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Endelig
KUNSTGRESS
på Freidigbanen
H A R D U K J Ø PT

ANDELSBEVIS?

Nå har klubben tatt i bruk kunstgressbanen, mens det pr. dags dato gjenstår ferdigstilling av gjerde, lys og tribune. - Det kryr av barn og ungdommer fra morgen til kveld på den flotte banen.
Har du ennå ikke støttet anlegget ved å kjøpe andelsbevis
så gjør du det ved å sende ditt beløp til Sportsklubben
Freidig, Boks 4642 Valentinlyst, 7451 Trondheim.
Konto nr 4200 21 54387.
Merk innbetalingen Freidig Kunstgress. Hver andel koster kr. 300,-

God Jul til alle lesere!

Fra hovedstyret :

MEDLEMSKAP
I SP.KL. FREIDIG
I forbindelse med gjennomgang av
medlemsregisteret vil AU gjøre oppmerksom på at alle tillitsvalgte
personer og alle som deltar 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 medlem i klubben for det.

CHRISTIANSENS TRYKKERI

SORGENFRIVEIEN 9, 7037 TRONDHEIM
TLF. 73 93 36 60 - FAX 73 93 63 65
E-mail: mona@offset-trykk.com

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 opplever nye
aktive i gruppen og at andre slutter.
Hjelp oss å holde medlemsoversikten
ajour.
Faktisk holder det med en telefon/fax
eller mail til oss på huset.

Freidigmiljø er ikke noe som
skapes av seg selv,
det er du og jeg som skal
skape miljø.
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LEDER’n ved ULF-ERIK HANSEN
Kjære Freidigvenner
I skrivende stund er vi gått inn i november måned.
Det er søndag kveld, og jeg har fått med meg både hyttebesøk på Fjellsetra, cupfinale på
TV og et kveldsbesøk på Freidigbanen.
Besøkene på Fjellsetra vekker den gode klubbfølelsen i meg. Praten går livlig. Gammelkara
kan å fortelle. De fleste historiene kjenner vi fra før, men hva gjør vel det. Vi elsker dem!
Flere av klubbens mange medlemmer skulle ha hørt dem.
Alle er velkommen til å besøke denne perlen av et sted i Bymarka. Den er vår!
Cupfinalen med flotte scoringer er verdt å ha med seg. Men den virkelige idrettsgleden finner jeg denne dagen på
Freidigs nye kunstgressbane på Eberg. Det løpes, tackles og scores så det er en fryd. Det er klubbens egne rekrutter
som utfolder seg.
Når vi ser den yrende aktiviteten på banen hver dag, kan vi være stolte av det arbeidet som er nedlagt og takknemlig for
den hjelp vi har fått. Satsningen på kunstgressbane var et riktig valg!
O-avdelingen har lagt en aktiv og suksessfull sesong bak seg. Utøverne har representert klubben på en utmerket måte.
Det er gledelig å se at rekrutteringen er i orden.
Alt ligger til rette for at Fjellseterstua kan bli et godt tilholdssted og aktivum for avdelingen framover.
På samme måte vil Freidighuset og Freidigbanen være base for fotballavdelingen med sine mange lag og utøvere.
Håndballavdelingen er godt i gang med sin innendørssesong. Det skal bli interessant å følge deres utvikling framover.
De har rekruttene og talentene!
Alpinavdelingen går inn i en spennende sesong. De har både bredden og toppene. Med bakgrunn i de gode resultatene
fra forrige sesong er forventningene store.
Vi ønsker dere alle lykke til!
Familien Valstad gav ved klubbens 100 års jubileum en pengegave som skal brukes til idrettsstipend for to utøvere
mellom 15 og 20 år. Stipendet skal deles ut hvert år i tre år framover etter innstilling fra avdelingene. Dette håper vi kan
bli en ekstra stimulans til målbevisste Freidigutøvere. En stor takk til familien Valstad.

FREIDIG HOVEDSTYRE - TILLITSVERV 2004
ARBEIDSUTVALGET
Leder
Ulf-Erik Hansen, Asbjørnsensgt. 11, 7052 Tr.h.
Nestleder
Hallgrim Hjelmbrekke, Sigrid Johansensv. 18c, 7025
Daglig l./økon. Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim
Sekretær
Stig Berge, Uglavn. 99, 7025 Trondheim
Info
Lill Connie Furu, Åkervn 12B, 7046 Trondheim
Sponsor
Rune Devold, Eidsvollsgt. 16, 7030 Trondheim

Tel (P)

Tel (A)

E-post

73 531828
72 558592
73 917682
72 565744
73 914523
73 505102

72 540308
73 841000

ulf-erik.hansen@trondheim.kommune.no
hallgrim.hjelmbrekke@ramboll.no
jogeving@online.no
stig.berge@marin.ntnu.no
lillfuru@broadpark.no
rune.devold@r-devold.no

AVDELINGSLEDERE
Alpin
Trond Kvamsdal, Theodor Petersensv. 19, 7049 Tr.h.
73 932285
Fotball
Anne Louise Arnessen, Asbjørnsensgt. 41, 7052 Tr.h.
73 905481
Håndball
Ole E. Holm, Kringsjåvn. 12, 7032 Trondheim
73 945378
Orientering
Solveig Angell-Petersen, Hanskemakerbakken 1b, 7018 Tr.h.
Friidrett
Håkon Hovstein, Østre Moholttun 9, 7048 Trondheim
73 938118
Ski nordisk
Alf Geir Pedersen, Nordmyrvn. 76, 7080 Heimdal
72 848116
Telemark
Tor Beisvåg, Solvangen 33, 7027 Trondheim
72 559866
HUSSTYRET
Leder
Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim

73 883460

73 592972
73 959280
73 882000
73 879943

73 917682

FJELLSETERSTUA, BYMARKA
HYTTESTYRET (Leder vil bli valgt på neste møte i det nye styret):
Karl Erik Rønning, Olav Magnussonsv. 1, 7046 Tr.h.
Niels Ulleberg, Kyvannsvn. 16, 7025 Trondheim
Svein Christiansen, Lillebergvn. 12D, 7052 Tr.h.
Gunn Kari Hygen, Trollahaugen 64, 7018 Tr.h.
Jørgen Geving, Pinebergvn. 38, 7045 Trondheim

73 595545

trond.kvamsdal@sintef.no
aa@epcon.org
oleeholm@online.no
orientering@freidig.idrett.no
hakon.hovstein@skatteetaten.no
agp@factor.no
tor.beisvag@chembio.ntnu.no

jogeving@online.no
72 560984

73 918283
73 556888
73 940672
73 521894
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.
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Medlemsbladet har nå egen redaksjonskomite
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 følgende medlemmer:
Redaktør/info-leder
Alpint
Fotball
Håndball
Orientering:

Lill-Connie Furu
Guri Merete Sørensen
Gisle Elnan
Ole E Holm
Grete Berge Owren

(lillfuru@broadpark.no)
(gurims@online.no)
(g-elnan@online.no)
(oleeholm@online.no)
(Grete.Berge.Owren@freidig.idrett.no)

UTLEIE AV KLUBBENS SELSKAPSLOKALE
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

BRØSETVEIEN 168 7048 TRONDHEIM
TLF. 73 95 40 40 - 73 95 40 42
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Tenk om det hadde vært motsatt
Påtrykket når det gjelder å få dommerne i fokus i allmennheten er stor
Trenere, spillere, publikum og media er alltid bedre til å
dømme enn hva dommerne er - og ”forteller” det som
oftest via en dårlig oppførsel som rett og slett ikke hører
hjemme på noen idrettsbane.
Kanskje er det fordi vi ønsker at det skal være slik. At
dommere blir ofre for de alle kan prate - og ha meninger
om. Kanskje beror det på at det i lengden faktisk lønner
seg å klage på dommerne. Jeg er i hvert fall overbevisst
på at årsaken til dette er IKKE er at dommerne i Norge
har blitt dårligere.
For å få en endring i dette må profilerte trenere starte.
Trenere som er autoriteter ovenfor spillerne, har faktisk
muligheten til å forklare spillere og andre at dommere
heller ikke er noe annet enn vanlige mennesker. I dagens verden er det faktisk slik at mennesker gjør feil i
blant og dommere er selvsagt intet unntak. Dommere
må ha rett til å gjøre feil i blant de også så lenge de
FORSØKER å gjøre så godt de kan. Trenere har stort
sett ubegrensede muligheter via media for å si hva de
mener om dommerne.

MEN TENK OM DET HADDE
VÆRT MOTSATT:

de gi tilbake inngangspengene til hver tilskuer på denne
jævla arenaen, skriker dommeren til treneren
- Skandale, skandale, en jævla trenerskandale, roper
dommeren mot treneren.
Publikum har også startet:
- trenerjævel, trenerjævel, trenerjævel
LAG B vinner kampen og på veg ut av banens område
går dommeren bort til treneren og sier:
- Er du fornøyd med deg selv nå ? Etter at du har ødelagt kampen for alle ? Her har vi forberedt oss til sesongen helt siden den forrige sluttet også kommer du
og ødelegger hele dritten. Du er en skam for hele
Norge. Hører du det. En jævla skam for norsk idrett.
Ensom trasker treneren til sin egen lille garderobe.
Utenfor hører han spydige kommentarer fra spillere og
dommere.
- Trenerjævel, trenerjævel, skriker fortsatt noen supportere som er på veg ut.
- Alle de som hater treneren klapper nå, skriker andre
supportere

Vi tester dette:
- Etter kampen skal du dø, skriker andre
Det har gått 15 minutter av en kamp mellom LAG A og
LAG B når en spiller på LAG A spiller en ”grov” feilpasning slik at LAG B får en klar målsjanse.
- Sett spilleren på benken da, skriker dommeren mot
treneren på LAG A
Treneren reagerer ikke, men får se dommeren komme i
mot seg
- Hvorfor i helvete setter du ikke spilleren på benken etter en slik håpløs pasning, skriker dommeren
- Hvis du gjør det du skal og passer på dine oppgaver,
skal jeg ta meg av mine så godt jeg kan svarer treneren
- Men du passer jo faen meg ikke på dine oppgaver,
hver eneste person på denne idrettsarenaen ser at spilleren må settes på benken - du er den eneste som ikke
ser det, skriker dommeren
En stund senere spiller samme spiller en enda grovere
feilpasning og denne gangen fører det til at LAG B scorer:

Samtidig møter dommeren ett fullsatt pressekorps 60
meter fra garderoben.
- Jeg pleier aldri å kommentere trenerne, men i dag må
jeg få lov til å gjøre det. Treneren i dag er absolutt under
en hver kritikk. For norsk idretts fremtid må vi kunne stille krav til trenerne, flåser dommeren og ett fullsatt mediekorps nikker enig.
I sin lille garderobe tenker treneren
at han kanskje burde ha satt spilleren på benken siden alle andre synes det. Men JEG synes jo ikke at
spilleren var så dårlig. JEG
synes han gjør masse bra
som ikke de andre legger
merke til. Skjønner ikke
alle at jeg må matche laget
slik jeg ser det ? Hvordan
skulle det gå hvis dommeren
ikke dømte etter slik han oppfattet situasjonen, men etter
slik andre oppfattet den?

