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Telemark: Tor Beisvåg
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Tlf. 72 55 98 66 
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Langrenn: Alf Geir Pedersen
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agp@factor.no

Klubbhuset:
Sigurd Jorsalfarsvei 31, 7046 Tr.heim
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Klubbens E-mail: freidig@freidig.idrett.no
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LEDER’n
ved
ULF-ERIK
HANSEN

Kjære Freidigvenner

Sola har snudd, og det blir lysere for hver dag!
Klubben vår har administrativt vært inne i en omstillingsperiode. En stor
takk til Hilmar, Gunnar og Jørgen som har greid å holde hjulene i gang!
Vi har gått til anskaffelse av nytt program for regnskaps- og medlemsre-
gistrering. Mange lag og foreninger bruker i dag programmene og er
svært godt fornøyd. Vi ser fram til å få enklere og bedre rapporterings-
systemer.
Klubbens årsmøte nærmer seg med stormskritt. Viktige beslutninger
skal fattes. "Organisasjonskomiteen" som ble oppnevnt etter forrige års-
møte, er i full gang med å se på klubbens fremtidige organisasjons-
struktur. Innstillingen vil bli lagt fram for vedtak på årsmøtet. Parallelt
med denne komiteen arbeider valgkomiteen for å skaffe egnede perso-
ner til å bekle nødvendige tillitsverv i klubben. Lykke til! Klubben har
som mål å få ned de administrative kostnadene. Det forutsetter et AU
som kan ta reelle ansvarsoppgaver!
Freidig står i dag som eier av Fjellsetra. Det gir oss store utfordringer.
Flere omfattende vedlikeholdsoppgaver står foran oss. Kommende hyt-
testyre må så fort som mulig få laget en bruksplan til beste for klubben. I
dag vet vi at det er noen få ildsjeler som gjør en fantastisk jobb for bl.a å
holde hytta åpen på søndagene. Her må flere trå til for å gi dem noe av-
løsning. Klubben har også fått tak i en del møbler fra det gamle
Politihuset, og vi ser frem til å få bedret standarden i "spisestua".
Vinterens største sportslige aktiviteter finner vi i alpin og håndball. I al-
pin har vi fortsatt dyktige landslagsutøvere på seniorplan i vår midte.
Men de yngre kommer med stormskritt.
John Reidar Steen fortsetter fremgangen, og kjørte bl.a. inn til dobbelt-
seier i Erik Håker Cup nå på nyåret. Nylig tok 16 åringen også femte og
sjetteplass i junior NM. Et stort alpintalent  som trener mye og er meget
seriøs i sin satsning. Freidig seiret også i lagkonkurransen under Erik
Håker Cup og tok en overlegen seier. Her var flere Freidigjenter meget
delaktig i denne seieren med en rekke topplasseringer.
Det er  hyggelig å se at klubben vår har en god ettervekst. Det skal bli
interessant å følge disse i årene som kommer.
Håndballskolen blomstrer også med mange glade og fornøyde unger,
og i fotball strømmer rekruttene til. Her er framtida vår!
Vel møtt til et konstruktivt årsmøte!

Ulf-Erik.
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Nytt fra Freidig-«familien»

Knut Lernes 80 år
En ekte Freidig-gutt med hjertet i klubben feiret sin 80 årsdag
23. oktober 2003.
En entusiastisk orienteringsfan ble hyllet på Freidighytta med blomster,
blautkak og sang.
I sine yngre dager var Knut opptatt av å lære de yngre i klubben bruken av kart
og kompass. Hvor mange helger og sommerkvelder han ofret kan jeg ikke fortelle
dere, men antallet vet vel Knut best sjøl. Han var ildsjelen som brukte sin fritid på
å få unge ut i marka og sette pris på natur og friluftsliv.
Knut kan være et eksempel på at med vilje og pågangsmot kan det lykkes å ar-
beide med klubbens ungdom.
Knut er en av de få som er tildelt Yngres Avdelings Fortjenstmedalje.
Vi ønsker Knut en fortsatt fin pensjonisttilværelse. PJ

I god gammeldags stil fylte Ulf Chr. Rian 85 år den 15. Januar. Ulf drev i musikk
og radiobransjen i sin fars butikk Chr. Rians Musikkforretning.
Skulle vi kjøpe grammofonplater den gang, så var det bare å gå til "Musikkrian"
som vi sa i hine hårde dager.
Ulf var med i både langrenn, friidrett og orientering der han fant mange, mange
poster.
Flere ganger deltok han i turløpet "Marka Rundt" med fine plasseringer.
En gang ble det fortalt at Ulf og Harald Jensen startet sammen i samme klasse i
dette rennet. Den gang var starten lagt til Lian, der Ulf og Harald gjemte seg bake
låven for at ingen skulle se hva de la under skiene. Og alt gikk som smurt. Ved
matstasjonen på Klefstadmyra kom Ulf og Harald første av alle i sin klasse. Det
fortelles at de to var de siste som forlot matstasjonen.
Ellers løp Ulf Holmenkollstafetten på klubblaget hvor laget hevdet seg med glans.
Ellers er Ulf er humørfylt kar, alltid blid og full av gode historier.
Vi ønsker Ulf til lykke med de 85 år, og at vi får se hans blide åsyn på hytta ennå i
mange år. P.J

Vi gratulerer

Medlemsbladets
blomst

Medlemsbladets blomst går til en av klubbens eldste
medlemmer, nemlig Per Jystad .Per lever og ånder for
klubben sin hver dag. Han er selvsagt
"fast innventar" på Fjellseterstua, og i til-
legg besøker han klubbhuset jevnt og
trutt.
PJ er meget aktiv som skribent og foto-
graf, og derfor flink til å levere stoff og bil-

der til medlemsbladet. Hans artikler er svært ofte hyllest til sine klubbkamerater når de fyller år.
Per har også stått bak klubbhusets nye vimpel som er omtalt på annet sted i medlemsbladet.
Men det er ikke nok : Nå har Per gitt klubben  kr. 10.000,- for at vi skal få anskaffe en del nytt tek-
nisk utstyr på klubbhuset.
Tusen takk PJ – det er en fryd å være klubbkamerat med deg. JG
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Hilsen fra Odd Bergh
Royal Garden var pyntet til fest,
100 års jubileum og Freidig var hedersgjest.
Mottakelse med gule roser og musikk,
flotte unge i espalier og smilende velkomstnikk.
Og stemningen sted med ett glass i hånden, ja
dette var jo den rette Freidig ånden.
Gjenkjennende nikk med klem, klapp
og smil, en kavalkade av minner, 
om noen var i tvil.

Til feststemt bord vi stredet med forventning stor,
en prolog av Arne favnet stort med velvalgte ord.
Det hele fortsatte med mat, drikke og stemningen økte,
formann Ulf`s hovedtale favnet historiske gullkorn og spøkte.
Toastmaster Tore ledet taffelet med stil, tempo og humør,
vi gratulerer alle som ble hedret, for Hyllkaka vi gjør honnør.
Turid og jeg takker vertskapet for en kjempefin feiring,
Det å være Freidig-medlem gjør livet full av begeistring.

Ny Freidigvimpel til klubbhuset
Ved en liten kaffetilstelning på klubbhuset før jul mottok klubbens formann ny vimpel
til klubbhuset. Vimpelen er en gave fra Per Jystad som har skaffet stoffet til veie, og
Turid Jensen som har sydd vimpelen. - Klubben takker begge to for gaven som nå

vaier i flaggstanga på Eberg.

Turid takkes med gode ord og blomster.Per og Turid overrekker vimpelen til klubbens leder Ulf-Erik.



BRØSETVEIEN 168 7048 TRONDHEIM
TLF. 73 95 40 40 - 73 95 40 42

Freidig J13 stiller med 2 lag i serien i år.

Trenere for laget er: Gerd Bones, Margrethe Olsson,
Ståle Grosberghaugen og Kjetil Strand.
De har ansvaret for ca. 25 ivrige jenter.

Bildet er tatt før sommeren, da de var på Selbucup.
Der ble de slått ut på golden goal i semifinalen.
Det er en fin gjeng som har mye moro sammen.

Vi er på internett – 

www.freidig.idrett.no
De fleste avdelinger og våre store arrange-

ment som Skandia Cup og
Tordenskioldløpet er nå på plass med

informasjon om arrangementene 
og resultatservice.

Her finner du også tillitsvalgte både i hoved-
styret og avdelingene. Videre har avdelinge-

ne lagt ut en masse informasjon som vil
være til stor nytte for brukeren.

Medlemsbladet vil du også finne.
Det jobbes med å få flere avdelinger på

plass i 2004. Og vi lover ajourføring 
av sidene!

Har du noe på hjertet så send en e-post til:
freidig@freidig.idrett.no

HÅNDBALL
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Tekst: LIll-Connie Furu
Foto: Kari Fagerberg

"Freidig håndball er
svært fornøyd med

rekrutteringen til
håndball, i hvertfall
slik situasjonen er
nå. Spesielt hygge-

lig er det jo at vi
denne sesongen

kan stille med gutte-
lag for både 8, 9 og

10-åringer. Her er
noen bilder tatt av

G93 under trening i
Nidarøhallen.

Fra venstre: Ulrik, Jakob, Kasper, Magnus, Kenneth, Brede, Erlend, Joakim,
Stian, Øystein og Sondre + Trener Morten Antonsen.

HHHHÅÅÅÅNNNNDDDDBBBBAAAALLLLLLLL
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Fra høsten er G93
uten trener og der-
som noen har lyst på
et godt 11 årslag er
det bare å melde sin
interesse. Vi teller i
alt 14 stykker når
alle stiller og av  dis-
se er hele 3 kjeiv-
hendte.

Mao kjempepotensiale! 
De fleste guttene har spilt i flere
år allerede."



Det er ikke lett å rekruttere nye spillere i denne alders-
gruppen, men det ser nå ut til at spillerstaben har stabi-
lisert seg på vel 12-13 spillerne. Dette er nok i minste
laget med tanke på sykdom og annet fravær, men så
langt har oppmøtet på kamper og trening vært bra.

Laget deltar både i krets- og regionsserien noe som
medfører at det i perioder blir svært mange kamper.
Spesielt i perioden januar – mars. Kretsen har nemlig
satt opp nesten alle kampene i denne perioden, noe
som medfører at jentene nesten ikke har fri en eneste
helg i hele vinter. I tillegg spilles det kamper midt i uken
også.
Regionsserien går over 4 helger, 2 på Stjørdal, 1 i
Klæbu og 1 på Steinkjer. Turen til Steinkjer 10 – 11.fe-
bruar gjorde vi litt ekstra ut av ved å spandere på oss

hotellovernatting og litt ekstra god mat, noe jentene sat-
te pris på.

Nært sagt som vanlig slet laget litt i begynnelsen av se-
songen, og det ble en del tap.
Men i det siste har det bare gått bedre og bedre, og i
forrige kamp gav de til og med Byåsen kamp til siste mi-
nutt.

Det tette kampprogrammet har gjort at laget har valgt å
vente med å delta på cuper til seriene er avsluttet, men
rett over påske skal laget til Baldus Cup på Lillehammer.
Det blir spennende å se om de kan gjenta suksessen
fra 2 år tilbake. Da gikk de nemlig like godt hen og vant
klassen sin!

