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Vi hjelper deg med riktig sportsutstyr i vår spesialbutikk i Drammen. Unikt utvalg av produkter innenfor
fotball, løp og hallidrett, med egen klubbavdeling.
Velkommen!

Øvre Storgate 8, Drammen

Fotballskolen 2016
Høstens vakreste hendelse på Marienlyst kunstgress er Skiolds fotballskole for barn ved
Brandenga og Danvik skoler. Vi har arrangert denne skolen i over 30 år, slik at den kan
kalles en årlig begivenhet.
Antall deltagere var det høyeste på
mange år, 56 jenter og gutter. Alle deltagerne ble utstyrt med rød Skiold drakt
(med sponsor logo Sparebanken øst)
hvit shorts, røde strømper og en fotball.
De møtte opp 7 mandager på kunstgresset for å lære mer om idretten
fotball og hvordan det er å spille på
lag sammen med andre. Mange foreldre, besteforeldre, søsken og bekjente
møtte opp hver gang for å se på. Den 3.
mandagen avholdt klubbens ledelse et
infomøte for foreldrene på Skioldhuset.

Deltagerne ble instruert og veiledet
av jentene på 2002 laget og av gutta
på G19 laget. Det er gøy å gå rundt
på feltet å observere hvor dyktig instruktørene var og hvor mye positive tilbakemeldinger vi fikk fra
de som sto på sidelinjene. Den 7
mandagen var høydepunktet for
deltagerne, vi hadde fått tillatelse
av banesjef Tor til å avholde avslutningen på Gamle Gress i flomlys.
Denne kvelden ble en stor opplevelse
for liten og stor. Det ble satt opp 4 baner

med pugg-mål og spilt interne kamper.
Alle deltagere fikk medalje, pizza og
brus. En fantastisk kveld på Gammer`n.
En stor takk til alle som fikk årets utgave av fotballskolen til å rulle, jenter
2002, G19-laget, sportslig leder, styret i
barne-/ungdomsfotballen, daglig leder,
klubbleder, sparebanken Øst, banesjef
Tor og alle andre
Det blir ny fotballskole i 2017.
Terje B

Neste generasjon: Årets deltakere på Skiold Fotballskole

Prosjektering, utvikling- utleie av eiendom - Telefon 32 89 80 40 - post@origoeiendom.no
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Kvalitetsklubb
HIPP HURRA - målet nådd!!! Eller skal vi heller si; første del av målet er nådd. Det er veien
vi går som er det faktiske målet, dvs at vi bør være mest opptatt av hvilke valg vi tar til enhver tid og ikke tro at vi har nådd et mål, selv om vi ble;
en godkjent KVALITETSKLUBB nivå
1 på fotballkretstinget som ble holdt på
Gol i februar 2016. Skiold er den tredje
klubben i Buskerud som har jobbet seg
frem til Kvalitetsklubb-stempelet og det
var med stolthet at vår daglige leder
Morten Backe og styreleder Tom Egil Johannesen mottok utnevnelsen. Morten
og Tom Egil hadde forberedt seg godt;
de var bedt om å fortelle om Skiold sin
vei mot Kvalitetsklubb, noe de etter ryktene å dømme, gjorde med stor suksess.
Et lite tilbakeblikk viser at vi brukte
nesten 2 år på prosessen fra søknaden
vår ble godkjent 20. mars 2014 frem til
godkjenning. Vi hadde et lite stopp ca 1
halvt år der vi brukte tiden på å utforme
ny organisering i klubben, noe som nok
har vært det aller viktigste for vår klubb.
Det hadde over tid vært stor slitasje
på noen få og det var helt nødvendig å
gjøre en endring på det. Våre veiledere

i Kvalitetsklubb var enige med oss, og vi
fikk det nødvendige spillerom for å få
organisert klubben Skiold på en bedre
måtw.
En annen ting som klubben bestemte,
var å tenke at denne kvaliteten som
skulle tilgodeses fotballen, også skulle
gjelde bandy. Vi har tro på at dette skaper en bedre klubb til beste for alle våre
medlemmer. Kvalitetsklubb innebærer
at vi skal regodkjennes hvert år – da kan
vi ikke gjøre annet enn å følge og følge
opp våre egne vedtak og retningslinjer. I
tillegg er det viktig å tenke utvikling og
ikke minst ha fokuset rettet mot barn og
unge. Det er VIKTIG for Skiold å kunne
spille en rolle i barn’s og ungdom’s liv.

arbeid i å utvikle verktøy og eksempler
for å gi klubbene det de trenger i disse
prosessene. Det er et mål at flest mulig
fotballklubber blir en Kvalitetsklubb og
det er lagt opp til både nivå 2 og 3 for
de klubbene som vil det. Skiold ønsker
foreløpig å være en god Kvalitetsklubb
på nivå 1 – dvs at vi skal jobbe videre for
utvikling av klubben og bli gode på det
vi har lagt til grunn der.
Mariann
Eide,
nestleder og
leder kvalitetsklubb
prosjektet
i Skiold

Vi tror at Kvalitetsklubb konseptet er
noe av det viktigste Norges Fotballforbund har tatt tak i. Det er lagt mye

Ski & Ballklubben Skiold
” Alle i Skiold skal
få mulighet til å utfolde og
utvikle seg,
både sportslig og sosialt”

DETTE RØRER IKKE VED DIN EVENTUELLE GEVINST - DET ER NORSK TIPPING SOM BETALER

KONTAKT DIN TIPPEKOMMISJONÆR - VÅRT ORG.NR 983885144

Har du og dine venner husket å registrere spillekortet deres på Skiold
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Jenter 2009

Jentelaget består av 23 ivrige spillere og har to lag i serien, Tigre og Løver. De har hatt veldig
god framgang i år.
Frem til sommeren var det Lars Erik
Foss som hadde hovedansvaret, i høstsesongen har vi fordelt ansvaret på et
større trenerteam.
På treningene har det vært stabilt oppmøte med ca 20 spillere i snitt. Basisøvelser med fokus på blant annet “sjef
over ballen”, pasning og skudd har vært
i fokus. Øvelsene gjennomføres i all
hovedsak med iver og glede:)
Laget har spilt cup i Drammenshal-
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len, i Solbergelva og på Åssiden.
Alle cupene har vært fylt med god
stemning og har hatt flotte rammer.
Kampene er høydepunkter og det
har blitt både seire, uavgjort og tap
(hovedmotto er “tap og vinn med
samme sinn”).

sommeravslutning med grill og kos.
Høstsesongen avsluttes med bowling
og pizza:)

Sesongen avsluttes i slutten av oktober med cup i 3050. Etter oktober
vil jentene i utgangspunktet trene
innendørs på Brandenga skole. I
tillegg til treninger har jentene hatt

Takk for en finfin sesong, vi gleder oss
til neste år!

Stor takk til alle foreldre for engasjement og kjøring til bortekamper og
cuper!

Anja, Eivind, Henriette, Petter,
Ole-Johan
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Jenter 2008
Skiold jenter 2008 (Skioldmøyene) er en stabil og hyggelig gjeng med engasjerte fotballjenter!
Vi har hatt et par som har sluttet men
har vært heldige å få nye tilskudd som
har bidratt til holdet.
Vi har gjennom hele sesongen trent på
mandager med godt oppmøte av både
spillere og foreldre. Dette er bra, vi trenere merker stadig at lagfølelsen vokser
og samholdet blir sterkt, samtidig som
jentene får bedre fotballforståelse.
Det er tydelig at jentene tar mye med
seg fra treninger til kamper.

Vi har deltatt i en rekke cuper og seriekamper hvor jentene har vært
ivrige og hatt fint sammenhold. Flotte
fremmøter har vært generelt gjennomgående.
Trenerene er veldig glade for det store
oppmøte og iveren vi ser i jentene etter å spille sammen og gjøre hverandre
gode. Vi setter stor pris på engasjementet fra foreldrene og gleder oss til
nye muligheter i 2017!

Til slutt bare betydning av skioldmøyer,
som jo er vårt navn:
“Skjoldmøy (norrønt skjaldmær) var
i henhold til norrøn litteratur kvinner
som slåss som krigere på lik fot med
menn.
Mvh
Trenere og lagledere på Skioldmøyene

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Jenter 2007
Nok en sesong er over for Skiold
jenter 2007. Skiold Superjenter er en
stabil gruppe med 13 jenter. Oppmøte på trening har vært svært bra
og jentene har hatt en fin utvikling!
Høydepunktene har vært mange:
Skiold Toyota cup, Åssiden cup,
Vollen Cup, Kiwi Solberg cup samt
seriespill. Turen til Skioldhytta må
også nevnes som et av de absolutte
høydepunktene med overnatting,
bading, dugnad og lek i strålende
høstvær. Jentene har også vært
maskotter på Strømsgodsetkamp.
Den flotte og humørfylte gjengen
avslutter sesongen med bowling og
pizza 7. november.
Kamilla, Kristin og Arne.
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Jenter 2004
Skiold jenter 2004 er en stabil fotballgruppe og har jenter født i 2003 og 2005 også med
på laget. Jentene har godt oppmøte på treninger og har bra innsats og stor stå på vilje. Alle
sammen har utviklet seg og har både bedre spilleforståelse og ballteknikk.
På treninger og i kamp er det alltid god
stemning - tidvis mye skravling og latter!
Det har vært mye bra spill i serien i år
og jentene har virkelig imponert med
solid spill og fantastiske resultater!
Noen nedturer har det selvsagt også
vært, men de har vært få.
Denne sesongen har vi deltatt på Skiold
Toyota Cup for siste gang. Neste år er vi
for “gamle”!
Ellers har vi spilt Solberg Kiwicup. Og
for første gang har vi vært på overnattingscup.
Nærmere bestemt på Helgerød cup i
Sandefjord- hvor det ble mang en kamp
mot Røa! I Sandefjord bodde vi i hytter i naturskjønne omgivelser rett ved
sjøen. Været var strålende, så det ble
en fantastisk opplevelse for jentene.
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Cupen ble spilt på kunstgress og på
sand(beachfotball) og det var veldig
morsomt.
Sesongen avsluttes med Halloween cup
i Vestfossen.

