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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.

J 13 stillte i Freidig fargene, her sammen med oppmann Jarl Tysnes, som bar fanen.

Fargerikt på 17. maiFargerikt på 17. mai
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SORGENFRIVEIEN 9, 7037 TRONDHEIM
TLF. 73 93 36 60 - FAX 73 93 63 65

E-mail: mona@offset-trykk.com

Fra hovedstyret :

MEDLEMSKAP 
I SP.KL. FREIDIG.

I forbindelse med gjennomgang av med-
lemsregisteret vil AU gjøre oppmerksom på
at alle tillitsvalgte personer og alle som del-
tar aktivt skal være medlem i klubben.
Dvs. at det holder ikke at en person står
oppført på en eller annen tillitsmannsliste i
sin avdeling. Man er ikke automatisk med-
lem i klubben for det.
Det er hovedklubbens medlemsliste som
viser om en person er medlem eller ikke.
Og et medlemskap er ikke gyldig før med-
lemskontingenten er betalt.
Faktisk er en som er aktiv i en lagidrett å
betrakte som ulovlig spiller dersom med-
lemskapet ikke er i orden.
"Skal jeg betale også når jeg bruker 2-3
kvelder i uka for en jobb jeg gjør i klubben",
spør en engasjert pappa. Og spørsmålet er
rimelig nok det. Svaret er imidlertid at i ut-
gangspunktet skal alle som "representerer
klubben" betale medlemskontingent.
Dersom en avdeling bestemmer at avde-
lingens tillitsvalgte skal ha fri medlemskap
så må avdelingen og hovedklubben gjøre
opp dette internt.
Klubben vil i denne sammenhengen be alle
trenere/ledere sørge for at innmeldinger
(og utmeldinger) skjer fortløpende til huset.
Dere har kontakten med "grasrota" og opp-
lever nye aktive i gruppen og at andre slut-
ter. Hjelp oss å holde medlemsoversikten
ajour.
Faktisk holder det med en telefon/fax eller
mail til oss på huset.
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LEDER’n ved ULF-ERIK HANSENLEDER’n ved ULF-ERIK HANSEN
Kjære Freidigvenner
Sommerferien ligger foran oss. En aktiv og resultatmessig god vintersesong er over.
Måtte alle få muligheten til å nyte sol og varme slik at batteriene igjen blir fylt.
Dette er første medlemsblad etter årsmøtet. Jeg vil på vegne av AU benytte anled-
ningen til å takke for tilliten. Årsmøtet vedtok en ny administrativ modell som innebæ-
rer en tydeligere ansvars- og arbeidsfordeling i styret. Arbeidsoppgavene som daglig
leder tidligere hadde, er ivaretatt gjennom nyorganiseringen.
Klubbhuset er fortsatt betjent hver dag slik at vi kan yte god service til våre medlem-
mer og andre. Det nye dataprogrammet for medlemsregistrering fungerer meget godt.
Vi har nå en fullstendig oversikt over medlemsmassen registrert på de forskjellige avdelinger.
Klubbens økonomi er god og styres godt av avdelingene.
Tordenskioldløpet er avviklet med en gledelig økning i deltakerantallet. Kjell S. har tatt over som leder for komiteen.
Med hans evne til struktur og orden ser vi fram til gode arrangementer i framtida. Vel blåst!
Skandia Cup har jubileum i år. Et arrangement som har satt sitt preg på Trondheim gjennom 30 år. Dette kan vi
være stolte av!  Jubileumsarrangementet gjennomføres med rekordhøyt deltakerantall. Over 4.000 forventningsful-
le fotballutøvere skal spille fram mot finaler som i år avvikles på Ladeanlegget. Vi ønsker dere alle lykke til!
Hyllkaka har tatt over stafettpinnen når det gjelder jubileumsarrangement. Vi ønsker dere lykke til i forberedelsene
til 100 års jubileum!
God sommer!

Tel (P) Tel (A) E-post

ARBEIDSUTVALGET
Leder Ulf-Erik Hansen, Asbjørnsensgt. 11, 7052 Tr.h. 73 531828 72 540308 ulf-erik.hansen@trondheim.kommune.no
Nestleder Hallgrim Hjelmbrekke, Sigrid Johansensv. 18c, 7025 72 558592 73 841000 hallgrim.hjelmbrekke@ramboll.no
Daglig l./økon. Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim 73 917682 jogeving@online.no
Sekretær Stig Berge, Uglavn. 99, 7025 Trondheim 72 565744 73 595545 stig.berge@marin.ntnu.no
Info Lill Connie Furu, Åkervn 12B, 7046 Trondheim 73 914523 lillfuru@broadpark.no
Sponsor Rune Devold, Eidsvollsgt. 16, 7030 Trondheim 73 505102 73 883460 rune.devold@r-devold.no

AVDELINGSLEDERE
Alpin Trond Kvamsdal, Theodor Petersensv. 19, 7049 Tr.h. 73 932285 73 592972 trond.kvamsdal@sintef.no
Fotball Anne Louise Arnessen, Asbjørnsensgt. 41, 7052 Tr.h. 73 905481 aa@epcon.org
Håndball Ole E. Holm, Kringsjåvn. 12, 7032 Trondheim 73 945378 73 959280 oleeholm@online.no
Orientering Solveig Angell-Petersen, Hanskemakerbakken 1b, 7018 Tr.h. orientering@freidig.idrett.no
Friidrett Håkon Hovstein, Østre Moholttun 9, 7048 Trondheim 73 938118 73 882000 hakon.hovstein@skatteetaten.no
Ski nordisk Alf Geir Pedersen, Nordmyrvn. 76, 7080 Heimdal 72 848116 73 879943 agp@factor.no
Telemark Tor Beisvåg, Solvangen 33, 7027 Trondheim 72 559866 tor.beisvag@chembio.ntnu.no 