Ole Holm, Oppmann

Håndball Jenter 1986/87
Jenter 1986/87 har også i inneværende sesong fortsatt det gode samarbeidet med
Heimdal Håndball. Mens spillerne i fjor var utlånt til Heimdal og derfor spilte under

navnet "Heimdal", deltar vi i år som et sammensatt lag under navnet
"Heimdal/Freidig".
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Følgende er med på bildet
Karin Dragsten,Torill Røsdal, Marie Bendiksen Lind, Elisabeth Fagerholt,

Gina Grøtte Skarland, Monica Jørgensen, Inga Marie Rød Ekle, Ingrid Bjørshol Holm,
Merethe Sumstad Risholt, Marie Hauge, Ragnhild Grendstad.Trener Ulrich Winther
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ÅRSMELDINGERÅRSMELDINGER ‘03‘03
1.0 STYRETS SAMMENSETNING
AU-leder : Ulf Erik Hansen, nestleder Kjell Skoglund, Hallgrim
Hjelmbrekke, Rune Devold,
Erik J. Jølsgard, Magnus Landstad og Jørgen Geving.
Fra avdelingene: Fotball Øyvind Hestmann, Friidrett Håkon
Hovstein, Håndball Ole E. Holm, Orientering Stig Berge,
Telemark Tor Beisvåg, Alpint Trond Kvamsdal. Alf G. Pedersen
var kontaktmann for langrenn, Kjell Høyem for Fjellseterstua
og Jørgen Geving for Freidighuset.
Daglig leder Terje Kleveland døde fra oss 26.oktober etter en
kort tids sykemelding.
Det ble et meget stort savn for klubben da Terje gikk bort, idet
han hadde en finger med på det meste som foregikk i klub-
ben.
Terje fungerte også som hovedstyrets sekretær og møtte i alle
AU og HS møtene.

1.1.2 Møter og arrangementer
1.1.3 Mellom årsmøtene er det avholdt møter i klubbens ar-
beidsutvalg (AU) og hovedstyret (HS). I tillegg til disse møte-
ne har det i jubileumsåret hvor klubben feiret sitt 100 års jubi-
leum vært avholdt en rekke møter ifm mottagelse og jubi-
leumsfest både for voksne og barn.

Representasjon :
• Nicholai Carlsen Leder Telemarkskomiteen i Sør-Tr.lag 

Skikrets.
• Nicholai Carlsen Styremedlem i Sør-Trøndelag Skikrets.
• Vidar Beisvåg Varamedlem i styret i Sør-Tr.lag Skikrets.
• Nicholai Carlsen Markeds- og medieutvalget i Telemarks-

komiteen i NSF.
• Trude Killi-Olsen Leder Alpinkomiteen i Sør-Tr.lag skikrets
• Trude Killi-Olsen Styremedlem i Sør-Trøndelag skikrets
• Trude Killi-Olsen Representant til Norges Skiforbunds 

Tingmøte
• Håkon Neergaard Styremedlem i Alpinkomiteen i Sør-

Tr.lag skikrets
• Kirsti Midtømme Styremedlem Sør-Tr.lag Orienteringskrets
• Stig Berge Representanter til Sør-Tr.lag O-krets ting
• Eirik Jørgensen Representanter til Sør-Tr.lag O-krets ting
• Bente Konst Representanter til Sør-Tr.lag O-krets ting

1.1.4.Rådet
Rådet har vært ledet av Tore Mørch. Øvrige medlemmer er
Trond Ekker, Randi Loktu, Arne Solhjem, Gunnar Trønsdal,
Ola Aalde og Tor Beisvåg.

1.2 Lovendring. Ingen

1.3 Viktige vedtak
I jubileumsåret har klubben kjøpt Fjellseterstua etter at
Hyllkaka har finansiert beløpet på kr. 130.000,-
På årsmøtet 2003 ble det fremmet forslag om videre arbeid i
oppnevnt komite om å utrede alle sider ved event. allianse-
klubb og skjerming av store økonomiske tiltak innen klubben.
Hovedstyrets komite fra 2002 med Rune Devold som leder
fortsetter sitt arbeid.

1.4. 100 Års jubileum
17. mai markerte klubben seg meget fint i borgertoget med
mange deltagere og en rekke fine innslag.
Til jubileet ble det utgitt et fyldig medlemsblad som ga glimt
klubbens hundreårige historie.
Fredag 10. november var en rekke gjester fra klubber og sær-
kretser samlet på klubbhuset til en fin og stilig mottagelse.
Klubben mottok en masse fine gaver og det vanket mange go-
dord om jubilanten.
Lørdag 11. november var det så stor jubileumsfest på Royal
Garden med 160 gjester. Musikkorps, Freidiggutter som "es-
palier" og Freidigsang ved ankomst ga gjestene feststemning
allerede ved ankomsten. Drivende fin prolog skrevet og frem-
ført av Arne Røe ga en fin opptakt til denne festen. Fin fest-
middag med Freidige sanger taler hørte selvfølgelig med, og
her var gaver og fine ord til klubben. Flott og minnerik kveld
for alle oss som var tilstede.
På Sverresborg ble det 13. oktober åpnet en egen utstilling
som viste Sportsklubben Freidig gjennom 100 år. Kjell
Okkenhaug holdt innledende foredrag før utstillingen ble åpnet
for publikum. Utstillingen blir stående til langt ut på vinteren
2004.
Egen fest for barna foregikk på Pirsenteret fredag 17.oktober.
Mange unge Freidiggutter og Freidigjenter var tilstede og
stemningen var på topp hele kvelden.

Sportsklubben Freidig, Org. Nr. 937 450 761. Årsmelding 2003 fra Hovedstyret

2.MEDLEMSSTOKKEN
Kvinner Menn

Avdeling Sum 0-12 år 13-19 år 20+ 0-12 år 13-19 20+

ALPIN 262 32 31 50 38 44 67
FOTBALL 563 37 50 36 109 138 193  
FRIIDRETT 56 2 10 1 42
HÅNDBALL 185 26 40 80 21 1 17
ORIENTERING 211 12 9 70 17 14 89
SKI NORDISK 22 2 20
TELEMARK 27 5 22

Totalt i klubben 1326

Totalantall medlemmer i 2002 var 1331 medlemmer.
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Klubbens medlemskartotek gjennomgåes nå fullstendig med-
lem for medlem for å få registeret så ajour som mulig. En del
eldre medlemmer som var uten avdeling, har vi nå samarbei-
det med "hyllkakfolk" for å registrere de på de avdelinger de
en gang var aktiv i. Data om medlemsskapet vil fremkomme
på tilsendte giro for medlemskontingenten, så er det feil bes
medlemmene kontakte klubbhuset.

3. ØKONOMI
3.1 Avdelingene
Alle avdelinger og utvalg har sunn økonomi, og ikke minst
skyldes det store inntekter fra Bingo og Automater.
Regnskapene fremlegges på årsmøtet.

3.2 Hovedstyret
Selv i et jubileumsår er resultatet også godt økonomisk. På
grunn av omstendighetene har klubbens engasjert en utenfor-
stående regnskapsmann som har tatt tak i hele klubbens
regnskap, og i skrivende stund er i ferd med å sluttføre dette
både for hovedstyret og klubbens samlede regnskap. Dette vil
bli fremlagt på årsmøtet.

3.3 Klubbens regnskap
Regnskapstallene for hele klubben er av årsaker nevnt i pkt.
3.2 heller ikke klar til medlemsbladets deadline, men vil bli
fremlagt på klubbens årsmøte.
Klart er det imidlertid at alle avdelinger har en meget god øko-
nomi. Dette skyldes gode inntekter på Bingo og Automater og
selvfølgelig også dugnadsjobbing.
Det er grunn til å takke alle avdelingene for sunn økonomisty-
ring.

4. DRIFT OG PLANLEGGING
4.1 Rekruttering av tillitsmenn
Tendensen til å rekruttere til hovedstyret (AU) har vært relativt
lett så lenge vi har hatt daglig leder som gjort at klubben har
hatt en solid klubbdrift. Hva som skjer nå med klubbens drift
vites ikke idet årsrapporten skrives. Sikkert er det i allefall at
Freidighuset er betjent mandag- fredag  i tiden 0900-1200 idet
husets mann da er tilstede.

4.2.Freidig på internett
Klubbens hjemmeside www.freidig.idrett.no har dessverre ikke
fungert bra nok for hovedklubben sin side. Mangel på folk til å
ajourføre hjemmesida gjør at denne slett ikke er ajourført.
Stor ros til alpin og orientering for meget fin hjemmeside som
både ajourføres og uten tvil er til stor nytte for avdelingene og
medlemmene. Fotball har sviktet sin hjemmeside utover året
så her må det også bli bedre. Håndball er på gang med sine
egen side.

4.3 Tordenskioldløpet
Avdelingenes felles arrangement nr. 24 ble fullført med ca.
600 løpere. Fin felles dugnad denne ettermiddagen på Lade
gjør at arrangementet nok en gang ble vellykket. Nok en trive-
lig arrangementskveld i god Freidigånd.

4.4.Administrasjon
Da Terje Kleveland ble syk og døde fra oss ble det flere tom-
rom å fylle i klubbens drift.
Hilmar Løkke og Gunnar Dyrendal gjorde sammen en fin inn-
sats før vi fikk organisert oss , og Jørgen Geving tok etter
hvert tak i daglig drift og gjennomgang av arkivmateriell så
klubbens løpende saker er ajour.
Regnskapsmessing ble innleid en person fra et regnskapsfir-
ma til å ta seg av regnskap for enkelte avdelinger, for HS og
for klubbens samlede regnskap.

Utviklingen fremover blir spennende med hensyn til hvordan
klubben skal organiseres.
Nytt dataprogram for medlemsregistering og regnskap er tatt i
bruk, og vil føre til bedre lister og bedre muligheter for å holde
avdelingene ajour med hensyn til medlemsmassen.
Jørgen Geving og Gunnar Dyrendal har lagt inn medlems-
massen i nytt program og jobber med ajourføring av dette.

5. KLUBBMILJØ
Klubbmiljø fungerer fortsatt best i de enkelte avdelinger, men
jubileumsåret har også hatt arrangement på tvers av avdeling-
ene. Både sportslige arrangement og festarrangement har
hatt bra tilslutning i jubileumsåret, bortsett fra ungdomsfesten
som måtte avlyses pga liten interesse. Det største og mest
trofaste klubbmiljø finner vi nok fortsatt på Fjellseterstua som
har åpent hus hver tirsdag og søndag. Bra besøkt av de faste
gjestene, men hytta har selvfølgelig plass til mange mange
flere.

5.1. Medlemsbladet
Bladet utkom med 4 utgaver i 2003, hvorav nr 3 var et jubi-
leumsblad på 120 sider.
Redaktør for de første to bladene var Terje Kleveland, og de to
siste hadde Jørgen Geving ansvaret for. Tor Beisvåg gjorde en
fenomenal innsats med fotografering under jubileumsarrange-
mentene, og spesielt blad nr 4 var preget av Tor sine fine bil-
der.

5.1.1. Fjellseterstua
Hytta er nå kjøpt av klubben, og vi står i en fase med å få sta-
tutter og organisering på plass.
Hyttegjengen møtes trofast på stedet, og som sådan er hytta
uvurderlig i vårt klubbmiljø.
En del oppussing og vedlikehold planlegges også i 2004 slik
at hyttas standard skal være bra.

6. FREIDIGHUSET
Klubbhuset på Eberg er godt brukt og besøkt av de aller fleste
avdelinger, og er i utgangspunktet klubbens kontor for daglig
drift. Mange stikker også innom på dagtid for en prat og en
kopp kaffe. Freidigmiljø heter det også. Huset blir godt ivare-
tatt av hus og banekomiteen og holder fortsatt en god stan-
dard som imidlertid ikke gjør seg selv. Her forvalter klubben
store verdier og representerer klubben på en fin måte.