Vi gleder oss til en ny sesong. Da med
9’er!
Hilsen Erik, Guri og Kristin
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Jenter 2002

Jenter 14 er en treningsvillig gjeng på rundt 20 (!) flotte jenter. I løpet av året har vi vært så
heldige å få 5 nye spillere, mye på grunn av godt samhold og mye gøy på trening og kamp.
Ferdigheter og forståelse har virkelig skutt fart og dette viste
laget allerede i vinter med 2.dre plass i FUTSAL ligaen i
februar og 3.plass i Vinterligaen i mars. Etter god innsats i
DrammensCup i april, ble det ny bronse i Liungen Cup, etter en thriller av en straffekonkurranse i semifinalen. I vårserien spilte jentene 11’er for første gang og skapte mye god
underholdning for sin trofaste tilskuerskare.
1.august var vi så heldige å få inn Tina Veitsle Skarpsno
på trenersiden. Hun overtar som hovedtrener etter Inger
Bondevik Grimm som har gjort en fantastisk jobb med
jentene siden starten. Vi er så heldige at Inger fortsetter
som en del av trenerteamet for Skiold J14. Tina fikk en
flott start som trener med seier over byrivalen Åssiden under Svennis Cup i Sverige noen dager seinere. Suksessen
har fortsatt inn i Høstserien hvor vi har stilt med 2 lag, ett
7-lag og ett 11-lag. Lagene endte på 3. plass i 7 er serien, og
4. plass i 11-er serien.
Sesongen ble avsluttet med en langhelg i Danmark på SkagenCup i oktober. Her ble det mange jevne kamper, flørting
med gutta og mye morro. Både jentene, trenerteam, støtteapparat og foreldre gleder seg til mer spenning og morro med
både Vinterliga og Futsal spill i vinter!
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VELKOMMEN TIL VÅRT
VASKEANLEGG
Vi kan presentere det siste
innen skånsom bilvask
CIRKLE K STRØMSØ

Grønland 13, 3045 Drammen

Vis a vis rutebilstasjonen og Lothe fargehandel
Telefon 32 83 43 63
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KLUBBKOLLEKSJON 2016
SKIOLD SBK

CORE HALF ZIP SWEATER
36-895-2001
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

CORE FOOTBALL PANT

Jr. 400,- / Sr. 450,-

CORE POLY JERSEY

SS: 03-636-3062 / LS: 03-615-3062
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

80-816-2921
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Jr. 1000,- / Sr. 1100,-

CORE COTTON POLO

09-541-3062
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

350,-

CORE POLY SHORT

02-431-3062 / 02-431-9001
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Jr. 250,- / Sr. 300,-

FUND FOOTBALL SOCK

11-083-9001
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

22-137-3946
STR: 28-31, 32-35, 36-40, 41-45, 46-48

200,-

SS. 230,- / LS. 260,-

SIRIUS STADIUM JACKET

CORE COTTON TEE

32-165-2001
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

STAY AUTH SPORTS BAG M
40-911-2250
STR: medium

100,-

CORE SPRAY JACKET
80-822-3062
JR: 116-128, 140-152, 164-176
SR: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Jr. 500,- / Sr. 550,-

STAY AUTH SOCCER BAG L
40-915-2250
STR: large

350,-

KLUBBPRIS
Klubbens medlemmer får 20% på prisene ovenfor ved kjøp i
butikk. Trykk kommer i tillegg.

Jr. 300,- / Sr. 350,-

450,KONTAKT FOR BESTILLING
STEFFEN REITAN | steffen@torshovsport.no | tlf. 32 83 07 35

TRYKK
Klubblogo; rygg 31,- bryst 31,- Initialer: 2.5 cm hvite 10,- pr. bokstav
Forbehold om trykkfeil og prisendringer.

Øvre Storgate 8 | Tlf: 32 83 07 35 | facebook.com/torshovsportdrammen

torshovsport.no/fotball

Gutter 2009 Brandenga

Laget vårt har blitt en stabil gjeng med
ivrige gutter. Det er gøy å se hvor mye de
utvikler seg og hvordan interessen for fotball øker for hver trening. Fra mai til oktober har vi trent på store, fine Tegger’n.
Her har guttene trent på FairPlay,
ballkontroll og lagspill. På kamper og tre-

avisen - høst 2016

ninger har vi en solid foreldre-heiagjeng.
Guttene fikk sin første cup opplevelse på
Skiold minicup i april. Åssiden cup i mai
ble en skikkelig våt affære, men guttene
holdt humøret oppe og spillegleden var
stor. Seriekampene har endt med både
stor glede og skuffelse for gutta, slik det

blir når engasjementet er stort. I mai dro
laget med trenere og noen foreldre på
Strømsgodtset kamp på Marienlyst. Veldig moro!
Fra neste sesong stiller vi med to lag. Det
gleder vi oss til
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Gutter 2009 Danvik
Gjengen med gutter på Skiold 2009 er stor, nesten alle guttene på trinnet er med og spiller
fotball.En kjempefin gruppe, med masse entusiasme og engasjement! Halvveis i sesongen
valgte vi å dele guttene inn i 3 lag i stedet for 2, for å kunne gi dem mer spilletid, så nå har vi
Ninja, Turtles og Leonardo med ca 8 spillere på hvert lag.
Gjennom vinteren trente vi inne i gymsalen på Danvik, med varierte øvelser
og høyt tempo (og lydnivå!). Det blir
fort litt trangt der, med ca 25 gutter
som skal ha plass til seg og ball, men
det gikk seg til og trenerne var flinke til
å finne øvelser som lot seg gjennomføre
på liten plass. Vi åpnet cupsesongen
med å stille med to lag på Skioldcupen
i Drammenshallen i mars. Gutta viste
stor spilleglede og lagånd, og fant seg
fort til rette i cuplivet.
På vårparten ble det endelig varmt nok til
å begynne å trene på Marienlyst igjen! Så
deilig med stor plass og frisk luft, og gutta
blomstret virkelig når vi tok fatt på litt
mer strategiske øvelser. Alle lagene har
spilt seriekamper rundt omkring i lokalområdet, og båret Skiolddraktene sine
med stolthet! Vi har hatt mange målrike
kamper, og veldig gode opplevelser med
seriespillet.
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Åssiden-cupen gikk av stabelen i øspøs
regnvær, og selv det laget som hadde lang
ventetid mellom de siste kampene sine
beholdt humøret. Vi som er trenere og
lagleder for denne gjengen er fryktelig
stolte av all entusiasmen de har for spillet,
laget og klubben, og til tider briljerer de
virkelig på banen, som jo er ekstra gøy.
Før vi skiltes til sommerferie kjørte vi
avslutning for hele laget på kunstgresset. Foreldre og søsken ble invitert til
cup, og stilte lag mot gutta. Stort sett
var det gutta som gikk av med seieren,
til tross for kreativt spill og størrelsesfordeler blant foreldrene. Etter 4 spilte
kamper koste vi oss med frukt og litt
snop - en kjempefin avslutning på en
strålende vårsesong!
Etter sommeren startet vi på ny giv, med
ukentlige treninger på kunstgresset, pluss
innspurt i serien. Til tider ganske hektiske

fotballuker, men alltid med topp innsats.
Den siste cupen vi var med i var Kiwicupen i Solberelva, en helg med strålende
sol og utrolig proft gjennomført. Ved
premieutdelingen fikk vi se et show av to
proffe triksere, som gjorde et uslettelig
inntrykk på spillerne - veldig stas!
Gutta utvikler seg fra gang til gang, og
flere av dem som i begynnelsen var mest
med for det sosiale, er nå blitt meget
ivrige fotballspillere - noe vi kan takke
både samholdet blant guttene og trenernes innsats for! Vi gleder oss til avslutning av sesongen, siden Gutter 2009 ble
trukket ut som heldige vinnere av avslutning hos Bowling1.
Vi gleder oss til det, og til å fortsette utviklingen gjennom vinteren!
Hilsen
Trenerteamet Gutter 2009 Danvik
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Skiold IFO

Skiold IFO er et tilbud til barn i 2-5.klasse på Danvik skole etter skoleslutt, Mandag-Fredag
1300-1700. Vi tilbyr leksehjelp på Skioldhuset, innetid med frukt og lek\tegning før vi har
minimum en times aktivitet hver dag.
Hovedfokus er trivsel og samhold, aktivitet med glede og å gi alle som vil en
mulighet.

er det nå Sondre Bulie som har tatt på seg
hatten som sportslig leder og IFO assistent i Skiold.

gleleken som går igjen. Vannspreder i det
varme været var også en stor suksess hos
barna og IFO assistentene.

Året startet med at Kim Jeppe ga seg i jobben som IFO leder og som sportslig leder
i Skiold. Tina Veitsle Skarpsno tok over
som IFO assistent og Kristoffer Backe tok
over som IFO leder.

I 2016 har barna fått mye tid på isen på
Marienlyst, perfekte forhold takket være
Gundersen og Miro (banegutta) ser vi en
enorm utvikling hos barna.

Vi har også vært en uke på Bowling 1, her
har barna storkost seg med bowling.
Vi har i 2016 hatt 60 unike barn fordelt
på 5 dager i uka. Snittet pr dag ligger på
22 barn.