- Fy faen og dårlig du er. Bra betalt har du også. Du bur5

Hyllkaktur til Stadsbygd
og Kystens Arv
Nok en gang har vi hatt en uforglemmelig tur til Fosen i Anne Mari og Thor Aunes
regi. Tirsdag 24 august, i nydelig vær, tok ferga oss over fjorden til det koselige hytteanlegget i skogen ved strandkanten. Fosen er - på grunn av bla Anne Maris og Thors
gjestfrihet - blitt noe mer for oss enn ”et
sted på kartet”. Vi var i alt 22 gjester denne gangen som ble servert kaffe, kaker og
is to ganger denne dagen.
Turens hovedmål var det helt unike museet Kystens
Arv på Stadsbygd, Den siste viking og Johan Bojers
hjemmehavn. De mesterlige, kunstneriske båtbyggerne var i full aktivitet i sine verksteder på den vakre,
velholdte museumsplassen - på pynten hvor
Trondheimsfjorden bøyer seg ut gjennom landskapet
mot Ørlandet og det store hav. En uforglemmelig dag
blant gode Freidigvenner!
Arne Røe

Takk skal dere ha - Anne Mari og Thor,
Takk for en tur vi vil huske med glede!
Itj nokka bli tå sæ sjøl…..
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Vedhogst på Fjellsæterhytta
Kjell Høyem og Nils
Ulleberg får denne
gangen representere den fine dugnadsånden som har
blitt Fjellsæter-hytta
til del opp i gjennom
årene. Klubben vil
spesielt få takke
Nils for kjempejobben med skifte av
takstein på hytta.

IDRETTSSTIPEND
FREIDIG 100 ÅR - JUBILEUMSGAVE
Ivar Valstad var en friidrettskjempe i Freidig.
Hans familie ga i forbindelse med klubbens 100-års feiring en gave på kr. 30.000,- til klubben.
Ønske var at disse midlene skulle komme unge idrettsutøvere med ambisjoner til gode.
Familien Valstad har i samarbeid representanter for Freidig besluttet å opprette
en stipendieordning fordelt over 3 år.
I årene 2005, 2006 og 2007 vil det utdeles stipend til en Freidig-jente og en Freidig-gutt.
Stipendet er kr. 5.000,- pr. år pr. idrettsutøver.
Kriterier for tildeling er følgende:
• Idrettsutøver skal være mellom 15 år og 20 år i tildelingsåret.
• Idrettsutøveren skal ha vist gode resultater i sin idrett.
• Idrettsutøveren skal ha vist potensiale til å hevde seg på nasjonalt nivå i sin idrett.
• Idrettsutøvere skal representere Freidig i lagidrett eller i en individuelle idrett.
• Prestasjonene som legges til grunn for tildeling vurderes for perioden 01.07 til 30.06.
• Stipendet kan tildeles samme utøver flere ganger.
• Kandidater til stipendiene må sende begrunnet søknad til juryen.
• Søknaden sendes fram gjennom sin avdelings styre som gir sine kommentarer.
• Søknad for stipend må være mottatt innen 01.07.2005, 01.07.2006 og 01.07.2007.
Jury for tildeling av stipend består av Tore Valstad, klubbens leder og leder av klubbens fondsstyre.
Det er familien Valstads ønske at stipendiene kan være med å legge grunnlag for idrettsglede og idrettsprestasjoner på høyt nasjonalt nivå.
Klubben takker familien Valstad for gaven og oppfordrer klubbens ungdom til ekstra treningsiver og innsats i kommende konkurranser.
Leder av fondsstyret. Tore Mørch
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ORIENTERING
Midt-Norsk Mesterskap 2004
Blant orienteringsløperne er Midt-Norsk Mesterskap et av høstens høydepunkt.
I år var det Namsos o-klubb som sto som arrangør, midt
i august. Freidig hadde bestilt felles-overnatting på campingplass og stilte med noen-og-femti påmeldte løpere.
Fredagskvelden var det sprint i et stirikt skogsterreng
nær byen. Vår eneste gullmedalje her gikk til Torid Kvaal
i D60, mens Sigrid Videm greide en flott bronse i D1516. Bronsemedaljer ble det også i senior-klassene, ved
Tomas Eidsmo og Gro Sandstad Eidsmo.
Lørdag og søndag var det langdistanse og stafett ved
Spillum. Freidig er aller best i veteran-klassene, hvor det
ble fire individuelle gull; til Katharina Mo Berge, Gro
Sandstad Eidsmo, Magnus Landstad og Bjørn Tore
Krohg. Blant ungdommen var det Anders Einum som
hevdet seg best, med tredjeplass i yngre junior.
Martin Gammelsæter greide en fin fjerdeplass i en stor
H13-14-klasse. Han var kun sju sekunder bak bronsen,
og dessuten best fra Sør-Trønderlag.
Da stafettene skulle avgjøres ble det mye Freidig i teten.
Vi vant damer senior og damer veteran (sum 150 år), og
tok både gull og bronse i herrer senior og herrer veteran.

Senior-mestre ble Solveig Angell-Petersen, Mona J.
Mølnvik og Gro Sandstad Eidsmo og herrene Bjørn Tore
Krohg, Jens Even Storhov og Tomas Eidsmo. På veteranenes vinnerlag løp Torid Kvaal, Siri Timestad og
Katharina Mo Berge samt Tore Angell-Petersen, Stig
Berge og Geir Owren.
Jente- og gutte-klassene ble dominert av NordTrønderske lag, så her er det bare å legge seg i trening
for å slå dem neste år!
Neste års Midt-Norske Mesterskap arrangerer vi selv,
på Berkåk og
Garli sammen
med Byåsen IL
og Rennebu IL.
Grete

Anders
Einum på vei
inn til bronse
i H17-18.

Midt-Norske
stafett-mestre i herrenes
seniorklasse.
Jens Even
Storhov,
Bjørn Tore
Krohg og
Tomas
Eidsmo.
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4
1.
2.
3.
4.
5.

ORIENTERING
i skogen

Hvorfor løper du orientering?
Driver du med andre idretter/ hobbyer?
Hva er dine mål for neste sesong?
Hva slags musikk liker du?
Hva er din favoritt-rett?