7. EGNE ANLEGG
I samarbeid med Eberg skole har det også i 2003 vært jobbet
med utendørs anleggene på Eberg. Dette til beste for både
skolen og klubbens aktiviteter, ikke minst på allidrettssiden.
Det er søkt kommunen om godkjenning av arealdisponering
bl.a. i forbindelse med fellesprosjektet Ballbinge.
Fotballavdelingens planer om kunstgress ble ikke realisert i
2003, og hvorvidt dette blir en realitet i 2004 vites heller ikke i
januar måned. Midlene for aksjesalg står der, men målsetting-
en om en egenkapital på 1. mill ble ikke oppnådd i 2003.
Saken skal i alle tilfelle opp i hovedstyret bl.a. på bakgrunn av
spørsmålet om økonomisk skjerming av andre avdelinger.
Til O-NM ble Freidigs kart på Garli grundig revidert. Det gam-
le kartet fra 1987 ble digitalisert og overført til et moderne
kart-tegneprogram. Dette arbeidet ble utført internt. Hele kar-
tet ble synfart på nytt, dels med profesjonell innleid synfarer,
dels av klubbens medlemmer. Kartet fikk meget god kritikk av
NM-løperne. Vi planlegger Midt-norsk mesterskap i 2005 på
det samme kartet. Kostnadene utenom dugnadsarbeid var
ca. 160 000 kr., som ble finansiert av spillemidler, salg til NM
og vårt eget kartfond.
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Kartet Leinstrandmarka vest er oppdatert og trykt i nytt opp-
lag. Turkart Bymarka er fortsatt populært, året etter nyutgivel-
sen. Ny sommerutgave ble trykt i august. Til sammen er det
solgt ca. 6000 kart siden det nye digitale kartet var ferdig i
2002. Turkartet er utgitt i samarbeid med NTNUI.

8. UTMERKELSER
I jubileumsåret ble det gitt en rekke utmerkelser til klubbens
medlemmer. Per Bue og Tore Angell-Pettersen ble nye æres-
medlemmer i klubben. Klubbens Fortjenestmedalje ble tildelt
Sidsel Færø Bakken, Stig Berge, Svein Christiansen, Rune
Devold, Trond Ekker, Magnar Fonn, Hjørdis Geving, Ulf-Erik
Hansen, Magnus Landstad, Knut Lillealtern, Svein Puntervold,
Trine Bakke Rognmo, Fred Skogseth, Kjell Atle Strande, Nils
Olav Vennevik og Ola Aalde. Klubbens diplom tilfalt Lisa
Bremseth, Eirik Einum, Bård A. Harang, Hallgrim
Hjelmbrekke, Jacob Hygen, Tore Mørch, Andreas Nilsen, Terje
Olsen, Geir Owren, Grethe Berge Owren, Birgit Reisch, Kjell
Skoglund, Randi Skogseth, Turid Stavran, Sturla Sæther,
Svein Vold, Mari Østgård og Håkon Hovstein.

9. ARRANGEMENT
Orienteringsavdelingen gjennomførte NM-uka 2003, i samar-
beid med Byåsen IL og Rennebu IL. NM-arrangementet var
O-avdelingens bidrag til 100-års jubileet. En hovedkomité var
i arbeid fra 2000, med Stig Berge som leder og Kirsti
Midttømme som sekretær.

Alpinavdelingen har arrangert følgende alpine skirenn i 2003:
Små-Alpinisten 1-2. februar
Midtuke Cup 13. februar og  4. mars
Alpinliga Cup 1-2. mars
Hovedlandsrenn 14-21. mars
Klubbmesterskap 9. april
Årets store begivenhet var arrangement av Nordea Alpin Cup
2003 – Hovedlandsrennet for aldersklassen 13-14 år, og dette
var Alpinavdelingens bidrag til 100-års jubileet. Det ble lagt
ned en stor dugnadsinnsatsen av mange foreldre i
Alpinavdelingen og spesielt vil en fremheve den ekstra innsat-
sen som organisasjonskomiteen under ledelse av Jan Erik
Buan la ned både før og under selve arrangementet. Videre
registreres det med glede at avviklingen av rennene i de fire
disiplinene, slalom,  storslalom, utfor og super-G ble gjennom-
ført på en sportslig god måte med tilnærmet like forhold for
alle deltakerne.
Fotballavdelingen arrangerte sin tradisjonell turnering Skandia
Cup for 29. gangen med god deltagelse totalt sett, men dess-
verre noe mindre tilreisende lag.

10. ALLIDRETTSSKOLEN
Klubben har hatt vansker med å rekruttere instruktører til alli-
drett. Dette resulterte i at det ikke ble arrangert allidrettsskole
vinteren/våren 2002/2003.
På grunn av sykdom ble det heller ikke satt i gang tiltak i høst.
Det er meget beklagelig. Her har klubben en oppgave å gjøre
slik at vi til høsten er i full gang igjen. Dette er meget viktig for
klubbens rekrutteringsgrunnlag. Resultatene tidligere viser at
svært mange unge melder seg inn i Sp.kl. Freidig og blir med-
lemmer i forskjellige avdelinger.

11. IDRETTSLIGE PRESTASJON
Vi viser først og fremst til avdelingenes egne rapporter, men
hovedstyret vil gjerne trekke frem klubbens Alpinavdeling som
nå har med tre seniorløpere og to juniorløpere på nasjonale
lag i Skiforbundets regi. Disse har vist å kunne hevde seg
godt i norgesmesterskap og i internasjonale mesterskap.
Videre har klubben med tre løpere (henholdsvis 12, 13 og 14
år gamle) på Ungdomslaget til NSF.

Klubbens orienteringsavdeling markerte seg også godt i årets
NM. Spesielt bør det nevnes Hanne Sandstads fine 4. plass
på NM-kort hvor hun var sekunder fra pall-plass. Hannes 7.
plass på klassisk var også meget sterk. Anders Einum leverte
gode løp og fikk en 7. (kort) og 8. (klassisk) plass i H17-18.
Marte Gammelsæter løp inn til 15. plass i D19-20. I stafetten
ble det to plasseringer blant de 10 beste med herrene på en
8. plass og damene på en 6. plass.

12. KONKLUSJON
Sportsklubben Freidig har hatt et godt år i jubileumsåret. Mye
fin omtale i media har gitt klubben fin markedsføring.
Sportslig sett er vi fortsatt en klubb for breddeidrett hvor utø-
vere kan få utfolde seg og utvikle seg i trygge omgivelser.
Samtidig har klubben også fått toppidrettsutøvere, spesielt i
alpin som gir de yngre utøverne inspirasjon til å stå på videre
dersom den enkelte har ambisjoner om det.
Klubben markerer seg fortsatt som en god arrangør i flere
idretter, og gjennomfører det ene arrangementet etter det an-
dre.
Klubbens økonomi er sunn, og klubben har vært drevet på en
fin måte, og det må vi klare å fortsette med om enn på en an-
nen måte enn i 2003.
Hovedstyret vil takke alle som i 2003 har bidratt til klub-
bens beste. En spesiell takk til trofaste tillitsvalgte som
står på år etter år, og som også gjerne tar på seg både
den ene og andre oppgaven. Dersom vi står på for hver-
andre og for klubben, er snille med hverandre og sammen
tar ansvar for å løse oppgavene er denne hobbyen å være
idrettsleder bare morsom i vår hverdag.
Vi får jobbe i team som best vi kan, og gjøre vårt beste.
Det som er verdt å gjøre, behøves ikke gjøres perfekt til å
begynne med.

Hus og Banekomiteen 
Huskomiteen 2003 har "som vanlig" siden huset ble bygget
bestått av Jørgen Geving, Per Bue og Hjørdis Geving.
Daglig drift har også i år vært ivaretatt av Hilmar Løkke. En
fantastisk samvittighetsfull og allsidig mann kar som gjør en
kjempejobb for klubben. Huset regnskap ble ivaretatt av klub-
bens daglige leder Terje Kleveland inntil han brått døde fra oss
i oktober måned.
Standarden på klubbhuset er fortsatt bra, og vi jobber hele ti-
den for at standarden også skal være høy. Men slitasje vil det
være med så mye utleie, og vedlikehold er derfor nødvendig
hvert år.
Husets økonomi er tilfredsstillende, og regnskapet gir bilde av
god drift av huset. Her er det viktig å påse at avsetting av
penger til større vedlikehold og utskifting av inventar, må gjø-
res  hvert år slik at vi har til vedlikehold.
Det er stor møteaktivitet på huset hele uka, og innen klubben
er fotballavd. den største brukeren av huset, men også alpin
og håndball bruker huset til styremøter og møter med aktive.
Ekstern utleie av 1. etasje i helgene går også meget godt. Her
foregår det bryllup og feiring av runde festdager. I tillegg er det
salgskurs, slankekurs, akvarieklubb og schæferhundklubb,
møter i borettslaget osv. Også i år har vi hatt utleie på dagtid
midt i uka til Statens Vegvesen for skoleklasser på trafikkopp-
læring.
Huskomiteen har fortsatt ansvar for vedlikehold og drift av alle
fotballbanene på Eberg.



12

HÅNDBALL 2003

1. STYRETS SAMMENSETNING
Styrets sammensetning har i det foregående året vært:

Jenter 1994 og Gutter 1995 har pr. i dag ingen representant i styret.

Stilling Navn Representant for
Leder: Ole Holm Jenter 1986/87
Nestleder: Knut Heimdal Jenter 1993
Sekretær: Kari Fagerberg Gutter 1993
Kasserer: Olav Hårstad Jenter 1991
Medlem 1: Kristin Hofstad Damer 3. div.
Medlem 2: Sidsel Wighammer Veteran 
Medlem 3: Lars Heill Gutter 1994 
Medlem 4: Lill-Connie Furu Jenter 1995 

2. LAGENE MED TRENERE OG OPPMENN

Lag Trener Oppmann Kasserer
Veteran Birgit Reisch Turid Stavran
Damer 3. div. Roger Moe Sidsel Trætteberg Camilla Juliussen
Jenter 1986/87 Ulrich Winther Ole Holm Ole Holm
Jenter 1991 Margrethe Olsson og Jarl Tysnes Torill Skansen

Ståle Grosberghaugen
Jenter 1993 Hilde Kværnrød og Anne Lise Solem Torill Helmersen
Jenter 1994 Vidar Magne og Grete Hopland Jon Resell
Jenter 1995 Merethe Claussen Wenche Iren Strand Lill-Connie Furu
Gutter 1993 Morten Antonsen Trond Aalberg
Gutter 1994 Jens Hvidsten Gunnhild Vatn
Gutter 1995 Steinar Næss og Tone Næss

3. STYRETS ARBEID
Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden, og blant de vik-
tigste sakene styret har arbeidet med kan nevnes:
- Håndballskole / rekruttering
- Dugnadsarbeid i Nidarøhallen og Skistua
- Treningstider i kommunale haller, private haller og skoler
- Søknad om og tildeling av statlige tilleggsmidler
- Spilleautomater i kafeer og kjøpesenter
- Håndballskole
- Internettside

4. ARRANGEMENT OG DUGNADER
Håndballskole: Vinteren 2003 dro vi i gang håndballskole på
Eberg skole. Kari Fagerberg gjorde i den forbindelse en kjem-
pejobb med å skaffe deltakere og trenere. Interessen for
håndballskolen viste seg å være enorm og vi fikk vel 45 delta-
kere fordelt noenlunde likt på gutter og jenter noe som med-
førte at vi ble nødt til å dele deltakerne inn i 2 grupper. Alle
deltakerne fikk gratis T-skjorte og håndball. Håndballskolen ble
avsluttet med en uformell cup våren 2003. Inntrykket var at
dette var noe barna synes var artig, for de aller fleste var med
da vi startet nye gutte og jentelag høsten 2003.

Dugnader i Nidarøhallen: Dugnaden er håndballavdelingens
viktigste inntektskilde, og for 2003 ser inntektene ut til å bli ca.
NOK 100.000. Vel halvparten av dette tilfaller Orientering som
nå hjelper oss med dugnadene.
Ragnar Fagerberg har lagt ned et stort arbeid i tilrettelegging-
en og fordeling av dugnadene, og de listene som nå distribue-
res inneholder komplette oversikter over alle deltakerne noe
som gjør det enklere å ordne med bytte av vakter. Det er også

blitt innført gebyr ved manglende oppmøte. Til tross for dette
opplevde vi også i fjor at svært mange unnlot å møte og heller
ikke hadde ordnet med stedfortreder.