Tina ble fort populær blant jentene på
IFO, men etter noen korte måneder hos
oss i Skiold bestemte også hun å gi seg til
sommerferien.
Som erstatter for Tina ansatte vi Marius
Svendsen og som erstatter for Kim Jeppe

For barna som ikke ønsker å stå på skøyter
er Drammenshallen alternativet. Her setter
vi opp diverse aktiviteter som kanonball,
hjørnefotball, måne og sol og supermusa.
Vår\sommer\høst foregår aktivitetene
hovedsakelig på Marienlyst kunstgress.
Her er det aktiviteter som fotball og kje-

Vil rette en stor takk til Kim Jeppe som
takket for seg i Februar 2016, barna
savner deg veldig! Vil også takke Tina
Skarpsno for innsatsen med barna.
Hilsen Skiold IFO gutta
Sondre, Marius og Kristoffer

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Gutter 2008 Brandengen
Målet for sesongen 2016 var å stille med 3 lag og det har vi klart. Gutta fikk komme med
forslag til nye lagnavn og siden Lionel Messi sto høyt på lista hos de fleste av gutta så ble
lagnavnene deretter.
Skiold Messi Lions, Skiold Messi Tigers og Skiold Messi Ninjas startet opp
på nyåret med treninger i gymsalen på
Brandengen skole, og her har vi hatt ukentlige treninger frem til vi kunne starte
med treninger ute. Med mange ivrige
barn så har det vært litt utfordrende å
være inne i en liten gymsal, men vi kom
oss greit gjennom vintersesongen. Vi
spilte mye hjørnefotball, lekte ulike leker,
øvde på konsentrasjon og ballfølelse.
Sesongstart for serien er for oss Skiold
sin Minicup festival. Cup er gøy og ekstra
gøy er det at vi kunne stille med 3 lag i
år. Gutta gledet seg til å komme i gang og
vi både vant og tapte. Og med flott pokal
for god innsats så var de veldig klare for
neste Cup.
Når snøen gikk og det ble tørt ute, var
gleden stor når vi endelig kunne trene på
Tegger`n. Stor plass og store fine mål var
midt i blinken for gutta. Vi har også vært
så heldig å få bruke det nye anlegget på
Tegger`n med kunstgress.
Neste Cup var SIF Cup, og gutta synes
det var stort å få spille på kunstgresset på
Gulskogen. Ekstra gøy var det da vi vant
over et SIF lag, men her ble det også tap
og uavgjort. Med premier som var en
blå t-skjorte med SIF logo og flott pokal
kunne gutta nesten ikke vente til høstsesongen med å komme på Cup.
Etter siste seriekamp var ferdig så tok
vi en god sommerferie og vi startet opp
igjen med treninger samtidig som skolestart. På sensommer/høsten 2016 var det
flere elever fra 2008 kullet på Brandengen
skole som ønsket å starte å spille fotball
sammen med oss, og dermed var lag
nummer 4 i boks. Vi har nå Skiold Messi
Lions, Skiold Messi Tigers, Skiold Messi
Ninjas og Skiold Messi Pumas i stallen.
På Kiwi Cup`n spilte vi i strålende sep-
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tember vær, og her vant vi mange kamper
men det ble også noen tap. Men er alltid
gøy å komme hjem med en ekstra pokal
til samlingen.
Høsten har gått med til mange kamper,
da det er 4 kamper i uka. Vi har spilt
omtrent 28 kamper i høst. Treningene
har vi sett oss nødt til å dele over to dager,
og det er gått fint.
Siste Cup`n for i år var Mif Albjerk Cup
i oktober. Gutta spilte bra selv om det var
kaldt ute. Noen seire, noen tap og uavgjorte kamper. Pokal ble det også her. Nå
er vi ferdig med treninger og starter ikke
opp igjen før medio januar 2017.
Dette er tredje året med Skiold Brandengen gutta. Vi har også en jente med på laget vårt og hun stiller på lik linje sammen
med gutta. Vi har en herlig gjeng, og det
blir veldig gøy å få lov til å følge de videre
til neste år.

trening så er de stort sett på Tegger`n på
fritiden eller så er de med på uorganisert
løkkefotball på Marienlyst.
Vi vil takke Skiold for at vi fikk en flott
avslutning på sesongen hvor vi ble invitert til Drammen Bowling, vi koset oss
med spilling, pizza, brus og is. Her var vi
33 spillere påmeldt så vi var en stor gjeng.
Jeg vil også gjerne takke alle ungene for
en super innsats gjennom hele året, og
jeg vil takke trener Camilla, Morten, Dan
og Anders for en flott gjennomføring av
kamper, treninger og cup`er. Uten deres
innsats hadde vi ikke vært der hvor vi er
i dag!
Mvh Hege Helene Aase, lagleder Skiold
Brandengen

Pr dags dato så har vi 37 registrerte
spillere hos oss, og derfor tok vi sjansen
på å stille med 4 lag i serien. Det blir mye
fotball, men ungene synes dette er veldig gøy. Er de ikke med på kamp eller på
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Gutter 2008 Danvik
Danvik gutter 08 består av lagene Hattrick og Gunners, og vi har møttes jevnt
og trutt til treninger både i gymsalen på
Danvik, ute på Marienlyst og nå i høst
på Tegger’n. Der har vi trivdes spesielt
godt siden det er mye bedre plass der. Utviklingen blant gutta har vært veldig god
i 2016, og gutta viser mer og mer interesse og forståelse for trening og terping.
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Vi har vært med på flere cuper i år og
det er alltid ekstra stas å få komme opp
å få pokalen etter endt turnering. Vi har
spilt mange kamper i serien, både borte
og hjemme. Alltid spennende å møte nye
motstandere og hyggelige gjensyn med
lag vi har møtt i cuper og tidligere år.

Bowling1 med pizza, brus og bowling.
Det var moro!

Vi markerte avslutning av sesongen på

Hilsen trenerne

Takk for et hyggelig fotballår gutter 08!
Og takk til ivrige og aktive foreldre som
stiller opp som trenere, hjelpere, sjåfører
og ikke minst entusiastisk heiagjeng!
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Gutter 2007 Brandengen
Når hver eneste trening er et mini EM sier
det seg selv at dette blir nok en intens økt.
Flere av nasjonene fra sommerens EM i
Frankrike er representert på en liten femmer bane på Teggern. Og ingen vil tape.
Hver trening er en finale. Du trenger ikke
være rakett forsker for å si at her går det
hett for seg. En intensitet så høy og med
et så høyt konkurranse instinkt at det ofte
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går utover finspillet, er det ofte at trenerne
samtidig med å være trener også er fredsmekler, unicef representant og litt leger
uten grenser med is-sprayen. Og den går
det hardt utover, det har faktisk versert
rykter om «fake skader i kamp». På tross av
dette møter gjengen opp hver uke. Krummer ryggen, får på konkurranse blikket og
kliner til. Og det gjør de også neste år.

Fra å ikke vite om vi blir 3 eller 13 på kamp
før sommeren, er det nå en ganske stabil og
artig internasjonal gjeng på 14 som danner
Skiold United. Neste år heter vi The Crazy
Gang.
Mvh
Michael
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Gutter 2007 Danvik

Vi startet 2016 sesongen med innetrening i Drammenshallen fra november. Det
fungerte ikke optimalt da vi stadig måtte
avlyse på grunn av andre arrangementer
i hallen, og følgelig ble det litt lite kontinuitet. Dette har vi lært av, så i november
2016 flytter vi på oss og starter innertreningen i Galterudhallen, som vil gi oss
mye bedre kontinuitet..
Da våren kom var vi drøyt 20 gutter og 5
trenere, da ble det laget 3 lag som startet
sesongen med vår egen cup. Gjennom
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våren var det stabilt oppmøte fra gutta,
topp innsats og mange gode resultater,
vi avsluttet våren med overnattingstur
på Skioldhytta, noe som ser ut til å bli
en tradisjon. Fokus for hele gruppa har
vært at fotball er et lagspill hvor vi sentrer og spiller hverandre gode. Det tar
gjerne litt tid å få relasjonene til å sitte
i fotball, og sånn har det også vært for
våre 9 åringer, men når høsten kom
satt samspillet og vi så veldig positiv utvikling på det å spille som et lag. Litt
synd at et par gutter sluttet / tok pause

i løpet av sommeren, men vi har hele
veien hatt 3 lag med strålende innsats.
Litt gøy var det jo også å bli trukket ut
slik at vi fikk sesongavslutning på Bowling 1.
Så til slutt takk til dere gutter som har gitt
oss trenere mange høydepunkter og masse
glede, vi ser fram til å ta fatt på en ny sesong sammen med dere.
På vegne av trenergruppe gutter 2007
Einar
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Gutter 2006 Danvik
Dette har vært en sesong med utvikling i alle ledd, med imponerende spill i kampene. Noen
har tatt store steg dette året og det gleder et trenerhjerte.
Noen nye gutter har vi også blitt styrket med denne sesongen og sammen
med et stabilt trenerteam har vi hatt
kvalitet i hver treningsøkt - gjennom
hele året. Gulskogen Arena på vinteren
og Marienlyst fra isen forsvant. 2006 er
en flott gjeng på 23 som har fokusert
mye på å komme ut av skyggen denne
sesongen. Vi har framstått som et lag på
og utenfor banen. Løver, Tigre og Leoparder har hatt sin aller siste sesong med
5´er fotball. For å møte neste års 7´er
har vi prøvd ut dette i seriespill og cup
nå i høst. Morsomt å se at relasjonene
og lagspillet vi har trent på, har styrket
oss ytterligere på større bane. Vi rakk
4 cuper denne sesongen også. Sondre

Thim-Nordby, Kai Rune Vestersager,
Tore Norrud, Trond Mjøs og Børge
Solem har ledet lagene. Nils Aulie har

vært oppmann. Nå ser vi fram til en
ukentlig vinterøkt og neste sesong med
7´er fotball.