HUSSTYRET
Leder Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim 73 917682 jogeving@online.no

FJELLSETERSTUA, BYMARKA 72 560984

HYTTESTYRET (Leder vil bli valgt på neste møte i det nye styret):
Karl Erik Rønning, Olav Magnussonsv. 1, 7046 Tr.h. 73 918283
Niels Ulleberg, Kyvannsvn. 16, 7025 Trondheim 73 556888
Svein Christiansen, Lillebergvn. 12D, 7052 Tr.h. 73 940672
Gunn Kari Hygen, Trollahaugen 64, 7018 Tr.h. 73 521894
Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim 73 917682 jogeving@online.no

KLUBBHUSET:

Sigurd Jorsalfarsvei 31, 7046 Tr.heim. Tlf. 73900755 – Fax 73914780. Klubbens E-post: freidig@freidig.idrett.no. Klubbens
hjemmeside:www.Freidig.idrett.no.
Medlemsbladets redaktør: Lill Connie Furu.

FREIDIG HOVEDSTYRE 
- TILLITSVERV 2004
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For at det skal være et aktivt medlemsblad, trenger vi først og fremst stoff om det medlemmene utretter sportslig. I
tillegg er vi opptatt av det som skjer på sosiale arrangement i lagene og avdelingene, på Fjellsetra, i Hyllkakas regi
- og ellers nytt om gammel og ung. La andre få dele dette med deg/dere! 
Send oss stoff! Hvis du vil sende det i brevs form er adressen Spkl Freidig, Sigurd Jorsalfarsveg 31, Postboks
4642, 7451 Trondheim. For øvrig tar vi i redaksjonskomiteen i mot elektronisk post. Redaksjonen består av følgen-
de medlemmer:

Redaktør/info-leder Lill-Connie Furu (lillfuru@broadpark.no)
Alpint Guri Merete Sørensen (gurims@online.no)
Fotball Gisle Elnan (g-elnan@online.no)
Håndball Ole E Holm (oleeholm@online.no)
Orientering: Grete Berge Owren (Grete.Berge.Owren@freidig.idrett.no)

Lill Connie Furu

Medlemsbladet har fått egen Medlemsbladet har fått egen 
rredaksjonskomiteedaksjonskomite

UTLEIE AUTLEIE AV KLUBBENS V KLUBBENS 

SELSKAPSLOKALESELSKAPSLOKALE
Klubbhuset i Sigurd Jorsalfars veg utleies til alle anledninger både på dagtid og kveld. Leietaker behøver ikke

være medlem i klubben. Storstua og kjøkkenet er utstyrt for selskap inntil 60 personer og egner seg til alle
slags selskap og møter.

Huset kan besøkes på dagtid mellom 0900-1200 eller på kveld etter avtale.
Kontakt klubbhuset på tlf. 73900755

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 anledning 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.

Mange har vel vært bekymret for medlemsbladets fremtid. Både kostnadene i forbindelse
med trykking og laber oppslutning blant de yngre gjør at det må tenkes nytt omkring
medlemsbladet. Hovedstyret i klubben har derfor vedtatt at det skal settes sammen en
redaksjonskomite som skal jobbe med ulike problemstillinger i forhold til bladet.Til dette
nummeret har redaksjonen bare sørget for å få inn stoff.Til høsten blir det en mer for-
mell konstituering, og da kommer vi til å ta tak i de forskjellige utfordringene med hen-
syn til medlemsbladets økonomi, innhold og oppslutning i de ulike aldersgruppene.
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Kvinner Menn
Avdeling Sum 0-12 år 13-19år 20+ 0-12 år 13-19 år 20+

ALPIN 272 37 29 52 51 48 65
FOTBALL 537 42 41 35 177 88 154
FRIIDRETT 51 0 2 8 0 1 40
HÅNDBALL 191 51 34 68 21 1 16
ORIENTERING 311 32 19 84 45 18 113
SKI NORDISK 21 0 0 2 0 0 19
TELEMARK 25 0 0 5 0 0 20

Det totale medlemstallet i klubben er 1363. Summen av tallene ovenfor er noe større. Det skyldes at noen med-
lemmer er med i mer enn én avdeling. Etter tallene å dømme gjelder det ca. 3% av medlemsmassen.

Sekr.

NY MEDLEMSSTNY MEDLEMSSTAATISTIKKTISTIKK
I februarnummeret av Medlemsbladet var det gjengitt en statistikk for medlemsmassen,

tatt fra årsmeldingen for 2003. Etter den tid er medlemskartoteket gjennomgått, og
både medlemstallet og fordelingen på avdelingene har endret seg en del. Det gjelder

spesielt Orientering, som har fått en økning i medlemstallet på ca. 50% og mer enn en
fordobling av medlemmer under 20 år. Her er statistikken slik den så ut 22. mai.