Parkeringsvaktene i Bymarka: Vinteren 2002/2003 hadde vi
rykket "opp" en plass til Skistua som kan være noe ustabil
med tanke på inntekter. Damer 3. divisjon hadde mesteparten
av denne dugnaden, men i jule- og påskeferien ba de om bi-
stand fra Jenter 1986/87. For vinteren 2003/2004 skal vi ned
til Baklidammen som nok er den desidert dårligste av alle par-
keringsplassene.

Håndballotteriet: Det ble bestilt 800 lodd pluss 80 lodd som
reserve for de som "vant" nytt lodd.

Treningstider: De tildelte treningstidene i de kommunale hal-
lene ser ut til å bli dårligere og dårligere for hvert år. Flere og
flere aktiviteter kjemper om de få treningstidene som finnes.
Av denne grunn har Håndball i år kjøpt treningstid i
Fokushallen. Tiltaket har blitt svært positivt mottatt blant spil-
lerne, og vi bør vurdere å fortsette med dette neste sesong.

5. ØKONOMI
Spilleautomatene har nå begynt å gi oss store inntekter, og for
hele 2003 ser det ut til at inntektene blir på vel NOK 115.000,-
. Styret har vedtatt at inntektene først benyttes til å dekke hal-
leie og dommerutgifter for alle lagene. Resten blir så fordelt
mellom lagene utifra en fordelingsnøkkel som styret har ved-
tatt.
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Håndballavdelingen ble tildelt langt mindre Statlige tillegg-
smidler i år enn foregående år, totalt NOK 9.392,-. Av disse
var NOK 1.500,- knyttet til den yngste aldersgruppen og blir
nå benyttet til Håndballskole som starter opp i januar 2004.
Likeledes fikk vi NOK 2.000,- til ungdomstiltak. Disse er plan-
lagt benyttet til to samlinger, en for Jenter 1991 og en for
Jenter 1986/87, ut på våren. I tillegg fikk vi NOK 1.000,- til ut-
danning og NOK 4.892,- på bakgrunn av antall medlemmer.
Dette beløpet vil bli fordelt på de yngste lagene (< 19986/87)
på bakgrunn av antall spillere.
Håndball har også søkt om diverse midler både fra
Telenorfondet og Norges Idrettsforbund, uten å nå frem med
sine søknader.
Av andre inntekter kan nevnes at Håndball i 2003 ble tildelt
bonusen fra Bingoinntektene for 2002 på vel NOK 20.000,-.
Pr. i dag har Håndball en god økonomi.
Ellers vises det til lagenes årsmeldinger og egen melding fra
kasserer.

6. AKTIVITET I LAGENE
Det har vært stor aktivitet i alle lagene, og spesielt gledelig er
det at vi nå har gutte- og jentelag i aldersgruppene 1993,
1994 og 1995. I tillegg er Jenter 1991 så mange spillere (vel
25 stk.) så de stiller med 2 lag i serien. Dette lover godt for
fremtiden.
Jenter 1986/87 har fortsatt samarbeidet med Heimdal, og spil-
ler i år i serien som sammensatt lag. Kun 4 av spillerne kom-
mer fra Freidig og det er usikkert om disse kommer til å fort-
sette å spille for Freidig til høsten eller om de vil melde over-
gang til Heimdal.
3.divisjon har også hatt en positiv utvikling etter at de fikk seg
nye trener. I perioder har de hatt over 20 spillere.
Veteranlaget holder også koken, og ble nok en gang serie-
mestrer.
I løpet av januar 2004 vil vi starte opp ny håndballskole, og
påmeldingen i år er også god. Foreløpig ser det ut til at det vil
være grunnlag for både et jente- og et guttelag til høsten.

Det vises ellers til lagenes årsmeldinger.

7. SPORTSLIGE RESULTATER
Det vises til lagenes årsmeldinger.

8. REPRESENTASJON
Leder for håndballavdelingen har deltatt på møtene i hoved-
styret. Selvom vi har vært lite representert i håndballkretsen,
har kontakten og korrespondansen med kretsen vært god.

9. OPPSUMMERING/VIDERE ARBEID
Blant de største utfordringene for Håndballgruppen står over-
for i tiden fremover kan nevnes:
- fortsette å sikre den gode rekrutteringen 
- å motivere spillerne til å fortsette etter at de når tenårene 
- at Freidig får tildelt bedre treningstider i kommunale haller
- at lagene får trenere og oppmenn
- at det rekrutteres medlemmer til styret 
- at inntektene til laget sikres gjennom dugnadsarbeid, spille-
automater, etc.
- etablere vår internettside

Trondheim 28.1.2004
Kari Fagerberg  / Ole Holm

Sekretær  /  Leder

FJELLSETERSTUA
Jubileumsåret 2003 har vært for Fjellseterstua og hyttestyret,
som for øvrig har fungert som et interimsstyre, et svært posi-
tivt år. Styret har bestått av Kjell Okkenhaug, Kjell Høyem og
Karl- Erik Rønning.
Som alle vet så kjøpte "Hyllkaka" Fjellseterstua av Trondheim
Kommune i 2003 for donerte og oppsparte midler til alles til-
fredshet og felles glede.
Fjellseterstua ble ved feiringen av 100 års jubileet  høytidlig
forært klubben fra Bagsthuset og den Kongelige Huus-orden
"Hyllkaka" ved overlevering av tinglyst skjøte og målebrev ved
Stormester Kjell Okkenhaug til klubbens leder Ulf-Erik
Hansen.

Hytta har i året 2003 også vært benyttet på tradisjonelt vis av
"veteranene" på tirsdager, og søndager for alle klubbens med-
lemmer med familier. Besøket har vært som gjennomsnittlig i
de senere år, dvs. relativt godt besøkt på tirsdager, men søn-
dag kunne ha vært bedre.
Så kjære Freidigmedlemmer : Velkommen skal dere være til
deres egen hytte i 2004 som den perlen den er midt i
Bymarka.

Driften av hytta på besøksdagene har bestått av
"Tordenskjolds soldater", som vi skylder en stor takk for inn-
satsen. Ingen nevnt, ingen glemt.

Det ble innkjøpt "second Hand" takstein til nytt tak fra kommu-
nens gjenbrukssentral for en rimelig penge, som vi satser på å
få lagt i løpet av sommeren 2004.

Det har vært oppfordring til alle avdelinger om å benytte hytta
til sine aktiviteter som måtte passe. Det har for øvrig vært gle-
delig å se at orienteringsavdelingen har benyttet dette og be-
nytter hytta på lørdager til trening etc.

På tradisjonelt vis har vi også før jul 2003 vært samlet om vår
faste "juletallerken" med ca. 30 medlemmer som både spiste
godt og sang godt. Med andre ord ubetalelig godt sosialt sam-
vær. For øvrig benyttet også AU og Hovedstyret hytta til trivelig
årsavslutning før jul. Det årlige Hyllkakrennet ble også avviklet
med god deltagelse i solskinn og godt med snø.
Økonomien er fortsatt bra, og vi vil benytte anledningen til nok
en gang å takke Francis Kjeldsberg for sponsing av " god og
nybrent Kjeldsberg kaffe" gjennom hele året.

Det gjenstår nå og velge en tilfredsstillende måte å drive hytta
på for fremtiden, slik at alle kan føle en tilhørighet til stedet.
Nok en gang takker vi for enestående innsats av
"Tordenskjolds soldater" for vafler og kaffe i 2003.

Hyttestyret
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ALPINT
ADMINISTRASJON
Styret 2002-2003:
Leder: Trond Kvamsdal
Nestleder: Håkon Knudsen
Sportslig leder: Lars-Inge
Graabakk

Sekretær: Elisabeth Schrøder
Kasserer: Bjørn Brauti
Sponsorkontakt: Atle Lyng
Sosiale aktiviteter: Bente Løsnes
Materiell: Reidar Steen
Arrangement: Gry Haug Binde

Grupper – Oppmenn – Trenere:
8 år & yngre: Irene Lorentzen Hepsøe Anne Berit Lund og 

Kristian Maalø
9 – 10 år: Jacob Stang Odd Arne Eidsmo og 

Frode Oppøyen
11 – 12 år: Torbjørn Oppland Øyvind Bjerke og 

Camilla S. Pedersen
13 – 14 år: Alf Ervik Kay Are Forsland og 

Tor Setsaas Schjetne
Junior 1 og 2: Martin Bjørshol Jan Erik Fossheim

Andre funksjoner:
Web-ansvarlig: Berit Fossum

Styret 2003-2004:
Leder: Trond Kvamsdal
Nestleder: Bjørn Brauti
Sportslig leder: Carl-Tore Næss
Sekretær: Anne Berit Lund
Kasserer: Morten Kjeldsen
Sponsorkontakt: Jomar Kokaas
Sosiale aktiviteter: Atle Lyng
Materiell: Reidar Steen
Arrangement: Gry Haug Binde

Grupper – Oppmenn – Trenere:
8 år & yngre: Irene Lorentzen Hepsøe Kristian Maalø og 

Hans Christian Vik
9 – 10 år: Ketil Hokstad Odd Arne Eidsmo og 

Fredrik Oppøyen
11 – 12 år: Jacob Stang Torje Mathisen og

Eirik Sem
13 – 14 år: Torbjørn Oppland Kay Are Forsland og 

Øyvind Rognmo
Junior 1 og 2: Trude Killi-Olsen Jan Erik Fossheim

Andre funksjoner:
Web-ansvarlig: Berit Fossheim
Sportslig koordinator:Tor Setsaas Schjetne

ØKONOMI
Avdelingens styre har videreført en detaljert form for budsjette-
ring og økonomioppfølging av avdelingens hovedaktiviteter. For
hver hovedaktivitet vil den ansvarlige selv stå for budsjettering
og regnskap. Som forventet har dette gitt oss en sikrere økono-
mistyring samt bedre oversikt ved sesongslutt over pengestrøm-
men. På avdelingens årsmøtet i juni var en derfor i stand til å
legge frem et detaljert regnskap for sesongen 2002-2003 og
budsjett for 2003-2004 for hver hovedaktivitet. Budsjettet ble
godkjent med noen mindre kommentarer. Hovedbudskapet fra
årsmøtet er at en for sesongen 2003-2004 skal bruke ressurser

på det sportslige opplegget med et slikt omfang at driftsregnska-
pet for denne sesongen går i null.
Inntekter fra spilleautomatene gir et betydelig bidrag til avdeling-
enes inntekter og er sammen med aktivitetsavgiftene de største
inntektskildene. Nordea Alpin Cup 2003 - Hovedlandsrennet for
13-14 som ble arrangert i mars 2003 ga et solid overskudd.
Bruktmessen som ble arrangert sent på høsten forut for skise-
songen har også gitt et godt bidrag til ytterlig styrking av avde-
lingens bankkonti.
Samlet sett har avdelingen har en meget solid egenkapital og
en god økonomisk styring

EGNE ARRANGEMENTER
Alpinavdelingen har arrangert følgende alpine skirenn i 2002:
•  FIS-renn 5-6. januar. Avlyst pga værforhold.
•  Små-Alpinisten 1-2. februar
•  Midtuke Cup 13. februar og  4. mars
•  Alpinliga Cup 1-2. mars
•  Hovedlandsrenn 14-21. mars
•  Klubbmesterskap 9. april