KIRSTI
EINUM
16 ÅR
1.
2.
3.
4.
5.

Vi stoppet fire av ungdommene i
o-avdelingen på deres vei gjennom
skogen og stilte dem følgende
spørsmål:

SIGRID VIDEM 16ÅR

1. Begynte da jeg var liten, etter å ha startet
med turorientering. Det er gøy og miljøet er bra.
2. Yoga, litt skiskyting og litt roing.
3. Å være med på Tio-mila og å gjøre det bra på
o-festivalen.
4. Pass (hører ikke på musikk)
5. Gryterett eller stekt makrell.

Fordi jeg alltid har gjort det.
Litt skiskyting, sang og musikk (både på skolen og i fritiden)
Å være med. Har ikke så mange o-mål.
Litt forskjellig.
Taco eller lasagne.

LARS
OWREN
12 ÅR

BJØRN RU ST AD 15 ÅR
1.
2.
3.
4.
5.

Fordi det er artig og fordi resten av familien gjør det.
Fotball og langrenn.
Jeg vil vinne noen ungdomsløp.
Vet ikke.
Pannekaker.

1.
2.
3.
4.
5.

Det er sosialt.
Spiller piano.
Å gjøre det bedre på Hovedløpet enn i år.
All slags.
Taco.
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HÅNDBALL
Skadeforebyggende treningsprogram:

Bedre håndball - og uten skader!
Håndballjentene J 1991 (13 år) er i gang med høstens treninger. Denne sesongen
startet vi med noe nytt, nemlig innføringen av et treningsprogram for å forbedre prestasjon og forebygge skader hos yngre håndballspillere. Programmet "Bedre håndball - og uten skader!" er utarbeidet av Senter for Idrettsskadeforskning på Norges
Idrettshøgskole (NIH) i samarbeid med Norges Håndballforbund.
Korsbåndskader koster samfunnet bortimot 2 milliarder
årlig. Korsbånd ryker oftest i finter og landinger.
Skadene gir sterke smerter og hevelse i kneet.
Skadene kan ofte ikke helbredes fullt ut, og ender i
mange tilfeller med medisinsk invaliditet. Treningene
går ut på å endre bevegelsesmønsteret til spilleren.
Det er viktig å tenke på ”knær over tær” slik at spilleren
har kontroll over knær og ankler i fintebevegelser og
ved landing (for eksempel tofots landing etter frosk).
Programmet inneholder håndballrelevante øvelser med
vekt på teknikk og balanse. Øvelsene vil være med
ball, inkludert bruk av balansebrett og matter, for å
bedre kne- og ankelkontroll og tekniske ferdigheter,
samt styrketrening og teknikktrening for finter og landinger. Programmet gjennomføres som en oppvarming til treningen, eventuelt i forkant utenfor hallen, og det tar
15-20 minutter å gjennomføre.
Sesongen 2002/2003 var Freidigs J1986/87 med på et forsøksprosjekt for å måle om øvelsene bidrar til reduksjon i skadeforekomstene. Over 1800 spillere i alderen 16-17 år deltok på landsbasis, og der halvparten kjørte
treningsprogrammet. Erfaringene fra lagene som kjørte programmet viste at det har positiv effekt i forhold til
bedret teknikk, balanse, styrke og spenst - og en stor reduksjon i antall korsbåndskader samt andre ankel- og
kneskader. Resultatet viser at det er mulig å trene opp 16-17 åringer til å forebygge korsbåndskader.
Prosjektlederne tror derfor det er lurt å starte allerede i 10-12 års alderen med slike øvelser for å forebygge skader. Jentene er dessuten 2-3 ganger mer utsatt enn guttene for å få korsbåndskader. Det er satt i gang forskning
ved NIH for å undersøke dette nærmere.
J1991 fikk god innføring i programmet og øvelsene av instruktør Marit Mauset. Øvelsene er innarbeidet i de ordinære treningene, og kjøres i forkant på minst en trening per
uke. Etter ca 15 uker vil instruktøren komme tilbake for å
evaluere og eventuelt korrigere opplegget for laget.
Trenerne for laget, Ståle Grosberghaugen og Margrethe
Olsson, sier at dette er viktig forebyggende tiltak.
Undervegs skal trenerne følge opp jentene for å se om programmet og øvelsene er vanskelig eller lett å gjennomføre,
om spillerne er motiverte for å gjøre øvelsene, og vurdere
nytteeffekten av treningsprogrammet. Godt og vel halvveis
ute i programmet er det for tidlig å si noe om øvelsene har
direkte effekt.
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Trenerne ser likevel positivt på dette, og håper jentene vil ha igjen for treningen ved at det ikke blir så
mye skader fremover.
Treningsprogram, prosjektpresentasjoner osv finnes
på hjemmesiden til Senter for idrettsskadeforskning
ved NIH (se prosjektledere Odd Egil Olsen, Grethe
Myklebust mfl).

Lill Connie Furu.

