten. Kjetil er forøvrig 3. gene- 
rasjon Skioldgutt, far Steinar og bestefar Rolf, 
noe som «borger» for god ledelse. Lagene som 
bestod av 7 guttelag og 1 jentelag deltok i en rekke 
cuper samt seriespill. Vår egen cup som ble om-
talt under året 2018 ble en suksess. 

Årets ” happening” på selveste nyttårsaften med 
flere hundre barn på isen. Ansvarlig var bandysty-
ret/foreldregruppa samt Mr. Bandy Rune Harald 
Jahnsen som engasjert speaker. Skiold er meget 
aktive på bandyfronten med et meget aktivt ban-
dyutvalg og meget gode aktive utøvere av bandy.

Skioldhytta fikk nok en gang støtte fra E. Juels 
minnefond til renovering og utvendig vedlikehold 
av den snart 85 år gamle, men fortsatt markas 
flotteste, tømmerhytte. Det er blitt lagt ned en 
betydelig innsats med over 200 timer maling og 
beising. Edith og damene holder det innvendige i 

stand og åpnet høstsesongen med det tradisjo-
nelle markedet som ble godt besøkt.

Det bør nevnes at, i følge bladet ”Pensjonisten”, er 
eldre også med i Aktive lokalsamfunn og Skiold 
har over 40 medlemmer i Onsdagsklubben. Det er 
også en årrekke gjennomført foredrag og sam-
menkomster med Drafn, DBK og Skiold, i 2019 var 
det DBK som var arrangør.

Klipp fra Skioldavisa 2019: Jentene på 2004 
synes Futsal er veldig artig og det er en fin 
utviklingsarena for hurtig småspill og utvikling av 
teknikk.

 Seks Skioldgutter som 
spilte på Drammen A-lag 
2019/2020
Ffv.: Lars Oscar Bøhn, 
Gustav Slotsvik, Kasper 
Ruud, Mathias Farnes, 
Peter E. Søhoel og Aslak 
Vannebo.

Historisk klipp 1969: Skiold Norgesmestere 
bandy gutter 1969 og de slo Tåsen 5-0 i finalen.

HISTORISKE TILBAKEBLIKK:

Skråblikk på Skiold år 2020 
Dette ble et spesielt år ikke bare for Skiold, men også for Norge og resten 

av verden. Skiold hadde avsluttet bandysesongen, bandyskolen og vår 
egen bandycup. Isen var borte og fotballen var i gang.

Nyansatte Stina og John Martin var i gang, Kris-
toffer forlot klubben for å bli bonde, Skioldhytta 
åpen, IFO, Onsdagsgjengen og komiteer for jubi-
leet 07.06 2020, var i gang med sine respektive 
prosjekter. Mandag i uke 11 var det ryddedag i kjel-
leren. Alle glass og blomstervaser levert Solberg 
SKs nye klubbhus og en takk til Skiold, tirsdag 

møte i bokkomiteen, IFO gikk sin gang, onsdags-
gjengen dro på ”harrytur ”til Sverige dog med kun 
7 stk, 8 forfall, noe var på gang! Torsdag 12. mars, 
stengte våre myndigheter, Regjering og Storting, 
skoler og alle idrettsanlegg i landet, koronaviruset 
var kommet til Norge. Skiolds lokaler og hytta ble 
stengt, Miniputtfestivalen og årsmøte den 17.03 

2020
år

SKIOLDS HOVEDSTYRE:
Leder, Tom Egil Johannesen
Nestleder, Mariann Eide
Fotballstyret, Kai Henning Ulvestad og 
Einar Vik Andersen 
Bandyleder, Kjetil Raaen
Leder Skioldhytta, Edith Fossebrekke
Leder Rep.Skap, Arne Andersen

F.v. Kai Henning 
Ulvestad ansvar 
for fotball over 14 
år, Kjetil Raaen 
leder bandy, Tom 
Egil Johannesen 
leder, Einar Vik 
Andersen ansvar 
for de yngste i 
fotball, Oddvar 
Danielsen medlem 
av hyttestyret, 
Arne Andersen le-
der av rep.skapet 
og foran Mariann 
Eide nestleder. 
Leder av hytte- 
styret Edith 
Fossebrekke var 
ikke tilstede.
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2020FORTS.

ble avlyst og våre ansatte ble permitterte. Søn-
dagsvakta på hytta var klar og vaffelrøra likeså, 
men damene måtte bare stenge og røra fryses.