INFO fra hovedstyret 2004
- Ulf Erik Hansen er klubbens leder, og leder av klubbens hovedstyre.
- Hovedstyret (HS) består av et arbeidsutvalg (AU) på 5 medlemmer samt lederne for klubbens avdelinger.
- Klubbens lov paragraf 15 sier at "Hovedstyret leder klubbens virksomhet og fører kontroll med avdelingenes 

arbeid så vel sportslig som økonomisk.
- Klubbens lov sier videre at avdelingene tar seg av planlegging og gjennomføring av sine tiltak  og arrangement, 

og de er økonomisk selvstyrte.
- Avdelinger og arrangement skal sende møtereferat til hovedklubben.
- Klubben har 7 avdelinger med alpin, fotball, håndball og orientering som store aktive avdelinger.

I tillegg har klubben avdeling for friidrett,Ski Nordisk og Telemark.
- Freidig har pr.1.juni 1350 medlemmer hvorav 695 medlemmer er under 20 år. I denne aldersgruppen har fotball 

348 medlemmer, alpin 165, orientering 114 og håndball 107 medlemmer.
- HS har 4-5 møter i året, mens AU har møte 1 gang i måneden. I tillegg har AU-medlemmer jevnlige 

"kaffemøter" på klubbhuset.
- Klubbens kontor på Freidighuset er betjent mandag-fredag kl 0900-1200.
- Hallgrim Hjelmbrekke er klubbens nestleder, og har ansvaret for kontakten med Eberg Skole og iverksetting av 

allidrett. Kontaktperson for alpinavd.
- Stig Berge er hovedstyremedlem og klubbens sekretær. Kontaktperson for orientering.
- Jørgen Geving er hovedstyremedlem, og klubbens daglige leder med ansvar bl.a. for økonomi og medlems-

kartotek. Kontaktperson for fotball.
- Lill Connie Furu hovedstyremedlem med ansvar for info og medlemsbladet. Kontaktperson for håndball.
- Rune Devold hovedstyremedlem med ansvar for sponsorstøtte.
- Arbeidsutvalgets medlemmer med kontaktansvar overfor avdeling og skal holde seg orientert om avdelingens 

drift.
- Klubben har eget klubbhus på Eberg som kan leies ut til selskap, møter o.lign. Gjelder også for ikke 

medlemmer. Huset er fullt utstyrt for 60 personer. Henv. klubbhuset tlf. 73900755
- Fjellseterstua i Bymarka er nå klubbens eiendom, og medlemmer kan leie hytta til private arrangement 

passende for ca. 20 personer. Henv. Klubbhuset tlf. 73900755.
- Husk å bruke medlemsnummeret og navn på den det gjelder som referanse ved betaling av kontingent, 

treningsavgift osv.
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Hyllkakrennet ble avviklet den 31 mars med
over tretti deltakere. De langet ut i løypa i en di-
agonalgang som Ullvang og Co kunne ha mis-
unt dem. Med en skyfri himmel og med sol over
alle blåner greide alle å følge sporet fra start til
mål, unntatt undertegnede som benyttet truger.

For anledningen hadde Jørgen Geving og Co møblert spise-
rommet med nye møbler som vi hadde arvet fra politikammeret. Noe av trekket på stolene var revnet, men Hjørdis
Geving visste råd og reparerte stolene gratis. På forespørsel skulle en salmaker ha over 400 kr per stol, slå den!
Men fruen ordnet også nye gardiner som hun hengte opp.
Etter rennet ble det servert kjøttkak og rødgrøt med "fløte", og siden kaffe og kaker som fru Okkenhaug og fru Aune

ordnet med. Alle som deltok og ikke deltok i rennet fikk
medaljer som var produsert av Arne Røe som vanlig. En
uforglemmelig
dag i marka. Vi
takker komite-
en som gjorde
en fenomenal
innsats og
som vi roper
HURRA for
med stor H.

P.J.

Hyllkakrennet

Thor Loktu er tydelig fornøyd
med sin fine medalje.

Kjell Høyem deler ut medalje til alle 
medlemmene.

Hyllkakas deltagere klar til innsatsfullt løp og i sterk 
konsentrasjon på første "hinderpost" med ballkast.
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Bente Skorge fra fotballavdelingen
(styret 2003) og klubbens regnskaps-
leder Rypdal søker support fra pro-
gramleverandøren. Nå er det kapittelet
avsluttet og et nytt dataprogram for
regnskap og medlemsregistrering er
tatt i bruk i år.

Tekst og bilde: Jørgen Geving.

Glimt fra borgertoget 17 mai 

Den skal tidlig krøkes som god Freidigmedlem
skal bli. Skal si at Johannes Tysnes gjorde en
flott jobb som fanebærer! Han slapp ikke tauet
en eneste gang selv om det kom noen skikkelig
friske regn- og vindbyger innimellom.

Her ser vi deler av Hovedstyret etterfulgt av
håndball-jenter (J1991) marsjere gjennom gatene
i sentrum. En kunne kanskje ønsket seg større
oppslutning, men de fleste avdelingene var repre-
sentert i toget.

Foto: Håvard Røsvik - Tekst: Lill Connie Furu

Freidigmiljø er ikke noe som skapes av seg selv, 
det er du og jeg som skal skape miljø.