Livet som dommer
- fra J/G13 til kvinner 1.divisjon.
Jeg, sammen med min makker Kjersti Arntsen, er
dommere i Region Midt-Norge (RMN).
Vi har begge dømt håndball i ca. 7-8 år, og er 23 og
24 år gamle. Vi har ikke alltid dømt sammen. Jeg har
bare dømt én sesong i RMN da jeg er fra Stavangerområdet, og har tidligere dømt der. Vi har hver for oss
klatret veien opp i systemet. Alle starter på laveste
nivå, dvs. med å dømme J/G13 og yngre. For hvert år
som gikk kom vi et steg opp. Før jeg kom til
Trondheim, hadde jeg dømt kvinner 3. divisjon som
det høyeste.
Da jeg kom her til byen, møtte jeg Kjersti ganske
raskt, og vi begynte å dømme sammen. Vi fant fort
”tonen”, og fikk meget bra tilbakemeldinger på dømmingen og vårt samarbeid. Dermed gikk det ganske
raskt framover. Vi hadde begge hatt ca. 2 års ”pause”, da vi begge var uten makkere, og trengte derfor
litt tid til å bli fortrolige med kvinner 3. divisjon igjen.
Vi har stått på, og dømt mye. Dermed fikk vi prøve
oss på herrer 3. divisjon, og kvinner 2. divisjon.
Nå er vi etablert i både damer og herrer 2. divisjon,
og vi har også fått prøve oss på en kamp i kvinner 1.
divisjon. Den kampen fikk vi også bra tilbakemelding
på.
Sist sommer (2004) fikk vi muligheten til å dra ut på
oppdrag i Europa gjennom EHF. Turen gikk da til
Gøteborg, hvor vi dømte landskamper U20, og EM
for klubblag, jenter født 1984. Dette var en veldig artig
tur, og meget lærerik. I EHF er vi med i et prosjekt
som heter Young Referee Project. Dette skal hjelpe
oss til å ta steget ut i Europa som dommere.
Vi har også kommet med i et prosjekt i regi av NHF,
nærmere bestemt EDK-skolen

(Elitedommerkandidat-skolen). Her har vi jevnlig
samlinger, hvor vi diskuterer teori, hvordan vi skal
oppføre oss som dommere o.l., samt vi har også
praktisk dømming med observasjon.
Å være dommer på et relativt høyt nivå krever bl.a.
innsats, mot og tid. Det kan føre til en del reising, så
en må være forberedt på det. Som dommer må du
tåle å ta en del ”dritt-kasting”. Det er viktig å ikke ta til seg all munnbruken, men
la det meste
”prelle
av”.

Konstruktiv
kritikk er noe
vi liker, det kan vi vokse på.
Alt annet glemmer vi relativt
raskt.
Dømming på vårt nivå fører
med seg en hel del utfordringer, noe vi liker. Det er alltid
gøy når vi mestrer et høyere
nivå. Jeg personlig trives med
å være dommer, og håper å
fortsette i tiden fremover.

Janne Puntervold
- Dommer i Freidig
Håndball -
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Rapport fra veteranlaget etter NM i helga
Freidig sitt veteranlag stilte i klassen K33. Det var det påmeldt 66 lag så her var det
stor konkurranse om å komme seg videre i turneringa. Vi vant alle våre innledende
kamper og kom til 16.dels finale hvor vi dessverre ble slått ut.
Finalen i denne klassen gikk mellom Byåsen og Sverresborg hvor Sverresborg gikk av med seieren.
Dette arrangementet er stort med ca. 2300 deltagere. Norges Håndballforbund region Midt-Norge skal ha all ære
for et vellykket arrangement.
Birgit Reisch

Håndball Jenter 19 - Trollheimstur ‘04
Samarbeidet mellom Freidig og Heimdal fortsetter også i år, og av de vel 16 spillerne
som representerer Heimdal/Fredig i J19 serien, er det nå bare 4 stykker som er
Freidigspillere.
Første helgen i september var det klart for årets fjelltur,
og også i år var det Trollheimen som var målet. I fjor var
vi litt uheldig med været, men det var en optimistisk
gjeng som dro av gårde fredag ettermiddag. Totalt talte
vi 14 spillere og 9 voksne. Etter vel 2 timers kjøring kom
vi frem til Gjevilvasshytta hvor vi fikk servert middag før
jentene inntok den trivelige peisestua.
Lørdag morgen var det flott turvær, og etter en deilig
frokost dro vi av gårde. Målet for turen var Blåhø 1671
meter over havet. I starten var det relativt flatt og lett å
gå, men det siste stykket opp mot toppen var skikkelig
bratt. Her var det tydelig at enkelte hadde hatt mer
grunntrening i løpet av sommeren enn andre. Vel oppe
måtte så vi bestemme oss for om vi skulle gå samme
vei tilbake, eller om vi skulle ta en liten omvei via den
berømte isgrotten Speilsalen. Valget falt på det siste, og
Gjevilvasshytta ble kontaktet og informert om at vi tok

andre bordsetting til middag. Det ble en strabasiøs nedstigning i steinura, men da vi kom frem til Speilsalen så
vi straks at det hadde vært verdt turen. Herfra og inn
skrudde enkelte av jentene opp tempoet og gruppen
sprakk skikkelig opp. De av oss som ikke var like spreke slet oss tilbake til hytta etter en tur på vel 9 timer.
Etter en deilig dusj var det så duket for rømmegrøt og
spekemat som er fast tradisjonen om lørdagene på alle
TT sine hytter. Etter at vi alle var gode og mette, satte vi
voksne oss ut i det fine høstværet, og jentene krøp sammen i peisestua.
Søndag var det ikke stemning for noen langtur, vi hadde
tatt oss helt ut dagen før, så det ble bare en liten rusletur ned til Gjevilvatnet hvor vi kokte kaffe og spiste sjokolade før vi satte turen hjem til Trondheim.
Flere bilder fra turen finnes på Freidig Håndball sin nettside.
Ole Holm, Oppmann

Har du mistet noe?
Har du glemt/mistet noe på/ved Freidigbanen? Vi har funnet en del ting (nøkler osv) og klær (bla drakter)
som er samlet på Freidighuset. Hvis du vil ta en titt, kom innom Freidighuset man-fre mellom 09.00-12.00
(tlf 73900755).
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4

HÅNDBALL

i HALLEN

av Karoline Røsvik og Frida Claussen

1.
2.
3.
4.

Hva heter laget ditt?
Hvor lenge har du spilt håndball?
Hvorfor begynte du med håndball?
Har du en favoritt idrettsutøver?