Det første livstegn fra Skiold var en reportasje den 
3. april hvor trener for 2011-laget hadde 5 stykker i 
aktivitet. Alle regler ble fulgt, 2 meters avstand, in-
gen heading. Preben N. Nilsen poengterte at dette 
var ingen organisert trening, men han overvåket at 
gutta holdt seg til ”Koronareglene». Fin reportasje 
i DT. 

Neste livstegn var at daglig leder innkalte til 

videokonferanse hvor styremedlemmer, trenere 
og øvrige ledere kunne stille spørsmål. Det er nå 
avgjort at det kan bli åpnet for fotball etter 15. juni. 
Storting og Regjering vil ta standpunkt til dette 
etter 1. mai. 

Andre livstegn er at Edith med damer har jevnlig 
besøkt hytta. Arne Andersen og Erik Normann 
Olsen har vært inne og stengt av varmepumpe. 
Siste melding fra Skioldhytta var at en mann gikk 
gjennom isen, men ble reddet opp. I følge DT var 
det vanskelig adkomst for redningsmannskaper 
og ikke mobildekning. Dette er en mulig hendel-

Bandyaction.

Innmarsj 3.6.1945 på Marienlyst med hovedtaler Charles Stahl  Innmarsj Bragernes Torg 3.6.1945

se for å få bedre dekning på mobilnettet? Nytt 
årsmøte bestemt torsdag 14. mai. Årsmøtet må 
gå digitalt noe som krever påmelding til daglig 
leder. Regjeringen lettet litt på tiltakene, skoler og 
IFO kom om litt i gang, dog uten nærkontakt un-
der trening. IFO kom i gang i Skiolds lokaler, men 
lokalene er avstengt for andre grupper ut juni i 
henhold til vedtak i hovedstyret. Det ble gjennom-
ført en malerdugnad på hytta i mai og resterende 
håper dugnadsgjengen å få gjennomført i juni.

Skiold fylte 110 år den 7. juni uten noen spesiell 
markering, noe forfatteren av «skråblikk» var ue-
nig i. Den lokale pressen burde vært invitert samt 
tatt noen bilder for å vise at aktiviteten var i gang 
igjen. Det var mye å feire denne dagen. 125 år si-
den unionen med Sverige ble oppløst, 80 år siden 
konge og kronprins forlot Norge og på dagen den 
7. juni 1945 kom kongen tilbake.

Skiolds daglige leder var i DT og berettet blant an-
net om hvor mye Skiold taper i inntekter i år med 
kun ca. 50 % innbetalt i treningsavgifter. Skiold 
har fått ca. 150.000,- i tilskudd for blant annet 
Miniputtfestivalen som ble avlyst. IFO bringer noe 
penger inn, men fortsatt er ansatte permittert. 
Dersom ikke støtten blir bedre til breddeklubber 
er oppsigelser umulig å unngå. 
Det er i etterkant av den økonomiske situasjon 
oppstått en solidaritetsaksjon, samt at Finn Sjuve 
har tatt ett initiativ for en fadderordning. Skiolds 
AU vil samordne disse støtteordningene.