Regnskapsavslutning på huset
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Vår reise startet i Beijing,
der vi gjorde de vanlige tu-
rist-greiene. Eneste unnta-
ket var kanskje at på
Muren tok vi en treningstur
og lot oss ikke stoppe av
piggtråden som markerte
slutten på den restaurerte
"turist-Muren."  Det var fak-
tisk ganske interessant å
se den opprinnelige Muren
fra 1600-tallet, og vi kunne
konstatere at restaurering-
en er gjort svært realistisk.
Yunnan ligger lengst sør-
vest i Kina og grenser mot Tibet,
Burma, Laos og Vietnam. Dette er en
fjell-provins med over 6000 meter høye
fjell og mye flott natur. Det er også en
av Kinas mest tilbakeliggende provin-
ser. Vi reiste omkring med buss og til
dels fly og bodde i fire forskjellige byer.
Gruppen hadde status som offisielle
gjester, og ble på hvert sted mottatt
med store seremonier, dansere i lokale
drakter og banketter med 18-retters
middager med unevnelige retter. Det
var litt underlig å reise til o-løp i buss
med politi-eskorte og blålys foran og
bak, gjennom lyskryss på rødt og på
feil side av veien der det passet. Men
vi vennet oss snart til det.
Jeg kunne skrive mange sider om ut-
viklingen i Kina, som er helt utrolig.
Alle byene vi besøkte, selv langt oppe i
Yunnan, var moderne byer med høy-
hus, stort utvalg i butikkene, full mobil-
dekning, utbygd veisystem og en dun-
drende trafikk. Samtidig så vi gatemar-
ked der høns, fisk, frosk osv. kunne
kjøpes som levende ferskvare, og et
jordbruk helt uten mekaniske hjelpe-
midler annet enn hakke og spade.
Kina har 800 millioner bønder, og vi så
mange eksempler på en helt annen
holdning til bruk av arbeidskraft enn
hva vi har.

Det som gjorde størst inntrykk på oss
turister var det store og synlige innsla-
get av minoriteter. I Yunnan regner de
24 folkegrupper som minoriteter, dvs.
folk med en annen etnisk og kulturell
bakgrunn enn de såkalte Han-kineser-
ne (etter Han-dynastiet, som samlet
Kina ca. år 200 f. Kr). Mange av mino-
ritetene er riktignok større enn Norge
som folkegruppe, så skalaen er en an-
nen. Etter mange ti-år med undertryk-
king, spesielt under kulturrevolusjonen,
har mangfoldet i språk, kultur og ikke
minst klesdrakt blomstret opp. I
Xinping, som er en by på omtrent
Trondheims størrelse, møter det opp
hundrevis av mennesker hver kveld på
torget for å danse gamle danser, iført
fargerike drakter. Etterhvert ble også
Freidig-fargene representert i ringdan-
sen.
Den mest eksotiske gruppen vi møtte
var Naxi-folket, som bor i og rundt
Lijiang med sin berømte gamleby. De
har bevart en kultur som sies å være
like gammel som sivilisasjonen, med
eget språk, skriftspråk og helt spesielle
musikk-tradisjoner. Naxi-folket er ma-
triarkalsk, dvs. det er kvinnene som be-
stemmer. De arver jorden, velger livs-
partner og gjør mye av det tunge arbei-
det.

Fire Freidig-med-
lemmer bestemte
seg for en annerle-
des påskeferie i år,
og dro sammen
med 70 andre skan-
dinaver til Yunnan 5-
dagers orienterings-
festival i Kina. Vi
var ikke de første,
festivalen gikk nå
på fjerde året, og
bl.a. Hallgjerd og
Nils-O (Vennevik)
har deltatt fra
Freidig før.
Arrangør er et lite
norsk/svensk reise-
byrå som satser
sterkt på utvikling
av nordiske idretter
i Kina. De har fått
inn o-løp som offisi-
ell universitetsi-
drett, og arbeider
aktivt med å spre
idretten gjennom
karttegning, instruk-
sjon og PR. I tillegg
satser de på ski, og
arrangerte i vinter
det kinesiske
Vasaloppet i Nord-
Kina (2400 deltake-
re!) og World Cup i
sprint-langrenn i ga-
tene i Beijing.

OOOORRRRIIIIEEEENNNNTTTTEEEERRRRIIIINNNNGGGG
ORIENTERINGSLØP I KINA 

- EN ANNERLEDES PÅSKEFERIE
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De fleste lokale o-løp har klasser
for løpere fra 8-9 til 80 (90?) år.
Hver vår og høst arrangeres det
imidlertid en serie av seks løp i
Trondheims-området som bare er
for dem som er 16 år og yngre.
Denne våren er det Byåsen IL,
Skogkarenes klubb og OK
Nidarøst som har avviklet hvert
sitt løp. Freidig stiller alltid med
store tropper her (40-50 løpere)
og mange av våre plasserer seg
høyt oppe på resultatlistene.
Den største klassen er alltid "N
åpen". Det er en klasse for unge
nybegynnere som vil ha med føl-
ge underveis i løypa. Her blir det
ikke tatt tider eller satt opp rang-
erte lister.