MATHILDE
GROSBERG HAUGEN
9 ÅR

ESPEN CLAU SSEN 8 ÅR
1.
2.
3.
4.

Freidig G 1996
1 år
Fordi storesøstera mi går.
David Beckham

SILJE RØSVIK 13 ÅR
1.
2.
3.
4.

Freidig J 1995
3 år
Skulle se om det var gøy.
Bente Skari.

VICT ORIA MAURING 13 ÅR
1.
2.
3.
4.

Freidig J 13
6 år
Det var noen i klassen som gjorde det, og da ville jeg og.
Ingen, det er mange.

1.
2.
3.
4.

Freidig J 13
5 år
Fordi vennene mine spilte håndball.
Vigdis Hårsaker
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En liten statusrapport fra ball-lek jenter 4-6 år
Ja dere leser riktig, tidlig krøkes osv. Undertegnede satte tidligere i høst igang ball-lek
... for jenter i aldersgruppen 4 - 6 år. Nå er vi godt i gang i gymsalen på Eberg Skole en time annenhver mandag,
Der legges det foreløpig mer vekt på lek enn ball. Målet er at jentene
skal ha det moro, bli kjent med hverandre, få et forhold til en gymsal/idrettshall, og så får tiden vise om dette kan bli
stammen til et framtidig håndball-lag. Det er kjempefint å se hvilken glede jentene viser bare ved det å få springe i
en gymsal i ”fri dressur”.
Skolen er godt utstyrt med matter, kasser og annet utstyr, og dette har vi også stor glede av.
Vi prøver å gjøre noen balløvelser innimellom, men det er vel ikke til å unnslå at høydepunktene i løpet av timen
foreløpig er leken og ikke minst kjeks- og drikkepausen
på ”tjukkassen”.
På bildet ser dere ”gjengen”, er de ikke flotte!
Vi er takknemlig for at Freidig har gitt oss denne muligheten, og
ikke minst takker vi for de kjempefine mykballene vi har blitt ”sponset” med.

Med vennlig hilsen
Mari Østgaard ”trener”

Vi har hatt gleden av å få intervjue

håndballveteranen Sissel Buchholdt
som har spilt for Freidig i 12 år
Hun spilte på landslaget fra 1969 og helt til januar 1984.
På de årene har Sissel spilt hele 188 landslagskamper,
og hun scoret nærmere 500 landslagsmål.
Tidligere på 80-tallet var hun Norges desidert beste
håndballspiller og kunne ha gått inn på hvilken som helst klubb
og landslag.
Det var ganske få
kamper hvert år, men
Sissel fikk spille alle
av dem. Nesten i alle
fall. For i år 1975 fikk
hun skuldra ut av ledd
og måtte ta en pause
fra håndballen som
varte i ca fire år.
Sissel var 9 år da hun
for første gang begynte med håndball.
Hun spilte for Ronglan
der det gikk 10 jenter til sammen. Alle jentene i klassen
spilte håndball, så det var nok den største grunnen til at
hun begynte.
Hun spilte for Ronglan i 10 år, fram til hun var 19.
Da begynte hun på Freidig.
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Sissel har vært med og vunnet tre seriemesterskap. To
for Freidig og ett for Skogn. Hun har vært med og spilt til
sammen ni cupfinaler, og har vunnet to eller tre av dem.
Freidig ble seriemestere i 1971 og i 1985.
Det ene året scoret
Freidig til sammen 547
mål, som var 100 mål
mer enn de som kom
på andreplass.
I første divisjon, som
på den tiden var den
øverste divisjonen,
spilte Sissel 15 sesonger. 12 sesonger
for Freidig og 3 for
Skogn. Hun har også
vært med i VM der de
kom på sjetteplass.
De har et eller to NM
gull og mange sølvmedaljer.
Nå er Sissel Buchholdt blitt 53 år.
Hun er fortsatt aktiv i håndballmiljøet, og trener damelaget for Frosta og Ronglan.

Skrevet av: Maria Mjønes og Stine B Sørensen.

FOTBALL

FOTBALL før og nå...