Sesongens så langt deiligste seier!!!
Vi blir enig om en kampplan hvor vi skal
ligge kompakt defensivt og gi fra oss lite
rom. Offensivt skal vi la ballen gjøre jobben, og spille på ferdighetene våre med
gode bevegelser og godt innøvde kombinasjoner. Vi åpner bra og har full kontroll
bakover. Offensivt viser vi gode
initiativ og etter 20 minutter
spiller vi fantastisk trekantspill inne i hokksund sin
sekstenmeter. Pedersen
spiller nydelig igjennom
til Knudsen som rutinert slår 45 ut til Roar
som har kommet på et
tungt løp inn i 5 meter. 1-0
rett ut av læreboka!! Vi fortsetter å
kontrollere bakover og Holksund skaper
ingen verdens ting! Etter en corner fanger
Mads opp ballen i returrommet, fosser fremover og lever en boksåpner til Knudsen i
bakrom. Knudsen bruker farten, løper fra
motstander med ball og lobber lekkert inn
2-0 etter 20 min. Deilig!! Vi har stort sett
kontroll i banespillet resten av omgangen,
men vi har litt utfordringer på dødball.
Dette utnytter Hokksund og reduserer til
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2-1 etter ca 30 min. 2-1 til pause. Etter en
god førsteomgang kommer utfordringene
løpende. Først må Pedersen gi seg med
en vond akilles, og Knudsen må hjem og
legge dattera. Det merkes at vi blir eldre🙈 
Dermed sitter vi igjen med 10- mann før 2.
Omgang. Men det finnes det en reddende engel i gangene på Marienlyst. Skiold sin store ildsjel Oddy lurer i gangene
med nyinnkjøpte fotballsko og ferske keeperhansker. Han tar et magadrag
av en Teddy uten filter,
får på seg keeperdrakten
og stepper inn som keeper i
2.omgang. Vi er igjen 11 mann med
coach på topp! Coach spiller på sine styrker, som i hovedsak er vekta, men dette
er også en ulempe og etter ca 12 min sitter
strekken i hamstring. Vi er kun 10 mann
med over 30 minutter igjen. Nå viser vi ekte
Skiold-moral med jernhard vilje og stålfast
kropp!! Vi nekter fortsatt Hokksund de
store sjansene og god jaging gir oss et par
farligheter foran mål. Rett før coach ryker
ut får Hillestad annullert 3-1 scoringen! En

ok avgjørelse av dommer. Med 10 mann
mister vi selvsagt mer og mer initiativ, men
vi parkerer bussen og viser strålende moral
defensivt. Om det ikke var nok med kun 10
mann får Roar ei krampe som ikke løsner
før neste fullmåne etter 30 min, og vi er
redusert til 9 mann!!! Krise Hokksund tar
over mer og mer, men vi rydder bra unna.
Hokksund burde hatt straffe etter at Larsern mister hue i egen 16 med en innvolvering som ville gitt 4 poeng i OL-bryting!
Vi er heldige. De siste 10 er stort sett spill
mot vårt mål, men guttane tar hver eneste duell, og jeg vil trekke frem Espen på
midten som spiller strålende og vinner
mange viktige dueller. På overtid kommer
de største mulighetene for Hokksund, men
vi holder unna og Oddy holder nullen i
A-lags debuten. For en mann! I dag er jeg
jævla stolt over å være treneren til denne
gjengen, årets deiligste seier, årets beste
innsats og en ekstremt god start på helgen!
Takk for innsatsen alle sammen. Bildet
viser dagens mann på Skiold laget!
Toggen
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Gutter 2005 Brandenga
Denne sesongen har vi hatt tre lag. Skiold City, Skiold United og Skiold rangers.
Denne sesongen har vært utrolig moro
og spennende. Vi har mange spillere som
har fine utviklinger, og greid å spilt sammen som et lag både i vår og høst sesongen. Overgangen fra 5er til 7er var spennende å se. På starten var det uvant for
mange, men nå ser man at taktikkene vi
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har trent på flyter godt. Nå skal vi inn i
vinterperioden med å trene skikkelig og
gjøre oss klare til en fantastisk vårsesong.
Når det kommer til resultatene til lagene
så har det vært helt vanvittig
Skiold City har spilt syv kamper, hvor av
seks seier og en uavgjort. Mål forskjellen
har vært 68-11

Skiold United har spilt seks kamper og
vunnet alle seks. Mål forskjellen har vært
64-16
Skiold Rangers har spilt fem kamper,
hvor av fire seier og et tap. Målforskjellen
har vært 47-18

19

Gutter 2005 Danvik
Danvik Skiold G11 består av 23 gutter.
Vi har i år hatt 2 lag i 7er serien, Skiold
Tigre og Løver. Overgangen til 7er fotball
har vært spennende og gøy. Det er herlig
å se hvordan guttene har mestret overgangen til 7er fotball.

Vi deltok med 2 lag på Bø Sommercup.
Det var storveis med overnatting i gymsal, fotballspill i 30 varmegrader og masse
bading i Bø Sommerland. Vi fikk også
med oss Sluserock-konsert med Marcus
og Martinus.

Vi har hatt veldig bra oppmøte på trening
og kjempebra innsats på kampene.
Det er kjempegøy å se utviklingen guttene har på fotballbanen.
Vi fortsetter med vintertrening og vi
håper alle guttene blir med videre i 2017

• Ferskvaredisk
• Hjemmelaget mat
• Nye tilbud hver uke
• Egen kundeparkering

Åpningstider
Hverdager 08.00 - 22.00 . Lørdager 08.00 - 20.00
Holmestrandsveien 34 - Telefon 32 81 97 03
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Gutter 2004 Brandenga
Vi kan se tilbake på en innholdsrik sesong. Vi startet opp det nye fotballåret med treninger
i Drammenshallen og det kom til en del nye gutter.
Til Skiold cup i mars hadde vi meldt på
to lag. Med de nye spillerne som hadde
kommet til burde vi nok vært minst fire
lag. Vi hadde nok turneringens største
innbytterbenk ☺ Utrolig gøy å se entusiasmen gutta viste på banen og gleden
til de som mottok sin første pokal denne
turneringa !!
I april stilte vi med to lag i Godset cup på
Gulskogen. Det ene laget spilte i øs pøs
regnvær på lørdag, mens det andre spilt
i skinnende sol på søndag. Det ble både
seiere og tap for begge lag, men alltid stas
å motta en godset t-skjorte i premie.
vi har stilt med to lag i serien, Skiold
Moviestars og Skiold Superstars. Begge
lag på samme nivå. Vår-sesongen endte
med mye tap for begge lag. Mange av våre
motstandere deler nå inn lagene sine etter ferdigheter og vi så oss nødt til å ta
noen grep.
Erik Hauge var trener for laget sammen
med meg frem til sommeren. Vi takket
han for innsatsen med en EM-turnering
på Tegger`n hvor alle spillerne ble premiert med en deilig saftis ☺ Vi takker
Erik for innsatsen !! Gutta og jeg savner
energien din på treningsfeltet.

og noen turer på disco !! Alle sovna
i rimelig tid utslitt etter en lang dag.
Søndag ble det en seier og et tap. Vi
hadde mye gøy sammen denne helga!
Dere er supre å ha med på tur ☺

kamper. For det ene laget ville ballen ikke
i mål denne dagen og det endte med to
ufortjente tap og en seier. Det andre laget
scora på sjansene sine og vant to kamper
og tapte en.

Til høst sesongen slutta en del spillere
og et par gikk til andre klubber. Trist at
gutter som har vært med oss i alle år velger å legge fotballen på hylla, men vi har
et håp om at de vil komme tilbake etter
hvert. Vi flytta det ene laget vårt ned et
nivå og tok ut lagene ut i fra ferdigheter
og innsats hver uke. Det fungerte veldig
bra og begge lag vant en god del kamper.
Gutta takla det å dele inn lag etter ferdigheter veldig bra. Begge lag fikk bedre
og bedre samspill for hver kamp og vi har
hatt mange gode opplevelser sammen.
Mange gutter har utviklet seg mye, spesielt de som startet å spille fotball denne
sesongen.

Vi har nå siste trening ute 26 oktober
og tar en liten pause før vi starter opp
med trening inne. Vi er nå en gjeng med
24 glade gutter som spiller for Skiold
Brandenga/Fjell 2004.

Vi avsluttet denne sesongen med å delta i MIF cup i Mjøndalen med to lag i
samme pulje. Dette ble en svært våt og
kald opplevelse for oss på sidelinja. Heldigvis varma mye bra spill og spennende

Benytter anledningen til å takk Erik,
Baddar og Tor Erik for at dere stiller opp
ved behov for trenerassistent, samt Sonja
for organisering av dugnad og overnattingscup ☺
Vil også takke tre av juniorene i Skiold,
Mubarak, Liban og Espen, som har hatt
noen treninger med laget i høst. Gutta synes det har vært veldig gøy og de
skryter av treningene deres !!
Takk for nok en fin sesong med dere gutter !!
Hilsen treneren

Etter en velfortjent sommer-ferie var vi
veldig klar for årets høydepunkt, overnattings cup i Porsgrunn.
Dette har blitt en tradisjon for laget.
12 forventningsfulle gutter hoppet inn
i bilene på Tegger`n klare for nye opplevelser sammen. Vi spiste pizza sammen fredags kveld før vi innlosjerte oss
i klasserommet. Den første natten ble
det fint lite søvn for noen av gutta, samt
treneren. Første kampen lørdag bar litt
preg av dette og endte med tap. Vi reiste oss ut over dagen og halte i land to
seire. Ettermiddagen og kvelden kosa
gutta seg med fotballspilling, kortspill
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Gutter 2004 Danvik
- Kommende stjerner på Skiold’s fotballhimmel
Skiold Danvik 2004 er en svært treningsvillig gruppe, som gjerne kommer ½ time
før trening og som holder på et par timer
etter trening. Etter det ble nytt dekke på
Marienlyst, bruker mange av guttene
mange timer der på egenhånd, som er
vel så viktig som organisert trening med
Skiold. Selv nå etter serien er slutt møter i
snitt 25 spillere opp på trening.
Vi har et jevnt tilsig av spillere, og vi har
fått nye fjes inn i gruppen fra både Fjell
og Konnerud. Grunnet dette måtte vi
øke fra 2 lag til 3 lag som vi delte inn i
RØD – BLÅ og GUL, men på treningene
er vi én gruppe som teller 28-29 gutter.
Vi har hatt treninger 2 ganger i uken
gjennom hele året, både i gymsalen på
Brandenga og Marienlyst kunstgress.
I seriespillet har alle lagene klart seg
særdeles godt, med gode resultater og
godt humør. Ferdighetene til guttene er
langt over det vi kan forvente av den jevne 12 åring, og med den treningsviljen
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som vises er guttene godt rustet til overgangen fra 7’er fotball til 9’er fotball.
Nå som dette skjer har vi begynt å
trene på mer avanserte øvelser som
presshøyde, pasningsskygge, orientering
med mer – og guttene viser stor nysgjerrighet. I tillegg har vi fokusert mer på
keepertrening og fire av guttene som
liker seg i mål har vist stor fremgang.
Når det gjelder CUPER er vi svært
tradisjonsbundne; Skiold CUP, Kalvøya
CUP og Kiwi Solberg CUP er steder vi
bare MÅ. Kiwi Solberg cup er mest stas
med tanke på posen med de rareste ting
i på premieutdelingen, mens 2 dager på
Kalvøya på sommeren er bare moro.
Fotball skal være gøy, og lek med ball er og
blir en prioritet. Når vi nå tar skrittet over
i ungdomsfotballen, setter det litt større
krav til både spillere og trenere. Oppmøte,
holdninger og ferdigheter blir viktigere,
men først og fremst skal vi ha det gøy.

