
Ski og Ballklubben Drafn 

 Æresmedlemmer Drafn 
 Navn    Utdelt 

 Thorleif Haug (1894 – 1934)    1919 
 Devise Ridder 1920  

 Som nr. en i protokollen,  
 står du Thorleif, vår mester på ski.  
 Med dine stolte seire i Holmenkollen,  

 og din bramfrie ferd, som har alt å gi.  
 Til ære for landet og klubben din, Drafn,  
 for evig tid har du skrevet ditt navn. 

 Oscar Gjøslien (1909 – 1995)    1939 
 Devise Ridder 1920  

 I skog og hei, i dal og li’, du gjennom løypa traver,  
 med innbitt glød og energi, du mestrer ski og staver. 

 Ja, du var ikke til å slå. Vi Ridderslaget gir deg nå. 

 Martin Johansen (1896 – 1990)   1950 
 Devise Ridder 1920  

 En støttespiller med eleganse, rolig sikker og resolutt. 

 En stø og pålitelig indre skanse,  
      og helt igjennom en kjernegutt. 
 Lagkaptein til like, ærlig og tru,  

     derfor vi Ridderprisen unner deg nu. 

 Jørgen L. Furuseth  (1903 - 1985)    1967 
 Devise Ridder 1946 
 Oppmann og formann og go’ mann for Drafn,  
 hjelper og støtter i sorger og savn. 
 Orden for virke og flid i vår krets.    

     Orden fordi du gjør klubben tilfreds 

 Harald R. Halvorsen   (1899 - 1985 )    1967 
 Devise Ridder 1940 

 H H er nærmest et talende ord,  

 for en som kjenner, seirer og tror, 
 på ungdommens veldige krefter som kommer, 
 inn i rekkene, inne i flankene. 

 Motta vår orden for fliden og tankene. 

 Karsten Svang (1899 - 1977)    1967 
 Devise Ridder 1920  

 Rakrygget, ivrig for den gode sak,  

      har disse femten år du nu lagt bak. 
 Til Ridder jeg deg slår. Vær hilset som,  
      den mann du er – som slik til ære kom 

 Einar Bjørløw-Larsen   (1906  - )    1976 

 Devise Ridder 1946  

 Go’ i lek på grus og gress,  

      på skøyter er du i ditt ess 
 Du tok mesterskap på isen, 
      i dag skal du få Ridderprisen 

 Andreas Mjelva (1896 - 1981)    1976 
 Devise Ridder 1920 
 Fra klubbens aller første år, du delte sorg og gleder. 
 Det beste skussmål du nå får, som spiller og som leder. 

 Ta mot vår hyldest her i dag,  
      og klubbens takk; dens Ridderslag. 

 Einar Hartz Friis (1912 – 1993)    1978 
 Devise Ridder 1960   Æresmedlemskaps devise 

 Viseformann, oppmann og kasserer Einar Friis,  En støttespiller av de få på laget. 
      har alltid utført arbeid på aller beste vis,   En ildsjel av det edleste slaget. 
 Det er da også grunnen når han denne aften gis,  En organisator og den fødte leder. 

      klubbens Ridderorden som takknemlighetsbevis.  En Drafngutt som fortjener heder 
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 Bjørn Bøthun (1930 – 2013)   1985 
 Ridderdevise 1960   Æresmedlemskaps devise 
      En Bjørn i navnet, en Bjørn i gagnet.   Vi håper på ennu en masse ti’ 
      Til klubben knyttet med sterke bånd,   før Bjørnen for alvor går i sitt hi. 
      en ekte Drafngutt i Hauerns ånd.   For din kjempeinnsats år etter år, 

du på din plass blant de største får. 
 

 Andreas Wam (1918 - 1997)   1996 
 Ridderdevise 
 Aktiv på ski i løypa og bakken, siden oppmann i samme sport.  
 Riddertegnet er takken for innsatsen du har gjort. 
  

 Bernt Steenberg (1923 – 2006)   1996 
 Ridderdevise 
 Bernt Steenberg har med iver, vært for Drafn en trofast skriver.  
 Alt som kommer fra hans hånd, preget er av klubbens ånd. 