SPORTSLIG INNSATS
Aldersbestemt klasse 11-12
De aller fleste deltok på de oppsatte kretsrennene. Landsfinalen
ble i år arrangert i Drammen og dit dro 6 gutter og 3 jenter.
Vegard Opland vant SG og fikk 5. plass i SSL. Janne Lundbom
fikk en fin plassering i SG. De fem 11-åringene (født 1991) gjor-
de seg nok mange nyttige erfaringer å ta med seg til neste års
Landsfinale. Spesielt skal det nevnes at Robin Brauti opnådde
resultater som viser at han er blant de beste født i 1991, og han
innsats har medført at han er tatt med på NSF's Ungdomslag.
Vegard Opland gjorde det også veldig bra i Gullhjelmen (Duved)
hvor han for 2. gang vant dette gjeve trofeet.
Aldersbestemt klasse 13-14
Årets store høydepunkt var Hovedlandsrennet i Vassfjellet og
kampen om deltagelse her var tøff helt til siste kvalifiseringsom-
gang. Etter fordeling av klubbkvoter fikk alle løpere som ville del-
ta være med i minst en disiplin. Resultatet samlet for gruppen
må vi si var som forventet, mange virkelig gode resultater.
Samlet ble Sør Trøndelag fjerde beste krets. Spesielt må vi fram-
heve John Reidar Steen med to andre og en tredje plass og
Malin Buseth med en femte, en tiende, en tolvte og en trettende
plass. Våre beste prestasjoner:
Jenter SL: Malin 13, Erica 22 Gutter SL: Stian 16, Åsmund 28.
Jenter SSL: Malin 10. Gutter SSL: John Reidar 3, Atle 27.
Jenter SG: Malin 12. Gutter SG: John Reidar 2, Markus 

5, Åsmund 17, Stian 30.
Jenter U: Malin 5, Thea 8, Åse 27. Gutter U: John Reidar 2., 

Åsmund 11, Markus 14, Lars 25.
Sesongen ble avsluttet med Guldhjelmen hvor vi fikk 2 og 3
plass ved Åsmund Ervik og Stian Halsen. Internasjonalt har
John Reidar deltatt på renn i Slovenia og Canada og Markus på
renn i Frankrike. Begge har gjort dette i regi av Ungdomslaget til
Norges Skiforbund.
Junior 1 og 2
Sesongen startet med barmark i mai og fortsatte helt til skise-
songen startet. Det ble trent barmark stort sett hver dag i uka
med styrke hos Trondheim Atletklubb 3 ganger i uka. De ivrigste
la ned et voldsomt arbeid med spesielt god fremgang i styrkeø-
velsene. Dette ga seg utslag i gode resultater på ski. Spesielt
Therese Neergaard fremhevet tidlig og ble tatt ut til å represen-
tere Norge både i ungdoms-OL og junior-VM og er en av løper-
ne det satses på i skiforbundet. Hun gjorde en meget god figur i
senior NM på Oppdal med en 6. plass i SSL. På FIS-rankingen
for sin årgang (1987) lå hun blant verdens tre beste i SL og
SSL.
Den store nedturen ble avlysningen av Junior 1-NM. Det fleste
hadde sett frem til og trent for dette. At en diskusjon mellom 
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voksne mennesker skal ramme aktiv idrettsungdom på denne
måten er uhørt. Vi får håpe at dette ikke gjentar seg.

Senior
Våre seniorløpere markerte seg godt under senior-NM med 2.
plass til Lisa Bremseth og 3. plass til Trine Bakke Rognmo i  SL,
og 2. og 3. plass til Andreas Nilsen ihhv. SL og SSL.

TRENING OG INSTRUKSJON
Freidig har en alpinavdeling som i de senere år har hatt en flott
fremgang både i kvalitet og kvantitet. Styret har lagt vekt på at vi
i Freidig Alpin også fremover evner å gi både topp og bredde et
tidsriktig alpint tilbud. Dette vil blant annet bety å kunne å finne
en god balanse mellom de økte forventninger om tidligere "pro-
fesjonalisering" med ønsket om kunne tilby et breddeorientert
tilbud innen alpine skiaktiviteter. Helt konkret svarte vi på denne
utfordringen med å tilby et nytt treningsopplegg betegnet Basis
og Pluss.
Basis: Denne aktiviteten dekkes av en aktivitetsavgift tilpasset
treningsopplegg for det aktuelle alderstrinnet. Treningsopplegget
for 11 år og eldre er typisk to ukentlige barmarksøkter på våren
og høsten samt to ukentlige treningskvelder i Vassfjellet på vin-
teren.
Pluss: Ekstra tilbud utover basisaktiviteten hvor det er frivillig
deltakelse etter ønsker og behov for den enkelte aktive. Tilbudet
er åpen for alle uavhengig av ferdighetsnivået. Typiske Plusss-
aktiviteter er helgesamlinger på Juvass om sommer/høst, på
Oppdal og andre steder tidlig i vintersesongen og deretter i
Vassfjellet når forholdene ligger til rette for det.

REPRESENTASJON
Følgende personer representerer alpinavdelingen:
• Trude Killi Olsen
Leder i Alpinavdelingen, Sør-Trøndelag skikrets

• Håkon Neergaard
Styremedlem i Alpinavdelingen, Sør-Trøndelag skikrets

KONKLUSJON
Årets store begivenhet var arrangement av Nordea Alpin Cup
2003 – Hovedlandsrennet for alderskalssen 13-14 år. Styret
merker seg den store dugnadsinnsatsen som mange foreldre i
Freidig Alpin har lagt ned i forbindelse med gjennomføringen av
Hovedlandsrennet. Spesielt vil en fremheve den ekstra innsat-
sen som organisasjonskomiteen under ledelse av Jan Erik Buan
har lagt ned både før og under selve arrangementet. Videre re-
gistrerte med glede at avviklingen av rennene i de fire disipline-
ne, SL,  SSL, Utfor og SG ble gjennomført på en sportslig god
måte med tilnærmet like forhold for alle deltakerne.
Sportslig sett har sesongen 2003 vært oppløftende på alle nivå
ifra de yngste og helt opp på senior nivå. I de aldersbestemte
klassene har Freidig Alpin gjort seg meget fordelaktig bemerket
i Landsfinale (gull i SG) og Hovedlandsrenn (3 medaljer og flere
poeng-plasseringer) samt i internasjonale ungdomsrenn. Freidig
har nå med tre seniorløpere og to juniorløpere på nasjonale lag i
Skiforbundets regi, og disse har vist å kunne hevde seg godt i
norgesmesterskap og i internasjonale mesterskap. Videre har
klubben med tre løpere (henholdsvis 12, 13 og 14 år gamle) på
Ungdomslaget til NSF. Dette vitner om en god rekruttering og til-
rettelegging fra klubbens side for treningsvillige talenter.
Rekrutteringen i de yngste klassene er også meget god.
Avdelingens målsetting er å legge forholdene til rette for at lø-
perne kan utvikle seg i takt med egne ønsker, samtidig som det
legges stor vekt på å  beholde ungdommene så lenge som mu-
lig. Dette har begynt å gi resultater ved at junioravdelingen for
sesongen 2003-2004 teller mer 10 aktive alpinister.

TELEMARK
ADMINISTRASJON
Telemarksavdelingen har hatt følgende
styre for sesongen 2003:

Leder/sekretær/kasserer: Tor Beisvåg
Nestleder: Nicholai Carlsen 

Medlem: Vidar Beisvåg  -  Medlem: Jonas Østlyng
Matr.forvalter: Nicholai Carlsen
25 medlemmer (4 damer og 21 herrer) har vært registrert i
Telemarksavdelingen denne sesongen. De fleste av medlem-
mene er også registrert i andre avdelinger. Bare 5 medlemmer
har deltatt i avdelingens aktiviteter.

ØKONOMI
Avdelingen har hatt få inntekter denne sesongen. Inntekter har
kommet fra Tordenskioldløpet og fra aksjeutbytte i Vassfjellet
Skiheiser A/S.

REPRESENTASJON
• Nicholai Carlsen har vært leder av Telemarkskomiteen

i Sør-Trøndelag Skikrets.
• Nicholai Carlsen har vært medlem i styret i Sør-Trøndelag 

Skikrets.
• Vidar Beisvåg har vært varamedlem i styret i Sør-Trøndelag 

Skikrets.
• Nicholai Carlsen har vært med i Markeds- og medieutvalget 

i Telemarkskomiteen i NSF.
• Nicholai Carlsen har vært ansvarlig for skitreningene i 

Vassfjellet.
• Tor Beisvåg har som leder av Telemarksavdelingen vært 

med i Hovedstyret.
• Tor Beisvåg har vært medlem av hovedkomiteen for 

Tordenskioldløpet.

EGNE ARRANGEMENTER 
Telemarksavdelingen har ikke hatt noen skiarrangementer den-
ne sesongen.

TRENING
3-4 medlemmer har deltatt på skitrening i Vassfjellet.

SPORTSLIG INNSATS
3 medlemmer deltok i Nordisk Mesterskap i Telemark i Åre i
Sverige.
Nicholai Carlsen ble nr. 12 og Jonas Østlyng nr. 13.

KONKLUSJON
Telemarksavdelingen har også denne sesongen hatt liten akti-
vitet og få aktive utøvere. Avdelingen har status som "hvilende
avdeling".

FRIIDRETT
Friidrettsavdelingen må anses å være

en hvilende avdeling. Avdelingen har
for tiden ikke noe styre og avdelingens
gjøremål blir ivaretatt av en person.
Som forrige år har friidrettsavdelingen
ikke hatt utøvere i aldersbestemte klas-

ser. Det er bare 2 utøvere i veteranklassen som er aktive og
disse foretar påmeldinger til stevner og dekker kostnadene med
aktiviteten selv. Det er pr. dato ikke mottatt resultatlister for de
stevner de har deltatt i slik at resultatene for 2003 er ikke kjent.
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ORIENTERING
Tillitsverv 2003
Stab:
Leder: Stig Berge
Nestleder: Vegard Grønli
Kasserer: Bente Konst
Påmelding: Helge Rustad

Data/Internett: Olav Kvittem og Helge Rustad
Utvalgsledere:
Sportslig: Eirik Jørgensen 
Miljø: Mari Angell-Petersen
Teknisk: Geir Owren
Kart: Tore Angell-Petersen
Turorientering: Bård A. Harang

Representasjon
Tillitsverv O-kretsen: Kirsti Midttømme (styremedlem)
Repr. O-kretsens ting: Stig Berge, Bente Konst og 

Eirik Jørgensen.

Styret
Det er avholdt 4 ordinære styremøter. Løpende saker har i stor
grad vært behandlet gjennom uformelle møter og via Internett.
Tjenestene som er lagt inn i hjemmesidene gir stor rasjonali-
serings-gevinst for påmelding, innkreving av egenandeler, o.l.

NM-uka 2003
Vi gjennomførte NM-uka 2003, i samarbeid med Byåsen IL og
Rennebu IL. NM-arrangementet var O-avdelingens bidrag til
100-års jubileet. En hovedkomité var i arbeid fra 2000, med
Stig Berge som leder og Kirsti Midttømme som sekretær.
Løpene gikk over fire dager og omfattet både senior og junior-
klassene, med totalt ca. 600 deltakere og 1450 starter.
Løpssenter var Berkåk, med bruk av kartene på Garli (Freidig)
og Berkåk (Byåsen IL). Freidig hadde ansvar for løpene tors-
dag og fredag. Våre løpsledere var Eirik Einum og Håkon
Gammelsæter. Leder for kartarbeidet var som vanlig Tore
Angell-Petersen. Totalt var ca. 80 Freidigmedlemmer i aksjon
før og under arrangementet de to dagene da Freidig var tek-
nisk ansvarlig. Mange var også med og arrangerte lørdag og
søndag, da Byåsen var ansvarlig.
NM-uka ble en stor sukess, både arrangementsmessig og
sportslig. Det tekniske gikk praktisk talt knirkefritt, kart og løy-
per fikk mye ros, og rammen rundt arrangementet ble svært
fin. Tilbakemeldingen fra løpere og ledere har vært udelt posi-
tiv. Det er laget en egen erfaringsrapport fra NM, som ligger
på NM-sidene på nettet.

100-års jubileum
NM-arrangementet var O-avdelingens markering av at klub-

ben feiret 100 års jubileum 13. oktober. Jubileet ble markert
ved premieutdelingene, og ved at Freidigs flagg vaiet over ar-
rangementet. Det var stor deltakelse fra avdelingen i jubi-
leumsfestlighetene i oktober, både på barnefesten på
Pirsenteret, og på jubileumsbanketten i Royal Garden.
Klubbmesterskapet i all-idrett ble imidlertid en fiasko, da bare
o-avdelingen arrangerte sin del. Men O-avdelingen hadde en
fin ettermiddag og kveld på Fjellsetra.