Sesongen skal avsluttes når isen legges på Marienlyst, og da blir det pizza,
brus og film på Skioldhuset som både
store og «mindre store» setter pris på.
Vi fortsetter nå treningen inn mot sesongen 2017, og vi ser frem til mye
moro i årene som kommer med disse
guttene.
Spillerne som gjør at Skiold Danvik
2004 er det beste stedet I VERDEN å
være er: PEDER-JONATHAN-IVERREKAN-EMIL-OSCAR-TEODORHUSSAIN-HENRIK-WILLIAMAUGUST-JEANPY-SNORRE-HENRIK S-FILIP S-BAZIL-DENNIS
L-ARDONIS-ALFREDOSMANCHRISTIAN-ANDI-HARES-MARMATHIAS-NIKOLAI-METE-SIEMALFUSom sagt i fjor, kun 6-7 år før
noen av disse løper ut på Gamle Gress
i tippeligaen
Trenere har vært Paal-Christian og
Håkon.
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Gutter 2003
G-2003 har hatt en variabel sesong. Vi
startet optimistisk med 2 lag, men det
endte opp med at vi måtte trekke ett lag
fordi en del gutter sluttet på laget. Vi
hadde en tøff tid på vårsesongen med
bare tap dessverre. Jeg syntes gutta var
flinke til å holde motivasjonen oppe og

jobbe på. Høstsesongen fikk vi en litt
kjedelig start med 4 tap på rad. Men vi
så utvikling og det ble bedre og bedre
fra kamp til kamp. Vi avsluttet med å
vinne de 3 siste kampene, etter kjempeinnsats mot slutten av sesongen. Vil
gjerne takke gutta fordi dem ikke gir

opp og prøver å holde motivasjonen
oppe. Samt vil også takke Hans Kristensen for en super innsats. Uten han
hadde det vært vanskelig å holde styr på
dette.
Christian Teigen

NYTT • B-VARE • BRUKT

Åpningstider: man-fre: 12-17 - lørdager: 11-15 Telefon: 930 38 335
Tordenskiolds gate 89, 3044 Drammen - www.drammen-hvitevarer.com
Velkommen innom til en trygg, hyggelig og lønnsom handel!
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Gutter 2002
Det har vært en spennende og kreativ
sesong i Skiold - 02. Jeg kom inn som
hovedtrener i februar 2016 og har fått
oppleve store og positive forandringer
på laget gjennom denne perioden. Laget startet i 3.div og har fort klatret høyt
oppover til 1. divisjon. Vi hadde en tøff
start til å begynne med, men etter målrettet treninger og tiltak i felleskap har
vi bygget oss opp til et godt lag.

ens grunnverdier, gjensidige respekt
for trenere, dommere og medspillere.
Flere og flere engasjerte foreldre står på
sidelinjen for å heie gutta frem, utrolig
gøy og rørende å se. Vi startet med 13
spillere og er nå 22 spillere på laget,
grunnen til dette er fordi Skiold - 02
gutta har selv skapt god kjemi og sprer
det videre slik at flere har lyst til å være
en del av gruppa.

Vi har fokusert på lagspill, holdninger,
ballkontroll og mest av alt fotball-

Som trener for Skiold - 02 vil jeg
takke alle foreldre for oppfølging til

DDY og KAI

bortekamper samt støtte på hjemmekampene. Og ikke minst alle spillere
som har gitt flott innsats og god fokus
på både treninger og kamper.
Fokuset fremover skal fremdeles være
lagspill og konseptet 1 for alle og alle for
1. Samtidig som vi skal være målbevisste på å spille oss oppover.
Gilson Jose da Silva

5

om dagen
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Gutter 15 år

Det har vært en fantastisk sesong for G15.
Det er en stor gjeng som har trent
systematisk gjennom hele året. Etter
fjorårets gode sesong med kretsmesterskap var alle klare å sette i gang med en
ny sesong.
Gutta har jobbet systematisk siden desember 2014 og det er gledelig å se den
store individuelle fremgangen spillerne
har hatt i år.
Totalt har vi gjennomført 110 økter
denne sesongen, med et gjennomsnitt
på 65 % oppmøte. Det er et snitt på ca.
18-20 mann pr trening. Der 12 spillere
har over 80 % oppmøte, 13 har mellom
50-79 % oppmøte og 9 mann har under
50 % oppmøte.
Treningsinnholdet har vært inneholdt
individuell basisferdigheter før sommerferien som i pasningskvalitet, retningsbestemt mottak, orientering etc,
mens vi etter ferien i større grad har
fokusert på de relasjonelle ferdighetene
mellom spillerne, som spill alternativer,
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bevegelser uten ball, første forsvarer og
2 forsvarer etc.
Det er først og fremst gleden som både
trenere og spillere har i treningshverdagen som er viktig. Det er her vi samles
oftest og det er her vi skal lære, utvikle
oss og ikke minst treffer kamerater.
Naturlig nok er derfor treningene det
viktigste for oss å fokusere på.
Resultatene kommer som regel som
en konsekvens av treningsarbeidet.
Dermed har vi fått med oss mange
«festkvelder» her alle sammen dette
året, både trenere, spillere og foreldre.
Viktige høydepunkter i sesongen:
• Treningsleir i Barcelona med 34
spillere, 3 trenere og 15 foreldre. For
en flott tur med et meget godt sportslig utbytte ved siden av kameratskapet
i spillergruppen og den utrolige frivillige foreldregruppen. Takk til de som
arrangerte dugnader og var reiseledere,
uten dere hadde det ikke gått.

• Drammens Cup, her kom begge våre
to lag til hver sin finale i sluttspillet og
begge lagene vant hver sin finale i både
A og B sluttspillet. Fantastisk innsats av
gutta og ikke minst tidvis meget godt
spill på begge lag.
• Seriespillet, våre to lag har i serien
vunnet/uavgjort/tap 13 – 0 – 3 (9316 mål) og 7 – 1 - 5(47-33 mål).
Dette resulterte i et nytt kretsmesterskap. En fantastisk innsats av absolutt alle.
Våre resultater må måles i den gode
innstasen og læringsvilligheten som
finnes i spillergruppen. Det er igjennom treningene vi har utviklet oss sammen.
Nå er det bare å se frem imot en ny sesong, med mye moro og hardt arbeid.
Trenerteamet ønsker å takke spillere og
foreldre for en topp innsats og ser frem
imot en ny sesong.
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Gutter 16 år
To års prosjekt går mot slutten:
2016 sesongen er over, og det nærmer
seg slutten for Skiold 00 også. Til januar blir nemlig denne fine gjengen der
mange har spilt sammen i et tiår, del av
et juniorlag. Noen går videre til andre
klubber for å følge fotballdrømmene
sine, og andre blir i Skiold og blir kjent
med nye lagkamerater.
10.januar 2015 begynte et nytt prosjekt.
En revolusjon som ble kalt for “det nye
Skiold 00”. Helt siden den dagen har
det vært blod, svette, tårer men ikke
minst mye latter og smil på treningsfeltet. Det sportslige langtidsmålet var
å kvalifisere til Interkrets høsten 2016,
der de 4 beste fra Buskerud, Vestfold
og Telemark spiller i serie mot hverandre. Noen pizzakvelder, taktikkmøter,
hundrevis av treningsøkter og dusinvis
av fotballkamper med både “shalala”
og stillhet i garderoben senere, var vi
framme ved destinasjonen
Men før vi kunne sparke i gang Interkrets sto vårsesongen i veien. Vi deltok
i NM-kvalikk hvor reisen dessverre
endte i gruppespillet. I mars deltok vi
i Per Bredesen Cup hvor vi meldte på
to lag der de som hadde best treningsoppmøte fikk delta. Her endte vi på
bronseplass, og fikk en fin pokal. I årets
Drammen Cup var det klare tegn på at
gutta har utviklet seg fra fjoråret, med
dominans og 1. plass i gruppespillet. I
åttendedelsfinalen møtte vi Birkebeineren. Her viste fotball seg fram fra sin
kjipe og urettferdige side. Det røde laget
stanget og stanget, mens de blåkledde
satte den ene sjansen vi ga dem. 0-1 og
ut av Drammen Cup i åttendedelsfinale
igjen.
Drammen Cup var unnagjort og et par
dager senere ventet sesongstart mot
Stoppen i Interkrets-kvalikk. Gutta
bryter tradisjonen med dårlige sesongstarter og leker seg til en moro 4-2 seier.
Resten av sesongen ble stort sett like
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moro, og det endte med 3. plass, Interkretsplass og mye “Shalala” i garderoben (noen garderobeskap måtte begraves som følge av dette). 4-0 og 4-1
mot rivalene Strømsgodset IF og TF
som høydepunkter.
00-gjengen var spente og nervøse
for deltakelse som nærmet seg med
stormskritt, og vi fikk en skikkelig
hard velkomst til Interkrets med 0-7
mot Nøtterøy, men etter marerittstarten steppet vi opp og spilte 10 jevnspilte
kamper. Dessverre hvilte en forbannelse over Skiold 00 denne høsten.
Stengene så ut til å være nærmere
hverandre på måla vi skulle score på.
Et sjansesløseri uten like gjorde at vi
endte med 4 poeng og sisteplass, selv
om vi kunne og burde tatt med oss
15-20 poeng til. Tabellen så ille ut,
men det som skjedde spillemessig var
kunst og beviset på 2 år med hardt
arbeid. Overalt vi reiste i Buskerud,
Vestfold og Telemark, høstet gutta
enorm skryt for å faktisk tørre å spille
ball, den offensive dominansen, den
nesten ubrytelige defensive muren, og
ikke minst de fantastiske holdningene
og Fair-play egenskapene. Jeg så motstandertrenere som nesten så skammet ut over å ha stjelt 3 poeng fra de