Til daglig går de i karakteristiske blå drakter som liver
opp i bybildet.
Lijiang-dalen under det mektige Jadedragesnøfjellet
sies å være det opprinnelige Shangri La, den paradisis-
ke dalen som James Hilton beskrev i sin roman "Tapte
horisonter."  Vi tror det så gjerne.
O-løpene var svært varierte, fra parkorientering rundt og
gjennom et tempel-område, via terreng som lignet Nord-
Østerdal til gateorientering i gamlebyen i Lijiang, som
mest av alt minnet om Venezia. Avslutningen var et løp i

snø på 3100 meters høyde, og det kunne vi merke!
Jacob (Hygen) var den som behersket forholdene
best, og tok en klar sammenlagt-seier i en stjernes-
pekket klasse for menn over 50 år.
Arrangøren har planer om å utvide festivalen til nabo-
landene Vietnam og Laos, med o-løp i begge land.
For oss som var med denne gangen frister det til
gjentak. Stig Berge

Ungdomsløp i orientering

På bildet er det Oscar som er ferdig med sin nybegynnerløype. Pappa`n har vært med
som "skygge" underveis, i tilfelle orienteringen skulle by på for store utfordringer!
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Nybegynner-
kurS

Da o-avdelingen i april/mai inviterte til
nybegynnerkurs i orientering for barn
og unge fra ti år og oppover, møtte det
opp i underkant av 50 deltakere (noen

var 8 og 9 år også).

Den første kvelden ble brukt til mest "innendørs-kursing" på Sverresborg ungdomsskole. Andre gangen var det
oppmøte på Museet på Sverresborg, hvor barna fikk prøve seg på en orienteringsløype innimellom gamle hus og
hvitveiskledt kulturlandskap.
Uka deretter var det Ferista som var utgangspunkt for instuksjon og post-jakt, før det hele ble avsluttet med "stjer-
ne-orientering" og påfølgende grilling på Lavollen. Denne siste kvelden var den eneste med dårlig vær, men da var
det til gjengjeld ganske ille, med regn, sludd og hagl over Lavollen. De tøffe o-barna lar seg imidlertid ikke skremme
av litt ruskete vær. Mange av kurs-deltakerne har etter avsluttet kurs vært med på Freidig-trening på onsdagskvel-
der og/ eller kretsens ungdoms-o-løp på torsdager.

GBO

Deltakerne på nybegynnerkurset samlet på Sverresborg.

OOOO RRRR IIII EEEE NNNN TTTT EEEE RRRR IIII NNNN GGGG

Litt fra
Veteranlaget

Sesongen
2003\2004 star-
tet litt dårlig, slik
at vi ble liggen-
de litt etter teten
i starten av se-
songen. Vi tok det imidlertid igjen på slutten og ble nummer to
til slutt. Vanligvis har vi også deltatt i Nordisk mesterskap i
Skien i april, men i år klarte vi ikke å stille lag til dette. Vi kom-
mer sterkere tilbake i NM for veteraner som skal være i
Trondheim 29-31. oktober.
(Bildene er fra forrige gang NM ble arrangert i Trondheim)

Hilsen Birgit

HHHHÅÅÅÅNNNNDDDDBBBBAAAALLLLLLLL
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HHHH ÅÅÅÅ NNNN DDDD BBBB AAAA LLLL LLLL

Her ser vi bilde av førnøyde Freidig J11- spillere. De trener
hver tirsdag fra 19.00-20.00
I henholdsvis Nidarøhallen/ Eberg gymsal. Jentene deltar i
serien, samt ulike cuper gjennom året. Bildet er tatt fra fjorå-
rets Selbucup.
Bakerst fra venstre: Mariell Jacobsen Sagbakk, Marianne
Heimdal, Emilie Michelsen, Pia Malene Føre og Arthika
Sivarajah. Foran fra venstre: Thea Marie Kvernrød, Ingrid
Solheim, Maria Samdahl, Torunn Omnes Pettersen og Anne
Bartnes Karevold. Ikke tilstede: Elise Gram, Ingrid Aas
Berntsen, Sara Hol Lie og Thea M. Andersen Togstad.

FREIDIG J11

JENTER 1991
Høsten 2003 startet jentene opp med 2 halltreninger
pr. uke, og vi stilte med 2 lag i serien.
Jentene var i løpet av sesongen med i 3 cuper der vi
stilte med 2 lag pr. cup. I Tusse cup og Charlottenlund
cup kom vi til finalen i B-sluttspillet der det ble en sei-
er og et tap. I Selbucupen 4.-6. juni gikk det ene laget
vårt helt til A-finalen. Der ble vi dessverre slått ut av
Stjørdals-Blink med 8-4.

I
sep-
tember reiser vi på en
utenbys turnering for før-
ste gang. Da er det
Tussecupen som får besøk av våre to lag med 13-
åringer.
Trenere og foreldre har merket stor framgang i la-
get. Laget ligger sånn ca. midt på treet i serien.
Noen av de andre lagene har valgt å toppe lagene
allerede, mens vi har valgt å gi alle jentene like mye
spilletid, noe vi mener er viktig for å bevare spille-
gleden hos samtlige.

Trenere for laget er:
Ståle
Grosberghaugen,
Kjetil Strand,
Margrethe Olsson og
Gerd Bones.

Oppmann J13,
Jarl Tysnes

"J 13 laget vant B slutt-
spillet i Charlottenlund
cupen"
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RAPPORT FRA J95
Jenter født 1995 har nå avslutta sin første sesong i aktivitetsserien. Alle jentene syns det er
veldig moro å spille kamp! Siden det var relativt mange kamper, og etterhvert veldig mange
ivrige håndballspillere, delte vi dem i to lag som møtte til annenhver seriekamp.Tror det var
vellykket både for spillerne og foreldrene; jentene fikk spille mye når de først var på kamp og
foreldrene fikk litt færre turer til Nidarøhallen...