Det skjer noe på Strømsø i årene som kommer 
ved at Bane Nor bygger ny jernbanetunnel, og 
dette medfører at en ny bydel oppstår når jern- 

«Kickoff Korona» på Marienlyst 12. august 2020

banetunnelen er på plass. Den nye tunnelen med-
fører at det gamle jernbanesporet blir sykkelvei, 
noe som åpner for mer aktivitet på Marienlyst. 
Der fraktgods og busser står i dag vil en ny bydel 
vokse frem. I denne sammenheng kan vi håpe 
at det også blir en bydel for barnefamilier, slik at 
Skiold kan få påfyll av nye medlemmer. DHK`s 
nye storhall med plass til 10000 tilskuere med 
tilegnede boliger er lagt død, og den svevende 
gondolbanen over Strømsøåsen møter sterk 
motbør av miljøforkjempere og i bystyret. SIF og 
MIF elite starter opp 16. og 17. juni uten tilskuere. 
Det eneste som foregår er ”Kjøttkamper” i rus(s)
ens regi kun avbrutt av ordensmakten. Idretten får 
på ”pukkern” av idrettsministeren grunnet man-
glende planer angående mobbing av mennesker 
med en annerledes hudfarge, dette som følge av 
politidrapet i USA.

Trening er startet opp i fotballen, men kamper i 
de lavere divisjoner samt barnefotballen kom-
mer tidligst i gang til høsten. Sondre i gang med 
fotballskolen med over 50 glade barn. Det blir 
gjennomført digitale møter, men ” onsdagsgjen-
gen” med Dagfin i spissen gjennomfører avslut-
ning på vårsesongen på hytta som planlagt den 
24. juni, alle gleder seg selv med 1 meters avstand 
og bespisning ute i det fri. Bokkomiteen er i sving 
igjen og det er kalt inn til møte i Representantska-
pet den 29. juni hvor Tom Egil skal orientere om 
klubbens drift både før gjennom og etter Korona-
pandemien. 

Rep. Skapet fikk en god orientering fra leder om 
den økonomiske situasjonen, han konkluderte 
med at vi går tross alt i balanse i år. Jubileums-
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spiller, forlot dessverre fotballen, men dukket opp 
i musikkens verden og var med i The Voice . Alltid 
Skiold som han sa i et intervju med DT.

Bandyen må smøre seg med tålmodighet da 
Drammen kommune må bytte ut maskinene som 
produserer is, antatt først klar 14.12.2020 og dette 
vil gi noen utfordringer for vår aktive bandygruppe.

Kultur- og familieminister Abid Raja var på besøk 
i Skiolds lokaler. Der ble han orientert av Skiolds 
leder, Tom Egil Johannesen og daglig leder Morten 
Backe, om breddeidrettens situasjon etter utbrud-
det av pandemien.

Det så lenge ut til at det ikke ble noen kamper i 
breddefotballen grunnet pandemien, men san-
nelig ble det åpnet for dette i september 2020 til 
glede for små og store.

Nok en gang har vi levert en elitespiller, Frank Ba-
menye, som skrev proffkontrakt med Mjøndalen. 
Skiold har også pr.01.10.2020 levert toppscoreren 
i eliteserien Amahl Pellegrino og Tokmac «Tok-
ki» Chol Nguen, som debuterte den 20.10.2020 i 
Mesterligaen for ungarske Ferencváros mot sel-
veste Barcelona og Messi på Nou Camp.

2020FORTS.

Fint besøk på Skioldhuset 8.9.2020. Kulturminister Abid Raja 
og daglig leder Morten Bache. Mawa Sesay på landslagssamling.

bokkomiteen høstet også annerkjennelse om 
fremdriften av ” Skiold i 110”. Rep.skapets styre 
er ansvarlig for en eventuell jubileumsfest den 
24.10.2020. Juli er kommet og Skiold går i dvale, 
men idrettsministeren opprettholder vedtak om 
fotball for spillere over 20 år ikke blir tillatt før 
tidligst 1. september, NFF er sterkt uenig i dette 
vedtaket.