rødkledde. Selv om tabellen ser ille ut,
klarte vi å sette de fleste motstandere i
tre fylker på knærne i 60 minutter av
hver kamp.
Jeg er glad og stolt over å ha tilbringet
to år med disse fantastiske spillerne og
menneskene som hver dag møter deg
med en hard håndhilsen og et skinnende smil. Det er vakkert å se hvordan
ungdom med bakgrunn fra alle verdens
hjørner kan danne en helt sinnsykt
sammensveisa vennegjeng. Juniorlaget
kan bare glede seg til når 00 kommer
opp.
Nå ser jeg frem til siste cup lørdag 5.november, da setter vi punktum på Skiold
00 og synger “shalala” en siste gang!
Til Gutta i Skiold 00:
Aldri glem hvem vi er, hva vi er, og hva
vi skal. Tenk på de tre tingene hver gang
dere står foran en tøff utfordring i livet.
Prøv å gjøre hver eneste dag til et “shalala”, følg drømmene deres og ALDRI
SLUTT MED FOTBALL!
Takk for at dere har gitt meg gleden av å
bli kjent med så mange fantastiske personer.
Hilsen Armin
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Gutter 19 år
Da er årets sesong avsluttet og noen ord
om årets lag er på sin plass. Det er alltid
litt vemodig når siste kamp er spilt og vi
tar noen velfortjente uker fri fra fotballen. Det har vært et fantastisk gjeng å få
være trener/leder for og det er jo derfor
man får lyst til å fortsette.
Vi har vært mange og stilte med to lag
i vårsesongen. Treninger i gymsalen
på Danvik med enkelte ganger over 20
mann, Gulskogen med bra fremmøte
og frivillige økter i Drammenshallen
hvor det enkelte ganger var enda flere
til stede.
På det meste var vi opp mot 35 mann
i stallen , litt krevende med så mange,
men stort sett har vi greid å gjennomføre gode økter. En utfordring med
så mange er at en del av gruppa alltid
møtte opp mens en del var litt mer
ustabile på fremmøte. Dette har vist
seg utover i sesongen ved at en del
spillere nok har vært litt for dårlig trent
i forhold til de som alltid har møtt opp.
Dette gjenspeiler seg igjen i resultater i
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kampene som er spilt. Uansett, i ei så
stor gruppe må vi bare godta at ikke alle
satser like mye på fotball. Noen satser
på skolen og mange har fått seg jobb
ved siden av. Vi har vært veldig klare på
at alle skal få være med og alle skal få
tilnærmet lik spilletid. Det er ikke alltid
like lett, men vi har gjort så godt vi kan.
At det er et fantastisk gjeng kan
beskrives av flere grunner. Vi har vært
et sammensveiset gjeng med spillere
med bakgrunn fra 15-16 forskjellige nasjonaliteter, vi har hatt svært få
konflikter i gruppa og vi oppfører oss
eksemplarisk overfor motstandere og
dommere. I tillegg har dugnadsånden
vært veldig god med deltagelse i Minicupen, fotballskolen og kioskdriften.
Vi deltok med to lag i Gothia-cup i
sommer, 28 mann på tur uten en eneste
negativ hendelse. Det ble lagt merke
til både på og utenfor banen. Fifa delegater nummenerte både 1.lag og 2.lag
til en ny oppsatt fair-play pris. Av 99 jr.lag vant 2.laget og 1.laget ble nr.2.

Etter sommeren ble vi litt tynnere med
spillere. Noen gikk langtids skadet,
noen flyttet og noen valgte å slutte. Vi
valgte å stille med bare et lag og tror
nok det var fornuftig. Det viser seg at
vi nærmer oss 30 spillere i troppen igjen, så vi får vurdere 2 lag igjen. I tillegg
kommer det opp et nytt årskull, så vi
kan bli veldig mange.
Avslutningsvis kan vi ta med at på vårt
beste er vi kanskje blant de beste breddelagene i kretsen, vi vinner mot topplagene og spiller god morsom fotball.
På det svakeste taper vi mot bunnlagene og er dårlige. Uansett så har vi hatt
en utrolig fin sesong og hele 10 mann
har fått prøve seg på A-laget, noen mer
eller mindre fast.
Takker for i år og håper så mange som
mulig blir med neste år også. Vi er to
stolte ledere som setter pris på at dere
bærer den røde drakta med verdighet
og utstråler FAIR-PLAY overfor alle.
Oddy og Kai H.
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Skiold A-lag senior
18 kamper – 8 seiere – 1 uavgjort - 9 tap – seiersprosent: 44
60 scora mål – 47 i sekken – 25 poeng – 7 plass på tabellen
Sesongen 2016 har vært en grei sesong,
som bærer preg av stor usikkerhet
og variasjon i spillergruppen i tillegg
til at vi aldri klarte å danne den gode
treningsgruppen vi ønsket på forhånd.
Bak resultatene er det et tre elementer
jeg velger å trekke frem som forklaring på varierende prestasjoner; 1) stor
variasjon i innstilling inn mot kamp 2)
mangel på sentrallinje i enkelte kamper
og 3) manglende samhandling som

følge av noe dårlig treningsgrunnlag.
Det er synd at vi ikke klarte å holde mer
stabilitet i gruppen, for vi viser i enkeltkamper hva som bor i denne gjengen.
Avslutningsvis må jeg trekke frem den
fantastiske hjelpen vi har fått fra juniorlaget gjennom hele sesongen. I snitt
har vi hatt med 3 juniorspillere til hver
kamp, og de som har vært med har
stort sett hatt mye spilletid. De som har

vært med oss har i tillegg vært viktige
bidragsytere i kampene de har spilt.
Uten juniorlaget ville vi ikke klart å
stille lag i flere kamper i år. Så tusen
takk for innsatsen!
Nå setter vi strek for 2016, og starter
forberedelsene for sesongen 2017 som
dessverre blir i 6 divisjon.
Takk for i år!

www.kulkompaniet.no - Tollbugata 87 - 3041 DRAMMEN - Telefon 32 20 95 20
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Styret
Hei alle sammen
I fjorårets Skioldavis nevnte jeg at det
i alle breddeidrettslag tuftet på hovedsakelig frivillighet, vil være kortere eller lengre perioder hvor klubbene sliter
organisatorisk, økonomiske eller på
andre måter. I klubben i vårt hjerte har
vi nå kommet gjennom en slik periode,
og vi føler at dette hører historien til.
Det har blitt jobbet godt i alle ledd i
klubben siden forrige utgave av Skioldavisa. Hovedstyremøter har blitt avholdt
hver måned, og alle undergruppene
holder møter etter behov. Fotballgruppene holder fellesmøter sammen med
vår nyansatte sportslige leder, og dette
fungerer veldig bra. Bandysesongen
15/16 var som vanlig kort og hektisk,
og kulminerte med at vårt (Drammen
bandy) småguttelag ble NM vinnere –
gratulerer! Bandystyret gjør en glimrende jobb med cup og bandyskole, og
før den kommende sesongen så er det
laget egne grupper med ansvar for hhv
cupen og bandyskolen. Vi ser frem mot
disse arrangementene.
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Vi ble på årsmøtet i NFF Buskerud i
Februar, som første Drammensklubb,
tildelt tittelen «Kvalitetsklubb». Dette
kan dere lese mer om i denne avisen.
I høst arrangerte klubben en temakveld
om rus på Skioldhuset. Målgruppen var
våre spillere/medlemmer i aldersgruppen 15-19 år. Med besøk fra Antidoping Norge, Politiet i Søndre Buskerud
og 2 representanter/tidligere rusmisbrukere fra Strømsgodsets gatelag,
ble dette en kveld hvor ungdommen
forhåpentligvis innså at det å involvere
seg i rusmidler kan føre til et liv i evig
rus. Klubben vil følge opp denne ungdomsgruppen i tiden fremover, slik at
vi også kan være med på å holde ungdom i bydelen rusfrie. Vi vil også holde
andre temakvelder med jevne mellomrom.
Klubben hadde planlagt en sosial samling for lokalt næringsliv, samt andre
gode Skioldvenner i Maritim Storstue/
Skur 1 nå i begynnelsen av November,
hvor hovedmålet var å presenter Skiold

anno 2016. Johan Kaggestad var hyret
inn for å fortelle noen gode historier
fra sitt Tour de France liv, samt litt om
sin rolle med frivillighet i Modum. Vår
dyktige sanger/musiker Rune Jahnsen
skulle også ha sunget om klubbens sjel
i «Sjela til Skiold». Påmeldingene uteble, og vi var dessverre nødt til å avlyse
dette arrangementet. Vi håper anledningen byr seg et annet år.
Jeg håper alle har fått en sjanse til å se
de fantastisk flotte filmene klubben
har investert i, alle tilbakemeldinger på
filmene er udelt positive.
Jeg vil få rette en stor TAKK til klubbens frivillige, spillere, foreldre, trenere,
lagledere, sponsorer, ansatte og alle andre som er involvert i klubben vår, med
innsatsen i året som har gått. Vi kan
gjenta det til det kjedsommelige, men
vi hadde aldri vært der vi er i dag uten
innsatsen til hver og en av dere.
For styret
Tom Egil Johannesen/styreleder
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Old Boys
Det begynner å bli noen år siden Skiold
sist hadde et treningstilbud for «oldboys» fotball spillere.
Undertegnede har vært medlem i klubben i hele sitt liv, er fortsatt bosatt en
god langpasning fra Marienlyst, og
syntes det kunne være trivelig med en
treningsgruppe for de voksne.
Utgangspunktet var å samle en gjeng
tidligere fotballspillere. Gjerne med
tilknytning til klubben eller bosatt i
klubbens nedslagsfelt. Fortrinnsvis i aldersgruppen 34+ som i dag er definert
som old boys.
30. mars ble det derfor åpnet en facebook gruppe med følgende invitasjon,
og oppfordring om å invitere andre potensielle deltakere:
Jernhard vilje, stålfast kropp?
Tenker med denne gruppen å ta tempen på interessen rundt et eventuelt 7’er
lag i Ski og Ballklubben Skiold.
Det kan være ved å delta i serie, eller kun jevnlig treninger. Skal være en
lavterskel aktivitet som et morsommere
og mer sosialt alternativ til å løpe gatelangs.
Ingen ferdighetskrav, men det blir for-
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bud mot langpasninger og kun tiki taka
fotball...

igjen), og noen som har kastet inn håndkledet i redsel for å bli skadet.