  
 Nils Arvid Wam (1928-2020)   1996 
 Ridderdevise   Æresmedlemskaps devise 
 Administrator og leder av de helt store,   En administrator få når opp til. 

  med brodd i penn og makt i ordet.   Utallige verv i mange tider vil 
 Nøyaktig og saklig du løser opp floker,  bli husket så lenge Drafn består 
  er nyttig for klubben som kortstokkens joker. Lang inn i de neste hundre år 
  

 Ole Wilhelm Wahl (1923-2020)   2000 
 Ridderdevise                                                    Æresmedlemskaps devise                    
    Stor og kraftig - i dobbelt forstand.                  Drafngutt med hjerte og sjel inntil margen. 
  En ridder er du  - i gjerning og ord                                   I flere ti år du æret den grønne fargen 
 Din troskap mot klubben - er ærlig og sann.                     På isen, for huset, en krumtapp av format 

 Din innsats har satt - sine merkbare spor.                        Med utallige verv, en klar æreskandidat 
 I kveld er det deg - og ingen annen.  
 Motta Ridderslaget - som adler mannen. 
  

 Rolf Røgeberg (1923 – 2003)  2002 
 Ridder devise    Æresmedlemskaps devise 

     En innsats for Drafn gjennom mange år,  En trofast kjemper for den grønne fane. 
     det savner nesten sidestykke.   Det være seg på is, ski eller bane. 
     Når du nå Ridderslaget får,   Alltid villig til å gi Drafn ditt beste, 

     bøyer vi hodet og ønsker til lykke.     som klubbpatriot, du går utenpå de fleste 
  

  

 Leif Klemetzen 29.01.1933 Gramsborgv. 5b 3032 Drammen  2004 
 Ridder devise   Æresmedlemskaps devise 
 A -oppmann vinter, A -oppmann sommer.  Leif den Gode, ridder av De Grønne, Gentleman i all sin ferd. 
 Nu som bas for den ungdom som kommer. Leif den Store, vi vil deg belønne, Idrettsmann; for hva du er verd 

 Leder og spiller, en trofast venn,    For blant våre beste å være. Drafn vil med dette deg ære. 
 med glimt i øyet og sprut i penn 
 

 

 Vidar Asbjørn Karlberg   (1935-2020)           2007 
 Ridder devise    Æresmedlemskaps devise 
 En hederskar av beste merke,    Sjelden har Drafn hatt en grønnere tjener, 
     med aktiv innsats på gress og is.    med aktiv innsats i mange grener. 

 Du trår til villig når noe går på tverke,   For klubben brenner en flamme klar, 
 og gjør din innsats på mange vis   og du bærer navnet: Hederskar. 

  
 Odd Harald Nålby 26.05.1937 Torsvei 48 b 3040 Drammen  2007 
 Ridder devise    Æresmedlemskaps devise 
 Tillitsverv du fikk og jobben du gjorde.  Et livslangt virke for Huset og Drafn, 

 Bunnsolid og grundig er rette ordet.   din hjelpende hånd fikk det meste i havn. 
 Ta denne heder og plass i Ridderringen.    Ingen jobb var for liten og ingen for stor, 
 Du fortjener det som få, ja, nær sagt ingen.  for i ditt hjerte klubbånden gror. 
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 Jan Rockstad 27.02.1942 Skogvangen 14 3030 Drammen  2010 
 Ridder devise    Æresmedlemskaps devise 
 Han har allsidighet og styrke.                                  Ingen jobb har for deg vært for liten 
     Og administrasjon ble hans grønne yrke.   For din kjære klubb du er aldri sliten 

     Som dommer i en lang karriere    Jan tar saken, det finnes ingen maken 
     Fortjener han klubbens ære.                                               Med årelang virke som dommer og leder 
                                           du fortjener klubbens høyeste heder. 

            

 Tore Svennevig       26.09.41           Lensm. Solbergsv. 8       3046 Drammen   2010 
 Ridder devise                      Æresmedlemskaps devise 
 En glimrende aktiv på førstelaget,                           Bakre mann på alle Drafns lag i over førti år, 
     en trofast innsats for klubbens hus.                            fra lilleputt til Old Boys, en unik karrière. 

 En velfortjent takk er Ridderslaget.  .                   I administrasjon av huset deg ingen slår, 
                         så Æresmedlemskap vi vil deg forære. 

  
 

                                

 Bjarne Stabæk       18.01.43           Vannposten 3       3040 Drammen   2017 
 Ridder devise                      Æresmedlemskaps devise 
     Leder av Drafn på flere plan,     Lederverv har vært ditt kall 
    stor som formann og byråkrat.     Fra knøtt til Hovedstyret 

     Du tryllet frem midler fra bank og legat,   Stø ved roret i hvert et fall 
     og talte Drafns sak i ”rådet”.     en Hedersmann vil alle bedyre 
     Alltid rede og parat, du gav av din ånd og din nåde. 

     ,                             
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