I sommer døde en sentral Skioldgutt, Børre Ivar 
Lie, dette var uventet og ett sjokk for alle som 
kjente Børre. Under Børres bisettelse ble det sam-
let inn bidrag til Skiold. Skiold retter en stor takk 
til familien! Vi har i tillegg mistet to medlemmer 
som innehadde Skiolds hederstegn, Øivind Nystøl 
og Knut Jul Andersen begge født i 1951.

Høsten er i gang, hovedstyremøte på normal 
måte, jubileumsbokkomiteen er i gang, hyttesty-
ret samles på hytta og beslutter åpning 6. sep-
tember under strenge tiltak.

Det ble gjennomført en markering av Skiolds 110-
års jubileum på Marienlyst med trening og pølser. 
Alle lag er nå i gang med sine respektive kamper, 
men seniorfotballen må fortsatt vente. Det blir 
vel ingen serie dette året?

Skioldgutt, Endre Grytting, som var en god gutte-

Vi har et godt juniorlag og Skiold bør sette inn 
litt ressurser på disse gutta, både økonomisk og 
ikke minst menneskelig. Det er litt trist å se Kai 
Henning alene i tussmørket trene sine gutter. Det 
er også kommet fram at det skal startes ett nytt 
A-lag i Skiolds område, nok en gang gutter med 
utspring i Skiold. Det betyr at nok et ”publag” eta-
blerer seg i vårt område. Dette betyr økt press på 
Skiold, men historien viser at disse går til grunne 
når ildsjelene ikke lenger spiller på laget.

Jentene blir stadig flere og varter opp med gode 
prestasjoner i alle klasser. SIF har opprettet en 
elitesatsing for kvinner, men dette vil ta tid da de 
må starte i 4. div.

Rep.skapet avholdt sitt møte 21.09.2020.
Nytt digitalt årsmøte for revidering av budsjett 
ble forsøkt gjennomført den 22.09.2020, men ble 
avlyst da det ikke var nok fremmøte. Ny dato for 
gjennomføring 06.10.2020.
Nytt årsmøte med revidert budsjett som eneste 
sak. Dette ble vedtatt med et underskudd på 
ca. Kr. 100 000. Alle ansatte, lagledere og øvrige 
tiltsvalgte har bidratt, noe Skiolds leder Tom Egil 
Johanessen presiserte før årsmøte. Daglig leder 
Morten Backe gjennomgikk tallene for det revi-
derte regnskap.
Skiold var i Riksmedia på VGs bakside, historiske 

side med bilde av Per Birger Echoldt og Reidar 
Hyldetoft fra hoppmiljøet i Ski og Ballklubben 
SKIOLD.

Det blir ingen jubileumsfest, ingen hederbevisnin-
ger i år, alt er utsatt til neste år. Det store jule-
bordet med Sverre Erling som ” primus motor” 
er utsatt, men Onsdagsgjengen vil prøve å gjen-
nomføre sitt tradisjonelle julebord under strenge 
smittevernsregler. Det årlige «treklubbsmøte» er 
avlyst av Drafn som var arrangør i år.

Høst, minusgrader og snø, Kai Henning avslutter 
med sine juniorspillere 04.11 og havner midt på 
tabellen. 

Einar Vik Andersen som er leder for Skiolds stør-
ste gruppe, fotballen for de aller yngste, forteller 
at det var påmeldt 40 lag, 28 guttelag og 12 jente- 
lag når koronaviruset kom til Norge. Da lagene 
startet opp på høsten var det redusert med 3 lag. 
Flere av disse hadde mistet noen spillere, men 
det gikk greit å stille lag. Alle lagene gjennomfør-
te sine kamper i høstsesongen 2020. Einar Vik 
Andersen forteller at det er ca 460-470 fotball-
spillere i Skiold. Flott gjennomført i en vanskelig 
sesong. Rapporter for de enkelte lag kan leses i 
Skioldavisa for året 2020.