Har i første omgang invitert de av
mine kontakter som enten har en fortid i klubben, som bor i nærheten av
Marienlyst, eller som i dag har barn i
klubben. Fortrinnsvis innenfor alderskriteriet

Vi har stort sett hatt 10-14 mann på treningene, noe som har vært veldig bra,
men vi har opplevd en nedgang nå i
høstmørket.

Er selvsagt bare å invitere flere.
Håper det kan være interessant og i
første omgang er dette for å undersøke
om det er nettopp det.
En uke senere var vi 22 mann på første
trening, en sen tirsdagskveld i starten
av april. Konklusjonen ble at det var
interesse.
Siden den gang er det gjennomført 23
tirsdagstreninger på Marienlyst kunstgress, og vi har hatt en sosial samling.
Av de 22 som møtte på første trening
har en del falt fra og det er kommet inn
noen nye som ikke var med i FB gruppen fra start.
Vi har dessverre hatt noen som har måttet
gi seg pga skader (ikke helt uventet når en
gjeng godt voksne løper etter en fotball

Kjernen i gruppa er en gjeng hvor de
fleste holder til i nærområdet og mange
også har barn som er eller potensielt vil
bli aktive i Ski- og Ballklubben Skiold.
Vil med dette takke alle som har vært
med for fantastisk innsats og entusiasme, og håper å få til tilsvarende når
gresset igjen er grønt på Marienlyst.
Nye potensielle spillere ønskes hjertelig
velkommen.
Vil spesielt trekke frem Fredrik Bekken som har deltatt på samtlige 24 treninger! Sist Fredrik deltok på organisert fotball-trening var i 1982.
Stor takk til Skiold ved Morten Backe
som har lagt til rette for at vi kan
spille ball etter barnas leggetid.
Sportslig hilsen,
Preben Nysæther Nilsen
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En liten fortelling om far og sønn.
En fortelling som tar opp viktigheten av å ha noen i ryggen.
Klokken er åtte på morgenen. Lukten
av våt asfalt og vått gress. Gutten har
akkurat lært seg å knyte. Støvlene er
knyttet stramt. Vannet pipler gjennom
skinnet. Føttene synker i det våte gresset. Fattern har løpt rundt i leiligheten
siden seks. Smurt niste, lagt frem nyvaska fotballdrakt, rene strømper. Fattern har kjøpt en ny Umbro-shorts med
Manchester United-logo på. Hvit.
Gutten går ut på matta med klassekameratene sine. Det er cup. Endelig. Gutten har sett frem til dette i flere uker.
Dette tidspunktet. Fløyta går. Sklitaklinger, gjørme, humpete gressbaner.
Gress som fester seg på tynne kneskåler
og armer. Kanskje til og med kinn og
panner. Foreldrene har satt seg til rette
med campingstoler fra Dags marked og
termos fra Biltema. Kaffen er sterkere
enn vektløftere fra Krokstadelva.
På hverdagene går det i skole, fotball, lekser, middag, fotball. Fattern
og gutten spiser alltid middag sammen. Fiskegrateng, kjøttkaker, Findus
fiskepinner med kokte poteter og litt
purre ved siden av. Kanskje en dæsj
ketchup.

språkbruken. Gutten skjønner fort at
det ikke er greit. Ny kamp. Nye muligheter. Ingen banning. 2-0 seier. Fryd
og gammen. Våte sko som surkler for
hvert skritt som tas.
Gutten og fattern hadde ikke så mye.
De hadde nok til smør på brødskiva,
et par Uniteddrakter hver og en godtepose på deling på lørdagskveldene sammen med Dan Børge. Fattern hadde fått
tjuvkobla seg på naboens Canal Digital,
så de fikk sett Unitedkampene sammen. Champions League.
Varme sommerdager på Berskaug. Fotballbursdager. Innlegg, såledragninger
og skudd. Neseblod. Knuste brilleglass.
Treninger på Teggern, Marienlyst, Gulskogen. Fattern stilte opp. Han var der.
Scorpioen var blitt bytta ut med en
enda mer sliten Audi som fikk tilnavnet
Dippi. Men han stilte opp. Regn, snø,
sol, tåke - han er der.

20 år etter gjør han fortsatt det. Av og
til tar han turen og ser på femtedivisjonsfotball med Skiold. Mye takket
være Skiold er gutten og fattern mer
enn bare sønn og far. De er bestevenner
og kanskje litt for like. Fotball har kanskje splittet mange familier, men ikke
denne. Tvert i mot.
Jeg har kjent på det selv. Hvor vanskelig
det er å komme seg ut døra etter at man
har kommet hjem fra jobb. Den lange
mila. Dørstokkmila. Det finnes ingen
medaljer for den. Men gevinsten er så
mye større. Både for en selv, og ikke
minst poden. Alle foreldre som ser
barna sine spille fotballkamp gjør meg
varm om hjertet, for det betyr innmari
mye for unga. Alle har det ikke sånn.
For noen er det ingen som stiller opp.
Denne gutten hadde én. Fattern. Det
var mer enn nok.
Takk, fattern

Fattern og gutten sover på samme
rom. Det er helt naturlig. De deler
kommode. Gutten stjeler av og til fatterns sokker. De deler alt. De sitter i
samme godstol når de skal se fotball
sammen. Godstolen er så sliten at
dersom du slår hardt i armlene, fyker
det opp en sky av støv som tåkelegger hele stua. Men det er fint. De har
alt de trenger. En sliten Ford Scorpio
som tar dem til butikken, treninger,
kamper. Fattern er nemlig trener for
gutten i Skiold.
0-1. Tap i første kamp. Gutten er
kjempesint. Banner og roper som
en full sjømann. Fattern blir sinna.
Henger gutten opp etter veggen for
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3 årig samarbeidsavtale inngått med Sparebanken Øst
I sommer inngikk klubben en fruktbar samarbeidsavtale med Sparebanken
Øst. Dette er ikke en tradisjonell sponsoravtale men en avtale som går ut på
SAMFUNNSUTBYTTE som banker har
kalt dette. Sparebanken Øst gir klubben
totalt kr. 600.000 fordelt på 3 år. Hva prosjektet går ut på mer spesifikt kan man lese

med om på bankens nettside www.oest.
no Støtten kommer utrolig godt med og
skal brukes på forskjellige ting som vil
komme barn og ungdom til gode som f.
eks. utstyr og aktiviteter m.m.
Vi takker Sparebank Øst for støtten og
tilliten.

Besøk fra NFF
Skiold hadde besøk fra NFF og NFF
Buskerud. Vi presenterte klubben, hva
vi er, hva vi gjør og hva vi ønsker å være
og gjøre. I tillegg fortalte vi om prosessen
rundt det å bli godkjent som KVALITETSKLUBB, man kan lese mer om dette
prosjektet på www.fotball.no Skiold var
1. klubb i Drammen som ble godkjent
av NFF som KVALITETSKLUBB (pr dd
også eneste) og 3. klubb i Buskerud som
ble godkjent. Prosjektet KVALITET-

SKLUBB er kort sagt klubbdrift sportslig
og administrativt satt iht et system lagd
og godkjent av NFF. Vi fikk skryt for
hvordan klubben drives. På bildet ser vi
fra høyre daglig leder i NFF Buskerud
Øivind Nilsen, direktør sportsavdelingen NFF Alf Hansen, klubbutvikler NFF
Buskerud Morten Mundal og undertegnede. (Til stede ved besøket, men ikke
på bildet Skiolds leder Tom Egil Johannesen)

Besøk i Kongo
Takk for fotballtrøyene jeg fikk til utdeling i Kongo. Bukser ble kjøpt på
markedet i Kakwende til 1$ stykket.
Det var ikke alle som hadde sko,
men de sparket med liv og lyst. Ungdommene hadde stor glede av de
siden alle er interessert i fotball. Fra
før hadde de noen blå drakter så det
passet godt med de røde jeg kom med.
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Det ble jo litt artig å arrangere en kamp
med Skiold mot Huringeni Kongo, og
kampen gikk i 28 grader med mange
publikummere.
Kampen endte uavgjort etter Skiolds
ledelse etter 1 omgang
Med hilsen og takk fra guttene i Kongo og meg.				
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Verdens beste klubb
En fortelling om hvor høyt barn kan sette fotball. En fortelling om en gutt som trenger fotball. En
sann fortelling som viser hvor viktig all innsats til frivillige, trenere og administrasjon faktisk er.
Jeg kjenner en gutt som elsker å spille
fotball. Han runder så vidt meteren,
veier rundt 35kg, er lyslugget og har
bolleklipp. Han elsker å score mål.
Han elsker å gi en god pasning. Tiden
etter skolen går til å skyte så hardt
han kan på vegger, garasjeporter og
til og med hekker. Det er spesielt kult
hvis ballen går litt høyt. Ikke fullt så
kult når ruta til naboen går sønder.
Den ubeskrivelige følelsen når ballen
treffer vrista og bøyer seg inn i lengste hjørnet. Det blir et jag. En avhengighet det er vanskelig å gi slipp på.
Mestringsfølelsen.
Første trening. Lukten av nyslått gress
er ikke til å ta feil av. Lukten kjenner
man før det går an å se banen. Teggern. Gutten har fått splitter nye fotballsko i svart skinn. Alle får hver sin
fotball som er altfor stor. En gammel,
godt brukt og utvaska Skiolddrakt. Ligostua står det i fet skrift over brystet.
Reklamen har begynt å falme i kantene. Allikevel, det er verdens fineste
drakt.
Gutten kommer hjem fra trening.
Det er mørkt hjemme. Moren ligger
på sofaen, umulig å vekke. Gutten er
sulten og må smøre seg en brødskive
med leverpostei på egenhånd. Gutten
tenker at mamma bare er litt sliten,
hun må jo få hvile hun også?
Gutten kommer for sent til skolen.
Gutten har ikke matpakke med. Lærerne legger merke til det og sørger for
at noen av de andre elevene kan gi
bort en ekstra brødskive. Gutten tenker ikke noe mer over det. Friminuttene går som vanlig. Fotballen spilles
på asfalt. Skrubbsår og litt blod på
kneskålene. Svette pannelugger.
Første kamp. Tosifret seier i Sande.
Gutten scorer tre mål. Lykkefølelse,
ekstase og en slags eufori er det som
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slår gutten. Om følelsen av et reint
vristspark var god, var dette noe helt
annet. Fullstendig utmattet. Grønske
på knær, albuer og ikke minst en hvit
shorts. Lykkefølelsen og rusen etter
den første kampen forsvinner i det
gutten kommer hjem. En annen type
rus møter gutten i døra. En type rus
ingen gutter på den alderen
skal oppleve. Mammaen ligger igjen
på sofaen, sovende. Uåpnete
r e g n i n g e r,
halvtomme
Colaflasker
og en katt
som pisser overalt. Ingen
feiring,
i n g e n
oppmerksomhet,
kun tomhet.
Etter
hvert
som årene gikk
skjønte
gutten
enda litt mer av hva
som foregikk hjemme.
Problemer, usikkerhet og redsel fylte gutten da han kom hjem fra
skolen. Gutten startet å bli igjen på
skolen for å spille fotball. Gutten lurte
på om han kunne få være med på
SFO. Han ville ikke hjem lenger. Herfra innså gutten hvor viktig fotballen
var og hvor høyt han satte Skiold. Det
å komme ut på matta, løpe etter ei
lærkule, det å være en del av noe ble
viktigere og viktigere, samtidig som
det ble et friminutt fra alt av bekymringer. Lekser, melding med hjem fra
skolen og en fordrukken mor forsvant
fra tankene. Det eneste som gjaldt var
fotballen. Halvannen time pr. trening.
3-4 ganger i uka. Dette var uvurder-