Fjellseterstua
Nå som Freidig har blitt eier av Fjellseterstua ønsker oriente-
ringsavdelingen å legge mere av sine aktiviteter til
Fjellseterstua. Høsten 2003 startet vi med månedlige lørdags-
samlinger med trening og sosialt samvær, og det har vært
svært vellykket. Hytta er et ideelt utgangspunkt for trening og
treningsløp, med sentral beliggenhet i forhold til våre anlegg,
som er kartene.

Økonomi
Avdelingen har gått med et driftsoverskudd på rundt 80 000
kr. I tillegg er det nye Garli-kartet nedbetalt med 49 000 kr.
gjennom NM-arrangementet. Overskuddet er et uttrykk for stor
dugnadsvilje og nøktern økonomi i avdelingen. Det er nå på
gang et utredningsarbeid om klubbens organisering som for-
håpentlig kan føre til ryddigere forhold omkring kostnadene på
Eberg.

Sportslig
Avdelingen har nå 170 aktive medlemmer (påmeldt i minst ett
terminfestet løp) og er klart landets største o-klubb nord for
Dovre. På enkelte løp har vi hatt over 70 påmeldte. Vi har de
siste årene fått en stor forsterkning av medlemsmassen, både
i antall og i kvalitet.
Det ble gjennomført to felles samlinger for hele avdelingen. En
vintesamling på Savalen med nærmere 70 deltakere, og en
fellestur til O-festivalen i Oslo med 35 deltaker. De yngre had-
de i tillegg sin årlige tur til Østersund.
I NM fikk vi flere gode resultater. Spesielt bør det nevnes
Hanne Sandstads fine 4. plass på NM-kort hvor hun var sek-
under fra pall-plass. Hannes 7. plass på klassisk var også me-
get sterk. Anders Einum leverte gode løp og fikk en 7. (kort)
og 8. (klassisk) plass i H17-18. Marte Gammelsæter løp inn til
15. plass i D19-20. I stafetten ble det to plasseringer blant de
10 beste med herrene på en 8. plass og damene på en 6.
plass.
Vi må også nevne Johan Ivarssons gullmedalje i det svenske
mesterskapet i kortdistanse, i konkurranse med noen av ver-
dens beste løpere. Han løp riktig nok for sin svenske klubb
Hakarspojkarna, men vi føler at vi kan ta litt av glansen i
Freidig også. I NM individuelt ofret han seg for arrangementet,
ellers hadde det kanskje blitt topp-plasseringer også der.

Teknisk
Vi har gjennomført følgende arrangement i 2003:
Navn Sted Dato Deltakere Arrangør Løypelegger
- Dagens Løype Bymarka 11-12 jan Geir Owren
- Sprintcup 3 Sverresborg ungdomskole 30 april 224 Mona Jacobsen Mølnvik Arvid Mølnvik
- Tordenskioldløpet Lade 13. mai 497 Bjørn Norberg
- Freidigstafetten Idrettsplassen Trolla 25. mai 211 Magne Lysberg Øyvind Schjelderup
- Klubbmesterskap kort Fjellseter 18. juni 66 Helge Rustad Stig Berge
- NM senior klassisk Garli 4. sept. 140 Tore Angell-Petersen og Helge Rustad
- NM junior klassisk Garli 5. sept. 198 Eirik Einum og Kristin Jørgensen og 

Håkon Gammelsæter Mona Mølnvik
- NM senior kortdistanse Garli 5. sept. 324 Stig Magnar Løvås og
kvalifisering Kjetil Ulven

- Jaktprøven Byåsbakken 28. sept. 127 Hans Hynne Tomas Eidsmo
- Klubbmesterskap Fjellseter 12. okt. 60 Geir Owren Anders Einum / 
normal Bjørn Owren
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Alle arrangementene ble gjennomført nær prikkfritt, og vi vil
benytte anledningen til å takke arrangørene og løypeleggerne
for fin innsats. Alle løpene er gjennomført med elektronisk tid-
taking, også Tordenskioldsløpet. De elektroniske tjenestene for
påmelding og resultatservice er ytterligere forbedret, takket
være stor entusiasme fra Olav Kvittem og Helge Rustad.

Kart
Fullføringen av NM-kartet på Garli har vært årets hovedpro-
sjekt. Garlikartet har kostet ca. 160 000,- hvorav 1/3 er finansi-
ert med spillemidler og en liten 1/3 ved salg til NM-arrange-
mentet. Da er en betydelig dugnadsinnsats ikke regnet inn. O-
kartsalget til eksterne kjøpere ligger på omtrent samme nivå
som de siste årene – drøyt 2200 solgte kart.

Turorientering
Det ble solgt 470 sett og i tillegg 47 kort, omtrent som i fjor.
Oppgangen de siste årene har følgelig stabilisert seg, og folk
trives tydeligvis med å gå i marka utenom sti og vei. Tur-O-ut-
valget har stått for utsetting og inntaking av i alt 105 poster
(+24 for Mini-tur-O). Freidig har drevet med turorientering si-
den 1968. Årets arrangement var følgelig det 35. i rekken.

Miljø
SOFA-posten kom ut med 4 nummer i 2003. Fjellseter kombi-
nert måtte avlyses grunnet håpløse værforhold, men families-
vømming og årsfest har gått som vanlig og med stor oppslut-
ning. I tillegg ble det arrangert juletrefest på Fjellseter med ca
20 deltakere fra 0 - 8 år.

Oppsummering
2003 har vært et svært bra år for O-avdelingen.
Aktivitetsnivået er stabilt og viser økende trend, vi er ubestridt
den største o-klubben nord for Dovre. Både i junior og i senior
har vi utøvere som hevder seg i toppen på nasjonalt plan både
individuelt og i stafetter. I veteranklassene har vi utøvere i ver-
densklasse. Vi var med og arrangerte en nær prikkfri NM-uke.

Det adminsitrative apparatet fungerer svært bra, og med hjelp
av data-teknikk blir rutinene stadig effektivisert. Alle med tillits-
verv fortjener ros for pliktoppfyllende innsats. Spesielt noterer
vi at dugnader, enten det er til et NM-arrangement eller til ryd-
dedugnad i Nidarøhallen, er svært lett å organisere og gir
gode inntekter.

Rekrutteringsarbeidet viser gledelige resultater, rekrutt-grup-
pen har økt betydelig de siste årene. Som arrangør av løp og
Tur-orientering er vi i fremste rekke. Kartene, våre idrettsan-
legg, ajourføres systematisk. Digitalisering av eldre kart fort-
setter, noe som vil lette senere revideringer og ny-utgivelser. I
2003 har vi fått et fullt ut revidert kart på Garli, til bruk i fremti-
dige arrangement.
Økonomien i avdelingen er sunn. Dette skyldes et nøkternt for-
bruk der utøverne betaler store egenandeler og utviser svært
god dugnadsånd. Det er et mål å kunne gi bedre støtte til
sportslige aktiviteter, spesielt til de yngre løperne som ønsker
å satse. Årsresultatet for 2003 gir grunnlag for å øke denne
satsingen i 2004.

Stig Berge
Leder, orienteringsavdelingen

Smånytt fra
Freidigverden
• Klubbhuset er nå betjent hverdager mellom 

kl 0900 – 1200. Tlf. 73900755.

• Fjellseterstua kan også leies av Freidig-
medlemmer. Passer godt til selskap på 
ca. 20 personer. Koselig peisestue.
Leie kan avtales ved henvendelse til klubb-
huset på tlf. 73900755. Åpen mandag – fredag 
kl. 0900-1200.

• Klubben har fått 40 stoler og 8 bord fra kantina 
i det gamle Politikammeret. Bra materiell selv 
om noen stoler er slitt i ryggen. Det er tanke 
om å skifte ut plaststoler og respatexbord på 
Fjellseterstua så dette kan bli bra.
Klubben takker Per Bue og Jørgen Geving 
for "sjauingen" og transporten.

• Valgkomiteen i hovedklubben ser ut til å få på 
plass nytt styre i klubben etter at de fleste i 
hovedstyret var valgt på ett år.

• Hyggelig å konstatere at de aller fleste 
avdelingene har solgt bra med Blekenbilder.
Vi har fremdeles en del bilder igjen til pris 
kr. 3000,- De som er interessert i dette 
Blekenbildet som ble laget på bestilling til 
Freidigs jubileum kan ta kontakt med klubb-
huset på tlf. 73900755.

• Klubbens medlemsregistret gjennomgås nå 
fullstendig i forbindelse med nytt dataprogram 
for medlemsregistrering. Viktig at alle data er 
fullstendig, og skulle det være feil hos deg for 
eksempel ved adresse, så ta kontakt med 
klubbhuset. Eldre medlemmer er nå tilknyttet 
den avdeling de engang var engasjert i.
Dette for å slippe "avdelingsløse" medlemmer.

• Hyllkaka har allerede begynt å tenke jubileum 
til neste år. Hyllkaka er som kjent 100 år i

2004 
og da blir det nok stor jubileumsfest. Og det 
ryktes at festen blir med damer!!!!!

• Klubbens tradisjonell Hyllkak-renn er planlagt 
30. mars. Skirenn med etterfølgende middag 
på Fjellseterstua.
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FOTBALL

2.1 Styrets sammensetning
Styret har bestått av Øyvind Hestmann
leder, Elisabeth Bue, Bente Skorge,
Torgeir Jacobsen, Svein Hjelseth,
Jørgen Geving og Kjell Olav Skjølsvik.

Hovedklubbens daglige leder Terje Kleveland ble syk på høs-
ten og døde brått fra oss i oktober. En stort savn for hele klub-
ben, og for fotball spesielt da Terje bl.a. var meget engasjerte i
byggingen av både kunstgress og ballbinge.
Jørgen Geving ba seg fritatt i vervet i september pga. helse-
problemer.
Styret har ikke hatt et godt arbeidsår.
Denne årsberetningen er ikke fullstendig, og det vises til de
enkelte lags rapporter som heller ikke er fullstendig til tross for
gjentatte purringer fra styrets sekretæt.

2.2.Trening og instruksjon
Lagene har hatt god tilgang på ledere som trenere og opp-
menn i de enkelte lagene. Spesielt er det god dekning på de
aller yngste lagene i miniputt. Det vises til de enkelte lags rap-
porter.
Treningene har foregått på en rekke steder : Freidigbanen,
Ebergbanen, Strindheim Kunstgress, Nardo Kunstgress, Lade
Kunstgress, Autronicahallen, Rishaughallen, Blussuvoll skole,
Strinda v.g. skole, og ikke minst på friområdet på Strinda.

2.3 Sportslig innsats
Styret viser til de enkelte lags egne beretninger, men konsta-
terer at svært mange av klubbens lag i yngre klasser vinner
den ene turneringen etter den andre. Pokalene strømmer til
klubbhuset. At klubben ble beste klubb i Skandia Cup er feno-
menalt. Tre lag i finalene på Lerkendal vitner om det.
Guttelaget vant sin finale, mens smågutter og småjenter måtte
nøye seg med sølvmedaljer.

2.4. Lagene
Følgende lag var påmeldt i sesongen 2003 og hatt : Veteran,
senior 4. og 5. div., Gutter, Jenter, Smågutter, småjenter, lille-
gutt, lillejenter minigutter og minijenter.

2.6 Økonomi
Styret legger frem en oversikt som viser at økonomien SAM-
LET er tilfredsstillende. Dette skyldes store inntekter på auto-
mater i 2003. Økonomien for enkelte lag er sterkt subsidiert
fra styret, og store overføringer vil bortfalle i 2004. Det er be-
kymringsfullt med hensyn spesielt til senior 4. div. som helt
åpenbart får en annen økonomi dette året.