Skiold leverer igjen, Mawa Sesay fra Drammen og 
Skiold har unnagjort sin første landslagssamling 
J 15. Det viser at Skiolds satsing på jentefotbal-
len bærer frukter på lik linje med talentene vi har 
levert på guttesiden.

Skiold i NRK Dagsrevyen, reportasje rundt rasisme 
i fotballen som startet med Pellegrino. En Skiold-
gutt, Naftali Yaobo 19 år, fortalte om hverdags-ra-
sisme i beste sendetid, som han opplever i dagens 
samfunn både på og utenfor banen.

November nærmer seg med stormskritt, ”alle” 
venter på griseloddene, blir også loddboka digi-
tal? Dette lotteriet har tradisjoner helt tilbake til 
50-tallet, kanskje det lengstlevende ”griselotteri-
et” i Norge?

Den første jubileumsboka er solgt og bokkomité-
en avslutter sitt prosjekt. 
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SKIOLDHYTTA

Når Jan Ulsbøl gikk av som leder i 2008 var Arild 
Knudsen en drivende kraft sammen med Jonn 
Johansen. I tillegg var Terje Ask Olsen, som ansatt, 
sentral de årene hvor det ikke var valgt noen leder 
av hytta. Henry Tufte hadde disse årene forslag 
om utvidelse av hytta og sanitæranlegg. Rune H. 
Jahnsen var også delaktig i hyttas popularitet på 
2000-talet med påskerenn, quiz-konkurranser og 
ikke minst Blaa Aften.

I 2010 fikk Skiold en hyggelig mail ” Vi vil ta vakter 
på Skioldhytta”. All ære til Dagfin som var delaktig 
i denne viktige mailen.

Damene var Kjersti Horgen, Toril Narvesen og 
Edith Fossebrekke. Disse tilførte hytta stabilitet og 
ikke minst høst- og julemarkeder. Damer har kom-
met og gått, men Edith ble leder i 2015 er fortsatt 
leder og Kjersti gikk ut av hyttestyret i 2020. Hun 
ble erstattet av Kristin Winnsnes.

Hytta har vært godt vedlikeholdt de siste 20 årene noe som skyldes men-
nesker som har driftet den unike hytta ved Stegla. De første årene etter 

2000 tallet var Jan Ulsbøl leder, han fikk forøvrig Skiolds Gullmerke i 2001 
for blant annet sin innsats for hytta.

KLUBBHYTTE OG SERVERINGSTED

- EN PERLE VED STEGLA

De siste årene har hytta blitt oppgradert ny opp-
måling av tomt, nytt kjøkken 2005 og i de senere 
år ble bakrommet pusset opp, ny pipe, varme-
pumpe og utvendig ny flaggstang og brygge opp-
gradert. Siste året har hytta blitt skrapt og beiset. 
All staffasje er malt i rødt og hvitt. Skjul og do har 
også blitt beiset i 2020. Dette har vært mulig ved 
støtte fra Juels legat og Tore Jansens donasjon.
Arne Andersen leder av vårt rep.skap, og æres-
medlem Jonn Johansen, har holdt gresset nede 
ved hjelp av dugnadsgjeng fra rep.skap og Ons-
dagsgjeng. 

Den 12. mars 2020 ble hytta stengt, men 6. sep-
tember åpnet hytta igjen med nødvendige smit-
teverntiltak. Vi håper at dugnadsfolket kommer 
i gang slik at ”vaffeldamene kan få avlastning 
utover 2020/2021. Dessverre kan vi ikke bruke 
Skiolds vanlige dugnadsfolk fra de enkelte lag, da 
smittevernreglene ikke gir muligheter for dette. 
Det betyr at hytta kun er oppe annenhver søndag. 
Vi håper at skisesongen blir slik at hytta kan ta 
imot alle som er glad i hytta.