lige sekunder, minutter og timer for
gutten.
Gutten spiller fortsatt fotball i dag. I
Skiold. Ingen andre steder ville føles
greit. Hvertfall ikke i Drammen. Den
eneste klubben. Den riktige klubben. Klubben som tar seg av de som
trenger det, slik klubben tok
seg av denne gutten. Her
er det rom til å være
seg selv og ha det
gøy. Dette er en
sann historie.
Til alle dere
som har engasjert dere
i Skiold i
alle år, helt
fra administrasjonen
til trenere,
tusen takk.
Det arbeidet dere gjør
kveld
etter
kveld,
enten
det er å stille på
trening i ti minus
eller selge vafler på en
søndag, gir barn mulighet
til flere friminutt selv etter skoletid. Det utgjør en knusende forskjell. Uansett hvor meningsløst eller
slitsomt det kan virke, dere betyr mer
enn dere tror.
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Populær 80-åring

Skioldhytta ved Steglevann i Konnerudmarka runder 80 år i 2016, og her går
vaffelpressa fremdeles hver søndag til
glede for sultne turgåere. De visste hva
de gjorde, ildsjelene som fikk reist tømmerhytta med sin idylliske beliggenhet
ved nordenden av Steglevann.
Her jobber klubbens medlemmer dugnad når det gjelder vedlikehold, og ikke
minst holder de serveringsvirksomheten i gang hver søndag bortsett fra
i skolenes ferier til jul, påske- og sommer. I denne delen av Konnerudmarka
ligger for øvrig SIF-hytta og Skioldhytta
bare noen hundre meter fra hverandre,
men det er faktisk liv laga for begge
stedene.

Flaggheising klokka 11.00

På Skioldhytta må hyttevaktene ut å
heise flagget og åpne hytta klokka 11.00
på søndagene. Før de første skautraverne dukker opp, må alt være klart
innendørs også. - Da har vi vafler,
kakao, kaffe, te og kioskvarer for salg,
forteller Carl Emil Vogt. - Så handler
det om å gi turgåerne en hyggelig opplevelse på Skioldhytta. Etter endt dag
med steking, kaffekoking og salg må
flagget fires, hytta ryddes og oppgjøret
tas, sier Vogt med et smil. Vafler er hyttas mest populære produkt og selveste
”bestselger’n”. Skioldhyttas nystekte
vafler med rømme og syltetøy smaker
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da også fortreffelig etter både kort eller
lang skautur.

Hyggelig dugnadsjobb

Dugnadsarbeiderne på Skioldhytta
velger selv om de stikker inn og gjør
dugnadsjobben på en dagstur, eller
overnatter. - Vi overnattet, og det var
veldig koselig. Det er første gangen vi
har vært hyttevakter, men kanskje vi
skal satse på dette en gang i året? Det
var jo så hyggelig! Ungene likte også
å hjelpe til bak disken, sier Vogt. - Ja,
det var kjempegøy, for kundene var
så hyggelige. Dessuten var det moro å
stå bak disken, og så fikk vi masse vaffel- og kakaorester til slutt, sier de ni år
gamle tvillingene Jenny og Hans Jacob
Vogt Briseid (9) og ler godt.
Tømmer til hytta fløtet over Steglevann
Spørsmålet om klubbhytte for Skiold
ble luftet allerede i 1918. - I 1928 foreslo
Charles Stahl at det skulle nedsettes
en hyttekomité. Forslaget vakte ingen
jubel, men Stahl ble gitt fullmakt til
å arbeide videre med saken, forteller
Oddvar Danielsen, som selv har lagt
ned utallige dugnadstimer på klubbhytta gjennom årene. Etter mye fram og
tilbake ble det nedsatt en hyttekomité i
1934, og tomta ble innkjøpt samme år
av brødrene Kinnerud for 500 kroner
med veirett og opparbeidelse av hoppbakke, sier Danielsen. Tømmer til hytta

kom fra Kinneruds skog og ble fløtet
over Steglevann til byggeplassen. Etter storstilt dugnadsinnsats av Skiolds
medlemmer kunne de første varme
drikkene bli servert i januar 1936 ble,
men selve innvielsen fant sted Sankthans dette året.

Allsidig bruk

I dag eier idrettsforeningen ei tomt på
ca 17 mål etter etter diverse oppkjøp av
tileggseindom gjennom årene. Det må
nevnes at en del av medlemmenes familier søkte tilflukt på Skioldhytta ved krigsutbruddet 9. april 1940. De fem krigsåra skjedde det imidlertid lite her inne,
for da var det verken idrettsarrangementer eller noe serveringsvirksomhet.
I 1948 ble badstua reist, og den brukes
i dag kun som redskapsbu. Skioldhytta
har i årene etter krigen hatt besøk av
mange forskjellige idrettsforeninger fra
både inn- og utland. Nå er også hytta utleid til både skoler, barnehager, firmaer,
bursdager, andre typer arrangementer
og konfirmasjonsselskap. Skioldhytta
har hatt mange dyktige formenn gjennom historien, og i dag heter det leder
av hyttekomiteen. Forresten har idrettslubben fått den første kvinnelige leder
av hyttekomiteen, Edith Margrethe Fossebrekke. Noe som vel var på tide etter
80 år!
Av Tom Helgesen
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Onsdagsgjengen
Onsdagsgjengen kjører jevnt og trutt igjennom sesongen med unntak av 2 måneder sommerferie.
Mye fotball i hodet til gutta, men en del tregere ben
enn tidligere! Det er kanskje på bakgrunn av dette at vi
holder oss inne i den lille gymsalen i Drammenshallen!
Til tross for små flater, er tempoet såpass høyt at restitusjonen tar en uke og med dette er vi akkurat klare til
neste onsdag igjen!
Kompisgjengen har en ting til felles og det er at nesten
alle har en fortid som aktive spillere i Skiold.

PIZZA
AVTALE

Alle pizzaer kan
fås med halal
kjøtt

KUN

110,-

Til alle Skioldmedlemmer
hos Taki i Globusgården får alle
Skioldmedlemmer en stor pizza for
kun 110,-.

1. Manchester United 110,- 150,Marinert biff, løk, paprika og tomat

2. Strømsgodset

110,- 145,-

3. Liverpool

110,- 145,-

4. Barcelona

110,- 145,-

5. Real Madrid

110,- 145,-

6. Chelsea

110,- 145,-

Skinke, bacon og sjampinjong
Pepperoni, løk, paprika og ananas
Marinert biff, løk og bernaise

Representskapet
Representanskapet møtes 5 ganger i året og består av 15
valgte medlemmer med lang fartstid i klubben, samt alle
æresmedlemmer. Møtene avholdes med informasjon
om tilstanden i klubben ved klubbens leder. Det rapporteres også fra undergruppene i klubben. Det tas også
opp saker som enkeltmedlemmer finner hensiktsmessig. I inneværende periode har ”Repskapet” jobbet med
å utarbeide retningslinjer for tildeling av hedersbevisninger i klubben. Det er også vært pushet for å få installert varmepumpe på Skiold-hytta. Denne forventes
i drift medio november. Det har også vært fokus på å
samle bildemateriell og protokoller og annet underlag
som dokumentasjon på klubben historie, og digitalisere
dette. I denne forbindelse er det hyggelig å anføre at en
del ”gamle” Skiold-gutter i høst var på intern golfturnering på litt sydligere breddegrader. Der ble det bestemt
at premiepotten skulle gis til prosjekt digitalisering. Donasjonen på kr. 4500, - er mottatt med takk!
Arne Andersen 				
Leder Representantskapet

Marinert kylling, paprika og løk
Krydret kjøttdeig, bacon, jalapenos,
paprika og salsa

7. Champions League 180,-

Komponer din egen pizza,
velg 6 av våre garnityrer

8. Leeds United

110,- 145,-

9. Tottenham

110,- 125,-

10. Taki Spesial

165,-

11. Arsenal

110,- 150,-

12. Vegetar

110,- 150,-

Tunfisk, løk, oliven og tabasco
Tomatsaus

Pepperoni, bacon, marinert biff,
paprika og løk
Kebabkjøtt, rødløk og paprika

Se også andre retter på www.taki.no
Telefon 32 83 02 40 - 32 83 14 50
Kjøring under 3 km 50,- fra 3-7 km 70,-

Man-fre.07.00-23.00 Lør.09.00-23.00 søn.10.00-23.00

avisen - høst 2016

Grafisk utforming: www.seierstadreklame.no | Foto: Skiold og Foto Norden | Trykk: www.htd.no

SAMMEN STØTTER
VI SKIOLD