FOTBALL ble det faktisk fattet interesse for allerede i 1904! Og nå, 100 år senere, står
vår flotte kunstgressbane ferdig. Sett i betrakning av hva som er lagt ned av arbeide
på dette prosjektet, er det vel bare småtteri å regne,det som nå gjenstår på anlegget.
Flomlys er blitt forsinket, men vil forhåpentligvis komme i løpet av året - (tenk at
allerede i 1935 arrangerte Sp.kl. Freidig den aller første flomlyskampen i Norge.)
Tribuner vil bli bygget til våren - og skal i hvert fall stå ferdig til vår Skandia Cup-turnering neste år!
En stor takk til alle dere som har bidratt til at banen står ferdig nå; ildsjeler i
Freidig,da tenker jeg også på alle dere som frivillig jobber med Skandia Cup,og
har sørget for et betydelig økonomisk bidrag til kunstgressbanen, tidligere styre i
FF som har gjort et grundig forarbeide, og selvfølgelig vårt eget fotballstyre,som
har stått på og fått REALISERT planene. Det er noe det òg. Takk til Ivar
igjen,(som ikke vil ha takk). Men som har bidratt både økonomisk og som erfaren gravemaskinsjåfør m.m.
Og sist,men ikke minst; takk til alle dere andre; foreldre,oppmenn og trenere (allerede i 1929 engasjerte Sp.kl. Freidig en engelsk trener i 18 dager) og fotballspillere,som på kort varsel i sommerferien, stilte opp på dugnad.
Målet med dette prosjektet er å kunne tilby barn og unge i dette nærområdet en "tumleplass" av høy
kvalitet,for å skape et godt,sportslig sosialt og og utviklende miljø. Vi håper banen vil være et naturlig samlingssted for organisert trening og kamp. (Sp.kl. Freidig ble Norsk seriemester i 1947/48.
Da spillte de halve serien på høsten og resten av kampene på våren.) Et slikt anlegg er også et møtested for
uformell lek og samvær. Det har myldret på banen hver dag siden den sto ferdig - og vi håper det fortsetter
slik. Håper at våre flotte fotballspillere vil trives her, enten det er trening, kamp eller "bare" flørting. (Å flørte er
en kunst, men det er en kunst du kan lære deg. Det viktigste er å være deg selv. Undersøkelser
har vist at vi flørter med de som ligner på oss selv - kanskje derfor fotballbanen viser seg å være en bra arena;
alle har samme interessen, nemlig fotball....) Så, flørting
eller ei, vi håper våre fotballspillere blir i klubben vår riktig
lenge. Ingen grunn for å gi seg nå - vi i fotballstyret skal
gjøre vårt ytterste for å få realisert våre sportslige planer
for avdelingen fremover.
(Klubbens meste kjente fotballspiller Gunnar Dahlen spilte 19 landskamper, og Freidig hadde faktisk landslagspillere på samme lag i noen kamper) Så lykke til!
ANNE, Formann
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SKANDIA CUP 2004
I en hektisk uke i slutten av juni hadde Skandia Cup (SC) sitt 30-års jubileum, og for en turnering det
ble! SC markerte seg nok en gang som Norges nest største fotballturnering, i år deltok 320 lag og ca
6500 deltakere. Og da hadde vi faktisk lag på venting også.........Den forrige rekorden var på 253 lag,
så dette må vi være stolte av!
MEN dette stiller store krav til oss som organisasjon, men også til hele Fotballavdelinga i Freidig. I år har vi
vært på en minimumsbemanning, og for enkelte har det vært en veldig stor arbeidsbelastning. Dette gjør at
SC og Sportsklubben Freidig har store utfordringer med å skaffe komitemedlemmer til 2005, noe som er en
nødvendighet. SC har i alle år vært en god økonomisk støttespiller for fotballavdelingen, og forhåpentligsvis
kan den være det i mange år fremover. Tenk bare på hva SC har betydd økonomisk for Huset og
Kunstgressbanen......
Dugnadsånden fikk en positiv utvikling før/under årets turnering. Seniorlaget gjorde en kjempejobb både før,
under og etter turneringa. For dem er dette en dugnad som er økonomisk viktig for dem, og de har allerede
meldt seg på til neste år. Også aldersbestemte lag gjorde en god jobb, og med litt bedre forarbeid fra begge
parter neste år vil dette bli bra. Og det er viktig at det enkelte medlem får eierskap til turneringa, de pengene
som SC tjener går tilbake til medlemene. Men da må alle være med å bidra, sammen blir vi sterkere og kan
gjøre en bedre jobb!
Hvis du har lyst til å være med i komiteen eller kan bidra på andre måter, ta gjerne kontakt med undertegnede på telefon 922 13 400. Vi håper vi ser så mange som mulig under turneringa neste sommer, både som
deltakere og bidragsytere.
Med sportslig hilsen Pål Sarheim, Turneringsleder
PS; neste år vil Skandia Cup selvfølgelig spille kamper på klubbens
nye glimmrende anlegg fra morgen til kveld.
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Gutter med tæl
Freidig smågutter 13 er en gjeng med 27
tøffinger som har slutta ved Berg og
Eberg skoler og starta på Blussuvoll ungdomsskole. Her har mange opplevd at
Freidigsamhold har vært godt å ha med i
nye omgivelser.
2004-sesongen er spesiell for denne gjengen. Vi har lagt
vekk 7'er fotballen, og gått over til ”voksenfotball”, med
offsideregel, registrering av resultater og føring av tabell.
Spillerne har vært modne for det ekstra alvoret som ligger i dette, og tatt til seg mye fotballkunnskap på kort tid.
Vi forberedte sesongen og de nye reglene gjennom samlinger i Meråker i vinter. Vi hadde også noen ”klasseromstimer” med fotballteori på tavla. Mange hadde allerede
”fotballspråket” inne etter mange timer med fotball foran
TV'en. Teorien ble deretter forsøkt omsatt til praksis på
den flotte kunstgressmatta i Meråkerhallen.
Vi har to lag, så alle får spilt mye, og prøvd seg i forskjellige roller. Alle har fått velge favorittoppgaver, men må
finne seg i å prøve
nye roller når trenerne mener de er klare
for det. Begge lagene har gjort det
godt i sine avdelinger med 2 plass som
best, uten av vi legger altfor stor betydning i det å vinne eller tape.
Hjemmeseier mot
puljevinner Nardo,
sterk borteseier mot
Ranheim etter å ligge
to mål under i sprutende regnvær, og to jobbeseire mot Sverresborg er kanskje høydepunktene i seriespillet.
Trenerstaben består av 4 foreldre, Ola, Frank, Ove
Ragnar og Sverre, som har støtte fra foreldrekontaktene
Bente og Heidi i det administrative arbeidet. Vi bruker Epost og klubbens nettside til å holde oversikt og spre informasjon, og det ser ut til å fungere fint.
Guttene bærer preg av å gå mot en mer urolig ungdomstid, og alle er nok ikke like motivert for fotballen som de
var bare for et par år siden. Treningene bærer noen
ganger preg av at andre ting fenger mer, og at det ikke er
udelt morsomt å drille teknikk, løpe fort og puste tungt. Vi
håper likevel at alle vil fortsette å kose seg på fotballbanen en stund til.
Vi har deltatt på Skandia Cup og Storsjøcupen før ferien,
og Orkla cup i september.
I Skandiacupen stilte vi ett lag i 7er klassen, og et ordinært 13 års Smågutter. Begge lagene kom til kvartfinalen, og ble slått ut med små marginer. 2-3 mot erkerival
Trond var surt i regnet fredagsmorgenen, men vi viste
flott spill og lovende takter.