Skioldhyttas fremtid avhenger av medlemmene, 
hva ønsker Skiold? Drifte som i dag, ny driftsform 
som stiftelse ala Tverken og SIF hytta? Selges, in-
vesteres i nytt klubbhus? Vi ser at Hellashytta, MIF 
hytta og den nye Stronghytta som fikk tilført store 
legatmidler ved bygging av ny hytte, drives etter 
samme prinsipper som vår egen hytte. Drammens 

Ballklubbs hytte leies kun ut eller brukes av med-
lemmer. Det er en stor forskjell på vår hytte og de 
øvrige, beliggenheten og tomten på over 15 mål 
har mer potensiale enn de øvrige hytter.

Undertegnede er av den oppfatning at det må 
innkalles til ett møte med alle foreninger som 
drifter hyttene slik at vi står samlet og kan få mer 
innflytelse og ikke minst økonomisk støtte. De 
fleste av hyttene har ikke de største overskudde-
ne, snarere tvert imot.

Ingen kan spå om fremtiden kanskje vi må bruke 
vårt eget nærmiljø noe som åpner for utbygging 
av hytta. Flyreiser til det store utland er kanskje en 
saga blott. Kommer hytta til heder og verdighet 
igjen, kanskje den burde vært opp hele året både 
lørdag og søndag

Medlem av hyttestyret 

Oddvar Danielsen
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ÆRESMEDLEMMER 
I SKIOLD

Vi har igjennom de siste 20 årene mistet mange av våre trofaste 
støttemedlemmer, vi har fortsatt 5 æresmedlemmer som er aktive 

og gjør en jobb for Skiold.

JONN JOHANSEN

Medlem siden 1946, 
norsk mester i bandy 
1957. Han har gjort en 
stor innsats når det 
gjelder våre eien-
dommer. Han var i en 
rekke år fra 90-tallet 
og inn i år 2000, leder 
av husstyret. Han har 
også vært medlem av 

hyttestyret med ansvar for klipping av den store 
eiendommen og vedlikehold av hytta. Han har 
også denne sesongen i en alder 87 år tatt seg av 
utearealene, samt bistått hyttestyret med teknisk 
bistand. Jonn har i tillegg sitt eget lille verksted 
som han fikser det meste.

HENRY TUFTE

Vår egen arkitekt, kom 
vestfra på 50-tallet 
og meldte seg inn i 
Skiold. Henry var aktiv 
på fotballfronten, ble 
tidlig forbundsdom-
mer, oppmann i fot-
ball samt flere admi-
nistrative verv. Bistått 

i stor grad med Skiolds husprosjekter samt at han 
tegnet flere løsninger rundt utbygging av hytta.

REIDAR SCHÜSSLER
Medlem i Skiold siden 1949 og tilhørte gjengen som ble norske meste-
re i bandy i 1957. Han var trener/oppmann i bandy og fotball, samt at han 
bekledde flere stillinger innen Skiolds administrasjon. Reidar var mangeårig 
leder av rep.skapet og med sitt temperament i saker han var engasjert i fikk 
han i gang ulike synspunkter på de sakene som ble behandlet av rep.skapet. 
Reidar, som de andre æresmedlemmene, er medlem av rep.skapet, samt 
ivrig deltaker på onsdagsmøtene.

BJØRN LØKSLID

Innmeldt i Skiold i 
1948. Han var aktiv 
både i fotball og ban-
dy. Hans idrettslige 
karriere stoppet ved 
en stygg skade i 1960 
mot Sandefjord. Bjørn 
la opp som aktiv, men 
Skiold har nytt glede 
av hans kapasitet på 

det administrative plan som oppmann, sekretær, 
kasserer og revisor. Medlem av rep.skapet og en 
trofast deltaker på onsdagsmøtene.
Han har også vært revisor for Norges Bandyfor-
bund i en rekke år.

DAGFIN HANSEN – LEGENDEN!