2.7 Skandia Cup 2004
Fotballavdelingens store arrangement  ble gjennomført for 29.
året på rad og det sier ikke så lite. Bra total deltagelse men
dessverre litt for lite tilreisende lag. Det er betenkelig da dette
også går ut over inntekten. Sponsorene er mye tyngre å få på
plass, da det fremdeles er slik at de fleste store avtaler er
kommet i stand ved at " noen kjenner noen" som er i posisjon
til å medvirke til avtaler for arrangementet. Skandia Cup er av-
delingens økonomiske ryggrad slik den var vært i alle år.
Overskuddet er gått ned, men overføringer har ikke funnet
sted i 2003 pga fotballavdelingens gode inntekter på automa-
ter. Men hva med fremtiden ?

2.8 Kunstgressprosjektet
Dessverre kom vi ikke i gang med arbeidet i 2003. Årsaken
var først og fremst at den budsjetterte egenandel på 1. mill

ikke ble oppnådd. Her har avdelingen som samlet gruppe
sviktet. Jobbingen utad for å skaffe økonomisk støtte til pro-
sjektet har ikke klart sin målsetting.
Innad i klubben har også diskusjonen og "skepsisen" kommet
frem i hovedstyret i forbindelse med dette byggeprosjektet. År-
saken er den relativt store kostnaden på dette prosjektet, og
spørsmålet om det er et økonomisk risikoprosjekt for klubben
som helhet.
Her har fotballfolket er stor jobb å gjøre og synliggjøre finansi-
eringen av dette.
Med noen til å ta tak i prosjektet nå, se på midler fra Skandia
Cup og om lovnaden til en anonym giver fortsatt står ved lag
så har vi 1. mill kroner folkens !!!!! 

2.9 KONKLUSJON
Dette har ikke vært en godt år for fotballavdelingen sett under
ett. De enkelte lag har jobbet for seg, og kontakten mellom
styret og gruppenes ledere har ikke vært god.
Dette skyldes ikke styret alene, men den gjensidige kon-
takten som har vært for svak. Når heller ikke laglederne
følger opp henvendelser fra styret går disse styrets tillits-
personer trøtt de også. Styret er pålagt å følge klubbens
lover og retningslinjer, og de enkelte lag kan ikke styre
seg selv og ture frem som de vil. Dette verken sportslig
eller økonomisk.
Bruken av fotballs hjemmesiden sviktet også helt på høsten.
Det er tragisk. Ta en titt fotballfolk på alpin og orientering og se
hvordan de bruker sin hjemmeside. Her har vi i fotball mye å
lære.

Trist er det også å konstatere at avdelingen ikke klarer å holde
på sin spiller i ungdomsalderen. Juniorene har forsvunnet i
forsvunnet i mange år, nå klarer vi helle ikke å holde på gutte-
spillerne.
Fotballavdelingen MÅ profesjonalisere en del arbeidsoppga-
ver som regnskap og oppfølging av lagenes økonomi samt
innkreving og oppfølging av aktivitetsavgiften. De kostnader
som påløper for dette arbeid kan nesten inntjenes ved oppføl-
ging av aktivitetsavgiften. Uansett så må dette sette i system.
Jeg tviler sterkt på om NOEN i det hele tatt er villig til frivillig
arbeid for disse store oppgavene. La et nytt styre få andre
oppgaver å stelle med.
For en som har vært med i fotballavdelingen siden 1970 og
som sådan også har vært med å skrevet årsrapporter  i over
30 år er dette den tristeste årsmelding jeg har hatt noen med
å gjøre. Avdelingen sliter for å si det mildt.

Jeg har fått en del henvendelser fra personer som spør om
hva som skjer i Freidig fotball ? 
Skal ikke Freidig gjøre noe ?  "Nå må dem i klubben gjøre
noe".
Klubben trenger en sportslig plan sier andre.

Hjertesukk fra en fotballveteran som har det vondt når fotbal-
lavdelingen ikke fungerer :
KLUBBENS FOTBALLAVDELING TRENGER IKKE FLERE
PLANER.
PLANER OG LOVVERK HAR VI !

KLUBBENS FOTBALLAVDELING KAN IKKE EKSISTERE AV
SEG SELV – DET ER DU OG JEG SOM SKAL SØRGE FOR
AT DEN EKSISTERER.

DET FOTBALLAVDELINGEN NÅ TRENGER ER PERSO-
NER SOM ER VILLIG TIL Å TA ET VERV OG PÅTA SEG AN-
SVAR I FOTBALLSTYRET.

Jørgen
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AAAALLLLPPPPIIIINNNNTTTT
John Reidar Steen med dobbeltseier i Håker Cup
Freidigs meget lovende junioralpinist
John Reidar Steen som er 15 år gam-
mel, kjørte i månedsskifte
Januar/Februar inn til dobbeltseier i
Erik Håker Cup i super- G.
John Reidar blir spådd en lys fremtid i
alpinbakkene, og er nok klubbens
største alpintalent i 2004. Han er før-
steårs junior, men kjører for pallplas-
seringer i nasjonale renn. I januar ble
det femte og sjetteplass i Junior –
NM.
Det er ingen tvil om at klubben har et
meget godt alpinmiljø og det er også
John Reidar en del av. Resultatene
blir bare bedre og bedre år for år for
denne karen. Inspirasjonen startet
nok etter Hovedlandsrennet som er
det uoffisielle NM for 13 og 14 åring-
er. Gode plasseringer her motiverte til
videre satsing. Han er meget seriøs og treningsvillig og håper å kunne kvalifisere seg for ungdoms-OL til neste år.
Mange samlingsdøgn i forkant av sesongen har gjort at fremgangen har kommet. Friskusen som går i tiende klasse
på Vikåsen skole har allerede planer om å komme seg inn på alpinlinja til Oppdal v.g.skole til neste år.
Freidig ønsker John Reidar lykke til videre med sin sportslige satsing og karriere.

Erik Håker Cup 2004 :
Freidige klubbvenninner var med og sikret Freidigs seier i lagkonkurransen.
Den tradisjonelle lagkonkurransen under årets Erik Håker Cup 2004 ble vunnet av Freidig.

Klubbvenninnene Marthe Næss,
Kristin Fossum Graabak og Linn
Rolstadaas var med og sikret klub-
ben en overlegen seier, skriver
Adresseavisen etter rennet.
Under vanskelige forhold på ren-
nets andre dag klatret nok en
Freidig-jente opp på pallen. Da tok
Carina L. Hepsø tredjeplassen.
Vi følger med dere jenter !  Stå på
!  Klubben er meget stolt av dere
også !



Freidigmiljø er ikke noe som skapes
av seg selv, 

det er du og jeg som skal skape miljø.

STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS!
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Tilbakemeldingen etter NM-uka på Berkåk i september
er helt entydig, alt klaffet for arrangøren!  På toppen av
det hele fikk vi flott vær og nesten sydlig stemning un-
der løpene de siste tre dagene.
O-avdelingen i Freidig tok initiativet i 2000 med å plan-
legge et jubileumsarrangement. Etter noen sonderinger
ble det inngått samarbeid med Byåsen IL og Rennebu
IL om en NM-uke på Berkåk. Bakgrunnen var at både
Freidig og Byåsen har kart i området, og at terrenget er
svært godt egnet for et NM.
En NM-uke i orientering går over fire dager, og omfatter
både junior og senior. I alt 14 norske mestere ble kåret.
Individuelt ble det konkurrert i klassisk og kortdistanse, i
tillegg var det stafett. 600 løpere deltok, med totalt 1455
starter. Freidig hadde ansvaret for de to første løpsda-
gene, med bl.a. utdeling av kongepokal til vinnerne av
seniorklassene i klassisk distanse.

Et NM-arrangement i orientering er et stort apparat, der
vi startet på et tomt jorde og måtte bygge opp en kom-
plett arena på stedet, et omfattende data/tidtakingssy-
stem med direkte internett-kobling, og sekretariat. I til-
legg skal løpere, tilskuere og presse kunne ha det hyg-
gelig med restaurant og kafé. Alt dette måtte værsikres
mot eventuell kuling og sluddbyger. Datanettet var på
15 PC’er, hvorav speaker hadde fire til sin bruk. Det har
nå blitt vanlig å legge ut fortløpende referat på internett,
slik at de som sitter hjemme kan følge med. Denne
gangen ble også speakerlyden lagt ut, og vi har fått til-
bakemelding om at folk kunne sitte hvor som helst i ver-
den og høre Knut Lillealtern referere fra arenaen samti-
dig som mellomtider og målgang kom opp på skjermen.
Stor heder til de nærmere 100 Freidig-medlemmene
som var med på forberedelsene og på Garli og sørget
for et vellykket jubileumsarrangement! 

GODE NM-RESULTATER I ORIENTERING
I alt 14 Freidig-medlemmer fikk anledning til å delta i NM (etter først å ha lagt ned stor dugnadsinnsats).

Resultatene ble svært gode. Verdensmesteren i stafett fra 1997, Hanne Sandstad, tok 7.-plass på klassisk dis-
tanse. På kortdistansen hadde Hanne siste startnummer, og sjokkerte med å lede ved passering en kilometer
før mål. Men det holdt ikke helt inn, det ble en 4.-plass, ni sekunder fra pallen. I junior ble Anders Einum nr. 7

og 8 og Marte Gammelsæter nr. 14 og 15 i sine klasser. På stafetten tok jentene en flott 7.-plass og guttene ble
nr. 8. Her imponerte Johan Ivarsson på siste etappe. Etter å ha stått i speakertårnet fra morgen til kveld de tre

foregående dagene smalt han til med et fantomløp og tok inn 11 plasser!

FREIDIGLØPER VANT SVENSK MESTERSKAP
For å stimulere til økt internasjonalisering har o-idretten åpnet for at løpere som ikke bor i sitt hjemland kan velge
hvor de vil løpe mesterskap, der de bor eller i hjemlandet. Johan Ivarsson ble medlem av Freidig våren 2002, og
tok han bronse i norsk mesterskap i langdistanse samme året. I 2003 valgte han å være funksjonær under
Freidigs NM-arrangement, og dro helga etter til Sverige for å løpe svensk mesterskap i kortdistanse. Det ble en so-
lid gullmedalje, i konkurranse med noen av verdens aller beste o-løpere. Dette var Johans 15. svenske mester-
skap!  Sammen med sin Hanne (Sandstad), som er engasjert av Olympiatoppen, skal Johan nå trene trønderske
o-talenter.