Onsdag 5.mai hadde vi avslutningsfest på Freidighuset med pizza, brus, is, artige leker og utdeling av diplomer. Vi
kan spesielt takke trener Merethe Claussen (som heldigvis fortsetter neste sesong) og lagets repr. i styret Lill
Connie Furu, for at det ble en vellykket fest.
Treningene opphørte ved utgangen av april, men som siste post på programmet fikk vi med ossTrondheimCup
2004 der vi fikk med to lag. Iver og godt humør preget de to lagene, og det ga uttelling: Ett tap, to uavgjort og hele
fem seire. Ikke verst!

Wenche Strand (oppmann)
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Gruppa startet opp i begynnelsen av september 2003 med 13 jenter med treninger hver tirs-
dag ettermiddag i gymsalen på Eberg skole. Flere av dem hadde deltatt på SK Freidig´s

håndballskole ved Eberg skole våren 2003.

Pr dato er det 16 spillere med i gruppa, da noen spillere
har tatt en pause til høsten og andre har kommet til i lø-
pet av vinteren. 15 av de 16 kommer fra 4.-trinnet ved
Eberg skole.
Laget har deltatt i håndballregionens aktivitetsserie av-
deling Jenter 09 u.avd. 02, og framgangen har vært
enorm siden serieoppstarten i begynnelsen av novem-
ber 2003. De fleste seriekampene har vært spilt i
Trondheim Spektrum (Nidarøhallen).
I tillegg deltok laget i cup lørdag 29. november 2003 i
Vikåsenhallen og på Tusse-cupen i Charlottenhallen lør-
dag 21. februar 2004 samt på Trondheim-Cup´n i
Husebyhallen 05.06.04.
Hovedtrener har vært Vidar Magne med Grete Hopland
som hjelpetrener. Oppmann: Jon Inge Resell. Våre dom-
mere ved våre "hjemmekamper" har vært henholdsvis
Jostein Aalbu, Grete Hopland og Reidar Hopland.
Entusiasmen blant trenere, spillere og foreldre har vært
upåklagelig.
Foreldregruppas oppmøte ved vinterens og vårenes ek-
samenssjauingsdugnader i Nidarøhallen var også bra,
og flere fra foreldregruppa stilte også opp ved parke-
ringsdugnader i vinter slik at lagskassa pr. dato har en
saldo på kr. 13.000.-

Sesongsavslutningsarrangment: 08.06.04 på Bowling1
Heggstadmoen med pizza og brus samt utdeling av
årets seriediplomer fra håndballregionen. Fristen for på-
melding som J10-lag til aktivitetsserien i høst er
01.09.04 og det vil bli foretatt en forpliktende påmel-
dingsrunde før dette.
Trenerduoen Vidar og Grete fortsetter og Jostein Aalbu
tar over oppmannsstafettpinnen til høsten.

Mvh :-) Jon Inge

J94-LAG (J9 I 2003/2004-SESONGEN)

Foran fra
venstre:
Elisabeth
Fagerholt,
Ragnhild
Grendstad.
Midterste
rad fra ven-
stre: Torill
Røsdal,
Monica
Jørgensen,
Annette
Ludvigsen,
Merethe
Sumstad
Risholt.

Bakerste rad fra venstre: Tor Røsdal (lagleder), Inga Marie Rød
Ekle, Marie Hauge, Ingrid Bjørshol Holm, Marie Bendiksen
Lind, Karin Dragsten, Gina Grøtte Skarland, Ulrich Winther (tre-
ner).

Lagbilde fra J17 i Baldus Cup 2004

Den gang som nå var det et sammensatt lag med
spillere fra Freidig og Heimdal, noe som forklarer
de grønne Heimdaldraktene på bildet.
I de innledende kampene møtte laget Rognlan,
Rollon og Langhus, og det ble mange svært jevn-
spilte kamper. Med en seier og to tap (det ene
med kun ett mål) endte laget dessverre sist i pul-
jen og fikk derfor en tøff motstander i første slutt-
spillkamp. Kampen mot Surnadal ble ulidelig spen-
nende. Lagene vekslet på å ha føringen, og etter
full tid sto det uavgjort 10 – 10. Dermed ble det
"sudden death", og etter at spillet hadde bølget
frem og tilbake en stund, ble det Surnadal som
fikk det første målet og dermed stakk av med seie-
ren. Bittert å bli slått ut etter å ha spilt en så god
kamp, men humøret var ikke langt unna, og kan-
skje de har hellet på sin side i neste turnering som
er Trondheims Cup i begynnelsen av juni. Da stil-
ler de i 19-års gruppen for første gang.

Jomar Fagerholt / Ole Holm

Årets Baldus Cup var den 20’ende i rekken og i alt 219 gutte- og jentelag fordelt på årsklas-
sene 9 – 17 år var påmeldt. Laget vårt deltok på Baldus Cup for tredje gang, og hadde store
forhåpninger om å gjenta prestasjonen fra 2002 da de gikk helt til topps i klassen for Jenter

15 ved å vinne over Åfjord i finalen.
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MINIGUTTER/Minijenter 95

Årets første soneturnering!
Fotballinteressen er stor blant 1995-årgangen, og onsdag 19.mai fikk endelig utålmo-
dige gutter og jenter spille sine første kamper i år.Trygg/Lade inviterte til turnerings-

kveld med Freidig,Trond og Strindheim som gjester.