Det er skrevet og sagt 
mye om Dagfin Han-
sen. Ingen har vel et 
større hjerte for Skiold 
enn Dagfin - en ekte 
Skioldgutt.  
Dagfin kom inn i 
klubben i 1950. Hvilke 
verv har ikke Dagfin 
bekledd? Han er det 

eneste æresmedlemmet som er valgt til klub-
bens formann i 1995, en vanskelig periode med 
stram økonomi og flytting til Marienlyst, med 
mange vanskelige avgjørelser. Dagfins idretts-
lige karriere er ikke av de største, men som han 
selv sier, jeg var en god reserve, som ofte ble 
tildelt linjemannsoppgavene. Dette førte han inn 
i dommergjerningen som ble utført på en god 
måte gjennom flere år. Det ble aldri noen cupfi-
nale-dømming, men innsatsen for Skiold var og 
er mange cupfinaler gull verdt. Klubben er alltid 
tilstede i hans hjerte. I alle år har Dagfin fulgt opp 
klubbens arbeide med å lage gode aktiviteter for 

barn, unge og voksne. Dagfin har skaffet til veie, og 
selv deltatt i, et utall dugnader for å skaffe mid-
ler til klubben. Beløpet dette er verdt kan vi bare 
forestille oss. 

I Drammen er det vel ikke mange i idrettsmiljøer 
som ikke kjenner til denne mannen. Han er nok 
mer enn en legende i klubben. Alle som har vært 
medlem i klubben noen år, vet hvem Dagfin er og 
han kjenner personlig veldig mange medlemmer. 
(Barn, foreldre, besteforeldre og oldeforeldre). En 
skulle nesten trodd han hadde et medlemskarto-
tek i sitt eget hode.    

Mange historier om Dagfin er fortalt og kommer til 
å bli fortalt i fremtiden. Han innehar en kunnskap 
om klubben som er helt unik. Et leksikon. Dagfin 
innehar alle utmerkelser i Skiold for sin innsats for 
klubben. Når dette skrives har Dagfin trukket seg 
noe tilbake fra verv i klubben. Sitter nå i rep.skapet 
som medlem, møter på huset i Onsdagsgjengen 
hver onsdag, og Dagfin er fortsatt en stolt leder av 
denne gjengen, som har økt til over 40 medlem-
mer.    

Bjørn hadde sin siste ”arbeidsøkt” for Skiold våren 
2020 ved sin nøyaktige kontroll av alle våre bilag, 
en stor jobb når vi snakker om en omsetning på 
nær 5 millioner, denne jobben har han utført i 
mange år.

Bjørn mener forøvrig at Skiold fortsetter som bred-
deklubb, men håper at A-laget tar ett par steg opp. 
Bjørn fylte 90 år i juli og er vårt siste æresmedlem 
utnevnt i 2015.



76 77

Representantskapet i Skiold har i alle år hatt 
regelmessige møter hvor det har blitt orientert om 
hele klubbens drift og økonomi. Representantska-
pet har ut i fra sin samlede erfaring bidratt med 
synspunkter på positive og negative ting som har 
med klubbens drift å gjøre.

Det har vært avviklet min. 4 møter pr. år, slik at 
det har vært en kontinuitet i dette arbeide. Det 
har selvfølgelig vært variasjon i mengden av saker 
representantskapet har vært involvert i. Det har jo 
også med svingninger i klubbens drift å gjøre.  

I 2014 var det krefter i Skiolds styre som ville ned-
legge representantskapet, da samarbeidsklimaet 
i en periode ikke var på sitt beste. Representant-
skapet er med på være et bærende bindeledd i 
klubben og også bidra til utvikling av klubbens 
aktivitet gjennom medlemmenes lange erfaring i 
Skiold.

Fra 2015 ble det derfor konstituert et nytt repre-
sentantskap med nyvalgt ledelse. Det ble satt 
fornyet formålsparagrafer som det nye represen-
tantskap har jobbet etter. Det oppleves et godt 
og utviklende samarbeid med klubbens styre og 
daglig ledelse.