OOOORRRRIIIIEEEENNNNTTTTEEEERRRRIIIINNNNGGGG
VELLYKKET NM-UKE 2003

Topp arrangement, gode løyper, spennende mesterskap og trivelig stemning da 
Freidig, Byåsen og Rennebu arrangerte NM-uke i orientering i september



22

Etter at Stormester Kjell Okkenhaug hadde organisert
en busstur til Skallstuggu i Frol, la vi ivei fra Scandic
Hotell i nitiden med 56 forventningsfulle deltagere med
humør på topp, tross noe duskregn.
Stormesteren ønsket velkommen om bord, deretter
overtok Thor Loktu mikrofonen og ga oss verdifulle opp-
lysninger etter hvert som vi passerte kjente historiske
steder.
Stormesteren som har slekta sin i Frolbygda, kunne for-
telle oss om den og den gården og om kjenntfolk i byg-
da. Blant annet kunne han vise oss gården der de kjen-
te Lianbrødrene vokste opp og holdt til i sine glansda-
ger. De drev jo med skiidrett, og den mest kente var vårt
æresmedlem Olav, kombinert-esset med flere kongepo-
kaler. Stormesteren kunne også opplyse oss om at fa-
der Lian med sønner hadde erobret over ett tusen pre-
mier.
Vi var innom Munkeby Kloster hvor Inger Alstad og
Johannes Munkeby fortalte oss om klosterets historie.
Her kom vi også i kontakt med Stormesterens bror Rolf
som ble vår veiviser frem til Hestårsdalen ved

Roknesbustaden. Der hadde Arne Per Lian, sønn av
Didrik kokt kaffen klar, kokt på en Bjørkestubbe. På
veien hadde vi passert Okkenhaug Gård hvor Rolf sto
for driften, og hvor Stormesteren hadde ligget på kne og
luket nep-åkeren i sine unge dager. Til kaffen serverte
Per Arne smulringer og tekake som kona til
Stormesteren sto krombøyd og skar opp i duskregnet.
På dette stedet hadde det også i eldre dager vært jer-
nutvinning som Rolf fortalte oss om.
Etter en hyggelig kafferast i duskregnet dro vi til
Skalstuggu, som ligger under fjelltoppen Hårskallen
som rager 730 meter over havet. Her ble vi servert en
treretters middag som glupske Freidiggjester satte spe-
siell pris på. Som en kuriositet kan jeg nevne at Per
Jørgen Nergård var frempå med en takketale av spiritu-
ell art.
Skallstuggu må vi bare beundre for dens spesielle inn-
redning og for dens flotte utsmykking.
Etter en helt vellykket middag og etterfølgende kaffekos
dro vi hjem etter en helt vellykket og super tur.
Takk Kjell for et utmerket opplegg. PJ

HYLLKAKTUR TIL SKALLSTUGGU

Arne Per Lian, sønn av Didrik som var Olav
Lians bror.

Til v. Kjell Høyem og til høyre
Rolf Okkenhaug. Bak skimter vi
Fru Eggen Nilsen og "kaillen"
Rolf til høyre.

Stormester Kjell ønsker vel-
kommen om bord.
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Her var det
godt med en

kafferast

Thor Loktu orienterer om 
historiske steder.

"Veterandametreff" på hytta
Hyllkaka med Kjell
Okkenhaug og fru Inger i
spissen inviterte "unge"
tilårskomne Freidigfruer
til en hyggestund på
Freidighytta sist høst.
I alt ti unge damer innfant
seg til kaffekos med sang
til trekkspilltonber av Emil
Thomassen med med-
spiller. Et sosialt samvær
som dette vil Hyllkaka
gjenta også i 2004 og hå-
per på minst like stor del-
tagelse. Et sosialt tiltak
av Hyllkak kollegiet.

Per Arne Lian koker kaffe på en bjørkestubbe.
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I og med at spillerstallen besto av 25 jenter før sesong-
start hadde vi med to lag i seriespillet og i de fleste cu-
pene vi deltok i. Før seriestart deltok vi i Kvick-cup (five-
à-side) med kun et lag og ble nr 4. I seriespillet gikk det
ene laget gjennom uten tap og tok 40 av 42 mulige po-
eng, med en målforskjell på 90-9. Det andre laget spilte
to uavgjortkamper og fikk to tap.
Som avdelingsvinner røyk vi ut i kvartfinalen i sluttspillet
på "golden goal".
I Freidigs egen cup, Skandia Cup kom vi til finale på
Lerkendal som var et mål som var satt allerede i 1998.
Her tapte vi på antall cornere (0-1) mot det laget som
hadde slått ut det andre laget vårt i semifinalen på "gol-
den goal". Jentene bidro derfor med mange poeng i
kampen om å bli beste klubb i cupen.
Den årlige Sverigeturen ga oss en 5. plass for jentene
på 14 år og finaleplass til 13-åringene i Storsjøcupen. I
en annen tradisjonsrik cup, Thorvaldsens Minnecup gikk
vi også til finale men tapte på loddtrekning. Her hadde vi
også med to lag men det andre ble slått ut i kvartfinalen.
Av 7`er cuper var vi med i Skaun Cup og RIL cup som
ga oss 2 seirer, 1 en andre plass og en tredjeplass.
Etter at utesesongen var ferdig deltok vi i Heimdal
Indoor med et lag og ble nummer 3, dette ga oss en
plass i sluttspillet for Innendørs kretsmesterskap som
gikk av stabelen i Meråker nå på nyåret, her ble det
dessverre nok et finaletap.

I Buviik Cup meldte vi på et lag i klassen over (87-88)
og tok her hjem førsteplassen mens de minste spilte i
sin opprinnelige årsklasse og tapte finalen.
Selv om vi ikke vant Skadia Cup finalen eller finalen i
Kretsmesterskapet har det sosiale rundt laget vært helt
topp. Jentene har et utrolig samhold på tvers av alders-
gruppringene og at de går på forskjellige skoler. Dette
gjenspeiler seg også i forberedelsene til neste sesong
hvor vi stiller vi med to lag i Innebandyserien og her har
det i år vært med i alt 30 jenter som går fra seier til sei-
er. Vi har her gjort oss så bemerket at vi i løpet av febru-
ar får besøk av to representanter fra forbundet sentralt.
De mener at vi har et godt grunnlag for å bli en fore-
gangsklubb for Innebandyen for jenter i framtiden i vår
del av landet. I fjor ble vi nummer 1 og 2 i kretsmester-
skapet for jenter under 14 år.
Vi har dessverre mistet noen spillere som har valgt bort
fotball til fordel for andre aktiviteter, håndball og dans
samt at skolearbeidet opptar mer og mer tid. Selv om
noen slutter får vi også noen spillere i tilgang fra andre
klubber så denne sesongen stiller vi med eget jentelag
(88-89) og i denne årsklassen har vel ikke klubben hatt
et eget jentelag før.

Trenerteam:
Småjenter 2003 fotball/innebandy – Knut Arild Farnes
og Svenn Egil Langlete

EN FANTASTISK SESONG FOR FREIDIGS
SMÅJENTER (1989-90) 2003

Sesongen for småjentene (1989-90) i Freidig ble helt fantastisk selv om vi ikke kom
helt til topps vant vi så mange pokaler at premiesamlingen får ikke plass

på klubbhuset.

Vi takker
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og oppmerksom-
het ved vår kjære Kåres bortgang. Kristine med familie

Til Freidig og Hyllkaka !
Sender min hjerteligste takk for oppmerksomheten på
Thors 80-årsdag. For oppmøte ikke minst. Selv om han
ikke gir uttrykkk for det, så føler han nok glede over å se
dere.

Takknemlig hilsen fra Aud Moxnes

Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 80 års dag i
høst.

Hilsen Arne Bringedal

Jeg vil takke Sportsklubben Freidig for den store ære
det er å bli utnevnt til æresmedlem i jubileumsåret 2003.
Hjertelig takk. Hilsen Per Bue

Tusen takk til klubben for det idrettsstipendet jeg fikk i
forbindelse med jubileet. Hilsen Jon Reidar Steen

Takk for vennlig deltagelse ved Alf`s bortgang.
Hilsen fra Bodil Ellefens

Nytt fra Freidig-«familien»

FFFF OOOO TTTT BBBB AAAA LLLL LLLL



Freidig G-14  2004 avsluttet fjorårssesongen
med å vinne Thorvaldsens minnecup på

Havsteinbanen i oktober. Vi startet deretter
med innetrening i november  og gikk over til

to treninger i uka fra januar av i år. Den 24. og
25 januar deltok vi i Fjernvarmecupen som

Tiller IL arrangerte. Vi gikk ubeseiret gjennom
cupen og slo Bratsberg IL 6-1 i finalen.

FFFF OOOO TTTT BBBB AAAA LLLL LLLL
Rapport fra Freidig G-14 2004

På bildet mottar Håvard
Wilson premien for beste lag
i gruppen G-14. Vi er totalt 13
spillere i stallen. Dette er lite

når vi står foran vår andre se-
song med ellevemannslag.

Stallen består av
følgende spillere:

Joachim Moe,
Christian Sørdal,

Rikard Lyng, Henrik
Nicolaisen, Michael Vollset, Sebastian Moe, Kristoffer Jullum, Magne Hagerup, Petter Husby,

Torbjørn Sleire, Håvard Wilson og Lars Langørgen. Kristoffer Solstad var ikke til stede.

Bildet av glade innbyttere under
Fjernvarmecupen.
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KLUBBENS FØRSTE 
KVINNELIGE LEDER FOR
FOTBALLAVDELINGEN

Har du kjøpt andelsbrev
i kunstgressprosjektet 

på Freidigbanen ?

Vi har ennå ikke nådd vår målsetting på kr. 1.mill i
egenandel, så her er det fortsatt mulighet til å støtte
dersom planene skal kunne realiseres.
Andelsbrevet koster kr. 300,- pr. stk. og det er anled-
ning til å kjøpe så mange andeler du vil.
Vil du bidra så send ditt bidrag til : Sportsklubben
Freidig, Fotballavdelingen, Boks 4642 Valentinlyst,
7451 Trondheim. Da vil du få tilsendt andelsbrev.
Ta gjerne kontakt også med klubbhuset på tlf
73900755.

Har du kjøpt klubbens eget
spesielle Bleken-bilde ?

Vi har noen bilder igjen.
Prisen er kr. 3000,- pr 
bilde.
Dette er investering i
kunst. Håkon Blekens
bilder er meget 
populære, og her kan du
gjøre ett scoop.
Kontakt eller besøk
klubbhuset på Eberg så
får du se bildet.
Støtt klubben – kjøp deg
kunst av høyeste klasse.

Onsdag 11. februar ble Anne Louise
Arnessen valgt til leder for klubbens stør-

ste avdeling.
Anne er 40 år, bor på Tyholt og jobber

til daglig i ingeniørfirmaet EPCON.
Hun har ikke spillt fotball ! – i allfall

ikke aktivt. Friluftsliv er mer hennes
sport.

Anne er mor til to aktive fotballgut-
ter i Freidig, nemlig Julius på 15 år

og Magnus på 13 år.
Egentlig synes hun vel at hun er

modig som sier ja til å lede den
store avdelingen, men sammen

med et helt nytt styre tror hun at det-
te skal gå bra.

Hovedgrunnen til at Anne har valgt å ta
på seg vervet er troen på den nye organi-

sasjon som fotball har lagt opp til.

Årsmøtet vedtok nemlig å engasjere Svenn
Langlete som administrativ leder for fot-

ballavdeling, med helt bestemte ar-
beidsoppgaver, så det ser bra ut. Nå
kan styret kan få jobbe mere med
sportslig planlegging og aktivitet.
Styret er fulltallig selv om det som
vanlig også er "Tordenskiolds sol-
dater" som går igjen. Dvs. trene-
re/oppmenn for lag som også er
styremedlemmer.
Medlemsbladet ønsker Anne lykke
til med arbeidet som leder.

Fotball er en stor avdeling med over
350 aktive, og avdelingen har planer

om bygging av kunstgress på
Freidigbanen, og i tillegg også bygging

av ballbinge i samarbeid med Eberg
skole.

MEDLEMSBLADET HILSER PÅ :

Endelig har klubben fått sin første kvinnelige styreleder i fotballavdelingen.
Fotballfolket har slitt med å få et ntt styre på plass, og det måtte et ekstraordinært

årsmøte til før styret var på plass.



BLAD

Returadresse:

Sportsklubben Freidig
Postboks 4642
7451 TrondheimB

Hyllest til Fjellseterstua

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF. 73 93 36 60

Mel: Freidigsangen

Idyllisk ligger Freidighytta lunt i marka vår,
dit mange av oss går og tar en kaffetår.

Når sola varmer kropp og sjel og bjørka skyter knopp,
da livner det i lund og i vår kropp.

Da søker vi til hytta vår som er vårt annet hjem,
til hytta er det lett å finne frem.

I Freidighytta er vi alle hjemme,
dine sorger må du bare glemme.

Her vi alle er venner og spleiset til et lag,
som er drillet og trimmet til hyttas superlag.

Kom bli med til hytta vår i marka,
Og du blir glad og ganske gjennombarka

for Freidighytta er vårt hjem,
her vi møter alle dem

som liker friluft og er hytta venn.

PJ

Foto: Per Jystad