Eget jentelag
Til årets første turnering meldte vi på hele 38 gutter og
14 jenter fra Freidig! Spillerne fordelte seg på 5 lag, hvor-
av det ene laget var et rent jentelag som møtte tilsvaren-
de lag fra de andre klubbene. Mange av Freidigjentene
hadde aldri spilt kamp tidligere, men det skulle man ikke
tro. Innsatsen var imponerende! Det skal bli artig å følge
utviklingen på denne gjengen fremover.
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Mye bra spill
Alle spillere fikk spille to kamper hver i
løpet av kvelden. Under kampene byttes
det jevnlig, og i pausen skifter vi ofte ke-
eper for at alle som har lyst skal få prøve
å være det.

Innsatsen blant guttene er som hos jen-
tene – helt på topp! Det begynner å bli
mange bra dribleserier å se, og pasning-
ene treffer stadig oftere en medspiller i
god fart. Det er skikkelig artig å være
trener og se den fremgangen som spil-
lerne har.
Selv om
det sikkert
føltes at

det ble litt for mange baklengsmål på årets første turneringsdag, er det ingen grunn
til å henge med hodet. Med den store innsatsen som legges ned under trening og
kamp blir det bare bedre og bedre spill fremover. Alle spillerne skal være skikkelig
stolte over sin egen innsats – dere er utrolig flinke!  

Avslutningsvis vil jeg også nevne den aktive foreldregruppa vi er så heldige å ha i
MG/MJ95. I tillegg til oppmann, har vi 4 faste trenere. Av og til trengs det ekstra hjelp,
og da står 3 reservetrenere klare. For andre oppgaver har vi et par andre foreldre
som sørger for at ting blir gjort. Da burde alt være på plass for at barna skal ha et bra
miljø å være i – både for å bli bedre fotballspillere, - men også for det like viktige sosi-
ale fellesskapet.

På vegne av trener-
gruppa ønskes alle
en finfin fotballse-
song!

Hilsen Knut Iver
Aastorp

Noen av spillerne våre på turneringen.
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Guttene på det eldste guttelaget til Freidig håndball er født i 1993.
Spillergruppa teller 13 stykker i skrivende stund. På bildet har de akkurat
fått medaljer og diplomer etter deltagelse i Tillercupen. Med unntak av 3
spillere er alle også aktive i Freidig fotball. Guttene er en fin blanding av
Berg og Eberg elever. På bildet sees fra venstre: Sondre, Ulrik, Magnus,
Øystein, Joakim, Erlend. Bak: Brede, Kasper og Nicolay.

Trenger ny trener
Guttene mangler trener for neste sesong etter at Morten Antonsen har tak-
ket for seg etter 2 fine år. Dersom du eller du vet om noen som kan være in-
teresserte så nøl ikke med å ta kontakt.

Ring leder Ole Erik Holm, 73 94 53 78 eller mobil 934 29 708, e-mail: oleeholm@online.no 
Lønn etter avtale.

Tekst: K. Fagerberg. Foto: T. Aalberg (mms)

Gutter 1993

FFFF OOOO TTTT BBBB AAAA LLLL LLLL

Gutter 1993 laget på Tiller-cup.

Et hyggelig tilskudd til
Freidigs fortballavdeling er

jentene på MJ95! Laget er en
blanding av de som allerede
har fjorårsesongen bak seg

og de helt ferske spillerne av i
år! Jentene har hittil i år bak
seg 2 soneturneringer. I den

siste turneringen på Leangen
ble både 1 uavgjort og 1 seier,
noe som skapte stor stemning

og helt sikkert mersmak til
resten av sesongen!  

Tekst: Lill Connie Furu
Bilde: Hilde Remman Paulsen

Minijenter/MJ 95

På bildet ser vi fra øverst til venstre: Rebekka Solstad, Synnøve
Strand Jacobsen,Tuva Remman Paulsen, Stine Bergersen, lagle-

der Arne Sivertsen,
Kaisa S Rendum, Karoline Røsvik, Frida Claussen,

Mathilde Grosberghaugen, Ane Midtstraum, Frida Stang, Lisa
Helen Svartaas, Anna Birgitte Materstvedt.
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STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS!
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Nytt fra Freidig-«familien»
Vi gratulerer... Gunnar

Olav Trønsdal 70 år!
Vår leder Ulf-Erik Hansen mottok følgende ord på sin

datamaskin her om dagen:
"La meg først få takke for den hyggelige diplomhilsenen

fra klubbens hovedstyre. Dernest håper jeg at du kan
formidle min hjerteligste takk og honnør via medlems-

bladet til Hyllkaka. Det var et veldig overraskende og
imponerende innslag i feiringen av min 70-års dag,
da hele Ordenskollegiet marsjerte inn på stua og
fremførte Penne-knektens hyllest til meg. Ikke
minst min familie undret seg – og gledet seg –
over denne merkelige forsamling av eldre,
rødkledde og humørfylte herrer.

Med Freidig-hilsen, 
Gunnar.