Representantskapet har avholdt 4-5 møter pr. 
år, hvorav ett har vært arrangert på Skioldhytta, 
gjerne i august måned. 

Representantskapet har engasjert og involvert oss 
i flere saker:
•  Det har vært tatt initiativ og gjennomført inn-

kjøp og montering av varmepumpe på hytta.                                                                                 
•  Representantskapet har revidert og fornyet 

regelverk for æresbevisninger. 
•  Tatt initiativ til Jubileumsbok. 
•  Fornyet og gjort utskiftninger av medlemmer til 

representantskapet.
•  Påtatt seg å planlegge jubileumsfest (når koro-

na situasjonen tillater det) 
•  Utpekt medlem til valgkomiteen.
•  Hatt ansvar for plassering av midler tilhørende 

Borgar Nygårds minnefond.
•  Tatt ansvar for at gaver fra avdøde medlemmer: 

(Tore Jansen og Børre Ivar Lie) blir benyttet til 
bestemte formål.

•  Har tatt på seg å sette opp retningslinjer for 
bruk av Skiolds fane ved kommende anlednin-
ger.

Samarbeidet meget bra med Skiolds styre og 
også med Onsdagsgjengen og eldres avdeling.

Vi vil på vegne av hele representantskapet få 
gratulere hele SKIOLD med jubileet og ønsker hele 
klubben lykke til i de neste hundre år.

Styret i representantskapet i Skiold

Arne Andersen, Tron Pettersen og 
Oskar B. Johansen 

Rapport til Skiolds Jubileumsberetning 
2000 til 2020

Styret i Rep. Skapet 
2020. Fra venstre 
Tron Pettersen, Arne 
Andersen og Oskar B. 
Johansen.

LEDERE
Dagfin Hansen                      1997-2006
Stig Neteland                       2006-2007
Robert Ørnfjord                   2007-2011
Vegard Solli                            2011-2014
Tom Egil Johannesen  2014-

REPRESENTANTSKAPETS LEDERE
Børre Ivar Lie                          1997-2014                
Arne Andersen                       2015- 

KLUBBENS LEDERE OG GULLMEDALJEINNEHAVERE FRA 
2000 TIL 2020, SAMT ÆRESMEDLEMMER I SKIOLD

Inger Helene Pettersen 2000
Harry Pettersen 2000 
Jan Ulsbøl 2000
Bjørn Løkslid 2000 
Terje Borgersen 2006
Thorstein Roaas 2006 
Rune Harald Jahnsen 2006
Per Grensbråthen 2010 
Arild Berg 2010

Tom Egil Johannesen 2015 
Geir Torbjørn Guttormsen 2015
Arne Andersen 2015 
Morten Backe 2015
Kai Henning Ulvestad 2015 
Gro Gevelt 2015
Mariann Eide 2015 
 

ÆRESMEDLEMMER
Olaf Simensen  1930
Oscar Simensen 1935                    
Alf Jansen 1960
Charles Stahl 1960 
Bjarne Halvorsen                  1970
Ernst Larsen 1970 
Otto Berglie 1976
Johs. Christensen 1976
Olaf Johansen                        1976
Knut Berg Nilsen                   1985 
Harry Andersen 1990
Bjarne Borgersen 1990 

Bjarne Lagesen 1995
Finn Hansen 1995 
Ivar Rosendal 1995
Tore Ruud 1995 
Dagfin Hansen 1995 
Reidar Schüssler 2006
Jonn Johansen 2006
Harry Hansen  2006 
Arild Knudsen 2010
Henry Tufte 2010
Tore Jahnsen 2010 
Bjørn Løkslid 2015

GULLMERKE TILDELT ÅRENE 2000 TIL 2020

I tillegg ytterligere 60 personer har mottatt Skiolds gullmerke fra 1917 til 1995.



” Alle i Skiold skal få mulighet 
til å utfolde og utvikle seg, både 

sportslig og sosialt”