20
gutter dro første uka i juli til Østersund for å spille
Storsjøcup. Tre ledere og en gjeng med mødre kjempet
seg gjennom gruppespill med regnvær og tre tap. Men så
kom sola og godspillet, og etter hvert en masse foreldre,
og gutta feide gjennom B sluttspillet med masse mål og
fantastisk tæl. Seier, flott pokal og følelsen av å ha lykkes
etter motgang var godt å ta med hjem til ferien. Og selv
om Ola sin volumknapp ble skrudd litt høyt innimellom,
oppførte guttegjengen seg eksemplarisk fem dager til
ende.
Høydepunktet var kanskje likevel Orklacupen i
september. Seks kamper på to dager, seks seirer og 25 mål ble fasiten. Det var slitne og stolte gutter som kunne heve seierspokalen på
søndag ettermiddag. Med korte kamper og
målsetting om seier, ble det litt lite spilletid på
enkelte. Spesielt artig var det derfor å se at
alle likevel hadde humøret på topp, og når
man kom inn som innbytter var både innsats
og ferdigheter der i fullt monn.
Men rett skal være rett; det desiderte høydepunktet var å komme hjem fra ferie og oppleve
at kunstgresset lå der ferdig og innbydende på
Freidigbanen !! I vår gruppe har Sverre vært
den oppofrende og optimistiske entusiasten.
Alle vi andre er han og de andre (litt for få) ildsjelene stor takk skyldig for det fantastiske anlegget vi nå
kan tilby gutta som trenings- og kamparena.
Vi er allerede i gang med forberedelse til 2005 sesongen
i form av planlegging og høsttreninger. Vårt håper at alle
har lyst til å bli med videre, og vi skal gjøre det vi kan for
å skape et åpent og godt miljø som grunnlag for trivsel
og sportslig framgang !
For lederne: Ola Strandhagen
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STØTT VÅRE ANNONSØRER - DE STØTTER OSS!
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Nytt fra Freidig-«familien»
Vi gratulerer...

Thor
Arild Aune - 80 år

En ekte Freidiggutt og stor Freidigfan fylte 80 år
den 29 oktober. Thor har hatt mange tillitsverv i klubben og var med i ledelsen av
yngres avdeling, som i forna dager
bar navnet ”gutteavdelingen”.
Ørnulf Raaen fyller 85 år 16 novemEllers har han vært medlem av
ber! Ørnulf ble medlem av klubben før
kollegiet i Hyllkaka som
1930-tallet, og er således det nålevende
Skattemester, og er innehaver
klubbmedlem med over 70 års medlemsav Hyllkakas Storkors.
skap i Freidig! Han var en meget aktiv idrettsSammen med kona, Anne
utøver med deltakelse både på ski
Mari, er de alltid å se på
og fotballbanen, der han også
Freidighytta, og er i særklasse
ble seriemester. Som skiløper
når det er vertsskap om å gjøre. Ellers
var han i sine helt unge dahar de vært vertsskap på deres egen hytte i
ger med i hoppbakken, for i
Vanvika for ”jængen” på Freidighytta.
de senere år å gå mer over
Grattis, Thor, og vi håper du får
til å drive med langrennsmange fine år fremover i tiden!
sporten. Han ble ofte brukt
P.J.
på klubbens stafettlag. Han
var også med og gikk
Birkebeineren, og til og med
Wasaloppet, på sine eldre dager. Og ellers var han med i styrer og
mange utvalg i klubben hvor han gjorde
Tusen takk for den fine gaven på min 70 års dag.
en utmerket jobb.
Harald Grønningen
Vi ønsker Ørnulf til lykke med dagen og at vi får se hans blide
Takk for hyggelig hilsen på min 70-årsdag.
ansikt på Freidighytta i
Hilser til alle gamle venner i Freidig.
mange år fremover.
Birger Marsteen.
P.J.

Ørnulf
Raaen - 85 år

Takk...

Gunnar Dahlen - til minne

Tusen takk for hyggelig hilsen
til min 80-årsdag.
Thor Aune.

En landskjent og aktet fotballspiller døde i slutten av mai i år.
Gunnar Dahlen kom fra Verdal til Freidig etter krigen. Han bidro
sterkt til Freidigs suksess en tiårsperiode i slutten av 1940-årene og begynnelsen av
1950-årene. Hans store force var hans enorme gå-på-humør, fart og fotballteknikk.
Gunnar var født i Verdal 28 april 1918, og var aktiv fotballspiller fra 1930. Han spilte på
kretslaget fra 1947 og har 15 landskamper på sin merittliste. Den kampen han vel huskes best for er landskampen Norge - Egypt i Kairo 1948. Og hvem husker ikke hans
scoring mot Finland da han hentet ballen nesten ved eget mål og raste op på venstresiden alene og scoret! Gunnar var aktiv i flere idretter, blant annet kretsmester i friidrett 6
ganger.
Gunnar var ansatt hos Nicolay Klinge her i byen. Senere dro han til Sunndalsøra og jobbet innen herrekonfeksjon. Hele sitt voksne liv følte han sterk tilhørighet til Freidig og
Hyllkaka - hvor han til det siste møtte på alle større arrangement.
En humørfylt og engasjert fortballspiller og en flott klubbkamerat har forlatt oss.
Vi lyser fred over Gunnar Dahlens minne.
Per Pettersen Arne Røe
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Returadresse:

B
J19 på tur
i Trollheimen
BLAD

Les mer på side 16

ÅRETS JULEGAVE?
Vi har noen få Håkon Bleken-bilder igjen. Prisen er kr. 3000,- pr bilde.
Dette er investering i kunst. Bilder av kunstneren 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.
OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF. 73 93 36 60

Sportsklubben Freidig
Postboks 4642
7451 Trondheim