Nils
Ulleberg

Døgge, Kjave, Pollis, Messingknoppen, Konstabel – kjært
barn har mange navn. Således også med Nils, som var 75 år

den 15. mars. Nils er vokst opp i Freidig i likhet med sine brø-
dre, og ikke å forglemme pappa Ulleberg som så å si var født

fredigmedlem.
Nils var en allsidig utøver som idrettsgutt. Hans prestasjoner i
hoppbakken var unike med mange fine plasseringer. Likeledes på
friidrettsbanen, hvor han til og med ble norgesmester i spydkast for
juniorer. Og til og med i pistolskyting gjorde han seg bemerket.
Og på hobbybasis er han en kløpper til å snekre, mure, male og
reparere både her og der. Han er også medlem av kollegiet i

Hyllkaka og er blitt hedret med storkors. Dessuten trives han
på Freidighytta hvor han er en hyppig gjest og gjerne tar

et tak når det er nødvendig.
Vi gratulerer Nils med syttifemårsdagen som

også ble feiret på Freidighytta.
P.J.

Thor
Loktu

Den 11 mars fylte Thor 70 år og ble hyllet av
Gammelkaillan på Freidighytta. Thor er en kjem-

pekar å ha i blant oss, og som virkelig har gjort job-
ben sin på Freidighytta. Ikke bare med reparasjoner
innvendig, men også utvendig. Vi kan bare nevne at
han helt alene beiset hele hytta. Og han var en raser
når det var om å skaffe ved til vinteren. Han har deltatt i
mange o-løp og er en av de få som har deltatt i
Tordenskioldløpet helt fra starten. Tar jeg ikke feil så
har han startet 28 ganger i Markatrimmen, og
Bymarka rundt 23 ganger. Hvis jeg tar feil, Thor, så
må du ha meg unnskyldt.
Sammen med Leif Johansen var han fast kjøk-

kenpersonale på Freidighytta i flere sesong-
er. Vi ønsker Thor flere år fremover i ti-

den og gratulerer med dagen som
er forgangen.

P.J.

Hjertelig takk for hyggelig hilsen til
dagen min, den ble i høyeste grad en
jeg vil minnes med glede – feiret både

her og i Oslo hos Lasse.
God Freidighilsen fra Else Hamre.

Tusen takk for oppmerksomheten til min
75-års dag.

Hilsen Thor Thoresen.

Til Hyllkaka v/Stormester Kjell
Okkenhaug:

Takk til alle venner i Hyllkaka for
flott blomsterbukett, hyggelige
ord og sang i forbindelse med
min 70-års dag. Tusen takk!

Hilsen Thor Loktu

Takk...
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Returadresse:

Sportsklubben Freidig
Postboks 4642
7451 TrondheimB

NÅ BLIR DET KUNSTGRESS PÅ
FREIDIGBANEN

NÅ BLIR DET KUNSTGRESS PÅ
FREIDIGBANEN

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

En drøm går endelig i oppfyllelse for fotballfolket !
Nå blir det kunstgress på Freidigbanen.
7. juni starter arbeidet, og går det som planlagt har
klubben kunstgressbanen ferdig ca. 1. august.
En person har spesielt bidratt til at dette prosjektet
nå kan iverksettes. Det er Ivar Koteng som er opp-
mann for et av klubbens guttelag. Ivar har bidratt
med et betydelig beløp for å få klubbens egenkapi-
tal på 1. mill. på plass. I tillegg har Ivar også vært
den aktive i praksis for å iverksette starten på byg-
gingen.
En foreløpig stor takk fra klubben til Ivar Koteng for
hans initiativ og store engasjement.

Nå er det opp til fotballfolket selv å støtte opp om
prosjektet.
Mange har ennå ikke kjøpt andelsbrev i kunstgress-
banen, og målet må være at alle i Freidigs fotballfa-
milie kjøpet minst ett eller flere andelsbrev.
Har du ikke fått tilsendt forespørsel om andelsbrev?
Oi – oi det var synd.
Du kan kjøpe endeler á kr. 300,- ved å  betale inn ditt
beløp til Freidig kunstgress på kto. 4200.21.54387.
OG ikke minst, det er lov å kjøpe så mange andeler
du vil !
Som takk får du tilsendt et andelsbrev fra klubben.

FAU-midler til kunstgressbanen:
Eberg skoles Foreldreutvalg (FAU) bevilget nylig 
kr. 50.000,- til Sp.kl. Freidig, øremerket mål og sikkerhets-
nett på den nye kunstgressbanen. Det er lagt inn en forut-
setning om at Eberg skoles elever vil bli prioritert for bruk
av banen på dagtid. Det kan også nevnes at FAU bevilget
samme beløp til Ballbinge-prosjektet ved Trafikkbanen på
Eberg. Vi ser nå tydelig at Sp-kl. Freidigs tanker og enga-
sjement for et aktivt nærområde for både organisert og
uorganisert idrett og andre aktiviteter tar form!
Pengene ble overrakt på Freidigbanen mandag 7 juni,
samme dag som de første arbeidene på banen tok til.
Vi glær oss!

På bildet ser vi leder Ulf-Erik Hansen, primus
motor Jørgen Geving, FAU-leder Liv Myran
Aakerli, og fremtidig brukerrepresentant
Nikoline Mjåstad (2 kl Eberg skole).

Deltakerne på nybegynnerkurset samlet på Sverresborg.
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